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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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การแขงขันในโลกยุคปจจุบันทั้งดานวิทยาการและเทคโนโลยี ทําใหแตละประเทศตอง
พัฒนาพลเมืองของตนใหกาวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสงเสริมทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิต การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค ซึ่งการสงเสริมทักษะเหลาน้ีสามารถทําไดผาน
ระบบการศึกษา อันเปนกระบวนการขับเคลื่อนสังคมกระบวนการหนึ่งที่จําเปนอยางย่ิงในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภายในชาติใหมีความรูความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศได ดังความคิดเห็น
ของกัฟ (Gough, 1991: n.p.) ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไววา  

ในยุคศตวรรษที่ 21 น้ี ทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะ
ชีวิต เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว…ดังน้ัน สิ่งที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการจัดการศึกษาใหเด็กและเยาวชนในยุค
ปจจุบันคือ การสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต มี
ทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณกับการคิดสรางสรรค เด็กและเยาวชนเหลาน้ีจะตอง
ไดรับการเตรียมพรอมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการคิด วิธีการแสวงหาความรู
และสรางความรูไดอยางตอเน่ืองและสรางสรรคทามกลางโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 
สําหรับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ไดระบุเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรของ

ประเทศสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาสากล โดยมุงเนนใหบุคคลเปน“คนดี คนเกง และมีความสุข” 
ซึ่งการที่จะพัฒนาใหบุคคลมีคุณลักษณะดังกลาวไดน้ัน สิ่งสําคัญเบ้ืองตนที่จําเปนตองสรางใหเกิดแก
บุคคลก็คือการฝกใหคิดเปน ดังที่กรมวิชาการ (2543: 13) ไดกลาววา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ไดระบุไววา การจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการมีการฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา ดังน้ัน การจัดกระบวนการเรียนรู จึงจําเปนตองเนนใหผูเรียนได
เรียนรูดวยสมอง ดวยกาย และดวยใจ เพ่ือใหผูเรียนเปนผูสรางความรูผานกระบวน        
การคิดดวยตนเอง โดยใหมีการเช่ือมโยงกับธรรมชาติ จินตนาการ ความงาม ปญญา 
และฐานความจริง 
จากความสําคัญขางตน ทําใหบุคลากรทางการศึกษาตองตระหนักรูและทําความเขาใจ

บทบาทของตนเองใหกระจางชัด จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงพัฒนาความคิด
ของผูเรียน ดังที่กรมวิชาการ (2543: 14) ระบุวา “เปาหมายของการพัฒนาผูเรียนที่สําคัญประการ
หน่ึง คือ การพัฒนาความสามารถในการคิดที่ตองการใหเกิดในตัวผูเรียน ไดแก การคิดไตรตรอง 
(reflective thinking) การคิดสรางสรรค (creative thinking) และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
(critical thinking)” 
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“ทักษะการคิด” จึงถือเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณลักษณะในทุกดาน อันจะเปน
ประโยชนทั้งตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ หากบุคคลไมรูจักคิด คิดไมเปน หรือถูกสกัดก้ันทาง
ความคิด โอกาสที่เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคอ่ืนๆ ตามมายอมเปนไปไดยาก ดังน้ัน การพัฒนา
บุคคลจึงจําเปนตองพัฒนาทักษะการคิดควบคูไปดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาดานความคิด
สรางสรรค อันเปนลักษณะของความคิดอเนกนัย ดังที่กิลดฟอรด (Guilford, 1950: 444-454) ผูวาง
แนวทางดานความคิดสรางสรรคไดอธิบายไววา “ความคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคิดริเริ่ม 
ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ”ซึ่งถือเปนทักษะคิดขั้นสูงที่มีบทบาท
สําคัญย่ิงตอการพัฒนาและแขงขันกับนานาประเทศอีกดวย นอกจากน้ี เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 
(2553: 30) อธิบายความสําคัญของความคิดสรางสรรคไววา ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมี
ความซับซอนมากขึ้น การแกปญหาดวยวิธีการเดิมมักไมไดผล ความคิดสรางสรรคจึงเขามามีบทบาท
สําคัญทั้งในระดับโลก ระดับชาติ ระดับองคกร ระดับสถานศึกษา จนถึงระดับปจเจกบุคคล 

เมื่อความคิดสรางสรรคไดเขามามีบทบาทอยางสูงในการดํารงชีวิต ทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงยุคปจจุบัน ครูผูสอนจึงจําเปนตองจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดสรางสรรคแก
ผูเรียน เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ ดังที่กรมการฝกหัดครู (2523: 21-22) 
สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2551: 8) ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับบทบาทของครูผูสอน ตอการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของผูเรียน โดยมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ครูเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญย่ิง
ตอพัฒนาการความคิดสรางสรรคของผูเรียน หากครูมีความเขาใจเรื่องความคิดสรางสรรคเปนอยางดี 
ตอยอดแนวคิด ต้ังสมมติฐาน สรางจินตนาการ และสรางทางเลือกใหม ตลอดจนจัดสภาพการและ
ประสบการณที่เอ้ืออํานวย สิ่งเหลาน้ีจะเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนใหสูงขึ้นได โดย
การจะสอนใหผูเรียนคิดสรางสรรคไดน้ัน ครูผูสอนจะตองมีความคิดสรางสรรคในการจัดการเรียน 
การสอนเสียกอน อน่ึง อารี พันธมณี (2544: 44-45) ไดอธิบายบทบาทของครูที่มีความคิดสรางสรรค
เพ่ิมเติมวา ครูที่มีความคิดสรางสรรคจะไมสนใจเพียงแตวิธีสอนธรรมดา หรือวิธีสอนซ้ําๆ แตจะ
พยายามคิดคนวิธีการสอนใหมๆ ที่นาต่ืนเตน และนํามาทดลองกับเด็ก กระท่ังสามารถพัฒนาวิธีการ
สอนการทํางานอยางเปนระบบมากขึ้น และครูที่มีความคิดสรางสรรคจะตระหนักแนชัดวา เด็กทุกคน
มีความคิดสรางสรรค รวมถึงเช่ือวาความคิดสรางสรรคสามารถเกิดไดในทุกโอกาสและพัฒนาไดในทุก
สาขาวิชา 

กลาวไดวา ครูผูสอนเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทสูงตอการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ใหแกผูเรียน จึงจําเปนตองพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เปนประโยชนอยูเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนาความคิด
อันจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ดังที่วูเจค (Wujec, 2552: 15) แสดงทัศนะไววา ความคิด
สรางสรรคจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อองคประกอบสําคัญทั้ง 3 มารวมกัน อันไดแก ความแปลกใหม คุณคา 
และความอยาก คนเราทุกคนตางก็มีความสนใจมากมาย ซึ่งเปนตัวกระตุนพลังสรางสรรคของตนเอง 
เชนเดียวกับที่ทอแรนซ (Torrance, 1964: 87-88) นักการศึกษาที่เปนผูนําดานการพัฒนาความคิด
สรางสรรคไดกลาววา บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูงจะตองมีองคประกอบหลายๆ อยางที่เอ้ือซึ่งกัน
และกัน และองคประกอบที่จะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคน้ันจะประกอบดวยความสามารถ 
(abilities) ทักษะ (skill) และแรงจูงใจ (motivation) สอดคลองกับปราณี สุรสิทธ์ิ (2541: 44) ที่
อธิบายพฤติกรรมการคิดสรางสรรคไววา การคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อบุคคลมีความสามารถ 
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มีทักษะ และแรงจูงใจ จึงสรุปไดวาความคิดสรางสรรคของผูเรียนจะเกิดขึ้นได ตอเมื่อครูสราง
แรงจูงใจในการเรียนดวยการนําวิธีการสอนหรือเทคนิคแปลกใหมที่นาสนใจมาใชในการจัดการเรียนรู 
เพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีความตองการท่ีจะเรียนรูและเห็นคุณคาของสิ่งที่ไดเรียนรูน้ัน โดยครูไดจัด
ประสบการณใหผูเรียนฝกฝนกระทั่งชํานาญเช่ียวชาญทักษะและพัฒนาเปนความสามารถในท่ีสุด 

แมผูนําการศึกษา และนักการศึกษาจะใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
ตลอดจนมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในหลากหลายรูปแบบ แตทวาก็ยังปรากฏปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ครูผูสอนมุงเนนแต
เฉพาะผลผลิต กระทั่งละเลยการจัดกระบวนการคิดสรางสรรคซึ่งในความเปนจริงแลวกระบวนการคิด
สรางสรรคมีความสําคัญตอการศึกษาอยางมาก ดังที่คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2552: 209) คิง (King,  2551: 1) และสุวิทย มูลคํา (2547: 9) อธิบายไววา ความคิดสรางสรรคถือ
เปนหน่ึงในกระบวนการคิดที่สําคัญตอผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถสรางความคิดแปลกใหม สราง
จินตนาการไดกวางไกล กอใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองคความรูใหมๆ ดังน้ัน การสอนความคิด
สรางสรรค และการฝกฝนใหผูเรียนสามารถคิดอยางสรางสรรคได จึงเปนสวนสําคัญที่กระตุนคุณภาพ
ผูเรียนใหมั่นใจในตนเองและเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งนอกจากปญหาการละเลย         
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม และพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรคแลว ดานการจัดระบบ
การศึกษาก็เปนสาเหตุหน่ึงที่ปดก้ันพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคของผูเรียนดวย ดังความคิดเห็น
ของ เคลกก (Clegg, 2546: 19) ที่แสดงความคิดเห็นวา ระบบการศึกษาในปจจุบันมีสวนทําให
ความคิดสรางสรรคถูกจํากัดไวในขอบเขตแคบๆ เน่ืองจากความคิดสรางสรรคน้ันสวนทางกับวิธี        
การวัดผลทั้งในระบบโรงเรียนและระบบการศึกษาภาพรวมที่มุงเนนใหผูเรียนตองทําขอสอบ ซึ่งไมใช
คําตอบที่ผูเรียนคิดเอง ไมใชคําตอบที่สรางสรรค ทําใหศักยภาพดานความคิดสรางสรรคถูกละเลยและ
ไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2553: 45-46) ยังแสดงทัศนะ
เก่ียวกับระบบการศึกษาไทยไววา ระบบการศึกษาไมมีการสอนวิธีคิดสรางสรรค ทําใหไมทราบวา
ลักษณะของการคิดสรางสรรคเปนอยางไร และไมทราบวาเหตุใดตนเองจึงจําเปนตองคิดสรางสรรค 
เพราะระบบการศึกษาจะบอกวาผูเรียนเปนคนเกงก็ตอเมื่อทําคะแนนสอบไดดี และสวนใหญขอสอบที่
ผูเรียนทําไดดีมักเปนขอสอบทองจํา ซึ่งขอสอบลักษณะน้ีไมไดวัดความคิดสรางสรรคของผูเรียนแมแต
นอย ทําใหความสามารถดานการคิดสรางสรรคของบุคคลไมไดรับการพัฒนา  

จากขอความที่กลาวขางตนสรุปไดวา ปญหาการจัดการเรียนการสอนมาจากครูผูสอน
ละเลยกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน และดานการวัดและประเมินผลดาน
ความจํามากกวาความคิดสรางสรรค ทําใหกลายเปนปญหาสืบเน่ืองที่สงผลต้ังแตระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อยมากระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา เพราะผูเรียนไมมีพ้ืนฐานดานความคิดสรางสรรคมากอน 
ผูเรียนจึงขาดอิสระทางความคิดและแสดงออกดวยการไมแสดงความคิดเห็นนอกกรอบ กังวลกับการ
ตอบคําถามที่มีมากกวาหน่ึงคําตอบ กลัวถูกตําหนิหากตอบคําถามไมถูกตอง ซึ่งถือวาไมเปนไปตาม
ลักษณะผูเรียนที่มีความคิดสรางสรรค ตามท่ีกรมวิชาการ (2543: 15) กําหนดวาผูเรียนที่มีความคิด
สรางสรรคจะตอง 1) สรางแนวความคิดใหม 2) แสวงหาและพิจารณาทางเลือกอยางหลากหลาย 3) 
พลิกแพลงปรับเขาหาแนวทาง  4) สํารวจทางเลือกที่เหมาะสม อีกทั้งไมเปนไปตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต  ดังที่ อุทุมพร  (ทองอุไทย )  จามรมาน  (ม .ป .ป .: 1)  กลาววา  การเ รียนการสอนใน
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ระดับอุดมศึกษามีความแตกตางจากระดับอ่ืนในแงที่มุงเนนสงเสริมใหผูเรียนเสาะแสวงหาความรู
ความจริง เปนผูที่รูจักตนเอง ใฝหาความรูอยูเสมอ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เมื่อผูวิจัยพิจารณา
ถึงปญหาการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวา สาเหตุหลักเกิดจากนักศึกษา
ขาดความคิดในการเขียน ไรแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานเขียน งานเขียนจึงไมแปลกใหมและ
ขาดความนาสนใจ เพราะขาดการสรางสรรคทางภาษาและคงรูปแบบแนวคิดเดิม ทําใหผลสัมฤทธ์ิการ
เขียนเชิงสรางสรรคอยูในระดับตํ่า ซึ่งนาจะมาจากสาเหตุการขาดเครื่องช้ีนําทางความคิด และรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มุงสงเสริม
ความคิดสรางสรรค ซึ่งสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค ดังที่คณาจารยสาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล (2552: 208) กลาววา การคิดเปนจุดเริ่มตนของการเขียนสรางสรรค 
การพัฒนาทักษะการคิดจําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะการเขียน เมื่อผูเขียนมีขอมูลอยูในคลังมาก
เพียงพอ ก็จะนําเอาขอมูลเหลาน้ันมาคิดตอยอด แลวสามารถจัดลําดับเช่ือมโยงความสัมพันธใหเปน
ระบบระเบียบได สอดคลองกับความคิดเห็นของ มณฑนา วัฒนถนอม (ม.ป.ป.: 113) ที่กลาววา “การ
สอนทักษะการเขียนควรเริ่มตนจากการฝกคิดเสียกอน เพ่ือใหมีขอมูลสําหรับนําไปเขียน เพราะปญหา
ของนักเรียนคือไมทราบวาจะเขียนอะไร” แสดงใหเห็นวาการจุดประกายความคิดสรางสรรค ถือเปน
ความสําคัญอันดับแรกที่ทําใหผูเรียนสามารถคิดนอกกรอบและกลาแสดงออกทางความคิด ดังน้ัน 
การสอนทักษะการเขียนใหไดผล จึงจําเปนตองเร่ิมตนจากการฝกใหผูเรียนคิดเปน เพ่ือสรางแรง
บันดาลใจในการเขียนเชิงสรางสรรค สามารถสรางสรรคงานเขียนใหมีความแปลกใหม นาสนใจ ดัง
ความเห็นของ มณฑนกร เจริญรักษา  (2552: 49) และเกศินี จุฑาวิจิตร (2552: 7) ที่กลาววา การ
เขียนเชิงสรางสรรคเปนการแตงเร่ืองตามความคิด ตามจินตนาการที่แปลกใหมไมเหมือนใคร ใชภาษา
ที่สละสลวยทั้งรอยแกวและรอยกรอง เพ่ือถายทอดความรูสึกนึกคิดทางอารมณ โดยผูเขียนมี
จุดมุงหมายในการนําเสนอเน้ือหาสาระดวยรูปแบบที่แตกตางไปจากส่ิงที่มีอยูหรือเปนอยูเดิม ไมมี
ลักษณะที่เปนสูตรสําเร็จ  

ในการเขียนเชิงสรางสรรคประกอบดวยงานเขียนประเภทสารคดี (non-fiction) ไดแก 
บทความ สารคดีเลาประสบการณ สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ เปนตน และบันเทิงคดี 
(fiction) ไดแก นิทาน เรื่องสั้น บทละคร เปนตน ซึ่งผูเขียนจําเปนตองฝกฝนทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรคใหเช่ียวชาญ นําเสนอเน้ือหาและเปดมุมมองแนวคิดแปลกใหมตามการเขียนเชิงสรางสรรค
แตละประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทบันเทิงคดีที่ผู เขียนตองใช
จินตนาการสรางสรรคในการถายทอดเรื่องราวเปนสําคัญ ซึ่ง ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน (2549: 194) 
และรสริน ดิษฐบรรจง (2552: 21) กลาววา งานเขียนประเภทบันเทิงคดีเปนการเขียนเชิงสรางสรรคที่
สรางข้ึนจากความคิดสรางสรรคจินตนาการ และอารมณของผูเขียน โดยมีวัตถุประสงคใหผูอานไดรับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนหลัก และสอดแทรกขอคิด คตินิยม หรือบทสอนใจไวดวย  

จากประสบการณการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนเชิงสรางสรรคใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. 2554 ของผูวิจัย พบวา นักศึกษามีความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคประเภทบันเทิงคดีอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด มีนักศึกษาจํานวนรอยละ 40 ของ
ทั้งหมด ที่มีคะแนนไมผานเกณฑที่กําหนดไวคือรอยละ 60 ทั้งน้ีเพราะในการเขียนบันเทิงคดีนักศึกษา
จําเปนตองใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการเปนองคประกอบสําคัญในการถายทอดเรื่องราว  
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เมื่อนักศึกษาขาดการคิดสรางสรรค จึงทําใหความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคมีระดับตํ่าไปดวย 
ทั้งน้ีเพราะการจัดการเรียนการสอนการเขียนเชิงสรางสรรคในระดับอุดมศึกษา ซึ่งครูผูสอน
จําเปนตองสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มแปลกใหมในการสรางสรรคงานเขียน สามารถถายทอด
ความคิดอยางเปนระบบ เห็นความสําคัญและพลังของการเขียนเชิงสรางสรรคที่สามารถพัฒนาตนเอง
และสังคมได ซึ่งถวัลย  มาศจรัส (2546: 5-6) และศิวกานท ปทุมสูติ (2548: 145-154) กลาววา  
การเขียนเชิงสรางสรรคกอใหเกิดความสําคัญตอชีวิต บุคคล และสังคม อีกทั้งมีคุณคาดานประเทือง
อารมณ ดานการพัฒนาสติปญญา และดานความจรรโลงใจและยกระดับจิตสํานึก สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (2555: 
1) ที่วา “ผลิตบัณฑิตใหมีความใฝรู มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาสังคมใหมีความเจริญกาวหนา” 

จากปญหานักศึกษามีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคระดับตํ่ากวาเกณฑที่
กําหนด ผูวิจัยจึงศึกษาคนควาเอกสารที่เก่ียวของกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม       
การเขียนเชิงสรางสรรค อน่ึงทิศนา แขมมณี (2548: 46-47) ไดอธิบายถึงความนาสนใจของ        
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส (synectics) ไววา synectics instructional 
model เปนรูปแบบที่จอยสและวีล (Joyce and Weil) พัฒนาข้ึนจากแนวคิดของกอรดอน 
(Gordon) ซึ่งวิธีการน้ีมีประโยชนมากสําหรับการเรียนรูเก่ียวกับการเขียนเชิงสรางสรรค โดย       
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกส จะมุงสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ดวย        
การเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy)        
การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และการเปรียบเทียบคําคูขัดแยง 
(compressed conflict) อันเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคไดดี 
เพราะเปนรูปแบบที่เปดกวางทางความคิดและจุดประกายทัศนะมุมมองใหม นอกจากน้ีวัชรา         
เลาเรียนดี (2552: 48) ไดอธิบายเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสไววา          
การจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสไมอิงขอเท็จจริง หลักการและเหตุผล เปนกระบวนการที่
ผู เ รียนตองใชความรูสึกของตัวเอง และนําตนเองใหเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงแลว
จินตนาการใหกวางขวางหลากหลาย ซึ่งรูปแบบซินเนคติกสจะชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
แปลกใหม 

นอกจากน้ี ยังปรากฏงานวิจัยที่นํารูปแบบซินเนคติกสมาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคของผูเรียน ซึ่งผลการวิจัยบงช้ีไปใน
แนวทางเดียวกันวาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกสสามารถพัฒนาความสามารถใน      
การเขียนเชิงสรางสรรคไดผล ดังที่พรทิพย ประการแกว (2543: 44) ศึกษาการใชซินเนคติกสชวย
สรางความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผลการวิจัย
พบวา 1) ความคิดสรางสรรคในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังการสอนตาม
รูปแบบซินเนคติกสสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 2) ความคิดกับ
ความสามารถในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับวิไล ปฐมปทมะ (2539: 72) ศึกษาผลของการสอนโดยใชรูปแบบ                
ซินเนคติกสที่มีตอความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
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ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกสสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับภณิดา ยานะ (2554: 48) ศึกษาการใชเทคนิคซินเนคติกสเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคซินเนคติกสมีความสามารถในการเขียนบทโฆษณา
สําหรับสื่อสิ่งพิมพผานเกณฑการประเมินที่ต้ังไว คือ รอยละ 60 เปนจํานวนรอยละ 89 และนักเรียนที่
ไมผานเกณฑจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 11 และนักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคซินเนคติกสมีความ
คิดเห็นตอการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพอยูในระดับเห็นดวยมาก รวมท้ังปรากฏงานวิจัยที่นํา
รูปแบบซินเนคติกสมาใชจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาดวย ดังที่จันทรจิรา นที (2548: 59) 
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมซินเนคติกสที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลปผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น โดยนักศึกษาท่ีเขา
ศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกสแบบอุปมาสรางมโนภาพมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น
อยางชัดเจนและนักศึกษาที่เขากิจกรรมซินเนคติกสแบบอุปมาโดยตรง มีพัฒนาการดานความคิด
สรางสรรคเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 2) นักศึกษามีคะแนนประเมินผลงานการออกแบบเพ่ิมข้ึน โดยนักศึกษาท่ี
เขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกสแบบอุปมาโดยตรง มีคะแนนผลงานการออกแบบดานความคิดคลอง
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด และนักศึกษาที่เขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกสแบบอุปมาสรางมโนภาพมีคะแนน
ผลงานการออกแบบดานความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุนเพ่ิมข้ึนมากที่สุด 3) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปที่ไดเขารวมกับกิจกรรมซินเนคติกส มีความคิดเห็นตอกิจกรรม
ซินเนคติกสอยูในระดับเห็นดวยทุกประการ 

จากการศึกษาความสําคัญ ปญหาการเขียนเชิงสรางสรรค รวมถึงแนวทางการแกไข
ปญหาการเขียนเชิงสรางสรรคจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียน        
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกส เพ่ือแกไขปญหาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภท
บันเทิงคดีอยูในระดับตํ่า และพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 

 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับยุคศตวรรษท่ี 11 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ มาตรา 24 ผูสอนจึงควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจ เปนกิจกรรมที่
ผูเรียนไดปฏิบัติจริง และมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงาน ครูจึงควรนําเทคนิควิธีการสอนใหมๆ   
มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมพัฒนาความสามารถของผูเรียนไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ สําหรับการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส”ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยตางๆ ไดแก กอรดอน (Gordon)  ทิศนา  แขมมณี (2550: 252)  สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน 
(2544: 106-107) วัชรา  เลาเรียนดี (2552: 48-49)  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2553: 153) เพ่ือ
นํามาใชการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยเฉพาะในงานวิจัยน้ีไดใชการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกสที่พัฒนาโดยทิศนา แขมมณี (2548: 46-47) กลาวถึงการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกสไววา วิธีการน้ีมีประโยชนมากสําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนเชิง
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สรางสรรค โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกส เปนรูปแบบที่เปดกวางทางความคิดและ
จุดประกายมุมมองใหม ซึ่งอาจกลาวไดวา ซินเนคติกสเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
ปลูกฝงใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการคิดสรางสรรค สามารถสรางองคความรูและสรางสรรคผลงานได
ดวยตนเอง 

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาการจัด         
การเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกส นาจะเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทบันเทิงคดีอยูในระดับตํ่าได เพราะเปนวิธี        
การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมการเขียนเชิงสรางสรรค ทําใหนักศึกษาคุนเคยกับการคิดแปลก
ใหม กลาแสดงออกทางความคิด และสามารถนําความคิดน้ันมาสรางสรรคงานเขียนไดนาสนใจยิ่งขึ้น 
อีกทั้งยังไมมีผูใดนํารูปแบบซินเนคติกสมาใชจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจนําเอารูปแบบซินเนคติกส มาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา THA 1303          
การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills Development) ของนักศึกษาระดับปริญญาครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส เพ่ือนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาผลการเรียนรูตอไป  
 

ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน  
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
(synectics)  
ขั้นที่ 1  ขั้นนํา 
ขั้นที่ 2  ขั้นการสรางอุปมาแบบตรงหรือ    
           เปรียบเทียบแบบตรง (direct     
           analogy) 
ขั้นที่ 3  ขั้นการสรางอุปมาหรือการเปรียบเทียบ  
           บุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) 
ขั้นที่  4  ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง      
            (compressed conflict) 
ขั้นที่  5  ขั้นการอธิบายความหมายของ 
            คําคูขัดแยง 
ขั้นที่ 6   ขั้นการนําความคิดใหมมา             
            สรางสรรคงาน 

ตัวแปรตาม 
1. ความสามารถในการเขียน 
เชิงสรางสรรค 

2. ความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอนตามรูปแบบ 
ซินเนคติกส 
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1. ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัด        

การเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบซินเนคติกสอยูในระดับใด 
 

 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียน        
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
 

 
  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอ          
การเรียนตามรูปแบบซินเนคติกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

 
  1.   
       1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing 
Skills Development) ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด จํานวน 4 หองเรียน รวมท้ังสิ้น 160  คน 
       1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing 
Skills Development) ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด จํานวน 1 หองเรียน ทั้งสิ้น 40 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
  2.  
       2.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
       2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
             2.2.1 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
             2.2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนตามรูปแบบซินเนคติกส 
  3.   
      เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเน้ือหาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ราย
วิชาเอกบังคับ กลุมวิชาทักษะการใชภาษา รายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing 
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Skills Development) โดยเน้ือหาท่ีนํามาใชในการฝกเขียนเชิงสรางสรรคเปนงานเขียนประเภท
บันเทิงคดี ไดแก นิทาน เร่ืองสั้น และบทละคร 
  4.   
      ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ใชเวลาในการทดลอง 7 
สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน วันละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมท้ังสิ้น 28 คาบ 
 

 
  1. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่มุงสงเสริมพัฒนาใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค โดยใชการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย 3 แบบ 
คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal 
analogy)  และการเปรียบเทียบคําคูขัดแยง (compressed conflict) ตามรูปแบบของทิศนา            
แขมมณี (2548: 48) ซึ่งกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นนํา 2) ขั้น  
การสรางอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) 3) ขั้นที่ 3 ขั้นการสรางอุปมา
หรือการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) 4) ขั้นที่ 4 ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง 
(compressed conflict) 5) ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง 6) ขั้นที่ 6 ขั้นการนํา
ความคิดใหมมาสรางสรรคงาน  
  2. ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง การถายทอดความคิดริเริ่มแปลก
ใหมผานงานเขียน โดยผูเขียนตองประมวลความรูสึกนึกคิด จินตนาการ ผสมผสานกับศาสตรและ
เทคนิคตางๆ รวมกัน เพ่ือสรางสรรคออกมาเปนงานเขียนที่มีความแปลกใหมทั้งรูปแบบ เน้ือหาสาระ 
ตลอดจนกลวิธีในการนําเสนอ ซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
  3. งานเขียนประเภทบันเทิงคดี หมายถึง เรื่องที่แตงขึ้นจากการสมมุติ สรางขึ้นจาก
ความคิดสรางสรรค จินตนาการและอารมณของผูเขียน ไดแก การเขียนนิทาน การเขียนเรื่องสั้น         
การเขียนบทละคร โดยมีวัตถุประสงคใหผูอานไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรกขอคิด 
คตินิยม หรือบทสอนใจไวดวย  
  4. ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาที่ลงทะเบียน        
เรียนในรายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills Development) ปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2              
ปการศึกษา 2556 ที่มีตอการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกสที่วัดไดจากคะแนนของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมาตรประเมินคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 4 ดาน คือ 
ดานระยะเวลา ดานเน้ือหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ  
  5. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หมายถึง ผูที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA 1303 
การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills Development) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 
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  2 
 

 
 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของในประเด็นตางๆเปนลําดับ ดังน้ี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 การเขียนเชิงสรางสรรค 
  ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  ความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  ประเภทของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค 
  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค 
  การวัดและประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค 

 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
  ความหมายของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
  บทบาทหนาที่ของครูผูสอนและผูเรียนตามรูปแบบซินเนคติกส 

 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
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 (5 )    . . 2555  
 

