
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

5Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 5-17 (2019)  Vol.9 No.2

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมำยเพือ่ 1) พฒันำชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำง

สตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์เพือ่เสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ก่อนและหลังกำรใช้ชุดทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ และ3) เพือ่ศกึษำควำมพงึพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติ

ปัญญำของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถม

ศึกษำปีที่ 2/1 ที่กสำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 25 คน โรงเรียนบ้ำนปำกนส้ำปรำณ สสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

และกำรทดสอบที 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำง

สตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ มปีระสทิธภิำพ เท่ำกบั 81.80/81.53 ซึง่สงูกว่ำเกณฑ์ที่

กสำหนด 80/80 2) ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์

หลังใช้สูงกว่ำก่อนใช้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญท่ีระดับ .05 และ3) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์อยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจ ด้ำน

ประโยชน์ที่ได้รับ ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะ และด้ำนกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ อยู่ในระดับมำกเท่ำกันตำมลสำดับ

ค�าส�าคญั: กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ ชดุฝึกทกัษะ ทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ด รปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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Abstract

 The objectives of this research were 1) To develop a set of creative writing skills by using the concept of 

Gilford’s intellectual structure theory in conjunction with the Synthetics teaching model to enhance students’ creative 

writing abilities Grade 2 to meet the criteria 80/80. 2) to compare students’ creative writing abilities Grade 2 before 

and after using the creative writing skill set using Gilford’s intellectual structure theory theory together with the 

Synnetic teaching model and 3) To study the satisfaction of grade 2 students towards the set of creative writing skills 

by using the concept of Gilford’s intellectual structure theory together with the Synnex teaching model Tactics.  

The samples used in the research were Grade 2 students who are studying in the second semester of the academic 

year 2561, number 25 Ban Pak Nam Pran School Office of Primary Education Area, Prachuap Khiri Khan District 

2 Choose a specific type. (Purposive Sampling) The tools used in the research consisted of Creative Writing Skills 

Training Set learning management plan Creative writing ability assessment form And satisfaction questionnaires. 

Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and testing.

 The research found that 1) The efficiency of the set of creative writing skills using Gilford’s theory of intellectual 

structure in combination with the Synthetics teaching model. With efficiency of 81.80 / 81.53 which is higher than 

the criteria set 80/80. 2) The results of the evaluation of creative writing ability showed that the creative writing 

ability after using was significantly different than before using at the level of .05 and 3) The results of the evaluation 

of student satisfaction towards the set of creative writing skills were at a high level When considering each aspect, 

it was found that students were satisfied. Benefits Aspects of the skill set And activities in skill training sets In the 

same level as.

Keywords: creative writing, skill set, Guilford’s intellectual structure theory, Synthetics teaching style

บทน�า

 ภำษำไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชำตเิป็นสมบตัทิำงวฒันธรรม เป็นเครือ่งมอืในกำรตดิต่อสือ่สำร กำรแสวงหำควำมรู้  

จำกแหล่งข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ วิจำรณ์และสร้ำงสรรค์ ตลอดจนนสำ

ไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ และยังเป็นส่ือแสดงถึงภูมิปัญญำของบรรพบุรุษ ด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภำพ 

ซึ่งเป็นสมบัติลส้ำค่ำควรแก่กำรเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสำนให้คงอยู่คู่ชำติไทยตลอดไป [1] จำกรำยงำนกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557 สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 56.07 ในด้ำนกำรเขียน 

มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 34.44 [2] ซึ่งอยู ่ในเกณฑ์ท่ีต้องพัฒนำอีกมำก จำกผลกำรประเมินพบว่ำนักเรียน

ส่วนใหญ่มีข้อควรพัฒนำคือ นักเรียนเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพได้เพียง 3-4 ประโยคและควำมยำวของเนื้อหำไม่

ถึง 10 บรรทัดซึ่งตส่ำกว่ำเกณฑ์ท่ีกสำหนดไว้ เน้ือหำท่ีเขียนไม่ครอบคลุม และไม่ตรงประเด็นกับเรื่องและภำพ  

มีใจควำมวกวน สื่อควำมได้ยำก อีกทั้งยังใช้ภำษำในกำรเขียนไม่ถูกต้องไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดหรือ

ลสำดับควำมคิดออกมำเป็นข้อควำมที่ไพเรำะและรัดกุมตรงกับช่ือเรื่องหรือภำพที่กสำหนดให้ กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 

(Creative writing) เป็นกำรเขียนที่มีลักษณะของกำรคิดริเริ่ม ผู้เขียนจะต้องใช้จินตนำกำรและประสบกำรณ์ของตนมำ

เชื่อมโยงควำมคิดในกำรเขียน อัจฉรำ ชีวพันธ์ [3] ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรเขียนที่จะต้องคิดค้น
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และเสนอผลงำนกำรเขยีนทีม่รีปูแบบและเนือ้หำทีห่ลำกหลำย แปลกใหม่และไม่ถกูจสำกดัด้วยกรอบหรอืกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  

แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ด (Guilford) ที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ คือ กำรคิด 

แบบอเนกนัย (Divergent thinking) ท่ีหมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรคิดคสำตอบสนองต่อสิ่งเร้ำได้หลำยแง่หลำยมุม 

หลำยรูปแบบแตกต่ำงกันไป กิลฟอร์ดได้อธิบำยว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (creative thinking) มี 4 องค์ประกอบ คือ  

