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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดเอกภาพ เป็นมรดกล ้ าค่า
ทางวฒันธรรมท่ีทุกคนภาคภูมิใจในฐานะเป็นภาษาประจ าชาติ เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างคนในชาติ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ นอกจากน้ีภาษายงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษดา้นวฒันธรรมประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบติัอนัล ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ การอนุรักษ์
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ทั้งน้ีภาษาไทยยงัมีความส าคัญทางด้านการถ่ายทอด
วฒันธรรม การศึกษา การติดต่อส่ือสารและการปกครอง  ดงัท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี (2529: 10) ได้ทรงนิพนธ์ไวว้่า “ภาษาเป็นวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการส่ือสารและเป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิตในสังคมดา้นต่างๆ การเรียนรู้ภาษาจึง
ตอ้งอาศยัการไดย้นิ ไดฟั้ง การอ่าน การคิด การพดูและเขียนบ่อยๆ”   

 ภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะทางภาษาจะตอ้งฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ใหเ้กิดความช านาญจนสามารถใชส่ื้อสารให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนในดา้นการเรียน
(ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2545: 1) ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ใน 5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง 
การดูและการพดู หลกัการใชภ้าษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2-3)  

 ทกัษะการพดูและการเขียนนั้นเป็นทกัษะท่ีใชใ้นการส่งสาร ส่วนทกัษะการฟังและการอ่าน
เป็นทกัษะท่ีใช้ในการรับสาร ดงันั้นในการใช้ทกัษะทางภาษาจึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถทั้ง 4 
ทกัษะหรือใชท้กัษะทางภาษาให้สัมพนัธ์กนั (กรรณิการ์ พลยุทธ, 2541: 1) ในส่วนของทกัษะการ
เขียนนั้น สุจริต เพียรชอบ (2539: 69) ได้กล่าวถึงทกัษะการเขียนไวว้่าเป็นทกัษะท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นยากกวา่ทกัษะการฟัง การพดู และการอ่าน เพราะผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ดี รู้จกัค  ามาก  
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มีความสามารถในการสังเคราะห์ เรียบเรียงถ้อยค า ผูกประโยคให้ถูกตอ้งและส่ือความหมายได้
ชดัเจนตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 1) กล่าววา่ 
ในบรรดาทกัษะทางภาษาไทย ซ่ึงได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทกัษะท่ีมีความ
สลบัซบัซ้อนและยากท่ีสุดส าหรับผูเ้รียนคือทกัษะการเขียนเพราะในการส่ือสารดว้ยการเขียนนั้น
ผูเ้รียนตอ้งมีความรอบรู้ มีความคิดและสะสมประสบการณ์ต่างๆ ไวม้าก แลว้จึงกลัน่กรองความรู้  
ท่ีได้มานั้นแสดงออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อส่ือความหมายให้ประจกัษ์  ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้ง
ฝึกฝนทกัษะการเขียนให้เกิดความช านาญ เพื่อสามารถใช้ภาษาในการส่ือสาร การเรียนรู้ และ
น าไปใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ทกัษะการเขียนนบัว่าเป็นทกัษะพื้นฐานและมีความส าคญัในการเรียนวิชาภาษาไทยและ
วิชาอ่ืนๆ  เน่ืองจากการเรียนเกือบทุกวิชาจ าเป็นต้องอาศยัการจดบนัทึกขอ้มูลความรู้ การสรุป
เร่ืองราวท่ีได้ยิน ได้ฟัง หรือเขียนตอบปัญหา เขียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้ง
ฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ เพื่อเป็นตน้ทุนค าใหเ้ลือกสรรมาใชส้ร้างสรรคง์านเขียน การรู้จกัเลือกใช้
ถอ้ยค าท่ีเหมาะสมและสละสลวย เป็นกระบวนการสร้างสรรค์อย่างหน่ึงท่ีมีความซับซ้อน ทกัษะ
ทางภาษาและกระบวนการเขียน รวมไปถึงความสามารถในการล าดบัความคิดเป็นเร่ืองราว รู้จกั
กลัน่กรองความคิดออกมาเป็นภาษาเขียนท่ีสละสลวย เป็นส านวนท่ีดีของตนเอง น าเสนอรูปแบบ
การเขียนท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่า  ดงัค ากล่าวของอจัฉรา  ชีวพนัธ์ (2547: 3) ท่ีกล่าวว่าการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนซ่ึงมีลกัษณะของการคิดริเร่ิมโดยท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งใช้จินตนาการ และ
ประสบการณ์ของตนมาเช่ือมโยงความคิดในการเขียน สอดคลอ้งกบัปราณี  สุรสิทธ์ิ (2541: 57) วา่
การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  นอกจากจะส่ือสารให้คนเข้าใจแล้ว ต้องแสดงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และเป็นงานเขียนท่ีเกิดจากจินตนาการของผูเ้ขียนเอง โดยมิได้ลอกเลียนแบบผูอ่ื้น         
มีอิสระท่ีจะคิดรูปแบบใหแ้ปลกใหม่ แตกต่างไปจากแนวคิดท่ีมีอยู ่มีความน่าสนใจ ไม่ซ ้ าแบบใคร 
ให้เกิดผลงานท่ีมีคุณค่าทางความคิดริเร่ิมอย่างเด่นชัด ซ่ึงการเขียนประเภทน้ีเรียกว่า การเขียน       
เชิงสร้างสรรค ์  

 การจดัการศึกษาในปัจจุบนัน้ีเน้นการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
ผูเ้รียน  การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากยิ่งข้ึน เพราะการเขียน             
เชิงสร้างสรรค์ เป็นการพฒันาสมรรถภาพของผูเ้รียนในเร่ืองการเขียน  การคิด  การแสดงออก     
ทางความรู้  ความรู้สึก  จินตนาการ และประสบการณ์ของตนเองอย่างอิสระ ดังท่ีกองเทพ      
เคลือบพณิชกุล (2542: 22-23) ไดก้ล่าวถึงการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่ เป็นการเขียนท่ีเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนไดถ่้ายทอดความรู้  ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก ลงเป็นตวัหนงัสือ อย่างมีจุดมุ่งหมาย 
โดยอาศยัจินตนาการ และความสามารถในการใช้ถอ้ยค า ส านวนภาษาเพื่อให้ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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นอกจากน้ีการเขียนนั้นยงัเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนมากข้ึนจากส่ิงท่ี
เด็กเขียนแสดงความรู้และความคิด เน่ืองจากความคิดเป็นองค์ประกอบท่ีอยู่ในตวัของทุกคน  ซ่ึง
หากไดรั้บการส่งเสริมท่ีถูกตอ้ง จะสามารถพฒันาทกัษะทางดา้นการคิดอย่างมีกระบวนการ และ
น าไปสู่การคิดท่ีสร้างสรรค์ได้  ดังท่ี พิศมยั  อ าไพพนัธ์ุ (2537: 3-4) ได้กล่าวว่าการเขียนเชิง
สร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงความคิด ความ
เขา้ใจและแสดงปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้าท่ีไดพ้บเห็นออกมา เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้เด็กเกิดความคุน้เคย
และเขา้ใจเด็กเป็นรายบุคคล 
 เน่ืองจากการเขียนเชิงสร้างสรรคมี์ความส าคญัต่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการตระหนกั
ถึงความส าคญัของการเขียนและประโยชน์ของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ี มีต่อการเรียนการสอน    
จึงได้ก าหนดเร่ืองการเขียนไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 2 การเขียน  มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน         
เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)   
ส่วนการเขียนเชิงสร้างสรรค์เม่ือพิจารณาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางในระดบัชั้นประถมศึกษา
ตอนตน้ก็จะปรากฏอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สาระท่ี 2 มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดัท่ี 5  คือ 
เขียนเร่ืองตามจินตนาการ โดยในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  นักเรียนจะได้รับการฝึกทกัษะ     
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการหรือเชิงสร้างสรรค์จากค า ภาพ และหัวข้อท่ีก าหนด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 24) 

แม้ว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะมีความส าคญัต่อการศึกษาแต่การสอนเขียนยงัคงไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด  83 คนของโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ พบวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนในระดบัดี คือ คะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนข้ึนไป มีจ านวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.31  และเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยจ าแนกเป็น 5 
สาระการเรียนรู้ พบว่า สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ร้อยละ 86.90  สาระการฟัง การดู  การพูด  
ร้อยละ 80  สาระการอ่านมีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 78.70  สาระหลกัการใชภ้าษาไทย ร้อยละ 76.95  สาระ
การเขียน ร้อยละ 67.57  ซ่ึงผลคะแนนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
นั้นปรากฏวา่สาระการเขียนมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 67.57 ซ่ึงต ่ากวา่สาระอ่ืน และยงัต ่ากวา่เกณฑ์ท่ี
ทางโรงเรียนก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 75 (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,              
ฝ่ายทะเบียนและวดัผล, 2558) 
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 แมจ้ะเป็นท่ีตระหนกัว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความส าคญัต่อการเรียนรู้สมควรให้เด็ก
ได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กและได้ก าหนดให้เป็นเน้ือหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอย่าง
ต่อเน่ืองแลว้ก็ตาม แต่จากประสบการณ์การสอนรายวิชาภาษาไทยในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลยัสวนดุสิตของผูว้ิจยั และจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน รวมถึง
ครูประจ าชั้นในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีความเห็นตรงกนัโดยสามารถสรุปได้
ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 1) ปัญหาในดา้นการเขียนค าศพัท์ไม่ถูกตอ้ง  2)ปัญหาดา้นการเขียนล าดบั
เร่ืองและเรียบเรียงขอ้ความเป็นเร่ืองราวมีความวกวน  สับสน  และจากปัญหาท่ีพบทั้งสองปัญหาน้ี
แสดงให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดจากทกัษะในดา้นการเขียน  ปัญหาทางดา้นการเขียนประเด็นท่ี 1 นั้น
อาจเป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจาก  ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความทนัสมยัและเขา้ถึงผูใ้ชใ้นทุกเพศ ทุกวยั 
มากข้ึน  อาทิ  การเล่นเกมทางคอมพิวเตอร์  การส่ือสารผ่านทางเฟสบุ๊ค การใช้สมาร์ทโฟน          
ซ่ึงส่งผลให้การส่ือสารและเรียบเรียงข้อมูลต้องกะทดัรัด และใช้ค  าท่ีไม่ถูกตอ้ง และเน่ืองจาก
เทคโนโลยีดงักล่าวยงัเป็นตวัการท่ีท าให้ผูเ้รียนขาดสมาธิ ส่งผลต่อการฝึกฝนในเร่ืองทกัษะการใช้
ภาษา  ท าให้เม่ือต้องเขียนเร่ืองราวจึงเกิดความสับสน  ล าดับความไม่ชัดเจน ไม่สามารถแตก
ประเด็นท่ีหลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์  และไม่สามารถเรียบเรียงเร่ืองราวได้  ซ่ึงการเขียน        
ถือเป็นการส่ือสารผ่านตวัอกัษร  หากไม่สามารถส่ือความได้อย่างชัดเจนแล้วนั้น  อาจส่งผลให ้  
การส่ือความหมายผิดเพี้ยนไปได ้  ประเด็นท่ี 2 ปัญหาเร่ืองของการเขียนล าดบัเร่ืองและเรียบเรียง
ขอ้ความ  ก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าประเด็นแรก คือเร่ืองราวท่ีเขียน      
มีความวกวน  สับสน อยู่ในใจความเดียว  ซ่ึงลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผูเ้รียนยงัขาด
จินตนาการและความคิดท่ีสร้างสรรค์จึงไม่สามารถเช่ือมโยงและถ่ายทอดเร่ืองราวทางความคิด
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้  จึงเป็นเหตุให้งานเขียนขาดความน่าสนใจและไม่สามารถสะทอ้น
ความรู้สึกนึกคิดท่ีแปลกใหม่ของผูเ้รียนออกมาได้อย่างเต็มท่ี ( พุทธชาติ  เพชรภูเขียว, 2558 ; 
ปณรรฐพร ค าหาญสุนทร, 2558 ; วิไลลกัษณ์  ภูมิภาค, 2558 ; สุธีรา  เป่ียมสุวรรณ, 2558) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สิทธา พินิจภูวดล (2526) ท่ีกล่าววา่ ปัญหาในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์ส าคญัคือ
ผูเ้รียนขาดทกัษะการคิดและไม่กลา้แสดงออก และคิดวา่การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นงานหนกั และ
ยากเกินความสามารถของตน 
 ปัญหาดา้นการเขียนสร้างสรรค์นอกจากจะมีสาเหตุมาจากตวันกัเรียนแลว้ดา้นครูผูส้อนก็
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญหาข้ึน  เน่ืองจากครูผูส้อนยงัขาดการน าเทคนิคการสอนใหม่ๆ มา
กระตุน้ความคิดและการน าเสนอความคิดในงานเขียน การจดักิจกรรมยงัไม่สามารถท าให้ผูเ้รียน
เขียนเร่ืองจากความรู้สึก หรือใหเ้วลาผูเ้รียนไดฝึ้กเขียนเร่ืองจากจินตนาการยงัไม่สม ่าเสมอ จึงส่งผล
กระทบ ท าให้การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่ประสบผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ  Davis 
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(1972, อา้งถึงใน วิไล ปฐมปัทมะ, 2539: 5) ไดก้ล่าวย  ้าถึงการเสริมสร้างหรือพฒันาความคิด
สร้างสรรคใ์นตวัเด็กวา่ “องคป์ระกอบท่ีจะพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นตวันกัเรียนนั้นอยูท่ี่เทคนิค 
และวธีิการสอนของครู   ซ่ึงวธีิการสอนเพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคก์็มีเพียงบางวิธีเท่านั้น ดงันั้น
ข้ึนอยู่กบัครูท่ีจะเลือกใช้เทคนิคและวิธีสอนท่ีกระตุน้ส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กใหง้อกงามข้ึน” 
 จากความคิดดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่การเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้นสามารถพฒันาให้ดีข้ึนได้
ด้วยกระบวนการทางเทคนิคและวิธีการสอนท่ีกระตุ้นและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการ
ทางดา้นการคิดสรรค า  รูปแบบการเขียนถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่ รวมถึงไดรั้บการฝึกฝนอยา่ง
สม ่าเสมอนั้นยงัเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้ดียิ่งข้ึน โดยครูตอ้งหาวิธี
กระตุน้และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดซ่ึงน าไปสู่การคิดอยา่งสร้างสรรค ์อนัเป็นพื้นฐานส าคญัของ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ วนิดา กุลภทัร์แสงทอง (2554: 3)  และ   
มณฑนกร  เจริญรักษา (2552: 4)  ท่ีกล่าวไวใ้นท านองเดียวกันว่าการเรียนรู้เร่ืองการเขียน               
เชิงสร้างสรรคน์ั้นครูตอ้งหมัน่ศึกษาเทคนิค วิธีใหม่ๆ มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเร้าให้
นักเรียนเกิดการคิดและจินตนาการเพื่อท่ีจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได ้
นอกจากน้ีครูผูส้อนตอ้งไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน ตอ้งไม่ยึดตนเองเป็นศูนยก์ลางในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ไม่เนน้ผลงานท่ียึดความถูกตอ้งของรูปแบบภาษาเป็นเกณฑ์ แต่ควร
เนน้ผลงานท่ีมีความคิดสร้างสรรคท์างภาษาเป็นเกณฑ์ เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจยัส าคญั
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ทั้งน้ีครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมี
ความเหมาะสมสามารถเร้าความสนใจและความคิดของผูเ้รียนได ้เพื่อน าไปสู่การสร้างจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ และจากการคน้ควา้พบวา่  ซินเนคติกส์เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ   
อีกรูปแบบหน่ึงในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค ์เป็นการสอนท่ีใชก้ารเปรียบเทียบท่ีแปลกใหม่ และ
เช่ือมโยงส่ิงท่ีไม่เก่ียวข้องหรือขดัแยง้กันเข้าด้วยกัน ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความคิด
สร้างสรรคอ์นัเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์หดี้ยิง่ข้ึน  
 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หรือ “Synectics Instructional 
Model” เป็นรูปแบบท่ี  Joyce and Weil (1966: 239-253) พฒันาข้ึนจากแนวคิดของ Gordon ท่ีกล่าว
วา่ บุคคลทัว่ไปมกัยึดติดกบัวิธีคิดแกปั้ญหาแบบเดิมๆของตนโดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคน
อ่ืน ท าให้ความคิดของตนคบัแคบและไม่สร้างสรรค์  บุคคลจะเกิดความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์
แตกต่างไปจากเดิมได ้หากมีโอกาสไดล้องคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดย
สมมติตวัเองเป็นคนอ่ืน และถา้ยิ่งให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกนัแกปั้ญหาก็จะได้
วธีิการท่ีหลากหลายข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้น Gordon จึงไดเ้สนอให้ผูเ้รียนมีโอกาสคิด
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แกปั้ญหาดว้ยแนวคิดใหม่ๆท่ีไม่เหมือนเดิม ไม่อยูใ่นสภาพท่ีเป็นตวัเอง ให้ลองใชค้วามคิดในฐานะ
ท่ีเป็นคนอ่ืนหรือเป็นส่ิงอ่ืน สภาพการณ์เช่นน้ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดใหม่ๆ ข้ึนได ้Gordon
เสนอวิธีคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมยัเพื่อใช้ในการกระตุน้ความคิดใหม่ๆ ไว ้3  แบบ  คือ       
การเปรียบเทียบแบบตรง (Direct analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (Personal analogy) 
และการเปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้ (Compressed conflict) ซ่ึงวิธีการน้ีได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษ
ส าหรับการเรียนรู้เก่ียวกบัการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
(ทิศนา แขมมณี, 2556:46-47)  

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาความคิด
สร้างสรรคซ่ึ์งมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงท าให้ผูเ้รียน
ไดส้ร้างผลงานท่ีมีความแปลกใหม่โดยการใช้ความคิดท่ีเป็นอิสระ ใช้ความรู้สึก ไม่ติดกบักรอบ 
เปิดใจยอมรับส่ิงต่างๆ (สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า, 2547: 113) ซ่ึงวนิช สุธารัตน์ (2547: 268) 
กล่าวว่า กิจกรรมซินเนคติกส์เป็นกลวิธีการฝึกความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัวิธีการอุปมาอุปไมย 
หรือเปรียบเทียบ  ส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้กบัส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคย หรือดดัแปลงส่ิงท่ีคุน้เคยให้แปลกออก 
ด้วยวิธีการซินเนคติกส์ท่ีประกอบด้วยการเปรียบเทียบตรง  การเปรียบเทียบสัญลักษณ์ และ        
การเปรียบเทียบดว้ยการเพอ้ฝัน  เปรียบเทียบจากจินตนาการ  ซ่ึงเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงในการพฒันา
สมองซีกซ้าย และซีกขวาให้แก่บุคคลเพื่อเผชิญการเปล่ียนแปลงของสังคมในอนาคต โดยทัว่ไป
มนุษยแ์ทบทุกคนมีจินตนาการท่ีล่องลอย  แต่มีคนท่ีน าจินตนาการเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการสร้างสรรค์งานในรูแบบรูปแบบหน่ึง และจากสภาพชั้นเรียนโดยทัว่ไป จะพบเด็กบางคน
ชอบจินตนาการในส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แต่ถา้มีการน าเอาจินตนาการ 
และความเพอ้ฝันเหล่านั้นมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียน 
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้และมีประสิทธิภาพ 

 การเปรียบเทียบตามรูปแบบซินเนคติกส์ท่ี  Gordon (1972) ได้กล่าวไว ้เป็นการคิด
เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย (Analogy or Metaphor)  ซ่ึงประกอบไปดว้ยการคิดใน 3 ระดบั   คือ    
การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy)  การเปรียบเทียบกบัตนเอง (Personal  Analogy)  และ
การเปรียบเทียบความขดัแยง้ (Compressed  Conflict) ดงัน้ี 

 1. การเปรียบเทียบแบบตรงหรืออุปมาแบบตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบแบบ
ง่ายๆ ระหว่างส่ิงสองส่ิงท่ีไม่น่าจะน ามาเปรียบเทียบกนัเพื่อให้ไดค้วามคิดใหม่ๆ การเปรียบเทียบ
แบบน้ีช่วยให้นกัเรียนมองเห็นบทเรียนในแนวทางและความคิดใหม่ๆ เช่น เปรียบเทียบการเขียน
จดหมายกบัหนอน รถไฟกบัเมฆ บา้นกบัทะเล เป็นตน้ 
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 2. การเปรียบเทียบแบบบุคคล หรืออุปมาแบบบุคคล (Personal Analogy) เป็นการ
เปรียบเทียบดว้ยการให้นกัเรียนสมมุติตนเองเป็นบางส่ิงบางอยา่ง เช่น เป็นหมอน รถไฟ เมฆ หรือ
เคร่ืองยนตข์องรถยนต ์เป็นตน้ แลว้บรรยายความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือเป็นส่ิงนั้น 

 3. การเปรียบเทียบแบบค าคู่ขดัแยง้หรืออุปมาแบบคู่ค  าขดัแยง้ (Compressed Conflict) เป็น
การเปรียบเทียบท่ีใช้ค  าท่ีมีความหมายขดัแยง้กนั แต่ไม่ใช่ค าตรงขา้ม สองค ามาสร้างเป็นกลุ่มค า
ใหม่ อาจเพิ่มค าเช่ือมได ้เช่น ไฟเยน็ ความทุกขท่ี์หวานช่ืน หนา้ช่ืนอกตรม คนจนผูย้ิง่ใหญ่  เป็นตน้ 

 จะเห็นไดว้า่ รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบการสอนท่ีพฒันาดา้นการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียน ด้วยการฝึกกระบวนการทางความคิด โดยให้ผูเ้รียนคิดเปรียบเทียบใน
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความคิดกวา้งไกลออกไปจากเดิมท่ีเคยมีอยู่ อนัเป็น
แนวทางให้คิดท าส่ิงท่ีแปลกใหม่ข้ึนได้  ดังนั้นผูส้อนจ าเป็นต้องเป็นผูท่ี้เปิดกวา้งทางความคิด        
มีความคิดสร้างสรรค ์และยอมรับแนวคิดของผูเ้รียน 

 นอกจากน้ียงัพบว่า การสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์น้ีไม่ไดท้  าให้เน้ือหาของบทเรียน
เปล่ียนไป สามารถน าไปใชไ้ดดี้กบับทเรียนทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะบทเรียนท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนคิด
พฒันา สร้าง หรือมองบทเรียนไปในแนวทางใหม่ (สมพงษ ์สิงหะพล: 2533) สอดคลอ้งกบัความคิด
ของ Joyce (1992) ท่ีวา่ ซินเนคติกส์ช่วยจุดประกายให้นกัเรียนเกิดความคิดใหม่ๆ ต่างๆ อยา่งมาก
นอกจากน้ี  Joyce ยงัใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมวา่ซินเนคติกส์สามารถใชไ้ดดี้กบัเน้ือหาวิชาท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นวิชาหน่ึงท่ีซินเนคติกส์ช่วยพฒันา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 อน่ึง ยงัปรากฏงานวิจัยท่ีน ารูปแบบซินเนคติกส์  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน          
เพื่อส่งเสริมและพฒันาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียน ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคลอ้งกนัวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์สามารถพฒันาความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้ดงัท่ีพรทิพย ์ประการแกว้ (2543: 44) ไดท้  าการศึกษาการใช้ซินเนคติกส์ 
ช่วยสร้างความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  1) ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน    
หลงัการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์สูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   และ 
2) ความคิดกบัความสามารถในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนมีความสัมพนัธ์กนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และอุบลรัตน์  หนูด า (2551: 127) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ     
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4       
โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกบัการละเล่นของเด็กไทย  ผลการวิจยัพบว่า   
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1) การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบ        
ซินเนคติกส์ร่วมกับการละเล่นของเด็กไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   2) การเขียนภาษาไทย      
เชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ร่วมกบัการละเล่นของเด็กไทยตามรูปแบบการเรียนรู้ของกอชมา เบลล์และวิลเล่ียม แตกต่างกนั    
3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนค-
ติกส์ร่วมกบัการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์อยู่ในระดบัมาก   
4) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนค-
ติกส์ร่วมกับการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพฒันาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบ       
การเรียนรู้ของกอชมา เบลล์และวิลเล่ียมมีความแตกต่างกนัและยงัและภณิดา ยานะ (2554: 48) 
ศึกษาการใชเ้ทคนิคซินเนคติกส์เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนบทโฆษณาส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์         
มีความสามารถในการเขียนบทโฆษณาส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีตั้ งไว ้ คือ      
ร้อยละ 60  เป็นจ านวนร้อยละ 89 และนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคซินเนคติกส์มีความคิดเห็นต่อการเขียนบทโฆษณาส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

 จากการศึกษาความส าคญัของปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรท่ีจะน า
ปัญหาท่ีไดพ้บน้ีมาพฒันาทกัษะในดา้นการเขียนของผูเ้รียนต่อไป  โดยผูว้ิจยัจะเน้นฝึกเพื่อพฒันา
ทกัษะในดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อพฒันา
ความคิดของผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดจินตนาการท่ีหลากหลายและแปลกใหม่ อนัจะน าไปสู่
ทกัษะดา้นการเขียนสร้างสรรคข์องผูเ้รียนท่ีดีข้ึน 
กรอบแนวคิดกำรวจัิย    
 การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีเกิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรคท่ี์แปลก
ใหม่  และสามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ขียนได้  ดว้ยการฝึกฝนทกัษะกระบวนการคิด
อย่างมีระบบและขั้นตอนเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดและพฒันาความคิดท่ีสร้างสรรค์ไปสู่  
การเขียนท่ีสร้างสรรค์ได้  ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัต่างๆ พบว่า
รูปแบบการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์จากการเขียน  ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอน           
แบบซินเนคติกส์นั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน โดยใช้
กระบวนการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย 3 แบบคือ 1) การเปรียบเทียบแบบตรง(direct analogy)                    
2) การเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ (personal analogy)  และ 3)การเปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้ 



