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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทาง
สติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้ชุดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ และ3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติ
ปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2/1 ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 25 คน โรงเรียนบ้านปากน�้ำปราณ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทาง
สติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.80/81.53 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำ� หนด 80/80 2) ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 และ3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ และด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ อยู่ในระดับมากเท่ากันตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชุดฝึกทักษะ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญั ญาของกิลฟอร์ด รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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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�ำ
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรม เป็นเครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สาร การแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ ตลอดจนน�ำ
ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ และยังเป็นสื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ
ซึ่งเป็นสมบัติล�้ำค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป [1] จากรายงานการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 56.07 ในด้านการเขียน
มี ค ะแนนรวมเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 34.44 [2] ซึ่ ง อยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต ้ อ งพั ฒ นาอี ก มาก จากผลการประเมิ น พบว่ า นั ก เรี ย น
ส่วนใหญ่มีข้อควรพัฒนาคือ นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้เพียง 3-4 ประโยคและความยาวของเนื้อหาไม่
ถึง 10 บรรทัดซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ เนื้อหาที่เขียนไม่ครอบคลุม และไม่ตรงประเด็นกับเรื่องและภาพ
มีใจความวกวน สื่อความได้ยาก อีกทั้งยังใช้ภาษาในการเขียนไม่ถูกต้องไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดหรือ
ล�ำดับความคิดออกมาเป็นข้อความที่ไพเราะและรัดกุมตรงกับชื่อเรื่องหรือภาพที่ก�ำหนดให้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
(Creative writing) เป็นการเขียนที่มีลักษณะของการคิดริเริ่ม ผู้เขียนจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ของตนมา
เชื่อมโยงความคิดในการเขียน อัจฉรา ชีวพันธ์ [3] ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่จะต้องคิดค้น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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และเสนอผลงานการเขียนทีม่ รี ปู แบบและเนือ้ หาทีห่ ลากหลาย แปลกใหม่และไม่ถกู จำ� กัดด้วยกรอบหรือกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ
แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิด
แบบอเนกนัย (Divergent thinking) ที่หมายถึง ความสามารถในการคิดค�ำตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายแง่หลายมุม
หลายรูปแบบแตกต่างกันไป กิลฟอร์ดได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) มี 4 องค์ประกอบ คือ
1) ความคิดคล่องแคล่ว 2) ความคิดยืดหยุ่น 3) ความคิดริเริ่ม และ 4) ความคิดละเอียดลออ โดยแสดงผลของการคิด
ในลักษณะของ หน่วย จ�ำพวก ความสัมพันธ์ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต์ แนวคิดรูปแบบการสอนแบบ
ซินเนคติกส์ ที่จอยส์และวิล [4] ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ใช้วิธีการคิดเปรียบเทียบแบบ
อุปมาอุปไมยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ โดย เสนอวิธีคิดไว้ 3 แบบ คือ 1) การเปรียบเทียบแบบตรง
(Direct analogy) 2) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิง่ อืน่ (Personal analogy) และ 3) การเปรียบเทียบคำ� คูข่ ดั แย้ง (Compressed
conflict) เป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน ในการพัฒนาทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้สอนเป็นบุคคลส�ำคัญที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ ดังที่ สุภานันท์ ชาทอง [5] กล่าวว่า
ความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ดีและมีคุณภาพจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กได้นั้น ต้องอาศัยครูเป็นตัวกลางและ
เป็นตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและตอบค�ำถามอย่างอิสระ
ใช้ค�ำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ตอบและค�ำตอบนั้นจะไม่มีผิดแต่ควรให้ผู้เรียนได้มีเหตุผลของความคิด ผู้สอน
มุง่ เน้นไปทีต่ วั เด็กเป็นสำ� คัญคือ ให้เด็กได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองบ่อย ๆ และเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งจนเกิดความ
ช�ำนาญ ซึง่ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเชือ่ มโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)
ว่า การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติซ�้ำ ๆ บ่อย ๆ และน�ำไปปฏิบัติเป็นประจ�ำจะท�ำให้สิ่งที่กระท�ำนั้นเกิดความสมบูรณ์
ถูกต้อง เกิดการเรียนรูท้ คี่ งทนถาวร จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งสร้างสือ่ หรือนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากความส�ำคัญของปัญหาและแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังกล่ าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ขั้นตอนในการเปรียบเทียบตามแนวคิดรูปแบบ
การสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด
ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการใช้ชดุ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบ
การสอนแบบซินเนคติกส์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์
ขอบเขตการวิจัย
1. ก�ำหนดเนื้อหาสาระตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ สาระที่ 2
การเขียน ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.2/2 เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ ท 2.1 ป.2/3 เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ ท 2.1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

