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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  และ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการกับกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัญรัตน์     
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 31 คน 
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และกลุ่มควบคุม 35 คน 
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย    
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ 2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้   
แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และ             
4) แบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว 
และแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน   

ผลการวิจัยพบว่า  
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ

การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า      
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
    3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : ซินเนคติกส์ การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 

 
Thesis Title Effects of Synectics Instruction Model together with Writing 

Process Approach towards Abilities in Creative Writing and 
Learning Achievements in Thai Language of Grade 9 Students 

Student  Chanaporn Kongchart  
Student ID     58B54680201 
Degree  Master of Education 
Field of Study  Curriculum and Instruction 
Thesis Advisor  Assistant Professor Dr.Suwana Juithong 
Thesis Co-Advisor  Dr.Phithack Nilnopkoon 

 

ABSTRACT 
  The purpose of this research was 1) to compare the creative writing abilities of 
grade 9 students before and after being taught using a Synectics instruction model 
together with a writing process approach, 2) to compare the creative writing abilities 
of grade 9 students learning through the Synectics instruction model together with 
the writing process approach to those learning through the traditional method, and   
3) to compare the Thai language learning achievements of grade 9 students learning 
through the Synectics instruction model together with the writing process approach 
to those learning through the traditional method. The sample of this research 
consisted of two classes of grade 9 students from Thanyarat School who were 
studying in the first semester of academic year 2019. The experimental group of 31 
students were taught using the Synectics instruction model together with the writing 
process approach. The control group of 35 students learned using the traditional 
method. The two groups were selected by multi-stage random sampling.               
The research instruments were 1) instruction plans for the Thai language course using 
the Synectics instruction model together with the writing process approach,             
2) instruction plans for the Thai language course using the traditional method,           
3) a Thai language achievements test with a reliability value of 0.83, and 4) a creative 
writing ability test with a reliability value of 0.83. The statistics used for the data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test for a dependent group and 
for two independent groups. 

The research findings were as follows: 
  1) The creative writing abilities of the grade 9 students who learned using     
the Synectics instruction model together with the writing process approach were 
higher than before at the statistical significance level of 0.05. 
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  2) The creative writing abilities of the grade 9 students who learned using     
the Synectics instruction model together with the writing process approach were 
higher than those of the students who learned using the traditional method at the 
statistical significance level of 0.05. 
  3) The Thai language learning achievement of the grade 9 students who 
learned using the Synectics instruction model together with the writing process 
approach were higher than those of the students who learned using the traditional 
method at the statistical significance level of 0.05. 
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