1) ควำมคิดคล่องแคล่ว 2) ควำมคิดยืดหยุ่น 3) ควำมคิดริเริ่ม และ 4) ควำมคิดละเอียดลออ โดยแสดงผลของกำรคิด  

ในลักษณะของ หน่วย จสำพวก ควำมสัมพันธ์ ระบบ กำรแปลงรูปและกำรประยุกต์ แนวคิดรูปแบบกำรสอนแบบ 

ซินเนคติกส์ ที่จอยส์และวิล [4] ได้พัฒนำขึ้นจำกแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ใช้วิธีกำรคิดเปรียบเทียบแบบ 

อุปมำอุปไมยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดใหม่ ๆ โดย เสนอวิธีคิดไว้ 3 แบบ คือ 1) กำรเปรียบเทียบแบบตรง  

(Direct analogy) 2) กำรเปรยีบเทยีบบคุคลกบัสิง่อืน่ (Personal analogy) และ 3) กำรเปรยีบเทยีบคสำคูข่ดัแย้ง (Compressed 

conflict) เป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ส่งผลต่อกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน ในกำรพัฒนำทักษะ

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ผู้สอนเป็นบุคคลสสำคัญท่ีจะทสำให้ประสบควำมสสำเร็จ ดังที่ สุภำนันท์ ชำทอง [5] กล่ำวว่ำ  

ควำมสำมำรถทำงกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีดีและมีคุณภำพจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กได้นั้น ต้องอำศัยครูเป็นตัวกลำงและ 

เป็นตัวกระตุ้นที่สสำคัญยิ่งในกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้คิดและตอบคสำถำมอย่ำงอิสระ  

ใช้คสำถำมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ตอบและคสำตอบน้ันจะไม่มีผิดแต่ควรให้ผู้เรียนได้มีเหตุผลของควำมคิด ผู้สอน 

มุง่เน้นไปทีต่วัเดก็เป็นสสำคญัคอื ให้เดก็ได้ปฏบิตักิจิกรรมต่ำง ๆ  ด้วยตนเองบ่อย ๆ  และเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่งจนเกดิควำม

ชสำนำญ ซ่ึงสอดคล้องกบั ทฤษฎกีำรเชือ่มโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่ำวถงึกฎแห่งกำรฝึกหดั (Law of Exercise) 

ว่ำ กำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติซส้ำ ๆ บ่อย ๆ และนสำไปปฏิบัติเป็นประจสำจะทสำให้สิ่งที่กระทสำนั้นเกิดควำมสมบูรณ ์

ถกูต้อง เกดิกำรเรยีนรูท้ีค่งทนถำวร จงึจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีต้่องสร้ำงสือ่หรอืนวตักรรมมำใช้ในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน

 จำกควำมสสำคัญของปัญหำและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียน 

เชิงสร้ำงสรรค์ ให้กับนักเรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ด  

ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ร่วมกับกำรประยุกต์ใช้ขั้นตอนในกำรเปรียบเทียบตำมแนวคิดรูปแบบ 

กำรสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ด 

ร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ เพือ่เสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 ก่อนและ 

หลงักำรใช้ชดุทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบ

กำรสอนแบบซินเนคติกส์ 

 3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้

แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์

ขอบเขตการวิจัย

 1. กสำหนดเน้ือหำสำระตำมหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 ได้แก่ สำระที่ 2  

กำรเขียน ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.2/2 เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์ ท 2.1 ป.2/3 เขียนเรื่องสั้นๆ ตำมจินตนำกำร ท 2.1 
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ป.2/4 มมีำรยำทในกำรเขยีน และสำระที ่4 หลกักำรใช้ภำษำ ตวัชีว้ดั ท 4.1 ป.2/2 เขยีนสะกดคสำและบอกควำมหมำยของ

คสำ ท 4.1 ป.2/3 เรียบเรียงคสำเป็นประโยคได้ตรงตำมเจตนำของกำรสื่อสำร รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

 2. ตวัแปรต้น ได้แก่ ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกลิฟอร์ด 

ร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ ตัวแปรตำม ได้แก่ 1) ประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์

โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ 2) ควำมสำมำรถ

ในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์

 3. ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ทีส่ร้ำงขึน้จสำนวน 4 ชดุ ใช้เวลำในกำรฝึก ทัง้หมด 18 ชัว่โมง มกีำรประเมนิ

ควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ก่อนใช้ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ จสำนวน 1 ชัว่โมง ทดลองใช้ชดุฝึก

ทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ จสำนวน 16 ชั่วโมง และประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์หลังใช้ชุดฝึก

ทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ จสำนวน 1 ชั่วโมง

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชำกร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 2 จสำนวน 1,764 คน จสำนวน 60 ห้อง 

 2. กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2/1 ที่กสำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 

ปีกำรศกึษำ 2561 จสำนวน 25 คน โรงเรยีนบ้ำนปำกนสำ้ปรำณ สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำประจวบครีขีนัธ์ 

เขต 2 ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1) ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติ

ปัญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัแนวคดิรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ 2) แผนกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบกำรสอน

แบบซนิเนคตกิส์ 3) แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ 4) แบบสอบถำมควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอชดุฝึก

ทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 1. ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ มีขั้นตอนกำรสร้ำงดังต่อไปนี้ 1) กสำหนดวัตถุประสงค์ของชุดฝึกทักษะ  

2) กสำหนดขอบข่ำยของเนื้อหำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำระที่ 2 

กำรเขียน และสำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำ 3) ออกแบบและสร้ำงชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ จสำนวน 4 ชุด โดย

นสำแนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ด มติด้ิำนวธิกีำรคดิ คอื กำรคดิแบบอเนกนยั = D มติด้ิำนเนือ้หำที่

ประกอบด้วยภำพ = F สญัลกัษณ์ = S และภำษำ = M และมติด้ิำนผลของกำรคดิ ในลกัษณะ หน่วย = U จสำพวก = C ควำม

สัมพันธ์ = R ระบบ = S กำรแปลงรูป = T และกำรประยุกต์ = I สำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ และนสำผลกำรสังเครำะห์

แนวคิดรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ จสำนวน 4 ข้ันตอน คือ 1. ขั้นนสำ ทบทวน 2. ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง  

3. ขัน้กำรเปรยีบเทยีบบคุคลกบัสิง่ของ และ 4. ขัน้กำรนสำควำมคดิใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน มำใช้ในกำรออกแบบกจิกรรม

ในชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ มีรำยละเอียด ดังที่แสดงในตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้ำงชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำ 

ของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

โครงสร้าง

ทางสติปัญญา

ของกิลฟอร์ด

รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

DFU, DSU

DMU, DFC

DSC, DMC

ชุดที่ 1 กำรเขียนคสำ

ขั้นที่ 1 ขั้นนสำ ทบทวน 1.1 คิดค้นเขียนคสำ

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง 1.2 นึกถึงอะไร

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 1.3 ถ้ำฉันเป็น...ฉันจะ...

ขั้นที่ 4 ข้ันกำรนสำควำมคิดใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน 1.4 สร้ำงสรรค์คสำใหม่

DFR, DSR

DMR, DFS

DSS, DMS

ชุดที่ 2 กำรเขียนประโยค

ขั้นที่ 1 ขั้นนสำ ทบทวน 2.1 ทบทวนใหม่ชัดเจน

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง 2.2 ประโยชน์ของฉัน

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 2.3 ฉันเหมือน...หรือต่ำง...

ขั้นที่ 4 ข้ันกำรนสำควำมคิดใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน 2.4 สร้ำงสรรค์ประโยคใหม่

DFT, DST

DMT

ชุดที่ 3 กำรเขียนข้อควำม

ขั้นที่ 1 ขั้นนสำ ทบทวน 3.1 คสำขวัญหรรษำ

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง 3.2 ฉันเห็นอะไร

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 3.3 เชื่อมโยงสัมพันธ์

ขั้นที่ 4 ข้ันกำรนสำควำมคิดใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน 3.4 สร้ำงสรรค์เตือนใจ

DFI, DSI

DMI

ชุดที่ 4 กำรเขียนเรื่องสั้น ๆ

ขั้นที่ 1 ขั้นนสำ ทบทวน 4.1 ใส่ใจกำรเขียน

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง 4.2 ต่อเรื่องจนจบ

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 4.3 สนทนำพำเพลิน 

ขั้นที่ 4 ข้ันกำรนสำควำมคิดใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน 4.4 ร้อยเรียงเรื่องสั้น

4) นสำชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์เสนออำจำรย์ ทีป่รกึษำ และปรบัปรงุแก้ไข แล้วเสนอผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 3 ท่ำน 

ตรวจสอบควำมถกูต้องและควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำ ผลกำรวเิครำะห์หำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (IOC) มค่ีำเท่ำกบั 0.81 

5) ขอหนังสือจำกคณะครุศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรทดลองใช้ชุดฝึกทักษะ

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 6) นสำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

10 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 5-17 (2019)  Vol.9 No.2

และกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ (1) แบบเด่ียว (Individual tryout) ทดลองกับนักเรียนจสำนวน 3 คน ที่มีระดับสติปัญญำ เก่ง  

1 คน ปำนกลำง 1 คน และอ่อน 1 คน ผลกำรทดลองได้ประสิทธิภำพ เท่ำกับ 67.30/63.46 (2) แบบกลุ่ม (Small group 

tryout) ทดลองกับนักเรียนจสำนวน 9 คน ที่มีระดับสติปัญญำ เก่ง 3 คน ปำนกลำง 3 คน และอ่อน 3 คน ผลกำรทดลอง

ได้ประสิทธิภำพเท่ำกับ 71.98/71.15 (3) แบบภำคสนำม (Field tryout) ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2  

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 25 คน ผลกำรทดลองได้ประสิทธิภำพเท่ำกับ 81.80/81.53 

 2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ มีขั้นตอนกำรสร้ำงดังต่อไปนี้ 1) ศึกษำและ

ทบทวนหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย และวเิครำะห์ตวัชีว้ดั 

สำระกำรเขียน เลือกและจัดเนื้อหำที่จะนสำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วิธีวัดและประเมินผล 2) ศึกษำเอกสำร ตสำรำ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักจิกรรมด้วยแนวคดิรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคติกส์ และสงัเครำะห์

รูปแบบและขั้นตอนกำรสอนตำมแนวคิดรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ 3) ออกแบบกระบวนกำรจัดกิจกรรม โดย

จัดทสำเป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง 4) นสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ

วิทยำนิพนธ์ แล้วนสำมำปรับปรุงแก้ไขตำมคสำแนะนสำ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำน ประเมินควำมถูกต้อง 

เหมำะสมเชิงเนื้อหำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ผลกำรวิเครำะห์หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) มีค่ำเท่ำกับ 0.82 

5) นสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

 3. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ มีขั้นตอนกำรสร้ำงดังต่อไปน้ี 1) ศึกษำทฤษฎีและ