8

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

ป.2/4 มีมารยาทในการเขียน และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ตัวชีว้ ดั ท 4.1 ป.2/2 เขียนสะกดคำ� และบอกความหมายของ
ค�ำ ท 4.1 ป.2/3 เรียบเรียงค�ำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด
2. ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ด
ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 2) ความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
3. ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทสี่ ร้างขึน้ จำ� นวน 4 ชุด ใช้เวลาในการฝึก ทัง้ หมด 18 ชัว่ โมง มีการประเมิน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กอ่ นใช้ชดุ ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำ� นวน 1 ชัว่ โมง ทดลองใช้ชดุ ฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 16 ชั่วโมง และประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังใช้ชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 1 ชั่วโมง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 จ�ำนวน 1,764 คน จ�ำนวน 60 ห้อง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จำ� นวน 25 คน โรงเรียนบ้านปากน�ำ้ ปราณ สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 2 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1) ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติ
ปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 2) แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอน
แบบซินเนคติกส์ 3) แบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของชุดฝึกทักษะ
2) ก�ำหนดขอบข่ายของเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2
การเขียน และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 3) ออกแบบและสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 4 ชุด โดย
น�ำแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ด มิตดิ ้านวิธกี ารคิด คือ การคิดแบบอเนกนัย = D มิตดิ ้านเนือ้ หาที่
ประกอบด้วยภาพ = F สัญลักษณ์ = S และภาษา = M และมิตดิ า้ นผลของการคิด ในลักษณะ หน่วย = U จำ� พวก = C ความ
สัมพันธ์ = R ระบบ = S การแปลงรูป = T และการประยุกต์ = I สามารถแสดงความสัมพันธ์ และน�ำผลการสังเคราะห์
แนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ จ�ำนวน 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นน�ำ ทบทวน 2. ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
3. ขัน้ การเปรียบเทียบบุคคลกับสิง่ ของ และ 4. ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม
ในชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีรายละเอียด ดังที่แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญา
ของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้าง
ทางสติปัญญา
ของกิลฟอร์ด
DFU, DSU
DMU, DFC
DSC, DMC
DFR, DSR
DMR, DFS
DSS, DMS

DFT, DST
DMT

DFI, DSI
DMI

รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์

ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ชุดที่ 1 การเขียนคำ�
ขั้นที่ 1 ขั้นนำ� ทบทวน
ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
ขั้นที่ 3 ขั้นการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ
ขั้นที่ 4 ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน

1.1 คิดค้นเขียนค�ำ
1.2 นึกถึงอะไร
1.3 ถ้าฉันเป็น...ฉันจะ...
1.4 สร้างสรรค์ค�ำใหม่

ชุดที่ 2 การเขียนประโยค
ขั้นที่ 1 ขั้นน�ำ ทบทวน
ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
ขั้นที่ 3 ขั้นการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ
ขั้นที่ 4 ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน

2.1 ทบทวนใหม่ชัดเจน
2.2 ประโยชน์ของฉัน
2.3 ฉันเหมือน...หรือต่าง...
2.4 สร้างสรรค์ประโยคใหม่