 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรอยเอ็ด เปนหลักสูตรใหมที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความเปนครูมืออาชีพ และมีความเปนเลิศดาน
ภาษาไทยสูระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของหลักสูตรดังน้ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (2555: 10-11)  

 
 

  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มุงผลิตบัณฑิตใหมีความเปนครูมืออาชีพและมีความ
เปนเลิศดานภาษาไทยสูระดับทองถิ่นและระดับประเทศ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นและในประเทศ 
ตลอดจนชาวตางชาติใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง
ตามอักขรวิธี ปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจในการใชภาษาไทย และมีคุณธรรม
จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทย ที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ และมีความเปนเลิศในการใชภาษาไทยได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ “LERT Model” L : Language  เกงภาษา 
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตลอดถึงกลุม
สาระวิชาทางดานภาษาไทยเพ่ือใหเช่ือมโยงกับระบบการศึกษาในปจจุบัน 
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความใฝรู มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาสังคมใหมีความ
เจริญกาวหนา 
 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรักและภาคภูมิใจในภาษาไทย อนุรักษ สงเสริม และ
เผยแพร ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 
  
 โครงสรางหลักสูตรมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

1.     30    
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12   หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
   1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
          ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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  2.         132  
   2.1 หมวดวิชาเอก   ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

  2.1.1 รายวิชาเอกบังคับ    42 หนวยกิต 
    2.1.2 รายวิชาการสอนวิชาเอก     6 หนวยกิต 
    2.1.3 รายวิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   2.2 หมวดวิชาชีพครู   ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
    2.2.1 กลุมวิชาการศึกษา  ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
           ก. วิชาชีพครูบังคับ    30 หนวยกิต 
           ข. วิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
  3.      6  

       18   
  THA 1301 การพัฒนาทักษะการฟง การดู และการพูด 3(2-2-5) 
    Listening Viewing and Speaking Skills Development 
  THA 1302 การพัฒนาทักษะการอาน   3(2-2-5) 
    Reading Skills Development 
  THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน   3(2-2-5) 
    Writing Skills Development 
  THA 1304 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย   3(3-0-6) 
    Thai Language Textbooks 
  THA 3310 คติชนวิทยา     3(3-0-6) 
    Folklore 
  THA 4312 การวิจัยทางภาษาไทย   3(2-2-5) 
    Research in Thai Language 
 

 
  การพัฒนาทักษะการเขียนหลักเกณฑและกลวิธีในการศึกษาการใชคํา การลําดับ
ความคิด การวางโครงเรื่อง การเขียนยอหนา การเขียนบทความ การเขียนขาว การเขียนเรียงความ 
การเขียนสรุปความจากการฟงและการอาน สามารถสื่อความคิดไดถูกตองตามเปาหมาย 
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ตารางที่ 1 ประมวลเนื้อหารายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills  
             Development) 
 
สัปดาหที่ เน้ือหา หมายเหตุ 

1 แนะนํารายวิชา แนวทางการเรียนการสอน การวัดและ            
การประเมินผล 

 

2  
 

 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียน 
- ความหมายของการเขียน 
- ความสําคญัของการเขียน 
- วัตถุประสงคของการเขียน 
- ลักษณะการเขียนที่ดี 
- คุณสมบัติของผูเขียน 

 
 
 

3 ประเภทของงานเขียน 
- ความหมายของงานเขียน 
- ประเภทของงานเขียนพิจารณาตามรูปแบบ 
- ประเภทของงานเขียนพิจารณาตามวัตถุประสงคของเน้ือหา 

 

4 ขั้นตอนการเขียน 
- การเลือกเรื่อง 
- การกําหนดขอบเขตจุดมุงหมายในการเขียน 
- การต้ังช่ือเร่ือง 
- การเขียนโครงเรื่อง 
- การรวบรวมขอมูล 
- การเรียบเรียงขอมูล 
- การตรวจทานและแกไข 

 

5 การเขียนขั้นพ้ืนฐาน 
- การเขียนยอหนา  
- การเขียนสรุปความ 
- การเขียนขยายความ 

 

6 การเขียนเรียงความ 
- ความหมายของเรียงความ 
- องคประกอบของเรียงความ 
- หลักการเขียนเรียงความ 
- ลักษณะเรียงความที่ดี 
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ตารางที่ 1 ประมวลเนื้อหารายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills  
            Development) (ตอ) 
 
สัปดาหที่ เน้ือหา หมายเหตุ 

7 การเขียนบทความ 
- ความหมายของบทความ 
- ประเภทของบทความ 
- หลักการเขียนบทความ 
- คุณสมบัติของนักเขียนบทความ 
- การวินิจฉัยและประเมินคาบทความ 

 

8 การเขียนเชิงสรางสรรค 
- ความรูเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
- ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
- ความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค 
- คุณคาของการเขียนเชิงสรางสรรค 
- ประเภทของการเขียนเชิงสรางสรรค 
- การวินิจฉัยและประเมินคางานเขียนเชิงสรางสรรค 

 

9 - 10 การเขียนเชิงสรางสรรคประเภทนิทาน  
-  ความหมายของนิทาน 
-  ลักษณะของนิทาน 
-  ประเภทของนิทาน 
-  หลักการเขียนบันเทิงคดี 
-  แนวทางการสรางสรรคนิทาน 

 

11 - 12 
 

การเขียนเชิงสรางสรรคประเภทเรื่องสั้น  
- ความหมายของเรื่องสั้น 
-ลักษณะของเรื่องสั้น 
-ประเภทของเรื่องสั้น 
- แนวทางการสรางสรรคเรื่องสั้น 

 
 
 

 

13 - 14 
 
 

 
 

การเขียนเชิงสรางสรรคประเภทบทละคร 
- ความหมายของบทละคร 
-ลักษณะของบทละคร 
-ประเภทของบทละคร 
-แนวทางการสรางสรรคบทละคร 
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โดยการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะทดลองสอนเน้ือหาการเขียนเชิงสรางสรรคในชวงสัปดาห
ที่  8-14 ประกอบดวยเน้ือหาเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรคการเขียนประเภทนิทาน การเขียนประเภท
เร่ืองสั้น และการเขียนประเภทบทละคร 

 
 

 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเก่ียวกับการเขียนเชิงสรางสรรค ผูวิจัยจึงขอนําเสนอ
ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค ดังน้ี 
 

 
 การเขียนเชิงสรางสรรคเปนงานเขียนที่มุงเนนการถายทอดความคิดแปลกใหม และ
แตกตางจากสิ่งที่มีอยูเดิม โดยมีผูใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไว ดังน้ี 
 ณภัทร  สระประเทศ (2544: 21) อธิบายวา การเขียนเชิงสรางสรรค เปนการเขียนที่มี
รูปแบบของตนเองมีลักษณะแปลกใหมไมเหมือนใคร เปนการประมวลความรู ความรูสึกนึกคิดและ
จินตนาการ โดยการถายทอดประสบการณของผูเขียน แลวนํามาสรางเปนผลงานที่มีลักษณะของ        
การคิดริเร่ิมสรางสรรครูปแบบใหมขึ้นดวยภาษาที่เหมาะสม 
 กรมวิชาการ (2545: 187) กลาววา การเขียนเชิงสรางสรรค เปนการเขียนโดยใชความรู 
ประสบการณและจินตนาการในการเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย และบทรอยกรอง ซึ่ง
ผูเขียนจะตองมีความคิดดี มีจินตนาการดี มีประมวลคําหลากหลาย สามารถนําคํามาใชในการเขียน มี
เทคนิคการเขียนและใชสํานวนสละสลวย 
 ศศินี เข่ือนแกว (2545: 30) อธิบายการเขียนเชิงสรางสรรคไววา การเขียนเชิงสรางสรรค 
คือ งานเขียนที่เปนผลผลิตจากการมองสิ่งที่คุนเคยผสมผสานกับความรู ความคิด ทัศนคติ และ
ประสบการณตางๆท่ีจะนํามาถายทอดในลักษณะของการใชจินตนาการอันสรางสรรคและเลือกสรร
แลววาแปลกใหม นาสนใจ และเปนประโยชน กอใหเกิดความรูความเขาใจหรือเปนการประเทือง
ปญญา 
 ถวัลย มาศจรัส (2546: 4) อธิบายความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา การเขียน
เชิงสรางสรรค หมายถึง งานเขียนที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของผูเขียนที่เขียนดวยสํานวน
ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง หรือมีรูปแบบการเขียนที่มีความแปลกใหม มีคุณคาและเปนที่
ยอมรับของสาธารณชน 
 พวงเพชร เอ่ียมภูงา (2547: 21) ใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา          
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนที่ผูเขียนตองใชประสบการณ จินตนาการ และความสามารถใน
การใชถอยคําสรางสรรคผลงานในรูปแบบตางๆท้ังรอยแกวและรอยกรอง เพ่ือสรางความจรรโลงใจ
ใหแกผูอาน 
 สิริญากร  สดแสงจันทร (2547: 16) อธิบายการเขียนเชิงสรางสรรคไววา การเขียน        
เชิงสรางสรรคเปนการเขียนออกมาจากความรูสึกนึกคิด จากจิตใจและจากจินตนาการความรูสึกที่
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อิสระที่จะเขียน โดยอาศัยพ้ืนฐานประสบการณจากการเรียนรูเดิม สรางสรรคออกมาเปนภาษาเขียน 
แลวขัดเกลาอยางเหมาะสม ถูกตองตามประเภทหรือเน้ือหาที่แสดงออกมาโดยไมลอกเลียนผูอ่ืน 
 มณฑนกร เจริญรักษา (2552: 49) อธิบายวาการเขียนเชิงสรางสรรค หมายถึง การแตง
เรื่องตามความคิด ตามจินตนาการของตนเองที่แปลกใหมไมเหมือนใคร เปนภาษาที่สละสลวยทั้งรอย
แกวและรอยกรอง เพ่ือถายทอดความรูสึกนึกคิดทางอารมณ ซึ่งเกิดจากองคประกอบและ
กระบวนการทางความคิดสรางสรรค 
 เกศินี จุฑาวิจิตร (2552: 7) อธิบายการเขียนเชิงสรางสรรคไววา การเขียนเชิงสรางสรรค 
คือ การเขียนที่ผูเขียนมีจุดมุงหมายในการนําเสนอเนื้อหาสาระ หรือรูปแบบที่ใหม แปลก แตกตางไป
จากสิ่งที่มีอยูหรือเปนอยูเดิม อีกทั้งไมมีลักษณะที่เปนสูตรสําเร็จ 
 คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล (2552: 207) ไดใหความหมายของ
การเขียนเชิงสรางสรรคไววาการเขียนสรางสรรค หมายถึง การสรางงานเขียนที่ผูเขียนมีอิสระใน        
การคิดและใชจินตนาการของตนเองอยางเต็มที่เพ่ือสรางสรรคงานข้ึนมา งานท่ีเขียนที่เกิดข้ึนน้ัน
ผูเขียนอาจนําเสนอเนื้อหาแนวคิดที่แปลกใหม ใชมุมมองใหมๆ ที่ไมซ้ําใคร มีการสรางสรรครูปแบบ
ใหมที่อาจเกิดจากการนําศาสตรหรือเทคนิคตางๆ มาใชรวมกัน เชน การนํารูป สีสัน การวัดวาง
ตัวอักษรมาใชรวมกันในการสื่อความหมาย มีการใชลูกเลนทางภาษาอยางมีศิลปะ เชน การสรางและ
ใชศัพทเฉพาะ การใชคําเลียนเสียงเคร่ืองดนตรีในกวีนิพนธ การใชสัญลักษณ 
 จากการใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคของนักวิชาการหลายทาน ทําให
สามารถสรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรค มุงเนนถายทอดความคิดริเริ่มแปลกใหมของผูเขียนเปน
สําคัญ โดยผูเขียนตองประมวลความรูสึกนึกคิด จินตนาการ ผสมผสานกับศาสตรและเทคนิคตางๆ
รวมกัน เพ่ือสรางสรรคออกมาเปนงานเขียนที่มีความแปลกใหมทั้งรูปแบบ เน้ือหาสาระ ตลอดจน
กลวิธีการนําเสนอ 

 
 

 เมื่อการเขียนเชิงสรางสรรคน้ันมีความแตกตางจากงานเขียนทั่วไปในดานความคิดของ
ผูเขียนรูปแบบการนําเสนอ ตลอดจนเน้ือหาสาระของเร่ือง การเขียนเชิงสรางสรรคจึงมีความสําคัญใน
หลายดานดวยกัน ดังที่มีผูกลาวถึงความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค ดังน้ี 
 ณภัทร  สระประเทศ (2544: 26) อธิบายความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา 
การเขียนเชิงสรางสรรคมีประโยชนอยางมากทั้งตอตัวผูเรียนและครูผูสอน การเขียนเชิงสรางสรรคทํา
ใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดตอสิ่งตางๆ รอบตัวเอง จึงควรเปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงความคิดออกมาเปนสํานวนภาษาท่ีไพเราะสละสลวย ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอนอีก
ดวย เพราะจะทําใหเขาใจเด็กเปนรายบุคคลได โดยดูจากงานเขียนที่นักเรียนเขียนขึ้นมา 
 ถวัลย  มาศจรัส (2546: 5-6) ไดอธิบายความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรคตอชีวิต
บุคคลและสังคมโดยสรุปไดดังน้ี  
 1. ความสําคัญตอชีวิต เกิดภูมิปญญาดานสํานวนภาษาใหมๆ สําหรับการติดตอสื่อสารได
ทันโลก ทันเหตุการณ เกิดอาชีพใหมๆจากการใชภาษาเชิงสรางสรรค เชน นักโฆษณา นักเขียน 
นักเขียนบทละครโทรทัศน โฆษก พิธีกร นักโตวาที การแสดงเด่ียว (ทอลกโชว) นักแปล เกิดการสืบ
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สานรากเหงาทางวัฒนธรรม ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน การแสดงซึ่งเปนทั้งสาระและ
ความบันเทิงของชีวิต 
 2. ความสําคัญตอบุคคลพัฒนาสมองซีกขวาในเรื่องของความคิดสรางสรรคใหมๆ ทําให
เกิดภูมิปญญา (wisdom) ดานตางๆ ดวยตนเอง อาทิ ภูมิปญญาดานภาษา ภูมิปญญาดานเหตุผล  
ภูมิปญญาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 3. ความสําคัญตอสังคมเกิดรูปแบบใหมในการติดตอสื่อสารของคนในสังคมและระหวาง
สังคมตอสังคม เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมใหมของการติดตอสื่อสาร เปนการจุดประกายความคิด
ใหเกิดสิ่งใหมๆ ในสังคม ที่มาจากความคิด ความฝน และจินตนาการผานการนําเสนอในรูปแบบของ
การเขียนเชิงสรางสรรค 
 ศิวกานท  ปทุมสูติ (2548: 145-154) อธิบายความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค 
สรุปไดดังน้ี 1) คุณคาดานความประเทืองอารมณ  2) คุณคาดานการพัฒนาสติปญญา 3) คุณคาดาน
ความจรรโลงใจและยกระดับจิตสํานึก  
 เกศินี  จุฑาวิจิตร (2552: 7-8) อธิบายความสําคัญของการเขียนสรางสรรควา การเขียน
เชิงสรางสรรคมีคุณคาในการยกระดับความคิดและประเทืองสติปญญาเปดโอกาสใหผูอานไดมองเห็น
ทางเลือกที่หลากหลายและจุดประกายใหผูอานเปาหมายรูสึกถึงการสั่นคลอนทางความคิด หรือถึงขั้น
รื้อถอนสิ่งที่เปนความคิดและความเช่ือเดิมๆ ออกไป 
 คณาจารยสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล (2552 : 208) อธิบายความสําคัญของ
การเขียนเชิงสรางสรรคไววา งานเขียนสรางสรรคมีคุณคาตอผูอานในดานความคิดริเริ่ม ทั้งในแงของ
การมองเห็นความคิดริเร่ิมของผูเขียนและการสรางแรงบันดาลใจ 
 มณฑนกร เจริญรักษา (2552:51) การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนใหเด็กได
แสดงออกทางความคิด ไดระบายอารมณและความรูสึก เกิดความสนใจในการเรียน สนุกสนาน
เพลิดเพลิน สามารถตอบสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็ก และเปนการพัฒนาท้ังทักษะ       
การคิดและทักษะการเขียน นอกจากน้ีการเขียนเชิงสรางสรรคยังชวยใหครูรูจักนักเรียนรายบุคคลไดดี
ย่ิงขึ้นอีกดวย 
 เมื่อพิจารณาคําอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค ทําใหสามารถ
สรุปไดวา การเขียนเชิงสรางสรรคมีความสําคัญตอชีวิต ตนเองและสังคม อีกทั้งสรางคุณคาใน      
การยกระดับความคิด สติปญญา ตลอดจนจิตสํานึกใหสูงขึ้นดวย เพราะนอกจากการเขียนเชิง
สรางสรรคจะเปนการพัฒนาความคิดของผูเขียนไดเปนอยางดีแลว การเขียนเชิงสรางสรรคยังสามารถ
สรางแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดแปลกใหมใหแกผูอานหรือสังคมโดยรวมไดอีกดวย 
 

 
 การเขียนเชิงสรางสรรคสามารถจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดหลายประเภท โดยมีผูแบง
ประเภทของการเขียนเชิงสรางสรรคไว ดังน้ี 
 ไพรถ  เลิศพิริยกลม (2543: 82) ไดจําแนกประเภทการเขียนเชิงสรางสรรคออก            
เปนประเภทตางๆ ดังน้ี 1) การเขียนขยายความ 2) การเขียนพรรณนา 3) การเขียนอุปมาอุปไมย            
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4) การเขียนคําคม 5) การเขียนคําขวัญ 6) การเขียนลักษณะพิเศษ 7) การเขียนเชิงกวีนิพนธ               
8) การเขียนเรื่องสั้น 9) การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 10) การเขียนนวนิยาย 11) การเขียนบทละคร 
 ถวัลย  มาศจรัส (2546: 10-11) ไดแบงประเภทของการเขียนเชิงสรางสรรคไว 3 
ประเภท ดังน้ี 1) ประเภทความเรียง ไดแก ความเรียง บทความ เร่ืองเลา จดหมาย บันทึก            
2) ประเภทบันเทิงคดี ไดแก นิทาน หนังสือเด็ก เรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย 3) ประเภท
สารคดี ไดแก สารคดีบุคคล สารคดีโอกาสพิเศษ สารคดีประวัติศาสตร สารคดีทองเที่ยว สารคดี
แนะนําวิธีทํา สารคดีเด็ก สารคดีสตรี สารคดีเก่ียวกับสัตว สารคดีความทรงจํา สารคดีจดหมายเหตุ  
 สรุปไดวา ในการจําแนกประเภทการเขียนเชิงสรางสรรคน้ัน สามารถแบงไดเปน 2
ประเภทหลัก คือ 1) การเขียนเชิงสรางสรรคที่แบงตามรูปแบบของการเขียน ไดแก งานเขียนประเภท
รอยแกว งานเขียนประเภทรอยกรอง และ 2) การเขียนสรางสรรคแบงตามวัตถุประสงคของการเขียน 
ไดแก งานเขียนประเภทสารคดี งานเขียนประเภทบันเทิงคดี  
 

 
 ในการเขียนเชิงสรางสรรคจําเปนตองมีองคประกอบของการเขียนที่ชัดเจน เพ่ือใหงาน
เขียนเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพ สามารถจุดประกายความคิดแกผูอานได ดังที่มีผูอธิบาย
องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรคไว ดังน้ี  
 ปราณี  สุรสิทธ์ิ (2541: 57) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเขียนสรางสรรค 3 ประการ 
ดังน้ี  
 1. มีจินตนาการ ผูเขียนตองใชจินตนาการ หรือความคิดคํานึงเขียนใหผูอานเกิด
จินตนาการคลอยตามผูเขียน โดยผูเขียนจะตองสรางภาพใหแจมชัดในความรูสึกกอนเสมอ จากนั้นจึง
จัดองคประกอบตางๆ ของงานเขียนเขาไปใหครบถวนเปนเรื่องเปนราว 
 2. สํานวนภาษาดี ผูเขียนตองเลือกเฟนถอยคํา นํามาเรียบเรียงใหไพเราะสละสลวย และ
มีความหมายตามท่ีผูเขียนตองการ 
 3. มีคุณคาทางดานจิตใจและสติปญญา ผูอานอานแลวมีความคิดความรูสึกที่จรรโลง
ความดีงาม และมองโลกในแงดี 
 นพดล  จันทรเพ็ญ (2542: 91) อธิบายถึงองคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรคไววา  
สิ่งสําคัญที่ทําใหงานเขียนเชิงสรางสรรคประสบความสําเร็จและมีคุณคาควรประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 
ประการ คือ 1) ความคิด 2) การถายทอดความคิด 3) การใชภาษาที่เหมาะสม 
 เกศินี  จุฑาวิจิตร (2552: 10) อธิบายลักษณะทั่วไปของงานเขียนสรางสรรคออกเปน 7 
ประการ ซึ่งสรุปไดดังน้ี 1) ความใหม แปลกและแตกตาง 2) สุนทรียภาพที่ลงตัว 3) การผสมผสาน
อยางเหมาะสมระหวางเน้ือหากับรูปแบบ 4) การแสดงอัตลักษณของผูเขียน 5) การเปดโอกาสแหง
การตีความที่หลากหลาย 6) ความสามารถในการสั่นคลอนหรือรื้อถอนอคติ 7) การสรางจิตสํานึกตอ
สังคม 
 สรุปไดวา องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรคจําเปนตองประกอบดวยความคิดที่
แปลกใหม มีการถายทอดและเช่ือมโยงความคิดอยางเปนระบบ รวมท้ังใชคําและสํานวนภาษาที่
สละสลวย เน้ือหาจรรโลงใจและเปนประโยชนตอสวนรวม  
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 ในการจัดการเรียนการสอนการเขียนเชิงสรางสรรคในปจจุบัน ครูผูสอนซึ่งถือวา                
มีบทบาทอยางสูงตอพัฒนาการดานการเขียนเชิงสรางสรรคของผูเรียน ดังที่มีผูอธิบายแนวทาง           
การจัดการเรียนการสอนการเขียนเชิงสรางสรรคไว ดังน้ี 
 เสรี  วงษมณฑา (2544: 485-486) กลาวถึงแนวทางการสรางสรรคงานเขียนเชิง
สรางสรรควา การเปนนักเขียนน้ันจะตองรูจักที่จะสํารวจคนควาหาทางออกที่จะแสดงออก ตองไร
ความกลัว ความประหมา และตองไมใหผูใดมาเขียนกฎเกณฑตางๆ เอาไว จนกลายเปนทางตันใน  
การสรางสรรคงานเขียนเพราะกฎเกณฑน้ันจะบังคับทําใหเขียนสรางสรรคไมได  
 ณภัทร  สระประเทศ (2544: 22-24) กลาววาการสอนเขียนเชิงสรางสรรคใหไดผลดีน้ัน 
ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี คือ สิ่งจูงใจการเขียน อันไดแก บรรยากาศอบอุนเปนกันเอง 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนุก สื่อการสอนท่ีเราใจและที่สําคัญคือตัวครูผูสอนตองสนใจและเอาใจ
ใสในการชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเขียนเชิงสรางสรรคอยางจริงจัง หลักการสอนมีดังน้ี 
 1. การใหนักเรียนไดแสดงแนวความคิดใหมและมีความหมายถือเปนการกระทําที่
สรางสรรค 
 2. การเขียนสรางสรรคควรมีหลายแบบตามความตองการของนักเรียนครูควรยอมรับ 
การเขียนในระยะแรกๆ แมจะเปนการเขียนเพียงประโยคเดียว 
 3. สรางบรรยากาศใหอบอุน สนับสนุนใหนักเรียนไดเขียนอยางอิสระ 
 4. กระตุนใหนักเรียนนําประสบการณเดิมมาเขียน 
 จากความคิดเห็นและคําอธิบายขางตน สามารถสรุปไดวา แนวทางการจัดการเรียน         
การสอนการเขียนเชิงสรางสรรคที่ไดผลน้ัน ครูผูสอนจําเปนตองจัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิด และ
ถายทอดความคิดน้ันออกมาเปนงานเขียนเชิงสรางสรรคที่ดีได โดยใชทักษะทางภาษาเปนเคร่ืองมือ
หลักในการสื่อสาร รวมท้ังครูผูสอนตองยอมรับความคิดแปลกใหมของผูเรียน ไมเครงครัดในกฎเกณฑ
หรือกฎระเบียบของการเขียนมากจนเกินไป เพราะสิ่งเหลาน้ีจะเปนขอจํากัดทําใหผูเรียนไมกลาเขียน
สรางสรรค 
 

 
 ในการวัดและประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค ถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งใน         
การสงเสริมพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค ดังที่มานส (Mearns 1958) อธิบายความสําคัญของ            
การตรวจแกไขงานเขียนเชิงสรางสรรคไววา ถาไมไดมีการประเมินผลใหทราบ จะทําใหความคิด
สรางสรรคดานจินตนาการถดถอยลง ดังน้ันจึงควรใหเด็กทราบผลงานของตนเอง เพ่ือจะไดชวยพัฒนา
จินตนาการของเด็กใหสูงข้ึน โดยมีผูอธิบายการวัดและประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรคไว ดังน้ี 
 กรมวิชาการ (2538: 7) กลาวถึงหลักสําคัญของการพิจารณาการเขียนเชิงสรางสรรคไว 
4 ประการ ดังน้ี 
 1. ใหความคิดแปลกใหม หมายถึง ความคิดที่ไมซ้ําแบบหรือไมลอกเลียนผูอ่ืนมาเปน
ความคิดที่ผูเขียนคิดขึ้นเอง หรือดัดแปลงมาอยางแยบคายดวยภูมิปญญาของตน 
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 2. การใชภาษาคมคายกะทัดรัด ทั้งน้ีตองเปนการใชภาษาที่ไมผิดแปลกไปจากระเบียบ
ของภาษาซึ่งเปนที่ยอมรับกัน 
 3. สามารถเราความรูสึกของผูรับสาร อาจเปนความขบขัน ความเศรา ความปติยินดี 
ความพิศวง เปนตน อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันได 
 4. เปนประโยชนไมทางตรงก็ทางออม เชน ใหขอคิดที่เปนคติในการดํารงชีวิต ช้ีใหเห็น
คุณโทษ แนะนําใหคนรูจักสังเกตพิจารณาสิ่งตางๆ โดยแยบคาย กอใหเกิดจินตนาการในทางที่ดีงาม 
หรือใหความเพลิดเพลินแกจิตใจในลักษณะของนันทนาการ เปนตน 
 พรทิพย ประการแกว (2543: 100) อธิบายการตรวจใหคะแนนความเรียงเชิงสรางสรรค
5 หัวขอ ดังน้ี 
 1. ความคิดสรางสรรค 5 สวน พิจารณาจากการเสนอแนวคิดไดแปลกใหมมีความคิด
ริเร่ิมและคิดไดอยางคลองแคลวหลากหลาย 
 2. การเช่ือมโยงความคิด 2 สวน พิจารณาจากการจัดลําดับความคิดไดอยางสอดคลอง
ตอเน่ือง และมีใจความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 3. เน้ือหาสาระ 1 สวน พิจารณาจากเนื้อหาสาระ ใจความสมบูรณและเขียนเนื้อหาได
สอดคลองกับช่ือเรื่องอยางชัดเจน 
 4. การใชภาษา 1 สวน พิจารณาจากการใชคําและสํานวนไดถูกตองเหมาะสม สื่อ
ความหมายไดชัดเจนและเรียบเรียงประโยคไดถูกตอง 
 5. กลไกประกอบการเขียน 1 สวน พิจารณาจากเน้ือหามีความยาว 10-15 บรรทัด มี
ความสะอาดเรียบรอยตลอดทั้งเร่ือง 
 ศศินี  เขื่อนแกว (2545: 33) อธิบายเกณฑการวัดและประเมินผลการเขียนเชิง
สรางสรรคไว ดังน้ี  
 1. มีการเสนอแนวคิดแปลกใหมและเราความสนใจของผูอาน 
 2. การนําเสนอประเด็นมีความชัดเจน 
 3. โครงสรางของเรื่องมีเอกภาพ 
 4. ใหรายละเอียดสนับสนุนประเด็นไดอยางเหมาะสม 
 5. สรุปเร่ืองดีและชัดเจน  
 มานัส กิจเกิด (2545: 37-38) กําหนดการวัดและประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรคไว 
ดังน้ี 
 1. ดานความคิดริเร่ิม มีวิธีการใหคะแนนเต็มและการตรวจใหคะแนน ดังน้ี 
  1.1 การใหคะแนนความคิดริเริ่ม คือขอ1-9 กําหนดใหเขียนคําตอบขอละ 10 
คําตอบ หากคําตอบเกินไมนํามาคิดคะแนน โดยใหคะแนนเต็มคําตอบละ 4 คะแนน รวมเปน 360 
คะแนน สวนขอ 10 กําหนดใหเขียนคําตอบ 8 คําตอบ โดยใหคะแนนเต็มคําตอบละ 4 คะแนน รวม
เปน 32 คะแนน คะแนนความคิดริเร่ิมทั้งหมดเทากับ 392 คะแนน 
  1.2 การตรวจใหคะแนนความคิดริเริ่มคือ คําตอบซ้ํา 12 % ขึ้นไป ให 0 คะแนน
คําตอบซ้ํา 6-11 % ให 1 คะแนน คําตอบซ้ํา 3-5 % ให 2 คะแนน คําตอบซ้ํา 2 % ให 3 คะแนน 
คําตอบซ้ํา 1% ให 4 คะแนน  
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 2. ดานความคิดคลอง มีวิธีการตรวจและใหคะแนน ดังน้ี 
  2.1 การใหคะแนนความคิดคลอง คือขอ 1-9 กําหนดใหเขียนคําตอบขอละ 10 
คําตอบ ถาคําตอบเกินไมนํามาคิดคะแนน โดยใหคะแนนเต็มคําตอบละ 1 คะแนน รวมเปน 90 
คะแนน สวนขอ 10 กําหนดใหเขียนคําตอบ 8 คําตอบ โดยใหคะแนนเต็มคําตอบละ 1 คะแนน รวม
เปน 8 คะแนน คะแนนความคิดคลองทั้งหมดเทากับ 98 คะแนน 
  2.2 การตรวจใหคะแนนความคิดคลอง คือ พิจารณาคําตอบที่เปนไปไดตามเง่ือนไข
ของคําถาม และใหคะแนนคําตอบที่เปนไปไดคําตอบละ 1 คะแนน 
 3. ดานความคิดยืดหยุน มีวิธีการตรวจและใหคะแนน ดังน้ี 
  3.1 การใหคะแนนความคิดยืดหยุน คือ ขอ 1-10 จัดประเภทคําตอบขอละ 3 
ประเภท คือ คํานาม คํากริยา คําขยาย โดยใหคะแนนประเภทละ 1 คะแนน คะแนนความคิดยืดหยุน
ทั้งหมดเทากับ 30 คะแนน 
  3.2 การตรวจใหคะแนนความคิดยืดหยุน คือ นําคําตอบแตละคนมาจัดประเภทที่
กําหนด และนับจํานวนประเภทใหคะแนนประเภทละ 1 คะแนน 
 สรุปไดวา ในการวัดและประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรคครูผูสอนตองกําหนดสัดสวน
คะแนนดานความคิดสูงเปนอันดับหน่ึง รองลงมาจึงเปนองคประกอบดานอ่ืนๆ ไดแก เน้ือหาสาระ 
การใชภาษา กลไกประกอบการเขียน เปนตน นอกจากน้ี ครูผูสอนตองพิจารณางานเขียนเชิง
สรางสรรคดวยใจเปดกวางยอมรับความคิดของผูเรียน การวัดและการประเมินผลการเขียนเชิง
สรางสรรคจึงมีประสิทธิภาพ โดยการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําการวัดและประเมินผลการเขียนเชิง
สรางสรรคของพรทิพย ประการแกวมาเปนแนวทางในการวัดและประเมินผลความสามารถใน       
การเขียนเชิงสรางสรรค กําหนดเกณฑในการประเมิน 5 หัวขอ คือ ความคิดสรางสรรค การเช่ือมโยง
ความคิด เน้ือหาสาระ การใชภาษา และกลไกประกอบการเขียน 
 