9 

(compressed conflict)  ด้วยเหตุท่ี รูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์น้ีมีการใช้การ
เปรียบเทียบอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน  ท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะดา้นการคิดเปรียบเทียบในลกัษณะท่ี
แตกต่างกันออกไปตามล าดับ เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของตนเอง และน าไปสู่การพฒันา
ความสามารถดา้นความคิดจินตนาการและการเขียนของผูเ้รียนได ้ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกใช้
การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคส์ติกท่ีพฒันาโดยทิศนา  แขมมณี (2548: 48) ซ่ึงได้
อธิบายขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ไวเ้ป็นล าดบัขั้นไว ้ 6  ขั้นตอน  ดงัน้ี   
1) ขั้นน า  2) ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy)  3) ขั้นการสร้าง
อุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (personal analogy)  4) ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขดัแยง้ 
(compressed conflict)  5) ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้  6) ขั้นการน าความคิดใหม่    
มาปรับปรุงผลงาน 
 ดงันั้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์จึงน่าจะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ี
จะน ามาพฒันาผูเ้รียนให้เกิดกระบวนการทางความคิดและสามารถพฒันาความสามารถดา้นการ
เขียนเชิงสร้างสรรคต์ามจินตนาการของผูเ้รียนได ้ ซ่ึงการเรียนรู้อยา่งเป็นล าดบัขั้นน้ีจะค่อยๆพฒันา
และส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการท่ีแปลกใหม่ น าไปสู่การ
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานท่ีน่าสนใจ อีกทั้งยงัสามารถน าผลการวจิยัไปพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
ผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ตัวแปรต้น 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบซินเนคติกส์ 

ขั้นท่ี 1   ขั้นน า 
 ผูเ้รียนสร้างสรรคช้ิ์นงาน 
ขั้นท่ี 2   ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรง   
              หรือเปรียบเทียบแบบตรง 
ขั้นท่ี 3   ขั้นการสร้างอุปมาหรือการ 
              เปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ 
ขั้นท่ี 4   ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขดัแยง้ 
ขั้นท่ี 5   ขั้นการอธิบายความหมาย 
               ของค าคู่ขดัแยง้ 
ขั้นท่ี 6   ขั้นการน าความคิดใหม่มาปรับปรุง  
               ผลงาน 

 

ตัวแปรตำม 
 

1. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบซินเนคติกส์  
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ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบซินเนคติกส์เป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 

สมมติฐำนกำรวจัิย 
 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  
 

ขอบเขตกำรวจัิย 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงวจัิย 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
มีจ  านวน 2 หอ้ง  จ  านวนนกัเรียน 71 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random  Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ดว้ยวิธีจบัสลากไดห้้อง ป.3/1  จ  านวน
นกัเรียน  36 คน 
 2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
  2.1 ตวัแปรตน้  คือ  การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.2.1 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนค-
ติกส์ 
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 3. ระยะเวลำในกำรวจัิย 
 ระยะเวลาในการวิจยั  ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองวิจยั ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

ใช้เวลาในการด าเนินการวิจยัทั้งหมด 3 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ  คาบเรียนละ 50 นาที  
รวมเวลาท่ีใชใ้นการทดลองทั้งส้ิน 9 คาบ 
 
 4. เนือ้หำทีใ่ช้ทดลอง 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  
2551 ซ่ึงกระทรวงศึกษาไดก้ าหนดตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
สาระท่ี  2  การเขียน ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ เขียนย่อความและ
เขียนเร่ืองราวในแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า                    
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานตวัช้ีวดั ท 2.1 ป.3/2  เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง       
อยา่งชดัเจน   ท 2.1 ป.3/5  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  ท 2.1 ป. 3/6   มีมารยาทในการเขียน  โดยใช้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากค า ภาพ และหัวข้อท่ีก าหนด      
มาก าหนดเป็นหวัขอ้เร่ืองเพื่อพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยมีเน้ือหาท่ีจะสอน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 

 1. การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากค า 
 2. การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากภาพ 
 3. การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดค าส าคญัและใหค้  าจ  ากดัความเป็นนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีพบ
ในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. การเขียนเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการท่ีแปลกใหม่
ของผูเ้ขียนผ่านตวัอกัษรด้วยภาษาท่ีเหมาะสมและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผูเ้ขียน  ซ่ึงการเขียน
สร้างสรรคน์ั้นจะเป็นส่ือพฒันาทางดา้นความคิดจินตนาการของผูเ้ขียน  
 2. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  หมายถึง  การถ่ายทอดเร่ืองราวในรูปแบบ
ความเรียง อนัเป็นเคร่ืองสะทอ้นความคิด ความรู้สึก ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง สร้างเป็นผลงาน
การเขียนท่ีมีความน่าสนใจ  แปลกใหม่และไม่ซ ้ าแบบใคร โดยผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์ 
ความรู้  จินตนาการ ในการเขียนเล่าเร่ืองจากค า  จากภาพ จากหัวขอ้ท่ีก าหนด  โดยวดัจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์บบอตันยั   
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 3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันา
ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการเปรียบเทียบ ไดแ้ก่   การเปรียบเทียบระหวา่งของ
สองส่ิง  การเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ และการเปรียบเทียบค าคู่ท่ีมีความขดัแยง้กนั  ซ่ึงก าหนด
ขั้นตอนการจดักิจกรรม เป็น 6  ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นน า  โดยผูเ้รียนสร้างผลงานตามท่ีก าหนด          
2) ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  3) ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบ
บุคคลกบัส่ิงของ 4) ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขดัแยง้  5) ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้     
6) ขั้นการน าความคิดใหม่มาปรับปรุงผลงาน 
 4. ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  โดยวดัจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม 4 ดา้น คือ 1) ดา้นระยะเวลา          
2) ดา้นเน้ือหา   3) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และ 4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ซ่ึงก าหนดค่า
ความคิดเห็นไว ้  3  ระดบั  คือ  เห็นดว้ยมาก   เห็นดว้ยปานกลาง   และเห็นดว้ยนอ้ย 
 5. นักเรียน หมายถึง  ผู ้ท่ีก  าลังเรียนในระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                 
ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร   
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ได้ทราบถึงวิธีการพัฒนาด้านการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์เป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละการเขียนประเภทอ่ืนๆ  
 3. ช่วยแกปั้ญหาของครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย ให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 
 
  
 
 



 

บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 งานวิจัยเ ร่ือง  “การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์” ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั    
ไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   
 2. การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.2 ความมุ่งหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.3 ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.4 ลกัษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.5 แนวทางการจดัการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.6 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
  2.7 การวดัและประเมินผลการเขียนสร้างสรรค ์

3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 3.1 ความหมายของการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 3.2 รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 3.3 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 3.4 ขอ้ดีและขอ้จ ากดั 

 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัในประเทศ 
  4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทศิ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2551) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองได้อย่างเต็มตามศกัยภาพ โดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ไดก้ าหนดสาระการเรียนรู้ อนัประกอบดว้ย องค์ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว ้5 สาระการเรียนรู้ดงัน้ี 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1 การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้

ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที ่2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สาระที ่3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
สาระที ่4 หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สาระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  สาระที ่2 การเขียน 
ตารางท่ี 1 มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความและเขียนเร่ืองราว

ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษา
ปีท่ี 3 

1. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนอกัษรไทย 

2. เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิง
หน่ึง    ไดอ้ยา่งชดัเจน 

การเขียนบรรยายเก่ียวกับลักษณะของคน 
สัตว ์ ส่ิงของ  สถานท่ี  

3. เขียนบนัทึกประจ าวนั การเขียนบนัทึกประจ าวนั 

4. เขียนจดหมายลาครู การเขียนจดหมายลาครู 

5. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากค า ภาพ 
และหวัขอ้ท่ีก าหนด 

6. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน  เช่น 
    -  เขียนใหอ่้านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
    -  ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
    -  ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ี 
บุคคล 
    - ไม่ เ ขียนล้อเลียนผู ้อ่ืนหรือท าให้ผู ้อ่ืน
เสียหาย 

จบช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพดังนี ้

1. อ่านออกเสียงค า ค  าคล้องจอง ข้อความ เร่ืองสั้ นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้
ถูกต้องคล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน ตั้ งค  าถามเชิงเหตุผล ล าดับ
เหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าอธิบายจากเร่ือง
ท่ีอ่านได ้เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ อ่านหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ 
และมีมารยาทในการอ่าน 
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2. มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั เขียนบรรยาย บนัทึกประจ าวนั 
เขียนจดหมายลาครู เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการ
เขียน 

3. เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตั้ งค  าถาม ตอบค าถาม รวมทั้ งพูดแสดง
ความคิดความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูดเชิญ
ชวนใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

4. สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค ์หนา้ท่ีของ
ค าในประโยค มีทกัษะการใชพ้จนานุกรมในการคน้หาความหมายของค า แต่งประโยคง่ายๆ แต่งค า
คลอ้งจอง  แต่งค าขวญั และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

5. เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จกัเพลงพื้นบา้น เพลงกล่อมเด็ก 
ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจได ้   
 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต, 
ฝ่ายวชิาการ,2551) 
  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต เป็นโรงเรียนสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใตก้ารดูแลของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร    
เขต 1 จึงได้น ากรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ยเป้าหมาย จุดเน้น สาระการเรียนรู้
ทอ้งถ่ินและการประเมินคุณภาพผูเ้รียน เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาสู่หลกัสูตรสถานศึกษา   
ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ก าหนดเป้าหมาย จุดเน้นในการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ        
มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                
มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย สนองความต้องการของผู ้ปกครอง               
และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร และหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 โครงสร้างเวลาเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน  (ชม./ปี) 

รายวชิาพื้นฐาน 1120 
      ภาษาไทย 200 
      คณิตศาสตร์ 200 
      วทิยาศาสตร์ 120 
      สังคมศึกษา 80 
      ประวติัศาสตร์ 40 
      สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
      ศิลปะ 80  
      การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
      ภาษาต่างประเทศ 160 
รายวชิาเพิ่มเติม 80 
      กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
      กิจกรรมแนะแนว 40 
      กิจกรรมนกัเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี) 40 
      ชุมนุม 30 
      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 1240 

 

หมายเหตุ :  เวลาเรียน คาบละ 50 นาที 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศไดจ้ดัท าหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีความสอดคล้องกบัมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง โดยมีทั้งหมด  16  หน่วยการเรียนรู้  เวลาเรียนตลอดปีการศึกษา  200  ชัว่โมง  
สัปดาห์ละ  5  คาบ  ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี  3  หน่วยการจดัการเรียนรู้สาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วย จ านวนคาบ 

1 ปฏิบติัการสายลบัจ๋ิว 12 
2 แต่เด็กซ่ือไว ้ 12 
3 ป่าน้ีมีคุณ 13 
4 อาหารดี ชีวมีีสุข 13 
5 ท าดี...อยา่หวัน่ไหว  12  
6 พลงังานคือชีวติ 12 
7 ความฝันเป็นจริงได ้ 14 
8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา 15 
9 คิดไปรู้ไป 13 
10 นอกเมือง...ในกรุง 12 
11 ส่งข่าว...เล่าเร่ือง 13 
12 ประชาธิปไตยใบเล็ก 12 
13 ของดีในต าบล 12 
14 ธรรมชาติเจา้เอย 12 
15 เล่นค าทาย 11 
16 บนัทึกความหลงั 12 

 
วเิคราะห์เนือ้หา 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เวลาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง ภูมิใจภาษาไทยของเรา เฉพาะ 
ในสาระท่ี 2 ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวน 9  คาบ ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี  4  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  รายวชิาภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั สาระส าคญั คาบ 
 

8 ภูมิใจภาษาไทย    
ของเรา 

ท 1.1 
     - ป.3/1,ป.3/2,   
       ป.3/3,ป.3/4,    
       ป.3/9 
 

1. สาระการอ่าน 
- อ่านออกเสียงและอ่านในใจบท
ร้อยแกว้และบทร้อยกรอง 
- อธิบายความหมายของ 
ค าและขอ้ความจากเร่ืองท่ีอ่าน 
- ตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเร่ืองท่ีอ่าน 
- ล าดบัเหตุการณ์ คาดคะเน
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
- มารยาทในการอ่าน 

4 

ท 2.1 
     - ป.3/2,  
       ป.3/5,ป.3/6 

2. สาระการเขียน 
- การเขียนบรรยาย 
- การเขียนเร่ืองสร้างสรรคต์าม
จินตนาการ 
- มารยาทในการเขียน 

9 

ท 3.1 
     - ป.3/3,ป.3/4,    
      ป.3/5,ป.3/6 

3.  สาระการฟัง การดูและการพดู 
- การตั้งค  าถามและตอบค าถาม 
- พดูแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ี
ฟัง 
- การพดูส่ือสาร 
- มารยาทในการฟัง การดู และการ
พดู 
 

2 

รวมเวลาเรียน 15 
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ตารางท่ี 5  แสดงเน้ือหาการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์จ านวน 9 คาบ 
 

คาบที ่ กจิกรรม / เนือ้หา 

1 - 3 เรียงร้อยค าเป็นเร่ืองราว  
- ความหมายของการเขียน 
- มารยาทในการเขียน 
- ค าและประโยค 
- การแต่งประโยค 
- การเขียนเร่ืองจากค าท่ีก าหนด 

4 - 6 ภาพบอกเล่าจินตนาการ 
- การเขียนบรรยาย 
- การเขียนเร่ืองจากภาพท่ีก าหนด 

7 – 9 สร้างสรรคง์านตามช่ือเร่ือง 
- การเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากจินตนาการ 

  

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์น้ีเป็นส่วนหน่ึงในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8      
ในสาระการเขียน ซ่ึงผูว้ิจยัใช้ระยะเวลาในการจดักิจกรรมจ านวน 9 คาบ โดยไดใ้ช้รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์เพื่อพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  
 
2. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

2.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเขียนท่ีสะทอ้นความคิดและจินตนาการแปลก
ใหม่ของผูเ้ขียน  และได้มีผูเ้ช่ียวชาญและนักศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเขียน         
เชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 สุจริต  เพียรชอบ  และ สายใจ  อินทรัมพรรย ์(2523: 134) ให้ความหมายของการเขียน     
เชิงสร้างสรรค์ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์  หมายถึง การเขียนเรียบเรียงความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร           
เป็นขอ้ความสั้นๆ ท านองค าขวญั ร้อยแก้วสั้ นๆ หรือกวีนิพนธ์ก็ได ้ขอ้เขียนเหล่าน้ีจะมีเอกภาพ   
ทั้งในดา้นความคิดและการใชภ้าษาเรียบเรียง 
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 ถวลัย ์ มาศจรัส (2545: 4)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรคว์า่  เป็นงาน
เขียนท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์องผูเ้ขียนท่ีเขียนด้วยส านวนภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ     
เป็นของตนเอง หรือมีรูปแบบการเขียนท่ีเขียนด้วยส านวนภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตน        
หรือมีรูปแบบการเขียนท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ มีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน 
 อจัฉรา   ชีวพนัธ์  (2548: 3) ไดใ้ห้ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไวว้า่ เป็นการ
เขียนเชิงลกัษณะของการคิดริเร่ิม  โดยผูเ้ขียนตอ้งใช้จินตนาการ และประสบการณ์ของตนเอง       
มาเช่ือมโยงความคิดในการเขียน 
 เกศินี  จุฑาวิจิตร (2552: 7) อธิบายการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้่า การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
คือ การเขียนท่ีผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอเน้ือหาสาระ หรือรูปแบบท่ีใหม่  แปลก  แตกต่าง
ไปจากส่ิงท่ีมีอยูห่รือเป็นอยูเ่ดิม  อีกทั้งไม่มีลกัษณะท่ีเป็นสูตรส าเร็จ 
 คณาจารยส์าขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหิดล (2552: 207) ไดใ้ห้ความหมายของการ
เขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่ การเขียนสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างงานเขียนท่ีผูเ้ขียนมีอิสระในการ
คิดและใชจิ้นตนาการของตนเองอยา่งเต็มท่ีเพื่อสร้างสรรคง์านข้ึนมา งานเขียนท่ีเกิดข้ึนนั้นผูเ้ขียน
อาจน าเสนอเน้ือหาแนวคิดท่ีแปลกใหม่ ใชมุ้มมองใหม่ๆ ท่ีไม่ซ ้ าใคร มีการสร้างสรรครู์ปแบบใหม่
ท่ีอาจเกิดจากการน าศาสตร์หรือเทคนิคต่างๆ ใชร่้วมกนั เช่น การน ารูป สีสัน การวดัวางตวัอกัษรมา
ใช้ร่วมกนัในการส่ือความหมาย มีการใช้ลูกเล่นทางภาษาอย่างมีศิลปะ เช่น การสร้างและใชศ้พัท์
เฉพาะ การใชค้  าเลียนเสียงเคร่ืองดนตรีในกวนิีพนธ์  การใชส้ัญลกัษณ์  
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์คือ การถ่ายทอดอารมณ์  
ความคิด  ความรู้สึก  ผ่านภาษาและตวัอกัษรโดยใช้กระบวนการเขียนผนวกกบัจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกบัประสบการณ์ของผูเ้ขียน เพื่อสร้างสรรค์ ผลงานการเขียนท่ีมีความ
แปลกใหม่ ผ่านการถ่ายทอดเร่ืองราวด้วยส านวนภาษาของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมเพื่อเป็นส่ือกลางในการส่ือสารไปยงัผูรั้บสารไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 

2.2 ความมุ่งหมายและความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นงานเขียนท่ีมีความแตกต่างจากการเขียนทัว่ไป เน่ืองจากตอ้งใช้
ความคิดและจินตนาการในการน าเสนอเร่ืองราวและรูปแบบท่ีแปลกใหม่ ดังนั้ นการเขียน            
เชิงสร้างสรรค์จึงมีความส าคญัและจ าเป็นต่อผูเ้ขียนอย่างมาก  ด้วยเหตุน้ีจึงมีผูก้ล่าวถึงความ          
ส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 
 Tidyman  and Putterpil (1974: 22 อา้งถึงใน ชโลบล ทศัวิล, 2542: 61) ไดก้ล่าวถึงความมุ่ง
หมายในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่ เพื่อให้เด็กไดแ้สดงออกซ่ึงประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บ เพื่อการ
แสดงออกอย่างเสรี และเพื่อวางรากฐานความพอใจในวรรณคดีให้เกิดข้ึนกบัตวัเด็ก ซ่ึงแสดงออก
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โดยการเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้น จะตอ้งแสดงความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ ทั้งน้ีโดยการใชถ้อ้ยค า
ท่ีงดงามมีความไพเราะ 
 กรรณิการ์  พวงเกษม (2533: 34)  กล่าวถึงความมุ่งหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้
ดงัน้ี 
 1. เพื่อใหรู้้จกัระบายความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาในทางสร้างสรรคแ์ละเขา้ใจแนวคิด
ผูอ่ื้น 
 2.  เพื่อให้เข้าใจ  เห็นคุณค่า และช่ืนชมศิลปะ วรรณคดี  ดนตรี ตลอดจนกิจกรรมทาง
วฒันธรรม สามารถเขา้ร่วมกิจกรมนั้นได ้
 3. เพื่อใหมี้ความสามารถในการปรับตวัทางอารมณ์และสังคม 
 4. ครูช่วยส่งเสริมการสังเกต การสร้างเร่ือง  การเขียนท่ีชดัเจน เป็นรายบุคคล  
 5. เด็กไดรั้บประสบการณ์ต่างๆ จากส่ิงท่ีครูใหใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการอภิปรายร่วมกนั จะช่วยพฒันาทกัษะในการเขียนไดม้ากกว่า
การเขียนเพียงอยา่งเดียว 
 ถวลัย ์ มาศจรัส (2546: 5-6) ไดอ้ธิบายความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ต่อชีวิต
บุคคลและสังคมโดยสรุปดงัน้ี 
 1. ความส าคญัต่อชีวิต  เกิดภูมิปัญญาดา้นส านวนภาษาใหม่ๆ ส าหรับการติดต่อส่ือสารได้
ทนัโลก  เกิดอาชีพใหม่ๆจากการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์  เช่น นกัโฆษณา  นกัเขียน  นกัเขียนบท
โทรทศัน์  โฆษก  พิธีกร นกัโตว้าที  การแสดงเด่ียว (ทอล์กโชว)์  นกัแปล  เกิดการสืบสานรากเหงา้
ทางวฒันธรรม  ได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน การแสดงซ่ึงเป็นทั้งสาระและความ
บนัเทิงของชีวติ 
 2. ความส าคญัต่อบุคคลพฒันาสมองซีกขวาในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ท าให้
เกิดภูมิปัญญา (Wisdom) ดา้นต่างๆ ดว้ยตนเอง  อาทิ ภูมิปัญญาดา้นภาษา  ภูมิปัญญาด้านเหตุผล  
ภูมิปัญญาดา้นการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม 
 3. ความส าคญัต่อสังคม  เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อส่ือสารของคนในสังคมและระหวา่ง
สังคมต่อสังคม เกิดวฒันธรรมและอารยธรรมใหม่ของการติดต่อส่ือสาร เป็นการจุดประกาย
ความคิดให้เกิดส่ิงใหม่ๆในสังคม ท่ีมาจากความคิด ความฝัน และจินตนาการผ่านการน าเสนอใน
รูปแบบของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 ศิวกานท์  ปทุมสูติ ( 2548: 145-154) อธิบายความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์        
สรุปไดด้งัน้ี   1) คุณค่าดา้นการประเทืองอารมณ์   2) คุณค่าดา้นการพฒันาสติปัญญา  3) คุณค่าดา้น
ความจรรโลงใจและยกระดบัจิตส านึก 
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 เกศินี  จุฑาวิจิตร  (2552: 7-8) อธิบายความส าคญัของการเขียนสร้างสรรค์ว่า  การเขียน   
เชิงสร้างสรรค์มีคุณค่าในการยกระดับความคิดและประเทืองสติปัญญาเปิดโอกาสให้ผูอ่้าน          
ได้มองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลาย  และจุดประกายให้ผูอ่้านเป้าหมาย รู้สึกถึงการสั่นคลอน         
ทางความคิด หรือถึงขั้นร้ือถอนส่ิงท่ีเป็นความคิดและความเช่ือเดิมๆ ออกไป 
 คณาจารยส์าขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัมหิดล (2552: 208) อธิบายความส าคญัของการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ไวว้่า งานเขียนสร้างสรรค์มีคุณค่าต่อผูอ่้านในด้านความคิดริเร่ิม  ทั้ งในแง่ของ      
การมองเห็นความคิดริเร่ิมของผูเ้ขียนและการสร้างแรงบนัดาลใจ  
 จากข้อความสนับสนุนข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความคิดและจินตนาการท่ีสร้างสรรค ์          
มีความส าคญัและส่งผลต่องานเขียนท่ีสร้างสรรคอ์นัมีความส าคญัต่อตนเอง  ต่อสังคม   ทั้งในดา้น
อารมณ์  สังคม  วฒันธรรม อนัเป็นเคร่ืองยกระดบัความคิด  กรพฒันาความคิด และการจุดประกาย
ความคิดใหม่ๆใหแ้ก่ตนเองและต่อผูพ้บเห็นอีกดว้ย 

