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ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค

กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 

2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

ซินเนคติกส กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 1 

ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills Development)           

ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 40 คน ดวย

วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ใชเวลาในการทดลอง 

7 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 28 คาบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ           

แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส แบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การเขียนเชิงสรางสรรค และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบซินเนคติกส การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสถิติ

ทดสอบที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) และการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียน

การสอนตามรูปแบบซินเนคติกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ    

ซินเนคติกสโดยภาพรวมอยูในระดับเหน็ดวยมาก  
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The purposes of this research were to: 1) compare the creative writing ability 

of undergraduate students before and after learning through synectics instructional 

model and 2) study the students’ satisfaction towards synectics instructional model.  

The sample was collected by simple random sampling. The sample 40 first year 

students majoring in Thai of Roi-Et Rajabhat University who enrolling in THA 1303 Writing 

Skills Development class during the first semester of academic year 2013. The 

experiment took 7 weeks with a schedule of 4 periods a week. Each period contains 50 

minutes. The research instruments were lesson plans, Creative Writing Ability Test and a 

questionnaire. The data were analyzed by mean( ), standard deviation(S.D.), t-test 

Dependent and content analysis.  

The findings were as follows. 

1) The creative writing ability of undergraduate students after studying 

through synectics instructional model was significantly higher at the level .05 

2) The students’ satisfaction towards synectics instructional model was 

generally at the high level. 
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วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะห ความเมตตากรุณาจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.บุษบา บัวสมบูรณ อาจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และผูชวยศาสตราจารย ดร. ไชยยศ          
ไพวิทยศิริธรรม อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ ผูทรงคุณวุฒิ
และอาจารย ดร.อธิกมาส มากจุย ประธานสอบวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนใน        
การพิจารณาแกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําวิจัย กระท่ังวิทยานิพนธสําเร็จเปนรูปเลมท่ีถูกตองสมบูรณ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ศาสตราจารย ดร.สนม  
ครุฑเมือง และรองศาสตราจารยวนิดา บํารุงไทย อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
นเรศวร สําหรับความอนุเคราะหหวงใย และเมตตากรุณาแกศิษยเสมอมา รวมถึงอาจารย ดร.พรชัย           
ผาดไธสง อาจารย ดร.สัจธรรม พรทวีกุล  และอาจารย ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม คณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ผูใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และเปนที่ปรึกษาการทําวิจัยให
สําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณพออุเทน หลิมกุล คุณแมนวลจันทร หลิมกุล ผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จ
ทุกๆดานในชีวิตลูก ผูเปนแบบอยางอันย่ิงใหญท้ังดานการงานและการใชชีวิต ฝกฝนใหลูกมีความอดทน 
ขยันหมั่นเพียรศึกษาเลาเรียน ใหกําลังใจสูชีวิตกระทั่งประสบความสําเร็จในวิชาชีพครู เชนเดียวกับ        
คุณพอ คุณแม ผูเปนตนแบบครูที่ดี และบมเพาะคุณลักษณะความเปนครูใหแกลูก  

ทายท่ีสุด ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูใหวิชา
ความรู เปยมดวยความรัก ความเมตตา ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดทุกทาน 
ท่ีใหโอกาสผูวิจัยไดเร่ิมตนชีวิตการทํางานในวิชาชีพที่รักและศรัทธา ขอบคุณอาจารยหนึ่งฤทัย มวงเย็น
และคณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา สําหรับนํ้าใจเอื้อเฟอทุกดานในการทํางาน ขอบคุณ
อาจารยอังชรินทร เด็ดดวง และอาจารยศิริวงค เหลือสุข ผูคอยใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ 
ตลอดจนเพื่อนรวมรุนที่เปนเพื่อนคูคิดมิตรคูใจซึ่งกันและกัน และขอขอบคุณนายชลัท สุทธหลวง ท่ีอยู
เคียงขางเปนกําลังใจชวยเหลือกระท่ังวิทยานิพนธสําเร็จสมบูรณ 
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