 
 

 การวิจัยครั้ง น้ีเปนการวิจัยที่ เ ก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ                  
ซินเนคติกส ผูวิจัยจึงขอนําเสนอรายละเอียด ดังน้ี 
  

 
 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกส (synectics) เปนวิธีการจัดการเรียน          
การสอนที่จอยสและวีล (Joyce and Weil) พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของกอรดอน (Gordon) โดยมีผูให
ความหมายของรูปแบบซินเนคติกสไว ดังน้ี 
 กรมวิชาการ (2535: 23-24) ใหความหมายของการเรียนแบบซินเนคติกสไววา 
synecticsmethods มาจากรากศัพท synectics หมายความวา การเช่ือมเขาดวยกันของสิ่งที่ไม
เกี่ยวของกัน William J.J Cordon เปนผูคิดข้ึนโดยการสรางความคุนเคยที่แปลกใหม (Strange 
Familiar) และความแปลกใหมที่เปนที่คุนเคย (Familiar-Strange) จากน้ันจึงสรุปเปนแนวคิดใหม 
กระบวนการของการคิด Cordon น้ีมี 4 ประการ คือ 
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 1. การสรางจินตนาการข้ึนในจิตใจของเรา หรือการพิจารณาความคิดใหม 
 2. การประยุกตเอาความรูในสาขาวิชา หรือเร่ืองใดเรื่องหน่ึงมาแกปญหาที่เกิดขึ้น 
 3. การประยุกตใชการเปรียบเทียบ หรืออุปมาในการแกปญหา 
 4. การประยุกตเอาความคิดใดๆ ก็ตามท่ีเกิดจากจินตนาการมาใชแกปญหา 
 ทิศนา  แขมมณี (2548: 46-47) อธิบายความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบซินเนคติกสไววา กระบวนการคิดสรางสรรคหรือ synectics  instructional  model เปน
รูปแบบที่จอยสและวีล (Joyce and Weil) พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของกอรดอน (Gordon) โดย        
กอรดอนเสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย เพ่ือใชในการกระตุนความคิดใหมๆ ไว 3 แบบ 
คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal 
analogy) และการเปรียบเทียบคําคูขัดแยง (compressed conflict) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียน          
การสอนน้ีเปนประโยชนมากสําหรับการเรียนรูเก่ียวกับการเขียนและการพูดอยางสรางสรรค 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2552: 48) อธิบายความหมายการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ         
ซินเนคติกสวา การจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกส เปนการจัดกิจกรรมที่ไมอิงขอเท็จจริง 
หลักการและเหตุผล เปนรูปแบบการคิดที่ตองใชความรูสึกของตัวเอง นําตนเองใหเขาไปเก่ียวของกับ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลวจินตนาการใหกวางขวางหลากหลาย โดยกิจกรรมการคิดแบบซินเนคติกสจะชวย
ใหเกิดความคิดสรางสรรคแปลกใหม และสงเสริมความคิดสรางสรรคดวยการคิดเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมย (analogy or metaphor) ซึ่งการเปรียบเทียบสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ             
1) การเปรียบเทียบโดยตรง (direct analogy) 2) การเปรียบเทียบกับตนเอง (personal analogy)
และ 3) การเปรียบเทียบความขัดแยง (compressed conflict) 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกส (synectics) หรือ synectic 
sinstructional  model เปนรูปแบบการเรียนที่พัฒนามาจากแนวคิดของกอรดอน โดย การจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกสจะประกอบไปวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย เพ่ือใชใน
การกระตุนความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3 แบบ คือ 1) การเปรียบเทียบแบบตรง (direct  analogy) 2) 
การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และ 3) การเปรียบเทียบคําคูขัดแยง 
(compressed conflict)   

 
 

 กอรดอน (Gordon) ไดอธิบายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส          
วาจําเปนตองมีการเปรียบเทียบ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy)           
การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และการเปรียบเทียบคําคูขัดแยง
(compressed conflict) โดยมีผูอธิบายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสไว ดังน้ี 
 ทิศนา  แขมมณี (2550: 252) อธิบายรูปแบบซินเนคติกสไววา ซินเนคติกสเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดลองคิดแกปญหาดวยวิธีการท่ีไมเคยคิดมากอน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเปนคนอ่ืน
หรือสิ่งอ่ืน และถาย่ิงเปดโอกาสใหบุคคลหลายกลุมประสบการณมาชวยกันแกปญหาก็จะย่ิงสงเสริม 
ใหเกิดวิธีการท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบซินเนคติกสประกอบไปดวยวิธี           
การคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy)            
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การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และการเปรียบเทียบคําคูขัดแยง
(compressed conflict) 
 สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน (2544: 106-107) อธิบายไววา รูปแบบซินเนคติกสอาศัย
กิจกรรมการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเปนหลัก โดยกิจกรรมดังกลาวมี  3 วิธีดวยกัน  
 1. การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน (personal analogy) การเปรียบเทียบแบบน้ี 
นักเรียนตองทําตนเสมือนเปนสิ่งที่ตองการเปรียบเทียบและบรรยายความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อตนเปนสิ่ง
น้ัน สิ่งที่จะเปรียบเทียบอาจเปนคน พืช สัตว หรือสิ่งของ เชน ใหนักเรียนสมมติตัวเองวาเปน
เคร่ืองยนตในรถยนตแลวบอกวานักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อรถติดเคร่ืองในตอนเชา หรือเมื่อไฟแบตเตอรี่
หมด หรือเมื่อรถจอดติดไฟแดง 
 2. การเปรียบเทียบทางตรง (direct analogy) เปนการเปรียบเทียบทางตรงระหวางของ 
2สิ่งหรือมากกวา สิ่งที่ นํามาเปรียบเทียบอาจเปนคน สัตว พืช หรือสิ่งของ โดยของที่ นํามา
เปรียบเทียบไมจําเปนตองเหมือนกันทุกประการ จุดประสงคก็คือ เพ่ือใหมองเห็นปญหาในอีกแนว
หน่ึง หรือเพ่ือใหเกิดความคิดใหม ซึ่งอาจนํามาใชแกปญหาที่ตองการได ตัวอยางเชน วิศวกรทานหน่ึง
เฝาสังเกตดูหมอนเจาะทอนไมเปนรูคลายอุโมงค ทําใหวิศวกรผูน้ีเกิดความคิดสรางทออุโมงคทํางาน 
ใตนํ้าขึ้นมา 
 3. การเปรียบเทียบโดยใชคําคูที่มีความหมายขัดแยงกัน (compressed conflict) เปน
การใชคําเปรียบเทียบ 2 คําที่มีความหมายขัดแยงกันหรือตรงกันขามมาอธิบายลักษณะของคน พืช 
สัตว หรือสิ่งของที่ตองการ ยกตัวอยางคําในภาษาอังกฤษ เชน กาวราวอยางเหนื่อยหนาย (tiredly  
agressive)  ศัตรูฉันมิตร (friendly foe) หรือเครื่องทําลายที่ชวยชีวิต (iife-saving  destroyer)  
เปนตน ในภาษาไทยอาจเปนคํา เชน ฉลาดในเรื่องโง หรือสวยโทรมๆ เปนตน 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2552: 48-49) อธิบายรูปแบบซินเนคติกสไว ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบโดยตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบโดยตรงเปนการฝกคิด
เปรียบเทียบที่เปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งหรือใหเหตุผลวา ทําไมของสิ่งน้ีจึงเหมือนกับสิ่งน้ัน 
ตัวอยางเชน สมเหมือนสิ่งมีชีวิตใด โรงเรียนเหมือนกับสลัดผักอยางไร ระหวางเสียงกระซิบกับขนแมว
อะไรนุมกวากัน ทําไมหมีโคอาลาชอบกินโยเกิรต คําตอบที่ไดจะเปนการจินตนาการเอาเอง  
 2. การเปรียบเทียบกับตนเอง (dersonal analogy) การเปรียบเทียบกับตนเองเปน         
การฝกคิดเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบตนเองกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเปรียบเทียบวาถาตนเองเปนสิ่งน้ัน
แลวจะเปนอยางไรหรือรูสึกอยางไร เชน ทานรูสึกอยางไรถาแสงอาทิตยเผาตัวเองใหละลาย ถาทาน
เปนกอนเมฆทานจะอยูที่ไหนและทําอะไร ถาทานเปนหนังสือเลมโปรดของทาน ทานจะเปนอยางไร 
รูสึกอยางไร เปนตน คําตอบที่ไดจากคําถามเหลาน้ีจะแสดงถึงความรูสึกของตนเองที่เปนสิ่งน้ันๆโดย
การตอบคําถามในระดับเปรียบเทียบดังกลาวตองใชจินตนาการของความรูความเขาใจในสิ่งที่
เปรียบเทยีบเปนพ้ืนฐานการคิดและจินตนาการที่ลึกและกวางขวาง 
 3. การเปรียบเทียบความขัดแยง (compressed conflict) การเปรียบเทียบความ
ขัดแยงเปนการฝกคิดที่เปนการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ตรงกันขามกัน ซึ่งการหาคําตอบตองใช
ความคิดและจินตนาการซึ่งเกี่ยวกับของที่มีลักษณะแตกตางกัน ซึ่งการหาคําตอบตองใชความคิดและ
จินตนาการซึ่งเก่ียวกับของที่มีลักษณะแตกตางกัน เชน คอมพิวเตอรมีลักษณะขี้อายและกาวราว
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อยางไร เครื่องจักรเหมือนกับการย้ิมและการขมวดคิ้วอยางไร คนคุนเคยกันเปนศัตรูกันอยางไร ฯลฯ  
ดังน้ันทักษะการคิดเปรียบเทียบความขัดแยงมีความซับซอนมากที่สุด 
 เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2553: 153) ไดอธิบายการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
ซินเนคติกสไว ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งอ่ืน (personal analogy) การเลนบทบาทสมมติ (role-
playing) โดยการสมมติตนเองใหเหมือนสิ่งที่เปรียบเทียบ และบรรยายความรูสึกเมื่อตนเองเปนสิ่งน้ัน 
เชน ผูผลิตรองเทาสมมติตัวเองเปนเทา ถามตัวเองวา “รูสึกอยางไรเม่ืออยูในรองเทาน้ัน” เขาอาจจะ
บอกตัวเองวา จะตายอยูแลว รอนอบอาวสิ้นดี อึดอัดหายใจไมออก แถมมีเหง่ือไคลออกตลอดเวลา 
เหม็นตัวเองจะแยอยูแลว  
 2. เปรียบเทียบสิ่งหน่ึงกับอีกสิ่งหน่ึงโดยตรง (direct analogy) เปนการมองหาสิ่งหน่ึง
แลวพยายามนํามาเปรียบเทียบเช่ือมโยงกับปญหาที่ตนเองตองการหาทางออกอยู พยายามหา
ลักษณะที่เหมือนกันบางประการ เพ่ือกระตุนใหเกิดการคิดสรางสรรคตอการเปรียบเทียบในลักษณะน้ี
มักจะเทียบลักษณะเดนที่เหมือนกันระหวางคําอุปมาและพ้ืนฐานของปญหา 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส เปนการจัดการเรียน        
การสอนที่มุงเนนการสอนความคิดสรางสรรค โดยผูสอนตองใชการเปรียบเทียบ 3 แบบ คือ              
1) การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) คือ การฝกคิดเปรียบเทียบระหวางคน สัตว หรือ
สิ่งของสองสิ่ง 2) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) คือ การฝกคิดเปรียบเทียบ
หากตนเองเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีอารมณความรูสึกนึกคิดอยางไร และ 3) การเปรียบเทียบคําคูขัดแยง
(compressed conflict) คือ การฝกคิดเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ตรงกันขาม โดยการจัดการเรียน 
การสอนแบบซินเนคติกสจําเปนตองใชลักษณะการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 3 แบบเขามาเก่ียวของ
ดวยเสมอ เพราะการเปรียบเทียบเหลาน้ีจะชวยสรางความคิดแปลกใหมแกผูเรียน ฝกหัดใหกลาคิด
นอกกรอบ 
 

 
 ในการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองมีขั้นตอนที่ชัดเจนตายตัว จะขาดข้ันตอนใด
ขั้นตอนหน่ึงไมได ซึ่งมีผูอธิบายข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสไว ดังน้ี 
 ทัศนีย  ศุภเมธี (2542: 168-169) ไดอธิบายลําดับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบซินเนคติกสไว 6 ขั้นตอนเชนกัน สรุปไดดังน้ี 
 1. ครูใหนักเรียนเขียนบรรยายเร่ืองราวตามหัวขอที่ครูกําหนดให โดยกําหนดระยะเวลา
สั้นๆ หรือใหวาดภาพจากการกําหนดรูปภาพพ้ืนฐาน เชน มีวงกลม 2 วง สามเหลี่ยม 1 รูป ให
นักเรียนตอเติมภาพอยางอิสระ โดยกําหนดระยะเวลาใหเชนกัน แลวใหเก็บไว ดูขั้น 2 ตอไป 
 2. ครูยกคําสองคํา อาจะเริ่มจากคําที่มีความหมายหรือสาระใกลเคียงกับหัวขอเรื่อง หรือ
รูปภาพในขั้นที่ 1 แลวคอยๆ เปรียบเทียบกับสิ่งที่เปนจินตนาการไปเรื่อยๆ ยกตัวอยางเชน ครูให
เขียนในหัวขอ แมของฉัน ควรยกตัวอยางคําเปรียบเทียบในขั้น 2 ดังน้ี แมกับครู ครูกับรัฐบาล รัฐบาล
กับปาไม ปาไมกับเมฆ 
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 จากคําที่ครูยกมาน้ี ใหนักเรียนเปรียบเทียบของสองสิ่ง วามีอะไรที่มีสวนเหมือน หรือมี
ลักษณะรวม ใหนักเรียนตอบอยางอิสระ ใครตอบได เขียนคําเหลาน้ันไวบนกระดานดําทั้งหมด ไมมี
การสกัดกั้นดานความคิด ซึ่งจะไดคํามากมายและหลากหลายทางความคิด 
 3. ใหนักเรียนนําตัวเองไปเปนสิ่งของ (คําตางๆ ที่ชวยยกมาในข้ัน 2) คือ นึกเปรียบเทียบ
ตัวเองเปนสิ่งน้ันๆ แลวใหบอกความรูสึกวาเปนอยางไร ดังน้ันในขั้นน้ีจะไดคําตอเน่ืองที่มาจากขั้นที่ 2 
อีกมากมาย 
 4. ใหนักเรียนพิจารณาคําจากข้ันที่ 3 จับคูใหไดความหมายใหม แตใหเปนคําในลักษณะ
คําประสมที่มีความขัดแยง (compressed conflict) แตเปนคําที่สามารถบอกความหมายได คําเหลาน้ี 
ไดแก ไฟหนาว ความสุขแบบเบ่ือๆ คูกัด รักอันตราย ขนนกที่หนัก การสรางที่สูญสลายฯลฯ 
 5. ใหนักเรียนทั้งหองรวมกันพิจารณาคําที่สรางข้ึนในขั้น 4 ถาคําใดไมเขาใจความหมาย 
ก็ใหชวยกันอธิบายเพ่ิมเติมแลวใหเลือกคํา (compressed conflict) ที่คิดวาตนเองชอบ โดยอาจมี
การยกมือใหคะแนนนิยม (คนหน่ึงยกมือไดไมจํากัด) แลวเลือกคําที่ไดรับความนิยมมากเรียงลําดับสัก 
3-4 คํา 
 6. ใหนักเรียนนําคําที่ไดจากขั้นที่ 5 ไปปรับปรุงงานเขียนที่ทําไวแลวจากขั้นที่ 1 ใหเวลา
เขียนหรือวาดใหมใชเวลาเทาๆ กันกับขั้นที่ 1 แลวใหนักเรียนออกมาอานทั้ง 2 ช้ิน (ที่เขียน) และให
บอกวาเขาไดความคิดใหมอะไรบาง ถาเปนงานวาดก็ใหนําแสดงทั้ง 2 ช้ิน และแสดงความคิดเห็นจาก
ภาพวาด 
 ทิศนา  แขมมณี (2548: 48) อธิบายข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส
ไว 6 ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 ขั้นนํา   

ผูสอนใหผูเรียนทํางานตางๆ ที่ตองการใหผูเรียนทํา เชน ใหเขียนบรรยาย เลา ทํา 
แสดง วาดภาพ สราง ปน เปนตน ผูเรียนทํางานน้ันๆ ตามปกติที่เคยทํา เสร็จแลวใหเก็บผลงานไว 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy)   

ผูสอนเสนอคําคูใหผูเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง เชน ลูกบอลกับ
มะนาว เหมือนหรือตางกันอยางไร คําคูที่ผูสอนเลือกมาควรใหมีลักษณะที่สัมพันธกับเน้ือหาหรืองานที่
ผูเรียนทําในขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอคําคูใหผูเรียนเปรียบเทียบหลายๆคู และจดคําตอบของผูเรียนไวบน
กระดาน 
  ขั้นที่ 3 ขั้นการสรางอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal  
analogy)  

ผูสอนใหผูเรียนสมมติตัวเองเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงความรูสึกออกมา เชน  
ถาเปรียบเทียบผูเรียนเปนเคร่ืองซักผา จะรูสึกอยางไร ผูสอนจดคําตอบของผูเรียนไวบนกระดาน 
  ขั้นที่ 4 ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง (compressed conflict)  

ผูสอนใหผูเรียนนําคํา หรือวลีที่ไดจากการเปรียบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบ
กันเปนคําใหมที่มีความหมายขัดแยงกันในตัวเอง เชน ไฟเย็น นํ้าผึ้งขม มัจจุราชสีนํ้าผึ้ง เชือดน่ิมๆ  
เปนตน 
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  ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง  
ผูสอนใหผูเรียนชวยกันอธิบายความหมายของคําคูขัดแยงที่ได 

  ขั้นที่ 6 ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน  
ผูสอนใหผูเรียนนํางานที่ทําไวเดิมในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม และลองเลือกนํา

ความคิดที่ไดมาใหมจากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใชในงานของตน ทําใหงานของตนมีความคิดสรางสรรค
มากข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสของทิศนา แขมมณี 
 
 สรุปไดวาขั้นตอนการเรียนแบบซินเนคติกส มีทั้งหมด 6 ขั้น คือ ขั้นนํา ขั้นการสราง
อุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) ขั้นการสรางอุปมาหรือการเปรียบเทียบ
บุคคลกับสิ่งของ (personal  analogy) ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง (compressed conflict)         
ขั้นการอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน โดยใน
กระบวนการทั้งหมดจําเปนตองมีการเปรียบเทียบ 3 แบบ อันไดแก การเปรียบเทียบแบบตรง (direct 
analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และการเปรียบเทียบคําคูขัดแยง
(compressed conflict) เปนข้ันตอนหลัก โดยการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบซินเนคติกสของทิศนา แขมมณี เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน อันประกอบไปดวย 

ขั้น  2  ขั้นการสรางอุปมาแบบตรงหรือ 

เปรียบเทียบแบบตรง (direct  analogy) 

         เปรียบเทียบความเหมือน-ความแตกตาง 

 ระหวางคําคู 

 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการสรางอุปมาหรือการเปรียบเทียบ

บุคคลกับสิ่งของ (personal  analogy) 

          สมมติตนเองเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง  

(compressed  conflict) 

         นําคําในข้ันท่ี 2-3 มาประกอบเปนคํา

ใหมท่ีมีความหมายขัดแยง 

ขั้นท่ี 5 ขั้นการอธิบายความหมายของคําคู

ขัดแยง   

         อธิบายความหมายของคําคูขัดแยง 

ขั้นท่ี 6 ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน  

         นําชิ้นงานในขั้นท่ี 1 มาทบทวน และนํา

ความคิดและคําท่ีไดมาสรางสรรคงาน 

ขั้นท่ี 1  ขั้นนํา  

          ผูเรียนสรางสรรคชิ้นงาน 



27

 

6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นการสรางอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) 
3) ขั้นที่ 3 ขั้นการสรางอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personalanalogy) 4) ขั้นที่ 4
ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง (compressed conflict) 5) ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของคํา
คูขัดแยง 6) ขั้นที่ 6 ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน  
 

 
 นอกจากข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 6 ขั้นตอน ซึ่งจําเปน
อยางย่ิงตอการจัดการเรียนการสอนที่มุงสงเสริมความคิดสรางสรรค การเรียนรูถึงบทบาทหนาที่ของ
ครูผูสอนและผู เรียนก็ถือเปนสิ่งสําคัญที่สามารถทําใหการจัดการเรียนรูดังกลาวสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ดังที่มีผูอธิบายบทบาทหนาที่ของครูผูสอนและผูเรียนตามรูปแบบซินเนคติกสไว ดังน้ี 
 สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน (2544: 108-118) อธิบายบทบาทหนาที่ของครูผูสอนและ
ผูเรียนไววาการจะใชการจัดการเรียนการสอนแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ยอมขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ
การสอน โดยการสอนแบบซินเนคติกสมี 2 วิธีดวยกัน คือ แบบที่ 1 ใชเพ่ือสรางผลงานที่แปลกใหม 
และแบบที่ 2 ใชเพ่ือสรางความคุนเคยกับสิ่งที่ยังไมรูจัก  
 
ตารางที่ 2 ซินเนคติกส แบบที่ 1 : เพ่ือสรางผลงานที่แปลกใหม  
 

  
ขั้นที่ 1 บรรยายสถานการณปจจุบัน ขั้นน้ีครูช้ีใหนักเรียนบรรยายสถานการณหรือหัวขอ

ตามท่ีนักเรียนมองเห็น 

ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นน้ีนักเรียนเปรียบเทียบทางตรง โดยครูกําหนดคํา
ใหนักเรียนคิดหลากหลาย แลวเลือกอันที่ดีที่สุดมา
อธิบายใหกวางขวางขึ้น 

ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบกับตนเอง ขั้นน้ีนักเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่เลือกในข้ันที่ 2  
กับตนเอง 

ขั้นที่ 4 การหาคําคูที่มีความหมายขัดแยงกัน จากการบรรยายในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 นักเรียนคิด
หาคําคูที่มีความหมายคานกนัมาหลายๆ คู แลว
เลือกคูที่ดีที่สุด 

ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นน้ีนักเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรงโดยใช
คําคูที่เลือกในช้ันที่ 4 

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบปญหาเร่ิมแรกอีกครั้ง ขั้นน้ีครูใหนักเรียนหันกลับมาสํารวจปญหาเร่ิมแรก 
แลวใชการเปรยีบเทียบขั้นสุดทาย โดยใช
ประสบการณทั้งหมดที่ไดจากกระบวนการของ        
ซินเนคติกส 
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ตารางที่ 3 ซินเนคติกส แบบที่ 2 : เพ่ือสรางความคุนเคยกับสิ่งที่ยังไมรูจัก 
 

  
ขั้นที่ 1 การใหขอมูล ครูใหขอมูลเกี่ยวกับหัวขอใหม 

ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบ ครูแนะการเปรียบเทียบทางตรงแลวใหนักเรียน
บรรยายถึงการเปรียบเทียบน้ัน 

ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบกับตัวเอง ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบหัวขอใหมกับตนเอง 
ขั้นที่ 4 การบรรยายถึงความสัมพันธในสวนที่
เปนไปได 

นักเรียนอธิบายถึงการเปรียบเทียบในสวนที่
เหมือนกัน 

ขั้นที่ 5 การบรรยายถึงความสัมพันธในสวนที่
เปนไปไมได 

นักเรียนอธิบายวาการเปรียบเทียบใชไมไดในสวนใด 

ขั้นที่ 6 การสํารวจ นักเรียนสํารวจหัวขอใหมที่ตองการศึกษาอีกครั้ง 
ขั้นที่ 7 การเปรียบเทียบ นักเรียนเปรียบเทียบระหวางหัวขอใหมกับสิ่งที่คิด

ขึ้นมาดวยตนเอง และบรรยายถึงสวนที่ 2 สิง่
คลายกันและสวนที่การเปรียบเทียบใชไมไดหรือ
เปนไปไมได 

 
ที่มา : สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน. เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค. พิมพคร้ังที่ 7. (กรุงเทพฯ: 
ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 108-118. 
 