2.3 ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์สามารถจ าแนกไดห้ลายประเภท โดยมีผูจ้  าแนกประเภทการเขียน
เชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
  สมพร  มนัตะสูตร (2525: 89)  ไดแ้บ่งประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ว ้6 ประเภท 
ดงัน้ี  
  1.  การเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบ  หมายถึง  การเขียนท่ีใชรู้ปแบบในการเขียนแปลก
ใหม่ หรือน ารูปแบบนั้นมาดดัแปลงใหเ้กิดรูปแบบในการเขียนใหม่ 
  2.  การเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นเน้ือหา  หมายถึง  การเขียนท่ีเสนอเน้ือหาท่ีแปลกใหม่ อาจท า
ในรูปแบบเดิมแต่เน้ือหาแนวใหม่ หรือแนวใหม่ทั้งแบบและเน้ือหาพร้อมกนัไป 
  3.  การเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นแนวคิด  หมายถึง  การเขียนท่ีใชข้อ้คิดหรือแนวคิดท่ีแปลก
ใหม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  4.  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกลวิธี  หมายถึง  การสรรหาวิธีการต่างๆ แปลกๆ มาใช ้     
ในการเขียนของตน เพื่อสร้างความสนใจ  ประทบัใจ 
  5.  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในส านวนโวหารและถ้อยค า   หมายถึง  การเขียนท่ีให้        
ความแปลกใหม่  ใหป้ระโยชน์ในดา้นส านวนโวหารและถอ้ยค า  ท าให้มีส านวนโวหารและถอ้ยค า  
ใชใ้นภาษามากข้ึนและมีความหมายแปลกๆกวา่ท่ีเคยใชก้นัมา 
  6. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในจินตนาการ  หมายถึง  การเขียนท่ีใช้ความคิดในด้าน
จินตนาการ คือ เม่ืออ่านงานเขียนแลว้เกิดความคิดจินตนาการต่อเน่ืองทางสร้างสรรค์   มีความคิด  
ท่ีจะน าแนวคิดท่ีผูเ้ขียนเสนอไปปฏิบติั หรือลองปฏิบติั 
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  ประภาศรี  สีหอ าไพ (2531 : 46 ) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว ้         
2 ประเภท คือ  
  1. ร้อยแกว้  คือ  การเรียงค าส่ือความหมายไม่ตอ้งยึดถือบญัญติัฉันทลกัษณ์ ความหมาย
โดยทัว่ไป หมายถึง การเขียนสารคดี และบนัเทิงคดี เช่น  นิทาน  บทละครพูด   เร่ืองสั้น    นวนิยาย   
ความหมายเฉพาะในเชิงวรรณศิลป์หรือศิลปะในการแต่งหนังสือ หมายถึง การเลือกสรรถอ้ยค า
ส านวนโวหารมาเรียงร้อยให้เกิดภาพพจน์  ท าให้ผูอ่้านไดรั้บมโนคติหรือจินตนาการเด่นชัด  ใช้
ส านวนภาษาและด าเนินเร่ืองสร้างความเพลิดเพลินจรรโลงใจมีความงามของถ้อยค าท่ีเรียงร้อย
วิจิตรบรรจง  ร้อยแก้วเชิงวรรณศิลป์จึงเป็นศิลปะท่ีสะทอ้นความสะเทือนอารมณ์โดยใช้ภาษาท่ี
ไพเราะสละสลวยในลีลาการแต่งและส านวนโวหาร  มีความงามในรูป (from) งามในเร่ือง
(material) และงามในท่วงท านองการเขียน (style) 
  2. ร้อยกรอง  คือ ค าประพนัธ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน ร่าย  ลิลิต         
ใช้เรียกวรรณกรรมประเภทท่ีมีลกัษณะบงัคบัในการแต่งหรือมีการก าหนดคณะ ใช้จินตนาการ
สร้างสรรค์ข้ึนมาตามลักษณะบังคับในการแต่งหรือมีการก าหนดคณะ  ใช้จินตนาการการ
สร้างสรรค์ข้ึนมาตามลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีบญัญติัไวใ้นค าประพนัธ์แต่ละชนิด  ผูอ่้านร้อยกรอง   
ซ่ึงเป็นผลงานของจินตกวจีะมีความเพลิดเพลิน  สบายใจในท่วงท านอง  ค  าประพนัธ์ ไดรั้บรสของ
โวหารท่ีแปลกตลอดจนไดท้ราบความคิดเห็นและอารมณ์สะเทือนใจต่างๆ ท่ีผูป้ระพนัธ์เรียงร้อย
กลัน่กรองออกมาอย่างประณีตบรรจงไพเราะด้วยการส่งสัมผสัตามจงัหวะวรรคตอนท่ีก าหนด
บงัคบัในลกัษณะค าประพนัธ์นั้น 
  วรรณี  โสมประยูร (2537: 139) ได้กล่าวถึงประเภทของการเขียนท่ีแบ่งตามลักษณะ     
และจุดมุ่งหมายไวห้ลายประเภท  เช่น  การเขียนบรรยายส่ิงท่ีพบเห็น การเขียนเล่าประสบการณ์  
การเขียนแสดงความต้องการ  การเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก อย่างมีวิจารณญาณ  
ตวัอยา่งเช่น 
  1. การเขียนบรรยาย  เป็นการเขียนเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ต่างๆ ให้ต่อเน่ืองกนัตามล าดบั 
อาจเร่ิมต้นโดยการบรรยายภาพ  โดยเขียนประโยคสั้ นๆ ใต้ภาพแล้วค่อยๆ เพิ่มความยาวของ
ประโยค  การเขียนเรียงประโยคใหมี้เน้ือความต่อเน่ืองเป็นเร่ืองเดียวกนัในหน่ึงยอ่หนา้ ท าให้ผูอ่้าน
สนใจไม่เกิดความสงสัยและเกิดความสับสน 
  2. การเขียนแสดงความคิดเห็น  หรือ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  การแสดงทศันะ  เป็นความ
คิดเห็นท่ีประกอบด้วยเหตุผล เป็นการเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด  แสดงความคิดเห็นหรือให้
ขอ้สังเกต ทั้งน้ีอาจเสนอแนวทางปฏิบติัดว้ย 
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  ไพรถ  เลิศพิริยกลม (2543: 82)ไดจ้  าแนกประเภทการเขียนเชิงสร้างสรรคอ์อกเป็นประเภท
ต่างๆ ดงัน้ี 1) การเขียนขยายความ 2) การเขียนพรรณนา  3) การเขียนอุปมาอุปไมย  4) การเขียน   
ค  าคม  5) การเขียนค าขวญั  6) การเขียนลักษณะพิเศษ 7) การเขียนเชิงกวีนิพนธ์  8) การเขียน      
เร่ืองสั้น 9) การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 10) กรเขียนนวนิยาย 11) การเขียนบทละคร 
  ถวลัย ์  มาศจรัส (2546: 10 -11)  ไดแ้บ่งประเภทการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ว ้3 ประเภท ดงัน้ี  
  1) ประเภทความเรียง  ไดแ้ก่ ความเรียง  บทความ  เร่ืองเล่า  จดหมาย  บนัทึก 
  2) ประเภทบนัเทิงคดี  ไดแ้ก่ นิทาน หนงัสือเด็ก เร่ืองสั้น วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย 
  3) ประเภทสารคดี  ได้แก่  สารคดีบุคคล  สารคดีโอกาสพิเศษ  สารคดีประวติัศาสตร์     
สารคดีท่องเท่ียว   สารคดีแนะน าวิธีท า   สารคดีเด็ก  สารคดีสตรี  สารคดีเก่ียวกบัสัตว ์ สารคดี
ความทรงจ า  สารคดีจดหมายเหตุ  
  สรุปได้ว่า ประเภทการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ประเภทความเรียง และประเภทบนัเทิงคดี ซ่ึงมีทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง  โดยลกัษณะของการเขียน
ท่ีพบในงานวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นการเขียนประเภทความเรียงร้อยแกว้ 

2.4 ลกัษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท่ีจะสามารถจุดประกายความคิดริเร่ิมและจินตนาการให้ผูอ่้าน     
ไดน้ั้นตอ้งมีความชดัเจนของเน้ือหาการเขียนท่ีมีลกัษณะท่ีสร้างสรรค ์ซ่ึงไดมี้ผูอ้ธิบายลกัษณะของ
การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
  พงษจ์นัทร์  คลา้ยสุบรรณ์ (2522: 1-2) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์    
3 ลกัษณะ คือ  
  1. มีจินตนาการ ผูเ้ขียนตอ้งใชจิ้นตนาการ หรือ ความคิด ใหผู้อ่้านเกิดจินตนาการคลอ้ยตาม
ผูเ้ขียน 
  2. ส านวนภาษาดี ผูเ้ขียนตอ้งเลือกสรรถอ้ยค ามาเรียบเรียงให้เกิดความไพเราะสละสลวย   
มีความหมายตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
  3. มีคุณค่าทางดา้นจิตใจและสติปัญญา ผูอ่้านอ่านแลว้มีความคิดความรู้สึกท่ีดีและมองโลก
ในแง่ดี 
  เกศินี  จุฑาวิจิตร (2522: 10) อธิบายลกัษณะทัว่ไปของงานเขียนสร้างสรรค์ออกเป็น             
7 ประการ สรุปไดด้งัน้ี 1) ความใหม่แปลกและแตกต่าง 2) สุนทรียภาพท่ีลงตวั 3) การผสมผสาน
อย่างเหมาะสมระหว่างเน้ือหากบัรูปแบบ 4) การแสดงอตัลักษณ์ของผูเ้ขียน 5) การเปิดโอกาส    
แห่งการตีความท่ีหลากหลาย 6) ความสามารถในการสั่นคลอนหรือร้ือถอนอคติ 7) การสร้าง
จิตส านึกต่อสังคม 
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  ประภาศรี  สีหอ าไพ (2531: 1-2) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทัว่ไปของการเขียนเชิงสร้างสรรคว์า่  
  1. มีแนวคิดเป็นจิตวิสัย  ผูเ้ขียนมีความคิด ความเห็น จินตนาการของตนเองแลว้  จึงเขียน
งานประพนัธ์ข้ึน 
  2. มีความแปลกใหม่และมีความสามารถในการแสดงออก 
  3. โดยทัว่ไปไม่ไดเ้ป็นความเรียงประเภทร้อยแกว้เสมอไป 
  4. ไม่ยดึติดกบัฉนัทลกัษณ์แบบแผนท่ีก าหนด 
  กรมวชิาการ (2532: 7) กล่าววา่ ลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรคมี์ดงัน้ี 
  1. ให้ความแปลกใหม่ หมายถึง  ความคิดท่ีไม่ซ ้ าแบบหรือไม่ลอกเลียนแบบผูอ่ื้นมา       
เป็นความคิดท่ีผูเ้ขียนคิดข้ึนเอง หรือดดัแปลงมาอยา่งแยบคายดว้ยภูมิปัญญาของตน 
  2. ใช้ภาษาคมคาย  กะทดัรัด ทั้งน้ีตอ้งเป็นการใช้ภาษาท่ีไม่ผิดแปลกไปจากระเบียบของ
ภาษา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
  3. สามารถเร้าความรู้สึกของผูรั้บสาร อาจเป็นความขบขัน ความเศร้า  ความปิติยินดี    
ความพิศวง  ความสงบ  ความซาบซ้ึง  ความอาลยั  ความมัน่ใจ อยา่งใดอย่างหน่ึง หรือหลายอยา่ง
รวมกนัก็ได ้
  4. เป็นประโยชน์ทางตรงและทางออ้ม ให้ขอ้คิดเป็นคติในการด ารงชีวิต ช้ีให้เห็นคุณและ
โทษ แนะน าให้คนรู้จกัสังเกต พิจารณาส่ิงต่างๆ โดยแยบคาย ก่อให้เกิดจินตนาการในทางท่ีดี         
ท่ีงาม หรือใหค้วามเพลิดเพลินแก่จิตใจ ในลกัษณะของนนัทนาการ 
  ปราณี สุรสิทธ์ิ  (2541: 57) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของการเขียนสร้างสรรค ์3 ประการ ดงัน้ี 
  1. มีจินตนาการ  ผูเ้ขียนตอ้งใชจิ้นตนาการ หรือความคิดค านึงเขียนให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการ
คล้อยตามผูเ้ขียน โดยผูเ้ขียนจะต้องสร้างภาพให้แจ่มชัดในความรู้สึกก่อนเสมอ  จากนั้นจึงจดั
องคป์ระกอบต่างๆ ของงานเขียนใหค้รบถว้นเป็นเร่ืองราว 
  2. ส านวนภาษาดี    ผูเ้ขียนตอ้งเลือกเฟ้นถอ้ยค า น ามาเรียบเรียงให้ไพเราะสละสลวย และ  
มีความหมายตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
  3. มีคุณค่าทางดา้นจิตใจและสติปัญญา ผูอ่้านอ่านแลว้มีความรู้สึกท่ีจรรโลงความดีงามและ
มองโลกในแง่ดี 
  นภดล  จนัทร์เพญ็ (2542: 91) อธิบายถึง  การเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่   ส่ิงส าคญัท่ีท าให้
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าเร็จ และมีคุณค่าประกอบด้วยส่ิงส าคญั 3 ประการ คือ  1) ความคิด        
2) การถ่ายทอดความคิด  3) การใชภ้าษาท่ีเหมาะสม 
  จากขอ้สนบัสนุนขา้งตน้ท่ีกล่าวถึงประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์รวมถึงลกัษณะของ
การเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้น สามารถอธิบายไดว้า่ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์คือการสะทอ้นความรู้สึก
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นึกคิด จินตนาการท่ีแปลกใหม่ของผูเ้ขียนและถ่ายทอดผา่นตวัอกัษรดว้ยภาษาท่ีเหมาะสมและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของผูเ้ขียน  ซ่ึงการเขียนสร้างสรรคน์ั้นนอกจากจะเป็นการพฒันาทางดา้นความคิด
จินตนาการของผูเ้ขียนแลว้ ยงัสามารถสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อผูอ่้านได ้อีกทั้งยงัมีคุณค่าต่อสังคมอีก
ประการหน่ึง 

2.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
  ครูถือเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  อีกทั้งยงัมี
บทบาทในดา้นการพฒันาการใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  การเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งถือเป็น
ส่วนหน่ึงในการพฒันาทางดา้นความคิด  จินตนาการ และการเขียนท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน  ผูส้อนจึง
ควรมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค ์  
ดงัท่ีมีผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 
  อจัฉรา  ชีวพนัธ์ (2536: 6) เสนอหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
  1. ก าหนดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ให้มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนโดยจะตอ้งค านึงถึง
หลกัสูตรในระดบัชั้นต่างๆ วา่มีจุดมุ่งหมายท าเพื่ออะไร กิจกรรมต่างๆ นั้นสนองวตัถุประสงคใ์ดใน
หลกัการ 
  2. การจดักิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ควรไดมี้การบูรณาการกบักลุ่มประสบการณ์
ต่างๆดว้ย 
  3.  จดัล าดบัความยากง่ายของกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
  4.  ใชส่ื้อท่ีจูงใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่และรักในการเขียน 
  5.  ใหผู้เ้ขียนสามารถใชจิ้นตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดอยา่งอิสระ 
  วรรณี  โสมประยูร (2539: 170-172)  ไดเ้สนอแนวทางในการจดักิจกรรม  โดยกล่าวว่า     
ในการสอนพฒันาการเขียน ครูควรค านึงถึงแนวทางในการจดักิจกรรม ซ่ึงสรุปได้ดงัน้ี   ครูตอ้ง
วางแผนโดยจดัท าแผนการสอนระดบับทเรียน  เตรียมความพร้อมส าหรับบทเรียนใหม่ดว้ยการน า
ประสบการณ์เดิมมาเป็นพื้นฐานเพื่อถ่ายทอดให้เกิดความรู้ใหม่  การสอนให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายของค าและประโยค โดยครูใช้ของจริง ของจ าลองภาพและสถานการณ์ การสร้าง
บรรยากาศในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์เอ้ือให้นกัเรียนไดถ่้ายทอดความคิดสร้างสรรคอ์อกมา 
กรใหน้กัเรียนไดฝึ้กจากง่ายไปหายาก  โดยใชส่ิ้งเร้าและแรงบนัดาลใจ ท าใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจ
มีก าลงัใจท่ีจะเรียน 
  Smith (1973: 9, อา้งถึงใน ชโลบล  ทศัวิล, 2542: 66) กล่าวถึงหลกัเกณฑ์ในการสอนเขียน
เชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
  1. ผลงานเขียนเชิงสร้างสรรคต์อ้งเป็นส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม มีลกัษณะเฉพาะตวั 
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  2. เน้นความเป็นอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ การรวบรวมความรู้  ความคิด       
ความจริง ความเขา้ใจและทกัษะต่างๆ ท่ีเรียนรู้มาสร้างส่ิงใหม่ๆ ค าตอบมิใช่เพียงค าตอบเดียว 
  3. ผูส้อนตอ้งใชก้ลวธีิท่ีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิด พฒันาความคิดของตนเอง และมี
อิสระท่ีจะแสดงความคิดของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี ครูอาจใชว้ิธีกรตั้งค  าถาม หรือสร้างสถานการณ์ 
และในขณะเดียวกนัควรมีการผอ่นคลายความตึงเครียดบา้ง 
  4. ก่อนท่ีจะลงมือเขียนแต่ละคร้ัง ครูควรให้เด็กไดต้ั้งจุดมุ่งหมาย และส ารวจความคิดของ
ตนเองเสียก่อน และครูควรจะมีบทบาทเพียงพอเพื่อช่วยเหลือช้ีแนะใหน้กัเรียนเกิดแนวคิด 
  5. ครูควรกระตุน้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมให้สัมพนัธ์
กบัแนวคิดใหม่ และจะตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมให้น าความรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีเล่าเรียน มาใชใ้นการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
  6. ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการท างานมีความส าคญัเท่ากบัผลงาน 
  7. ควรจดับรรยากาศห้องเรียนให้สะดวกสบาย อุปกรณ์ครบครัน สร้างบรรยากาศให้เกิด
ความเช่ือมัน่และมีอิสระในการคิดและเขียน 
  8. ควรอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลายๆแนว จะช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัแนวทางในการเขียน
เชิงสร้างสรรคไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 
  9. การพิจารณาผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนเชิงสร้างสรรค์ครูตอ้งค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ครูควรชมเชยในเร่ืองความแปลกใหม่ มีความคิดริเร่ิมและความเป็นตวัของตวัเอง 
  10. จะตอ้งอาศยักระบวนการประชาธิปไตย เช่น การเปล่ียนบทบาทระหวา่งครูกบันกัเรียน 
ครูและนกัเรียนสร้างกฎในการเรียนร่วมกนั 
  เสรี  วงษม์ณฑา (2544: 485-486 ) กล่าวไวว้า่ การเป็นนกัเขียนนั้นจะตอ้งรู้จกัท่ีจะส ารวจ
คน้ควา้ หาทางออกท่ีจะแสดงออก ตอ้งไร้ความกลวั  ความประหม่า และตอ้งไม่ให้ผูใ้ดมาเขียน
กฎเกณฑต่์างๆ เอาไว ้จนกลายเป็นทางตนัในการสร้างสรรคง์านเขียน  เพราะกฎเกณฑ์นั้นจะบงัคบั
ท าใหเ้ขียนสร้างสรรคไ์ม่ได ้
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ืองการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ให้ไดผ้ลนั้น ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจเพื่อกระตุน้และส่งเสริมดา้นความคิด
จินตนาการ ควบคู่กับการจดัสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการแสดงความคิด
เพื่อใหน้กัเรียนสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีสร้างสรรคเ์ช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของตนเอง โดยการ
ใช้การเขียนเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดท่ีแปลกใหม่ โดยไม่จ  ากัดความคิด
สร้างสรรค์ ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับในความคิด      
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ท่ีแปลกใหม่ของผูเ้รียน ไม่เคร่งครัดหรือสร้างขอ้จ ากดัในการเขียนจนเป็นกฎเกณฑ์ท่ีอาจจะปิดกั้น
ความคิดและจินตนาการการสร้างสรรคข์องผูเ้รียนได ้
  2.6  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  ความสามารในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเขียนถ่ายทอดเร่ืองราวตามความคิด 
จินตนาการท่ีสร้างสรรค์แปลกใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าในในการส่ือสารผ่านตวัอกัษรระหว่าง
ผูเ้ขียนและผูอ่้าน  ดงัท่ีไดมี้ผูก้ล่าวถึงพฤติกรรมท่ีมีต่อการเขียนและความสามารถในการเขียน
สร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
  กรรณิการ์  พวงเกษม (2533: 41)ไดก้ล่าวถึงการกิจกรรมการเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา
เก่ียวกบัการเขียนไวว้า่ เม่ือจดักิจกรรมการเรียนการสอนเขียน ผูเ้รียนจะตอ้งมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี 
  1. เม่ือก าหนดค าใหน้กัเรียนสามารถสร้างค า หรือประโยคท่ีแปลกใหม่จากค าได ้
  2. นกัเรียนเขียนเร่ืองราวจากประโยคท่ีก าหนดได ้
  3. นกัเรียนเขียนบรรยายภาพได ้
  4. เม่ือก าหนดภาพมาให ้ นกัเรียนเขียนเร่ืองเก่ียวกบัภาพได ้
  5. ใหภ้าพ ช่ือเร่ือง ขอ้ความยาว 2-3 ประโยค นกัเรียนเขียนเร่ืองต่อใหจ้บได ้
  6. นกัเรียนเขียนแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัภาพได ้
  7. ใหภ้าพมาแลว้  นกัเรียนเขียนแสดงความตอ้งการจากภาพได ้
  นิจ  จนัทร์มล (2535: 4) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
  1. การเขียนเร่ืองราว เม่ือครูก าหนดค า  ขอ้ความ  ประโยค  ภาพ  นิทาน  หรือส่ิงของให้
แลว้นกัเรียนสามารถน ามาเขียนเร่ืองราวได ้
  2. การเขียนแสดงความรู้สึกตามความตอ้งการและจินตนาการ เม่ือก าหนดค า  ขอ้ความ  
ประโยค  ภาพ  ช่ือเร่ืองมาใหแ้ลว้ นกัเรียนสามารถเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด  ความตอ้งการ  และ
จินตนาการเก่ียวกบัส่ิงท่ีก าหนดให ้
  ปราณี  สุรสิทธ์ิ (2541 : 57) กล่าวถึงความสามารถในการเขียนสร้างสรรคไ์วว้า่   การเขียน
เชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างค า  ประโยค  บรรยายภาพ  แสดงความรู้สึกและ
ความตอ้งการ จากขอ้ความ รูปภาพ  หรือส่ิงของท่ีก าหนดให้โดยอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    
ท่ีแปลกใหม่แหวกแนวไปจากเดิม 
 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ
ความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราวในรูปแบบความเรียง อันเป็นเคร่ืองสะท้อนความคิด 
ความรู้สึก ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง สร้างเป็นผลงานการเขียนท่ีมีความน่าสนใจ  แปลกใหม่
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และไม่ซ ้ าแบบใคร โดยผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์ ความรู้  จินตนาการ มาใช้ในการเขียน     
เล่าเร่ืองจากค า  จากภาพ  จากหวัขอ้ท่ีก าหนดไดใ้นแบบของตนเอง  

2.7  การวดัและประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์   
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นงานท่ีเกิดจากจินตนาการท่ีแปลกใหม่ ถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล ดังนั้ นการวดัและ
ประเมินผลจ าเป็นตอ้งดูการพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์จึงควรก าหนดหลกัเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีเท่ียงตรง ครอบคลุมทุกดา้น ซ่ึงไดมี้ผูเ้สนอวธีิการวดัและประเมินผลไวด้งัน้ี 
  กรรณิการ์ พวงเกษม (2534: 160) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเขียนเร่ือง        
เชิงสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี  
  1. ความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหาสอดคลอ้งกบัภาพ 
  2. การเรียบเรียงจดัล าดบัความคิด 
  3. ความถูกตอ้งเหมาะสมของการใชภ้าษา 
โดยในแต่ละขอ้จะก าหนดเกณฑค์ะแนนออกเป็น 3 ระดบั ดีมาก = 3 ดี = 2 และ พอใช ้= 1 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2536 : 314) กล่าวว่า การเขียนแสดงความคิดอย่างเสรีและเชิง
สร้างสรรค ์เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย ดงันั้นการวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้งและตรง
ท่ีสุด คือ ใหน้กัเรียนเขียนแลว้ใหค้ะแนนดว้ยวธีิจดัอนัดบัคุณภาพ ดงัน้ี 
  1. ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบหรือลอกเลียนใคร 
  2. การใชภ้าษาคมคาย 
  3. มีประโยชน์ ใหข้อ้คิด ก่อใหเ้กิดจินตนาการ 
  4. เร้าความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งตรงตามจุดประสงค์การเขียนและควรมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดว้ย 
  อจัฉรา  วงศโ์สธร (2538: 223-224) กล่าวถึงเกณฑ์การตรวจพิจารณาเพื่อประเมินงานเขียน
วา่มกัจะประกอบดว้ยเกณฑต่์อไปน้ี 
  1. ความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษา ไดแ้ก่ ศพัท ์โครงสร้าง 
  2. ความเหมาะสมดา้นการใช้ภาษา ไดแ้ก่ ศพัท์ ส านวนว่าส่ือไดถู้กตอ้งเหมาะสม ชดัเจน
และกระชบัไดใ้จความหรือไม่ 
  3. มีจุดเนน้ของความคิดและการน าเสนอท่ีชดัเจน 
  4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดและความสมดุลของการน าเสนอ 
  5. การใชเ้ทคนิควธีิการน าเสนอขอ้มูลทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรมท่ีเหมาะสม 
  6. การน าเขา้สู่เร่ืองไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
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  7. การด าเนินเร่ืองอยา่งสัมพนัธ์กนั 
  กรมวิชาการ (2545: 25) ได้กล่าวถึงลักษณะการพิจาณาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว ้             
4 ประการ คือ 
  1. ให้ความคิดแปลกใหม่ หมายถึง ความคิดท่ีไม่ซ ้ าแบบหรือไม่ลอกเลียนผูอ่ื้นมาเป็น
ความคิดท่ีผูเ้ขียนคิดข้ึนเอง หรือดดัแปลงมาอยา่งแยบคายดว้ยภูมิปัญญาของตนเอง 
  2. การใชภ้าษาคมคายกะทดัรัด ทั้งน้ีตอ้งเป็นการใชภ้าษาไทยท่ีไม่ผิดแปลกไปจากระเบียบ
ของภาษาซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนั 
  3. สามารถเร้าความรู้สึกของผูรั้บสาร อาจเป็นความขบขัน ความเศร้า ความปิติยินดี     
ความพิศวง เป็นตน้ อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัได ้
  4. เป็นประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม เช่น ใหข้อ้คิดท่ีเป็นคติในการด ารงชีวิต ช้ีให้เห็นคุณ
โทษของการกระท าบางอยา่ง 
  ถวลัย ์ มาสจรัส (2546 : 171 -172) ไดก้ล่าวถึงเกณฑใ์นการตดัสินการเขียนเร่ืองไวด้งัน้ี 
  1. ความชดัเจน  ไดแ้ก่ ความแจ่มชดัทางภาษาเขียนท่ีกระจ่าง ไม่คลุมเครือ 
  2. ความกระชบัของถอ้ยค า  ไดแ้ก่  การใชถ้อ้ยค าท่ีตรงความหมาย 
  3. ค ามีอ านาจสามารถสะกดให้ผูฟั้งเกิดอารมณ์ร่วมไปกบัลีลาการเขียนในแต่ละบท ในแต่
ละตอนอยา่งต่อเน่ือง 
  4. มีแนวคิดใหม่ในท่วงท านองการเขียนแต่ละคร้ัง มีการถ่ายทอดความคิดแปลกใหม่ท่ีมี
คุณค่าอยูเ่สมอ ซ่ึงจะท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกท่ีไม่จ  าเจ 
  5. มีความงดงามและสละสลวย คือ การเลือกใชค้  า การใช้ประโยคท่ีเป็นเอกภาพเดียวกนั  
อ่านแลว้ไม่สะดุดู ถอ้ยค าสละสลวย 
  จากแนวคิดทฤษฎีของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ในการประเมินผลงานการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์นั้นตอ้งพิจารณาในหลายๆ ดา้น และก าหนดเกณฑ์ในการประเมินให้ชดัเจน
ครอบคลุมในทุกๆ ดา้น เพื่อประโยชน์ของทั้งผูเ้รียนและผูส้อนเอง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดเกณฑ์
ในการประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น 5 ด้าน คือ 1)การตั้ งช่ือเร่ือง 2)เน้ือหา และการ
เรียงล าดบัเหตุการณ์  3) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4)การเขียนค าเช่ือมโยงประโยค  5)การเขียน
สะกดค าโดยในแต่ละดา้นมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงัน้ี  ดีมาก = 3 ดี = 2 และ พอใช ้= 1 
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3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
3.1   ความหมายของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 

   รูปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ี Joyce and Weil 
พฒันาข้ึนจากแนวคิดของ Gordon (อา้งถึงในทิศนา แขมมณี,2556 : 46-47)  ท่ีเสนอว่าให้ผูเ้รียน     
มีโอกาสคิดแก้ปัญหาดว้ยวิธีใหม่ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม โดยเขาได้เสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบ
อุปมาอุปมยัไว ้3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง  การเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ และการ
เปรียบเทียบค าคู่ข ัดแยง้ เพื่อใช้ในการกระตุ้นความคิด  จากแนวคิดของ Gordon ได้มีผูใ้ห้
ความหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
   วนิช  สุธารัตน์ (2547: 268) กล่าวว่า เทคนิคซินเนคติกส์ เป็นการเปรียบเทียบหรือ
อุปมาอุปไมย แต่มีลกัษณะพิเศษตรงท่ีจะตอ้งเพิ่มกลไกทางจิตวิทยาในการวิเคราะห์ปัญหา มีอยู ่     
2 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ การท าปัญหาท่ีแปลกใหคุ้น้เคย กบั การท าปัญหาท่ีคุน้เคยใหแ้ปลก 
   สุวิทย ์ มูลค า และอรทยั  มูลค า (2547: 113) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ          
ซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน และการคิดรวมกนั
เป็นกลุ่ม จดักระบวนการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้โดยอาศยักระบวนการเปรียบเทียบ 
จึงสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนแต่ละคนและกลุ่มได ้
    ทิศนา แขมมณี (2556: 46-47) อธิบายความหมายเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
รูปแบบซินเนคติกส์ไวว้า่ กระบวนการคิดสร้างสรรค ์หรือ Synectics Instructional Model เป็น
รูปแบบท่ี Joyce and Weil พฒันาข้ึนจากแนวคิดของ Gordon โดยกอร์ดอนเสนอวิธีการคิด
เปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย เพื่อใชใ้นการกระตุน้ความคิดใหม่ๆ ไว ้3 แบบ คือ  การเปรียบเทียบ
แบบตรง (Direct Analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ (Personal Analogy) และการ
เปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้ (Compressed Conflict) ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนน้ีเป็นประโยชน์
มากส าหรับการเรียนรู้เก่ียวกบัการเขียนและการพดูอยา่งสร้างสรรค ์
   จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์          
ของมนุษย ์ดว้ยวิธีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีแตกต่างกนั หรือไม่เก่ียวขอ้งกนัเขา้ดว้ยกนั เป็นความคิดท่ีมี
ความเป็นอิสระ โดยใชก้ารเปรียบเทียบในลกัษณะต่างๆ เพื่อสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่ 

