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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 สถิติที่ใช้ใน     
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว 
และแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน   
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ผลการวิจัยพบว่า  
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ

การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า      
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

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 ผลสัมฤทธิ์ 
               ทางการเรียน  

 .             
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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. 
  2) The creative writing abilities of the grade 9 students who learned using     
the Synectics instruction model together with the writing process approach were 



ง 
 

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. 
 
Keywords: Synectics, Writing Process Approach, Creative Writing Ability, Learning Achievement 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ปัจจุบันการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค 4.0 โดยเริ่มจากการศึกษา 1.0 ในยุคเกษตรกรรมที่เน้นทักษะ
เพ่ือยังชีพ ส่วนการศึกษาไทย 2.0 คือ การศึกษาที่อยู่บนพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 
5 และต่อมาเข้าสู่ยุคการศึกษา 3.0 คือการศึกษาไทยยุคเทคโนโลยี ยุคโลกาภิวัฒน์ แต่ยุคโลกาภิวัฒน์
ในขณะนี้เป็น Port globalization ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นการศึกษาเพ่ือชุมชนนานาชาติ เน้นการ
ติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีเป็นหลัก และคนจะเปลี่ยนไปในลักษณะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น          
แต่การศึกษา 4.0 คือ การศึกษายุคผลิตภาพ เป็นยุคที่ต้องการผลผลิต หรือ Products ให้ได้มากที่สุด
เพ่ือประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืน ๆ ด้วยทักษะการศึกษาที่เน้นการท าได้ และลงมือท า 
แล้วออกมาเป็นผลผลิต นอกจากนี้การศึกษาไทย 4.0 ยังถือว่าเป็นยุคที่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศ
ไทยต้องมองผลิตภาพในลักษณะที่ตามให้ทันและก้าวไปข้างหน้า (ไพฑูรย์ สินลารัตน์  และคนอ่ืนๆ, 
2559, น. 9) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560, น. 15) กล่าวถึงแนวทางในการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนอง
กับทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ทักษะหนึ่งที่มีความ
จ าเป็นส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ถือเป็นทักษะส าคัญของคนที่จะอยู่ในสังคมและคนที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตอย่าง
มาก การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เพียงแค่เพ่ือประโยชน์ของการศึกษา 4.0 เท่านั้น แต่การ
คิดอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของบุคคลทั้งหลาย ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการ
คิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ จึงมีความส าคัญและมีคุณค่ามากที่สุด (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่นๆ, 2559, 
น. 110-111)  

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ ภาษาไทยจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งในสังคม ดังที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงความส าคัญของภาษาไทยไว้ว่า ภาษาไทยเป็น
เอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,  น. 1) ซ่ึงการเรียนการสอนภาษาไทยต้องอาศัย
ทักษะพ้ืนฐานที่สัมพันธ์กัน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งการเขียนถือว่าเป็นทักษะที่ยาก
และซับซ้อนมากกว่าทักษะอ่ืน ๆ  ทั้งนี้เพราะทักษะการเขียนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ความเป็นศาสตร์
ของการเขียนอยู่ที่การรู้จักกฎเกณฑ์ทางภาษาซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ส่วนความเป็น
ศิลป์ของการเขียนคือการรู้จักเลือกใช้ถ้อยค าอย่างประณีตเพ่ือสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งและ
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ก่อให้เกิดความงาม ซึ่งการสร้างสรรค์งานเขียนที่น าทั้งศาสตร์และศิลป์มาประกอบกันอย่างสร้างสรรค์
เป็นกลวิธีที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังที่บันลือ 
พฤกษะวัน (2535, น. 9) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า การพัฒนาทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์มีความจ าเป็นแก่ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการพัฒนาการศึกษาใน
ปัจจุบัน เป็นพ้ืนฐานรองรับที่จะสนองความต้องการ ความกล้าในการแสดงออกที่เพ่ิมขึ้น และเป็นไป
อย่างรวดเร็วในอนาคต โดยทางการอ่านเพ่ือปรับปรุงภาษาที่ใช้แสดงออก และการเขียนเพ่ือสื่อ
ความคิดความต้องการให้สอดคล้องและเสริมซึ่งกันและกันได้ดีต่อไป นอกจากนี้การส่งเสริมการเขียน
ภาษาไทยยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญหาทางภาษาให้คงอยู่อีกด้วย  

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะทางภาษาด้านการเขียนที่สามารถส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ขึ้นได้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดภูมิปัญญาด้านส านวนภาษาใหม่ ๆ ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารได้ทันต่อเหตุการณ์  ช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ จากการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ เช่น        
นักโฆษณา นักเขียน นักเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ โฆษก พิธีกร นักโต้วาที  นักแปล เป็นต้น และช่วยให้
เกิดการสืบสานทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การแสดง ซึ่งเป็นทั้ง
สาระและความบันเทิงของชีวิตมนุษย์ (ถวัลย์ มาศจรัส, 2548, น. 5-6) ดังนั้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ต้องอาศัยกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเขียนออกมาอย่างน่าสนใจและแปลก
ใหม่ กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่มีความแตกต่างกันเข้าด้วยกัน น าไปสู่ความคิด
ใหม่ ซึ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดได้กับทุกคน แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนในการคิด ดังที่
อัจฉรา ชีวพันธ์ (2550, น. 4) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นผลผลิตของความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักว่าเขาได้ผลิตผลงานซึ่งมีชิ้นเดียวในโลกด้วยตัวเขา
เอง ผู้สอนจึงควรหาทางส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสคิดสร้างสรรค์ให้สมควรแก่วัย และศักยภาพโดย
การให้เด็กได้เขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังที่ กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, น. 225, 316)      
ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไว้คือ        
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเขียนเชิงสร้างสรรค์ควรเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นปูพ้ืนฐานด้วยการให้ผู้เรียนรู้จัก
ค า วลี หรือกลุ่มค าที่เรียกว่า การสร้างค าศัพท์ จากนั้นจึงให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธี การเขียนประโยคแบบ  
ต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ รู้จักการเชื่อมค า การเชื่อมประโยค การเชื่อมข้อความจนเป็นย่อหน้าต่าง ๆ      
ด้วยเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ  
 ผู้วิจัยศึกษารายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) พบว่า นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะต่ ากว่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) แต่ละปีส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ทั้งในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลกระทบเมื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาต้องปรับพ้ืนความรู้ใหม่ ไม่ใฝ่เรียนรู้ ไม่ท้าทายตนเอง รอรับความรู้จากครูเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้ยังขาดทักษะการท างานหลายประการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน เช่น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความมุ่งมั่น ขยันอดทนในการท างาน เป็นต้น (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559, น. ง, 111, 112) สอดคล้องกับรายงานการวิจัยแนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและ
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การเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573 พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนายังไม่สามารถเรียนรู้
ทักษะของศตวรรษที่ 21 ได้มาจากเหตุผลส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การสอนส่วนใหญ่ยังเป็น
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เฉพาะความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยการบรรยายและต ารา (2) หากผู้เรียน
ไม่ได้รับการสอนโดยตรงและชัดเจนในชั้นเรียนที่โรงเรียน ผู้เรียนจะไม่สามารถเรียนรู้จากที่อ่ืนได้ด้วย
ตนเองด้วยขาดทักษะการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ (3) การวัดการประเมิน ซึ่งทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่วัดและประเมินได้ยากกว่าการวัดความจ าซึ่งสอดคล้องกับการเรียน 
การสอนแบบดั้งเดิมที่เคยใช้มา เมื่อครูไม่สามารถวัดได้ก็เลี่ยงที่จะลดการสอนทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือมิให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมิน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2559, น. 9-10) นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดของระบบการศึกษาของไทยคือ ผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ส่วนใหญ่ เน้นการท่องจ าและวัดผลในเรื่องเนื้อหา ไม่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย 
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ขาดความเข้าใจและละเลยการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาด
ทางสังคมของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมยอมจ านน นั่งเรียนเงียบ  ๆ เชื่อตาม ๆ กัน ไม่คิด        
ไม่ซักถาม โต้แย้ง ไม่ได้แสดงออกความเป็นตัวของตัวเองหรือคิดสร้างสรรค์ (ส านักเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559, น. 68) สอดคล้องกับชนาธิป พรกุล (2554, น. 4) กล่าวถึงสาเหตุส าคัญของการ
ขาดทักษะการคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นเพราะระบบการศึกษาของไทยที่มีการเรียนแบบท่องจ า ครูชอบให้
นักเรียนเชื่อฟัง ไม่โต้แย้ง และสถาบันคุรุศึกษาไม่มีหลักสูตรการคิดส าหรับครู นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา ภาษาไทย 
มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 48.29 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามที่มีการตั้งเป้าหมายการจัด
การศึกษาไว้  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการหาแนวทางแก้ปัญหาและ
พัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัยรูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเขียน         
เชิงสร้างสรรค์ควบคู่กัน รวมทั้งใช้การสอน เขียนแบบเน้นกระบวนการ เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเขียนสร้างสรรค์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษา
รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนค-ติกส์ และการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ สามารถ
พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ ตามแนวคิดของ 
Gordon (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2559, น. 252-253) ที่ เสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบ
อุปมาอุปไมยเพ่ือใช้กระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบทางตรง การเปรียบเทียบ
แบบบุคคล และการเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษกับการสร้างสรรค์งาน
ทางศิลปะได้อย่างเหมาะสม  