วิธีสร้ำงจำกเอกสำร และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรวัดและประเมินผลกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 2) สร้ำงแบบประเมิน

ควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นแบบประเมินในลักษณะกำรเขียน ประกอบด้วยกำรเขียนคสำ กำรเขียน

ประโยค กำรเขียนข้อควำมและกำรเขียนเรื่องสั้น ๆ จสำนวน 4 ชุด ใช้เวลำ 90 นำทีสสำหรับประเมินควำมสำมำรถ

ในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 3) สร้ำงเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบ

ประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ จสำนวน 4 ชุด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้คะแนน 4) นสำแบบ

ประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำและปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 

3 ท่ำน ตรวจสอบคุณภำพด้ำนควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับจุดประสงค์และตรวจสอบเกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำร

วิเครำะห์หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) มีค่ำเท่ำกับ 0.88 ปรับปรุงตำมคสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญ นสำไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 9 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 5) นสำคะแนนที่ได้มำ

วเิครำะห์หำค่ำควำมเชือ่มัน่ (Reliability) เท่ำกบั 0.85 ค่ำควำมยำกง่ำย (Difficulty index) แต่ละข้ออยูร่ะหว่ำง 0.50 -0.60  

และค่ำอสำนำจจสำแนก (Discrimination) แต่ละข้ออยู่ระหว่ำง 0.40-0.60 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถนสำไปใช้เป็นแบบ

ประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ได้ 6) นสำแบบประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง

 4. แบบสอบถำมควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชิงสร้ำงสรรค์ มขีัน้ตอนกำรสร้ำงดงัต่อไปนี ้1) ศกึษำ

หลักกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ

ที่มีเนื้อหำครอบคลุมทุกด้ำน 2) กสำหนดกรอบเนื้อหำ แนวคิดและโครงสร้ำงของคสำถำมเป็นแบบสอบถำม มำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (rating scales) มี 3 ระดับ คือ มำก ปำนกลำง น้อย จสำนวน 12 ข้อ ซึ่งแบบสอบถำมมีหัวข้อ 3 ด้ำน คือ  

ด้ำนลกัษณะของชดุฝึกทกัษะ ด้ำนกจิกรรมในชดุฝึกทกัษะ และด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบั ด้ำนละ 4 ข้อ 3) นสำแบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจของนักเรียนเสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำน และปรับปรุง

ตำมคสำแนะนสำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชำญ ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) เท่ำกับ 0.87  

4) นสำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. กำรวเิครำะห์ข้อมลูเพือ่หำประสทิธภิำพของชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำง

ทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ดร่วมกับแนวคิดรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และร้อยละ

 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช ้

ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำทดสอบที

 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ 

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลกำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 

 ผลกำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ เมื่อนสำไปทดลองแบบภำคสนำม  

ได้ประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ของคะแนนที่ได้จำกชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ทดลองแบบภำคสนำมกับนักเรียน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

 (n=25)

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ประสิทธิภาพ 80/80

ระหว่ำงเรียน 52 42.54 81.80
81.80/81.53

หลังเรียน 52 42.40 81.53

 จำกตำรำงท่ี 2 ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 

 ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้  

ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์

 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และค่ำทดสอบที ควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 

ก่อนและหลัง ใช้ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 

 (n=25)

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. t Sig

ก่อนใช้ชุดฝึก 52 33.28 2.95
25.50* 0.0000

หลังใช้ชุดฝึก 52 47.92 0.28

 * มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
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 จำกตำรำงที่ 3 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับ 0.05 

 ตอนที ่3 ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่2 ทีม่ต่ีอชุดฝึกทกัษะกำรเขยีนเชิงสร้ำงสรรค์

 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ใน 

ภำพรวมและรำยด้ำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 4 

ตารางที่ 4 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อ 

ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในภำพรวมและรำยด้ำน

 (n=25)

รายการประเมิน () S.D. ระดับ ล�าดับ

1. ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะ 2.91 0.28 มำก 2

2. ด้ำนกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ 2.88 0.32 มำก 3

3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ 2.94 0.20 มำก 1

รวม 2.91 0.26 มำก

 จำกตำรำงที ่4 ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่2/1 ทีม่ต่ีอชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิ

สร้ำงสรรค์โดยภำพรวม พบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อ 3 ที่กสำหนดไว้  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ลสำดับที่ 1  

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ ลสำดับที่ 2 ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะ และลสำดับที่ 3 ด้ำนกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ ตำมลสำดับ

 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็น 

รำยข้อ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 5

ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึก

ทักษะกำรเขียน เชิงสร้ำงสรรค์เป็นรำยข้อ 

   (n=25)

รายการประเมิน () S.D. ระดับ ล�าดับ

ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ

1. ชุดฝึกทักษะมีรูปภำพเหมำะสม สวยงำม สื่อควำมหมำย

    ให้นักเรียนเข้ำใจได้ชัดเจน

2.92 0.27 มำก 2

2. เนื้อหำสำระมีควำมเหมำะสม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 2.96 0.20 มำก 1

3. ขนำดของตัวอักษรอ่ำนง่ำย ชัดเจน 2.92 0.27 มำก 2

4. กจิกรรมเชญิชวนให้นักเรยีนฝึกปฏบิตัิ 2.84 0.37 มำก 4

รวม 2.91 0.28 มาก
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ)