 โดยกิจกรรมการสอนแบบนี้สามารถนํามาใชไดกับกิจกรรมตอไปน้ีได เชน การเขียน
ความเรียงเชิงสรางสรรคการสํารวจปญหาสังคมการแกปญหาตางๆ การสรางงานประดิษฐการทํา
ความเขาใจถึงความหมายของสิ่งตางๆ 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2552: 46-47) อธิบายถึงบทบาทหนาที่ของผูเรียน ตามรูปแบบ          
ซินเนคติกสไว ดังน้ี 1) เสนอปญหา 2) วิเคราะหปญหาเพ่ือทําใหสิ่งที่แปลกกลายเปนความคุนเคย   
3) ทําความเขาใจกับปญหา 4) เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 5) ทําใหสิ่งที่คุนเคยเปนสิ่งที่แปลกใหมขึ้น 
6) สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก 7) บูรณาการแนวคิดเพ่ือแกปญหา 8) แสดงความคิดเห็น       
9) เสนอแนวทางการแกปญหาและเปาหมายที่ตองการ 
 สรุปไดวาในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส ถือวาบทบาทหนาที่ของ
ครูผูสอนและผูเรียนตางก็มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันโดยครูตองกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดอยาง
สม่ําเสมอ มุงเนนความคิดที่หลากหลาย สรางบรรยากาศในการเรียนที่กระตือรือรน สงเสริมใหผูเรียน
ต่ืนตัวและสนุกสนานกับการแสดงออกทางความคิด และเกิดสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน รวมท้ังผูเรียน 
ก็ตองมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนดวยการหมั่นฝกฝนการคิดริเริ่มสรางสรรคอยาง
ตอเนื่อง  
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 งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่ เกี่ยวของกับการเขียนเชิงสรางสรรคและ        
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส มีดังน้ี 
 

 
 สําหรับงานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวกับกับการเขียนเชิงสรางสรรค ปรากฎผลการวิจัย ดังน้ี 
 ศศินี  เข่ือนแกว  (2545: 51) ไดศึกษาเร่ือง “การใชกิจกรรมการเขียนบันทึกการอาน
เพ่ือสงเสริมทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3  
สถาบันราชภัฏลําปาง” โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใช
กิจกรรมเขียนบันทึกการอาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปที่ 3 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏลําปาง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 
จํานวน 31 คน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการสอนที่ใชกิจกรรมเขียนบันทึกการอาน
เปนกิจกรรมหลัก จํานวน 3 แผน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใหกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ
กอนและหลังการทดลอง โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยการหาคามัชฌิมเลขคณิตสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของผูเรียนหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง 2) ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง 
 ฐิตินันท นงนุช (2546: 81) ไดศึกษาเรื่อง “การใชโฆษณาทางโทรทัศนเปนสื่อพัฒนา 
การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพัฒนาการการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาไทยสูง กลาง และตํ่า ที่เรียนโดยใชโฆษณาทาง
โทรทัศนเปนสื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
การเขียนเชิงสรางสรรคระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ใน
กลุมดังกลาว กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2545 จํานวน 60 คน ใชแบบทดสอบวุฒิปญญาเปน
เคร่ืองมือในการแบงกลุมนักเรียน เปนกลุมที่มีระดับความสามารถทางภาษาไทยสูง กลาง และตํ่า 
วิธีดําเนินการวิจัยเริ่มตนดวยการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิง
สรางสรรค แลวดําเนินการสอนโดยใชโฆษณาทางโทรทัศนเปนสื่อพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค 16 
ครั้ง จากน้ันทดสอบหลังเรียน โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการใชคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความสามารถทางภาษาสูง กลาง ตํ่า โดยใชโฆษณาทางโทรทัศนเปนสื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไดรับการพัฒนาสูงขึ้น 2) ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียน
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และหลังเรียนของนักเรียนกลุมสูง กลุมกลาง และกลุมตํ่า แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกกลุม 
 จินตนา  สุทธสาสน (2548: 75) ไดศึกษาเรื่อง “การใชรูปแบบการสอนสามมิติของ           
วิลเลียมส ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2” 
โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่เรียน
โดยใชรูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมส และ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ        
การเรียนโดยใชรูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมส กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชลประทานผาแตก อําเภอดอยสะเก็ด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูการเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชรูปแบบการสอนสามมิติของ 
วิลเลียมส รูบริคส ประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค และแบบสอบความคิดเห็นที่มีตอ
การเรียนโดยใชรูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมส โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการหา
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอน 
สามมิติของวิลเลียมส มีคาคะแนนเฉล่ียความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรคในองคประกอบของ
ความคิดสรางสรรค 4 ดาน คือ การคิดคลอง การคิดริเริ่ม การคิดยืดหยุน และการคิดละเอียดลออ 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับดี  2) นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก ตอการเรียน
ที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมสทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักเรียนมี
ระดับความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการใชสื่อในการจัดการเรียนรู 
และดานการวัดและประเมินผล รวมทั้งมีระดับความคิดเห็นดวยมาก ดานบรรยากาศในการจัด         
การเรียนรู และดานเน้ือหา 
 สําหรับงานวิจัยในประเทศ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนค
ติกส ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 
 จริญญา  จักรกาย (2539: 88) ไดศึกษาเร่ือง “ผลการใชวิธีซีเนคติคสควบคูกับ          
การเสริมแรงทางสังคมที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินี
บูรณะ จังหวัดนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนกอนและหลังการใชวิธีซีเนคติคสเปนกลุมควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 2) เปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังการใชวิธีซีเนคติคสเปนรายบุคคลควบคูกับการเสริมแรง
ทางสังคม 3) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการใชวิธีซีเนคติคสเปนกลุมควบคู
กับการเสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่ไดรับการใชวิธีซีเนคติคสเปนรายบุคคลควบคูกับการเสริมแรง
ทางสังคม กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (สายศิลป) โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัด
นครปฐม ปการศึกษา 2539 ที่มีความคิดสรางสรรคตํ่ากวาเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา จํานวน 30 คน 
ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ภายหลังการใชวิธีซีเนคติคสเปนกลุมควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม 2) นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังการใชวิธีซีเนคติคสเปนรายบุคคล
ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม และ 3) นักเรียนที่ไดรับการใชวิธีซีเนคติคสเปนกลุมควบคูกับ          
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การเสริมแรงทางสังคมและนักเรียนที่ไดรับการใชวิธีซีเนคติคสเปนรายบุคคลควบคูกับการเสริมแรง
ทางสังคม มีความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จันทรจิรา  นที (2548: 59) ไดศึกษาเรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมซินเนคติกสที่มีตอ
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผล      
การจัดกิจกรรมซินเนคติกสที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป กลุม
ตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ จํานวน 30 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 2) รูบริคประเมินผลงานการออกแบบ   
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมซินเนคติกส โดยนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีพัฒนาการดาน
ความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน โดยนักศึกษาที่เขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกสแบบอุปมาสรางมโนภาพ 
มีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมมากขึ้นอยางชัดเจน และนักศึกษาที่เขาศึกษาในกิจกรรม      
ซินเนคติกสแบบอุปมาโดยตรงมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 2) นักศึกษามี
คะแนนประเมินผลงานการออกแบบเพ่ิมขึ้น โดยนักศึกษาที่เขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกสแบบ
อุปมาโดยตรง มีคะแนนผลงานการออกแบบดานความคิดคลองเพ่ิมข้ึนมากที่สุด และนักศึกษาที่เขา
ศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกสแบบอุปมาสรางมโนภาพ มีคะแนนผลงานการออกแบบดานความคิด
ริเริ่มและความคิดยืดหยุนเพ่ิมขึ้นมากที่สุด 3) นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปที่ไดเขารวมกับ
กิจกรรมซินเนคติกส พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอกิจกรรมซินเนคติกสอยูในระดับเห็นดวยทุก
ประการ 
 ศศิพิมล พิกุลทอง (2550: 72) ไดศึกษาเร่ือง “ผลการใชเทคนิคซีเนคติกส (synectics) 
และเทคนิคการคิดแบบโป (PO)* ที่มีตอความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน” โดยมี
วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการใชเทคนิคซีเนคติกส (synectics) 2) เปรียบเทียบความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการใชเทคนิคการคิด        
แบบโป (PO) และ 3) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และผลงานสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการฝกเทคนิคซีเนคติกส (synectics) กับ
นักเรียนที่ไดรับการฝกเทคนิคการคิดแบบโป (PO) กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 40 คน สุมแบบงายเพ่ือจัดกลุม กลุมละ 20 คน กลุมที่ 1 สอนโดยใชชุดฝกความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิคแบบโป กลุมที่ 2 สอนโดยใชชุดฝกความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรโดยใชเทคนิคซีเนคติกส เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดฝกความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิคแบบโป ชุดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดยใช
เทคนิคซีเนคติกส แบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และแบบประเมินโครงงาน

*เทคนิคการคิดแบบโป (PO) หมายถึง กิจกรรมการสรางความคิดโดยการมองปญหาใน
เชิงบวก แสดงแนวคิดที่เปนไปไมไดจากปญหาแลวจึงหาเหตุผลมาหักลางแนวคิดที่เปนไปไมไดน้ัน 
เพ่ือหาทางเลือกในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร 



32

 

วิทยาศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใน        
การทดสอบสมมติฐาน ไดแก Independent t-test และ Dependent t-test ผลการวิจัยพบวา           
1) หลังการฝกดวยกิจกรรมซีเนคติกส นักเรียนมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้นจาก
กอนฝก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05และ 2) หลังการฝกดวยกิจกรรมโป นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้นจากกอนฝก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการฝกโดยใชเทคนิคซีเนคติกส (synectics) กับนักเรียนที่ไดรับการฝกโดย
ใชเทคนิคการคิดแบบโป (PO) มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน แตนักเรียนที่
ไดรับการฝกโดยใชเทคนิคซีเนคติกส (synectics) มีผลงานสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนอยกวา
นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยเทคนิคการคิดแบบโป (PO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กัลยาณี  ภูมิเพ็ง (2552: 93)  ไดศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
และความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการสอน 
SYNECTICS” โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการสอน synectics  
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ จํานวน 11 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบ ไดแก แผน 
การจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน synectics จํานวน 18 แผนการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค จํานวน 3 ชุด การวิเคราะห
ขอมูลใชการคํานวณคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคารอยละ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยรอยละ 75.91 และมีนักเรียนจํานวน 9 คน 
ผานเกณฑรอยละ 70  คิดเปนรอยละ  81.82 สวนคะแนนดานความคิดสรางสรรคนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 81.37 และมีนักเรียนจํานวน 8 คน ผานเกณฑรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 72.72 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่ผูวิจัยต้ังไว คือ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนความคิด
สรางสรรคเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ70 ขึ้นไป ซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี 
 สําหรับงานวิจัยในประเทศที่เก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรคที่จัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบซินเนคติกสปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 
 วิไล  ปฐมปทมะ  (2539: 72) ไดศึกษาเรื่อง “ผลของการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกส
ที่มีตอความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3” โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกสที่มีตอความสามารถในการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการเปรียบเทียบกับการสอนตามคูมือครู 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนวิชา ท 042 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค จํานวน 2 หองเรียน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค และ
เกณฑการใหคะแนนการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเขียน
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รอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกสสูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 พรทิพย  ประการแกว (2543: 44) ไดศึกษาเรื่อง “การใชซินเนคติกสชวยสรางความคิด
ในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ          
1) ศึกษาความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอนโดยใช
ซินเนคติกส และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดกับความสามารถในการเขียนความเรียงเชิง
สรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชซินเนคติกส กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคําเขื่อนแกวชนูปถัมภ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2542 จํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนเขียนโดยใชซินเนค
ติกส จํานวน 5 แผน แผนละ 2 คาบ แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรค โดยการวิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบคาที          
(t-test) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยใชสูตร Pearson’s Product Moment ผลการวิจัยพบวา 
1) ความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชซินเนคติกสสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 2) ความคิดกับความสามารถในการเขียน
ความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ภณิดา  ยานะ (2554: 48) ไดศึกษาเรื่อง“การใชเทคนิคซินเนคติกสเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพของนักเรียนที่เรียน
โดยใชเทคนิคซินเนคติกสเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกับเกณฑรอยละ 60 และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพที่เรียนโดยใชเทคนคิซินเนคติกส กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/5 โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม อําเภอทาวังผา จังหวัด
นาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 45 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผน         
การจัดการเรียนรูการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพโดยใชเทคนิคซินเนคติกส แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพ เกณฑประเมินความสามารถในการเขียนบท
โฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการเขียนบท
โฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพโดยใชเทคนิคซินเนคติกส วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและคารอยละ 
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใช
เทคนิคซินเนคติกสมีความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพผานเกณฑการประเมิน
ที่ต้ังไว คือ รอยละ 60  เปนจํานวนรอยละ 89  และนักเรียนที่ไมผานเกณฑจํานวน 5 คน คิดเปน 
รอยละ 11  2) นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคซินเนคติกสมีความคิดเห็นตอการเขียนบทโฆษณาสําหรับ
สื่อสิ่งพิมพอยูในระดับเห็นดวยมาก 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค งานวิจัยที่
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียน 
เชิงสรางสรรคที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส ทําใหสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบซินเนคติกสเปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชสงเสริมความคิด
สรางสรรคของผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งความคิดริเร่ิมแปลกใหมเหลาน้ีจะเปนประโยชนโดยตรงตอ 
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การพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค ที่จําเปนตองใชความคิดจินตนาการของผูเขียนในการสรางสรรค
งานเขียน อน่ึง ผูวิจัยหลายทานไดนําการจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกสมาใชสงเสริม       
การเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งไดผลการศึกษาออกมาเปนที่นาพอใจ สามารถนําไปใชในบริบทของ
การศึกษาไทยไดจริง 
 

 
 สําหรับงานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกส
ปรากฎผลการวิจัย ดังน้ี 
 เฮฟวิลิน (Heavilin, 1982: 32) ไดศึกษาเรื่อง “การใชซินเนคติกสชวยสรางความคิดใน
การเขียนความเรียงระดับวิทยาลัย โดยทดสอบกับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ” 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีการเรียนรูในการคิดเปรียบเทียบและมีทัศนคติที่ดีตอการเขียนมากขึ้น  
 เฟอกูสัน และอิสระปรีดา (Ferguson and Isarapreeda, 1985 n.p.) ไดศึกษาเรื่อง 
“การประเมินโครงการพิเศษสําหรับเด็กปญญาเลิศ โดยใชโปรแกรมพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับ
เด็กระดับ 3-5 ป กลวิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรคผสมผสานระหวางการระดมความคิดดวย
รูปแบบซินเนคติกสและการเสริมแรง” ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กระดับ 3-5 ป มี
ความกาวหนามากกวากอนเริ่มโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ไคลเนอร (Kleiner, 1991: 792) ไดศึกษาเร่ือง “ผลของการฝกใชซินเนคติกสที่มีตอ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร” กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ 
4 และระดับ 5 จํานวน 58 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่ใชซินเนคติกสในการเรียนรูเน้ือหา
สามารถอธิบายมโนทัศนทางวิทยาศาสตรไดดีกวากลุมควบคุมที่เรียนตามคูมือครู โดยผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 
 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ      
ซินเนคติกสทําใหสรุปไดวา ซินเนคติกสเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสรางความคิด
ในเชิงมโนทัศนอยางเปนระบบ พัฒนาดานการคิดเปรียบเทียบและความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี 
อีกทั้งสามารถสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่มีอิสระ เปดกวางทางความคิด ทําใหผูเรียนสนุกสนาน
กับการเรียน และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูมากข้ึน อน่ึง ผูวิจัยตางประเทศหลายทานไดนําการเรียน
การสอนรูปแบบซินเนคติกสไปใชพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานตางๆ ซึ่งไดผลการศึกษาเปน
ที่นาพอใจ ผูวิจัยจึงเห็นวารูปแบบซินเนคติกสนาจะเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคใหผูเรียนเกิดจินตนาการความคิดแปลกใหม สามารถสรางสรรค
งานเขียนใหนาสนใจได เห็นคุณคาและพลังของการเขียนเชิงสรางสรรค ตลอดจนมีความสุขใน          
การเรียนและเกิดทัศนะอันดีตอการเรียนรู 
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  3 
 

 
 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส”เปนการวิจัยแบบการวิจัยกอนทดลอง 
(Pre-Experimantal Research Design) แบบกลุมเดียวมีการสอบกอนและหลัง (The One-Group 
Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบซินเนคติกส 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

 
 1.   
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing 
Skills Development) ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด จํานวน 4 หองเรียน รวมท้ังสิ้น 160 คน 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing 
Skills Development) ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด จํานวน 1 หองเรียน ทั้งสิ้น 40 คน ไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
 

 2.   
  2.1  
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดเคร่ืองมือในการทดลอง ดังน้ี 

   2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสของ 
ทิศนา แขมมณี จํานวน 7 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที ทั้งสิ้น 28 คาบ  
   2.1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ประกอบดวย 

   2.1.2.1ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
   2.1.2.2ขอสอบอัตนัย จํานวน 1ขอ และเกณฑการประเมินความสามารถ

ในการเขียนเชิงสรางสรรคในลักษณะของคะแนนรูบริค 
   2.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ    
ซินเนคติกส 
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   2.2   
   2.2.1 แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสของ
ทิศนา แขมมณี จํานวน 7 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที ทั้งสิ้น 28 คาบ มีขั้นตอนการสราง 
ดังน้ี 
     2.2.1.1ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5ป) สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
     2.2.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
     2.2.1.3ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
     2.2.1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
ซินเนคติกสจํานวน 7 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที มีรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู 
8 ประเด็น ดังน้ี 1) สาระสําคัญ 2) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) กิจกรรมการ
เรียนรู 5) เน้ือหาสาระ 6) สื่อ/แหลงเรียนรู 7) การวัดและการประเมินผล 8) บันทึกหลังการสอน 
 
ตารางที่  4  แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส  
 
หนวยการ
เรียนรู 

ชื่อหนวยการเรียนรู เรื่อง เนื้อหา เวลาท่ีใช
(คาบ) 

1 ปฐมนิเทศการเขียน 
เชิงสรางสรรค 
และซินเนคติกส 

 

การเขียน 
เชิงสรางสรรค 

1.ความรูเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  
2.ความหมายของการเขียน 
เชิงสรางสรรค 
3. ลักษณะของการเขียน 
เชิงสรางสรรค 
4.ความสําคัญของการเขียน 
เชิงสรางสรรค 
5. คุณคาของการเขียน 
เชิงสรางสรรค 
6. ประเภทของการเขียน 
เชิงสรางสรรค 
7.องคประกอบของการเขียน 
เชิงสรางสรรค 
8. หลักการเขียนเชิงสรางสรรค 

4 

ซินเนคติกส 9. ขั้นตอนการจัดการเรียน 
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
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ตารางที่  4  แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซนิเนคติกส (ตอ) 
 
หนวยการ
เรียนรู 

ชื่อหนวยการเรียนรู เรื่อง เนื้อหา เวลาท่ีใช
(คาบ) 

2 กาลครั้งหนึ่ง 
นานมาแลว 

นิทานสัตว 
 
 

1. ความหมายของนิทานสัตว 
2.  ลักษณะของนิทานสัตว 
3.  ประเภทของนิทานสัตว 
4.  หลักการเขียนนิทานสัตว 

4 

นิทานคติ 1. ความหมายของนิทานคติ 
2.  ลักษณะของนิทานคติ 
3.  ประเภทของนิทานคติ 
4.  หลักการเขียนนิทานคติ 

4 

3 นองๆนวนิยาย เรื่องสั้นแนว
ผจญภัย 

 
 
 

 

1. ความหมายของเร่ืองสั้นแนวผจญภัย 
2. ลักษณะเรื่องสั้นแนวผจญภัย 
3. ประเภทของเรื่องสั้น 
แนวผจญภัย 
4. หลักการเขียนเรื่องสั้น 
แนวผจญภัย 

4 

เรื่องสั้นแนว
อนุรักษ 

 
 

1. ความหมายของเร่ืองสั้น 
แนวอนุรักษ 
2. ลักษณะเรื่องสั้นแนวอนุรักษ 
3. ประเภทของเรื่องสั้น 
แนวอนุรักษ 
4. หลักการเขียนเรื่องสั้น 
แนวอนุรักษ 

4 

4 โลกคือละคร บทละครวิทยุ 
 

1. ความหมายของบทละครวิทยุ 
2. ลักษณะของบทละครวิทยุ 
3. ประเภทของบทละครวิทยุ 
4. หลักการเขียนบทละครวิทยุ 

4 
 
 

 

บทละครเวที 
 

1. ความหมายของบทละครเวที 
2. ลักษณะของบทละครเวที 
3. ประเภทของบทละครเวที 
4. หลักการเขียนบทละครเวที 

4 
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โดยแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสทั้ง7 แผน 
กําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของทิศนา แขมมณี (2548: 48) ประกอบดวย 6 
ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นนํา    
ผูสอนใหผูเรียนทํางานตางๆ ที่ตองการใหผูเรียนทํา จากน้ันเก็บผลงานไว 
2. ขั้นการสรางอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy)   

  ผูสอนเสนอคําคูใหผูเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง คําคูที่ผูสอนเลือก
มาตองใหมีลักษณะที่สัมพันธกับเน้ือหาหรืองานที่ผูเรียนทําในขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอคําคูใหผูเรียน
เปรียบเทียบหลายๆคู และจดคําตอบของผูเรียนไวบนกระดาน 
  3. ขั้นที่ 3ขั้นการสรางอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ(personal  
analogy)  

 ผูสอนใหผูเรียนสมมติตัวเองเปนสิ่งใดสิ่งหน่ึง และแสดงความรูสึกออกมา ผูสอนจด
คําตอบของผูเรียนไวบนกระดาน 
  4. ขั้นที่ 4ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง (compressed conflict)  
  ผูสอนใหผูเรียนนําคําหรือวลีที่ไดจากการเปรียบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบ
กันเปนคําใหมที่มีความหมายขัดแยงกันในตัวเอง  
  5. ขั้นที ่5ขั้นการอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง  

ผูสอนใหผูเรียนชวยกันอธิบายความหมายของคําคูขัดแยงที่ได 
  6. ขั้นที่ 6ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน 

ผูสอนใหผูเรียนนํางานที่ทําไวเดิมในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม และเลือกนํา
ความคิดที่ไดมาใหมจากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใชในงานของตน  
     2.2.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซิ
นเนคติกสที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานการใช
ภาษา และความเหมาะสมของเน้ือหา จากน้ันปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดังน้ี เปลี่ยน “ผลการเรียนรูที่คาดหวัง”เปน “ผลการเรียนรู” และ
“กระบวนการเรียนรู (ขั้นนํา)” เปน “กระบวนการเรียนรู (ขั้นสอน)” มีการเพ่ิมเติมรายการอางอิงใน
ใบความรู รวมท้ังเพ่ิมระยะเวลาในการเขียนเร่ืองสั้นและบทละครจากเดิม 1 ช่ัวโมง เปน 2 ช่ัวโมง 
     2.2.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซิ
นเนคติกสที่ปรับปรุงแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 2 ทาน 
ผูเช่ียวชาญดานวิธีสอน 2 ทาน และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยใชแบบสอบถามมาตรประเมิน
คา 5 ระดับ พิจารณาคาความสอดคลองที่มีคาเฉลี่ย ( ) มากกวา 3.50 ขึ้นไป และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นอยกวา 1.00  ดังที่มาเรียม นิลพันธุ (2552 : 179) กําหนดมาตรประเมินคา ดังน้ี 
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มาตรประเมินคาที่ผูเช่ียวชาญประเมินหาคาความสอดคลอง 
   คะแนน   5   คือ  แผนการจัดการเรียนรูกับเน้ือหากิจกรรมการเรียนรูมีความ 
        สอดคลองกันมากที่สุด 
   คะแนน   4   คือ  แผนการจัดการเรียนรูกับเน้ือหากิจกรรมการเรียนรูมีความ 
        สอดคลองกันมาก 
   คะแนน   3   คือ  แผนการจัดการเรียนรูกับเน้ือหากิจกรรมการเรียนรูมีความ 
        สอดคลองกันปานกลาง 
   คะแนน   2   คือ  แผนการจัดการเรียนรูกับเน้ือหากิจกรรมการเรียนรูมีความ 
        สอดคลองกันนอย 
   คะแนน   1   คือ  แผนการจัดการเรียนรูกับเน้ือหากิจกรรมการเรียนรูมีความ 
        สอดคลองกันนอยที่สุด 
   ผลการประเมินความสอดคลองของผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน ทั้งน้ีแผนการจัดการ
เรียนรูมีคาความสอดคลองดังน้ี คือ คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.74 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.38 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได (ดูภาคผนวก ข หนา 79) และ
ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะใหปรับปรุงการใชคํา ไดแก “แตงโม-ฟุตบอล”เปน “แตงโม-ลูกบอล”“เบ็ดตก
ปลา-สมอ” เปน “เบ็ดตกปลา-สมอเรือ”  “เคร่ืองซักผา - นํ้าตก”  เปน “เครื่องซักผา - นํ้าพุ”  
“ไมโครโฟน -ไอศกรีม” เปน “ไมโครโฟน - ไอศกรีมโคน”  “ปลากระปอง - รถถัง” เปน “กระปอง -
รถถัง” “สมมุตินักศึกษาเปนคนขับแท็กซี่ที่เก็บทองหนัก 100 บาท ที่ผูโดยสารลืมไวในรถได นักศึกษา
จะรูสึกอยางไร ตองการบอกอะไรบาง” เปน “สมมุตินักศึกษาเปนคนขับแท็กซี่ที่เก็บทองรูปพรรณ
นํ้าหนัก 100 บาท ที่ผูโดยสารลืมไวในรถ นักศึกษาจะรูสึกอยางไร ตองการบอกอะไรบาง” 

   2.2.1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขถูกตองสมบูรณแลวจํานวน 7 
แผน ไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 หอง 1 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2556 จํานวน 37 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA1303 การพัฒนาทักษะการเขียน 
(Writing Skills Development)ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือดูความเหมาะสมในดานตางๆ เชน สาระ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู  สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและการประเมินผล และจากการนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักศึกษา พบวา นักศึกษามีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม 
สามารถนําเสนอความคิดแปลกใหมได แตมีปญหาเร่ืองของเวลาที่ใชในการคิดและเขียนเชิงสรางสรรค 
เพราะนักศึกษาจะตองวางโครงเรื่องกอนลงมือเขียน เมื่อนักศึกษาขาดทักษะการคิดและการวาง
แผนการเขียนที่ดี ทําใหนักศึกษาใชเวลาเกินจากที่กําหนด จึงแกไขดวยการเพ่ิมเวลาให โดยใน
แผนการจัดการเรียนรูตอไปผูวิจัยใชการบอกเวลาเปนระยะๆ ทําใหนักศึกษากระตือรือรน รูจักแบง
หนาที่สมาชิกภายในกลุมและทํางานเสร็จทันเวลา 
     2.2.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซิ
นเนคติกสไปเปนเคร่ืองมือในการวิจัยกับกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปน
หนวยสุม ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 หอง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 
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จํานวน 40 คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills 
Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3แสดงขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
ซินเนคติกส 

 
   2.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ประกอบดวย

ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และขอสอบอัตนัย จํานวน 1 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอนตอไปนี้ 
     2.2.2.1 ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5ป) สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
     2.2.2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสรางเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 
และการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคจากหนังสือและเอกสารตางๆ 
     2.2.2.3 วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูเร่ืองการเขียนเชิง
สรางสรรค  
     2.2.2.4 จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ ดังน้ี 
 

1.  ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชา

ภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัย

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนเชิง

สรางสรรค 

3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสราง

แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 

4.สรางแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบซินเนคติกสจํานวน 7 แผน แผนละ 4 คาบ คาบ

ละ 50 นาที ทั้งส้ิน 28 คาบ 

5. เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอน 

ตามรูปแบบซินเนคติกสตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

6.เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบซินเนคติกสตอผูเชี่ยวชาญ 5ทานและปรับปรุงแกไข

แผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนํา 

7. นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขถูกตองสมบูรณแลว

จํานวน 7แผน ไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปที่ 1จํานวน37คน ซึ่งไมใชกลุม

ตัวอยาง  

8.นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบซินเนคติกสไปเปนเคร่ืองมือในการวิจัยกับกลุม

ตัวอยาง 
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหขอสอบ 
 

 
เนื้อหา 

พฤติกรรม (Bloom’s Revised)  
รวม 
(ขอ) 

ความรู
ความจํา 

ความ
เขาใจ 

การ
นําไปใช 

การ
วิเคราะห 

การ
สังเคราะห 

การ
ประเมิน
คา 

1.บอกความหมาย 
ลักษณะ การลําดับ
ขั้นตอนการเขียน  
และแนวทางการเขียน 
พิจารณาเรื่องราว 
เพ่ือนําไปใชจริง แยกแยะ
สาเหตุ ทราบเรื่องราว
และอธิบายความสัมพันธ
ของการเขียน 

7 5 4 3 - 1 20 

2. การเขียนเชิง
สรางสรรค 

- - - - 1* - 1 

รวม 7 5 4 3 1 1 21 

 
หมายเหตุ : เลขที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน (*)กํากับคือขอที่เปนขอสอบอัตนัย 
 