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเขียนสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน
สามารถใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถสร้างผลงานเขียน       
เชิงสร้างสรรค์ที่มาจากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน            
เชิงสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้นได้ ดังที่สินธ์     
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ศรีพลพา (2557) น ารูปแบบซินเนคติกส์มาใช้การการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4            
ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์สามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ได้ จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา แก้วศรีนวม (2557) ที่พัฒนาแผนการจัดกิ จกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่า ความสามารถในการเขียน           
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนซินเนคติกส์  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน           
เชิงสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็นการสอนให้นักเรียนได้ฝึก
การเขียนอย่างเป็นกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการคิดรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน มีการเขียน
รายงานและอ่านทบทวนหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือตรวจทานแก้ไขงานเขียนให้ดียิ่งขึ้นและสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งในระหว่างกระบวนการเขียนนี้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน โดยมีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับจากครูและเพ่ือน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความมั่นใจและผลงานที่ออกมามี     
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังที่ สิริสกุล ช่างแสง (2553) ศึกษาความสามารถในการเขียนบทความและ
ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธี
สอนแบบเน้นกระบวนการเขียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียน
บทความของนักเรียนหลังการเรียนโดยวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการเขียน และศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ เรียนโดยวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการเขียน             
ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการเขียนบทความของนักเรียน หลังการเรียนโดยวิธี
สอนแบบเน้นกระบวนการเขียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการเขียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัทธมน ภิงคารวัฒน์ (2557) ศึกษาความสามารถในการเขียนความเรียงของนักเรียน กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถทาง     
การเขียนความเรียงของนักเรียนที่ได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ยด้านการมีความรู้ 
ความสามารถ และเจตคติด้านการเขียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ความสามารถในการเขียนความเรียง อยู่ในระดับ “ดีมาก”  

จากปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ       
การจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ในการพัฒนาความสามารถในการเขียน   
เชิงสร้างสรรค์ดังที่กล่าวไปข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการน าการจัดการเรียนรู้แบบ         
ซินเนคติกส์ (Synectics Instruction Model) และการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process 
Writing Approach) มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
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ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียนและพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
  1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการ 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการกับ     
แบบปกต ิ
 1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการกับแบบปกติ 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
 

 

     ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 

 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1.4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

1.4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

การจัดการเรียนรู้ ซึ่งแปรค่าได้ 2 วิธี คือ  
-  การจัดการเรียนรู้ซินเนคติกส์ร่วมกับการ 
   สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
-  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

1. ความสามารถในการ  
   เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ  
   เรียนวิชาภาษาไทย 
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 1.4.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
      1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
  1.5.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพ-
รัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 โรงเรียน รวม 51 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 2,087 คน  
  1.5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) มีข้ันตอนการสุ่มดังนี้  
   1) สุ่มโรงเรียน 1 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียนในกลุ่มสห-   
วิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ ได้มา 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนธัญรัตน์ 
    2) สุ่มห้องเรียนจากจ านวนห้องท้ังหมด สุ่มมาจ านวน 2 ห้องเรียน 
   3) สุ่มห้องเรียนด้วยการจับสลากให้เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 31 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกต ิ
 1.5.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1.5.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ ซึ่งแปรค่าได้ 2 วิธี คือ  
   1) การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ  
      2) การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
   1.5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   
      1) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 