รายการประเมิน () S.D. ระดับ ล�าดับ

ด้านกจิกรรมในชดุฝึกทกัษะ

1. กจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นแต่ละชดุฝึกมคีวำมน่ำสนใจ 2.80 0.40 มำก 4

2. กจิกรรมในชดุฝึกทกัษะช่วยให้นกัเรยีนฝึกคดิ เป็นลสำดบั 2.92 0.27 มำก 1

3. กจิกรรมในชดุฝึกทกัษะช่วยให้นกัเรยีนสำมำรถคิดได้อย่ำงหลำกหลำย 2.92 0.27 มำก 1

4. กจิกรรมในชดุฝึกกระตุน้ให้นกัเรยีนอยำกเรยีนรูภ้ำษำไทยมำกขึน้ 2.88 0.32 มำก 3

รวม 2.88 0.32 มาก

ด้านประโยชน์ท่ีได้รบั

1.  กำรเรียนด้วยชุดฝึกทักษะทสำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน    

   เชิงสร้ำงสรรค์มำกขึ้น

2.92 0.27 มำก 3

2. ชดุฝึกทักษะทสำให้นกัเรยีนมคีวำมคดิ สร้ำงสรรค์มำกขึน้ 2.88 0.32 มำก 4

3. นักเรยีนสำมำรถนสำหลกักำรคดิไปใช้ในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ได้ 2.96 0.20 มำก 2

4. นักเรยีนสำมำรถนสำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติประจสำวนัได้ 3.00 0.00 มำก 1

รวม 2.94 0.20 มาก

 จำกตำรำงที ่5 ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่2/1 ทีม่ต่ีอชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิ

สร้ำงสรรค์ จสำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ 

นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำก

ไปหำน้อยดังนี้ ลสำดับที่ 1 สำมำรถนสำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจสำวันได้ ลสำดับที่ 2 นักเรียนสำมำรถนสำหลักกำร

คิดไปใช้ในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ได้ ลสำดับที่ 3 กำรเรียนด้วยชุดฝึกทักษะทสำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน

เชิงสร้ำงสรรค์มำกขึ้น และลสำดับที่ 4 ชุดฝึกทักษะทสำให้นักเรียนมคีวำมคิดสร้ำงสรรค์มำกขึ้น ตำมลสำดับ ด้ำนลักษณะ

ของชุดฝึกทักษะ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์อยู่ใน

ระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ ลสำดับที่ 1 เนื้อหำสำระมีควำมเหมำะสม ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ ลสำดับที่ 2 ชุดฝึกทักษะมีรูปภำพเหมำะสม สวยงำม สื่อควำมหมำยให้นักเรียนเข้ำใจได้ชัดเจน และขนำด

ของตัวอักษรอ่ำนง่ำย ชัดเจน เท่ำกัน และลสำดับที่ 4 กิจกรรมเชิญชวนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ตำมลสำดับ ด้ำนกิจกรรมใน

ชดุฝึกทกัษะ เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ นกัเรยีนมคีวำมพงึพอใจต่อชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์อยูใ่นระดบั

มำกทุกข้อ โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ ลสำดับที่ 1 กิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนฝึกคิดเป็น

ลสำดับ และกิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนสำมำรถคิดได้อย่ำงหลำกหลำย เท่ำกัน ลสำดับที่ 3 กิจกรรมในชุด

ฝึกกระตุ้นให้นักเรียนอยำกเรียนรู้ภำษำไทยมำกข้ึน และลสำดับที่ 4 กิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละชุดฝึกมีควำมน่ำสนใจ  

ตำมลสำดับ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำ

ของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเขียน เชิงสร้ำงสรรค์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัยได้ดังต่อไปนี้

 1. ผลกำรพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก ผู้วิจัย

ได้ศึกษำหลักกำรและกระบวนกำรสร้ำงท่ีเป็นข้ันตอนและผ่ำนกระบวนกำร กำรทดลองหำคุณภำพของชุดฝึกทักษะ

โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรศึกษำหลักสูตร กำรวิเครำะห์หลักสูตร กำรกสำหนดโครงสร้ำงของเนื้อหำและจุดประสงค์  

กำรออกแบบชดุฝึกทกัษะให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ทีก่สำหนดไว้ โดยมอีำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ให้คสำปรกึษำและ

แนะนสำ ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำไทย ด้ำนกำรวัดและประเมินผล และด้ำนหลักสูตรและกำรสอน

ตรวจสอบควำมเหมำะสม ควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับจุดประสงค์และรูปแบบของชุดฝึกทักษะ และผ่ำนกำรพัฒนำ

ตำมขั้นตอนกำรหำประสิทธิภำพจนชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตำมขั้นตอนกำรสร้ำงชุด

ฝึกทักษะ ดังที่ สุคนธ์ สินธพำนนท์ [6]ได้เสนอขั้นตอนกำรสร้ำงชุดฝึกไว้คือ ศึกษำ วิเครำะห์เนื้อหำสำระ ออกแบบชุด

ฝึกทักษะให้ตรงกับจุดประสงค์ ลสำดับควำมยำกง่ำย ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหำและจุดประสงค์แล้วนสำ

ชุดฝึกไปทดลองใช้และหำประสิทธิภำพปรับปรุงและพัฒนำชุดฝึกทักษะให้สมบูรณ์ ดังนั้น ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจึงมีคุณภำพและสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสูงขึ้น 

ชดุฝึกทกัษะทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้มคีวำมสอดคล้องกบัควำมสนใจ ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคล เนือ้หำไม่