ชุดที่ 3 การเขียนข้อความ
ขั้นที่ 1 ขั้นน�ำ ทบทวน
3.1 คำ�ขวัญหรรษา
ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
3.2 ฉันเห็นอะไร
ขั้นที่ 3 ขั้นการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ
3.3 เชื่อมโยงสัมพันธ์
ขั้นที่ 4 ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน
3.4 สร้างสรรค์เตือนใจ
ชุดที่ 4 การเขียนเรื่องสั้น ๆ
ขั้นที่ 1 ขั้นน�ำ ทบทวน
4.1 ใส่ใจการเขียน
ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบแบบตรง
4.2 ต่อเรื่องจนจบ
ขั้นที่ 3 ขั้นการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ
4.3 สนทนาพาเพลิน
ขั้นที่ 4 ขัน้ การน�ำความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน
4.4 ร้อยเรียงเรื่องสั้น

4) นำ� ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เสนออาจารย์ ทีป่ รึกษา และปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญจำ� นวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องและความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ เท่ากับ 0.81
5) ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 6) น�ำชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (1) แบบเดี่ยว (Individual tryout) ทดลองกับนักเรียนจ�ำนวน 3 คน ที่มีระดับสติปัญญา เก่ง
1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน ผลการทดลองได้ประสิทธิภาพ เท่ากับ 67.30/63.46 (2) แบบกลุ่ม (Small group
tryout) ทดลองกับนักเรียนจ�ำนวน 9 คน ที่มีระดับสติปัญญา เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน ผลการทดลอง
ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 71.98/71.15 (3) แบบภาคสนาม (Field tryout) ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 25 คน ผลการทดลองได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.80/81.53
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาและ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั
สาระการเขียน เลือกและจัดเนื้อหาที่จะน�ำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ วิธีวัดและประเมินผล 2) ศึกษาเอกสาร ต�ำรา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมด้วยแนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ และสังเคราะห์
รูปแบบและขั้นตอนการสอนตามแนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 3) ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรม โดย
จัดท�ำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง 4) น�ำแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ประเมินความถูกต้อง
เหมาะสมเชิงเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.82
5) น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาทฤษฎีและ
วิธีสร้างจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2) สร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินในลักษณะการเขียน ประกอบด้วยการเขียนค�ำ การเขียน
ประโยค การเขียนข้อความและการเขียนเรื่องสั้น ๆ จ�ำนวน 4 ชุด ใช้เวลา 90 นาทีส�ำหรับประเมินความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3) สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
ประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 4 ชุด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน 4) น�ำแบบ
ประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน
3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์และตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.88 ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ น�ำไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 9 คน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน 5) น�ำคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.85 ค่าความยากง่าย (Difficulty index) แต่ละข้ออยูร่ ะหว่าง 0.50 -0.60
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) แต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.40-0.60 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน�ำไปใช้เป็นแบบ
ประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 6) น�ำแบบประเมินความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
4. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีขนั้ ตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) ศึกษา
หลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน 2) ก�ำหนดกรอบเนื้อหา แนวคิดและโครงสร้างของค�ำถามเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scales) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย จ�ำนวน 12 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมีหัวข้อ 3 ด้าน คือ
ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ และด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั ด้านละ 4 ข้อ 3) น�ำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน และปรับปรุง
ตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.87
4) น�ำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับแนวคิดรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้
ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที
3. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เมื่อน�ำไปทดลองแบบภาคสนาม
ได้ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ของคะแนนที่ได้จากชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทดลองแบบภาคสนามกับนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
(n=25)
การทดสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพ 80/80

ระหว่างเรียน
หลังเรียน

52
52

42.54
42.40

81.80
81.53

81.80/81.53

จากตารางที่ 2 ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้
ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ก่อนและหลัง ใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
(n=25)
การทดสอบ

คะแนนเต็ม

ก่อนใช้ชุดฝึก
52
หลังใช้ชุดฝึก
52
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

33.28
47.92
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S.D.

t

Sig

2.95
0.28

25.50*

0.0000
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จากตารางที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
ภาพรวมและรายด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมและรายด้าน
(n=25)
รายการประเมิน
()
S.D.
ระดับ
ล�ำดับ
1. ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ
2. ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รวม

2.91
2.88
2.94
2.91

0.28
0.32
0.20
0.26

มาก
มาก
มาก
มาก

2
3
1

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 ที่ก�ำหนดไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ล�ำดับที่ 1
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ล�ำดับที่ 2 ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ และล�ำดับที่ 3 ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น
รายข้อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึก
ทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์เป็นรายข้อ
		
(n=25)
รายการประเมิน
ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ
1. ชุดฝึกทักษะมีรูปภาพเหมาะสม สวยงาม สื่อความหมาย
ให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจน
2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม ครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. ขนาดของตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
4. กิจกรรมเชิญชวนให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั ิ
รวม

()

S.D.