1.5.3 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัย 
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ สาระที่  2 การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้แก่  
    1) การเขียนค าขวัญ   
   2) การเขียนโฆษณา 
    3) การเขียนนิทาน   
    4) การเขียนโคลงสี่สุภาพ 
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    5) การเขียนค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  
    6) การเขียนชีวประวัติ 
    7) การเขียนอัตชีวประวัติ 
    8) การเขียนแสดงความคิดเห็น 
   9) การเขียนอธิบายชี้แจงโต้แย้ง  
   10) การเขียนสุนทรพจน์   
 1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics Instruction Model) หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบ
ตามล าดับขั้นตอนจากสิ่งที่คุ้นเคยไปจนถึงสิ่งที่ไกลตัว ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มี    
6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นบรรยายสถานการณ์ 2) ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง 
3) ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 4) ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 5) ขั้น
การอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง 6) ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน  
 1.6.2 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing Approach) หมายถึง     
การสอนที่เน้นกระบวนการในการเขียน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอย่างเป็นกระบวนการเพ่ือให้
เกิดผลงานที่มีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเขียน การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมี      
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนการเขียน 2) ขั้นการเขียนร่าง 3) ขั้นการอ่านทบทวน 4) ขั้นการแก้ไข    
5) ขั้นการน าเสนองานเขียนขั้นสุดท้าย/ขั้นตอบสนองต่อการเขียน  
 1.6.3 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
หมายถึง การสอนเขียนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนอย่างเป็นกระบวนการและใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างงานเขียนได้อย่างแปลกใหม่และน่าสนใจ โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการคิดรวบรวมข้อมูล
ที่จะใช้ในการเขียน การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเพื่อค้นหาค าศัพท์แปลกใหม่มาใช้ในงานเขียน มีการ
เขียนรายงานและอ่านทบทวนหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือตรวจทานแก้ไขงานเขียนให้ดียิ่งขึ้นและสื่อสารได้
อย่างชัดเจน การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมี           
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการก าหนดเงื่อนไขและค้นคว้าข้อมูล 2) ขั้นการเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3) ขั้นการร่างงานและสร้างงานเขียนตามเงื่อนไข 4) ขั้นอ่านทบทวนและ
แก้ไขงานเขียน 5) ขั้นประเมินผลและน าเสนองานเขียน ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ  
ซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้     
  ขั้นที่ 1 ขั้นการก าหนดสถานการณแ์ละค้นคว้าข้อมูล 
   เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเขียน ผู้สอนเสนอหัวข้อ เรื่องราว 
สถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาให้นักเรียนเกิดความสงสัยและต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้     
ให้ผู้เรียนในชั้นเรียนร่วมกันก าหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจและต้องการเขียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
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คิดหาค าตอบ และสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทางความคิด ร่วมกันวางแผนอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งจากต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบการเขียน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
      เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างค าที่แปลกใหม่มาใช้
ในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบ 3 แบบ ดังนี้ 
    2.1 กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยโดยใช้การเปรียบเทียบ
ทางตรง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่หรือแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ที่แตกต่าง ไปจาก
ความคิดเดิมหรือประสบการณ์เดิม ผู้สอนเป็นผู้น าเสนอค าคู่ให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบ      
ความเหมือนและความแตกต่าง ซึ่งค าคู่ที่ผู้สอนเลือกมาควรมีลักษณะสัมพันธ์กับประเด็นปัญหา 
เรื่องราว หรือสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 1 แล้วผู้สอนให้ผู้เรียนจดค าตอบไว้ในใบงานที่ 1 เรื่อง 
การเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทางตรง ซึ่งเป็น
ขั้นตอนของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้าน    
การคิดคล่อง 
    2.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยโดยใช้การเปรียบเทียบ
บุคคลกับสิ่งของโดยสมมติตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแสดงความรู้สึกออกมา แล้วผู้สอน ให้ผู้เรียน    
จดค าตอบไว้ในใบงานที่ 1 เรื่อง การเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 2      
การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นตาม
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดยืดหยุ่น 
     2.3 กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าคู่ขัดแย้ง โดยน าค าในขั้นที่ 2.1 และ 2.2 มาประกอบ
เป็นค าใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกัน และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายความหมายของค าคู่
ขัดแย้ง แล้วผู้สอนให้ผู้เรียนจดค าตอบไว้ในใบงานที่ 1 เรื่อง การเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 3 การสร้างค าคู่ขัดแย้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดข้ึนตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดริเริ่ม 
  ขั้นที่ 3 ขั้นการร่างงานและสร้างงานเขียนตามเง่ือนไข 
  เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน าข้อมูลในขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 มาเรียบเรียงเป็นงานเขียนลงใน  
ใบงานที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์ผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีการจัดล าดับเนื้อหาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนมีการสาธิตการเขียนโครงร่างเพ่ือเป็นแนวทางในการ
เขียนให้ผู้เรียนศึกษาเป็นแบบอย่าง ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและถ่ายทอดข้อมูล 
รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนน าทักษะทางภาษามาใช้ในการเขียนเพื่อให้งานเขียนมีการใช้ถ้อยค าแปลกใหม่ 
น่าสนใจ และสื่อความหมายได้ชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นตาม
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดละเอียดลออ   
  ขั้นที่ 4 ขั้นอ่านทบทวนและแก้ไขงานเขียน 
   เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน มีการเน้นย้ าให้ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดทางภาษาที่พบในงานเขียน เช่น การเขียนสะกดค า การวางโครงสร้างของประโยค      
เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข อาจให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนให้เพ่ือนฟังเพ่ือให้นักเรียน
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ได้ค้นพบปัญหาของตนเอง นอกจากนี้ผู้สอนอาจมีการวิจารณ์งานเขียนของผู้เรียนแบบตัวต่อตัวเพ่ือให้
ผู้สอนเข้าใจปัญหาในการเขียนของผู้เรียนมากขึ้น หากพบข้อผิดพลาดให้ผู้เรียนน าไปตรวจสอบและ
แก้ไขเพ่ือให้งานเขียนนั้นมีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหาและด้านภาษา 
   ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและน าเสนองานเขียน 
        เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันประเมินงานเขียนว่าผู้เรียนเขียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในตอนต้นหรือไม่ เนื้อหาของเรื่องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่      
อาจมีการประเมินผลงานเขียนอย่างหลากหลาย เช่น นักเรียนประเมินผลงานตนเอง ครูประเมินผล
งานนักเรียน เพ่ือนในชั้นเรียนประเมินผลงาน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและสนใจ
การเขียนมากขึ้น นอกจากนี้อาจมีการเผยแพร่งานของนักเรียนโดยการจัดป้ายนิ เทศต่าง ๆ          
การประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น  
 1.6.4 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 
การเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสรุป แต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีรายละเอียดดังนี้     
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  เป็นการทบทวนความรู้เดิม แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และดึงผู้เรียนสู่เนื้อหาใหม่ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การร้องเพลง การเล่นเกม การเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น 
ในขั้นตอนนี้ผู้สอนต้องหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือท าให้ผู้เรียนสนใจและอยากติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
  ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
  เป็นขั้นตอนการเสนอเนื้อหาการเรียนให้กับผู้เรียน โดยให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น 
การอธิบาย การสนทนาซักถาม การตอบปากเปล่า การอภิปราย การท าแบบฝึกหัด การท ากิจกรรม
ตามใบงานหรือท างานกลุ่ม ประกอบกับใช้สื่อการสอน รูปภาพ ใบงาน หรือสัญลักษณ์ประกอบ     
การสอน ซึ่งการสอนเขียนต้องประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ การเตรียมการเขียน     
การยกร่างข้อเขียน การปรับปรุงข้อเขียน การบรรณาธิการกิจ และการเขียนให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการ
สอนเขียนให้ประสบผลส าเร็จนั้นต้องอาศัยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการเขียน และฝึกฝนให้ผู้เรียน
เลือกใช้ถ้อยค าอย่างสร้างสรรค์  
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล 
  เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนมา โดยครูและนักเรียนอาจจะ
ร่วมกันสรุปหลักการและสาระร่วมกัน หรือให้นักเรียนสรุปร่วมกันเป็นกลุ่ม แล้วให้ผู้เรียนส่งตัวแทน
ออกมาน าเสนอ แล้วผู้สอนตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่    
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด และการตรวจ
แบบทดสอบ ซึ่งจะท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าหลังจากเรียนจบแล้วผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียน
มากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และควรปรับปรุง
แก้ไขส่วนใด 
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 1.6.5 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง คะแนนความสามารถในการเขียน
เรียบเรียงความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดด้วยส านวนภาษาเฉพาะตน มีความแปลก
ใหม่ แสดงความคิดริเริ่มทั้งด้านรูปแบบการเขียน เค้าโครงแนวคิด และส านวนโวหาร นอกจากนี้ยัง
แสดงออกมาให้เห็นถึงจินตนาการ ความรู้ ความคิดเห็น หรืออารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนอย่าง
น่าสนใจ ครอบคลุมองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การคิดคล่อง 
(2) การคิดยืดหยุ่น (3) การคิดริเริ่ม (4) การคิดละเอียดลออ ซึ่งวัดได้จากการท าแบบวัดความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ จ านวน 5 ข้อ การวิจัยครั้งนี้ให้คะแนน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ (1) ด้านความคิดสร้างสรรค์      
(2) ด้านรูปแบบ (3) ด้านการใช้ค า (4) ด้านกลไกทางภาษา (5) การน าเสนองานเขียน 
 1.6.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง คะแนนความสามารถของผู้เรียน
จากการเรียนวิชาภาษาไทย โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ 
Anderson & Krathwohl ซึ่งปรับปรุงจากกระบวนการเรียนรู้ทางสติปัญญาของ Benjamin S. 
Bloom เพ่ือประเมินผลพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาและสมอง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีการประเมินผล
พฤติกรรมด้านสติปัญญา 4 ด้าน ได้แก่  (1) การจ า (2) การเข้าใจ (3) การประยุกต์ใช้  และ            
(4) การวิเคราะห์  ซึ่งวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย         
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 ผู้สอนสามารถน าแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 1.7.2 ผู้สอนสามารถใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการมาเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ให้สูงขึ้นได ้
 1.7.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถน าทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ในการสร้างผลงานต่าง ๆ ได ้
 1.7.4 ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมาใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 