ยำกเกินไปแต่ท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้เรียนและกิจกรรมกำรฝึกเริ่มจำกง่ำยไปยำก กล่ำวคือ ชุดฝึกทักษะเริ่มต้นจำก

กำรฝึกเขียนคสำ ประโยค ข้อควำมไปจนถึงกำรเขียนเป็นเรื่องรำว ซึ่งเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียนทสำให้ประสบ 

ผลสสำเร็จในกำรฝึก ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำตัวเองทีละน้อย ผู้เรียนได้ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึกและจินตนำกำร 

ออกมำในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง ดังที่ สุภำนันท์ ชำทอง [5] ได้กล่ำวลักษณะของกำรสร้ำงชุดฝึกที่ดี คือ  

ชุดฝึกทักษะควรสร้ำงให้ผู้เรียนไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรเรียน เลือกใช้ถ้อยคสำสสำนวนภำษำง่ำยและเหมำะสมกับ 

วัย ควรสร้ำงให้มีลักษณะยั่วยุ ท้ำทำยควำมสำมำรถเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมคิดแบบอเนกนัยที่คิดได้หลำยแบบ  

หลำยทิศหลำยทำง มีควำมคิดแปลกใหม่ สร้ำงสรรค์ และรู้จักแก้ปัญหำ จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงตนทสำให้ชุดฝึกทักษะ

กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์มปีระสทิธิภำพ เพรำะผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะเป็นลสำดบัจำกง่ำยไปหำยำกสอดคล้องกบัควำมสำมำรถ 

ควำมสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับงำนวิจัยของนักวิชำกำรหลำยท่ำน ที่นสำลักษณะของกำรสร้ำงชุดฝึกที่ดีไปใช้ใน

กำรสร้ำงชดุฝึกทกัษะเพือ่พฒันำควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ของผูเ้รยีนให้สงูขึน้ เช่น สกุญัญำ มณโีชต ิ[7]  

นสำลักษณะกำรสร้ำงชุดฝึกทักษะที่ดีโดยกำรออกแบบชุดฝึกทักษะให้มีควำมน่ำสนใจและท้ำทำยผู้เรียนโดยได้ 

ทสำกำรวจิยัเรือ่ง กำรพฒันำชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ตำมทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกลิฟอร์ด สสำหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีประสิทธิภำพ 83.52/82.44 

 2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/1 พบว่ำ ก่อน

และหลงัใช้ชดุฝึกทักษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่ควำมสำมำรถ 

ในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์หลงัใช้ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์สงูกว่ำก่อนใช้ ทัง้นีอ้ำจเนือ่งมำจำกชดุฝึกทกัษะ

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมีกำรออกแบบมำเพื่อพัฒนำกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นควำมสสำคัญของ 

กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ว่ำสำมำรถนสำไปใช้ในกำรดสำเนนิชวีติประจสำวนัได้ สอดคล้องกบัแนวคดิของอจัฉรำ ชวีพนัธ์ [3]  

ทีก่ล่ำวว่ำ กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์เป็นผลผลติของควำมคดิรเิริม่อย่ำงหนึง่ เป็นสิง่ทีส่สำคญัในกำรสือ่สำรในชวีติประจสำวนั 

จงึมปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษำ และสอดคล้องกบัแนวคดิของกลิฟอร์ด [8] ทีก่ล่ำวว่ำ ควำมคดิสร้ำงสรรค์
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เป็นควำมคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ควำมคิดหลำยทิศทำง หลำยแง่ หลำยมุม คิดได้กว้ำงไกล ลักษณะ

ควำมคดิเช่นนีจ้ะนสำไปสูก่ำรประดษิฐ์สิง่แปลกใหม่ รวมทัง้กำรคดิหำวธิกีำรแก้ปัญหำให้สสำเรจ็ด้วยควำมคดิแบบอเนกนยั 

ประกอบด้วย ควำมคิดริเริ่ม (Originality) ควำมคล่องในกำรคิด (Fluency) ควำมยืดหยุ่นในกำรคิด (Flexibility) และ

ควำมละเอียดลออ (Elaboration) ซึ่งกำรคิดลักษณะนี้เป็นหนทำงนสำไปสู่กำรค้นพบควำมคิดที่มีคุณภำพ ดังนั้นผู้วิจัยจึง

นสำควำมคิดแบบอเนกนัยมำพัฒนำกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน กล่ำวคือ ในทุกกิจกรรมของชุดฝึกทักษะใช้ภำพ 

ภำษำและสัญลกัษณ์เป็นสิง่เร้ำกระตุน้ผูเ้รยีนให้ได้ฝึกคดิแบบอเนกนยั คอื ด้ำนควำมคดิคล่องแคล่ว เน้นให้ผูเ้รยีนคดิและ

หำคสำตอบจำกสิง่เร้ำทีก่สำหนดให้ได้มำกทีส่ดุภำยในเวลำทีก่สำหนด โดยผูเ้รยีนสำมำรถคดิได้อย่ำงอสิระ สนกุสนำน ด้ำน

ควำมคดิยดืหยุน่ เน้นให้ผูเ้รยีนคดิหำคสำตอบทีม่คีวำมหลำกหลำย มไีหวพรบิ สตปัิญญำตอบสนองต่อสิง่เร้ำหลำยแง่มมุ 

ด้ำนควำมคิดริเริ่มเน้นให้ผู้เรียนใช้ควำมคิดในกำรจินตนำกำรอย่ำงอิสระ และด้ำนควำมคิดละเอียดลออ เน้นให้ผู้เรียน