ระดับ

ล�ำดับ

2.92

0.27

มาก

2

2.96
2.92
2.84

0.20
0.27
0.37

มาก
มาก
มาก

1
2
4

2.91

0.28

มาก
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
รายการประเมิน

()

S.D.

ระดับ

ล�ำดับ

2.80
2.92
2.92
2.88
2.88

0.40
0.27
0.27
0.32
0.32

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
1
1
3

1. การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท�ำให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์มากขึ้น

2.92

0.27

มาก

3

2. ชุดฝึกทักษะทำ� ให้นกั เรียนมีความคิด สร้างสรรค์มากขึน้
3. นักเรียนสามารถนำ� หลักการคิดไปใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
4. นักเรียนสามารถนำ� ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ� วันได้
รวม

2.88
2.96
3.00
2.94

0.32
0.20
0.00
0.20

มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
1

ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ
1. กิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละชุดฝึกมีความน่าสนใจ
2. กิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นกั เรียนฝึกคิด เป็นลำ� ดับ
3. กิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นกั เรียนสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย
4. กิจกรรมในชุดฝึกกระตุน้ ให้นกั เรียนอยากเรียนรูภ้ าษาไทยมากขึน้
รวม
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ จ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ล�ำดับที่ 1 สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ล�ำดับที่ 2 นักเรียนสามารถน�ำหลักการ
คิดไปใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ ล�ำดับที่ 3 การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท�ำให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์มากขึ้น และล�ำดับที่ 4 ชุดฝึกทักษะท�ำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ตามล�ำดับ ด้านลักษณะ
ของชุดฝึกทักษะ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล�ำดับที่ 1 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ ล�ำดับที่ 2 ชุดฝึกทักษะมีรูปภาพเหมาะสม สวยงาม สื่อความหมายให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจน และขนาด
ของตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน เท่ากัน และล�ำดับที่ 4 กิจกรรมเชิญชวนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ตามล�ำดับ ด้านกิจกรรมใน
ชุดฝึกทักษะ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล�ำดับที่ 1 กิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนฝึกคิดเป็น
ล�ำดับ และกิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย เท่ากัน ล�ำดับที่ 3 กิจกรรมในชุด
ฝึกกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้น และล�ำดับที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุดฝึกมีความน่าสนใจ
ตามล�ำดับ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา
ของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัย
ได้ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างที่เป็นขั้นตอนและผ่านกระบวนการ การทดลองหาคุณภาพของชุดฝึกทักษะ
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การก�ำหนดโครงสร้างของเนื้อหาและจุดประสงค์
การออกแบบชุดฝึกทักษะให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้คำ� ปรึกษาและ
แนะน�ำ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้านการวัดและประเมินผล และด้านหลักสูตรและการสอน
ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์และรูปแบบของชุดฝึกทักษะ และผ่านการพัฒนา
ตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพจนชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการสร้างชุด
ฝึกทักษะ ดังที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ [6]ได้เสนอขั้นตอนการสร้างชุดฝึกไว้คือ ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาสาระ ออกแบบชุด
ฝึกทักษะให้ตรงกับจุดประสงค์ ล�ำดับความยากง่าย ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์แล้วน�ำ
ชุดฝึกไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพปรับปรุงและพัฒนาชุดฝึกทักษะให้สมบูรณ์ ดังนั้น ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนสูงขึ้น
ชุดฝึกทักษะทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เนือ้ หาไม่
ยากเกินไปแต่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนและกิจกรรมการฝึกเริ่มจากง่ายไปยาก กล่าวคือ ชุดฝึกทักษะเริ่มต้นจาก
การฝึกเขียนค�ำ ประโยค ข้อความไปจนถึงการเขียนเป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนท�ำให้ประสบ
ผลส�ำเร็จในการฝึก ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองทีละน้อย ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและจินตนาการ
ออกมาในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง ดังที่ สุภานันท์ ชาทอง [5] ได้กล่าวลักษณะของการสร้างชุดฝึกที่ดี คือ
ชุดฝึกทักษะควรสร้างให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน เลือกใช้ถ้อยค�ำส�ำนวนภาษาง่ายและเหมาะสมกับ
วัย ควรสร้างให้มีลักษณะยั่วยุ ท้าทายความสามารถเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดแบบอเนกนัยที่คิดได้หลายแบบ
หลายทิศหลายทาง มีความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และรู้จักแก้ปัญหา จากเหตุผลดังกล่าวข้างตนท�ำให้ชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์มปี ระสิทธิภาพ เพราะผูเ้ รียนได้ฝกึ ทักษะเป็นลำ� ดับจากง่ายไปหายากสอดคล้องกับความสามารถ
ความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน ที่น�ำลักษณะของการสร้างชุดฝึกที่ดีไปใช้ใน
การสร้างชุดฝึกทักษะเพือ่ พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนให้สงู ขึน้ เช่น สุกญ
ั ญา มณีโชติ [7]
น�ำลักษณะการสร้างชุดฝึกทักษะที่ดีโดยการออกแบบชุดฝึกทักษะให้มีความน่าสนใจและท้าทายผู้เรียนโดยได้
ท�ำการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญาของกิลฟอร์ด สำ� หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.52/82.44
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 พบว่า ก่อน
และหลังใช้ชดุ ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังใช้ชดุ ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สงู กว่าก่อนใช้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากชุดฝึกทักษะ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการออกแบบมาเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญของ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์วา่ สามารถนำ� ไปใช้ในการดำ� เนินชีวติ ประจ�ำวันได้ สอดคล้องกับแนวคิดของอัจฉรา ชีวพันธ์ [3]
ทีก่ ล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นผลผลิตของความคิดริเริม่ อย่างหนึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญในการสือ่ สารในชีวติ ประจำ� วัน
จึงมีประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียนในระดับประถมศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของกิลฟอร์ด [8] ทีก่ ล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์
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เป็นความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม คิดได้กว้างไกล ลักษณะ
ความคิดเช่นนีจ้ ะนำ� ไปสูก่ ารประดิษฐ์สงิ่ แปลกใหม่ รวมทัง้ การคิดหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาให้สำ� เร็จด้วยความคิดแบบอเนกนัย
ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคล่องในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และ
ความละเอียดลออ (Elaboration) ซึ่งการคิดลักษณะนี้เป็นหนทางน�ำไปสู่การค้นพบความคิดที่มีคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
น�ำความคิดแบบอเนกนัยมาพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน กล่าวคือ ในทุกกิจกรรมของชุดฝึกทักษะใช้ภาพ
ภาษาและสัญลักษณ์เป็นสิง่ เร้ากระตุน้ ผูเ้ รียนให้ได้ฝกึ คิดแบบอเนกนัย คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว เน้นให้ผเู้ รียนคิดและ
หาค�ำตอบจากสิง่ เร้าทีก่ ำ� หนดให้ได้มากทีส่ ดุ ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด โดยผูเ้ รียนสามารถคิดได้อย่างอิสระ สนุกสนาน ด้าน
ความคิดยืดหยุน่ เน้นให้ผเู้ รียนคิดหาค�ำตอบทีม่ คี วามหลากหลาย มีไหวพริบ สติปญ
ั ญาตอบสนองต่อสิง่ เร้าหลายแง่มมุ
ด้านความคิดริเริ่มเน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดในการจินตนาการอย่างอิสระ และด้านความคิดละเอียดลออ เน้นให้ผู้เรียน
ฝึกการสังเกต พิจารณารายละเอียดของสิ่งเร้า เน้นการเขียนข้อความที่เชื่อมโยงเป็นความเรียงสละสลวย เขียนสะกดค�ำ