3.2   รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบการสอนหน่ึงท่ีพัฒนา
ความสามารถทางการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนดว้ยกระบวนการเปรียบเทียบอยา่ง
เป็นล าดบั  ดงัท่ีไดมี้ผูอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
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   Gordon (1972) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ไวว้า่  ซินเนคติกส์ (Synectics)  
เป็นยุทธวิธีการจดัการเรียนการสอนหน่ึงท่ีตั้งอยู่บนความเช่ือท่ีวา่ ผลส าเร็จของการแกปั้ญหาอยู่ท่ี
การใช้ความคิดท่ีไม่เป็นหลักการหรือเหตุผล น าไปสู่การแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล  
กระบวนการ การแกปั้ญหาจึงประกอบดว้ย การท าความคุน้เคยกบัส่ิงท่ีแปลกหรือการท าในส่ิงท่ี
แปลกใหเ้ป็นความคุน้เคยวธีิดงักล่าวจะใชก้ารคิดแบบเปรียบเทียบอุปมาอุปมยัมากท่ีสุด (analogical 
and metaphorical thinking)  การคิดแบบซินเนคติกส์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย
การคิดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย (Analogy or Metaphor)  ซ่ึงประกอบไปดว้ยการคิดใน 3 ระดบั   
คือ การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy)  การเปรียบเทียบกบัตนเอง (Personal  Analogy)  
และการเปรียบเทียบความขดัแยง้ (Compressed  Conflict) ซ่ึงไดมี้ผูอ้ธิบายรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนแบบซินเนคติกส์ ไวด้งัน้ี 
   สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 106-107) อธิบายไวว้่า  รูปแบบซินเนคติกส์อาศยั
กิจกรรมการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเป็นหลกั โดยกิจกรรมดงักล่าวมี 3 วธีิดว้ยกนั 
   1. การเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืน (Personal Analogy) การเปรียบเทียบแบบน้ี
นกัเรียนตอ้งท าตนเป็นเสมือนส่ิงท่ีตอ้งการ เปรียบเทียบและบรรยายความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเป็น
ส่ิงนั้น ส่ิงท่ีจะเปรียบเทียบอาจเป็น คน พืช สัตว ์หรือส่ิงของ เช่น ให้นกัเรียนสมมติตวัเองว่าเป็น
เคร่ืองยนต์ในรถยนต์แล้วบอกว่านักเรียนรู้สึกอย่างไร เม่ือรถติดเคร่ืองในตอนเช้าหรือเม่ือไฟ
แบตเตอร่ีหมด หรือเม่ือรถจอดติดไฟแดง 
   2. การเปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบทางตรงระหวา่งของ
สองส่ิงหรือมากกว่า ส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบอาจเป็นคน สัตว์ พืช หรือส่ิงของ โดยของท่ีน ามา
เปรียบเทียบไม่จ  าเป็นต้องเหมือนกนัทุกประการ จุดประสงค์ก็คือ เพื่อให้มองเห็นปัญหาในอีก     
แนวหน่ึง หรือเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ซ่ึงอาจน ามาใชแ้กปั้ญหาท่ีตอ้งการได ้ตวัอยา่งเช่น วิศวกร
ท่านหน่ึงเฝ้าสังเกตดูหนอนเจาะท่อนไมเ้ป็นรูคลา้ยอุโมงค์ ท าให้วิศวกรผูน้ี้เกิดความคิดสร้างท่อ
อุโมงคท์  างานใตน้ ้าข้ึนมา 
   3. การเปรียบเทียบโดยใชค้  าคู่ท่ีมีความขดัแยง้กนั (Compressed Conflict) เป็นการใช้
ค  าเปรียบเทียบ 2 ค า ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือตรงกนัขา้มมาอธิบายลกัษณะของคน พืช สัตว ์
หรือส่ิงของท่ีต้องการ ยกตัวอย่างค าในภาษาอังกฤษ เช่น ก้าวร้าวอย่างเหน่ือยหน่าย (tiredly 
agressive) ศตัรูฉนัมิตร (friendly- foe) หรือเคร่ืองท าลายท่ีช่วยชีวิต (life-saving destroyer) เป็นตน้ 
ในภาษาไทยอาจเป็นค า เช่น ฉลาดในเร่ืองโง่ หรือ สวยโทรมๆ เป็นตน้ 
  ทิศนา  แขมมณี (2550:252) อธิบายรูปแบบซินเนคติกส์ไวว้่า ซินเนคติกส์เป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดล้องคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตวัเองเป็นคน
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อ่ืนหรือส่ิงอ่ืนและถ้ายิ่งเปิดโอกาสให้บุคคลหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกนัแก้ปัญหาก็จะยิ่ง
ส่งเสริมให้เกิดวิธีการท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยรูปแบบซินเนคติกส์ประกอบ   
ไปด้วยวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (Direct  
Analogy)  การเปรียบเทียบกับตนเอง (Personal Analogy) และการเปรียบเทียบความขดัแยง้ 
(Compressed  Conflict) 
  วชัรา  เล่าเรียนดี (2552: 48-49 ) อธิบายรูปแบบซินเนคติกส์ไว ้ดงัน้ี 
  1. การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) การเปรียบเทียบโดยตรงเป็นการฝึกคิด
เปรียบเทียบท่ีเปรียบเทียบของส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงหรือให้เหตุผลว่า ท าไมของส่ิงน้ีจึงเหมือนกบั
ส่ิงนั้น ตวัอยา่งเช่น ส้มเหมือนส่ิงมีชีวติใด โรงเรียนเหมือนกบัสลดัผกัอยา่งไร ระหวา่งเสียงกระซิบ
กบัขนแมวอะไรนุ่มกว่ากนั ท าไมหมีโคอาล่าชอบกินโยเกิร์ต ค าตอบท่ีไดจ้ะเป็นการจินตนาการ    
เอาเอง 
  2. การเปรียบเทียบกบัตนเอง (Personal  Analogy)  การเปรียบเทียบกบัตนเองเป็นการฝึกคิด
เปรียบเทียบท่ีเปรียบเทียบตนเองกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ เปรียบเทียบวา่ ถา้ตนเองเป็นส่ิงนั้นแลว้จะ
เป็นอยา่งไรหรือรู้สึกอยา่งไร เช่น ท่านรู้สึกอยา่งไรถา้แสงอาทิตยเ์ผาตนเองให้ละลาย     ถา้ท่านเป็น
ก้อนเมฆท่านจะอยู่ท่ีไหนและท าอะไร ถ้าท่านเป็นหนังสือเล่มโปรดของท่านแล้วท่านจะเป็น
อยา่งไร รู้สึกอยา่งไร เป็นตน้ ค าตอบท่ีไดจ้ากค าถามเหล่าน้ีจะแสดงถึงความรู้สึกของตนเองท่ีเป็น
ส่ิงนั้นๆ โดยการตอบค าถามในระดบัเปรียบเทียบดงักล่าวตอ้งใชจิ้นตนาการของความรู้ ความเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีเปรียบเทียบเป็นพื้นฐานการคิดจินตนาการท่ีลึกและกวา้งขวาง 
  3. การเปรียบเทียบความขดัแยง้ (Compressed Conflict) การเปรียบเทียบความขดัแยง้เป็น
การฝึกคิดท่ีเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกนั ซ่ึงการหาค าตอบตอ้งใชค้วามคิดและ
จินตนาการซ่ึงเก่ียวกบัของท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น คอมพิวเตอร์มีลกัษณะข้ีอายและก้าวร้าว
อย่างไร เคร่ืองจกัรเหมือนกบัการยิ้มและการขมวดคิ้วอย่างไร คนคุน้เคยกนัเป็นศตัรูกนัอย่างไร 
ฯลฯ ดงันั้น ทกัษะการคิดเปรียบเทียบความขดัแยง้มีความซบัซอ้นมากท่ีสุด 
  เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2553: 153) ไดอ้ธิบายการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ      
ซินเนคติกส์ ดงัน้ี 
  1. การเปรียบเทียบตนเองกบัส่ิงอ่ืน (Personal Analogy) การเล่นบทบาทสมมติ (role- 
playing) โดยการสมมติตนเองให้เหมือนส่ิงท่ีเปรียบเทียบ และบรรยายความรู้สึกเม่ือตนเองเป็น     
ส่ิงนั้น เช่น ผูผ้ลิตรองเทา้สมมติตวัเองเป็นเทา้ ถามตวัเองว่า “รู้สึกอย่างไรเม่ืออยู่ในรองเทา้นั้น”    
เขาอาจจะบอกตวัเองว่า จะตายอยู่แล้ว ร้อนอบอ้าวส้ินดี อึดอดัหายใจไม่ออก แถมมีเหง่ือไคล
ออกมาตลอดเวลา เหมน็ตวัเองจะแยอ่ยูแ่ลว้ 
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  2. การเปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) เป็นการมองหาส่ิงหน่ึงแลว้พยายามน ามา
เปรียบเทียบเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีตนเองตอ้งการหาทางออกอยู่ พยายามหาลกัษณะท่ีเหมือนกนั     
บางประการ เพื่อกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการเปรียบเทียบในลกัษณะน้ี มกัจะเทียบ
ลกัษณะเด่นท่ีเหมือนกนัระหวา่งค าอุปมาและพื้นฐานของปัญหา 
  สรุปไดว้า่การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการเปรียบเทียบ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  การเปรียบเทียบ
โดยตรง (Direct Analogy) การเปรียบเทียบกบัตนเอง (Personal  Analogy)  และการเปรียบเทียบ
ความขดัแยง้ (Compressed Conflict)  โดยกระบวนการเปรียบเทียบดงักล่าวเน้นให้ผูเ้รียนเกิด
จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค ์และสามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ขียนออกมาไดอ้ย่าง
ชดัเจนท าให้ทราบถึงแนวคิด  ความรู้สึกและความคิดท่ีแปลกใหม่อนัเกิดจากจินตนาการท่ีไม่ถูก
จ ากดัของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจและกลา้คิดกลา้แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์  ซ่ึง
การเปรียบเทียบทั้ง 3 รูปแบบน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั คน สัตว ์พืช หรือส่ิงของก็ได ้

3.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
  การจดัการเรียนรู้นั้น  จ  าเป็นตอ้งมีรูปแบบและมีขั้นตอนท่ีชดัเจน  เพื่อความชดัเจนของ
กิจกรรม และการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอน   การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ก็เช่นเดียวกนั และ
จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ไดมี้ผูอ้ธิบายขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นการสอนตามรูปแบบ
ซินเนคติกส์ไวด้งัน้ี 
  ทศันีย ์ ศุภเมธี (2542: 168-169) ไดอ้ธิบายล าดบัขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ       
ซินเนคติกส์ไว ้6 ขั้นตอน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1. ครูให้นกัเรียนเขียนบรรยายเร่ืองราวตามหัวขอ้ท่ีครูก าหนดให้ โดยก าหนดระยะเวลา
สั้นๆ หรือให้วาดภาพจากการก าหนดรูปภาพพื้นฐาน  เช่น มีวงกลม  2 วง สามเหล่ียม 1 รูป           
ใหน้กัเรียนต่อเติมภาพอยา่งอิสระ โดยก าหนดระยะเวลาใหเ้ช่นกนั แลว้ใหเ้ก็บไวดู้ขั้น 2 ต่อไป 
  2. ครูยกค าสองค า อาจจะเร่ิมจากค าท่ีมีความหมายหรือสาระใกลเ้คียงกบัหัวขอ้เร่ือง หรือ
รูปภาพในขั้นท่ี 1 แลว้ค่อยๆ เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเป็นจินตนาการไปเร่ือยๆ ยกตวัอยา่งเช่น  ครูให้
นักเรียนเขียนในหัวข้อ แม่ของฉัน ควรยกตัวอย่างค าเปรียบเทียบใน 2 ขั้น ดังน้ี แม่กับครู              
ครูกับรัฐบาล   รัฐบาลกับป่าไม้   ป่าไม้กับเมฆ  จากค าท่ีครูยกมาน้ีให้นักเรียนเปรียบเทียบ           
ของสองส่ิง ว่ามีอะไรท่ีมีส่วนเหมือน หรือมีลกัษณะร่วม ให้นกัเรียนตอบอยา่งอิสระ แลว้เขียนค า
เหล่านั้นไวบ้นกระดานทั้งหมด โดยไม่มีการสกดักั้นความคิด ซ่ึงจะไดค้  ามากมายและหลากหลาย
ทางความคิด 
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  3. ให้นกัเรียนน าตวัเองไปเป็นส่ิงของ (ค าต่างๆ ท่ียกมาในขั้นท่ี 2 )  คือ นึกเปรียบเทียบ
ตวัเองเป็นส่ิงนั้นๆ แลว้ให้บอกความรู้สึกวา่เป็นอยา่งไร  ดงันั้นในขั้นน้ีจะไดจ้ะไดค้  าต่อเน่ืองท่ีมา
จากขั้นท่ี 2 อีกมากมาย 
  4. ใหน้กัเรียนพิจารณาค าจากขั้นท่ี 3 จบัคู่ให้ไดค้วามหมายใหม่ แต่ให้เป็นค าในลกัษณะค า
ประสมท่ีมีความขดัแยง้ (Compressed conflict) แต่เป็นค าท่ีสามารถบอกความหมายได ้ค าเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ ไฟหนาว ความสุขแบบเบ่ือๆ คู่กดั รักอนัตราย ขนนกท่ีหนกั การสร้างท่ีสูญสลาย 
  5. ใหน้กัเรียนทั้งหอ้งพิจารณาค าท่ีสร้างข้ึนในขั้นท่ี 4 ถา้ค าใดไม่เขา้ใจความหมายก็ให ้
ช่วยกนัอธิบายเพิ่มเติมแลว้ใหเ้ลือกค า คู่ขดัแยง้ (Compressed  conflict) ท่ีคิดวา่ตนเองชอบ  โดยอาจ
มีการยกมือใหค้ะแนนความนิยม (คนหน่ึงอาจยกมือไดไ้ม่จ  ากดั)  แลว้เลือกค าท่ีไดค้วามนิยมมากมา
เรียงล าดบัสัก 2-3 ค า 
  6. ให้นกัเรียนน าค าท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 5 ไปปรับปรุงงานเขียนท่ีท าไวแ้ลว้จากขั้นท่ี 1 โดยให้
เวลาในการเขียนหรือวาดใหม่เท่าๆกบัขั้นท่ี 1 แลว้ใหน้กัเรียนออกมาอ่านงานเขียนทั้ง 2 ช้ิน และให้
บอกวา่เขาไดค้วามคิดใหม่อะไรบา้ง ถา้เป็นงานวาดก็ให้น าเสนอทั้ง 2 ช้ิน และแสดงความคิดเห็น
จากภาพวาด 
 
  ทิศนา  แขมมณี (2548: 48) อธิบายขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์       
ไว ้  6   ขั้น ดงัน้ี 
  ขั้นที ่1 ขั้นน า 
   ผูส้อนให้ผูเ้รียนท างานต่างๆ ท่ีต้องการให้ผูเ้รียนท า เช่น ให้เขียนบรรยาย เล่า ท า  
แสดง วาดภาพ สร้าง ป้ัน  เป็นตน้  ผูเ้รียนท างานนั้นๆ ตามปกติท่ีเคยท า เสร็จแลว้ใหเ้ก็บผลงานไว ้
  ขั้นที ่2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy)  
   ผูส้อนเสนอค าคู่ให้ผู ้เรียนเปรียบเทียบความหมาย ความแตกต่าง  เช่น ลูกบอล          
กบัมะนาว  เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร  ค  าคู่ท่ีผูส้อนเลือกมาควรมีลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาหรือ
งานท่ีผูเ้รียนท าในขั้นท่ี 1  ผูส้อนเสนอค าคู่ให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบหลายๆ คู่ และจดค าตอบของ
ผูเ้รียนไวบ้นกระดาน 
  ขั้นที ่3 ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (personal  analogy)  
   ผูส้อนให้ผูเ้รียนสมมติตัวเองเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง และแสดงความรู้สึกออกมา เช่น         
ถา้เปรียบเทียบผูเ้รียนเป็นเคร่ืองซกัผา้  จะรู้สึกอยา่งไร  ผูส้อนจดค าตอบของผูเ้รียนไวบ้นกระดาน 
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ขั้นท่ี 1  ขั้นน า  ผูเ้รียนสร้างสรรคช้ิ์นงาน 
 

ขั้นท่ี 2  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรง หรือเปรียบเทียบแบบตรงเปรียบเทียบ
ความเหมือน  – ความแตกต่างระหวา่งคู่ 
 
 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของสมมติตนเอง
เป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 
 
 ขั้นท่ี 4   ขั้นการสร้างค าอุปมาคู่ขดัแยง้ น าค าในขั้นท่ี 2  และ  3  มาประกอบ
เป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้   เช่น  ไฟเยน็ 
 
 
 
ขั้นท่ี 5   ขั้นการอธิบายความหมายคู่ขดัแยง้อธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ 
 
 
 ขั้นท่ี 6   ขั้นการน าความคิดใหม่มาปรับปรุงผลงาน  น าช้ินงานในขั้นท่ี 1 มา
ทบทวน และน าความคิดและค าท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 5 มาสร้างสรรคง์าน 
 
 
 

  ขั้นที ่4 ขั้นการสร้างค าอุปมาคู่ขดัแยง้ (compressed  conflict)  
   ผูส้อนให้ผูเ้รียนน าค า หรือวลีท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในขั้นท่ี 2 และ 3 มาประกอบ
กนัเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัในตวัเอง เช่น ไฟเยน็ น ้ าผึ้งขม มจัจุราชสีน ้ าผึ้ง เชือดน่ิมๆ 
เป็นตน้ 
  ขั้นที ่5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ 
   ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ท่ีได ้
  ขั้นที ่6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรคง์าน 
   ผูส้อนให้ผูเ้รียนน างานท่ีท าไวเ้ดิมในขั้นท่ี 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกน า
ความคิดท่ีได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นท่ี 5 มาใช้ในงานของตน ท าให้งานของตนมีความคิด
สร้างสรรคม์ากข้ึน  โดยผูว้จิยัเรียกขั้นตอนท่ี 6 น้ีวา่ ขั้นการน าความคิดใหม่มาปรับปรุงผลงาน 
  ดงัภาพการแสดงขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ของ ทิศนา      
แขมมณี  มีดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

   แผนภาพท่ี 2  ขั้ นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์                   
ของ ทิศนา  แขมมณี  
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  สรุปได้ว่า  ขั้นตอนในการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบซินเนคติกส์นั้นจะตอ้งประกอบไปด้วยกระบวนการทางการเปรียบเทียบ        
3 แบบ อนัไดแ้ก่  1) การเปรียบเทียบแบบตรง (Direct  analogy)  2) การเปรียบเทียบบุคคลกบั
ส่ิงของ (personal  analogy) และ  3) การเปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้ (Compressed  conflict)  ซ่ึงในการ
วิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้กระบวนการ การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์  ของทิศนา  
แขมมณี   ซ่ึงได้อธิบายขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนแบบซินเนติกส์ไว ้6 ขั้นตอน  ได้แก่        
ขั้นท่ี 1 ขั้นน า   ขั้นท่ี 2  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (Direct  analogy)   
ขั้นท่ี 3  ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (personal  analogy)  ขั้นท่ี 4       
ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขดัแยง้ (compressed  conflict)   ขั้นท่ี 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค า     
คู่ขดัแยง้  และขั้นท่ี 6  ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน  ดว้ยการอธิบายถึงรูปแบบใน        
6  ขั้นตอนดงักล่าวน้ีมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชัดเจนสามารถน ามาใช้ในการพฒันาความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี   ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
ท าวจิยัในการพฒันาทกัษะดา้นการเขียนสร้างสรรคแ์ก่ผูเ้รียน 

3.4   ข้อดีและข้อจ ากดัของการจัดกจิกรรมรูปแบบซินเนคติกส์ 
  สุคนธ์  สินธพานนทแ์ละคณะ (2545) กล่าวถึง ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของรูปแบบการสอน        

ซินเนคติกส์ (Synectics Instructional Model) ไวด้งัน้ี 
 ข้อดี 

   1. กิจกรรมมีจุดเด่นท่ีเปรียบเทียบระหว่างบทเรียนกบัส่ิงอ่ืนๆ เป็นการช่วยให้ผูเ้รียน
มองเห็นบทเรียนในแง่มุมท่ีแตกต่างออกไปจากจุดเดิม ท าใหเ้กิดการสร้างสรรคใ์นมิติท่ีน่าสนใจ 
   2. เป็นการฝึกฝนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดหลากหลายรูปแบบ เกิดความคิดสร้างสรรค ์
   3. บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือหน่าย เกิดความพึงพอใจทั้งผูเ้รียนและ
ผูส้อน  
   4. สร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนได้ช่วยกัน ร่วมมือกันในการระดม
ความคิดเพื่อใหไ้ดแ้นวคิดท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ 

 ข้อจ ากดั 
   1. เน้ือหาวิชาท่ีจะน ารูปแบบการสอนซินเนคติกส์ (Synectics Instructional Model)    
ไปใช้ได้ผลดี คือ เน้ือหาวิชา หัวข้อหรือบทเรียนท่ีต้องการให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์           
ท่ีแตกต่างออกไปจากสภาพท่ีเป็นอยูเ่ดิม 
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   2. ผูส้อนควรเตรียมการสอนล่วงหน้าอยา่งดี ผูส้อนจะตอ้งสามารถให้ตวัอยา่งแนะน า
นกัเรียนได ้กรณีท่ีผูเ้รียนไม่สามารถระดมความคิดออกมาได ้ซ่ึงบางคร้ังบรรยากาศการเรียนอาจ
หยดุชะงกั 
  นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ ยงัมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัอ่ืนๆ อีก
ดงัน้ี 

 ข้อดี 
   1. การจดักิจกรรมรูปแบบซินเนคติกส์ เหมาะส าหรับการสอนรายวิชาหรือเน้ือหาท่ี
ตอ้งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเขียนเรียงความอย่างสร้างสรรค์ การส ารวจปัญหาสังคม 
การแกปั้ญหาต่างๆ และการสร้างงานประดิษฐ ์
   2. เนน้การสอนเพื่อให้เกิดความรู้สึกมากกวา่สติปัญญา ท าให้ผูเ้รียนไม่มีความคิดท่ีติด
กรอบ และท าใหใ้จเปิดกวา้งยอมรับส่ิงต่างๆ เป็นอยา่งมาก 
   3. ผูเ้รียนรู้จกัแกปั้ญหา โดยวธีิการแปลกใหม่มากยิง่ข้ึน 

ข้อจ ากดั 
   กระบวนการจดัการเรียนรู้เนน้การใชอ้ารมณ์ ความรู้สึกเป็นหลกั อาจไม่เหมาะสมกบั
วชิาท่ีตอ้งใชเ้หตุผล กฎเกณฑ ์หรือหลกัการ เช่น วทิยาศาสตร์ หลกัภาษาและคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
 