 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 

2.1.1 ความส าคัญของการเรียนภาษาไทย 
  2.1.2 ทักษะส าคัญของการเรียนการสอนภาษาไทย 
  2.1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.1.4 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 การเขียน 

2.2 ความคิดสร้างสรรค์ 
  2.2.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

2.2.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
2.2.3 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
2.2.4 แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
2.2.5 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

2.3 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.2 ลักษณะของงานเขียนสร้างสรรค์ 
  2.3.3 ขั้นตอนการเขียนสร้างสรรค์ 
  2.3.4 ความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  2.3.5 แนวการส่งเสริมการเขียนอย่างสร้างสรรค์ 
  2.2.6 การประเมินผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนเชิงสร้างสรรค์กับความคิดสร้างสรรค์ 
 2.5 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
             2.5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
  2.5.2 แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

2.5.3 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
2.5.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

 2.6 การจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
2.6.1 แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
2.6.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
2.6.3 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
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2.7 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
2.7.1 ความหมายและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ  

สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
2.8 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

  2.8.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  2.8.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2.9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.9.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.9.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.9.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.9.4 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ 

2.9.5 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2.10.1 งานวิจัยในประเทศ 
         2.10.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 
2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในประเด็นส าคัญดังนี้ 
 2.1.1 ความส าคัญของการเรียนภาษาไทย 
   ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การ
เรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 4) 
 2.1.2 ทักษะส าคัญของการเรียนการสอนภาษาไทย 

  ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

   การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ 
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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  การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบ   
ต่าง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ  การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

  การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก   พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

  หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ โอกาสและบุ คคล การแต่ งบทประพันธ์ป ระเภทต่ าง  ๆ  และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

  วรรณคดีและวรรณกรรม   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่    
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  เรื่องราวของสังคมในอดีต  และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความ
ซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

2.2.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  สาระที่ 1    การอ่าน 
   มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที่ 2    การเขียน  
  มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ                   
   สาระที่ 3    การฟัง การดู และการพูด 
   มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และ    ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
   สาระที่ 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
   มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
   สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
   มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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 2.2.4 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 2 การเขียน 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาเฉพาะสาระการเขียนเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระท่ี 2 การเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 31 - 32) ดังนี้ 
 
ตารางที ่2.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 การเขียน 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน

ตัวอักษรไทย 
2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง
ตามระดับภาษา   

การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ  เช่น 
- ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 
- ค าขวัญ 
- ค าคม 
- โฆษณา 
- คติพจน์ 
- สุนทรพจน์  

3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดย
เล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติใน
เรื่องต่าง ๆ 

การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

4. เขียนย่อความ การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน ประวัติ  
ต านาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชด ารัส  จดหมายราชการ 
พระบรมราโชวาท   

5. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

6. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งใน
เรื่องต่าง ๆ                    

7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่อง
ต่าง ๆ   
 

การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้  
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
- บทโฆษณา   
- บทความทางวิชาการ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของ
ตนเองที่เหมาะสมกับงาน 

การกรอกแบบสมัครงาน 
 

9. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และ
โครงงาน 
             

การเขียนรายงาน ได้แก่ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

10. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
 
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

สาระที่ 2    การเขียน  
    มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  - ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
  สาระการเรียนรู้  การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง  ๆ เช่น           
ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  ค าขวัญ  ค าคม  โฆษณา คติพจน์  สุนทรพจน์ 
  - ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และ
ทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 
  สาระการเรียนรู้  การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

- ตัวชี้วัดที่ 6 เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
  สาระการเรียวนรู้ การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ 
                    - ตัวชี้วัดที่ 7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งใน
เรื่องต่าง ๆ   
  สาระการเรียนรู้ การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ
โต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ 
  จากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่  2 การเขียน มาตรฐาน ท.2.1    
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีจ านวน 4 ตัวชี้วัดที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนโดยใช้ความคิดและจินตนาการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางในการจัดการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี 
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2.2  ความคิดสร้างสรรค์ 
 ยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาในรูป
แบบเดิมมักไม่ได้ผลความคิดสร้างสรรค์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญทั้งในโลกจนถึงระดับปัจเจกบุคคล   
มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศ ทุกคนจึงควรตระหนักรู้และท าความ
เข้าใจบทบาทของตนเองให้กระจ่างชัด จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

2.2.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
  นักวิชาการให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  Guilford (1950 อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546, น. 4) ให้ความหมายไว้ว่า

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม หลายทิศทางหรือเรียกว่า
คิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) ซึ่งตรงข้ามกับความคิดแบบเอกนัย (convergent thinking) 
ความคิดแบบอเนกนัยมุ่งเน้นความสามารถในการผลิตความคิดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นับเป็น
กระบวนการน าไปสู่การคิดสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ รวมถึงค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลุล่วง    
อีกด้วย 

  Torrance (1972 อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546, น. 6) ให้ความหมาย    
ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการบูรณาการประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา เพ่ือสร้างรูปแบบ
ใหม่ ความคิดใหม่ หรือผลิตผลใหม่ที่แปลกและต่างไปจากเดิม 
   ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี ค าวัจนัง (2545, น. 74) อธิบายความหมายไว้ว่า 
หมายถึง จินตนาการประยุกต์ที่สามารถน าไปสู่สิ่ งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ทางเทคโนโลยี เป็นความคิดที่
คนอ่ืนคาดไม่ถึง เป็นความคิดหลากหลาย คิดได้กว้างไกล เป็นได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ มี 3 ลักษณะ 
กล่าวคือ 
  1. เป็นกระบวนการ หมายถึง ความรู้สึกไวต่อปัญหา พยายามคิดแก้ปัญหา 
  2. เป็นลักษณะของบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น 
  3. เป็นลักษณะของผลผลิต หมายถึง ผลงานที่สร้างสรรค์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, น. 45) ให้ความหมายของ
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึง กระบวนการทางปัญญาระดับสูง ที่ใช้กระบวนการทางความคิด
หลาย ๆ อย่างมารวมกัน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มีอิสรภาพทางความคิด 

  อารี พันธ์มณี (2546, น. 155) กล่าวว่า ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทาง
สมองที่คิดลักษณะอเนกนัย อันน าไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจาก
ความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
วิธีการคิด ทฤษฎี หลักการได้ส าเร็จ 

 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546, น. 7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถของสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งท าให้เกิด
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
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รอบตัว เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งเป็น
ลักษณะส าคัญของความคิดสร้างสรรค์อันน าไปสู่การประดิษฐ์หรือคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ หรือเพ่ือการ
แก้ไขปัญหา 
  สุวิทย์ มูลค า (2547, น. 9) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นกระบวนการทาง
ความคิดที่มีความส าคัญต่อเด็กท าให้สามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์
หรือสภาพแวดล้อมที่ก าหนดไว้ ความคิดสร้างสรรค์คือพลังทางความคิดที่เด็ก ๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิด 
หากได้รับการกระตุ้น การพัฒนาพลังแห่งการสร้างสรรค์จะท าให้เด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิด มี
ความคิดท่ีฉีกกรอบ และสามารถหาหนทางในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ 
  ถวัลย์ มาศจรัส (2548, น. 3) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็น
กระบวนการทางปัญญาระดับสูง ที่ใช้กระบวนการทางความคิดท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
และมีคุณค่าต่อชีวิตและมวลมนุษยชาติ 
  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2552, น. 30) กล่าวถึงความหมายของความคิด
สร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่แสดงความคิดหลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิด
ได้กว้างไกล โดยน าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดความคิดใหม่ อันน าไปสู่การประดิษฐ์
คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่  