ได้ถกู ต้อง กิจกรรมในชุดฝึกทักษะผูว้ จิ ยั นำ� ภาพการ์ตนู เป็นสือ่ ซึง่ มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียนมีการเสริมแรงโดย
การกล่าวชมเชย แสดงความยินดีและให้ก�ำลังใจ เพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าคิด
และสร้างชิ้นงานของตนเองมากขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบางคนคิดได้ช้า เขียนค�ำไม่คล่องแต่หลังจาก
ได้รับการฝึกแล้วพบว่าผู้เรียนสามารถเขียนได้คล่องขึ้น เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น ผู้เรียนแต่ละคนมีการพัฒนาขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพราะกิจกรรมในชุดฝึกทักษะท�ำให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนต้องคิดและแข่งกับเวลาที่
ก�ำหนด ซึ่งการก�ำหนดเวลาในการท�ำงานเป็นการปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบต่อตนเองให้แก่ผู้เรียนได้อย่างดี ผู้เรียน
ได้ฝึกคิด ฝึกเขียนและเสริมแรงสม�่ำเสมอและต่อเนื่องท�ำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้น
สอดคล้องกับ สุภานันท์ ชาทอง [5] ที่กล่าวว่า สื่อการเรียนที่ประกอบกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ครูจัดให้นักเรียน
ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ ทำ� ให้เกิดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพและมีทกั ษะเพิม่ มากขึน้ ทำ� ให้เกิดความคล่องแคล่ว แม่นยำ� ทางภาษา
ผูเ้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยความสนใจและยังช่วยแก้ปญ
ั หาข้อบกพร่องทางการเรียนรูด้ ว้ ย สอดคล้องกับงานวิจยั หลายเรือ่ งทีพ่ บว่า
กิจกรรมทีม่ พี นื้ ฐานจากแนวคิดทฤษฎีของกิลฟอร์ดช่วยให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สงู ขึน้ ดังที่
สุภานันท์ ชาทอง [5] และสุรีรัตน์ กฤตยาพงศ์พันธ์ [9] จากงานวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกการคิดแบบอเนกนัยมี
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ
51.34 คะแนนด้านความคิดริเริ่มมีการเพิ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 56.00 ตามล�ำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ด้วยแบบสอบถามซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะและด้านกิจกรรมใน
ชุดฝึกทักษะ จ�ำนวน 12 ข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปราย
ได้ ดังนี้
ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ พบว่า ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะน่าสนใจ มี
ความท้าทายและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนมีภาพ ภาษาและสัญลักษณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้น
อยากจะเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้สงู ขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุภานันท์ ชาทอง [5] ทีก่ ล่าวว่า ชุดฝึกทักษะควรสร้างเพือ่ ฝึกผูเ้ รียนไม่เกิดความเบือ่ หน่ายในการเรียน เลือก
ใช้ถ้อยค�ำส�ำนวนภาษาง่ายและเหมาะสมกับวัย ควรสร้างให้มีลักษณะยั่วยุ ท้าทายความสามารถเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิดแบบอเนกนัยทีค่ ดิ ได้หลายแบบ หลายทิศหลายทาง มีความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และรูจ้ กั แก้ปญ
ั หา ชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดและเขียนอย่างอิสระโดยเรียงลำ� ดับขัน้ ตอนการคิดและ
เขียน จากง่ายไปหายากเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนในการฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เวลาที่ใช้ฝึกกิจกรรมละ
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30 นาที มีความเหมาะสมกับวัยทีไ่ ม่นานเกินไป สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ [6] กล่าวว่า ลักษณะของชุดฝึกทักษะ
ทีด่ ี ประกอบด้วยค�ำชีแ้ จงสัน้ ๆ ทีท่ ำ� ให้นกั เรียนเข้าใจวิธที ำ� ได้งา่ ย ประโยคทีฝ่ กึ ควรเป็นประโยคสัน้ ๆ ซึง่ ประโยคและ
ค�ำศัพท์ควรเป็นแบบทีใ่ ช้พดู กันอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันของผูเ้ รียน เกีย่ วข้องกับบทเรียนทีเ่ รียนมาแล้วใช้เวลาเหมาะสมไม่
มากหรือน้อยเกินไป ปลุกเร้าความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถใช้สิ่งที่เรียนไปแล้วไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ด้านกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ พบว่า การสร้างบรรยากาศในการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นอีก