      2.2.2.5 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคเปน
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และขอสอบอัตนัยจํานวน 3 ขอ ใหครอบคลุมตาราง
วิเคราะหขอสอบ เพ่ือใชเปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคขอสอบปรนัย 
จํานวน 20 ขอ และขอสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ 
     2.2.2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และขอสอบอัตนัยจํานวน 3 ขอ เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถาม จากน้ันปรับปรุงแกไข
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  
     2.2.2.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคเสนอ
ตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 2 ทาน ผูเช่ียวชาญดานวิธีสอน 2 ทาน 
และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา ความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา (ContentValidity)ของแบบทดสอบกับจุดประสงค โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index ofItem Objective Congruence : IOC) ดังน้ี 
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 +1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
   0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

 การเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

 การเรียนรู 
 

IOC =  

 

เมื่อ   IOC = ความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเน้ือหา          
    และกิจกรรมการเรียนรู 

     = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
      = จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
    ผลการประเมินความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดใหคาดัชนีความ
สอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่มีทั้งประเภทขอสอบปรนัย
และอัตนัย ทั้งน้ีขอสอบปรนัยไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 - 1.00 และไดคาเฉล่ียเทากับ 
0.95 ถือวามีความสอดคลองในเกณฑต้ังแต 0.50 ขึ้นไปซึ่งยอมรับได (ดูภาคผนวก ข หนา 80) สวน
ขอสอบอัตนัยขอที่ 1 ขอที่ 2 และขอที่ 3 มีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบ
อัตนัยไวจํานวน 1 ขอ (ดูภาคผนวก ข หนา 82) ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เขียนเชิงสรางสรรคตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเปนตนวา ขอสอบปรนัยควรแกไขขอคําถามให
ชัดเจน ขอคําถามตองไมปรากฏช่ือบุคคล ตัดคําฟุมเฟอย ไมใชประโยคคําถามในตัวเลือก และ
เพ่ิมเติมคําคูขัดแยงในแบบทดสอบขอสอบอัตนัย เปนตน  
     2.2.2.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่
แกไขถูกตองสมบูรณแลว ไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 หอง 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 37 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA1303 การพัฒนา
ทักษะการเขียน (Writing Skills Development) ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จากนั้นนําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคขอสอบปรนัยมาตรวจใหคะแนน เพ่ือพิจารณาคาความยาก
งาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอคําถาม กําหนดเกณฑพิจารณา คือ คาความยากงาย (p) 
0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบที่ผานเกณฑจํานวน 20 ขอ 
คํานวณไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.27-0.59 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.22 - 0.38   
จากนั้นหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ขอสอบปรนัยที่ผานเกณฑการพิจารณาจํานวน 20 ขอโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรและริชารดสัน 
(Kuder and Richardson) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.75(ดูภาคผนวก ข หนา 81)  

    จากน้ันผูวิจัยนําขอสอบอัตนัยมาตรวจใหคะแนนกับอาจารยประจําสาขาวิชา
ภาษาไทยจํานวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบวาเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่
สรางขึ้นสามารถนําไปใชไดจริงหรือไม โดยหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันโปรดักโมเมนต 
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(Pearson Product moment Correlation Coefficient) ซึ่งมีคาเทากับ 0.96 และดําเนินการ
ตรวจสอบคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
เทากับ 0.94 
     2.2.2.9นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคมา
ปรับปรุงแกไข กระทั่งแบบทดสอบมีความถูกตองสมบูรณ 

   2.2.2.10 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคไป
เปนเคร่ืองมือในการวิจัยกับกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ซึ่ง
เปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 หอง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 40 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
 

2.2.3 เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคในลักษณะของ
คะแนนรูบริค มีวิธีการสราง ดังน้ี 
     2.2.3.1 ศึกษารูปแบบเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 

2. ศึกษาวิธีการเขียนและสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการเขียนเชิงสรางสรรคจากหนังสือและเอกสารตางๆ 

3. วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูเร่ืองการเขียน

เชิงสรางสรรค 

5. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง

สรางสรรคเปนขอสอบปรนัย4 ตัวเลือก 30ขอ และขอสอบ

อัตนัย 3 ขอ เพ่ือคัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑการพิจารณา

เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค

ประเภทขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ ขอสอบอัตนัย 1 

ขอ 

6.นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง

สรางสรรคเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

7.นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง

สรางสรรค เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานและปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนํา 

8.นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง

สรางสรรคที่แกไขถูกตองสมบูรณแลว ไปทดลองใช 

(Try out) ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 

9.นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง

สรางสรรคมาปรับปรุงแกไขกระทั่งมีความถูกตอง

สมบูรณ 

10. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง

สรางสรรคไปเปนเคร่ืองมือในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง 

1. ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชา

ภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

4. จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ 
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     2.2.3.2 สรางเกณฑการประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค โดยผูวิจัยนํา
เกณฑการใหคะแนนการเขียนเชิงสรางสรรคของพรทิพย ประการแกว (2543:100)ปรับปรุงเปนแนว
ทางการใหคะแนน โดยเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกําหนดเกณฑการ
ประเมิน 5 หัวขอ คือ ความคิดสรางสรรค การเช่ือมโยงความคิด เน้ือหาสาระ การใชภาษา และกลไก
ประกอบการเขียน  
    สําหรับการใหความหมายของคาที่วัด ผูวิจัยกําหนดเกณฑที่ใชในการวิจัย 
โดยการใหคาเฉลี่ย ดังน้ี 
    คาเฉลี่ยระหวาง    4.50  - 5.00  คือ  มีความสามารถอยูในระดับดีเย่ียม 
    คาเฉลี่ยระหวาง    3.50 -  4.49  คือ   มคีวามสามารถอยูในระดับดีมาก 
    คาเฉลี่ยระหวาง    2.50 -  3.49  คือ  มีความสามารถอยูในระดับดี 
    คาเฉลี่ยระหวาง    1.50 -  2.49  คือ  มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ยระหวาง    0.50 -  1.49  คือ  มีความสามารถอยูในระดับพอใช 
    คาเฉลี่ยระหวาง    0.00 -  0.49  คือ  มีความสามารถอยูในระดับ 
           ควรปรับปรุง 
 
ตารางที่ 6 เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
 

 
  

5   4   3   2   1   0   
1. ความคิด
สรางสรรค 

- ต้ังชื่อเร่ือง 
แปลกใหม  
-เสนอเน้ือหา
สาระแปลก
ใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ืองแปลกใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
แปลกใหม 
 

- ต้ังชื่อเร่ือง
แปลกใหม  
-เสนอเน้ือหา
สาระ 
แปลกใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ืองแปลกใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 
 

- ต้ังชื่อเร่ือง 
แปลกใหม   
-เสนอเน้ือหา
สาระแปลก
ใหม 
- เสนอแนวคิด 
เร่ือง 
ไมแปลกใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 

- ต้ังชื่อเร่ือง
แปลกใหม  
-เสนอเน้ือหา
สาระ 
ไมแปลกใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ือง 
ไมแปลกใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 

- ต้ังชื่อเร่ือง 
ไมแปลกใหม  
-เสนอเน้ือหา
สาระ 
ไมแปลกใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ืองไมแปลก
ใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 

- ไมต้ังชื่อเร่ือง 
-เสนอเน้ือหา
สาระ 
ไมแปลกใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ืองไมแปลก
ใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 

2. การ
เชื่อมโยง
ความคิด 

- จัดลําดับ
ความคิดเปน
ระบบ 
- ความคิดหลัก
กับความคิด
รองสัมพันธกัน 
- ความคิด
ตอเนื่องเปน
อันหนึ่ง 
อันเดียวกัน 

- จัดลําดับ
ความคิดเปน
ระบบ 
- ความคิดหลัก
กับความคิด
รองสัมพันธกัน 
- บางชวง
ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหนึ่ง 
อันเดียวกัน 

- จัดลําดับ
ความคิดเปน
ระบบ 
- ความคิดหลัก
กับความคิด
รองสัมพันธกัน 
- ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหน่ึง 
อันเดียวกัน 

- จัดลําดับ
ความคิดเปน
ระบบ 
-ความคิดหลัก
กับความคิด
รอง 
ไมสัมพันธกัน 
- ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหน่ึง 
อันเดียวกัน 

- จัดลําดับ
ความคิดไมเปน
ระบบ 
- ความคิดหลัก
กับความคิดรอง 
ไมสัมพันธกัน 
- ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหน่ึง 
อันเดียวกัน 

- จัดลําดับ
ความคิดไมเปน
ระบบ 
-ขาดความคิด
รอง 
- ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหน่ึง 
อันเดียวกัน 
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ตารางที่ 6 เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค (ตอ) 
 

 
  

5   4   3   2   1   0   
3. เนื้อหาสาระ - มีบทนํา 

เนื้อหาและสรุป 
- เนื้อหา 
สอดคลองกับ
ชื่อเร่ือง 
- ใจความ
สมบูรณ  
- เนื้อหามี
รายละเอียด
ครบถวน 

- มีบทนํา 
เนื้อหาและ
สรุป 
- เนื้อหา 
สอดคลองกับ 
ชื่อเร่ือง 
- ใจความ
สมบูรณ 
- เนื้อหา 
บางชวง 
ขาด
รายละเอียด 

- มีบทนํา  
เนื้อหาและ
สรุป 
- เนื้อหา 
สอดคลองกับ 
ชื่อเร่ือง 
- บางชวง
ใจความ 
ไมสมบูรณ 
- เนื้อหาบาง
ชวงขาด
รายละเอียด 

- มีบทนํา 
เนื้อหาและ
สรุป 
- เนื้อหาบาง
ชวงไม
สอดคลองกับ
ชื่อเร่ือง 
- บางชวง
ใจความ 
ไมสมบูรณ 
- เนื้อหา 
ขาด
รายละเอียด 

- ขาดบทนําหรือ
สรุป 
- เนื้อหา 
ไมสอดคลอง 
กับชื่อเร่ือง 
- ใจความ 
ไมสมบูรณ 
- เนื้อหา 
ขาดรายละเอียด 

- ขาดบทนํา 
และสรุป 
- เนื้อหา 
ไมสอดคลองกับ
ชื่อเร่ือง 
- ใจความ 
ไมสมบูรณ 
- เนื้อหา 
ขาดรายละเอียด 

4. การใชภาษา  
 

- ใชคําและ
สํานวนภาษา
ถูกตอง 
- ส่ือ
ความหมาย
ชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยคถูกตอง 
 

- ใชคําหรือ
สํานวนภาษา
ผิด 1  
ตําแหนง 
- ส่ือ
ความหมาย
ชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยคถูกตอง 
 

-ใชคําหรือ
สํานวนภาษา
ผิด  2-3  
ตําแหนง 
- บางชวง 
ส่ือความหมาย 
ไมชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยคถูกตอง 

-ใชคําหรือ
สํานวนภาษา
ผิด  4-5  
ตําแหนง 
- บางชวง 
ส่ือความหมาย 
ไมชัดเจน 
- เรียบเรียง 
บางประโยค 
ไมถูกตอง 

-ใชคําหรือ
สํานวนภาษาผิด  
4-5 ตําแหนง 
- ส่ือความหมาย
ไมชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยค 
ไมถูกตอง 

-ใชคําหรือ
สํานวนภาษาผิด  
มากกวา 
5ตําแหนง 
- ส่ือความหมาย
ไมชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยค 
ไมถูกตอง 
 

5. กลไก
ประกอบ 
การเขียน 

- ใชคําตามที่
โจทยกําหนดมี
จํานวนคําต้ังแต  
15  คําขึ้นไป 

- ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
15  คําขึ้นไป 
 

-ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
12-14 คํา 

-ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
นอยกวา  12 
คํา 
 

-ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
นอยกวา  12 คํา 
 

-ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
นอยกวา  12 คํา 
 

 
     2.2.3.3 นําเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบการใชภาษา และความถูกตองของเนื้อหา 
จากน้ันปรับปรุงแกไขเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
     2.2.3.4 นําเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่
ปรับปรุงแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 2 ทาน ผูเช่ียวชาญ
ดานวิธีสอน 2 ทาน และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเน้ือหา (ContentValidity)ของเกณฑการประเมินกับจุดประสงค โดยพิจารณาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index ofItem Objective Congruence : IOC) มีคาดัชนีความสอดคลองรายขอตํ่าสุด 
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คือ 0.80 และคาดัชนีความสอดคลองรายขอสูงสุด คือ 1.00 และไดคาเฉลี่ยเทากับ 0.92 ถือวามีความ
สอดคลองในเกณฑที่ยอมรับได  (ดูภาคผนวก ข หนา 82) 
     2.2.3.5 นําเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่
ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 หอง 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 37 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA1303 การพัฒนา
ทักษะการเขียน (Writing Skills Development) ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบวาเกณฑการ
ประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชไดจริงหรือไม 
     2.2.3.6 นําเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่
ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ซึ่ง
เปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 หอง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 40 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills Development) 

   2.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซิ
นเนคติกส 

     แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซิ
นเนคติกสมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 
     2.2.4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรประเมิน
คา(Rating Scale) จากตําราและเอกสารที่เก่ียวของ 
     2.2.4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบซินเนคติกสแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นประกอบดวยประโยคขอความ
จํานวน 20 ขอ แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานระยะเวลา ดานเน้ือหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และดานประโยชนที่ไดรับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 
ตารางที่7 มาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) 

 
  

มากที่สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอย 2 
นอยที่สุด 1 
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ตารางที่  8  เกณฑการแปลความหมาย 
 

  
4.50 -  5.00 เห็นดวยมากที่สุด 
3.50 - 4.49 เห็นดวยมาก 
2.50 - 3.49 เห็นดวยปานกลาง 
1.50 - 2.49 เห็นดวยนอย 
1.00 - 1.49 เห็นดวยนอยที่สุด 

 
     2.2.4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางข้ึน เสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความ
คิดเห็นตามคําแนะนํา 
     2.2.4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญ 
5 ทาน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 2 ทาน ผูเช่ียวชาญดานวิธีสอน 2 ทาน และผูเช่ียวชาญ
ดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดย
ใชแบบสอบถามมาตรประเมินคา 5 ระดับ พิจารณาคาความสอดคลองที่มีคาเฉล่ีย ( ) มากกวา 3.50 
ขึ้นไป และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอยกวา 1.00 ดังที่มาเรียม นิลพันธุ (2552: 179) กําหนด
มาตรประเมินคา ดังน้ี 

มาตรประเมินคาที่ผูเช่ียวชาญประเมินหาคาความสอดคลอง 
    คะแนน   5  คือ  ขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
         ในระดับมากที่สุด 
    คะแนน   4 คือ ขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
         ในระดับมาก 
    คะแนน   3   คือ ขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
         ในระดับปานกลาง 
    คะแนน   2   คือ ขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
         ในระดับนอย  
    คะแนน   1   คือ ขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
         ในระดับนอยที่สุด 
    ผลการประเมินคาความสอดคลองของผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน พบวา 
แบบสอบถามความคิดเห็นมีคาความสอดคลองคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.70 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 0.45 ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได (ดูภาคผนวก ข หนา 83) 
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     2.2.4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญ 5 ทานเสนอตอผูเช่ียวชาญอีกครั้ง จากน้ันนําแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไข
กระทั่งมีความถูกตองสมบูรณ 
     2.2.4.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณไปเปนเคร่ืองมือในการ
วิจัยกับกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยช้ันปที่ 1 หอง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 40 คนที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา THA1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  5 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม 
รูปแบบซินเนคติกส 
 

 3.   
  3.1  

  การวิจัยเร่ือง “การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส”เปนการวิจัยแบบการวิจัยกอน
ทดลอง (Pre-Experimantal Research Design) แบบกลุมเดียวมีการสอบกอนและหลัง (The One-
Group Pretest-Posttest Design) ดังรูปแบบการวิจัยที่มาเรียม นิลพันธุ (2552: 143) กําหนดไว
ดังน้ี 

1.ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ 

มาตรประเมินคา (Rating Scale)จากตําราและเอกสารที่

เก่ียวของ 

2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอนตามรูปแบบซินเนคติกสแบบมาตรประเมินคา (Rating 

Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) ประกอบดวยประโยค

ขอความจํานวน 20 ขอ แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดาน

ระยะเวลา ดานเน้ือหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดาน

ประโยชนที่ไดรับ 

3. เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตออาจารยที่ป รึกษา

วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจดูความถูกตองเหมาะสม จากนั้นปรับปรุง

แกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

4. เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตอ

ผูเชี่ยวชาญ 5ทาน เพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรง (Validity) จากน้ันปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 

5.นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 5 ทานเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญ 

6. นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณไป

เปนเคร่ืองมือในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง 



49 

ตารางที่  9 การวิจัยกอนทดลอง (Pre-Experimantal Research Design) แบบกลุมเดียวมี 
การสอบกอนและหลัง (The One-GroupPretest-Posttest Design) 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
T1 คือ     การทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียน 
X คือ     วิธีการเรียนแบบซินเนคติกส 

  T2 คือ     การทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียน 
 
  3.2  
   3.2.1 ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียนวัดความสามารถในการ
เขียนเชิงสรางสรรค (Pretest) ซึ่งเปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ กําหนดเวลาในการทํา
ขอสอบ 30 นาที และขอสอบอัตนัย จํานวน 1 ขอ กําหนดเวลาในการทําขอสอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
รวมเวลาในการทําแบบทดสอบกอนเรียน 2 ช่ัวโมง 
   3.2.2 ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยาง โดยใชเน้ือหาในการสอนจํานวน 7 แผน 
แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมท้ังสิน้ 28 คาบ 
   3.2.3 ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถในการ
เขียนเชิงสรางสรรค (Posttest) ซึ่งเปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ กําหนดเวลาในการ
ทําขอสอบ 30 นาที และขอสอบอัตนัย จํานวน 1 ขอ กําหนดเวลาในการทําขอสอบ 1 ช่ัวโมง 30 
นาที รวมเวลาในการทําแบบทดสอบกอนเรียน 2 ช่ัวโมง 
   3.2.4 ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
 4.  
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยไดนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานและเพ่ือสรุปการทดลอง ดังน้ี 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสใชคาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที 
t-test แบบ dependent 

 2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสใชคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําไปเทียบกับเกณฑคาเฉล่ียความคิดเห็นที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนตามแบบซินเนคติกสตามเกณฑการแปลความหมายมาตรประเมินคา 
(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท  
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 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส” มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียน       
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 

 
 1   

            
 การวิเคราะหขอมูลความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ตารางที่ 10 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค กอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาระดับ 
 ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
 

  
 

( ) 
 

(S.D.) 
t P 

ปรนัย 
กอนเรียน 20 6.50 2.28 14.90 0.00 

หลังเรียน 20 12.48 1.83 

อัตนัย 
กอนเรียน 25 14.55 3.12 7.65 0.00 
หลังเรียน 25 17.50 2.60 

รวม 
กอนเรียน 45 21.05 4.13 16.14* 0.00 
หลังเรียน 45 29.98 3.18 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลตารางที่ 10 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่ไดรับการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส จากการทําแบบทดสอบ
ขอสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ และขอสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ พิจารณาจากเกณฑ การประเมิน
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคในลักษณะของคะแนนรูบริค 5 หัวขอ คือ ความคิด
สรางสรรค การเช่ือมโยงความคิด เน้ือหาสาระ การใชภาษา และกลไกประกอบการเขียน พบวา 

ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียน ( = 21.05, S.D.= 4.13) และความสามารถใน
การเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียน ( = 29.98 , S.D.= 3.18) ผลการทดสอบแตกตางของคาเฉล่ีย 
พบวา ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 
 
ตารางที่ 11 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคบันเทิงคดีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่ 
 จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
 

อัตนัย 
นิทาน เรื่องสั้น บทละคร รวม 

ลําดับ 
 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล  S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1. ดานความคิด
สรางสรรค 

4.05 0.39 ดีมาก 3.80 0.41 ดีมาก 3.75 0.55 ดีมาก 3.87 0.45 ดีมาก 2 

2. ดานการ
เชื่อมโยง
ความคิด 

4.05 0.60 ดีมาก 3.85 0.37 ดีมาก 4.00 0.32 ดีมาก 3.97 0.43 ดีมาก 1 

3. ดานเนื้อหา
สาระ 

3.95 0.39 ดีมาก 3.55 0.51 ดีมาก 3.75 0.44 ดีมาก 3.75 0.45 ดีมาก 3 

4. ดานการ 
ใชภาษา 

3.40 0.50 ดี 3.10 0.45 ดี 3.30 0.47 ดี 3.27 0.47 ดี 5 

5. ดานกลไก
ประกอบ 
การเขียน 

3.40 0.50 ดี 3.15 0.37 ดี 3.60 0.50 ดี 3.38 0.46 ดี 4 

รวม 3.77 0.48 ดีมาก 3.49 0.42 ดี 3.68 0.46 ดีมาก 3.65 0.45 ดีมาก  

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลตารางที่ 11 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคบันเทิงคดี

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส พิจารณาโดย
ภาพรวมของงานเขียนทั้ง 3 ประเภท พบวา นักศึกษามีความสามารถในการเขียนนิทานมากที่สุด  
( = 3.77, S.D.= 0.48) รองลงมาคือ การเขียนบทละคร ( = 3.68, S.D.= 0.46) และการเขียน      
เรื่องสั้น ( =3.49, S.D.=0.42) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคตาม
เกณฑการประเมินรายดาน พบวา นักศึกษามีความสามารถดานการเช่ือมโยงความคิดมากที่สุด        

( = 3.97, S.D.= 0.43) รองลงมาคือ ดานความคิดสรางสรรค ( = 3.87, S.D.= 0.45) ดานเน้ือหา
สาระ ( = 3.75, S.D.= 0.45) ดานกลไกประกอบการเขียน ( = 3.38, S.D.= 0.46) และดานการใช
ภาษา ( = 3.27, S.D.= 0.47) ตามลําดับ 
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 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัด      
การเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
 ตามรูปแบบซินเนคติกส 
 

  
 

 

 S.D. 

     

1. ระยะเวลาในการเรียนเพียงพอสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 

4.43 0.59 เห็นดวยมาก 1 

2. ระยะเวลาท่ีกําหนดใหเพียงพอสําหรับข้ันตอน
ตางๆของรูปแบบซินเนคติกส 

4.15 0.66 เห็นดวยมาก 2 

3. ระยะเวลาในการเรียนเพียงพอกับเนื้อหาสาระ 4.13 0.72 เห็นดวยมาก 3 

รวม 4.23 0.66 เห็นดวยมาก (4) 

     

4. รูปแบบซินเนคติกสทําใหนักศึกษาเขียน 
เชิงสรางสรรคได 

4.43 0.71 เห็นดวยมาก 1 

5. รูปแบบซินเนคติกสทําใหนักศึกษาเขียน 
นิทานได 

4.23 0.58 เห็นดวยมาก 2 

6. รูปแบบซินเนคติกสทําใหนักศึกษาเขียน 
เรื่องสั้นได 

4.18 0.68 เห็นดวยมาก 3 

7. รูปแบบซินเนคติกสทําใหนักศึกษาเขียน 
บทละครได 

4.15 0.66 เห็นดวยมาก 4 

รวม 4.24 0.66 เห็นดวยมาก (3) 

     

8. รูปแบบซินเนคติกสสามารถพัฒนาทักษะ 
การเขียนเชิงสรางสรรคได 

4.50 0.68 เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

1 

9. รูปแบบซินเนคติกสเปนกิจกรรมท่ีมีลําดับข้ันตอน
เหมาะสม 

4.40 0.74 เห็นดวยมาก 3 

10. รูปแบบซินเนคติกสสามารถสรางความคิด 
ในการเขียนเชิงสรางสรรคได 

4.35 0.74 เห็นดวยมาก 4 
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
 ตามรูปแบบซินเนคติกส (ตอ)  
 

  
 

 
 

 S.D. 

 ( )     

11. รูปแบบซินเนคติกสเปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ สงเสริมการคิดสรางสรรค แปลกใหม 

4.50 0.72 เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

2 

12. รูปแบบซินเนคติกสเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกภายในกลุม 

4.30 0.79 เห็นดวยมาก 5 

13. รูปแบบซินเนคติกสเปนกิจกรรมท่ี 
สรางสัมพันธอันดีกับสมาชิกภายในชั้นเรียน 

4.20 0.82 เห็นดวยมาก 6 

รวม 4.38 0.75 เห็นดวยมาก (2) 

     

14. นักศึกษาไดฝกการเชื่อมโยงความคิด 
อยางเปนระบบ 

4.35 0.74 เห็นดวยมาก 5 

15. นักศึกษาไดฝกการคิดสรางสรรคแปลกใหม 4.53 0.68 เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

1 

16. นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเขียน 
เชิงสรางสรรค 

4.25 0.71 เห็นดวยมาก 6 

17. นักศึกษาสามารถเขียนเชิงสรางสรรคไดดีขึ้น 4.35 0.70 เห็นดวยมาก 4 

18. นักศึกษากลาแสดงออกทางความคิดมากข้ึน 4.40 0.71 เห็นดวยมาก 3 

19. นักศึกษามีทัศนะอันดีตอการเรียนรู  
และมีความสุขในการเรียนมากข้ึน 

4.40 0.67 เห็นดวยมาก 2 

20. นักศึกษาสามารถนํากระบวนการเรียนรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

4.35 0.70 เห็นดวยมาก 4 

รวม 4.38 0.70 เห็นดวยมาก (1) 

รวมท้ัง 4 ดาน 4.31 0.70 เห็นดวยมาก  

 
 จากตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกส พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยมาก (  = 4.31 , S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักศึกษามีความ
คิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดานประโยชนที่ไดรับ (  = 4.38 , S.D. = 0.70) รองลงมาคือ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (  = 4.38 , S.D. = 0.75) ดานเน้ือหา (  = 4.24 , S.D. = 0.66) 
และดานระยะเวลา (  = 4.23 , S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
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 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส” มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส โดยผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 
1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills Development) 
ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 4 
หองเรียน รวมท้ังสิ้น 160 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THA 1303 การพัฒนาทักษะการเขียน 
(Writing Skills Development) ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 1 หองเรียน ทั้งสิ้น 40 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลองคร้ังน้ี ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบซินเนคติกสของทิศนา แขมมณี จํานวน 7 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที ทั้งสิ้น 
28 คาบ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ประกอบดวยขอสอบอัตนัย จํานวน 
1 ขอ และเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคในลักษณะของคะแนนรูบริค 
และขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัด       
การเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส ลักษณะมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับของ          
ลิเคิรท (Likert) 
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ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัด        
การเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสกอนเรียน และความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลัง
เรียน เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชสถิติทดสอบคา (t-test) พบวา ความสามารถใน
การเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 พิจารณาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคบันเทิงคดี พบวา นักศึกษามี
ความสามารถในการเขียนนิทานมากที่สุด และมีความสามารถดานการเช่ือมโยงความคิดมากที่สุด 
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบซินเนคติกส โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน เห็นดวยมาก  
 