  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 187) กล่าวถึงความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้
ว่า หมายถึง ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู้ความคิดเดิมอย่างหลากหลายและ
รวดเร็ว แล้วสร้างเป็นความรู้ ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด 
สามารถริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและใช้การได้ เช่น งานเขียน งานศิลปะ 
งานสร้างสรรค์ ผลงานอ่ืน ๆ 

 จากที่ กล่าวมาสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง ความสามารถของ
กระบวนการทางสมองที่สามารถสร้างจินตนาการและเชื่อมโยงไปสิ่งหนึ่งได้ น าไปสู่การคิดนอกกรอบ
และคิดแปลกใหม่ ท าให้เกิดผลผลิตที่มีความสร้างสรรค์และไม่ซ้ าแบบใคร หรือสามารถแก้ปัญหาที่มี
อยู่ให้ดีขึ้น 

2.2.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
   กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดขั้นสูงเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่แปลก

ใหม่และเป็นประโยชน์ ลักษณะของความสามารถทางสมองมีลักษณะที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง 
หรือที่เรียกว่าเป็นการคิดแบบอเนกนัย การสังเกตและพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคล
สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ มีนักวิชาการเสนอองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 

 อารี พันธ์มณี (2546, น. 163) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ โดยความคิดคล่องแคล่วและ
ความคิดยืดหยุ่นเป็นพ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์ ส่วนความคิดริเริ่มนั้นท าให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา 
และความคิดละเอียดลออท าให้ความคิดนั้นมีรายละเอียดในการคิดมากขึ้น 



 

 

18 

 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546, น. 19-23) กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ประกอบด้วย 

 1. ความคิดริ เริ่ม  หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ซึ่ งแตกต่างไปจาก
ความคุ้นเคย ความริเริ่มแปลกใหม่ในที่นี้ อาจแสดงออกในรูปลักษณะทางผลผลิตหรือกระบวนการคิด
ก็ได้  

 2. ความคล่องแคล่วในการคิด หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคิดท่ีแตกต่าง
และหลากหลายภายใต้กรอบจ ากัดของเวลา เป็นความสามารถเบื้องต้นซึ่งจะน าไปสู่การคิดอย่างมี
คุณภาพ และการคิดเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 3. ความยืดหยุ่นในการคิด เป็นความสามารถในการคิดนอกกรอบ ไม่ตกอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ ความยืดหยุ่นช่วยให้สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่ จึงนับเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดความคล่องแคล่วให้พัฒนาความคิดแตกแขนงในทิศทางที่แตกต่าง ไม่ซ้ าซ้อน น าไปสู่การคิดอย่าง
มีคุณภาพ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 4. ความละเอียดลออในการคิด หมายถึง การคิดตกแต่งในรายละเอียดเพ่ือขยาย
ความคิดหลักให้สมบูรณ์ ความละเอียดลออสัมพันธ์กับความสามารถในการสังเกต ไม่ละเลยใน
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผู้อื่นอาจมองข้ามไป 
  สุวิทย์  มูลค า (2547, น. 19-20) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  1. ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือความสามารถคิดหาค าตอบที่เด่นชัดและตรงประเด็นมากที่สุด ซึ่งจะนับ
ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน 
  2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ความคิดยืดหยุ่นเน้นในเรื่องของปริมาณที่เป็นประเภทใหญ่ ๆ ของความคิด
แบบคล่องแคล่ว เป็นตัวเสริมและเพ่ิมคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มากขึ้นด้วยการจัดเป็น
หมวดหมู่และมีหลักเกณฑ์ยิ่งขึ้น 
  3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา
หรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเริ่มอาจจะเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้
เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น  
  4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่
คนอ่ืนมองไม่เห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย 
  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 187-190) กล่าวว่าลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 
  1. คิดจินตนาการ (Imagination) เป็นความคิดในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้น และ
อาจเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย แต่อาจเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ หรืออย่างน้อยก็จะเป็นพื้นฐานของ
การคิดเริ่มต้นในความคิดเพ่ือสร้างผลงานต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งจ าเป็นต้องมีความคิดแบบอื่น ๆ มาสานต่อ
ความคิดจินตนาการ จึงจะน าไปสู่การค้นพบหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้ 
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  2. คิดคล่องแคล่วหรือการคิดเร็ว (Ideational Fluency) เป็นการคิดที่มีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สามารถสังเกตเห็น รับรู้ และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วที่สุด เป็นการหาค าตอบ
ได้มาก ๆ ได้จ านวนคิดเยอะ ๆ โดยใช้เวลาน้อย ๆ แบ่งออกเป็น 
   1) ความคิดคล่องแคล่วในด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถ
ใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่วหลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้และไม่ซ้ าแบบผู้อ่ืน 
   2)  ค ว า ม ค ล่ อ ง ด้ า น ก า ร โย ง สั ม พั น ธ์  (Associational Fluency)           
เป็นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าหรือสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใน
เวลาที่ก าหนด 
   3) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency)    
เป็นความคิดที่สามารถน าเอาความคิดริเริ่มนั้นมาแสดงออก ให้เห็นเป็นรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว เช่น 
สามารถในการใช้วลีเป็นประโยค หรือความสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้
ประโยคที่ต้องการ 
  3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) บางทีเรียกว่า คิดกว้างหรือความคิดหลากหลาย 
เป็นการคิดได้ไกล คิดได้หลายทิศทาง หลายแง่มุม หลายรูปแบบ ในค าถามเดียวสามารถมีค าตอบ
หลายอย่าง ซึ่งควรเน้นทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพของความคิดจึงจะเป็นพ้ืนฐานในการได้
ความคิดดี ๆ มีคุณภาพ แบ่งออกเป็น  
   1) ค ว า ม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั น ที  (Spontaneous Flexibility)          
เป็นความสามารถที่จะพยายามคิดให้หลากหลายอย่างอิสระ เช่น คนที่มีความคิดยืดหยุ่นประเภทนี้จะ
นึกถึงประโยชน์ของก้อนหินว่ามีอะไรบ้างได้หลายอย่าง ในขณะที่คนคิดที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะ
คิดได้เพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างเท่านั้น 
   2) ความคิดยืดหยุ่นทางด้านดัดแปลง (Adaptive Flexibility) คนที่มี
ความคิดนี้จะได้ค าตอบไม่ซ้ ากัน เช่น ถ้าถามว่าแก้วน้ านอกจากใช้ใส่น้ าดื่มแล้วเอาไปท าอะไรได้อีก    
ก็จะได้ค าตอบในแง่มุมอ่ืน ๆ เช่น ท าแจกันดอกไม้ ใส่เหรียญ เป็นเครื่องดนตรี ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
  4. คิดริเริ่ม เป็นความสามารถในการค้นพบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นความสามารถใน
การคิดที่ต่างจากคนอ่ืน ต่างจากธรรมดา ต่างจากที่เคยเป็น เป็นความคิดที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน    
คนอ่ืนคิดไม่ถึง หรืออาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากของเดิม บางทีการคิดง่าย ๆ พ้ืน ๆ      
ที่แปลกใหม่ ก็อาจเป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่า 
  5. คิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดสวยงาม ละเอียดลออเป็น
ความสามารถในการฝึกมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็นและยังรวมถึงการเชื่อมโยง
สัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย เป็นความคิดในรายละเอียดที่น ามาเพ่ิมเติมเสริมแต่งความคิด
ครั้งแรกให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งการต่อเติมเสริมแต่งและตัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง
ออกไป เช่น ต่อเติมเส้นให้เป็นภาพ บรรยายภาพ ต่อเติมวงกลมเป็นภาพ ต่อเติมเรื่องราว ต่อเติม
ประโยค ต่อเติมค ากลอน  
  6. การสังเคราะห์ หมายถึง การรวม การผสมผสาน การน าเอาสิ่งเดิม ๆ มาประยุกต์
และมาผสานให้เป็นสิ่งใหม่ข้ึน เช่น 
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   - ให้รูปทรงมา 4 รูป แล้วน ารูปทรงมาต่อกันเป็นภาพใหม่ 
   - ให้ค ามา 5 ค า ให้เขียนเรื่อง 
   - ให้อุปกรณ์มา 3 อย่าง แล้วให้แต่งและเล่นบทละครตามที่ก าหนด เป็นต้น 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การสังเกตและพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคล
สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิด
คล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึ่งเป็นลักษณะของกระบวนการคิดขั้นสูงที่แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือที่เรียกว่าการคิดแบบอเนกนัย 