ฝึกกำรสังเกต พิจำรณำรำยละเอียดของสิ่งเร้ำ เน้นกำรเขียนข้อควำมที่เช่ือมโยงเป็นควำมเรียงสละสลวย เขียนสะกดคสำ

ได้ถกูต้อง กจิกรรมในชดุฝึกทกัษะผูว้จิยันสำภำพกำร์ตนูเป็นสือ่ซึง่มคีวำมเหมำะสมกบัวยัของผูเ้รยีนมกีำรเสรมิแรงโดย

กำรกล่ำวชมเชย แสดงควำมยินดีและให้กสำลังใจ เพื่อเป็นกำรเสริมแรงให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจ กล้ำคิด

และสร้ำงชิ้นงำนของตนเองมำกข้ึน จำกกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบำงคนคิดได้ช้ำ เขียนคสำไม่คล่องแต่หลังจำก

ได้รับกำรฝึกแล้วพบว่ำผู้เรียนสำมำรถเขียนได้คล่องขึ้น เขียนเชิงสร้ำงสรรค์ได้ดีขึ้น ผู้เรียนแต่ละคนมีกำรพัฒนำขึ้น

อย่ำงเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพรำะกิจกรรมในชุดฝึกทักษะทสำให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ ผู้เรียนต้องคิดและแข่งกับเวลำที่

กสำหนด ซึ่งกำรกสำหนดเวลำในกำรทสำงำนเป็นกำรปลูกฝังนิสัยควำมรับผิดชอบต่อตนเองให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงดี ผู้เรียน

ได้ฝึกคิด ฝึกเขียนและเสริมแรงสมส่ำเสมอและต่อเนื่องทสำให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์สูงขึ้น 

สอดคล้องกับ สุภำนันท์ ชำทอง [5] ที่กล่ำวว่ำ สื่อกำรเรียนที่ประกอบกิจกรรมหรือประสบกำรณ์ที่ครูจัดให้นักเรียน 

ได้ฝึกปฏบิตั ิทสำให้เกดิกำรเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธิภำพและมทีกัษะเพิม่มำกขึน้ ทสำให้เกดิควำมคล่องแคล่ว แม่นยสำทำงภำษำ 

ผูเ้รยีนเรยีนรูด้้วยควำมสนใจและยงัช่วยแก้ปัญหำข้อบกพร่องทำงกำรเรยีนรูด้้วย สอดคล้องกบังำนวจิยัหลำยเรือ่งทีพ่บว่ำ 

กจิกรรมทีม่พีืน้ฐำนจำกแนวคดิทฤษฎขีองกลิฟอร์ดช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรเขยีนเชิงสร้ำงสรรค์สงูขึน้ ดงัที่ 

สุภำนันท์ ชำทอง [5] และสุรีรัตน์ กฤตยำพงศ์พันธ์ [9] จำกงำนวิจัยพบว่ำ นักเรียนที่ได้รับกำรฝึกกำรคิดแบบอเนกนัยมี

ควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์สูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

51.34 คะแนนด้ำนควำมคิดริเริ่มมีกำรเพิ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 56.00 ตำมลสำดับ

 3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2/1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ด้วยแบบสอบถำมซึ่งมี 3 ด้ำน คือ ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะและด้ำนกิจกรรมใน

ชุดฝึกทักษะ จสำนวน 12 ข้อ พบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถอภิปรำย

ได้ ดังนี้

 ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะ พบว่ำ ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมีลักษณะน่ำสนใจ มี

ควำมท้ำทำยและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนมีภำพ ภำษำและสัญลักษณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำมสนใจกระตือรือร้น

อยำกจะเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิกำรคดิอย่ำงสร้ำงสรรค์ ส่งผลให้ผูเ้รยีนสำมำรถเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ได้สงูขึน้ สอดคล้องกบั

งำนวจิยัของสภุำนนัท์ ชำทอง [5] ทีก่ล่ำวว่ำ ชดุฝึกทกัษะควรสร้ำงเพือ่ฝึกผูเ้รยีนไม่เกดิควำมเบือ่หน่ำยในกำรเรยีน เลอืก

ใช้ถ้อยคสำสสำนวนภำษำง่ำยและเหมำะสมกับวัย ควรสร้ำงให้มีลักษณะยั่วยุ ท้ำทำยควำมสำมำรถเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้

ควำมคดิแบบอเนกนยัทีค่ดิได้หลำยแบบ หลำยทศิหลำยทำง มคีวำมคดิแปลกใหม่ สร้ำงสรรค์ และรูจ้กัแก้ปัญหำ ชดุฝึก

ทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้แสดงควำมคดิและเขยีนอย่ำงอสิระโดยเรยีงลสำดบัขัน้ตอนกำรคดิและ

เขียน จำกง่ำยไปหำยำกเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้เรียนในกำรฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ เวลำที่ใช้ฝึกกิจกรรมละ 
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30 นำท ีมคีวำมเหมำะสมกบัวยัทีไ่ม่นำนเกนิไป สอดคล้องกบัสคุนธ์ สนิธพำนนท์ [6] กล่ำวว่ำ ลกัษณะของชดุฝึกทกัษะ

ทีด่ ีประกอบด้วยคสำชีแ้จงสัน้ ๆ  ทีท่สำให้นกัเรยีนเข้ำใจวธิทีสำได้ง่ำย ประโยคทีฝึ่กควรเป็นประโยคสัน้ ๆ  ซึง่ประโยคและ