 
 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส” ผูวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล จากขอ
คนพบในการวิจัย ดังน้ี 
 1. ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัด         
การเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยของ         
การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จัด      
การเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เน่ืองจากนักศึกษาไดรับ         
การฝกฝนใหคิดแปลกใหม นอกกรอบ ทําใหนักศึกษามีอิสระทางความคิด และกลาแสดงออกทาง
ความคิดมากขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสสามารถจุดประกาย สรางแรง
บันดาลใจ จูงใจใหนักศึกษาอยากจะเขียน มีความมั่นใจในการสื่อความ สามารถถายทอดความคิด      
ที่แปลกใหมสรางสรรคในรูปแบบของการเขียนเชิงสรางสรรคได เชน การต้ังช่ือเรื่องแปลกใหม         
การนําเสนอเน้ือหาสาระแปลกใหม การนําเสนอมุมมองการเลาเร่ืองแปลกใหม เปนตน อีกทั้งรูปแบบ
ซินเนคติกสยังเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีลําดับขั้นตอนชัดเจน ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู 
การถายทอดความคิดอยางเปนระบบ สามารถเช่ือมโยงความคิด จัดลําดับความคิดอยางเปนระบบ 
สังเกตไดจากผลความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทขอสอบอัตนัยหลังเรียน (posttest) 
ของนักศึกษาหลายคน ที่ไดนําเอาแนวคิดของงานเขียนกอนเรียน (pretest) มาพัฒนาและปรับปรุง
งานเขียนหลังเรียนใหแปลกใหมและสมบูรณมากขึ้น ซึ่งลักษณะการถายทอดความคิดอยางเปนระบบ
นี้สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสในขั้นที่ 1 ขั้นนํา ที่นักศึกษาเขียนงาน
เขียนเชิงสรางสรรคและเก็บผลงานไว เมื่อผานกระบวนการในขั้นอ่ืนๆ แลว ขั้นสุดทายข้ันที่ 6 ขั้น 
การนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน นักศึกษาจึงนํางานเขียนเชิงสรางสรรคในข้ันที่ 1 มาทบทวน 
พัฒนาปรับปรุงใหม ทําใหงานเขียนมีความแปลกใหมนาสนใจ เน้ือหาครบถวนสมบูรณมากขึ้น ซึ่งเปน
เหตุผลที่ทําใหผลความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทขอสอบอัตนัยหลังเรียนสูงกวา     
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กอนเรียน กอปรกับนักศึกษาไดศึกษาตัวอยางงานเขียนเชิงสรางสรรค ไดแก นิทาน เรื่องสั้น บทละคร 
เปนตน พรอมเรียนรูแนวทางการสรางสรรคงานเขียนบันเทิงคดี ตลอดจนเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค นักศึกษาจึงสามารถนําความรูความเขาใจดังกลาวไปใชใน
การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทขอสอบปรนัยได ทําให        
ผลความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทขอสอบปรนัยของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนดวยเชนกัน ดังงานวิจัยของพรทิพย ประการแกว (2543 : 44) ที่ ศึกษาเรื่อง “การใชซินเนคติกส
ชวยสรางความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลัง
ไดรับการสอนโดยใชซินเนคติกส และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดกับความสามารถใน 
การเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชซินเนคติกส ผลการวิจัยพบวา  
1) ความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชซินเนคติกสสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 2) ความคิดกับความสามารถในการเขียน
ความเรียงเชิงสรางสรรคของนักเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อน่ึง รูปแบบซินเนคติกสเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
ไดแก การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบแบบบุคคลกับสิ่งของ (personal 
analogy) และการสรางอุปมาคําคูขัดแยง (compressed conflict) ซึ่งขั้นตอนการเรียนการสอน
เหลาน้ีสามารถกระตุนใหนักศึกษาสรางสรรคคําคูขัดแยงที่นาสนใจ และอธิบายความหมายของคําคู
ขัดแยงน้ันได โดยผลความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนประเภทขอสอบอัตนัย พบวา 
นักศึกษาไดสรางสรรคคําคูขัดแยงขึ้นใหมในงานเขียน เชน นรกบนดิน การรอคอยที่ไมมีวันมาถึง เปน
ตน ทําใหงานเขียนมีความนาสนใจย่ิงขึ้น อีกทั้งนักศึกษาไดผานการฝกฝนการอธิบายความหมายของ
คําคูขัดแยงมาแลว นักศึกษาจึงเขาใจความหมายของคําคูขัดแยงเปนอยางดี ตีความเปน สามารถนํา
คําคูขัดแยงที่ตนเองสรางขึ้นใหมหรือเลือกคําคูขัดแยงที่ปรากฏในแบบทดสอบไปใชไดถูกความหมาย
และถูกบริบทของเน้ือหาสาระมากขึ้น ซึ่งแตกตางกับผลความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
ประเภทขอสอบอัตนัยกอนเรียน ที่นักศึกษาเลือกใชคําคูขัดแยงที่ไมถูกความหมายตามเนื้อหาสาระ
และบริบทของเร่ืองมากนัก  นอกจากนี้การเปรียบเทียบแบบบุคคลกับสิ่งของ ซึ่งอยูในข้ันตอนหน่ึง
ของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส ดวยการสมมุติตนเองเปนสิ่งตางๆรอบตัว ก็เปน
อีกหน่ึงแรงจูงใจที่สามารถจุดประกายมุมมองความคิดใหมๆ ที่แตกตางจากความคิดเดิม ทําให
นักศึกษาเขาใจและเขาถึงอารมณความรูสึกของสิ่งที่ตองการส่ือความมากข้ึน สามารถเขียนพรรณนา
อารมณความรูสึกนึกคิดจินตนาการไดอยางละเอียดลออลึกซึ้ง เกิดจินตภาพแกผูอาน และ
อรรถาธิบายสิ่งที่ตองการสื่อความหมายไดสมบูรณครบถวน สอดคลองกับงานวิจัยของวิไล ปฐมปทมะ 
(2539: 72) ไดศึกษาเรื่อง “ผลของการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกสที่มีตอความสามารถในการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการสอน
โดยใชรูปแบบซินเนคติกสที่มีตอความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการเปรียบเทียบกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความสามารถ
ในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ    
ซินเนคติกสสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 เมื่อพิจารณาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคบันเทิงคดี พบวา นักศึกษามี
ความสามารถในการเขียนนิทานมากที่สุด เน่ืองจากนิทานมีรูปแบบการเขียนที่ เปดกวางใน          
การนําเสนอ นักศึกษาสามารถใชจินตนาการกวางไกลสรางสรรคเรื่องราวไดเต็มที่ นอกจากน้ีนิทาน 
ยังเปนเรื่องราวที่นักศึกษาคุนเคยต้ังแตวัยเยาวและมีประสบการณในการอานนิทานมากกวางานเขียน
ประเภทอ่ืน เมื่อตองถายทอดเร่ืองราวเปนนิทานสรางสรรคนักศึกษาจึงนําเอาความรูที่ตกผลึกจาก 
การอานนิทานมานําเสนอไดอยางแปลกใหมและนาสนใจ ทําใหมีความสามารถในการเขียนนิทานมาก
ที่สุด รองลงไปคือการเขียนบทละคร และการเขียนเรื่องสั้น อีกทั้งพิจารณาความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรคตามเกณฑการประเมิน พบวา นักศึกษาความสามารถดานการเช่ือมโยงความคิดมาก
ที่สุด ทั้งน้ีเพราะรูปแบบซินเนคติกสเปนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสรางความคิดเชิงมโนทัศน
แกผูเรียนได ทําใหผูเรียนเช่ือมโยงความคิดอยางเปนระบบ เขาใจ และเขาถึงความรูสึกนึกคิดใน          
การถายทอดเร่ืองราวมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของไคลเนอร (Kleiner, 1991: 792) เรื่อง “ผล
ของการฝกใชซินเนคติกสที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร” ซึ่งผลการวิจัย
พบวา กลุมทดลองที่ใชซินเนคติกสในการเรียนรูเน้ือหาสามารถอธิบายมโนทัศนทางวิทยาศาสตรได
ดีกวากลุมควบคุมที่เรียนตามคูมือครู  
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบซินเนคติกส พิจารณาจากคาเฉล่ียการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 4 ดาน 20 ขอ
คําถาม พบวา อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานประโยชนที่ไดรับ 
เมื่อพิจารณารายขอของดานประโยชนที่ไดรับ พบวา นักศึกษาเห็นดวยมากวารูปแบบซินเนคติกส
สามารถฝกเช่ือมโยงความคิดไดอยางเปนระบบ เกิดแรงจูงใจในการเขียน สามารถเขียนเชิงสรางสรรค
ไดดีขึ้น ทําใหนักศึกษากลาแสดงออกทางความคิดมากขึ้น มีทัศนะอันดีตอการเรียนรูและมีความสุขใน
การเรียนมากข้ึน อีกทั้งนักศึกษาสามารถนํากระบวนการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
โดยเฉพาะอยางย่ิงนักศึกษาเห็นดวยมากที่สุด วารูปแบบซินเนคติกสสามารถฝกการคิดสรางสรรค
แปลกใหมได ดังที่ทิศนา แขมมณี (2548: 46-47) อธิบายเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ       
ซินเนคติกสไววา รูปแบบซินเนคติกสเปนการจัดการเรียนการสอนที่เปนประโยชนมากสําหรับ        
การเรียนรูเก่ียวกับการเขียนและการพูดอยางสรางสรรค สอดคลองกับวัชรา  เลาเรียนดี (2552: 48) 
อธิบายความหมายการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสวาการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบซินเนคติกสเปนการจัดกิจกรรมที่ไมอิงขอเท็จจริง หลักการและเหตุผล เปนรูปแบบการคิด        
ที่ตองใชความรูสึกของตัวเอง นําตนเองใหเขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลวจินตนาการให
กวางขวางหลากหลาย โดยกิจกรรมการคิดแบบซินเนคติกส จะชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค       
แปลกใหม  
 เมื่อพิจารณาดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งนักศึกษามีความคิดเห็นภาพรวมอยูใน
ระดับรองลงมา เมื่อพิจารณารายขอของดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักศึกษาเห็นดวยมาก 
วารูปแบบซินเนคติกสสามารถสรางความคิดในการเขียนเชิงสรางสรรคได เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกภายในกลุม และเปนกิจกรรมที่สรางสัมพันธอันดีกับสมาชิก
ภายในช้ันเรียนได โดยเฉพาะอยางย่ิงนักศึกษาเห็นดวยมากท่ีสุดวารูปแบบซินเนคติกสเปนกิจกรรมท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมความคิดสรางสรรคแปลกใหมได โดยนักศึกษามีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา 
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รูปแบบการสอนซินเนคติกสเปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี 
เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกภายใน
ช้ันเรียนดวย นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักศึกษาดานเน้ือหา พบวา นักศึกษาเห็นดวย
มาก วารูปแบบซินเนคติกสทําใหนักศึกษาเขียนเชิงสรางสรรคทั้งนิทาน เรื่องสั้น และบทละครได  
ตลอดจนดานระยะเวลานักศึกษาก็เห็นดวยมาก วาระยะเวลาในการเรียนเพียงพอสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถดําเนินขั้นตอนตางๆ ตามรูปแบบซินเนคติกสได และระยะเวลา
เพียงพอกับเน้ือหาสาระที่เรียน สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา  สุทธสาสน (2548:75) เร่ือง            
“การใชรูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมส ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2” ผลการวิจัยพบวา เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายดาน นักเรียนมี
ระดับความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการใชสื่อในการจัดการเรียนรู 
และดานการวัดและประเมินผล รวมท้ังมีระดับความคิดเห็นดวยมาก ดานการจัดการเรียนรู และดาน
เน้ือหา สอดคลองงานวิจัยของภณิดา ยานะ (2554 :48) เรื่อง “การใชเทคนิคซินเนคติกสเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3” ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคซินเนคติกสมีความคิดเห็นตอการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อ
สิ่งพิมพอยูในระดับเห็นดวยมาก 
 

 
 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส” ผูวิจัยมีประเด็นในการเสนอแนะ ดังน้ี 
 

 
 1. ผูสอนควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคลในข้ันที่ 2            
การเปรียบเทียบแบบตรง และขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งของ เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาได
ฝกฝนทักษะการคิดแปลกใหม คิดเช่ือมโยง มีความกลาแสดงออกทางความคิดมากขึ้น มุงเนนให
นักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในชั้นเรียน ยอมรับและเห็นคุณคาในความคิดของผูอ่ืน สรางบรรยากาศ
อิสระทางความคิดในการเรียน 
 2. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสจําเปนตองใชระยะเวลาคอนขางมาก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะการเขียน ซึ่งเปนทักษะที่นักศึกษาตองใชเวลา
ในการวางโครงเร่ือง เช่ือมโยงความคิด กระท่ังถายทอดเปนงานเขียนที่สมบูรณ ดังน้ันจึงจําเปนตอง
บริหารจัดการระยะเวลาในการเรียนใหเหมาะสม และกําหนดขอบเขตเน้ือหาไมกวางจนเกินไป เพ่ือให
ทันกับกิจกรรม 
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 1. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่จัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบซินเนคติกส เชน คําขวัญ บทโฆษณา เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทรอยกรองที่จัด            
การเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส  
 3. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนนิทาน เรื่องสั้น และบท
ละครที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
 4. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคที่จัด         
การเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนที่เนนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค 
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------------------------------------------------------ 

 รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ          
ซินเนคติกส แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค แบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 

1. รศ.ดร.สนม  ครุฑเมือง  
 วุฒิการศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย-ประวัติศาสตร  ,ศศ.ม. การสอนภาษาไทย , 

กศ.ด. การศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
 ตําแหนง  ศาสตราจารย 

ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย 
แหงประเทศไทย 

 สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. รศ.วนิดา  บํารุงไทย 
 วุฒิการศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย  , กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย 
 ตําแหนง  รองศาสตราจารย 
   ผูทรงคุณวุฒิ  วิทยาลัยนานาชาติ 
 สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 3. อาจารย ดร.พรชัย  ผาดไธสง 
 วุฒิการศึกษา ศษ.บ. บริหารการศึกษา , ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
   ปร.ด. สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายบริหารและภูมิทัศน 
 สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

4. อาจารย ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล 
วุฒิการศึกษา ค.บ. สาขาดนตรีศึกษา ,ศษ.ม. สาขาหลักสตูรและการสอน 
  ปร.ด. สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตําแหนง  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
5. อาจารย ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเย่ียม 
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร ,  กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 
  ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา  
ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา 
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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 1. แผนการจัดการเรียนรูที่จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทขอสอบอัตนัย 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภทขอสอบปรนัย 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค แบบสอบถามความคิดเห็น 

    ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
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ตารางที่ 13 แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
      จํานวน 5 ทาน 
 

 
 

  

 

 
S.D 

 

 
 1 2 3 4 5 

1.  1 
 

1. สาระสําคัญ 
   1.1  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรู 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

5.00 

 
 
 
0 

 
 
 

มีความสอดคลอง 

2. ผลการเรียนรู 
    2.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนรู 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 
 

 
5 

 
4.60 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
    3.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 
    3.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.40 

 
4.40 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

4.  สาระการเรียนรู 
    4.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    4.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.60 

 
0.45 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

5.กระบวนการเรียนรู 
    5.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    5.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การวัดและการประเมินผล 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
3 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.60 

 
4.80 

 
0.89 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

 
6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
     6.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระการเรียนรู 
    6.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

 
7. การวัดและการประเมินผล 
    7.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    7.2  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4.40 

 
4.40 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 13 แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
      จํานวน 5 ทาน (ตอ) 
 

 
 

  

 

 
S.D 

 
 1 2 3 4 5 

 2 
 ( ) 

1. สาระสําคัญ 
   1.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรู 

 
 
 
5 
 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

4.80 

 
 
 

0.45 

 
 
 

มีความสอดคลอง 

2. ผลการเรียนรู 
    2.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนรู 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0 

 
มีความสอดคลอง 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
    3.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 
    3.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 
 

 
5 
 
5 
 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5.00 

 
5.00 

 
0 
 
0 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

4.  สาระการเรียนรู 
    4.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    4.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5.00 

 
5.00 

 
0 
 
0 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

5.กระบวนการเรียนรู 
    5.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    5.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การวัดและการประเมินผล 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
4 

 
5 
 
4 

 
5.00 

 
4.80 

 
0 
 

0.45 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
    6.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระการเรียนรู 
    6.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

7. การวัดและการประเมินผล 
    7.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    7.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.60 

 
4.60 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 13 แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
      จํานวน 5 ทาน (ตอ) 
 

 
 

  

 

 
S.D 

 
 1 2 3 4 5 

 2 
 ( ) 

1. สาระสําคัญ 
   1.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรู 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

4.80 

 
 
 

0.45 

 
 
 
มีความสอดคลอง 

2. ผลการเรียนรู 
    2.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนรู 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
    3.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 
    3.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

4.  สาระการเรียนรู 
    4.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    4.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
กระบวนการเรียนรู 

 
4 
 
4 
 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 
 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

5.กระบวนการเรียนรู 
    5.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    5.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การวัดและการประเมินผล 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.60 

 
0.45 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
    6.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระการเรียนรู 
    6.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.60 

 
4.60 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

7. การวัดและการประเมินผล 
    7.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    7.2  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4.40 

 
4.40 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

 
 



76

ตารางที่ 13  แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
       จํานวน 5 ทาน (ตอ) 
 

 
 

  

 

 
S.D 

 
 1 2 3 4 5 

 3 
  ( ) 

1. สาระสําคัญ 
   1.1  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรู 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

4.80 

 
 
 

0.45 

 
 
 
มีความสอดคลอง 

2. ผลการเรียนรู 
    2.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนรู 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0 

 
มีความสอดคลอง 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
    3.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 
     3.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5.00 

 
5.00 

 
0 
 
0 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

4.  สาระการเรียนรู 
    4.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    4.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
กระบวนการเรียนรู 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

5.กระบวนการเรียนรู 
    5.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    5.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การวัดและการประเมินผล 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5.00 

 
4.80 

 
0 
 

0.45 

 
มีความสอดคลอง 

 
มีความสอดคลอง 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
    6.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระการเรียนรู 
    6.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

7. การวัดและการประเมินผล 
    7.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    7.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4.40 

 
4.40 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

 
 



77

ตารางที่ 13 แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
     จํานวน 5 ทาน (ตอ) 
 

 
 

  

 

 
S.D 

 
 1 2 3 4 5 

 3 
  ( ) 

1. สาระสําคัญ 
    1.1  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรู 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

5.00 

 
 
 
0 

 
 
 

มีความสอดคลอง 

2. ผลการเรียนรู 
    2.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนรู 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
    3.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 
    3.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

4.  สาระการเรียนรู 
    4.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    4.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
กระบวนการเรียนรู 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.60 

 
0.45 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

5.กระบวนการเรียนรู 
    5.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    5.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การวัดและการประเมินผล 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.60 

 
4.60 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
   6.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระ
การเรียนรู 
   6.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.60 

 
4.60 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

7. การวัดและการประเมินผล 
   7.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
   7.2  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4.20 

 
4.20 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

 
 



78

ตารางที่ 13  แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
       จํานวน 5 ทาน (ตอ) 
 

 
 

  

 

 
S.D 

 
 1 2 3 4 5 

 4 
 ( ) 

1. สาระสําคัญ 
    1.1  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรู 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

4.80 

 
 
 

0.45 

 
 
 
มีความสอดคลอง 

2. ผลการเรียนรู 
    2.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนรู 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
    3.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 
    3.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5.00 

 
5.00 

 
0 
 
0 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

4.  สาระการเรียนรู 
    4.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    4.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 
 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5.00 

 
5.00 

 
0 
 
0 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

5.กระบวนการเรียนรู 
    5.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    5.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การวัดและการประเมินผล 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.60 

 
0.45 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
   6.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระ
การเรียนรู 
   6.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.60 

 
4.60 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

7. การวัดและการประเมินผล 
   7.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
   7.2  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4.40 

 
4.40 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

 
 



79

ตารางที่ 13  แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
       จํานวน 5 ทาน (ตอ) 
 

 
 

  

 

 
S.D 

 

 
 1 2 3 4 5 

 4 
 ( ) 

1. สาระสําคัญ 
1.1  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรู 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

5.00 

 
 
 
0 

 
 
 
มีความสอดคลอง 

2. ผลการเรียนรู 
    2.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การจัดการเรียนรู 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0 

 
มีความสอดคลอง 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
    3.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 
    3.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระ 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

4.  สาระการเรียนรู 
    4.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    4.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5.00 

 
5.00 

 
0 
 
0 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

5.กระบวนการเรียนรู 
    5.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
    5.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
การวัดและการประเมินผล 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.60 

 
0.45 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
   6.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระ
การเรียนรู 
   6.2 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
4.80 

 
4.80 

 
0.45 

 
0.45 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

7. การวัดและการประเมินผล 
   7.1 มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
   7.2  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
4.40 

 
4.40 

 
0.55 

 
0.55 

 
มีความสอดคลอง 
 
มีความสอดคลอง 

รวม  4.74 0.38 มีความสอดคลอง 



80

ตารางที่ 14 แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 
               เชิงสรางสรรคประเภทขอสอบปรนัยของผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 
 

 
  

  
(IOC) 

 
 

1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

2. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
3. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

4. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

5. +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอง 
6. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
7. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
8. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
9. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
10. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
11. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
12. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
13. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

14. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

15. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

16. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

17. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
18. +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอง 
19. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
20. +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอง 
21. +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอง 
22. +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอง 
23. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

24. +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอง 
25. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

26. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
27. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
28. +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอง 
29. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

30. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
รวมคาเฉลี่ย 0.95 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 15 แสดงผลการพิจารณาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่น   
               (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคประเภท 
               ขอสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ 
 

ขอท่ี p 
(ความยาก-งาย) 

r 
(อํานาจจําแนก) 

1 0.30 0.38 
2 0.59 0.32 
3 0.35 0.27 
4 0.35 0.27 
5 0.57 0.27 
6 0.43 0.22 
7 0.51 0.27 
8 0.30 0.27 
9 0.51 0.27 
10 0.35 0.27 
11 0.46 0.38 
12 0.27 0.32 
13 0.51 0.27 
14 0.27 0.32 
15 0.30 0.27 
16 0.46 0.38 
17 0.35 0.38 
18 0.57 0.27 
19 0.46 0.38 
20 0.46 0.27 

คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.75    
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ตารางที่ 16 แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 
               เชิงสรางสรรคประเภทขอสอบอัตนัยของผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 
 

 
  

  
(IOC) 

 
 1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

2. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

3. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

 
 
ตารางที่ 17 แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของเกณฑการประเมินความสามารถ                    
               ในการเขียนเชิงสรางสรรคของผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 
 

 
  

  
(IOC) 

 
 1 2 3 4 5 

1. ความคิดสรางสรรค +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอง 

2. การเชื่อมโยงความคิด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

3. เนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 

4. การใชภาษา +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอง 

5. กลไกประกอบการเขียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่  18 แสดงผลการพิจารณาคาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา   
                ระดับปริญญาบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 
       ของผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 
 

 
 

  

 

 
S.D 

 

 
 1 2 3 4 5 

1.มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 5 5 5 5 5.00 0 มีความสอดคลอง 
2.มีรายละเอียดเน้ือหาครอบคลุม 5 5 4 5 5 4.80 0.45 มีความสอดคลอง 

3.ใชสํานวนภาษาเหมาะสมกับระดับผูเรียน 5 5 4 5 5 4.80 0.45 มีความสอดคลอง 

4.สื่อความหมายเขาใจงาย 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มีความสอดคลอง 

5.ถูกตองตามหลักการใชภาษา 5 5 4 4 5 4.60 0.55 มีความสอดคลอง 

6.มีจํานวนขอเหมาะสม 4 5 4 3 5 4.20 0.84 มีความสอดคลอง 

รวม  4.70 0.45 มีความสอดคลอง 
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วิชา  การพัฒนาทักษะการเขียน   นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  ช้ันปที่  1 
ช่ือหนวยการเรียนรู :  หนวยการเรียนรูที่ 2 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว เร่ือง การเขียนนิทานสัตว 
เวลาที่ใช :4คาบ  (คาบ/50 นาที)   ผูสอน :  อาจารยอาจิยา  หลิมกุล 
_________________________________________________________________________ 

 
 นิทาน ถือเปนงานเขียนประเภทบันเทิงคดี (Fiction)ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการเขียนเร่ือง
จากจินตนาการ ทําใหการเขียนนิทานไมมีขอจํากัดหรือกําหนดเครงครัดเหมือนงานเขียนประเภทอ่ืนๆ 
และเปนงานเขียนที่สามารถเขียนไดทั้งขนาดสั้นและขนาดยาว  
 นิทานสัตว (AnimalTale) หมายถึง เร่ืองที่มีสัตวเปนตัวละครเอก นิทานสัตวโดยท่ัวไปมัก
แสดงใหเห็นความฉลาดของสัตวชนิดหน่ึง และความโงเขลาของสัตวอีกชนิดหนึ่ง สัตวที่เปนตัวเอกมี
ลักษณะเปนตัวโกงมีนิสัยกลั่นแกลงเอาเปรียบคนหรือสัตวอ่ืน ซึ่งบางทีก็ไดรับความเดือดรอนจาก
กระทําของตน ความนาสนใจของเรื่องอยูที่ความขบขันจากการหลอกลวงหรือการตกอยูใน
สถานการณลําบากที่ไมนาเปนไปไดของสัตว อันเน่ืองมาจากความโงเขลาของมันเอง ซึ่งพฤติกรรม
เหลาน้ันถูกนํามาใชเปรียบเทียบแทนพฤติกรรมของมนุษย 
 

 
นักศึกษาสามารถเขียนนิทานสัตวได 

 
 

1. นักศึกษาอธิบายความหมายของนิทานสัตวได 
2. นักศึกษาอธิบายประเภทของนิทานสัตวได 
3. นักศึกษาอธิบายองคประกอบการเขียนนิทานได 
4. นักศึกษาสามารถเขียนนิทานสัตวได 

 
 

1. ความรูเกี่ยวกับนิทานสัตว 
2. หลักการเขียนบันเทิงคดี 
3. แนวทางการสรางสรรคนิทาน 

 
 

 ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส (Synectics) มีขั้นตอนดังน้ี 
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1. ครูสอบถามความรูเก่ียวกับการเขียนเรื่องจากจินตนาการ โดยใหนักศึกษายกตัวอยาง

ประเภทงานเขียนจากจินตนาการ และครูเช่ือมโยงความคิดเขาสูการเขียนนิทาน 
2. ครูใหนักศึกษายกตัวอยางประเภทนิทาน จากน้ันครูพูดเช่ือมโยงเนื้อหาเขาสูประเภท

นิทานสัตว  
โดยเลานิทานที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับพฤติกรรมของสัตวใหนักศึกษาฟง และใหจัดประเภทวาเปน
นิทานประเภทใด 
  

1. ขั้นนํา 
1.1ครูแบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมละ 3-4 คน โดยแจกใบความรูที่ 1 เรื่อง “นิทาน

สัตว เอะ!ยังไง” และใบความรูที่ 2 เรื่อง “นิทานสรางสรรคได” ใหนักศึกษารวมกันศึกษา 20 นาที 
จากน้ันครูแจกนิทานสัตวเรื่อง“สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” โดยครูใชนิทานท่ีกําหนดให
เปนตัวอยางประกอบการอธิบายเก่ียวกับแนวทางการสรางสรรคนิทาน ตลอดจนการประเมิน
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค จากน้ันครูแจกใบงานเรื่อง “เรื่องน้ีสอนใหรูวา…” ใหเวลาใน
การทําใบงานทั้งสิ้น 10 นาที 

1.2 ครูแจก “แผนโครงเร่ืองการเขียนนิทานสัตว” และ “แบบบันทึกนิทานสัตวสรางสรรค
ในแบบของเรา (ขั้นที่ 1)” ใหแตละกลุม จากน้ันครูใหสมาชิกภายในกลุมเขียนนิทานสัตว โดย
กําหนดใหมีชนิดของสัตวอยางนอย 3 ชนิด พรอมต้ังช่ือเร่ือง กําหนดเวลาในการเขียนนิทานสัตว
ทั้งสิ้น 40 นาที 
 2. ขั้นการสรางอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) 
 ครูเสนอคําคูใหนักศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง เชน  รุงกินนํ้า - หมอก , 
ตนหญา - ฟางขาว , ผาหม - เมฆ ,  นํ้าแข็ง - อมย้ิม ,  เตาถาน - ดวงอาทิตย , ฟูก - รองเทาแตะ , 
กระทอม - รูปู , แตงโม - ลูกบอล , ใบตอง - เสื้อผา ,ตะเกียบ - เขียง ,หนังสต๊ิก-ปลาหมึก เปนตน 
จากน้ันครูเขียนคําตอบของนักศึกษาไวบนกระดาน 
 3. ขั้นการสรางอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) 
 ครูใหตัวแทนกลุมจับสลากขอความสมมุติ และใหสมาชิกภายในกลุมเสนออารมณความรูสึก
ตามหัวขอที่จับสลากได โดยครูเขียนคําเหลาน้ันบนกระดาน 

ขอความท่ี 1 สมมุตินักศึกษาเปนปูที่กําลังเดินขามถนนที่มียานพาหนะสัญจรไปมา นักศึกษา
จะรูสึกอยางไร ไดเห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 

ขอความท่ี 2 สมมุตินักศึกษาเปนวัวที่กําลังเคี้ยวหญาทามกลางทุงนาที่แดดรอนจัด นักศึกษา
จะรูสึกอยางไร ไดเห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 

ขอความที่ 3 สมมุตินักศึกษาเปนแมเปดที่กําลังพาลูกเปดทั้ง 7 ตัววายนํ้าในคลอง เพ่ือหา
อาหาร นักศึกษาจะรูสึกอยางไร ไดเห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 

ขอความท่ี 4 สมมุตินักศึกษาเปนลูกนกในรังที่กําลังรอคอยอาหารจากแมนก นักศึกษาจะรูสึก
อยางไร ไดเห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 
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ขอความที่ 5 สมมุตินักศึกษาเปนปลาที่อยูในหนองนํ้าที่แหงขอด นักศึกษาจะรูสึกอยางไร ได
เห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 

ขอความที่ 6 สมมุตินักศึกษาเปนกระตายที่ติดกับดักของชาวบาน นักศึกษาจะรูสึกอยางไร 
ไดเห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 