2.2.3 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
  นักวิชาการอธิบายถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้  
  ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546, น. 26-38) กล่าวถึงความส าคัญในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
  1. ความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติ หากมนุษย์ไม่มีความคิดสร้างสรรค์คงด าเนินชีวิต
อย่างซ้ าซาก จ าเจ ไม่มีความแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
อัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ที่น่ายกย่องที่สุดของมนุษย์ คือ “ภาษา” ทั้งนี้เพราะภาษาไม่ใช่สิ่งที่ติด
ตัวมาแต่ก าเนิด หากแต่เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างและสมมติขึ้น การประดิษฐ์ภาษาขึ้นใช้จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างอารยธรรมของมนุษย์ 
  2. ความส าคัญต่อประเทศชาติ ประเทศใดมีบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็น
จ านวนมาก นับได้ว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อประเทศชาติ ซึ่งจะน าพา
ประเทศชาติของตนให้เกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปในทุก ๆ ด้าน 
  3. ความส าคัญต่อองค์กร ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนนั้น ภายใต้สภาพที่ไม่มีความแน่นอนทาง
เศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน  ธุรกิจจะอยู่ รอดได้ต้องมีก ารพัฒนาสินค้าหรือการปรับปรุงบริการ 
นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
หากองค์กรใดสามารถส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในที่ท างานที่มีลักษณะเปิดกว้างทางความคิด ก็จะเป็น
การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการร่วมมือและสร้างสรรค์ในที่ท างาน 
  4. ความส าคัญต่อปัจเจกบุคคล ความคิดสร้างสรรค์กับตัวบุคคลมีความสัมพันธ์กัน
อย่างแนบแน่นกล่าวคือ ปัจเจกบุคคลเป็นแหล่งก าเนิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ประการใดประการหนึ่งของแต่ละบุคคล การคิดเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญของมนุษย์ หากไม่มี
ความสามารถในการคิด บุคคลก็จะไม่สามารถด าเนินชีวิตไปในทางดีข้ึนหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
  สุวิทย์ มูลค า (2546, น. 26-27) กล่าวถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ เพราะเหตุผลดังนี้ 
  1. ช่วยให้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาในวิถีทางที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน 
  2. ก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง 
  3. ช่วยให้พบหรือได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม 
  4. ช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
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  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2552, น. 31) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์มี
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมดังนี้ 
  1. เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเครียด ความคับข้องใจ ความก้าวร้าว เพราะ
ได้แสดงออกอย่างอิสระทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ 
  2. มีความสนุก ความสุข ความเพลิดเพลิน และความภาคภูมิใจในการได้คิด         
ได้ท างานหรือผลิตชิ้นงานที่แปลกใหม่จากความสามารถของตนเอง 
  3. สร้างนิสัยในการท างานที่ดี ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นผู้ที่มีความพยายาม   
ไม่ท้อถอย มีความอุตสาหะ ขวนขวายในการสร้างสรรค์ตนเองและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะที่
เหมาะสม 
  4. ท าให้การด าเนินชีวิตของตนมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะมีผลงาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา 
  5. มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการค้นพบในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ได้ผล
ผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการมีชีวิตอยู่ 
  6. ช่วยแก้ปัญหาสังคม การที่สภาพสังคมมีการปเลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาท าให้
เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา การผลิตเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยแก้ปัญหา 
  7. ท าให้ สั งคมมี ความ เจริญ ก้ าวหน้ าในด้ านต่ าง ๆ  อาทิ  ด้ านการศึ กษา              
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ 

  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 210) กล่าวถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์
ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสังคมโลกปัจจุบัน เพราะวิทยาการต่าง ๆ 
ในโลกเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ล้วนเป็นผลพวงจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในการคิด
ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าและน าประโยชน์มาสู่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง   

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2559, น. 2-4) กล่าวถึงความส าคัญหรือความ
จ าเป็นของการคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้  

 1. สร้างผลผลิตใหม่ ๆ โดยเหตุนี้ความจ าเป็นหรือความส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์จึงอยู่ที่เราจ าเป็นจะต้องมีและสร้างให้คนของเรามี เพ่ือคนเราจะได้คิดค้นสิ่งของขึ้นมา 
“ขาย” สิ่งที่เรามีไปสู่คนอ่ืนบ้าง ซึ่งจะท าให้สังคมของเรามีความสมดุลมากขึ้น คือ เป็นสังคมซื้อหรือ
กิน ใช้ของคนอ่ืนเขา มาเป็นสังคม “ขาย” หรือกิน ใช้ของของเราเองมากขึ้น และเมื่อมีความสมดุลนี้
ขึ้นโอกาสที่เราจะเป็นสังคมการผลิต และสร้างสิ่งใหม่เพ่ือสังคมเราเองก็มีเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ 

 2. ความภูมิใจของสังคม นอกไปจากความคิดสร้างสรรค์เพ่ือผลในทางการสร้าง
สังคมการผลิตแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ยังมีผลทางจิตใจต่อสังคมการสร้างอีกด้วย เพราะมนุษย์ทุกคน
ต้องมีสิ่งที่ภาคภูมิใจอยู่เสมอ การที่เราหยิบของมาใช้ ซื้ออาหารมากิน ซื้อเครื่องดื่มมาดื่ม แล้วพบว่า
สิ่งที่เราใช้กินดื่มกัน มีเครื่องหมายหรือตราที่แสดงว่าสิ่งนั้นท าให้ประเทศอ่ืนแม้เราจะไม่รู้สึกอะไร แต่
ลึก ๆ แล้วความภาคภูมิใจของเราจะมีน้อยกว่าการที่เราเห็นของที่ท าในประเทศของเราอย่างแน่นอน 
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 3. การสะสมเพ่ืออนาคต นอกจากความคิดสร้างสรรค์จะน าไปสู่นวัตกรรมในเชิงของ
วัตถุสิ่งของแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ยังจ าเป็นในเชิงบทบาทของมนุษย์ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม และ
ต่อธรรมชาติอีกด้วย สติปัญญาของมนุษย์ที่ติดตัวมาต้องได้รับการพัฒนาและใช้เพ่ือตอบแทนสังคม 
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติด้วย มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสังคมอย่างมาก ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นเองหรือธรรมชาติสร้างให้ มนุษย์ต้องมีหน้าที่ตอบแทนสิ่งเหล่านี้ด้วยการ “คิด” ว่าเรา
จะท าอย่างไรเพ่ือให้สิ่งนั้นอยู่กับเรานาน ๆ และเพ่ือตอบแทนให้สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่เพ่ือธรรมชาติเอง
และเพ่ือสังคมของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