คสำศพัท์ควรเป็นแบบทีใ่ช้พดูกนัอยูใ่นชวีติประจสำวนัของผูเ้รยีน เกีย่วข้องกบับทเรยีนทีเ่รยีนมำแล้วใช้เวลำเหมำะสมไม่

มำกหรือน้อยเกินไป ปลุกเร้ำควำมสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสำมำรถใช้สิ่งที่เรียนไปแล้วไปใช้ในชีวิตประจสำวัน 

 ด้ำนกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ พบว่ำ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรใช้ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็นอีก

สิ่งที่มีควำมสสำคัญ โดยผู้วิจัยให้ควำมเป็นกันเองกับผู้เรียน ยอมรับฟังควำมคิดเห็น เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงออก

ทำงควำมคิดส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมม่ันใจและเชื่อม่ันในตนเอง สำมำรถคิดและเขียนได้อย่ำงอิสระซึ่งกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้นี้สอดคล้องกับแนวคิด Synectics Instructional Model ตำมที่สุวิทย์ คสำมูลและอรทัย คสำมูล [10] ได้กล่ำวว่ำ 

ซนิเนคตกิส์ (Synectics Instructional Model) เป็นกระบวนกำรเรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันำควำมคดิสร้ำงสรรค์ของผูเ้รยีน โดยจดั

กระบวนกำรเรยีนรูต้ำมลสำดบัขัน้ทีก่สำหนดไว้ อำศยักำรเปรยีบเทยีบ เพือ่เพิม่ควำมคดิสร้ำงสรรค์ของผูเ้รยีน สอดคล้องกบั

อจัฉรำ ชวีพนัธ์ [3] ทีก่ล่ำวว่ำ แนวทำงในกำรสอนเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ ครคูวรจะเป็นผูม้บีคุลกิภำพของกำรเป็นผูม้คีวำม

คดิสร้ำงสรรค์ เพือ่จงูใจและเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีห้กบัผูเ้รยีน ควรจดับรรยำกำศทีจ่งูใจให้ผูเ้รยีนรกักำรเขยีนสร้ำงสรรค์โดย

ไม่ให้บรรยำกำศในกำรทสำงำนเคร่งเครียดเกินไปเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ควำมคิดพิจำรณำไตร่ตรอง สำมำรถ

แสดงออกได้อย่ำงอิสระด้วยควำมคิดริเริ่มของตน ควรจะจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีชีวิตชีวำโดยคสำนึงถึงควำมสำมำรถ

และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนำน ไม่น่ำเบื่อ ควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทำงควำม

คิดและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของเขำได้อย่ำงเต็มท่ีจะช่วยให้เด็กเกิดแรงบันดำลใจรักในกำรเขียน นอกจำกกำรสร้ำง

บรรยำกำศทีด่แีล้วผูว้จิยัได้ชีแ้จงข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในทกุกจิกรรมให้ผูเ้รยีนทรำบเป็นรำยบคุคลหลงักำรฝึก

เพื่อให้ผู้เรียนทรำบและนสำไปปรับปรุงแก้ไขในกำรฝึกครั้งต่อไป 

 ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ำ จำกกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2/1 

หลงัใช้ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ นกัเรยีนมคีวำมพงึพอใจด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัอยูใ่นระดบัมำก และผูเ้รยีน

สำมำรถนสำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติประจสำวนัได้ มค่ีำเฉลีย่สงูสดุ ซึง่ผูเ้รยีนมคีวำมพงึพอใจมำก เป็นลสำดบัที ่1 เพรำะ

ว่ำกิจกรรมในชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องกำรเรียนรู้ เร้ำใจและมีเป้ำหมำยที่

สำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจสำวันได้ นอกจำกนั้น ลัดดำ พลหำร [11] ที่กล่ำวว่ำ กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็น

ประโยชน์และยังเป็นกำรพัฒนำบุคลิกภำพของผู้เขียนให้ยอมรับ นับถือและภูมิใจในตนเอง รู้จักยอมรับผู้อื่น ช่วยให้มี

ควำมรู้ควำมซำบซึ้งในวรรณคดีที่มีคุณค่ำซึ่งจะเป็นประสบกำรณ์ที่สำมำรถนสำไปใช้ในโอกำสต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้

  1.1 จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรนสำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษำทสำควำมเข้ำใจ 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมในชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ให้เข้ำใจก่อนนสำไปใช้

  1.2 กำรนสำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ไปใช้ ควรคสำนึงถึงควำมสำมำรถพื้นฐำนในกำรอ่ำนและ 

กำรเขียนของนักเรียนรำยบุคคล

  1.3 ควรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้นสำเสนอผลงำนจำกกำรทสำกิจกรรม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้

นักเรียนได้พัฒนำตนเองต่อไป

  1.4 ควรจัดบรรยำกำศในกำรจัดกิจกรรมให้น่ำสนใจ ใช้คสำถำมกระตุ้นให้นักเรียน คิดหำคสำตอบอย่ำงอิสระ 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 พัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อฝึกกำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร กำรเขียนเรียงควำม  

กำรเขียนนิทำน ในระดับที่สูงขึ้น

  2.2 นสำแนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำกลิฟอร์ดไปสร้ำงชดุฝึกทกัษะในกลุม่สำระกำรเรยีนรูอ้ืน่ หรอื

ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนให้สูงขึ้น

  2.3 นสำแนวคิด Synectics Instructional Model ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 

หรือในกลุ่มสำรกำรเรียนรู้ภำษำไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนให้สูงขึ้น
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