ขอความท่ี 7 สมมุตินักศึกษาเปนนกอินทรีที่กําลังจะตะครุบเหย่ือ นักศึกษาจะรูสึกอยางไร 
ไดเห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 

ขอความท่ี 8 สมมุตินักศึกษาเปนกบในชวงฤดูฝน นักศึกษาจะรูสึกอยางไร ไดเห็น ไดยินเสียง 
ไดกลิ่นอะไรบาง 

ขอความที่ 9 สมมุตินักศึกษาเปนนกนอยที่อาศัยอยูในกรงทอง นักศึกษาจะรูสึกอยางไร ได
เห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 

  ขอความท่ี 10 สมมุตินักศึกษาเปนแมไกที่กําลังออกไขฟองสุดทาย นักศึกษาจะรูสึกอยางไร 
ไดเห็น ไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรบาง 
 4. ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง (compressed conflict) 
 ครูแจก“แบบบันทึกคําคูขัดแยง”และใหนักศึกษาแตละกลุมนําคําหรือวลีที่ไดจากข้ันที่ 2 
และขั้นที่ 3 ที่ครูจดไวบนกระดานมารวมกันเปนคําใหมที่มีความหมายขัดแยงกัน โดยใชคําอ่ืนมา 
เช่ือมได เชน สวยอันตราย ความเขมแข็งที่ออนแอ เปนตน โดยตัวแทนกลุมออกมานําเสนอคําคู
ขัดแยง และครูจดวลีเหลาน้ันไวบนกระดาน 
 5. ขั้นการอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง 
 ครูและนักศึกษาชวยกันอธิบายความหมายของคําคูขัดแยงที่ปรากฏบนกระดาน  
 6. ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน 

ครูใหนักศึกษานํานิทานสัตวที่เขียนไวในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม และเลือกวลีหรือ
ความคิดใหมจากการสรางคําคูขัดแยงบนกระดานจํานวนกี่คําก็ไดมาปรับปรุงงานเขียนช้ินเดิม จากน้ัน
ครูแจก“แบบบันทึกนิทานสัตวสรางสรรคในแบบของเรา (ขั้นที่ 6)” เพ่ือใหนักศึกษาบันทึกนิทานสัตว
ที่ปรับปรุงแกไขแลวลงในแบบบันทึกดังกลาว 
  

ครูใหนักศึกษาแตละกลุมนํานิทานสัตวที่ปรับปรุงแกไขแลว มาเปรียบเทียบกับนิทานสัตว
เร่ืองเดิมที่แตงไว พรอมแสดงความคิดเห็นตองานเขียนทั้งสองคร้ังของตน 

 
/  

1. ใบความรูที่ 1 เรื่อง“นิทานสัตว เอะ! ยังไง” 
2. ใบความรูที่ 2 เรื่อง“นิทานสรางสรรคได” 
3. นิทานสัตวเร่ือง“สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” 
4. ใบงานเรื่อง “เร่ืองน้ีสอนใหรูวา…” 
5. แผนโครงเร่ืองการเขียนนิทานสัตว 
6. แบบบันทึกนิทานสัตวสรางสรรคในแบบของเรา (ขั้นที่1) 
7. แบบบันทึกนิทานสัตวสรางสรรคในแบบของเรา (ขั้นที่ 6) 
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8. แบบบันทึกคําคูขัดแยง 
9. สลากขอความสมมุติ 

 
 

1. การตรวจใบงานเรื่อง “เร่ืองน้ีสอนใหรูวา…” 
2. การตรวจงานเขียนนิทานสัตวสรางสรรคในแบบของเรา(ขั้นที่ 6) 

 
 

………..…………………………………………………………………………………………………………...……………………….
..…………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือผูสอน 
 
 

(……………….…………………………..) 
วันที่ ………………………………………. 
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  1 

“ ! ” 

 

 …. 
 นิทานสัตว (Animal tale) หมายถึง เร่ืองเลาหรือเร่ืองราวที่แตงขึ้น เพ่ือมุงเนนความ
สนุกสนานเพลดิเพลินและสอดแทรกขอคิดเตือนใจแกผูอาน โดยเปนเรื่องที่มีสัตวเปนตัวละครเอก 
เหมาะสําหรับแตงใหเด็กอาน เพราะเด็กสวนมากชอบเรื่องราวเก่ียวกับสัตวเปนพ้ืนฐาน เชน นิทาน
อีสป เปนตน 
  
  
 นิทานสัตว เปนนิทานที่แสดงใหเห็นถึงความฉลาดและความโงเขลาของสัตว โดยสัตวที่          
เปนตัวเอกมีลักษณะเปนตัวโกง (trickster) มักกลั่นแกลงและเอาเปรียบคนหรือสัตวอ่ืน แลวผลของ 
การกระทําน้ันทําใหตนเองตองไดรับความเดือดรอน เชน นิทานอีสป เปนตน ความนาสนใจของนิทาน
สัตวอยูที่ความตลกขบขันจากการหลอกลวงหรือการตกอยูในสถานการณลําบากที่ไมนาเปนไปไดของ
สัตวอันเน่ืองมาจากความโงเขลาของมันเอง โดยผูเขียนไดนําพฤติกรรมเหลาน้ันมาใชเปรียบเทียบแทน
พฤติกรรมของมนุษย  
 

   
คณาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 172-173) แบงนิทานสัตว
ออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1.  นิทานที่แสดงนิสัยแทจริงของสัตว 
 นิทานประเภทน้ีเปนเรื่องที่มุงแสดงใหเห็นวา แมจะเปลี่ยนรูปรางลักษณะ แตสัตวก็มัก 
ไมทิ้งนิสัยเดิมของตน ตัวอยางเชนเรื่องนางแมวปาใน เรือ่งเลาวาแมวตัวหน่ึงอาศัยอยูฤๅษีกับในปา 
ตอมาแมวตัวน้ีเบ่ือชีวิตการเปนแมว จึงออนวอนใหฤๅษีชวยชุบตนเองเปนคน เมื่อฤๅษีชุบแมวให
กลายเปนคนแลว จึงตองการทดสอบวานิสัยเดิมของแมวจะหมดไปหรือไม จึงจับหนูมาปลอยตอหนา
แมว เมื่อหนูว่ิงผานแมวจึงกระโดดตะครุบหนู ฤๅษีจึงไมยอมใหเปนคนอีกตอไป  

 1 
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2.  นิทานเก่ียวกับสัตวโง สัตวฉลาด และสตัวเจาเลห 
 นิทานประเภทน้ีตัวละครท่ีเปนสัตวฉลาดทีพ่บเปนประจํา ไดแก ลิง กระตาย เปนตน  
และสัตวที่ฉลาดและเจาเลห สามารถเอาตัวรอดหรือพูดจากลบเกลื่อนขอบกพรองของตนไดดี  
คือ สุนัขจิ้งจอก ในขณะที่จระเขมักเปนสัตวที่ถูกสัตวชนิดอ่ืนหลอกลวงและหลงกลไดงาย 
 

3.  นิทานเก่ียวกับสัตวที่ดี 
นิทานประเภทน้ีเปนนิทานเก่ียวกับสัตวที่มีคุณงามความดี กตัญูรูคุณ มีจิตใจโอบออมอารี มีนํ้าใจ
ชอบชวยเหลือผูอ่ืน แตเมื่อทาํความดีแลว กลับไดรับผลรายตอบแทน ตัวอยางเชนเรื่องหมีกตัญู มี
ชายคนหน่ึงนําหมีมาเลี้ยง หมีจึงมีความจงรักภักดีตอชายผูน้ีมาก กระทัง่วันหน่ึงชายคนน้ีเขาไปในปา
โดยมีหมีติดตามไปดวย หมีไดกลิ่นเสือจึงว่ิงรอบๆเจาของเพ่ือเตือนใหหนี พลางแหงนดูตนไมเพ่ือให
เจาของปนขึ้นไป แตชายคนน้ีไมเขาใจ ในทีสุ่ดเมื่อเสือมา หมีก็ไดตอสูกับเสือกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด 
 
 
 
 
 

 
 

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร. (2542).  
 8 (Thai 8)  1-7. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมมาธิราช. 
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 ถวัลย  มาศจรัส (2546 : 157- 167)  กําหนดองคประกอบของการเขียนบันเทิงคดี ดังน้ี 
 1. โครงเร่ือง (Plot) 
 การกําหนดเหตุการณเรื่องใดเรื่องหน่ึงไวเปนเอกภาพกอใหเกิดเรื่องหน่ึงตามมา 
ซึ่งโครงเรื่องจะประกอบดวยการเปดเรื่อง ดําเนินเรื่อง และปดเรื่องโดยความขัดแยง (Conflict)  
จะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหเรื่องราวเขมขนย่ิงขึ้น ความขัดแยงน้ันจะตองเกิดกับตัวเอกของเร่ืองกับคูกรณี 
ซึ่งความขัดแยงแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย คือ ตัวละครเอก
กับตัวละครอ่ืนๆ 2) ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม คือ ตัวละครเอกกับสภาพแวดลอม        
ที่ตนเองอาศัยอยู เชน ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน 3) ความขัดแยงของมนุษยกับ
ตัวเอง  

2.แนวคิด, แกนเรื่อง (Theme)     
คือ สารัตถะสําคัญของเรื่อง ทีท่ําหนาที่สะทอนประเด็นของการนําเสนอแกผูอาน  

เชนกระตายกับเตา (ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น) , เด็กเลี้ยงแกะ (ผูพูดปดมักขาด
ความนาเช่ือถือ) เปนตน 

3.ตัวละคร (Character) 
คือ ผูทีม่ีบทบาทปรากฏอยูภายในเรื่อง อาจเปนคน สัตว สิง่ของโดยปกติบันเทิงคดี 

สําหรับเด็กและเยาวชนจะมีจํานวนตัวละครนอย เพ่ือความกระชับฉับไวในการดําเนินเรื่อง 
 4. ฉาก (Setting)  
 คือสถานที่และสิ่งแวดลอมรอบตัวละครที่ปรากฏอยูในเรื่อง เชน ภาพทองทุง หองนอน 
 ถนนหนทาง บรรยากาศที่เอยถึง เปนตน 

5.บทสนทนา (Dialogues)  
คือคําพูดโตตอบระหวางตัวละครในเรื่อง ซึ่งจําเปนตองสอดคลองกับลักษณะของตัว 

ละคร มคีวามสมจริง เชน คาํพูด กิริยา มารยาทเปนตน 
6. ทรรศนะ, มมุมอง (Point of View) 
คือ กลวิธีการเลาเรื่องราวใหผูอานรับทราบถึงเหตุการณ โดยใชสรรพนามบุรุษที่ 1 

เชน ฉัน ผม หรือใชสรรพนามบุรุษที่ 3 เชน เขา มัน พวกมัน เปนตน  

  2 
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 7. การดําเนินเรื่อง (Action) 
คือการกําหนดใหตัวละครแสดงบทบาทไปตามท่ีผูเขียนกําหนดไวในโครงเรื่อง 

 8.การเปดเรื่อง (Opening) 
คือ การเริ่มตนในฉากแรกของเรื่องที่เขียน เพ่ือเราความสนใจใหผูอานติดตามงานเขียน 

 9. ทวงทํานองการเขียน (Style) 
คือลีลาการใชถอยคําสํานวน เปนเอกลักษณของแตละบุคคล โดยทวงทํานองการเขียนที่ดี  

จะตองประกอบดวย ความชัดเจน ความกระชับของคํา มีแนวคิดใหม งดงามสละสลวยเนนสิ่งที่ควร
เนน เชน การขีดเสนใต ตัวเอน ตัวหนา เปนตน 
 10.การปดเร่ือง (Ending) 

คือการจบเรื่อง ซึ่งจะคลี่คลายปมปญหาทั้งหมด ถือเปนจดุสุดยอดของเร่ือง (climax)  
โดยการจบเรื่องมี 2ลักษณะคือ 1) จบแบบใหผูอานประหลาดใจ ฉงน 2) จบแบบประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลวโดยสิ้นเชิง 
 

 
 นพดล  สังขทอง (2549: 79-81)  เสนอแนวทางการสรางสรรคนิทานไว ดังน้ี 

1. ผูเขียนจะตองรูเรื่องราว และมีขอมูลในเรื่องที่จะเขียนดีพอสมควร 
2. ในตอนแรกพยายามเลือกเขียนเรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจ 
3. ควรรูจักสังเกตสิ่งตางๆ ตลอดจนนิสัยใจคอของผูคนเพ่ือใชประกอบในการบรรยาย 
4. ช่ือเรื่องตองนาสนใจ 
5. ตัวละครตองมีชีวิตชีวา และสมจริง 
6. เน้ือเรื่องในนิทานตองมีการกระทํา ซึ่งจะดําเนินเรื่องไปสูเปาหมาย โดยมีเหตุการณ

ตามลําดับไปสูจุดสุดยอดของเร่ือง 
7. เรื่องตองมีการตอสูหรือความขัดแยงหรือปญหาที่ตัวละครประสบปญหา หรือการตอสู 

เหลาน้ันตองนําไปสูจุดคลี่คลาย 
8. เมื่อเร่ืองถึงจุดสุดยอดแลวตองจบทันที ไมตองบรรยายเทาความหรือสรุปอะไรอีกให 
ยืดเย้ือ 
9. เมื่อเขียนเสร็จลองใหผูอ่ืนอานและเสนอความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา 
10. พยายามปรับปรุงขอบกพรองที่ไดฟงจากคําวิจารณ เพ่ือจะไดพัฒนางานเขียนในครั้งตอๆ 

ไป 
11. ศึกษาเทคนิคตางๆจากผูมีประสบการณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการเขียน 
12. ฝกจดบันทึกและฝกเขียนอยูเสมอ 
13. ศึกษาผลงานของนักเขียนทานอ่ืนๆ เพ่ือเปดโลกทัศนใหกวางไกล 
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 นพดล  สังขทอง (2549: 79-81) เสนอการใชสํานวนภาษาในการเขียนนิทาน ดังน้ี 

1. ใชคําหรือสํานวนภาษาที่เขาใจงาย เปนธรรมชาติ ใชคําที่คุนเคย  
2. ใชคําที่ถูกตองตามหลักเกณฑของภาษาไทย การเขียนสะกดคํา ตัวการันต  
3. เขียนอยางธรรมชาติที่สุด คือเขียนอยางที่พูด แตระวังการใชภาษาพูดที่ไมถูกที่ โดยเฉพาะ

ศัพทสแลง 
4. อยาใชคํา วลี ประโยคทีซ่้าํกันบอยๆ เพราะจะทําใหไมนาอาน ยกเวนนิทานเขาแบบ 
5. ใชสํานวนอุปมาอุปไมยใหพอเหมาะ เพ่ือเพ่ิมรสชาติของเรื่อง แตอยาใชมากจนเกินไป 
6. หลีกเลี่ยงคําที่มาจากตางชาติ หากเขียนเปนภาษาใดก็ควรรักษาภาษานั้นใหบริสุทธ์ิ ไม

ควรนําภาษาอ่ืนมาปะปน ยกเวนคําที่หลีกเลี่ยงไมได หรือมีจุดมุงหมายเฉพาะ 
7. ไมควรใชขอความท่ีแสดงความไมแนนอน เพราะอาจทําใหผูอานสับสน เชน “ดูเหมือน

พระเอกจะคิด” ใหบอกไปเลยวาพระเอกคิดหรือไมคิด 
8. อยาทดลองใชภาษาหรือคําศัพทใหมๆ ในการเขียนนิทานสําหรับเด็ก ควรรักษาคําที่เปน

มาตรฐานที่อานแลวสามารถสื่อความไดตรงประเด็น 
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กาลคร้ังหน่ึงเมื่อไมนานมานี้ ณ ปาที่สงบรมเย็น สัตวปานานาชนิดอยูกันอยางสันติ มีราชสีห

เปนหัวหนาปกครองดูแลผืนปา สัตวทุกตัวเคารพยําเกรงราชสีหมาก จะมกี็เพียงแตเจาสุนัขจิ้งจอก 
หางดวนเจาเลห เกเร และคอยกลั่นแกลงเพ่ือนๆ สัตวตัวอ่ืนๆ อยูเสมอ ทําใหราชสีหไดรับเร่ืองราว
รองทุกขจากสมาชิกสัตวปาไมเวนแตละวัน 

“วันน้ีเราจะแกลงสัตวตัวไหนดีนา กระรอกเอย มาเอย ยีราฟเอย เราก็แกลงมาหมดแลว 
แมกระทั่งปลาอยูในนํ้า นกอยูบนฟา เรายังหาเร่ืองแกลงจนไดเลย ฮาๆๆ” สุนัขจิ้งจอกหัวเราะอยาง
สบายอกสบายใจระหวางน้ันไดมีเตาหนุม กําลังคลานตวมเต้ียมผานมาพอดี 

“เฮย! เจาเตาอืดอาด ชวงน้ีเขารณรงคขยับเทากับออกกําลังกาย เรามาออกกําลังกายว่ิงแขง
กันดีกวา บรรพบุรุษเตาของเจาก็เคยว่ิงชนะกระตายมาแลว เจาคงไมกลัวสุนัขจิ้งจอกอยางขาหรอก 
ใชไหม ง้ันตกลงนะ เจอกันพรุงน้ีเชาตอนพระอาทิตยขึ้นที่เชิงเขานะ แลวอยาลืมมาตามสัญญาละเจา
เตาตวมเต้ียม ฮาๆ” สุนัขจิ้งจอกพูดเองเออเอง และว่ิงหายไปในปาลึก ทิ้งใหเตางุนงงกับสัญญาที่ตน
ไมมีโอกาสแมแตจะปริปากตอบรับ 

“ทําอยางไรดีละทีนี้ แยแนเรา ขาเราก็สั้นๆ จะเอาขายาวๆ ที่ไหนไปเอาชนะเจาสุนัขจิ้งจอก
ได” เตาหนุมรําพึงกับตนเอง และเริ่มคิดหาวิธีแกไข   

“ใชแลว!! เราตองไปขอคําปรึกษาจากทานราชสีห” เตาหนุมเริ่มมีความหวังข้ึนอีกครั้ง 
----------------  

ณ ถ้ําราชสีห 
“ทานราชสีหๆ อยูไหมทาน ขาตองการขอความชวยเหลือ” เสียงเรียกของเตา ปลุกราชสีห

ต่ืนจากการนอนกลางวัน 
“วาอยางไรละเจาเตา มาเสียเที่ยงวันเชียว แดดก็ออกจะรอนขนาดน้ี ทําไมเจาไมออกไปเดิน

เลนในปาใหสบายใจเลา” ราชสีหหาวไปพูดไป เพราะยังสะลึมสะลือจากการนอน 

 

 “ ” 
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“ก็เพราะวาขาไปเดินเลนในปาเนี่ยแหละ ถึงไปเจอะเขากับเจาสุนัขจิ้งจอกหางดวนจอมเจา
เลห มันทาว่ิงแขงกับขาในวันพรุงน้ีเชา แถมยังเอาเกียรติประวัติทวดเตาของขา ที่เคยว่ิงแขงชนะ
กระตายมาเปนเคร่ืองตอรองกับขาดวย หนอยแน! เจ็บใจจริงๆ”  

เมื่อไดฟงเร่ืองราวจากเตาหนุม อาการงวงนอนของราชสีหก็หายเปนปลิดทิ้ง 
“หะ!!เจาสุนัขจิ้งจอกหางดวนอีกแลวเหรอเน่ีย ขาละเบ่ือมันจริงๆ สรางปญหาใหขาปวดหัวได

ทุกว่ีทุกวัน เห็นทีเราสองตัวจะตองชวยรวมมือกันแกเผ็ดเจาสุนัขจิ้งจอกใหรูสํานึกเสยีบาง” ราชสีห
และเตาหนุมตางชวยกันครุนคิดวิถีทางกันอยูครูใหญ 

“ขาคิดออกแลววว!! ในเมื่อเจามีกระดอง เปนสิ่งมีคาในรางกายที่สามารถปองกันภัยได ดังน้ัน
เราจะตองใชกระดองของเจาเน่ียแหละใหเปนประโยชน งานน้ีเจาชนะใสๆ แตเจาตองไปตอรองกับเจา
สุนัขจิ้งจอกนะวาขอเปลี่ยนสถานที่ว่ิงแขงจากเชิงเขาเปนบนยอดเขา และเจาไปปาวประกาศใหทั่วปา
วาขาเชิญสัตวทุกตัวไปรวมชมการแขงขันในครั้งน้ีดวย” เตาหนุมพยักพเยิดรับคํา แลวราชสีหก็บอก
แผนการทั้งหมดกับเตาหนุม สัตวทั้งสองตัวตางหัวเราะดวยความพอใจ 
------------------ 

ณ  บริเวณยอดเขา ขณะที่พระอาทิตยกําลังข้ึนพนจากภูเขา 
“กวาจะตวมเต้ียมขาสั้นๆ มาถึงยอดเขาได คงจะเหน่ือยละสิทา ขานอนรอจนเมื่อยไป

หมดแลวเน่ียฮาๆ” สุนัขจิ้งจอกหัวเราะอยางสบายอารมณ 
“เผอิญขาตองเตรียมตัวมากหนอยนะ ทวดเตาของขาเคยชนะกระตายขายาวๆ มาแลว จะให

มาแพสุนัขจิ้งจอกหางดวนอยางเจา ก็จะเสื่อมเสียประวัติเตาอยางพวกขาเสียเปลาๆ” เตาหนุม
กระเซาเยาแหยสุนัขจิ้งจอก ทําใหสุนัขจิ้งจอกโกรธจนหนาดําหนาแดง 

“โถ! เตานอยขาสั้นอืดอาดอยางเจานะหรือจะเอาชนะขาได สมัยทวดเตาเจานะ ที่ชนะก็
เพราะทานกระตายประมาทนอนหลับมากกวา ถาจะว่ิงแขงกันจริงๆ เตาอยางพวกเจาไมมีทางชนะ
หรอก ฮาๆๆ” 

ระหวางที่สถานการณเริ่มตึงเครียด ราชสีหก็ปรากฏตัวขึ้น พรอมกับสัตวนานาชนิดที่พรอมใจ
กันเขารวมชมการแขงขันระหวางสุนัขจิ้งจอกหางดวนและเตาหนุม 

“ในฐานะที่ขาเปนเจาปาดูแลความสงบสุขของผืนปาแหงน้ี กรรมการในการตัดสินแพชนะคง
เปนใครไปไมไดนอกจากขา เจาคงไมขัดของหรอกใชไหมเจาสุนัขจิ้งจอก” 

“ฮาๆ ไมหรอกทานราชสีห ทานนะเปนเจาปา จะทําอะไรก็ยอมได ใครจะกลาขวางทานละ
สวนเจาพวกสัตวเล็กสัตวนอยที่ตามมากันเปนกระพรวนเน่ีย ก็ถือวาเปนกองเชียรเจาเตากันไปละกัน 
ขานะไมตองการกําลังใจหรอก ถึงอยางไรก็ชนะอยูแลว ฮาๆๆ” 

“ดีมาก! ถาเจาสองตัวพรอมแลว ก็เร่ิมเขาสูจุดปลอยตัวกันเลย” ราชสีหทําสีหนาดุดัน 
นาเกรงขาม 

“เจาเตาสูๆๆ เจาเตาสูไมตาย เจาเตาไวลาย สูไมตาย แตตองสู!!” สัตวทุกตัวตางสงเสียงเชียร
เตาหนุม ทําใหสุนัขจิ้งจอกขุนเคืองใจเปนอยางมาก  

“เขาที่…ระวัง…ไป!!!โฮกกกกกกกกก!!”  
สิ้นเสียงคํารามของราชสีห เตาหนุมหดหัวหดตัวมุดในกระดอง และกลิ้งตัวไถลลงมาจากยอด

เขาอยางรวดเร็ว ในขณะทีส่นัุขจิ้งจอกว่ิงถลาตามลงมาติดๆ แตดวยทางลาดเขาที่ไมราบเรียบ  
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กอปรกับเปนพ้ืนหินกรวด ทําใหสุนัขจิ้งจอกเจ็บเทาเปนอยางมาก จากที่ว่ิงเต็มกําลัง ก็คอนๆ ผอน
ความเร็วลง กระทั่งเดินกระยองกระแยงเขาเสนชัย ซึ่งกอนหนาน้ันเตาหนุมไดกลิ้งเขาเสนชัยเปนที่
เรียบรอยแลว 

“เย!! เจาเตาเกงที่สุดเลยชนะเจาสุนัขจิ้งจอกได  ไขโย! ไชโย!” บรรดาสัตวตางเขามาแสดง
ความยินดีอุมเตาหนุมกระโดดไปมา ตางกับสุนัขจิ้งจอกที่นอกจากไมมีสัตวตัวไหนปลอบใจแลว ยังไม
มีใครสนใจทําแผลใหมันอีกดวย 

“ชางนาอดสูนัก! แพใครไมแพ มาแพเจาเตาขาสั้นไดซะน่ี รูถึงไหนอายถึงน่ัน แลวขาจะอยูสู
หนาสัตวตัวอ่ืนไดอยางไรกัน” สุนัขจิ้งจอกรําพึงรําพันกับตนเอง และพยายามใชพละกําลังที่เหลืออยู
กระเสือกกระสนว่ิงหนีออกจากผืนปาแหงน้ัน 

นับแตน้ันเปนตนมา ความสขุไดกลับคืนมาอีกครั้ง สัตวปาทุกตัวตางอยูรวมกันอยางสันติ โดย
มีราชสีหเปนเจาปาและเตาหนุมเปนผูชวยเจาปา ดูแลความสงบสุขของบรรดาสัตวปา ปกครองผืนปา
แหงน้ีเร่ือยมา  
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 : “ ” 

 
 

1. นิทานสัตวเร่ือง “สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” จัดเปนนิทานสัตวประเภทใด  
เพราะอะไร (2 คะแนน) 

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

2. นิทานสัตวเร่ือง “สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” ผูเขียนใชองคประกอบในการเขียน
บันเทิงคดีอยางไร (4 คะแนน) 
2.1 แนวคิด/แกนเรื่อง (theme) 
คือ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2  ตัวละคร (character) 
ไดแก…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3  ฉาก (Setting) 
ไดแก…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4  มีการปดเรื่อง (ending) 
แบบ…………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

 “ …” 

……………………………………………………………….. 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 
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3. นิทานสัตวเร่ือง “สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” เปนไปตามลักษณะที่ดีของ       
การสรางสรรคนิทานและใชสาํนวนภาษาที่ใชในการเขียนนิทานเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
อยางไร (อธิบาย)  (4 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. นิทานสัตวเร่ือง “สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” จัดเปนนิทานสัตวประเภทใด เพราะ
อะไร (2 คะแนน) 

ตอบ ประเภทนิทานเก่ียวกับสัตวโง สัตวฉลาด และสัตวเจาเลห เพราะเปนเร่ืองราวของ 
ราชสีหเจาปาที่ใชสติปญญาแกปญหาใหเตาสามารถว่ิงแขงชนะสุนัขจิ้งจอกเจาเลหไดสําเร็จ 
(บอกประเภทถูกตองได 1 คะแนน และอธิบายถูกตองได 1 คะแนน =2 คะแนน)  

_________________________________________________________________________ 
 
2.  นิทานสัตวเร่ือง “สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” ผูเขียนใชองคประกอบในการเขียน
บันเทิงคดีอยางไร (4 คะแนน) 
 ตอบ   2.1 แนวคิด/แกนเรื่อง (theme) คือผูที่มีปญญาดี ยอมใชสติปญญาในการแกไข
ปญหาได 

2.2 ตัวละคร (character)  ไดแก  ราชสีห  สุนัขจิ้งจอก เตา 
2.3  ฉาก (Setting) ไดแก  ปา  ภูเขา 
2.4 มีการปดเรื่อง (ending) แบบประสบความสําเร็จ 

(ตอบถูกตองไดขอละ 1 คะแนน) 
_________________________________________________________________________ 
 
3. นิทานสัตวเร่ือง “สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” เปนไปตามลักษณะที่ดีของ            
การสรางสรรคนิทาน และใชสํานวนภาษาที่ใชในการเขียนนิทานเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไร 
(อธิบาย)  (4 คะแนน) 
 ตอบ  1. ช่ือเรื่อง “สุนัขจิ้งจอกอวดดีกับราชสีหเจาปญญา” เปนช่ือเรื่องที่นาสนใจ สามารถ
ดึงดูดใจใหผูอานติดตามเรื่องราวของตัวละครหลักทั้งสองตัวได โดยผูเขียนไดนําเอาวิสัยของตัวละคร
ภายในเรื่องมาเปนจุดเดนใหผูอานกระหายใครรูวาราชสีหจะใชสติปญญาในการแกไขปญหาหรือให
บทเรียนกับสุนัขจิ้งจอกอวดดีอยางไร 
 2. ตัวละครมีชีวิตชีวา และสมจริง เพราะทั้งราชสีห สุนัขจิ้งจอก และเตา ตางก็ดําเนิน
พฤติกรรมไปตามวิสัยของตน เชน ราชสีหเปนเจาปาและอาศัยอยูในถ้ํา สุนัขจิ้งจอกมักเจาเลหและ
ปราดเปรียว เตามีวิสัยเช่ืองชาและมีกระดองไวปองกันภัย เปนตน  

  

 “ …” 
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 3. ลําดับเหตุการณไปสูจุดสุดยอดของเร่ืองไดดี โดยความขัดแยงเกิดจากปญหาของ
เตาหนุมที่ถูกสนัุขจิ้งจอกทาว่ิงแขงขัน กระทั่งราชสีหเปนผูชวยเหลือแกไขเรื่องราวไปสูจุดคลี่คลาย
ในทางที่ดี คือ เตาหนุมชนะในการแขงขัน สุนัขจิ้งจอกหนีออกจากปา ทําใหปาแหงน้ันสงบสุขเร่ือยมา 

 4. ผูเขียนใชสํานวนภาษาที่เขาใจงาย เปนธรรมชาติ เชน บทสนทนาของสนัุขจิ้งจอกที่
มีความเจาเลห แสดงถึงความหย่ิงทระนงและมั่นใจในตนเอง หรือบทสนทนาที่เตาและสุนัขจิ้งจอกตาง
ก็เรียกราชสีหเจาปาวา ‘ทาน’ เปนตน  
 (ตอบประเด็นถูกตองและอธิบายความถูกตองไดขอละ 1 คะแนน) 
_________________________________________________________________________ 
 

 
8  - 10   =    ดี 
5  -   7   =    ปานกลาง 
1  -  4    =    ควรปรับปรุง 
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  “ …” 
:    

             

 
  

( 10) 
 

   
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 

 8  -  10   =    ดี 
5  -   7    =    ปานกลาง 
1  -   4    =    ควรปรับปรุง 
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 …………………………………………………………. 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/  (Theme)………………………………………………………………………………………….. 
 (Character)  1. …………………………………………………….  2.……………………………………… 

    3………………………………………………………  4.……………………………………… 
 

(Setting)/ …………………………………………………………………………………………………………………
………....………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 …………………………………………………………. 