4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุป
ไดด้งัน้ี 

4.1 งานวจัิยในประเทศ 
  สมพร  ตอยยีบี (2554: 62) ศึกษาการพฒันาแบบฝึกหดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชา
ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเซนตเ์ทเรซา หนองจอก กรุงเทพ พบวา่   
1)ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 82.09 /82.58 แสดงว่าแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ี
สร้างและพฒันาข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ 80/80  2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทย   มีความสามารถ
ดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  ชยัวาฤทธ์ิ  สร้อยเงิน (2553: 69) ศึกษาการพฒันาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ 
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พบว่า  1) ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม           
ซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   2) ผลสัมฤทธ์ิ         
ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  3) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์         
มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ  4) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์           
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
  ธนานนัท ์ ชาติชนบท (2553: 63) ศึกษาการพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยแนวคิด SYNECTICS  INSTRUCTIONAL MODEL พบวา่  
นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคต์ามเกณฑ์ โดยมีคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน 
ผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค ์คิดเป็นร้อยละ 74.83   74.00  และ 76.33  ตามล าดบั ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
ท่ีก าหนดไวท่ี้  70/70   โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 75.05  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวท่ี้ 70  
และมีจ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ 80.00  
  สุวรรณา  มะลิวลัย ์(2551)  ศึกษาการพฒันาทกัษะการอ่าน การคิดและการเขียน โดยใช ้
แนวคิดตามรูปแบบ Synectics Instructional Model ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นแฝกโนนส าราญ อ าเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า 1)สภาพความสามารถของนักเรียน         
ดา้นทกัษะการอ่าน  การคิดและการเขียนท่ีเรียนรู้จากกระบวนการท่ีใชใ้นการวิจยั ช่วยให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  2) ผลการพฒันาทกัษะการอ่าน การคิดและการเขียนมีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 73.40 และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 เท่ากบัร้อยละ 74.17  ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด 
  อุบลรัตน์  หนูค า  (2551: 127-138)  ศึกษาเปรียบเทียบการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
ตามรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
แบบซินเนคติกส์ร่วมกบัการละเล่นของเด็กไทย  พบวา่  1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บ
การสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับการละเล่นของเด็กไทย มีความสามารถการเขียนภาษาไทย              
เชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนแบบ        
ซินเนคติกส์ ร่วมกับการละเล่นของเด็กไทยตามรูปแบบของกอชมา เบลล์และวิล เ ล่ียม                     
มีความสามารถการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกัน  3) ความพึงพอใจของนักเรียน          
ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการละเล่น          
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ของเด็กไทยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และ 4) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกบัการละเล่นของเด็กไทย ตามรูปแบบ
การเรียนรู้ของกอชมา เบลลแ์ละวิลเล่ียม มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  
  สมจิตร์  ศรีสุข (2550: 88-89) ศึกษาการพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์           
ของนัก เ รียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6  โดยใช้รูปแบบการเ รียน รู้แบบซินเนคติกส์  พบว่า                       
1) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้รูปแบบ     
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ในภาพรวม พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเท่ากบั 5.53 คะแนน     
หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนเป็น 8.75 คะแนน โดยมีคะแนนระหว่าง 3.00 – 7.40 คะแนน 
และ 7.60 – 9.60 คะแนนตามล าดับ ส่วนคะแนนเฉล่ียระหว่างเรียนจากการจดักิจกรรมตามแผน   
การจดัการเรียนรู้ทั้ง 15 แผน พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.16 คะแนน โดยมีคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 
7.79 – 8.80 คะแนน  2) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และ 3) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
  Jube (1975, อา้งถึงใน สุวรรณ มะลิวลัย,์ 2551) ไดศึ้กษาอิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกเร่ือง      
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) ของเด็ก กลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กระดบั 2, 4 และ 6     
ชายและหญิง จ านวน 90 คน ใชเ้วลา 10 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือนกัเรียนมีอิสระในการเลือก
เร่ืองท่ีจะเขียนเอง เร่ืองท่ีนกัเรียนชอบมากคือเร่ืองเพอ้ฝัน เร่ืองของสัตวแ์ละเร่ืองบุคลิกภาพ อิทธิพล
ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเลือกหัวขอ้ในการเขียนของนักเรียน คือ อิทธิพลภายในซ่ึงเป็นความคิดของ
นกัเรียนเอง ประสบการณ์ตรงและหนงัสือ นอกจากนั้นยงัพบวา่ไม่มีความแตกต่างระหวา่งคะแนน
เฉล่ียดา้นความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงในทุกระดบั 
  Hart (1992) ไดศึ้กษาเร่ืองการแกปั้ญหาท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Problem – 
Solving) และใชก้ารเปรียบเทียบท่ีไกลตวั (Remote Analogs) ดว้ยวิธีซินเนคติกส์   โดยทดลองสอน
กบันกัศึกษาผูใ้หญ่ (Adult Students) จ  านวน 4 กลุ่ม โดยใช้วิธีแก้ปัญหาและใช้วิธี ซินเนคติกส์ 
ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มท่ีใชก้ลวิธีซินเนคติกส์สามารถแกปั้ญหาไดดี้กวา่กลุ่มท่ีไม่ใชว้ิธีซินเนคติกส์ 
ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสนบัสนุนสมมติฐานเดิมท่ีวา่ การเรียนแบบใชก้ารแกปั้ญหานั้นจะเกิดผลดีหากใช้
วธีิซินเนคติกส์  
  Keyes (2006) ได้ศึกษาเปรียบเทียบมุมมองหลายมิติในวรรณคดีและการเขียนเชิง
สร้างสรรคโ์ดยใชรู้ปแบบซินเนคติกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในห้องเรียนท่ีเรียนศิลปะการใช้
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ภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบซินเนคติกส์วิ เคราะห์วรรณกรรมและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล        
เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนใชค้วามคิดสร้างสรรค์ เปรียบเทียบจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเขียน
เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการบรรยาย การเล่าเร่ือง โดยมุ่งเน้นในการคิดเชิงอุปมาท่ีแปลกใหม่       
ผลจากศึกษาพบว่า นักเรียนและครูมีทศันคติท่ีดีต่อรูปแบบซินเนคติกส์เป็นกลยุทธ์ในการคิด        
การอุปมาท่ีมีผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนการสอน โดยเฉพาะห้องเรียนท่ีเรียนศิลปะการใช้
ภาษาองักฤษ และกระตุน้ให้ครูตระหนกัถึงการสร้างความรู้ใหม่จากบริบทของการเล่าเร่ือง ค านึง 
ถึงการสร้างส่ิงใหม่กับถ้อยค าเดิม การแบ่งปันประสบการณ์ น าไปพฒันาด้านวิชาชีพและเป็น
แนวทางให้ครูน าไปวิเคราะห์เน้ือหา พฒันาการเรียนการสอนและผูท่ี้ผลิตหลักสูตรได้น าไป
วเิคราะห์พฒันาหลกัสูตร 
  Hummell (2006) ได้ศึกษาการท างานกลุ่มของนักเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ 
(Synectics Model) พบว่า เป็นรูปแบบท่ีพฒันาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค       
การระดมสมอง ท่ีพฒันาโดย William J.J. Gordon และ George Prince in the 1960s (Gordon, 
1961) ท าใหน้กัเรียนหลายระดบัชั้นมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  สรุปได้ว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์นั้นเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีสามารถฝึกทกัษะทางดา้นการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ให้กับผูเ้รียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน จากการฝึกคิด
เปรียบเทียบ การสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดในรูปแบบของตนเอง อนัน าไปสู่การคิดในส่ิงท่ีแปลก
ใหม่ รวมถึงการเช่ือมโยงความคิดเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนัอยา่งต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราว  ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบซ่ึงสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะทางดา้นการอ่าน  การคิด  และ
การเขียนไดดี้ยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวิจัยเ ร่ือง  “การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์” เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimantal Research) ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้กลุ่มทดลองหน่ึงกลุ่ม (One–Group Pre-test Post-test 
Design) ท าการทดลองก่อนและหลงัการทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ โดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงวจัิย 
  1.1 ประชำกร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2559       
มีจ  านวน 2 หอ้ง  จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 71 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย  (Simple 
Random  Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  ดว้ยวิธีจบัสลากไดห้้อง ป.3/1  จ  านวนนกัเรียน  
36  คน 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรทดลอง 
 2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรทดลอง 
  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบซินเนคติกส์  
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ  านวน 3 แผนแผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งส้ิน 9 คาบ  
ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากค า  การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์าก
ภาพ  และการเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากหวัขอ้ท่ีก าหนด   
  2.1.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์โดยเป็นแบบ
คู่ขนาน  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 2 ฉบบั รวม 
2 ขอ้ ซ่ึงใชท้ดสอบก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ จ านวน 1 ขอ้และทดสอบ
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินนคติกส์ จ านวน 1 ขอ้  เวลาฉบบัละ 50 นาที   
    2.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั 
จ านวน 10  ขอ้ 
 2.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
  การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
  2.2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบซินเนคติกส์  ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการสร้าง ดงัน้ี 
    1.  ศึกษาและทบทวนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551    
สาระการเรียนรู้แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1                   

    2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค ์การจดักิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  
    3.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบซินเนคติกส์  
ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที ทั้ งส้ิน 9 คาบ                 
มีรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ 8 ประเด็น  ดงัน้ี 1) สาระส าคญั  2) มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั  3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) สาระการเรียนรู้  6) ส่ือ/แหล่งเรียนรู้    
7) การวดัและประเมินผล 8) บนัทึกหลงัการสอน 
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ตารางท่ี 6  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบซินเนคติกส์  

แผนการ
จดัการ
เรียนรู้ 

 
กิจกรรม 

มาตรฐาน 
ตวัช้ีวดั 

 
เน้ือหา 

เวลา 
(คาบ) 

 

แผนที่  1 
 

การเขียน
สร้างสรรค์
จากค า  

 
กิจกรรม 
เรียงร้อยค า 
เป็นเร่ืองราว 

ท 2.1 ป. 3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกบั   
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน 
ท 2.1 ป. 3/5 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
ท 2.1 ป. 3/6 มีมารยาทในการเขียน 

การเขียนเชิง
สร้างสรรคจ์ากค า
ท่ีก าหนด 

 
 

3 

 

แผนที่  2 
 

การเขียน
สร้างสรรค์
จากภาพ 

 
กิจกรรม 

ภาพบอกเล่า 
จินตนาการ 

ท 2.1 ป. 3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกบั   
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน 
ท 2.1 ป. 3/5 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  
ท 2.1 ป. 3/6 มีมารยาทในการเขียน 

การเขียนเชิง
สร้างสรรคจ์าก
ภาพท่ีก าหนด 

 
 

3 

 

แผนที ่ 3 
 

การเขียน
สร้างสรรค์
จากหวัขอ้
ท่ีก าหนด 

 
กิจกรรม
สร้างสรรค์

งาน 
ตามช่ือเร่ือง 

ท 2.1 ป. 3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกบั   
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน 
ท 2.1 ป. 3/5 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  
ท 2.1 ป. 3/6 มีมารยาทในการเขียน 

การเขียนเชิง
สร้างสรรคต์าม
จินตนาการตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนด 

 
 
 

3 

  
   แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์รวม 3 แผนน้ีไดก้ าหนดขั้นตอนตามรูปแบบ
ของทิศนา  แขมมณี (2548 : 48) อนัประกอบดว้ย  6  ขั้นตอนดงัน้ี 
 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นน า 
    ผูส้อนให้ผูเ้รียนท างานต่างๆ ท่ีต้องการให้ผูเ้รียนท า เช่น  ให้เขียนบรรยาย         
เล่าเร่ือง  ท า  แสดง  วาดภาพ  สร้าง  ป้ัน  เป็นตน้  ผูเ้รียนท างานนั้นๆ ตามปกติท่ีเคยท า เสร็จแลว้ให้
เก็บผลงานไว ้
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   ขั้นท่ี 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง   
    ผูส้อนเสนอค าคู่ให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบความหมาย ความแตกต่าง  เช่น ลูกบอล
กบัมะนาว  เหมือนหรือต่างกนัอย่างไร  ค  าคู่ท่ีผูส้อนเลือกมาควรมีลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา   
หรืองานท่ีผูเ้รียนท าในขั้นท่ี 1  ผูส้อนเสนอค าคู่ให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบหลายๆ คู่ และจดค าตอบของ
ผูเ้รียนไวบ้นกระดาน 
   ขั้นท่ี 3 ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ   
    ผูส้อนให้ผูเ้รียนสมมติตวัเองเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง และแสดงความรู้สึกออกมา 
เช่น  ถา้เปรียบเทียบผูเ้รียนเป็นเคร่ืองซักผา้  จะรู้สึกอย่างไร  ผูส้อนจดค าตอบของผูเ้รียนไวบ้น
กระดาน 
   ขั้นท่ี 4 ขั้นการสร้างค าอุปมาคู่ขดัแยง้   
    ผูส้อนให้ผูเ้รียนน าค า หรือวลีท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในขั้นท่ี 2 และ 3 มา
ประกอบกนัเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัในตวัเอง เช่น ไฟเยน็ น ้ าผึ้งขม  มจัจุราชสีน ้ าผึ้ง 
เชือดน่ิมๆ เป็นตน้ 
   ขั้นท่ี 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ 
    ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ท่ีได ้
   ขั้นท่ี 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาปรับปรุงผลงาน 
    ผูส้อนให้ผูเ้รียนน างานท่ีท าไวเ้ดิมในขั้นท่ี 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลอง
เลือกน าความคิดท่ีไดม้าใหม่จากกิจกรรมขั้นท่ี 5 มาใชใ้นงานของตน ท าให้งานของตนมีความคิด
สร้างสรรคม์ากข้ึน 
   4.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษาและความเหมาะสมของเน้ือหา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   5.  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ ต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เน้ือหา  2 ท่าน และดา้นการวดัและประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค ์
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ, 2553: 139) ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
 
 



47 

ใหค้ะแนน เท่ากบั + 1  เม่ือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

ใหค้ะแนน เท่ากบั    0   เม่ือไม่แน่ใจว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค ์

ใหค้ะแนน เท่ากบั  - 1  เม่ือแน่ใจว่า แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค ์

ผลการประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3  คน
ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง  0.67 -1.00 โดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 0.99  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

6.  น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ     โดย 
ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้นะน าให้เปล่ียนเน้ือหาของตวัอย่างในการเขียนบรรยายให้มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการตระหนกัถึงคุณค่าของธรรมชาติและสามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของ
ผูเ้รียนได ้อีกทั้งการใชรู้ปตวัอยา่งท่ีเป็นภาพจากเหตุการณ์จริงเพื่อให้เห็นภาพท่ีชดัเจน ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ท าการปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาของตวัอยา่งการเขียนบรรยายให้มีความเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและเป็น
เร่ืองท่ีใกลต้วักบัผูเ้รียนอีกทั้งยงัเป็นการสามารถสอดแทรกเน้ือหาเชิงอนุรักษธ์รรมชาติในการปลูก
ป่าประกอบกบัภาพการของปลูกป่าชายเลน 
  7.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 
   2.2.2 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียน
ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  3   ก่อนและหลังการจัด กิจกรรมการเ รียน รู้ รูปแบบซินเนคติกส์                     
เป็นแบบทดสอบแบบอตันัย จ  านวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 1  ข้อ แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินนคติกส์ 1 ฉบบั  และทดสอบหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
ซินนคติกส์  1  ฉบบั   ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
    1.  ศึกษาและทบทวนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551    
สาระการเรียนรู้แกนกลางของชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1               
    2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิธีการสร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 
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    3.  ศึกษาเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ        
จากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนน
การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
    4.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์แบบอัตนัย       
เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนานโดยใช้ทดสอบก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์   
จ  านวน  1 ขอ้ และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์จ านวน 1 ขอ้  
    5.  น าแบบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย ์   
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
    6.  เสนอแบบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน       
3 คน ได้แก่ ผูเ้ ช่ียวชาญด้านเน้ือหา  ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล 
ตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนี               
ความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence: IOC) กบัตวัช้ีวดัโดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 

ใหค้ะแนน เท่ากบั + 1  เม่ือแน่ใจวา่ ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
ใหค้ะแนนเท่ากบั     0   เ ม่ื อไม่แ น่ใจว่า  ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค ์
ใหค้ะแนน เท่ากบั - 1  เ ม่ื อแน่ใจว่า  ข้อค าถามไม่ มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค ์
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัความสารถในการเขียนเชิง

สร้างสรรคข์องผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน ไดค้่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67 – 1.00  โดยมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั  
0.95 ซ่ึงมีสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
  7.  น าแบบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนสาธิต-        
ละอออุทิศ  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  จ านวน 28 คน ท่ีเคยเรียนเร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาแลว้  
ซ่ึงมีรายละเอียดของเกณฑก์ารใหค้ะแนน   ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
ประเดน็ 

การประเมิน 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
น ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน 
เตม็ 

 3 2 1 
1. การตั้งช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองส่ือความได้

เหมาะสมกบัเร่ือง กระชบั
น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองส่ือความได้
เหมาะสมกบัเร่ือง  
แต่ไม่กระชบั         
ไม่น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองส่ือความไม่
เหมาะสมกบัเร่ือง  
ไม่กระชบั ไม่น่าสนใจ 
 

 

 
1 3 

2. เน้ือหา และ 
 การเรียงล าดบั 
เหตุการณ์ 

เน้ือหามีสาระถกูตอ้ง 
ชดัเจน  มีประเดน็ครบถว้น  
เรียงล าดบัเหตุการณ์ได้
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกนั
ตลอดทั้งเร่ือง 

เน้ือหามีสาระถกูตอ้ง 
ชดัเจน แต่มีประเดน็
ไม่ครบถว้น 
เรียงล าดบัเหตุการณ์
ไดต่้อเน่ือง แต่บาง
ช่วงไม่สอดคลอ้งกนั 

เน้ือหามีสาระไม่
ถกูตอ้ง ไม่ชดัเจน   
มีประเดน็ไม่ครบถว้น  
เรียงล าดบัเหตุการณ์
ไม่ต่อเน่ือง ใจความ
วกวน 

 
 

 

3 9 

3. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ใชค้ าถกูตอ้ง หลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ส่ือความไดช้ดัเจนเห็นภาพ 
เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 

ใชค้ าถกูตอ้ง 
หลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์แต่ส่ือ
ความไดไ้ม่ค่อย
ชดัเจนไม่เห็นภาพ 
ไม่เกิดความรู้สึก
คลอ้ยตาม 

ใชค้ าถกูตอ้ง 
หลากหลาย มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์แต่ส่ือ
ความไดไ้ม่ชดัเจน    
ไม่เห็นภาพ ไม่เกิด
ความรู้สึก 
 

 
 

 
 

3 9 

4. การเขียน
ค าเช่ือมโยง
ประโยค 

ใชค้ าเช่ือมโยงประโยค
เหมาะสม สละสลวย อ่าน
แลว้สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 

ใชค้ าเช่ือมโยง
ประโยคเหมาะสม 
แต่ยงัไม่สละสลวย 
อ่านแลว้สัมพนัธ์
ต่อเน่ือง 

ใชค้ าเช่ือมโยงประโยค 
ไม่เหมาะสม ไม่
สละสลวย อ่านแลว้ไม่
สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 
 

 
2 

 
6 

5. การเขียน
สะกดค า 

เขียนสะกดค าถกูตอ้งทุกค า เขียนสะกดค าไม่
ถกูตอ้ง 1-5 ค า 

เขียนสะกดค าไม่
ถกูตอ้งมากกวา่ 5 ค า 
 

 
1 

 
3 

รวม 10 30 
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 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินจากคะแนน  ดงัน้ี 
      คะแนนระหวา่ง  24 – 30   หมายถึง  ดี  
      คะแนนระหวา่ง 17 – 23   หมายถึง  พอใช ้
      คะแนนระหวา่ง 10 – 16   หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 

8. หาค่าความเท่าเทียมกนัซ่ึงเป็นการหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบคู่ขนาน
(Alternative Form or Parallel Form)โดยน าแบบทดสอบแบบอตันยัทั้ง  2 ขอ้ท่ีเป็นคู่ขนานกนัไป
ทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  จ านวน 28 คน  จากนั้นผูว้จิยัน าขอ้สอบอตันยัมาตรวจให้คะแนนกบัคุณครู
ประจ าวชิาภาษาไทย 1 ท่านตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ แลว้หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของ Pearson (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549: 181) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .41  
ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ จากนั้นผูว้ิจยัจึงได้ท าการพูดคุยกบัคุณครูท่ีร่วมตรวจให้
คะแนนในประเด็นท่ีเห็นต่างกนัเพื่อใหไ้ดค้วามเขา้ใจท่ีตรงกนัต่อไป 

  9. น าแบบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 36 คนโดยใชท้ดสอบก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  
  2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  ผูว้จิยัด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 

 1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จากหนังสือการวิจยัเบ้ืองตน้ของ  
บุญชม  ศรีสะอาด (2545: 103) เพื่อทราบรูปแบบโครงสร้างและหลกัการสร้างแบบสอบถาม   
ความคิดเห็น 

 2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ          
ซินเนคติกส์ ท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ 3 หมายถึง มาก              
2  หมายถึง  ปานกลาง    1 หมายถึง นอ้ย  จ  านวน 10 ขอ้  สอบถามความคิดเห็นนกัเรียนรายบุคคล 
ซ่ึงถาม  4  ด้าน คือ 1) ด้านระยะเวลา  2) ด้านเน้ือหา   3) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ            
4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงค าถามท่ีใช้มีการก าหนดค่าความคิดเห็น 3 ระดบั ดงัน้ี เห็นดว้ยมาก  
เห็นดว้ยปานกลาง และเห็นดว้ยนอ้ย ดงัท่ีไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  เกณฑก์ารก าหนดค่าความคิดเห็น 
ระดับควำมคิดเห็น ค่ำคะแนนเชิงนิมำน 

เห็นดว้ยมาก 3 

เห็นดว้ยปานกลาง 2 

เห็นดว้ยนอ้ย 1 

ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีวดัได ้ผูว้จิยัก าหนดเกณฑด์งัตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าระดบัความคิดเห็น 
ค่ำเฉลีย่ ระดับควำมคิดเห็นเชิงนิมำน 

2.50 – 3.00                     มาก 

1.50 – 2.49                     ปานกลาง 

1.00 – 1.49                     นอ้ย 

 
3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนค-

ติกส์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมจากนั้ น
ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนค-
ติกส์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการสอน ดา้นการวดัและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วตัถุประสงคใ์นการถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

ใหค้ะแนน เท่ากบั + 1  เ ม่ื อ แ น่ ใ จ ว่ า  ข้ อ ค า ถ า ม มี ค ว า มสอดคล้ อ ง กับ
วตัถุประสงคใ์นการถาม 

ใหค้ะแนนเท่ากบั     0   เ ม่ื อไม่แ น่ใจว่า  ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการถาม 

ใหค้ะแนน เท่ากบั - 1  เ ม่ื อแน่ใจว่า  ข้อค าถามไม่ มีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการถาม 
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ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC ) ของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี 
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินนคติกส์  จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมีค่าเท่ากบั  1 ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
และยอมรับไดต้ามเกณฑ ์
  5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชส้อบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัจาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ครบทั้ง 3 แผนการจดัการเรียนรู้  

 

3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.1 รูปแบบกำรวจัิย 
  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimantal Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลุ่มทดลอง 
หน่ึงกลุ่ม (One–Group Pre-test Post-test Design) ท าการทดลองก่อนและหลงัการทดลอง โดยมี
รูปแบบการทดลองตามตารางท่ีลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2538:216) ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 10 แบบแผนการทดลองแบบ (One–Group Pre-test Post-test Design) 
กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

กลุ่มทดลอง T1 X T2 
 
 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
  T1  แทน การทดสอบก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Pre-test) 
  X  แทน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย ใช้รููปแบบ ซิน เนค ติก ส์  ( Synectics 
Method) 
  T2  แทน การทดสอบหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Post-test) 
 3.2 กำรด ำเนินกำรทดลอง   
  3.2.1  ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนค-
ติกส์ เพื่อวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์(Pre-test) ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอตันยั  จ  านวน    
1 ขอ้ ก าหนดเวลาในการท าขอ้สอบ 50 นาที 
  3.2.2 ผู ้วิจ ัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เน้ือหาในการสอน จ านวน 3 แผน               
แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งส้ิน 9 คาบ 
  3.2.3  ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนค-
ติกส์ วดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์(Post-test) ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอตันยั  จ  านวน 1 ขอ้ 
ก าหนดเวลาในการท าขอ้สอบ 50 นาที 
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  3.2.4 ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 4. กำรวเิครำะห์ข้อมูล   
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลอง ดงัน้ี      
  4.1 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล            
   4.1.1 การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ ใชค้่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
และค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
   4.1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ ใชค้่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมซินเนคติกส์ ตามเกณฑก์ารแปลความหมายมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  3  ระดบั
ของลิเคิร์ท (Likert)  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเร่ือง  “การพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์”  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยน าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์เร่ืองการเขียนเชิง
สร้างสรรค์  แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัย       
สวนดุสิต  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 36  คน  โดยทดสอบก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบซินเนคติกส์ตามแผนการจดัการเรียนรู้  และสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเป็นการตอบวตัถุประสงคแ์ละขอ้ค าถามในการวิจยั  ผูว้ิจยั
ขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนติกส์ 
 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบซินเนคติกส์ 
 

ตอนที ่1  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ         
ซินเนคติกส์ 

   การวเิคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3  ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ และหลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบซินเนคติกส์   มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางท่ี  11   ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3             

ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ และหลังการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 

การทดสอบ จ านวน (N) คะแนนเตม็    S.D. t P 
ก่อนเรียน 36 30 21.72  3.31 

 

-5.175 
 

0.00  
หลงัเรียน 36 30 25.78 3.34 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 11  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  พบวา่  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบซินเนคติกส์ (     = 25.78, S.D. = 3.34) สูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ         
ซินเนคติกส์ (     = 21.72, S.D. = 3.31 )  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน
การวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ ท าให้พบ
พฒันาการทางดา้นการเขียนของผูเ้รียนซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางท่ี  12  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3              

ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบซินเนคติกส์ 

ประเด็นการประเมิน การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วย
กจิกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบซินเนคติกส์ 

 

ก่อนการจัด
กจิกรรม 

 

หลงัการจัด
กจิกรรม 

 
t 

 
p 

 
ล าดับ 
ที่ 

         S.D.          S.D. 

1.  การตั้งช่ือเร่ือง 2.22 0.63 2.71 0.39 - 4.15 .00 4 
2.  เน้ือหาและการเรียงล าดบั
เหตุการณ์   

6.13 1.54 7.71 1.30 - 5.65 .00 2 

3.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 7.21 1.12 8.13 1.10 - 3.58 .001 1 
4.  การเขียนค าเช่ือมโยง
ประโยค 

4.00 0.99 4.97 0.84 - 5.39 .00 3 

5.  การเขียนสะกดค า 2.17 0.53 2.26 0.61 - 0.86 .39 5 
รวม 21.72 3.31 25.78 3.34 - 6.25 .00  

 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 12  ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การตั้งช่ือเร่ือง  2) เน้ือหาและการเรียงล าดบั
เหตุการณ์  3) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  4) การเขียนค าเช่ือมโยงประโยค  5) การเขียนสะกดค า        
ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอในสองประเด็นเพื่อเปรียบเทียบพฒันาการดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียน
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ในประเด็นท่ีมีการพฒันามากท่ีสุด และ
ประเด็นท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสุด   ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลคะแนนค่าเฉล่ียดา้นความสามารถในการเขียน



56 

เชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดงัท่ีได้แสดงในตารางท่ี 12  นั้นพบว่า
ประเด็นท่ีผูเ้รียนมีการพฒันามากท่ีสุด ได้แก่  ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และประเด็นท่ีมีการ
พฒันานอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการเขียนสะกดค า    ดงัแสดงต่อไปน้ี  1. ประเด็นท่ีผูเ้รียนมีพฒันาการมาก
ท่ีสุด คือดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ คือ ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคห์ลงัไดรั้บ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (     = 8.13, S.D. = 1.10 ) สูงกวา่ความคิดสร้างสรรค์
ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (     = 7.21, S.D. = 1.12 ) ซ่ึงแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  และ 2. ประเด็นท่ีผูเ้รียนมีการพฒันานอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการเขียนสะกดค า  
คือผูเ้รียนมีการเขียนสะกดค าหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (     = 2.26, 
S.D. = 0.61 ) และการเขียนสะกดค าก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์             
(     =  2.17, S.D. = 0.53) ซ่ึงไม่แตกต่างกนัทางนยัส าคญัทางสถิติ  เน่ืองจากผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝน
ดา้นการอ่านและการเขียนอยา่งสม ่าเสมอจึงท าให้สามารถเขียนสะกดค าไดอ้ยา่งถูกตอ้งอนัเป็นผลท า
ใหค้วามสามารถทางดา้นการเขียนสะกดค าของผูเ้รียนมีผลท่ีไม่แตกต่างกนั 
 สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์นั้นสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
กระบวนการคิดท่ีสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีจินตนาการท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสามารถน าไปสู่พฒันาการ
ทางความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้
ตอนที ่ 2  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่  3  ทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้     
                รูปแบบซินเนคติกส์ 
    การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
ตารางท่ี 13  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ         
       ซินเนคติกส์ 

 

รายการประเมิน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

 
แปลผล 

ล าดบั

ที ่

        S.D. 