 4. ความมหัศจรรย์ของสติปัญญามนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ยังจ าเป็นต่อมนุษย์ใน
ฐานะเป็นส่วนของร่างกายที่ต้องเติบโตตลอดเวลา ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นก็จะฝ่อไปเรื่ อย ๆ ใน
ท้ายที่สุดมนุษย์หรือคนนั้น ๆ ก็จะอยู่กับสภาพเดิม ๆ ไม่เปลี่ยนแปลงให้มีชีวิตชีวา สติปัญญาของ
มนุษย์มีพลังมีอ านาจและมีบทบาทสูง หากแต่มนุษย์มักจะไม่ตระหนักและไม่นึกถึง พร้อมทั้งใช้สมอง
เพียงเล็กน้อย ปัญหาและสมองจึงเติบโตน้อยโดยเฉพาะในส่วนของการคิดใหม่ท า ให้ส่วนดีงามของ
มนุษย์หยุดลงและน าไปสู่การสานต่อท่ีชะงักงัน 

 5. ที่สุดเพ่ือการแก้ปัญหา นับวันเราจะพบปัญหาที่มากขึ้น หลากหลายขึ้น ซับซ้อน
ขึ้นตลอดเวลา การแก้ปัญหาเหล่านี้จะน ามาซึ่งความน่าเบื่อหน่าย ท้อถอยหมดศรัทธา หรือน ามาซึ่ง
ความตื่นเต้น เร้าใจ เป็นพลังของมนุษย์ ให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเป็นเสมือนหนึ่งหรือ
ส่วนหนึ่งของมนุษย์ แล้วมนุษย์จะใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นเพ่ือแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยพร้อม
กันไป 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์
เพราะเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่าง ๆ ในโลกเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ล้วนเป็นผลพวงจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ หากองค์กรใดสามารถส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในที่ท างานที่มีลักษณะ
เปิดกว้างทางความคิด ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการร่วมมือและสร้างสรรค์ในที่
ท างาน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเจริญให้กับสังคมและประเทศชาติ 

2.2.4 แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  นักวิชาการให้เสนอแนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  อุษณีย์ โพธิ์สุข (2537, น. 7) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

ว่าสามารถท าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงโดยการสอน ฝึกฝนและอบรม ทางอ้อมโดยการ
สร้างบรรยากาศ และจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเป็นอิสระในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ไม่
สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ แต่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบที่
ส าคัญที่ควรด าเนินการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

  1. กระบวนการคิด เป็นการเพ่ิมทักษะความคิดด้านต่าง ๆ เช่น ความคิดจินตนาการ 
ความคิดเอกนัย อเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ ความคิด
แปลกใหม่ ความหลากหลาย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดเห็นที่แตกต่าง และการประเมินผล 

  2. ผลิตผล เป็นสิ่งที่ชี้ ให้ เราเห็นหลายสิ่ งหลายอย่างของการคิด เช่น วิธีคิด 
ประสิทธิภาพทางความคิด การน าเอาความรู้ไปสู่การน าไปใช้ จุดส าคัญในการจัดการเรียนรู้จะต้อง
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พิจารณาเกณฑ์ของผลผลิต ควรจะมีการก าหนดให้ผู้เรียนรู้จักการระบุจุดประสงค์ของการท างาน รู้จัก
ประเมินการท างานของตนเองโดยใช้เหตุผล พยายาม และสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 

  3. องค์ความรู้พื้นฐาน ให้โอกาสผู้เรียนได้รับความรู้ผ่านสื่อและทักษะหลายด้านโดย
ใช้ประสาทสัมผัสหรือความรู้ที่มาจากประสบการณ์ที่หลากหลายและมีแหล่งข้อมูลที่ต่างกันทั้งจาก
หนังสือ ผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบด้วยตนเอง และท่ีส าคัญคือให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้จากตัวเขาเอง 

  4. สิ่งที่ท้าทายผู้เรียน หางานที่สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
  5. บรรยากาศในชั้นเรียน ต้องให้อิสระเสรี ความยุติธรรม  ความเคารพในความคิด

ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดที่แตกต่างจากผู้สอน หรือคิดว่าผู้สอนไม่
ถูกต้อง ยอมให้ผู้เรียนล้มเหลวหรือผิดพลาด (โดยไม่เกิดอันตราย) แต่ต้องฝึกให้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
ที่ผ่านมา 

  6. ตัวผู้ เรียน สนับสนุนให้ผู้ เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ความเคารพตนเอง 
กระหายใคร่รู้ 

  7. การใช้ค าถาม ผู้สอนต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนถาม ตั้งค าถามโดยผู้เรียน 
  8. การประเมินผล ผู้สอนต้องหลีกเลี่ยงการประเมินที่ซ้ า ๆ ซาก ๆ หรือเป็นทางการ

อยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองและประเมินร่วมกับผู้สอน 
  9. การสอนและการจัดหลักสูตร ควรน าไปผสมผสานกับวิชาการต่าง ๆ เพราะ

สามารถใช้ได้กับทุกวิชา ลองให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่มีค าตอบที่ดีที่สุด และผู้สอนควรเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนไม่ใช่ผู้สั่งการและสอน 

  10. การจัดระบบในชั้นเรียน ให้ผู้ เรียนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น       
ปรับระบบตารางเรียนให้ยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการและความสามารถที่หลากหลาย       
จัดกลุ่มการสอนหลาย ๆ แบบ เช่น จับคู่ กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ และสอนแบบเดี่ยว 

  ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1964, อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544, น. 56-57) กล่าวถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้  

  1. ส่งเสริมให้เด็กถาม และให้ความสนใจต่อค าถามและค าถามที่แปลก ๆ ของเด็ก 
พ่อแม่หรือผู้สอนไม่ควรมุ่งที่ค าตอบที่ถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียว เพราะในการแก้ปัญหาแม้เด็กจะใช้วิธี
เดา เสี่ยงบ้างก็ควรยอม อย่างไรก็ตามควรกระตุ้นให้เด็กได้วิเคราะห์ค้นหาเพ่ือพิสูจน์ 

  2. ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อการคิดแปลก ๆ ของเด็กด้วยใจเป็นกลาง เมื่อเด็กแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องใด แม้จะเป็นความคิดเห็นที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ก็ไม่ควรตัดสินและลิดรอน
ความคิดนั้น 

  3. กระตือรือร้นต่อค าถามที่แปลก ๆ ของเด็กด้วยการตอบค าถามอย่างมีชีวิตชีวา 
หรือชี้แนะให้เด็กหาค าตอบจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

  4. แสดงและเน้นให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนั้นมีคุณค่า และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความภูมิใจ และมีก าลังใจที่จะคิดสร้างสรรค์ต่อไป 
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  5. กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้โอกาสและเตรียมการให้เด็ก
เรียนรู้ด้วยตนเองและยกย่องที่พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนอาจลดบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะ
และลดการอธิบายลง เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองมากข้ึน 

  6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ หรือค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
  7. พึงระวังว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กต้องใช้เวลาและพัฒนาอย่างค่อย

เป็นค่อยไป 
  8. ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเองและยกย่องชมเชย 
  สุวิทย์ มูลค า (2546, น. 30-31) เสนอแนวทางการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ไว้

ว่า ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ครูผู้สอนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  1. กระบวนการคิด เป็นการสอนที่เพ่ิมทักษะความคิดด้านต่าง ๆ เช่น ความคิด

จินตนาการ ความคิดเอกนัย ความคิดอเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ 
  2. ผลิตผล จุดส าคัญในการสอนว่าจะพิจารณาเกณฑ์ของผลผลิตอย่างไรนั้น ควรจะ

ก าหนดให้เด็กรู้จักระบุจุดประสงค์ของการท างาน รู้จักประเมินการท างานของตนเองอย่างใช้เหตุผล   
มีความพยายามและสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 

  3. องค์ความรู้พ้ืนฐาน เป็นการให้โอกาสเด็กได้รับความรู้ผ่านสื่อและทักษะหลาย
ด้านโดยใช้ประสาทสัมผัสหรือความรู้ที่มาจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