สิ่งที่มีความส�ำคัญ โดยผู้วิจัยให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน ยอมรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ทางความคิดส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดและเขียนได้อย่างอิสระซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นี้สอดคล้องกับแนวคิด Synectics Instructional Model ตามที่สุวิทย์ ค�ำมูลและอรทัย ค�ำมูล [10] ได้กล่าวว่า
ซินเนคติกส์ (Synectics Instructional Model) เป็นกระบวนการเรียนรูท้ มี่ งุ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูต้ ามล�ำดับขัน้ ทีก่ ำ� หนดไว้ อาศัยการเปรียบเทียบ เพือ่ เพิม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน สอดคล้องกับ
อัจฉรา ชีวพันธ์ [3] ทีก่ ล่าวว่า แนวทางในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูควรจะเป็นผูม้ บี คุ ลิกภาพของการเป็นผูม้ คี วาม
คิดสร้างสรรค์ เพือ่ จูงใจและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ผูเ้ รียน ควรจัดบรรยากาศทีจ่ งู ใจให้ผเู้ รียนรักการเขียนสร้างสรรค์โดย
ไม่ให้บรรยากาศในการท�ำงานเคร่งเครียดเกินไปเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง สามารถ
แสดงออกได้อย่างอิสระด้วยความคิดริเริ่มของตน ควรจะจัดการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวาโดยค�ำนึงถึงความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความ
คิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ของเขาได้อย่างเต็มที่จะช่วยให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจรักในการเขียน นอกจากการสร้าง
บรรยากาศทีด่ แี ล้วผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในทุกกิจกรรมให้ผเู้ รียนทราบเป็นรายบุคคลหลังการฝึก
เพื่อให้ผู้เรียนทราบและน�ำไปปรับปรุงแก้ไขในการฝึกครั้งต่อไป
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
หลังใช้ชดุ ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั อยูใ่ นระดับมาก และผูเ้ รียน
สามารถนำ� ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ� วันได้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ซึง่ ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจมาก เป็นลำ� ดับที่ 1 เพราะ
ว่ากิจกรรมในชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ เร้าใจและมีเป้าหมายที่
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ นอกจากนั้น ลัดดา พลหาร [11] ที่กล่าวว่า การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เขียนให้ยอมรับ นับถือและภูมิใจในตนเอง รู้จักยอมรับผู้อื่น ช่วยให้มี
ความรู้ความซาบซึ้งในวรรณคดีที่มีคุณค่าซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่สามารถน�ำไปใช้ในโอกาสต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 จากการศึกษาพบว่าการน�ำชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาท�ำความเข้าใจ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมในชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้เข้าใจก่อนน�ำไปใช้
		 1.2 การน�ำชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ ควรค�ำนึงถึงความสามารถพื้นฐานในการอ่านและ
การเขียนของนักเรียนรายบุคคล
		 1.3 ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น�ำเสนอผลงานจากการท�ำกิจกรรม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองต่อไป
		 1.4 ควรจัดบรรยากาศในการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ใช้ค�ำถามกระตุ้นให้นักเรียน คิดหาค�ำตอบอย่างอิสระ
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 พัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ
การเขียนนิทาน ในระดับที่สูงขึ้น
		 2.2 นำ� แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปญ
ั ญากิลฟอร์ดไปสร้างชุดฝึกทักษะในกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ หรือ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น
		 2.3 น�ำแนวคิด Synectics Instructional Model ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
หรือในกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น
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