ด้านระยะเวลา     
1. ระยะเวลาในการเรียนเพียงพอส าหรับการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน 

2.25 0.55 เห็นดว้ยปานกลาง 3 

2. ระยะเวลาท่ีก าหนดใหเ้พียงพอส าหรับขั้นตอนต่างๆ  
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 

2.36 0.54 เห็นดว้ยปานกลาง 2 
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ตารางท่ี 13 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ                  
       ซินเนคติกส์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

 
แปลผล 

ล าดบั

ที ่

        S.D. 
3. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีเรียน 2.53 0.70 เห็นดว้ยมาก 1 

รวม 2.38 0.14 เห็นดว้ยปานกลาง (4) 
ด้านเนือ้หา     
4.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
ท าใหน้กัเรียนสามารถพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

2.67 0.59 เห็นดว้ยมาก 2 

5.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท าให้ 
นกัเรียนไดส้ังเกตและสามารถเปรียบเทียบส่ิงต่างๆได ้

2.78 0.48 เห็นดว้ยมาก 1 

รวม 2.73 0.08 เห็นดว้ยมาก (1) 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้     
6. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์            
มีขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม 

 

2.31 
 

0.71 
 

เห็นดว้ยปานกลาง 
 

3 

7. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท าให้ 
นกัเรียนมีจินตนาการและแรงจูงใจท่ีจะสร้างสรรค์ 
งานเขียนของตนเอง 

 

2.69 
 

0.58 
 

เห็นดว้ยมาก 
 

1 

8. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ส่งเสริม 
ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

2.58 
 

0.60 
 

เห็นดว้ยมาก 
 

2 

รวม 2.53 0.20 เห็นดว้ยมาก (3) 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ     
9. นกัเรียนไดฝึ้กความคิดอยา่งเป็นระบบ มีความคิดท่ี  
แปลกใหม่ กลา้คิดและกลา้น าเสนอความคิดมากข้ึน 

2.53 0.61 เห็นดว้ยมาก 2 

10. นกัเรียนสามารถเขียนสร้างสรรคไ์ดดี้ข้ึน 2.53 0.65 เห็นดว้ยมาก 1 

รวม 2.53 0.60 เห็นดว้ยมาก (2) 

รวมทั้ง 4 ดา้น 2.54 0.17 เห็นดว้ยมาก  
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จากตารางท่ี  13  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  พิจารณาโดยภาพรวม พบว่า  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก  (     = 2.54, S.D. = 0.17) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็น    
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  และเห็นดว้ยปานกลางซ่ึงเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  ล าดบัท่ี 1 ดา้นเน้ือหา 
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในระดบัมาก (    = 2.73, S.D. = 0.08 ) ล าดบัท่ี 2 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในระดบัมาก (     = 2.53, S.D. = 0.60 )  ล าดบัท่ี 3 ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้   นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในระดบัมาก (    = 2.53, S.D. = 0.20 )  และล าดบัท่ี 4     
ดา้นระยะเวลา  นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (     = 2.38, S.D. =  0.14) ตามล าดบั       
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ือง  “การพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 3 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์”  มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2559           
มีจ านวน 2 ห้อง  จ  านวนนักเรียน 71 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดม้า
โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย  (Simple Random  Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ านวน  
36   คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคร้ังน้ี  ได้แก่  แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์     
เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์  จ  านวน 3 แผน   แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน              
เชิงสร้างสรรค์  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  
 
สรุปผลการวจัิย 
  การวิจยัเร่ือง   “การพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ของนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์”  สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนค-
ติกส์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้ 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบซินเนคติกส์  โดยภาพรวมทั้ง 4  ดา้น  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากโดยมี
ค่าเฉล่ีย (    ) เท่ากบั 2.54 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั  0.17 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง  “การพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์” ผูว้ิจยัมีประเด็นอภิปรายผล 
จากขอ้คน้พบในการวจิยั ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ    
ซินเนคติกส์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้          
โดยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงกว่า            
ก่อนการจดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากนักเรียนไดรั้บการฝึกฝนด้วยกระบวนการท่ีกระตุน้  
ทางความคิดท าใหเ้กิดความคิดท่ีแปลกใหม่  นอกกรอบ อีกทั้งยงัท าให้นกัเรียนมีอิสระทางความคิด  
และกลา้แสดงออกทางความคิดมากข้ึน  ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์สามารถ
จุดประกายทางความคิด และสร้างแรงบนัดาลใจให้นักเรียนมีความต้องการถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกด้วยการเขียน  และเกิดความมัน่ใจในการเขียนมากข้ึน  จนสามารถถ่ายทอดความคิด       
ท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ สังเกตไดจ้าก การตั้งช่ือเร่ืองท่ีสร้างสรรค ์เหมาะสมกบั
ภาพและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  การน าเสนอเน้ือหาสาระแปลกใหม่มีการผสมผสานจินตนาการของ
ตนเองเพื่อให้เน้ือเร่ืองมีความเหมาะสมและน่าสนใจ อีกทั้งการเขียนเร่ืองยงัสอดแทรกแนวคิดและ
ข้อคิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   ดังท่ีปรากฏให้เห็นได้จากผลการทดสอบความสามารถทาง        
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียหลงัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ เท่ากบั 25.78 ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการจดัการเรียนรู้รูปแบบ  
ซินเนคติกส์ท่ี  21.72   
 เม่ือพิจารณาไปถึงประเด็นการพิจารณาในดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์พบวา่ หลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน ดงัน้ี ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคห์ลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (   = 8.13, S.D. = 1.10) สูงกวา่
ความคิดสร้างสรรคก่์อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (   = 7.21, S.D. = 1.12) ซ่ึง
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  และ 2. ประเด็นท่ีผูเ้รียนมีการพฒันานอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการ
เขียนสะกดค า  คือผูเ้รียนมีการเขียนสะกดค าหลังไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนค-
ติกส์ (     = 2.26, S.D. = 0.61 ) และการเขียนสะกดค าก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
ซินเนคติกส์ (     = 2.17, S.D. = 0.53) ซ่ึงไม่แตกต่างกนัทางนยัส าคญัทางสถิติ  เน่ืองจากผูเ้รียน
ไดรั้บการฝึกฝนดา้นการอ่านและการเขียนอยา่งสม ่าเสมอจึงท าให้สามารถเขียนสะกดค า  ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  อนัเป็นผลท าใหค้วามสามารถทางดา้นการเขียนสะกดค าของผูเ้รียนมีผลท่ีไม่แตกต่างกนั 
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 นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  ยงัเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีมีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และถ่ายทอดความคิด
อยา่งเป็นระบบ  สามารถเช่ือมโยงความคิด จดัล าดบัความคิดอยา่งเป็นระบบ สังเกตไดจ้ากผลงาน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีได้
น าเอาแนวความคิดและวธีิการเขียนตามการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  มาปรับปรุง
และพฒันางานเขียนให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงลกัษณะการถ่ายทอด
ความคิดอย่างเป็นระบบน้ี สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ในขั้นท่ี 1      
ขั้นน า ท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมการสร้างผลงานเก่ียวกบัการเขียนต่างๆไว ้   ขั้นท่ี 2 ขั้นการสร้างอุปมา
แบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง โดยการเปรียบเทียบของสองส่ิง ท าให้นกัเรียนเกิดกระบวนการ
คิดคน้หาความแตกต่างและความเหมือนในของสองส่ิงท่ีก าหนดให ้ ขั้นท่ี 3 ขั้นการสร้างอุปมาหรือ
การเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ในขั้นน้ีท าให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดและจินตนาการ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเองไดโ้ดยการน าตนเองเขา้ไปเปรียบเทียบกบัส่ิงใดส่ิง
หน่ึงดว้ยการสมมติวา่ตนเองเป็นของส่ิงนั้นตามท่ีไดก้ าหนด  ขั้นท่ี 4  ขั้นสร้างค าอุปมาคู่ขดัแยง้    
ในขั้นน้ีนกัเรียนไดฝึ้กคิดและสร้างค าท่ีเกิดจากการน าค าในขั้นท่ี 3 และขั้นท่ี 4 มาประสมกนัเป็นค า
ใหม่ และอธิบายความหมายของค าท่ีประสมข้ึนซ่ึงเป็นกระบวนการต่อมาในขั้นท่ี 5 จากนั้น
นักเรียนจึงน าค าท่ีได้จากการประสมข้ึนใหม่นั้นมาสร้างสร้างสรรค์งานเขียนให้สมบูรณ์  และ
สอดคลอ้งกบัช้ินงานท่ีไดส้ร้างข้ึนอยา่งน่าสนใจ  แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ในขั้นท่ี 6 นัน่เอง   
 ดว้ยกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนท่ีท าใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกทกัษะกระบวนการทางความคิดท่ี

หลากหลาย  มีทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบผสมผสานกบัจินตนาการท่ีท าให้ผูเ้รียนได้ถ่ายทอด

ความคิดและความรู้สึกของตนเองออกมาผ่านกระบวนการเปรียบเทียบจากการสมมติ  จึงเป็น

เหตุผลท่ีท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดา้นการเขียนท่ีสร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึนดงัจะเห็นไดจ้ากผลดา้น

ความสามารถในการเขียนของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่า

ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ  สุวิทย ์ มูลค า 

และอรทัย  มูลค า (2547 : 113) ท่ีกล่าวว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์                   

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน และการคิดรวมกนัเป็นกลุ่ม            

จดักระบวนการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้โดยอาศยักระบวนการเปรียบเทียบ จึงสามารถ

เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนแต่ละคนและกลุ่มได้  และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ        

สินธ์  ศรีพลพา (2557 : 77-78) ท่ีศึกษาเร่ือง “การพฒันาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค ์  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4  และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซินเนค-

ติกส์ ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้

การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และ 2) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ

ซินเนคติกส์มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

  2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ       
ซินเนคติกส์   พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 4 ดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น และเห็นดว้ยระดบั
ปานกลาง 1 ดา้น โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  ล าดบัท่ี 1 ดา้นเน้ือหา (    = 2.73, S.D. = 0.08)   ล าดบั
ท่ี 2 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (    = 2.53, S.D. = 0.60) ล าดบัท่ี 3 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้(     = 2.53, 
S.D. = 0.20)  และล าดบัท่ี 4  ดา้นระยะเวลา (     = 2.38, S.D. = 0.14) นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ซ่ึงเม่ือพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนตามล าดบัแล้ว พบว่า ด้านเน้ือหา        
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงัท่ีจะเห็นไดว้า่นกัเรียนมี
ความเห็นดว้ยมากท่ีเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท่ีมีกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
เป็นขั้นตอนสามารถท าให้นกัเรียนเกิดทกัษะดา้นการสังเกตและเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ จนท าให้เกิด
จินตนาการ มีความกลา้คิดกลา้แสดงออกและสามารถพฒันาดา้นการเขียนไดอ้ยา่งสร้างสรรคม์าก
ยิ่งข้ึน  ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ท่ีสามารถฝึกดา้นกระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่และ
สร้างสรรค ์ ดงัท่ีทิศนา  แขมมณี (2548: 46-47) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ   
ซินเนคติกส์ ไวว้่า การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบซินเนคติกส์เป็นรูปแบบท่ีเสนอวิธีการคิด
เปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยเพื่อใชใ้นการกระตุน้ความคิดใหม่ๆ ไว ้3 แบบ คือ การเปรียบเทียบ
แบบตรง การเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ และการเปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้ ซ่ึงรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนน้ีเป็นประโยชน์มากส าหรับการเรียนรู้เก่ียวกบัการเขียนและการพดูอยา่งสร้างสรรค ์
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ือง  “การพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์” ผูว้ิจยัมีประเด็นในการ
เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลงานการวจัิยไปใช้ 

1. ผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์โดยบูรณาการร่วมกบัวิชาอ่ืนๆ  
ให้มีความสอดคลอ้งทางดา้นเน้ือหาและเหมาะสมกบัผูเ้รียน เพื่อให้มีความหลากหลายทางดา้น
ความคิดและการท ากิจกรรมมากยิ่งข้ึน  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะทางดา้นความคิดท่ี
หลากหลายและน าไปสู่การพฒันาทางดา้นความคิดและการเขียนท่ีสร้างสรรค ์

2. ผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์อย่างสม ่าเสมอเพื่อฝึกทกัษะ
ทางด้านความคิด  และมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการท ากิจกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองใน
เน้ือหาต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางดา้นความคิดสร้างสรรคท่ี์มากข้ึน 

3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์เป็นกิจกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองเป็น 
ล าดบัขั้นตอนจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ค่อนขา้งมาก จึงควรมีการก าหนด
ขอบเขตของเน้ือหาใหช้ดัเจนและเพียงพอกบัระยะเวลาเพื่อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม 
 4. ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคิดและเสนอส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการ
เปรียบเทียบและแสดงความรู้สึกในขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 เพื่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ท าให้ผูเ้รียน
มีความกลา้คิดกลา้แสดงออกมากข้ึน  มีการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นอย่างมีเหตุผล อีกทั้งยงั
เป็นการสนบัสนุนอิสระทางความคิดแก่ผูเ้รียนมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะต่อการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนท่ีหลากหลายดว้ยกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  เช่น พฒันาทางดา้นการเขียนเรียงความ  การเขียนนิทาน  เป็นตน้ 

2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ี จดั
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์กับส่ือ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบอ่ืนๆ            
ท่ีสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นการสอนภาษาไทย 
ช่ือ – นามสกุล  อาจารย ์รักษศิ์ริ  ชุณหพนัธรักษ ์
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรภาษาไทย   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

วฒิุการศึกษา  ค.บ. (ประถมศึกษาภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
ดา้นการสอนภาษาไทย 
ช่ือ – นามสกุล  อาจารย ์ธีระรัตน์  ศิริสวสัด์ิ 
ต าแหน่ง  หวัหนา้หมวดวชิาภาษาไทย   

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
วฒิุการศึกษา  กศ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   กศ.ม. (การมธัยม การสอนภาษาไทย) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ดา้นการวดัและประเมินผล 

ช่ือ – นามสกุล  อาจารยภิ์รมย ์ อิสโร 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  โรงเรียนบา้นท่าสนุก  อ. ทบัปุด  จ. พงังา 
วฒิุการศึกษา  ศศ.บ. (สาขาวชิาประถมศึกษา)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

ศศ.ม.(สาขาวชิาการวจิยัและประเมินทางการศึกษา)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
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ภาคผนวก  ข 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
รหสัวชิา  ท13101              วชิาภาษาไทย   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เรียงร้อยค าเป็นเร่ืองราว เวลา  3  คาบ (คาบ/50 นาที)

 ผูส้อน : นางสาวจงกล  วจนะเสถียร 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั      

สาระที ่2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว

ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์จากค า คือกระบวนการเขียนเร่ืองราวท่ีได้จากการน าค าท่ี

ก าหนดให้มาเรียบเรียง และเขียนถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวตามจินตนาการของตนเอง ซ่ึงมีความแปลก

ใหม่ สร้างสรรคอ์ยา่งน่าสนใจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนใชก้ระบวนการในการสังเกต  การคิดเพื่อเปรียบเทียบและสามารถน ามาเขียน 

เป็นเร่ืองราวได ้(P) 
 2.  นกัเรียนมีความเขา้ใจเร่ืองค า  ประโยค และสามารถแต่งประโยคง่ายๆได ้(K) 
 3. นกัเรียนสามารถน าประโยคมาเรียบเรียงและเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากค าท่ีก าหนดให้

เป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจได ้(P) 
 3.  นกัเรียนเขียนเร่ืองโดยสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม(P,A) 

 4.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน (A) 
สาระการเรียนรู้ 

- ความหมายของการเขียน 
- มารยาทในการเขียน 
- ค  า และ ประโยค 
- การแต่งประโยค 
- การเขียนเร่ืองจากค าท่ีก าหนด 
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สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการส่ือสาร 

- ทกัษะการอ่าน 
- ทกัษะการเขียน 
- ทกัษะการฟัง การดู และการพดู 

ความสามารถในการคิด 
- การปฏิบติั 
- การประยกุต ์/ การปรับปรุง 
- การประเมินค่า 
- การสรุปความรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
- ผลงานการเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากค า 

การวดัผลและประเมินผล  
- ตรวจช้ินงาน  “การเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากค า”  

เคร่ืองมือ 
- แบบตรวจช้ินงานการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

ประเดน็ 
การประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

น ้าหนกั 
จุดเนน้ 

 

คะแนน 
เตม็ 3 2 1 

1. การตั้งช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองส่ือความได้
เหมาะสมกบัเร่ือง กระชบั
น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองส่ือความได้
เหมาะสมกบัเร่ือง  
แต่ไม่กระชบั         
ไม่น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองส่ือความไม่
เหมาะสมกบัเร่ือง  
ไม่กระชบั ไม่น่าสนใจ 
 

 
 

1 3 

2. เน้ือหา และ 
 การเรียงล าดบั 
เหตุการณ์ 

เน้ือหามีสาระถกูตอ้ง 
ชดัเจน  มีประเดน็ครบถว้น  
เรียงล าดบัเหตุการณ์ได้
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกนั
ตลอดทั้งเร่ือง 

เน้ือหามีสาระถกูตอ้ง 
ชดัเจน แต่มีประเดน็
ไม่ครบถว้น 
เรียงล าดบัเหตุการณ์
ไดต่้อเน่ือง แต่บาง
ช่วงไม่สอดคลอ้งกนั 

เน้ือหามีสาระไม่
ถกูตอ้ง ไม่ชดัเจน   
มีประเดน็ไม่ครบถว้น  
เรียงล าดบัเหตุการณ์
ไม่ต่อเน่ือง ใจความ
วกวน 

 
 
 

3 

 
 

9 
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ประเดน็ 
การประเมิน 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

น ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน 
เตม็ 3 2 1 

3. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ใชค้ าถกูตอ้ง หลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ส่ือความไดช้ดัเจนเห็นภาพ 
เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 

ใชค้ าถกูตอ้ง 
หลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์แต่ส่ือ
ความไดไ้ม่ค่อย
ชดัเจนไม่เห็นภาพ 
ไม่เกิดความรู้สึก
คลอ้ยตาม 

ใชค้ าถกูตอ้ง 
หลากหลาย มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์แต่ส่ือ
ความไดไ้ม่ชดัเจน    
ไม่เห็นภาพ ไม่เกิด
ความรู้สึก 
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4. การเขียน
ค าเช่ือมโยง
ประโยค 

ใชค้ าเช่ือมโยงประโยค
เหมาะสม สละสลวย อ่าน
แลว้สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 

ใชค้ าเช่ือมโยง
ประโยคเหมาะสม 
แต่ยงัไม่สละสลวย 
อ่านแลว้สัมพนัธ์
ต่อเน่ือง 

ใชค้ าเช่ือมโยงประโยค 
ไม่เหมาะสม ไม่
สละสลวย อ่านแลว้ไม่
สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 
 

 
2 

 
6 

5. การเขียน
สะกดค า 

เขียนสะกดค าถกูตอ้งทุกค า เขียนสะกดค าไม่
ถกูตอ้ง 1-5 ค า 

เขียนสะกดค าไม่
ถกูตอ้งมากกวา่ 5 ค า 
 

 
1 

 
3 

รวม 10 30 
  

 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินจากคะแนน  ดงัน้ี 
      คะแนนระหวา่ง  24 – 30   หมายถึง  ดี  
      คะแนนระหวา่ง 17 – 23   หมายถึง  พอใช ้
      คะแนนระหวา่ง 10 – 16   หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
     การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  กิจกรรม  เรียงร้อยค าเป็นเร่ืองราว ( คาบท่ี 1 – 3 ) 
 

  เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
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(คาบที ่1) 

 ข้ันสอนด้วยกจิกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
  1.  ขั้นน า  : ผูเ้รียนสร้างสรรคช้ิ์นงาน   

1.1 ครูน าตวัอยา่งหนงัสือประเภทต่างๆ เช่น การ์ตูน  นิทาน  นวนิยาย  พจนานุกรม  

ฯลฯ ใหน้กัเรียนสังเกตและร่วมแสดงความความคิดเห็นในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

        - นกัเรียนเคยอ่านหนงัสือเหล่าน้ีหรือไม่ / เคยอ่านหนงัสือประเภทไหนบา้ง 

        - หนงัสือนั้นมีลกัษณะเป็นอยา่งไร (เช่น พจนานุกรม  บอกความหมายของค า,      

นิทาน  ใหค้วามบนัเทิง  มีรูปภาพประกอบ, นวนิยาย  ใหค้วามบนัเทิง และไม่มีรูปภาพประกอบ 

ฯลฯ)  

    1.2  นกัเรียนร่วมกนัสนทนาและแลกเปล่ียนประสบการณ์ถึงผลงานการเขียนท่ี
ตนเองสนใจ (นิทาน  การ์ตูน  ข่าว  ฯลฯ) โดยบอกช่ือผลงาน ประเภทของผลงานพร้อมบอก
เหตุผลท่ีชอบ ร่วมกนัสรุปความรู้ และเช่ือมโยงเน้ือหาโดยอธิบายความถึงประเภทของการเขียน 
และการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

    1.3  ครูแจกใบความรู้เร่ืองค า และประโยคให้นกัเรียนอ่านพร้อมกนัและร่วมกนั
สรุปความรู้  จากนั้นครูเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหา และบรรยายเร่ืองการเขียน  มารยาทในการเขียน  
และประเภทของการเขียน ดว้ยส่ือ Power Point  จากนั้นนกัเรียนฝึกแต่งประโยคจากค าท่ีก าหนด
ดว้ยปากเปล่า 

    1.4  นักเรียนสร้างสรรค์ช้ินงานคนละ 1 ช้ิน  โดยนักเรียนต่อเติมเส้นท่ีครู
ก าหนดให้เป็นรูปร่าง หรือภาพตามจินตนาการของตนเอง คนละ 1 ภาพ พร้อมระบายสีตกแต่ง
ใหส้วยงาม ภายในเวลา 20 นาที 

    1.5  ครูเลือกตวัแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานและแนวคิดของตนเอง 
(น าเสนอผลงาน 10 นาที) จากนั้นเก็บผลงานไว ้

  2.  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  
    2.1  ครูยกตวัอยา่ง รูปภาพขนุน และทุเรียน ใหน้กัเรียนสังเกตและร่วมกนัอภิปราย

พร้อมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
    - ขนุนและทุเรียนมีส่ิงใดบา้งท่ีเหมือนกนั (มีหนาม, เปลือกสีเขียว, เน้ือสีเหลือง) 

    - ขนุนและทุเรียนมีส่ิงใดบา้งท่ีแตกต่างกนั (ขนาด, ทุเรียนหนามยาวขนุนหนาม
สั้นกวา่,ลกัษณะของเน้ือ, กล่ิน) 
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 จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการอธิบายถึงการเปรียบเทียบในลกัษณะต่างๆระหว่าง
ขนุนและทุเรียนเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

    2.2  ครูเสนอค าคู่ให้นกัเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหวา่งของสอง
ส่ิงว่า  เหมือนหรือต่างกันอย่างไรโดยใช้ในลักษณะของชุดค าคู่  เช่น มะนาว – ฟุตบอล ,      
ขนมปัง – ตูเ้ยน็ ,หมอน – ผา้ห่ม, เมฆ –ส าลี  เป็นตน้  ดว้ยวิธีการจบัฉลากชุดค าคู่เปรียบเทียบ 
จากนั้นเขียนเปรียบเทียบในรูปแบบผงัเวนท ์(Venn  Diagram)  เพื่อให้เห็นความเหมือนความ
แตกต่างท่ีชดัเจน  ภายในเวลา 15 นาที  (จากนั้นเก็บผลงานไว)้ 

 
(คาบท่ี 2) 

  3. ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ  
    3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนถึงการเปรียบเทียบระหวา่งของสองส่ิงอีกคร้ัง  

จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการเปรียบเทียบแบบอุปมา ท่ีมีลกัษณะของการสมมติเขา้มาเพื่อให้
เกิดความคิดและจินตนาการร่วมในส่ิงนั้นๆ พร้อมยกตวัอยา่งเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

    3.2  นกัเรียนเปรียบเทียบแบบอุปมาโดยสมมติตนเองกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยตวัแทน
นกัเรียนจบัฉลากขอ้ความสมมติ และนกัเรียนร่วมแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองตาม
หวัขอ้ท่ีจบัได ้  จากนั้นครูเขียนค าหรือขอ้ความเหล่านั้นบนกระดานเพื่อให้นกัเรียนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและสรุปร่วมกนั 

    ตวัอยา่งขอ้ความ 
    ขอ้ความท่ี 1  ถ้านักเรียนเป็นรองเทา้คู่เก่าท่ีเจา้ของก าลงัจะทิ้งไป เพราะแบบ

ลา้สมยั  นกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร  และถา้รองเทา้พดูไดจ้ะบอกอะไรกบัผูใ้ส่บา้ง 
    ขอ้ความท่ี 2  ถา้นกัเรียนเป็นสุนขัท่ีก าลงัจะขา้มถนนท่ีมีรถจ านวนมากและรถก็

แล่นดว้ยความเร็ว นกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร  ไดเ้ห็น  ไดย้นิ หรืออยากพดูอะไรบา้ง   
    ขอ้ความท่ี 3  ถา้นกัเรียนเป็นหนงัสือท่ีมีผูส้นใจหยิบไปอ่านมากท่ีสุด นกัเรียนจะ

รู้สึกอยา่งไร ไดเ้ห็น  ไดย้นิอะไร และอยากบอกอะไรกบัผูอ่้านบา้ง 
    ขอ้ความท่ี 4  ถา้นกัเรียนเป็นปลาทองท่ีอยูใ่นตู ้และตูน้ั้นแตก  ท าให้น ้ าค่อยๆ ลด

ระดบัลงเร่ือยๆ จนหมดไป  นกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร  และจะท าอยา่งไร 
    ขอ้ความท่ี 5  ถา้นกัเรียนเป็นขา้วในจานท่ีคนรับประทานไม่หมด นกัเรียนจะรู้สึก

อยา่งไร  ไดเ้ห็น ไดย้นิอะไรบา้ง และอยากจะพดูอะไรบา้ง 
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  4.  ขั้นสร้างค าอุปมาคู่ขดัแยง้  
    4.1  นกัเรียนน าค าหรือวลีท่ีไดจ้ดบนัทึกไวใ้นขั้นท่ี 2 (ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรง

หรือเปรียบเทียบแบบตรง) และขั้นท่ี 3 (ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ)  
มารวมกนัเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัโดยมีค าอ่ืนมาเช่ือมได ้เช่น ไฟเยน็  น ้ าแข็งร้อน  
มะนาวหวาน เป็นตน้ (ในขั้นน้ีหากนกัเรียนไม่สามารถสร้างเป็นค าท่ีมีความหมายขดัแยง้ได ้อาจ
ปรับใหน้กัเรียนเลือกประสมค าจากขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ข้ึนเป็นค าใหม่ร่วมกนั)   จากนั้นครูจดค า หรือ
วลีท่ีนกัเรียนร่วมกนัสร้างบนกระดาน 

  5.  ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้    
    ครูและนกัเรียนร่วมกนัอธิบายความหมายของค าท่ีสร้างข้ึน  จากนั้นจดบนัทึกค าไว ้
 

 (คาบที ่3) 
  6.  ขั้นการน าความคิดใหม่มาปรับปรุงงผลงาน   
    6.1  ครูบรรยายและให้ความรู้เพิ่มเติมเร่ืองการเขียนสร้างสรรค์จากค า และให้

นกัเรียนแต่งประโยคง่ายๆ จากค าท่ีก าหนดดว้ยปากเปล่า  จากนั้นน าเสนอตวัอยา่งการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเร่ืองของนกัเรียน 

    6.2  ครูน าค าท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนในขั้นท่ี 5 มาทบทวน จากนั้นให้นกัเรียนร่วมกนั
เลือกค าจ านวน 10 ค าดว้ยกระบวนการลงคะแนน  เพื่อน าค าท่ีเลือกไปเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากค า  ในรูปแบบของตนเอง  โดยให้สอดคลอ้งกบัช้ินงานท่ีนกัเรียนได้
สร้างไวใ้นขั้นท่ี 1 (ก าหนดความยาวของเร่ือง อยา่งนอ้ย 8 บรรทดั)   ภายในเวลา 30 นาที 

 

 ข้ันสรุป 
  นกัเรียนน าเสนองานเขียนของตน พร้อมบอกแนวคิดในการสร้างผลงาน  จากนั้นนกัเรียน

และครูแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เร่ืองค า และประโยค 
 2.   ส่ือสไลดค์อมพิวเตอร์ เร่ืองการเขียน  
 3.   บตัรค า / รูปภาพ  ในการเปรียบเทียบ 
 4.   แบบบนัทึกความเหมือนและความแตกต่าง ผงัเวนท ์( Venn  Diagram) 
 5.  ใบกิจกรรมต่อเติมเส้นท่ีก าหนดใหเ้ป็นรูปร่าง หรือภาพตามจินตนาการ 
 



83 

บันทกึผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

             ลงช่ือ .................................................. ครูผูส้อน 
             วนัท่ี ..................................................  
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ทบทวนเนือ้หา 

พยางค์  คือ  ส่วนของค าพูด  หรือการเปล่งเสียงออกมาคร้ังหน่ึง ๆ โดยจะมีความหมาย
หรือไม่มีความหมายก็ได ้

ค า  คือ  เสียงท่ีพูดออกมาแลว้มีความหมายตามตอ้งการ  ค  า ๆ หน่ึงจะมีก่ีพยางค์ก็ได ้ แต่
ตอ้งหมายถึงส่ิงเดียวกนั  เช่น  
  ค าหน่ึงพยางค ์ เช่น  พอ่  แม่   ลูก 
  ค าสองพยางค ์ เช่น  ปากกา    ดินสอ   กระดาษ    
  ค าสามพยางค ์ เช่น   ยาสีฟัน   นาฬิกา   โทรศพัท ์
 ประโยค   คือ  การน าค า มาเรียงกนัเป็นเร่ืองราว หรือ ความคิดท่ีไดใ้จความสมบูรณ์ ซ่ึง
ประโยคจะประกอบไปดว้ย  ประธาน+ กริยา + (กรรม) 
  เช่น    - นกบิน            =   ประธาน + กริยา 
   - แมวกินปลา  =   ประธาน + กริยา + กรรม 

ส่วนประกอบของประโยค   มี 2 ส่วน  คือ 
   1. ภาคประธาน  =  ผูท่ี้ท  ากริยาอาการต่างๆ 
   2. ภาคแสดง     =  ส่วนท่ีเป็นกริยาอาการของประโยค  ซ่ึงอาจมีส่วนกรรมอยูด่ว้ย 
 

 

เนือ้หาการสอน 

การเขียน 

 การเขียน  คือ  การน าค า   ขอ้ความ   ประโยคมาเรียงต่อกนัใหเ้ป็นเร่ืองราวท่ีสามารถส่ือ
ความไดอ้ยา่งชดัเจน   ซ่ึงการเขียนนั้นจะมีลกัษณะและรูปแบบการเขียนท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม
ประเภทของการเขียนนั้นๆ แต่ส่ิงท่ีงานเขียนทุกประเภทตอ้งมีเหมือนกนันั้น คือ มารยาทในการเขียน 
มารยาทในการเขียน 

 การเขียนประเภทต่างๆ  ไม่วา่จะเป็น  การเขียนบนัทึก  การเขียนเรียงความ  การเขียน
บรรยาย  การเขียนเร่ืองจากภาพ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  รวมถึงการเขียนประเภทอ่ืนๆ  
ผูเ้ขียนจะตอ้งเขียนอยา่งมีมารยาท  ซ่ึงมารยาทในการเขียนนั้นถือเป็นส่ิงท่ีควรฝึกและปฏิบติัใหเ้ป็น
นิสัยท่ีดี  ดงัน้ี 
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1.   เขียนดว้ยภาษาสุภาพ  ใชถ้อ้ยค าท่ีชดัเจน  เขา้ใจง่าย 
2.  รักษาความสะอาดของงานเขียน  เม่ือเขียนผดิควรลบดว้ยยางลบ  หรือน ้ายาลบค าผิดให ้
      สะอาด   ไม่ใชว้ธีิการขีดฆ่าขอ้ความ 
3.  ไม่เขียนค ากล่าวลอ้เลียนผูอ่ื้น 

 

การเขียนเร่ืองจากค า 

 การเขียนเร่ืองจากค า เป็นการเขียนความเรียง ซ่ึงเกิดจากการเขียนเรียบเรียงถอ้ยค าเป็น

ขอ้ความ เพื่อแสดงความคิด  ความรู้สึกและความเขา้ใจของผูเ้ขียนใหผู้อ่ื้นทราบ โดยมีค าและ

จ านวนของค าเป็นตวัก าหนด  ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นแนวคิดท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนัของ

ผูเ้ขียนในแต่ละคน   

      เช่น  จงเขียนเร่ืองจากค าท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี  พร้อมตั้งช่ือเร่ือง 

 

    นก   อากาศ   ปลิง   เรือ   ลูกโป่ง  
 

เร่ือง ..................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( กิจกรรม : ใหน้กัเรียนทดลองแต่งประโยคหรือเร่ืองสั้นๆดว้ยปากเปล่าจากค าท่ีก าหนด) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
รหสัวชิา  ท13101              วชิาภาษาไทย   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ภาพบอกเล่าจินตนาการ เวลา  3  คาบ (คาบ/50 นาที)

 ผูส้อน : นางสาวจงกล  วจนะเสถียร 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั      

สาระที ่2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว

ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากภาพ  คือกระบวนการเขียนเร่ืองราวท่ีไดจ้ากการพิจารณาและ
เช่ือมโยงรูปภาพท่ีก าหนดให้พร้อมจินตนาการ เพื่อน ามาเรียบเรียงและเขียนถ่ายทอดเป็นเร่ืองราว
ตามจินตนาการให้สอดคล้องกบัรูปภาพท่ีก าหนด  ซ่ึงมีรูปแบบการเขียนเป็นของตนเอง มีความ
แปลกใหม่ สร้างสรรคอ์ยา่งน่าสนใจ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนใชก้ระบวนการในการสังเกต  การคิดเพื่อเปรียบเทียบและสามารถน ามาเขียน 

เป็นเร่ืองราวได ้(P) 
 2.   นกัเรียนมีความเขา้ใจเร่ืองการเขียนบรรยาย (K) 
 3.   นกัเรียนเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากภาพท่ีก าหนดได ้(P) 
 4.   นกัเรียนเขียนเร่ืองโดยสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม (P,A) 

 5.   นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 
- การเขียนบรรยาย  
- การเขียนเร่ืองจากภาพท่ีก าหนด 

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการส่ือสาร 

- ทกัษะการอ่าน 
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- ทกัษะการเขียน 
- ทกัษะการฟัง การดู และการพดู 

ความสามารถในการคิด 
- การปฏิบติั 
- การประยกุต ์/ การปรับปรุง 
- การประเมินค่า 
- การสรุปความรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
  ผลงานการเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากภาพ 
 

การวดัผลและประเมินผล  
- ตรวจช้ินงาน  “การเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคจ์ากภาพ”  
 

เคร่ืองมือ 
- แบบตรวจช้ินงานการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

ประเดน็ 
การประเมิน 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 

น ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน 
เตม็ 3 2 1 

1. การตั้งช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองส่ือความได้
เหมาะสมกบัเร่ือง กระชบั
น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองส่ือความได้
เหมาะสมกบัเร่ือง  
แต่ไม่กระชบั         
ไม่น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองส่ือความไม่
เหมาะสมกบัเร่ือง  
ไม่กระชบั ไม่น่าสนใจ 
 

 
 

1 3 

2. เน้ือหา และ 
 การเรียงล าดบั 
เหตุการณ์ 

เน้ือหามีสาระถกูตอ้ง 
ชดัเจน  มีประเดน็ครบถว้น  
เรียงล าดบัเหตุการณ์ได้
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกนั
ตลอดทั้งเร่ือง 

เน้ือหามีสาระถกูตอ้ง 
ชดัเจน แต่มีประเดน็
ไม่ครบถว้น 
เรียงล าดบัเหตุการณ์
ไดต่้อเน่ือง แต่บาง
ช่วงไม่สอดคลอ้งกนั 

เน้ือหามีสาระไม่
ถกูตอ้ง ไม่ชดัเจน   
มีประเดน็ไม่ครบถว้น  
เรียงล าดบัเหตุการณ์
ไม่ต่อเน่ือง ใจความ
วกวน 

 
 
 

3 

 
 

9 
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ประเดน็ 
การประเมิน 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

น ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน 
เตม็ 3 2 1 

3. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ใชค้ าถกูตอ้ง หลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ส่ือความไดช้ดัเจนเห็นภาพ 
เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 

ใชค้ าถกูตอ้ง 
หลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์แต่ส่ือ
ความไดไ้ม่ค่อย
ชดัเจนไม่เห็นภาพ 
ไม่เกิดความรู้สึก
คลอ้ยตาม 

ใชค้ าถกูตอ้ง 
หลากหลาย มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์แต่ส่ือ
ความไดไ้ม่ชดัเจน    
ไม่เห็นภาพ ไม่เกิด
ความรู้สึก 
 

 
 

 
 

3 9 

4. การเขียน
ค าเช่ือมโยง
ประโยค 

ใชค้ าเช่ือมโยงประโยค
เหมาะสม สละสลวย อ่าน
แลว้สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 

ใชค้ าเช่ือมโยง
ประโยคเหมาะสม 
แต่ยงัไม่สละสลวย 
อ่านแลว้สัมพนัธ์
ต่อเน่ือง 

ใชค้ าเช่ือมโยงประโยค 
ไม่เหมาะสม ไม่
สละสลวย อ่านแลว้ไม่
สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 
 

 
2 

 
6 

5. การเขียน
สะกดค า 

เขียนสะกดค าถกูตอ้งทุกค า เขียนสะกดค าไม่
ถกูตอ้ง 1-5 ค า 

เขียนสะกดค าไม่
ถกูตอ้งมากกวา่ 5 ค า 
 

 
1 

 
3 

รวม 10 30 
    

 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินจากคะแนน  ดงัน้ี 
      คะแนนระหวา่ง  24 – 30   หมายถึง  ดี  
      คะแนนระหวา่ง 17 – 23   หมายถึง  พอใช ้
      คะแนนระหวา่ง 10 – 16   หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
     การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  กิจกรรม  ภาพบอกเล่าจินตนาการ  ( คาบท่ี 4 – 6 ) 
 
 
 

  เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ) 
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(คาบที ่4) 

 ข้ันสอนด้วยกจิกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
  1.  ขั้นน า  : ผูเ้รียนสร้างสรรคช้ิ์นงาน   
    1.1  ครูน าเสนอภาพให้นกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากภาพ วา่ ใคร  ท าอะไร         

ท่ีไหน  อย่างไร  จากนั้นให้นักเรียนจินตนาการต่อถึงเหตุการณ์ท่ีน่าจะเกิดข้ึนต่อไปโดย
เช่ือมโยงจากภาพท่ีก าหนดให ้  และสรุปความรู้ร่วมกนั 

    1.2  ครูบรรยายให้ความรู้เร่ืองการเขียนบรรยายภาพ  พร้อมยกตวัอยา่งการเขียน
บรรยายจากภาพใหน้กัเรียนอ่านพร้อมกนั ดว้ยส่ือ Power Point 

    1.3  นกัเรียนสร้างสรรค์ช้ินงานคนละ 1 ช้ิน  โดยนกัเรียนน ารูปทรงเรขาคณิต
ตามท่ีครูก าหนดให้มาสร้างเป็นภาพตามจินตนาการของตนเอง  พร้อมต่อเติมให้สวยงาม  
ภายในเวลา 20 นาที 

    1.4  ครูเลือกตวัแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานและแนวคิดของตนเอง 
(น าเสนอผลงาน 10 นาที) จากนั้นเก็บผลงานไว ้

 

  2.  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  
    2.1  ครูเสนอค าคู่ในรูปแบบชุดภาพของสองส่ิง ให้นกัเรียนเปรียบเทียบความ

เหมือนความต่างระหว่างของสองส่ิงว่าเหมือนหรือต่างกนัอย่างไรเช่นชุดภาพ  ขนนก - พู่กนั,  
เกม - หนงัสือการ์ตูน, น ้าแขง็ - กอ้นหิน, ไฟฉาย - ห่ิงหอ้ย  เป็นตน้  จากนั้นเขียนเปรียบเทียบใน
รูปแบบผงัเวนท ์(Venn  Diagram)  เพื่อให้เห็นความเหมือนความแตกต่างท่ีชดัเจน  ภายในเวลา 
15 นาที  (จากนั้นเก็บผลงานไว)้ 

 

(คาบที ่5) 

  3. ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ  
    3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนถึงการเปรียบเทียบระหวา่งของสองส่ิงอีกคร้ัง  

จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการเปรียบเทียบแบบอุปมา ท่ีมีลกัษณะของการสมมติเขา้มาเพื่อให้
เกิดความคิดและจินตนาการร่วมในส่ิงนั้นๆ พร้อมยกตวัอยา่งเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

    3.2  นกัเรียนเปรียบเทียบ แบบอุปมาโดยสมมติตนเองกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยตวัแทน
นกัเรียนจบัฉลากขอ้ความสมมติ และนกัเรียนร่วมแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองตาม
หวัขอ้ท่ีจบัได ้  จากนั้นครูเขียนค าหรือขอ้ความเหล่านั้นบนกระดานเพื่อให้นกัเรียนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและสรุปร่วมกนั 
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    ตวัอยา่งขอ้ความ 
    ขอ้ความท่ี 1  ถา้นกัเรียนเป็นตุก๊ตาท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ เห็นคนเดินผา่นไปผา่น

มานกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร  คิดอะไรและจะพดูอะไรกบัเพื่อนตุก๊ตาดว้ยกนั 
    ขอ้ความท่ี 2  ถา้นกัเรียนเป็นสุนขัท่ีถูกเจา้ของน าไปปล่อย นกัเรียนจะมีค าพูดหรือ             

มีความรู้สึกอยา่งไร ไดเ้ห็น  ไดย้นิ หรือไดก้ล่ินอะไรบา้ง   
    ขอ้ความท่ี 3  ถ้านักเรียนเป็นดินสอท่ีตกอยู่ในห้องเรียน  แล้วไม่มีใครสนใจ 

นกัเรียนจะ    มีค  าพดูหรือมีความรู้สึกอยา่งไร ไดเ้ห็น  ไดย้นิอะไรบา้ง 
    ขอ้ความท่ี 4  ถา้นกัเรียนเป็นนกท่ีบินอยูบ่นทอ้งฟ้านกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร ไดเ้ห็น 

ไดย้นิอะไรบา้ง และนกัเรียนจะบินไปท่ีไหน 
    ขอ้ความท่ี 5   ถา้นกัเรียนเป็นเรือท่ีถูกพายุอยูก่ลางทะเล นกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร  

ไดเ้ห็น  ไดย้นิอะไรบา้ง   
 

  4.  ขั้นสร้างค าอุปมาคู่ขดัแยง้   
    4.1  นกัเรียนน าค าหรือวลีท่ีไดจ้ดบนัทึกไวใ้นขั้นท่ี 2 (ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรง

หรือเปรียบเทียบแบบตรง) และขั้นท่ี 3 (ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ)  
มารวมกนัเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัโดยมีค าอ่ืนมาเช่ือมได ้เช่น น ้ าผึ้งขม  นางฟ้าใจ
ร้าย  ทะเลจืด เป็นตน้ (ในขั้นน้ีหากนกัเรียนไม่สามารถสร้างเป็นค าท่ีมีความหมายขดัแยง้ได ้อาจ
ปรับใหน้กัเรียนเลือกประสมค าจากขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ข้ึนเป็นค าใหม่ร่วมกนั)   จากนั้นครูจดค า หรือ
วลีท่ีนกัเรียนร่วมกนัสร้างบนกระดาน 

 

  5.  ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้    
    ครูและนกัเรียนร่วมกนัอธิบายความหมายของค าท่ีสร้างข้ึน  จากนั้นจดบนัทึกค าไว ้
 

(คาบที ่6) 

  6.  ขั้นการน าความคิดใหม่มาปรับปรุงผลงาน   
    6.1  ครูน าค าท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนในขั้นท่ี 5 มาทบทวน เพื่อให้นกัเรียนเลือกค ามา

เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  
    6.2  นกัเรียนร่วมกนัลงคะแนนภาพจากผลงานท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนในขั้นท่ี 1 เพื่อ

น ามาเป็นขอ้มูลในการเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากภาพ ในรูปแบบของตนเอง (ก าหนดความยาวของ
เร่ือง อยา่งนอ้ย 8 บรรทดั)   ภายในเวลา 30 นาที 
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ข้ันสรุป 
  นกัเรียนน าเสนองานเขียนของตน พร้อมบอกแนวคิดในการสร้างผลงาน  จากนั้นนกัเรียน 
และครูแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.   รูปเรขาคณิต  
 2.   บตัรรูปภาพในการเปรียบเทียบ  
 3.   ใบกิจกรรมสร้างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต 
 4.   ส่ือสไลดค์อมพิวเตอร์ เร่ืองการเขียนบรรยาย 
 5.   แบบบนัทึกความเหมือนและความแตกต่าง ผงัเวนท ์( Venn  Diagram) 
 
บันทกึผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
  
            ลงช่ือ ........................................................ ครูผูส้อน 

         วนัท่ี ..................................................  
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เนือ้หาการสอน 

การเขียนบรรยาย 

 การเขียนบรรยาย  เป็นการเขียนเพื่ออธิบายรายละเอียดของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น บุคคล   
สถานท่ี  หรือเหตุการณ์ต่างๆ  โดยอาจเป็นการเขียนบรรยายจากภาพ   การบรรยายส่ิงท่ีไดพ้บเห็น  
หรือบรรยายเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวจากประสบการณ์ของตนเอง   ซ่ึงในการเขียนนั้นจ าเป็นจะตอ้ง
เขียนสะกดค าใหถู้กตอ้ง  และใชค้  าใหถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา เพื่อให้สามารถส่ือสารกบัผูอ่้าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและตรงตามประเด็นท่ีตอ้งการส่ือสาร 
 

การเขียนบรรยายมีขั้นตอน  ดังนี ้  

1. วางแผนหรือคิดวา่จะเขียนเร่ืองอะไร 
2. วางโครงเร่ืองท่ีจะเขียนตามล าดบัเหตุการณ์วา่มีเหตุการณ์ใดบา้ง 
3. ลงมือเขียนตามโครงเร่ืองทีวางไว ้ โดยใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง เหมาะสมและเขา้ใจง่าย 
4. อ่านทบทวนในส่ิงท่ีเขียน   ถา้พบขอ้ผดิพลาดใหป้รับปรุง แกไ้ขใหดี้ข้ึน 

 

ตัวอย่างการเขียนบรรยาย 

 เด็กกลุ่มหน่ึงไดร้วมตวักนัเพื่อท ากิจกรรมเพื่อสังคม ซ่ึงกิจกรรมท่ีพวกไดร่้วมกนัท าในคร้ัง
น้ีคือ การเดินทางไปเพื่อปลูกป่าชายเลน  ทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ในการปลูกตน้โกงกางซ่ึง
เป็นพืชท่ีส าคญัในป่าชายเลน  ทุกคนลงน ้ าในมือถือตน้โกงกางเพื่อน าไปปลูกในดินเลน  แต่วนัน้ีมี
ปริมาณน ้าท่ีสูง จึงท าใหม้องไม่เห็นดินเลน  แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกของพวกเขา เพราะทุก
คนตั้งใจท่ีจะท าภารกิจน้ีใหส้ าเร็จ โดยจะตอ้งใชน้ิ้วเทา้หนีบบริเวณส่วนโคนของตน้โกงกางและใช้
เทา้เหยียบกดลงไปเพื่อให้รากโกงกางฝังลงไปในดินเลน   ทุกคนมีความสุขท่ีไดม้าร่วมกนัปลูกป่า
ชายเลนเพราะจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติให้งดงามและท าให้
ประเทศไทยพื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มมากข้ึน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
รหสัวชิา  ท13101              วชิาภาษาไทย   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  สร้างสรรคง์านตามช่ือเร่ือง เวลา 3  คาบ (คาบ/50 นาที)

 ผูส้อน : นางสาวจงกล  วจนะเสถียร 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั      

สาระที ่2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว

ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากหวัขอ้ท่ีก าหนด คือกระบวนการเขียนเร่ืองราวท่ีไดจ้ากการน า
หัวข้อท่ีก าหนดให้นั้ นมาสร้างจินตนาการและเรียบเรียงเพื่อเขียนถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวตาม
จินตนาการของตนเอง  โดยมีความสอดคลอ้งกบัหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ มีรูปแบบการเขียนเป็นของ
ตนเอง สามารถเขียนถ่ายทอดเร่ืองราวไดอ้ยา่งน่าสนใจ มีความแปลกใหม่และสร้างสรรค ์
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนใชก้ระบวนการในการสังเกต  การคิดเพื่อเปรียบเทียบและสามารถน ามาเขียน 

เป็นเร่ืองราวได ้(P) 
 2.   นกัเรียนมีความเขา้ใจกระบวนการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ (K) 
 3.   นกัเรียนเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคต์ามจินตนาการจากหวัขอ้ท่ีก าหนดได ้(P) 
 4.   นกัเรียนเขียนเร่ืองโดยสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม (P,A) 

 5.   นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน (A) 

สาระการเรียนรู้ 

 - การเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากจินตนาการ 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการส่ือสาร 
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- ทกัษะการอ่าน 
- ทกัษะการเขียน 
- ทกัษะการฟัง การดู และการพดู 

ความสามารถในการคิด 
- การปฏิบติั 
- การประยกุต ์/ การปรับปรุง 
- การประเมินค่า 
- การสรุปความรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
  ผลงานการเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคต์ามจินตนาการจากหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 

การวดัผลและประเมินผล  
- ตรวจช้ินงาน  “การเขียนเร่ืองเชิงสร้างสรรคต์ามจินตนาการจากหวัขอ้ท่ีก าหนด”  

 

เคร่ืองมือ 
- แบบตรวจช้ินงานการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 

 

ประเดน็ 
การประเมิน 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 

น ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน 
เตม็ 

3 2 1 

1. การตั้งช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองส่ือความได้
เหมาะสมกบัเร่ือง กระชบั
น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองส่ือความได้
เหมาะสมกบัเร่ือง  
แต่ไม่กระชบั         
ไม่น่าสนใจ 

ช่ือเร่ืองส่ือความไม่
เหมาะสมกบัเร่ือง  
ไม่กระชบั ไม่น่าสนใจ 
 

 
 

1 3 

2. เน้ือหา และ 
 การเรียงล าดบั 
เหตุการณ์ 

เน้ือหามีสาระถกูตอ้ง 
ชดัเจน  มีประเดน็ครบถว้น  
เรียงล าดบัเหตุการณ์ได้
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกนั
ตลอดทั้งเร่ือง 

เน้ือหามีสาระถกูตอ้ง 
ชดัเจน แต่มีประเดน็
ไม่ครบถว้น 
เรียงล าดบัเหตุการณ์
ไดต่้อเน่ือง แต่บาง
ช่วงไม่สอดคลอ้งกนั 

เน้ือหามีสาระไม่
ถกูตอ้ง ไม่ชดัเจน   
มีประเดน็ไม่ครบถว้น  
เรียงล าดบัเหตุการณ์
ไม่ต่อเน่ือง ใจความ
วกวน 

 
 
 

3 

 
 

9 
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ประเดน็ 
การประเมิน 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

น ้าหนกั 
จุดเนน้ 

คะแนน 
เตม็ 3 2 1 

3. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ใชค้ าถกูตอ้ง หลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ส่ือความไดช้ดัเจนเห็นภาพ 
เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 

ใชค้ าถกูตอ้ง 
หลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์แต่ส่ือ
ความไดไ้ม่ค่อย
ชดัเจนไม่เห็นภาพ 
ไม่เกิดความรู้สึก
คลอ้ยตาม 

ใชค้ าถกูตอ้ง 
หลากหลาย มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์แต่ส่ือ
ความไดไ้ม่ชดัเจน    
ไม่เห็นภาพ ไม่เกิด
ความรู้สึก 
 

 
 

 
 

3 9 

4. การเขียน
ค าเช่ือมโยง
ประโยค 

ใชค้ าเช่ือมโยงประโยค
เหมาะสม สละสลวย อ่าน
แลว้สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 

ใชค้ าเช่ือมโยง
ประโยคเหมาะสม 
แต่ยงัไม่สละสลวย 
อ่านแลว้สัมพนัธ์
ต่อเน่ือง 

ใชค้ าเช่ือมโยงประโยค 
ไม่เหมาะสม ไม่
สละสลวย อ่านแลว้ไม่
สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 
 

 
2 

 
6 

5. การเขียน
สะกดค า 

เขียนสะกดค าถกูตอ้งทุกค า เขียนสะกดค าไม่
ถกูตอ้ง 1-5 ค า 

เขียนสะกดค าไม่
ถกูตอ้งมากกวา่ 5 ค า 
 

 
1 

 
3 

รวม 10 30 
 
    

 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินจากคะแนน  ดงัน้ี 
      คะแนนระหวา่ง  24 – 30   หมายถึง  ดี  
      คะแนนระหวา่ง 17 – 23   หมายถึง  พอใช ้
      คะแนนระหวา่ง 10 – 16   หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
     การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  กิจกรรม  กิจกรรม สร้างสรรคง์านตามช่ือเร่ือง  ( คาบท่ี 7 – 9 ) 
 

  เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ) 
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(คาบที ่7)  

 ข้ันสอนด้วยกจิกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
  1.  ขั้นน า  : ผูเ้รียนสร้างสรรคช้ิ์นงาน   
    1.1  นกัเรียนเล่นเกม โดยการเรียงบตัรค าใหเ้ป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง 
     เช่น    ฉนั  สัตว ์  เล้ียง  ของ     =   สัตวเ์ล้ียงของฉนั 
      ท่ี   ฉนั  อาหาร  ชอบ =  อาหารท่ีฉนัชอบ 
      ยาม   กิจกรรม   วา่ง    = กิจกรรมยามวา่ง 
      ฝัน   อาชีพ  ใน  = อาชีพในฝัน 
    จากนั้นครูถามถึงประโยคท่ีนักเรียนเรียงได้เพื่อแสดงความคิดเห็นและอธิบาย

ความหมายเพิ่มเติมร่วมกนั 
    1.2  ครูน าประโยคท่ีนกัเรียนเรียงไดข้า้งตน้ให้นกัเรียนต่อเติมประโยคให้มีความ

สมบูรณ์และหลากหลาย  เช่น  “สัตวเ์ล้ียงของฉนั” 
     - สัตวเ์ล้ียงของฉนัคือสุนขั 
     - สัตวเ์ล้ียงของฉนัมีทั้งหมด 3 ตวั 
     - แมวคือสัตวเ์ล้ียงของฉนั มนัมีช่ือวา่ สีเทา   
  1.3  ครูอธิบายและใหค้วามรู้เร่ือง การเขียนเร่ืองจากหวัขอ้ท่ีก าหนด  พร้อม

ยกตวัอยา่งหวัขอ้ในการเขียนใหน้กัเรียนเขา้ใจมากข้ึน  เช่น 

 - สัตวเ์ล้ียงของฉนั - อาหารท่ีฉนัชอบ - สถานท่ีท่องเท่ียวในฝัน 

- อาชีพในฝัน  - การละเล่นไทย  - กิจกรรมยามวา่ง  ฯลฯ 

    จากนั้นครูให้นักเรียนลองน าหัวขอ้ท่ีก าหนดให้มาเรียบเรียงเป็นเร่ืองสั้ นๆ ด้วย
ปากเปล่า (เช่น   ฉันช่ือบี  ฉนัมีสัตวเ์ล้ียงอยู ่5 ตวั ซ่ึงสัตวเ์ล้ียงของฉันก็คือสุนขั ตอนเด็กๆ ฉัน
อยากไปเท่ียวทะเลมากๆ เพราะมนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในฝันของใครหลายคนเพื่อไปท า
กิจกรรมยามวา่งกบัครอบครัว ...) 