 
ช่ือเรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1 

10 

20 



104

 

 ( ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

 1 

30 

40 

50 
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 …………………………………………………………. 

 
ช่ือเรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
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ช่ือ-สกุล …………………………………………………………รหัสนักศึกษา…………………ช้ันปที่……….หอง…….. 
_________________________________________________________________________ 

: 1. ใหนักศึกษาเขียนความเรียงเชิงสรางสรรค โดยใชคําศัพททีก่ําหนดใหมาสรางสรรค 
     งานเขียนใหมากที่สุด (ขดีเสนใตคําศัพทที่เลือกใชในงานเขียนดวยปากกาสีแดง) 

   2. กําหนดความยาวเร่ือง 25 บรรทัดขึ้นไป  
  3. กําหนดระยะเวลาในการเขียนความเรียงเชิงสรางสรรค 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

   4. เกณฑการประเมิน คือ ความคิดสรางสรรค การเช่ือมโยงความคิด เน้ือหาสาระ 
      การใชภาษา และกลไกประกอบการเขียน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 

มหัศจรรย อบอวล  พิสดาร  สุนทร ี  บริบูรณ  พฤกษา
อาถรรพ  แพรพรรรณ เคลิบเคลิ้ม ปราสาท  ตรากตรํา นิทรา 
ศรัทธา  มหาสมุทร จิตวิญญาณ พอเพียง  ศฤงคาร  นิรันดร 
สวรรคบนดิน    สวยอันตราย    ศัตรูที่รัก ความพายแพอันงดงาม ความเขมแข็งที่เปราะบาง 
_________________________________________________________________________ 
 

ช่ือเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
 

     
 

  
5   4   3   2   1   0   

1. ความคิด
สรางสรรค 

- ต้ังชื่อเร่ือง 
แปลกใหม  
-เสนอเน้ือหา
สาระแปลกใหม 
-เสนอแนวคิด
เร่ืองแปลกใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
แปลกใหม 
 

- ต้ังชื่อเร่ือง
แปลกใหม  
-เสนอเน้ือหา
สาระ 
แปลกใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ืองแปลกใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 
 

- ต้ังชื่อเร่ือง 
แปลกใหม   
-เสนอเน้ือหา
สาระแปลกใหม 
- เสนอแนวคิด 
เร่ือง 
ไมแปลกใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 
 

- ต้ังชื่อเร่ือง
แปลกใหม  
-เสนอเน้ือหา
สาระ 
ไมแปลกใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ือง 
ไมแปลกใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 

- ต้ังชื่อเร่ือง 
ไมแปลกใหม  
-เสนอเน้ือหา
สาระ 
ไมแปลกใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ืองไมแปลก
ใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 

- ไมต้ังชื่อเร่ือง 
-เสนอเน้ือหา
สาระ 
ไมแปลกใหม 
- เสนอแนวคิด
เร่ืองไมแปลก
ใหม 
- เลาเร่ืองดวย
มุมมอง 
ไมแปลกใหม 
 

2. การ
เชื่อมโยง
ความคิด 

- จัดลําดับ
ความคิดเปน
ระบบ 
- ความคิดหลัก
กับความคิดรอง
สัมพันธกัน 
- ความคิด
ตอเนื่องเปน
อันหนึ่ง 
อันเดียวกัน 

- จัดลําดับ
ความคิดเปน
ระบบ 
- ความคิดหลัก
กับความคิดรอง
สัมพันธกัน 
- บางชวง
ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหนึ่ง 
อันเดียวกัน 

- จัดลําดับ
ความคิดเปน
ระบบ 
- ความคิดหลัก
กับความคิดรอง
สัมพันธกัน 
- ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหน่ึง 
อันเดียวกัน 
 

- จัดลําดับ
ความคิดเปน
ระบบ 
-ความคิดหลัก
กับความคิดรอง 
ไมสัมพันธกัน 
- ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหน่ึง 
อันเดียวกัน 
 

- จัดลําดับ
ความคิดไมเปน
ระบบ 
- ความคิดหลัก
กับความคิดรอง 
ไมสัมพันธกัน 
- ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหน่ึง 
อันเดียวกัน 

- จัดลําดับ
ความคิดไมเปน
ระบบ 
-ขาดความคิด
รอง 
- ความคิด 
ไมตอเนื่อง  
ขาดความเปน
อันหน่ึง 
อันเดียวกัน 

3. เนื้อหา
สาระ 

- มีบทนํา 
เนื้อหาและสรุป 
- เนื้อหา 
สอดคลองกับ
ชื่อเร่ือง 
- ใจความ
สมบูรณ  
- เนื้อหามี
รายละเอียด
ครบถวน 

- มีบทนํา 
เนื้อหาและสรุป 
- เนื้อหา 
สอดคลองกับ 
ชื่อเร่ือง 
- ใจความ
สมบูรณ 
- เนื้อหา 
บางชวง 
ขาด
รายละเอียด 

- มีบทนํา  
เนื้อหาและสรุป 
- เนื้อหา 
สอดคลองกับ 
ชื่อเร่ือง 
- บางชวง
ใจความ 
ไมสมบูรณ 
- เนื้อหาบาง
ชวงขาด
รายละเอียด 

- มีบทนํา 
เนื้อหาและสรุป 
- เนื้อหาบาง
ชวงไม
สอดคลองกับ
ชื่อเร่ือง 
- บางชวง
ใจความ 
ไมสมบูรณ 
- เนื้อหา 
ขาด
รายละเอียด 

- ขาดบทนํา
หรือสรุป 
- เนื้อหา 
ไมสอดคลอง 
กับชื่อเร่ือง 
- ใจความ 
ไมสมบูรณ 
- เนื้อหา 
ขาด
รายละเอียด 

- ขาดบทนํา 
และสรุป 
- เนื้อหา 
ไมสอดคลองกับ
ชื่อเร่ือง 
- ใจความ 
ไมสมบูรณ 
- เนื้อหา 
ขาด
รายละเอียด 
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เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค (ตอ) 
 

     
 

  
5   4   3   2   1   0   

4. การใช
ภาษา  

 

- ใชคําและ
สํานวนภาษา
ถูกตอง 
- ส่ือ
ความหมาย
ชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยคถูกตอง 
 

- ใชคําหรือ
สํานวนภาษาผิด 
1  ตําแหนง 
- ส่ือความหมาย
ชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยคถูกตอง 
 

-ใชคําหรือ
สํานวนภาษา
ผิด  2-3  
ตําแหนง 
- บางชวง 
ส่ือความหมาย 
ไมชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยคถูกตอง 

-ใชคําหรือ
สํานวนภาษา
ผิด  4-5  
ตําแหนง 
- บางชวง 
ส่ือความหมาย 
ไมชัดเจน 
- เรียบเรียง 
บางประโยค 
ไมถูกตอง 

-ใชคําหรือ
สํานวนภาษาผิด  
4-5  ตําแหนง 
- ส่ือความหมาย
ไมชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยค 
ไมถูกตอง 

-ใชคําหรือ
สํานวนภาษา
ผิด  มากกวา 
5ตําแหนง 
- ส่ือ
ความหมายไม
ชัดเจน 
- เรียบเรียง
ประโยค 
ไมถูกตอง 

5. กลไก
ประกอบ 
การเขียน 

- ใชคําตามที่
โจทยกําหนดมี
จํานวนคํา
ต้ังแต  15  คํา
ขึ้นไป 
 

- ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
15  คําขึ้นไป 
 

-ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
12-14 คํา 
 

-ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
นอยกวา  12 
คํา 
 

-ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
นอยกวา  12 คํา 
 

-ใชคําตามที่
โจทยกําหนด  
มีจํานวนคํา 
นอยกวา  12 
คํา 
 

 
 

เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
  คาเฉลี่ยระหวาง    4.50  - 5.00  คือ  มีความสามารถอยูในระดับดีเย่ียม 
  คาเฉลี่ยระหวาง    3.50 -  4.49  คือ   มคีวามสามารถอยูในระดับดีมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง    2.50 -  3.49  คือ  มีความสามารถอยูในระดับดี  
  คาเฉลี่ยระหวาง    1.50 -  2.49  คือ  มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง    0.50 -  1.49  คือ  มีความสามารถอยูในระดับพอใช 
คาเฉลี่ยระหวาง    0.00 -  0.49  คือ  มีความสามารถอยูในระดับควรปรับปรุง 
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 : 1.  4   20    

     2.  (X)  
              3.  30  
______________________________________________________________________________ 
 

1.ขอใดอธิบายความหมายเก่ียวกับ “ความคิดสรางสรรค” ไดถูกตอง 
ก.  เกิดจากความคิด (think)และสรางสรรค (creative) 
ข.  ความคิดสรางสรรคเกิดขึ้นตอเมื่อมีการกระตุนทางความคิด 
ค.  ความคิดสรางสรรคเปนการคิดแปลกใหม เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

 ง.  ความคิดสรางสรรคเปนการคิดนอกกรอบ และทําใหทางเลือกเดิมนาสนใจมากขึ้น 
 
2. บุคคลใดเปนไปตามลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรค 

ก.  อัคคีประดิษฐรถยนตลอยนํ้าได 
ข.  วารีเปนนักรําไทยประจําโรงเรียน  
ค.  พสุธาคิดพัฒนาสูตรการทําอาหารไทยแบบอินเตอร 
ง.  วาโยเปดรานขายของฝากจากประเทศญีปุ่น เปนรานแรกของจังหวัด 

 
 3-4 

จากขอความตอไปน้ี จัดเปนลักษณะความคิดใด 
ก. ความคิดริเริ่ม (Originality)   ข. ความคลองในการคิด (Fluency) 
ค. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility)  ง. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

 
3. “สําหรับโดนัทลูกเตาที่กลุมพวกผมคิด จะมีความแตกตางจากโดนัททั่วไป ซึ่งปกติโดนัทจะเปนทรง
กลม มีรูตรงกลาง แตพวกผมจะทําเปนโดนัทรูปแบบใหมที่เปนรูปทรงลูกบาศก และจะเพ่ิมลูกเกดใน
แตละดานเพ่ือใหมีลักษณะเหมือนลูกเตา” 
4. “หากนักศึกษาตองการหยิบหนังสือที่วางอยูบนช้ันหนังสือช้ันบนสุด แตช้ันวางหนังสือมีความสูงถึง 
3 เมตร นักศึกษาจะแกไขปญหาดวยวิธีใดบางบอกวิธีมาใหมากที่สุด ภายในระยะเวลา 1 นาที” 
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5. ขอใดใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไดถูกตองที่สุด 
ก.  งานเขียนที่มีความคิดแปลกใหม ไดรับการยอมรับจากสาธาณชน 
ข.  งานเขียนที่แสดงความคิดหลากหลาย ใชสํานวนภาษาที่แปลกใหม  
ค.  งานเขียนทีแ่สดงทัศนะอันงดงาม ใชสํานวนภาษาเฉพาะตน เขาใจงาย 
ง.  งานเขียนที่แสดงถึงความคิดแปลกใหมใชสํานวนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ  

มีคุณคาและเปนที่ยอมรับ 
 
6.  ขอใดอธิบายลักษณะของงานเขียนเชิงสรางสรรคไมถูกตอง 

ก.  งานเขียนเชิงสรางสรรคแบงออกเปน 2 ประเภท คือ รอยแกว รอยกรอง 
ข.  นวนิยาย บทละคร  สารคดี เปนสวนหน่ึงของงานเขียนประเภทรอยแกว 
ค.  เรื่องสั้นกับนวนิยายมีความแตกตางที่ขนาดของเร่ือง และการนําเสนอแงมุม 
ง.  งานเขียนเชิงสรางสรรคทั้งรอยแกวและรอยกรอง ตางก็มีขอบังคับในการเขียน 

 
7. “วงเดือน”เรียนในรายวิชาการเขียนเชิงสรางสรรค แตวงเดือนไรแรงบันดาลใจที่จะสรางสรรค
นิทานสงอาจารย หากนักศึกษาเปนเพ่ือนสนิทของวงเดือน นักศึกษาจะแนะนําแนวทางการเขียนสิ่งใด
เปนอันดับแรก  

ก.  ใหวงเดือนกําหนดช่ือเรื่องใหนาสนใจ  
ข.  ใหวงเดือนเลือกเขียนนิทานเรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจ 
ค.  ใหวงเดือนสังเกตอุปนิสัยของผูคน เพ่ือใชประกอบในการบรรยาย 
ง.  ใหวงเดือนกําหนดเร่ืองใหตัวละครเกิดความขัดแยง และนําไปสูจุดคลี่คลายเรื่อง 

 
8. ขอใดลําดับข้ันตอนการเขียนนิทานไดถูกตองเหมาะสม 
 ก. การต้ังช่ือเร่ือง ---->การเขียนโครงเรื่อง ----> การกําหนดแนวคิดเรื่อง ----> 
การเขียนเร่ือง ----> การตรวจทานแกไข 
 ข. การต้ังช่ือเร่ือง ---->การกําหนดแนวคิดเรื่อง ----> การเขียนโครงเรื่อง ----> 
การเขียนเร่ือง ----> การตรวจทานแกไข 
 ค. การเขียนโครงเรื่อง ----> การต้ังช่ือเร่ือง ---->การกําหนดแนวคิดเรื่อง ----> 
การเขียนเร่ือง ----> การตรวจทานแกไข 
 ง. การเขียนโครงเรื่อง ----> การกําหนดแนวคิดเรื่อง ----> การต้ังช่ือเร่ือง ----> 
การเขียนเร่ือง ----> การตรวจทานแกไข 
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9.  บุคคลใดทีม่ีแนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนนิทานที่ไมถูกตอง 
ก.  สมโอพยายามปรับปรุงแกไขนิทานตามคําวิจารณของอาจารย 
ข.  กลวยเก็บนิทานที่เขียนเสร็จไวที่ตนเอง เพ่ือปองกันไมใหผูอ่ืนนําผลงานไปคัดลอก 
ค.  แตงโมหมัน่จินตนาการตนเองเปนสิ่งตางๆ และจดบันทึกอารมณ ความรูสึกเหลาน้ันไว 
ง.  นอยหนาศึกษาผลงานนิทานของนักเขียนหลายๆ ทาน เพ่ือเปดโลกทัศนงานเขียนให

กวางไกลมากขึ้น 
 
10.บุคคลใดใชภาษาในการเขียนนิทานถูกตองเหมาะสม 

ก.  คุณครมูีนาเขียนนิทานเขาแบบดวยการใชคําหรือวลีทีซ่้ํากันบอยๆ  
ข.  คุณครูมัลลกิาใชภาษาพูดและศัพทสแลงในการเขียนนิทานสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือความสมจริง 
ค.  คุณครูมาลสีงเสริมจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการสรางสรรค

คําศัพทใหมๆ  ในนิทานสําหรบัเด็กที่เขียนขึ้น 
ง.  คณุครูมาลนีิตองการใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะหและมีจนิตนาการ ดวยการใชสํานวนภาษา

วา “ดูเหมือน…” ในการเขียนนิทานคติ 
 
11.  ขอใดไมใชแนวทางของการสรางสรรคนิทานคติ 

ก.  การดําเนินเรื่องไมซับซอน   
ข.  นิทานคติมกัมีขนาดเร่ืองไมยาวนัก 
ค.  แนวคิดเรื่องตองช้ีใหเห็นผลของการกระทํา 
ง.  ตัวละครเปนคนหรือสัตว ควรมีตัวละครประมาณ 3-6 ตัว 

 
12.  ขอใดอธิบายลักษณะของเรื่องสั้น (Short story)ไดชัดเจนมากที่สุด 

ก.  มีขนาดสั้นกวานวนิยาย   
ข.  มีโครงเรื่องและแนวคิดเรือ่งเดียวเทาน้ัน 
ค.  มีองคประกอบการเขียนคลายคลึงกับนวนิยาย 
ง.  มีเน้ือหาเปนประเภทขบขัน โศกเศรา ลอเลียนสังคมก็ได 

 
13. ขอใดไมใชแนวทางการสรางสรรคเรื่องสั้น 

ก.  พรรณนาฉากละเอียดลึกซึ้ง  
ข.  มีตัวละครสําคัญเพียงตัวเดียว 
ค.  เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น    
ง.  แสดงทัศนะหรือนําเสนอแงมุมชีวิตเพียงอยางเดียว  
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14.  เรื่องสั้นทีม่ีขนาดความยาวประมาณ 4,000 คํา ถือเปนเรื่องสั้นขนาดใด 
ก.  เร่ืองสั้นขนาดสั้น (short-short story)      
ข.  เรื่องสั้นขนาดกลาง (middle-short story) 
ค.  เรื่องสั้นขนาดยาว (long-short  story)   
ง.  เร่ืองสั้นขนาดใหญ (big-short story) 

 
15.ขอใดคือสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหผูมีอาชีพเปนครูตองฝกฝนการเขียนบทละครเชิงสรางสรรค 

ก.  เพ่ือถายทอดวรรณศิลป      
ข.  เพ่ือนําไปใชในการแสดง 
ค.  เพ่ือใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน   
ง.  เพ่ือสรางเสริมคณุลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักเรียน 

 
16.  ขอใดอธิบายความสัมพันธระหวางบทละครกับการแสดงละครไมถกูตอง 

ก.  ผูเขียนบทละครกับผูแสดงละครเปนคนละคนกัน 
ข.  ผูเขียนบทละครและผูแสดงละครตองทํางานประสานกัน 
ค.  ผูเขียนบทละครจําเปนตองกําหนดบทสนทนาใหเปนไปตามอุปนิสัยของผูแสดงละคร 
ง.  การแสดงละครจะบรรลุเปาหมายหรือไม ขึ้นอยูกับความสมบูรณของบทละครและ 

ผูแสดงละคร 
 
17. บุคคลใดทีเ่ขียนบทสนทนาของตัวละครไดถูกตองเหมาะสม 

ก.  รสสุคนธกาํหนดใหตัวละครเอกพูดพรรณนาความคิดของตนเองใหมากที่สุด  
ข.  ลลีาวดีดึงดูดความสนใจของผูชม ดวยการกําหนดใหตัวละครเอกเปนเด็กหญิงแสนซน  

ชางพูด  
ค.  กรรณิการระบุอากัปกิริยาของตัวละคร ดวยการเขียนลงในวงเล็บหลังบทสนทนา 

ของตัวละคร 
ง.  ดาหลากําหนดใหตัวละครท่ีแสดงเปนคณุหญิงแมมีอุปนิสัยตรงไปตรงมา สั่งสอนใหลูก

สาวตอสูชีวิตและเห็นคุณคาของเงิน 
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  18-20 
 “ ” 

 1 
ณ บริเวณสวนดอกไมแหงหนึ่ง ซึ่งมีดอกไมทกุๆ ชนิดมากมายหลายสี กําลังผลิดอกออกชอ

อยางสวยงาม ขณะนั้นเปนเวลาเชาของเดือนมกราคม อากาศกําลังเย็นสบาย มีเด็กหญิงคนหน่ึงถือ
พวงมาลัยเขามาในสวน และเดินเขาไปที่ตนกุหลาบ 

เด็กหญิง    สวัสดีจะ กุหลาบจา 
 กุหลาบ    สวัสดีจะ คุณหนูนอย จะไปไหนแตเชาจะ 

เด็กหญิง    วันน้ีฉันมีพวงมาลัยมาใหเธอ 
กุหลาบ    ขอบใจมากคุณหนู แตฉันรบัพวงมาลัยไมไดหรอก 
เด็กหญิง    ทําไมละจะ 
กุหลาบ    ก็ฉันไมมีความดีอะไรเลย 
เด็กหญิง มีสิจะ ก็เธอมีกลิ่นหอม สีสดสวย ฉันชอบ ฉนัจึงจะให

พวงมาลัยแกเธอ 
กุหลาบ    พวงมาลัยของเธอมีคามาก จงเก็บไวใหคนทีดี่ที่สุดเถิด 
เด็กหญิง    เอ…จะมีใครอีกนะ 
กุหลาบ    เดินตอไปสิจะ สวัสดีคุณหนู 

 
เด็กหญิงเดินตอไป และพบกับผีเสื้อ นก กระรอก และลูกแมว ซึ่งสัตวทั้งหลายก็ตางไมยอมรับ
พวงมาลัยของเด็กหญิง 

เด็กหญิง    ฉันคิดวาเธอเปนคนดีที่สุดแลวละลูกแมว 
ลูกแมว ไมใชไมใช ฉันไมใชคนดีที่สุด ฉันก็มีความดีบางนิดหนอย

เหมือนกุหลาบ ผีเสื้อ นก และกระรอกน่ันแหละ 
เด็กหญิง    ง้ันใครละที่ดีทีสุ่ด ที่ฉันจะมอบพวงมาลัยให 
ลูกแมว    คนที่ดีที่สุด ตองมีความดีหลายๆ อยาง 
เด็กหญิง    เชนอะไรละ 
ลูกแมว    ตองรักคุณหนู 
เด็กหญิง    แลวมีอะไรอีกละ 
ลูกแมว    เม่ือคุณหนูปวยไขก็ชวยรักษาพยาบาลและคนๆ นั้นจะทํา 

ทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือใหคุณหนูมีความสุข  
เด็กหญิง    เอ…แลวคนๆ น้ันคือใครนะ 
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18. บทละครสรางสรรคขางตน ปรากฏองคประกอบการเขียนบทละครใดบาง 
ก.  บทสนทนา (Dialogues)- ฉาก (Setting) 
ข.  โครงเรื่อง (Plot)- ตัวละคร (Character) 
ค.  ตัวละคร (Character) – แนวคิด (Theme) 
ง.  การแสดง (Acting) - ดนตรีหรือภาพประกอบ (Music/Sound Effect) 

  
19. ขอใดเปนแนวคิดสําคัญของบทละครเชิงสรางสรรคขางตน 

ก.  มุงสอนใหนักเรียนพูดจาไพเราะ     
ข.  มุงสอนใหนักเรียนมีจิตใจโอบออมอารี 
ค.  มุงสอนใหนักเรียนมีความกตัญูกตเวที  
ง.  มุงสอนใหนักเรียนมีความเมตตากรุณาตอสรรพชีวิต 

 
20. บทสนทนาของตัวละครภายในเรื่องเหมาะสมกับพฤติกรรมหรือไม อยางไร 

ก.  เหมาะสม เพราะบทสนทนาของตัวละครสื่อใหเห็นวาเด็กหญิงมีพฤติกรรมคงเสนคงวา 
ข.  เหมาะสม เพราะบทละครสําหรับวัยเด็ก ตัวละครยอมพูดจาโตตอบกันเพ่ือสราง 

จินตนาการ 
ค.  ไมเหมาะสม เพราะบทสนทนากําหนดใหเด็กหญิงพูดมากเกินไปทําใหตัวละครอ่ืน 

มีบทพูดนอย 
ง.  ไมเหมาะสม เพราะผีเสื้อ นก กระรอก และลูกแมว ไมควรจะพูดสนทนาโตตอบได  

ทําใหเร่ืองไมสมจริง 
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1.  ข. 

2. ก. 

3.  ง. 

4.  ค. 

5. ง. 

6.  ง. 

7. ข. 

8. ง. 

9. ข. 

10. ก. 

 

 

 ( ) 

11.  ง. 

12. ข. 

13. ก. 

14. ก. 

15. ง. 

16. ค. 

17. ค. 

18. ก. 

19. ค. 

20. ข. 
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คําช้ีแจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนทางการวิจัย การตอบคําถาม 
ไมมีผลตอคะแนนในรายวิชา จึงขอใหนักศึกษาพิจารณาและตอบคําถามตามความจริง 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับน้ี ประกอบดวยประโยคขอความจํานวน 20 ขอ 
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานระยะเวลา 2) ดานเน้ือหา 3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู           
4) ดานประโยชนที่ไดรับ 
 3. ใหนักศึกษาอานขอความและทําเคร่ืองหมาย √  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาใหครบทุกขอ 
 

 
 

 
เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย 
นอยที่สุด 

5 4 3 2 1 
 

1. ระยะเวลาในการเรียนเพียงพอ
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรยีน 
การสอนตามรูปแบบซินเนคติกส 

     

2. ระยะเวลาที่กําหนดใหเพียงพอ
สําหรับขั้นตอนตางๆ ของรูปแบบ 
ซินเนคติกส 

     

3. ระยะเวลาในการเรียนเพียงพอ 
กับเน้ือหาสาระ 

     

 
4. รูปแบบซินเนคติกสทําให
นักศึกษาเขียนเชิงสรางสรรคได 

     

5. รูปแบบซินเนคติกสทําให
นักศึกษาเขียนนิทานได 

     

6. รูปแบบซินเนคติกสทําให
นักศึกษาเขียนเร่ืองสั้นได 

     

7. รูปแบบซินเนคติกสทําให
นักศึกษาเขียนบทละครได 
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เห็นดวย 
มากที่สุด 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยที่สุด 

5 4 3 2 1 
 

8. รูปแบบซินเนคติกสสามารถ
พัฒนาทักษะการเขียน              
เชิงสรางสรรคได 

     

9. รูปแบบซินเนคติกสเปนกิจกรรม 
ที่มีลําดับข้ันตอนเหมาะสม 

     

10. รูปแบบซนิเนคติกสสามารถ
สรางความคิดในการเขียน          
เชิงสรางสรรคได 

     

11. รูปแบบซนิเนคติกสเปนกิจกรรม
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริม        
การคิดสรางสรรค แปลกใหม 

     

12. รูปแบบซนิเนคติกสเปนกิจกรรม
ที่สนุกสนาน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สมาชิกภายในกลุม 

     

13. รูปแบบซนิเนคติกสเปนกิจกรรม
ที่สรางสัมพันธอันดีกับสมาชิกภายใน
ช้ันเรียน 

     

 
14. นักศึกษาไดฝกการเช่ือมโยง
ความคิดอยางเปนระบบ 

     

15. นักศึกษาไดฝกการคิดสรางสรรค
แปลกใหม 

     

16. นักศึกษาเกิดแรงจูงใจใน           
การเขียนเชิงสรางสรรค 

     

17. นักศึกษาสามารถเขียน             
เชิงสรางสรรคไดดีขึ้น 

     

18. นักศึกษากลาแสดงออกทาง
ความคิดมากขึ้น 
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เห็นดวย 
มากที่สุด 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ( ) 

19. นักศึกษามีทัศนะอันดีตอ           
การเรียนรู และมีความสุขใน           
การเรียนมากขึ้น 

     

20. นักศึกษาสามารถนํากระบวน 
การเรียนรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

     

      

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

   ( ) 
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