    1.4  นกัเรียนสร้างผลงานโดยน าค าท่ีก าหนดให้สร้างเป็นประโยค  หรือขอ้ความ
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  ภายในเวลา 20 นาที  โดยสามารถใชค้  าอ่ืนมาประกอบได ้บนัทึกลงในใบบนัทึก
กิจกรรมท่ี 3    

     ( ก าหนดค า  20 ค า ) 
  ตวัอยา่ง   ค  า   ( นกัเรียน   ของ  ฉนั   พี่   เป็น   ชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี 3  และ ) 
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     ประโยค    - พี่ของฉนัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
         -  ฉนัเป็นพี่ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
         -  ฉนัและพี่เป็นนกัเรียนของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
         -  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นพี่ของฉนั 
    1.5  เลือกตวัแทนนกัเรียนออกมาน าเสนอผลงานและแนวคิดของตนเอง    
(น าเสนอผลงาน 10 นาที) จากนั้นเก็บผลงานไว ้
  2.  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  
    2.1  ครูยกตวัอยา่งค าในชุดกีฬา คือ ฟุตบอล กบั วา่ยน ้า ใหน้กัเรียนร่วมกนั 
อภิปรายพร้อมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

    - กีฬาฟุตบอลกบักีฬาว่ายน ้ ามีส่ิงใดบา้งท่ีเหมือนกนั (เป็นกีฬา, ท าให้ร่างกาย
แขง็แรง ฯลฯ) 

    - กีฬาฟุตบอลกบักีฬาวา่ยน ้ ามีส่ิงใดบา้งท่ีแตกต่างกนั (สถานท่ีในการเล่น,จ านวน
ของผูเ้ล่น ฯลฯ) 
 จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการอธิบายถึงการเปรียบเทียบในลกัษณะต่างๆระหว่าง

กีฬาฟุตบอลและกีฬาวา่ยน ้าเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
    2.2  ครูเสนอค าคู่ให้นกัเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหวา่งของสอง

ส่ิงว่า  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  ในรูปแบบของค า  เช่น   พดัลม - แอร์,  ตุ๊กตา - หมอน,      
เกา้อ้ี - กล่องกระดาษ, นมสด – ช็อกโกแลต  เป็นตน้  ดว้ยวิธีการจบัฉลากชุดค าคู่เปรียบเทียบ 
จากนั้นเขียนเปรียบเทียบในรูปแบบผงัเวนท ์(Venn  Diagram)  เพื่อให้เห็นความเหมือนความ
แตกต่างท่ีชดัเจน  ภายในเวลา 15 นาที  (จากนั้นเก็บผลงานไว)้ 

 

(คาบที ่8) 

  3. ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ  
    3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนถึงการเปรียบเทียบระหวา่งของสองส่ิงอีกคร้ัง  

จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการเปรียบเทียบแบบอุปมา ท่ีมีลกัษณะของการสมมติเขา้มาเพื่อให้
เกิดความคิดและจินตนาการร่วมในส่ิงนั้นๆ พร้อมยกตวัอยา่งเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

    3.2  นกัเรียนท าการเปรียบเทียบแบบอุปมา โดยสมมติตนเองกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
โดยตวัแทนนกัเรียนจบัฉลากขอ้ความสมมติ และนกัเรียนร่วมแสดงอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองตามหัวขอ้ท่ีจบัได ้  จากนั้นครูเขียนค าหรือขอ้ความเหล่านั้นบนกระดานเพื่อให้นกัเรียน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสรุปร่วมกนั 
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    ตวัอยา่งขอ้ความ 
    ขอ้ความท่ี 1 ถา้นกัเรียนเป็นตน้ไมท่ี้เห่ียวแหง้เพราะขาดน ้ ามาหลายวนั นกัเรียนจะ

มีอาการอยา่งไร รู้สึกอยา่งไร และอยากพดูอะไรบา้ง 
    ขอ้ความท่ี 2  ถา้นกัเรียนเป็นวา่วท่ีลอยติดลมอยูบ่นทอ้งฟ้า เกิดลมพดัแรงจนสาย

วา่วขาดนกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร  และจะล่องลอยไปท่ีไหน  ไดเ้ห็น  ไดย้นิอะไรบา้ง 
    ขอ้ความท่ี 3  ถา้นกัเรียนเป็นกระดาษช าระในห้องน ้ าสาธารณะท่ีถูกใชใ้นปริมาณ

มากๆ เกินความจ าเป็น  นกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร ไดเ้ห็น  ไดย้นิอะไร และอยากบอกอะไรกบัผูใ้ช้
บา้ง 

    ขอ้ความท่ี 4  ถา้นกัเรียนเป็นชา้งท่ีถูกน ามาหากินอยู่ในเมือง ตอ้งเดินอยูบ่นทอ้ง
ถนนท่ีมีรถพลุกพล่าน นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร  ได้เห็น ได้ยินอะไรบ้าง และอยากจะพูด
อะไรบา้ง 

    ขอ้ความท่ี 5  ถา้นกัเรียนเป็นนกท่ีถูกขงัอยูใ่นกรง นกัเรียนจะรู้สึกอยา่งไร  ไดเ้ห็น 
ไดย้นิอะไรบา้ง 

 

  4.  ขั้นสร้างค าอุปมาคู่ขดัแยง้   
    4.1  นกัเรียนน าค าหรือวลีท่ีไดจ้ดบนัทึกไวใ้นขั้นท่ี 2 (ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรง

หรือเปรียบเทียบแบบตรง) และขั้นท่ี 3 (ขั้นการสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ)  
มารวมกนัเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัโดยมีค าอ่ืนมาเช่ือมได ้เช่น  แม่มดใจดี   หินเบา   
กุหลาบไม่มีหนาม เป็นตน้ (ในขั้นน้ีหากนกัเรียนไม่สามารถสร้างเป็นค าท่ีมีความหมายขดัแยง้ได ้
อาจปรับให้นกัเรียนเลือกประสมค าจากขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ข้ึนเป็นค าใหม่ร่วมกนั)   จากนั้นครูจดค า 
หรือวลีท่ีนกัเรียนร่วมกนัสร้างบนกระดาน 

  5.  ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้    
    ครูและนกัเรียนร่วมกนัอธิบายความหมายของค าท่ีสร้างข้ึน  จากนั้นจดบนัทึกค าไว ้
 

(คาบที ่9) 

  6.  ขั้นการน าความคิดใหม่มาปรับปรุงผลงาน   
    6.1  นกัเรียนร่วมกนัเสนอหวัขอ้เพื่อก าหนดเป็นหัวขอ้ในการเขียน  ครูจดหัวขอ้

ดงักล่าวไวบ้นกระดาน   จากนั้นนักเรียนร่วมกนัลงคะแนนคดัเลือกหัวขอ้ 1 หัวขอ้เพื่อใช้เป็น
หวัขอ้ในการเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากหวัขอ้ท่ีก าหนด  
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    6.2  น าค าท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนในขั้นท่ี 5 มาทบทวน เพื่อให้นกัเรียนเลือกค ามาเขียน
เ ร่ืองตามจินตนาการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์หัวข้อท่ีก าหนด  ในรูปแบบของตนเอง         
(ก าหนดความยาวของเร่ือง อยา่งนอ้ย 8 บรรทดั)   ภายในเวลา 30 นาที 

    6.3  ครูใหน้กัเรียนน าใบความรู้เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรคต์ามจินตนาการ ข้ึนมา 
อ่านพร้อมกนั จากนั้นร่วมกนัสรุปความรู้เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรคต์ามจินตนาการ และหลกัการ 
เขียนเร่ืองตามจินตนาการอีกคร้ัง 
 

 ข้ันสรุป 
  นกัเรียนน าเสนองานเขียนของตน พร้อมบอกแนวคิดในการสร้างผลงาน  จากนั้นนกัเรียน 
และครูแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  บตัรค า ในการเปรียบเทียบ 
 2.  ตวัอยา่งการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
 3.   ใบบนัทึกกิจกรรมท่ี 3  สร้างประโยคจากค าท่ีก าหนด 
 4.  แบบบนัทึกความเหมือนและความแตกต่าง ผงัเวนท ์( Venn  Diagram) 
 5.  ใบความรู้เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรคต์ามจินตนาการ / ส่ือ สไลดค์อมพิวเตอร์ 
 
บันทกึผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
            ลงช่ือ ........................................................ ครูผูส้อน 

         วนัท่ี ..................................................  
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เนือ้หาการสอน 

 

การเขียนเร่ืองจากหัวข้อทีก่ าหนด 

 

 การเขียนเร่ืองจากหวัขอ้ท่ีก าหนด  เป็นการเขียนเล่าเร่ืองตามความคิดและจินตนาการของ

ตนเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว โดยมีหวัขอ้เป็นตวับงัคบั  ซ่ึงการเขียนเร่ืองจากหวัขอ้นั้นผูเ้ขียนตอ้งคิด

และเรียบเรียงเร่ืองใหเ้ก่ียวขอ้งและตรงตามหวัขอ้  เช่นหวัขอ้ “สัตวเ์ล้ียงของฉนั”  ผูเ้ขียนตอ้งเล่า

และบรรยายถึงสัตวเ์ล้ียงของตนเองวา่ เป็นสัตวช์นิดใด  มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  มีช่ือวา่อะไร  เหตุใด

จึงเล้ียง  เป็นตน้ 

 

ตวัอยา่งการเขียนเร่ืองจากหวัขอ้ท่ีก าหนด 

 

     สัตวเ์ล้ียงของฉนั 

   ครอบครัวของฉนัเป็นครอบครัวเล็กๆ มีพอ่  แม่ พี่ และฉนั  พวกเรามีสัตวเ์ล้ียง

หน่ึงตวั  นัน่ก็คือสุนขั  มนัมีช่ือวา่ ปุย  เพราะมนัมีขนฟูสีขาวเหมือนปุยเมฆ พ่อก็เลยตั้งช่ือวา่ปุย  

เจา้ปุยเป็นสุนขัท่ีชอบเล่นน ้าแต่มนัไม่ชอบอาบน ้า  ทุกคร้ังท่ีฉนัอาบน ้าให ้ มนัจะตอ้งร้องและวิง่

หนีไปอยา่งรวดเร็ว ....... 
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ใบความรู้ 
 

เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรคต์ามจินตนาการ 

 การเขียน เป็นการแสดงความรู้  ความรู้สึกนึกคิดผา่นตวัอกัษร  ส่ิงส าคญัในการเขียน คือ 

การเขียนสะกดค า และใชค้  าใหถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษาไทย  เพื่อให้สามารถส่ือสารกบัผูอ่้าน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 

 จินตนาการ  หมายถึง  การสร้างภาพข้ึนในใจ    การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ จึงหมายถึง 

การเขียนเร่ืองราวซ่ึงเกิดจากความคิด  ความใฝ่ฝัน  การคาดคะเน  อารมณ์ต่างๆ  ไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึน

จริง 

 ดงันั้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ จึงเป็นการบรรยายความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ท่ีเกิดจาก

การพบเห็นส่ิงต่างๆ และถ่ายทอดดว้ยการเขียนเป็นขอ้ความผา่นตวัอกัษรอยา่งสร้างสรรคใ์หเ้ป็น

เร่ืองราวเพื่อใหผู้อ่้านรับรู้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร  

หลกัในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ มีขั้นตอนดงัน้ี 

  1. เลือกเร่ืองท่ีจะเขียน  โดยเป็นเร่ืองท่ีตนเองสนใจ  รู้ขอ้มูล และอยากเขียน        

จะช่วยใหเ้ขียนเร่ืองไดดี้และไม่ติดขดั 

  2. หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน 

  3. วางเคา้โครงของเร่ืองท่ีจะเขียน 

  4. คิดล าดบัเหตุการณ์ในเร่ืองใหส้อดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั 

  5. เขียนเวน้วรรคเม่ือจบประโยค และยอ่หนา้เม่ือจะข้ึนตอนใหม่ เพื่อให้อ่านได้

สะดวกและท าใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

  6. อ่านทบทวนและตรวจการเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้ง  ชดัเจน 

  7. เขียนดว้ยลายมือท่ีสวยงาม  สะอาด  น่าอ่าน  และใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพสร้างสรรค์ 

  8. ตั้งช่ือเร่ืองใหช้วนอ่าน และมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีเขียน 
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ตวัอยา่ง  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

 
เร่ือง  ลูกโป่งสวรรค ์

 
 เชา้วนัหน่ึง ขณะท่ีลูกสัตวม์ากมายก าลงัเดินทางไปโรงเรียนอยูน่ั้น  ลูกแมวเหมียว

ตวัหน่ึงกลบัปีนป่ายข้ึนไปนั่งในตะกร้าลูกโป่งสวรรค์  แลว้ปลดเชือกออก  ลูกโป่งสวรรค์หลาก

สีสันลอยสูงข้ึนจากพื้นดินอยา่งช้าๆ สู่ทอ้งฟ้ากวา้ง  ตะกร้าลูกโป่งสวรรคล์อยผา่นฝูงนก  ลูกแมว

เหมียวก็ถามหานางฟ้า  นกทุกตวัต่างส่ายหนา้และตอบวา่ไม่เคยพบ  ผา่นหมู่เมฆ  ลูกแมวเหมียวก็

ถามหานางฟ้า  เมฆทุกก้อนต่างตอบว่าไม่เคยเห็น  ผ่านดวงอาทิตย ์ลูกแมวเหมียวถามหานางฟ้า  

ดวงอาทิตยต์อบวา่  อยูม่าหลายลา้นปีถา้มีนางฟ้าขา้ตอ้งเห็น  ดวงอาทิตยส์งสัยท่ีลูกแมวเหมียวถาม

หานางฟ้า  ลูกแมวเหมียวจึงอธิบายวา่  ตวัเองเรียนหนงัสือไม่เก่ง  จึงอยากให้นางฟ้าช่วยเหลือ  ดวง

อาทิตยห์วัเราะ  แลว้บอกวา่  อยา่มวัเสียเวลาหานางฟ้าอยู่เลย  กลบัไปบา้นดูคนท่ีเรียนเก่งๆ วา่เขา

เรียนกนัอยา่งไรแลว้จงลองปฏิบติัตาม 

 ตะกร้าลูกโป่งสวรรค์คล้อยต ่าลงผ่านบ้านลูกหมาท่ีเรียนเก่ง  เห็นก าลังเร่งท า

การบา้น   ผา่นบา้นลูกหมูผูเ้รียนดี  เห็นก าลงัอ่านหนงัสือ  ลูกแมวเหมียวถึงบา้นจึงเร่ิมเป็นคนขยนั

และตั้งใจเรียน  เพียงไม่นานลูกแมวเหมียวก็เรียนเก่งเหมือนเพื่อนๆ  ลูกแมวเหมียวไม่คิดพึ่งนางฟ้า

อีกแลว้แต่ลูกแมวเหมียวคิดว่าตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน คือ พึ่งตนเองเท่านั้น ลูกแมวเหมียวก็เรียนเก่ง

เหมือนเพื่อนๆ 

 

   

(อ านาจ   เยน็สบาย : หนงัสือสร้างเสริมลกัษณะนิสัย )  
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แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์  จึงขอใหน้กัเรียนตอบค าถามจากความเป็นจริง 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 10  ขอ้ แบ่งออกเป็น       
4 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นระยะเวลา   2) ดา้นเน้ือหา   3) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   4) ดา้นประโยชน์  
ท่ีไดรั้บ 

3. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบั
ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนใหค้รบทุกขอ้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง นอ้ย 
ด้านระยะเวลา 
1. ระยะเวลาในการเรียนเพียงพอส าหรับการจดักิจกรรมการเรียน 
    การสอน 

   

2. ระยะเวลาท่ีก าหนดใหเ้พียงพอส าหรับขั้นตอนต่างๆ ในการจดั 
    กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 

   

3. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีเรียน    

ด้านเนือ้หา 
4.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท าใหน้กัเรียน 
     สามารถพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

   

5.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท าใหน้กัเรียนได ้
     สังเกตและสามารถเปรียบเทียบส่ิงต่างๆได ้

   

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
6. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์มีขั้นตอนการจดั  
    กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

   

7.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท าใหน้กัเรียนมี 
     จินตนาการและแรงจูงใจท่ีจะสร้างสรรคง์านเขียนของตนเอง 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง นอ้ย 
8. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

   

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
9.  นกัเรียนไดฝึ้กความคิดอยา่งเป็นระบบ มีความคิดท่ีแปลกใหม่   
     กลา้คิดและกลา้น าเสนอความคิดมากข้ึน 

   

10.  นกัเรียนสามารถเขียนสร้างสรรคไ์ดดี้ข้ึน    
รวม    

 

ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (ต่อ) 
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ขอ้สอบวดัความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 

ช่ือ ..................................................นามสกุล ......................................ชั้น ป.3/......... เลขท่ี .......... 
 
ค าช้ีแจง  :  ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองจากภาพท่ีก าหนดให ้พร้อมตั้งช่ือเร่ือง โดยมีความยาวอยา่งนอ้ย            
                  8 บรรทดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ขอ้สอบวดัความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 
ช่ือ .................................................นามสกุล ....................................ชั้น ป.3/......... เลขท่ี ......... 
 
ค าช้ีแจง  :  ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองจากภาพท่ีก าหนดให ้พร้อมตั้งช่ือเร่ือง โดยมีความยาวอยา่งนอ้ย  

     8 บรรทดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ค 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 
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ตารางที ่14   แบบส ารวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสม 
                      ของแผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
 

 

ล าดบัที ่
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 1 2 3 
 

 
1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 
ด้านสาระส าคญั 

    

     1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

 
2 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้     

     2.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

     2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
3 

ด้านเนือ้หา     

     3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
4 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้     

     4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     4.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 0 +1 0.67 

     4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
5 

ด้านส่ือการจดัการเรียนรู้     

     5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

 
6 

ด้านการวดัและประเมนิผล     

     6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     6.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

     6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ีย 0.98 
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ตารางที ่ 15  แบบส ารวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสม 

        ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 

 

ล าดบัที ่
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 1 2 3 

 
1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่2 

ด้านสาระส าคญั 
    

     1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

 
2 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้     

     2.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

     2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
3 

ด้านเนือ้หา     

     3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
4 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้     

     4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     4.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

     4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
5 

ด้านส่ือการจดัการเรียนรู้     

     5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

 
6 

ด้านการวดัและประเมนิผล     

     6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     6.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

     6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ีย 1.00 
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ตารางที ่ 16  แบบส ารวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสม 
        ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 

 

ล าดบัที ่
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 1 2 3 

 
1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่3 

ด้านสาระส าคญั 
    

     1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

 
2 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้     

     2.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

     2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
3 

ด้านเนือ้หา     

     3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
4 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้     

     4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     4.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

     4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 
5 

ด้านส่ือการจดัการเรียนรู้     

     5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

 
6 

ด้านการวดัและประเมนิผล     

     6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

     6.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

     6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ีย 1.00 
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ตารางที ่ 17  แบบสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสม 
        ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 3  

 

 

ล าดบัที ่
 

รายการประเมนิ 
แผนการจดัการเรียนรู้  

IOC 1 2 3 

 
1 

ด้านสาระส าคญั     

     1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

     1.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
2 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้     

     2.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 1.00 1.00 1.00 1.00 

     2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

     2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และประเมินผล 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
3 

ด้านเนือ้หา     

     3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

     3.2  สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

     3.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
4 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้     

     4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

     4.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 0.67 1.00 1.00 0.89 

     4.3  สอดคลอ้งกบัการวดัผลและประเมินผล 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
5 

ด้านส่ือการจดัการเรียนรู้     

     5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

     5.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
6 

ด้านการวดัและประเมนิผล     

     6.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

     6.2  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 1.00 1.00 1.00 1.00 

     6.3  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 

ค่าเฉล่ีย 0.98 1.00 1.00 0.99 
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ตารางที ่ 18  แบบส ารวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสม 
     ของแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 

 

ล าดบั
ที ่

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 
1 2 3 

 
 

1 

 ด้านระยะเวลา     

     1.1. ระยะเวลาในการเรียนเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 1.00 

     1.2. ระยะเวลาท่ีก าหนดให้เพียงพอส าหรับขั้นตอนต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 

+1 +1 +1 1.00 

     1.3. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีเรียน +1 +1 +1 1.00 

 
2 

ด้านเนือ้หา     

     2.1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท าใหน้กัเรียนสามารถ 

พฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

+1 +1 +1 1.00 

     2.2.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท าใหน้กัเรียนไดส้งัเกต 

และสามารถเปรียบเทียบส่ิงต่างๆได ้

+1 +1 +1 1.00 

 
 

3 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้     

     3.1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์มีขั้นตอนการจดั  
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

     3.2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ท าให้นักเรียนมี
จินตนาการและแรงจูงใจท่ีจะสร้างสรรคง์านเขียนของตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 

     3.3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ส่งเสริมใหน้กัเรียน 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 1.00 

 
4 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ     

      4.1.  นกัเรียนไดฝึ้กความคิดอยา่งเป็นระบบ มีความคิดท่ีแปลกใหม่  
กลา้คิดและกลา้น าเสนอความคิดมากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 

     4.2.  นกัเรียนสามารถเขียนสร้างสรรคไ์ดดี้ข้ึน +1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ีย 1.00 
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ตารางที ่ 19  แบบส ารวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบและความเหมาะสม 
       ของแบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัที ่
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 

1 2 3 

1 ดา้นค าแนะน าในการใชแ้บบทดสอบ 
     1.1  ค  าช้ีแจงมีความเหมาะสม ชดัเจน ส่ือความเขา้ใจง่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
 
2 
 

ดา้นแบบทดสอบ 

     2.1  ภาพมีความเหมาะสมกบัวยั 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.67 

     2.2  ความเหมาะสมของเวลากบัการท าแบบทดสอบ +1 +1 +1 1.00 

     2.3  รูปแบบของแบบทดสอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

      2.4  แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั +1 +1 +1 1.00 

3 ดา้นการวดัและประเมินผล 
     3.1 เกณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรคมี์ความเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

ค่าเฉล่ีย 0.95 
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ภาคผนวก  ง 

ภาพการท ากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
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สร้างผลงานตามจินตนาการจากเส้นท่ีก าหนด 
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เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งของสองส่ิงดว้ยรูปแบบผงัเวนท ์(Ven Diagram) 
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น าเสนอผลงาน  จากการสร้างผลงานตามจินตนาการจากส่ิงท่ีก าหนด 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สร้างผลงานตามจินตนาการจากรูปเรขาคณิตท่ีก าหนด 
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เขียนเร่ืองจากภาพท่ีก าหนด 
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ประวติัผูว้จิยั 

 
 
ช่ือ – นามสกลุ   นางสาวจงกล   วจนะเสถียร 
ท่ีอยู ่    182  หมู่ 1 ต. โพธ์ิพระยา  อ. เมือง ฯ  จ. สุพรรณบุรี    

72000 
ท่ีท างาน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   

กรุงเทพมหานคร   
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.) 
                                      วชิาเอกภาษาไทย  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 พ.ศ. 2551  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู  
    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาการสอนภาษาไทย 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ประวติัการท างาน 
 พ.ศ. 2550 - 2551 ครูโรงเรียนวดับวรนิเวศ   กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
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