  4. สิ่งที่ท้าทาย การหางานที่สร้างสรรค์และมีมาตรฐานให้เด็กได้ท า 
  5. บรรยากาศในชั้นเรียน การให้อิสระเสรี ความยุติธรรม ความเคารพในความ

คิดเห็นของเด็ก ให้เด็กม่ันใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดท่ีแตกต่างจากครู 
  6. ตัวเด็ก การสนับสนุนให้เด็กเชื่อมั่นตนเอง ความเคารพตนเอง ความกระหายใคร่รู้ 
  7. การใช้ค าถาม สนับสนุนให้เด็กถามค าถามของเขาหรือครูผู้สอนใช้ค าถามนัก

กระตุ้นให้เด็กคิด  
  8. การประเมินผล หลีกเลี่ยงการประเมินที่ซ้ าซากหรือเป็นทางการอยู่ตลอด 

สนับสนุนให้เด็กประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองและประเมินร่วมกับครู 
  9. การสอนและการจัดหลักสูตร การผสมผสานกับวิชาต่าง ๆ เพราะสามารถใช้ได้

กับทุกวิชา ลองให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่มีค าตอบที่ดีที่สุด ครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเด็ก
ไม่ใช่เป็นผู้สั่งการ 

  10. การจัดระบบในชั้นเรียน ให้ เด็กได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น        
ปรับระบบตารางเรียนให้ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการและความสามารถท่ีหลากหลาย  

  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอื่น ๆ (2552, น. 34-35) เสนอวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถท าได้ดังนี้ 

  1. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนรู้สึกเป็นอิสระ ไม่ถูกควบคุมด้วยระเบียบ
วินัย นักเรียนสามารถแสดงความคิดใหม่ ๆ แปลก ๆ ของตนเอง เมื่อนักเรียนมีอิสระในการคิด     
การตัดสินใจ ย่อมท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
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  2. ส่งเสริมให้นักเรียนถาม และให้ความสนใจต่อค าถามแปลก ๆ ของนักเรียน     
ด้วยการตอบค าถามอย่างมีชีวิตชีวา ครูไม่เน้นค าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว เพราะในการแก้ปัญหา
นั้นแม้นักเรียนจะใช้วิธีเดาบ้างก็ควรยอม และควรกระตุ้นให้นักเรียนได้วิเคราะห์ ค้นหาและพิสูจน์
ค าตอบโดยการใช้วิธีชี้แนะให้นักเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการคิด
วิเคราะห์ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ 

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนตอบค าถามชนิดปลายเปิดที่มีความหมาย ไม่มีค าตอบที่
แน่นอนตายตัว ค าถามลักษณะนี้จะสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
มากขึ้น 

  4. สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้มากข้ึน โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ิมขึ้นด้วยตนเอง ชื่นชมนักเรียนที่พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการให้
ก าลังใจแก่นักเรียนและเป็นส่วนผลักดันให้นักเรียนริเริ่มในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
และคิดหาวิธีแปลกใหม่ท่ีจะท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 

  5. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการของตนเองและยกย่องชมเชยเมื่อนักเรียนมี
จินตนาการที่แปลกกว่าผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีความริเริ่มสร้างสรรค์ หรือชื่นชมผลง าน
ของนักเรียนที่มีการพัฒนาชิ้นงานที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  6. ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยยั่วยุให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล ในรูปแบบที่แปลกใหม่จากเดิม ส่งเสริมให้คิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ และมีความกล้าเสี่ยงทาง
สติปัญญา 

  ประพันธ์ศิริ  สุ เสารัจ (2556, น. 193) เสนอแนวทางการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ไว้ว่าเด็กที่ประสบความส าเร็จในการคิดสร้างสรรค์ เกิดจากการเตรียมพร้อมของผู้ปกครอง
และการส่งเสริมของครู ทั้งการท าตนเป็นแบบอย่างและการสร้างบรรยากาศโดยการ 

  1. เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
  2. ผู้ใหญ่ต้องไว้วางใจและยอมรับการตัดสินใจของเด็ก ให้เด็กดูแลรับผิดชอบสิ่ง  

ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
  3. สนับสนุนให้ก าลังใจเด็กท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ควรเข้าไปท าให้หรือช่วยเหลือ

ทุกอย่าง ควรเสนอแนะและให้ก าลังใจเมื่อเด็กท าผิดพลาดหรือไม่ประสบความส าเร็จ 
  4. ยกย่องชมเชยเด็กเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อเด็กพบความส าเร็จ พยายาม

จัดกิจกรรมที่ง่ายขึ้นเพ่ือให้เด็กประสบความส าเร็จ 
  5. เมื่อเด็กเกิดค าถาม หรือพบข้อสงสัย จะส่งเสริมให้เด็กค้นพบแสวงหาค าตอบด้วย

ตนเองและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง พ่อแม่คอยให้ก าลังใจ และสนับสนุน 
  6. สนับสนุนให้เด็กค้นพบและแสดงหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการและสนใจเพ่ือ

หาทางเลือกใหม่ ๆ ผู้ใหญ่ควรจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างหลากหลาย เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษ
ที่ซ่อนอยู่ในตัวของเด็ก อันจะพัฒนาให้เขาไปสู่ศักยภาพสูงสุดตามความต้องการและความสนใจ 

  7. ฝึกฝนให้เด็กท างาน สร้างผลงาน หาประสบการณ์จากการท างาน เพ่ือช่วยสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการท างานและสร้างผลงาน 
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  8. กระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ด้วยวิธีการอย่างหลากหลายและขจัด
ความเฉื่อยชา เกียจคร้านของเด็ก 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ครูควรสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเอง เด็กกล้าที่จะพูดคุย กล้าแสดงความคิดเห็น มีการกระตุ้น
ให้เด็กตอบค าถามอย่างอิสระ สนับสนุนให้นักเรียนคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง มีการให้ก าลังใจ ชื่นชม 
และเปิดโอกาสให้เด็กคิด เช่น การคิดเพ่ือแก้ปัญหาไปจนถึงการคิดเพ่ือสร้างจิตนาการอย่าง
หลากหลาย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการประเมินผลที่ซ้ า ๆ หรือเป็นทางการอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้
ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองและประเมินร่วมกับผู้สอน  

2.2.5 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  นักวิชาการให้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546, น. 142) กล่าวถึงกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ไว้ว่า การสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถกระท าได้
หลายรูปแบบด้วยกัน โดยในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นจัดขึ้นเพ่ือ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ และด้านการปฏิบัติ กิจกรรมที่จัด
ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นจะมีลักษณะส าคัญที่จะมุ่งการพัฒนาลักษณะ
การคิดแบบอเนกนัย อันประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุ่นในการ
คิด และความละเอียดลออในการคิด ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่
มากมายหลายรูปแบบด้วยกัน การพิจารณาเลือกรูปแบบกิจกรรมเพ่ือน าไปปฏิบัตินั้นควรพิจารณา
ตามความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เวลา และที่ส าคัญคือ 
จุดมุ่งหมายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจากการท ากิจกรรมนั้น ๆ  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, น. 60) กล่าวถึงกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมการแสดงออกทางจินตนาการ   
การวาดรูป การเล่านิทานโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ การเล่นสีแบบต่าง ๆ งานสร้างสรรค์จากกระดาษ    
การปั้น การประดิษฐ์ รวมทั้งการฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ การใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
และการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เป็นต้น 

  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอื่น ๆ (2552, น. 36) เสนอกิจกรรมที่ฝึกนักเรียนให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 

  1. กิจกรรมด้านศิลปะ ได้แก่ การวาดภาพ ให้นักเรียนมีอิสระในการเขียนภาพตาม
ความพอใจ วาดภาพจากจินตนาการ วาดภาพจากประสบการณ์ วาดภาพจากการฟังนิทาน วาดภาพ
จากสิ่งแวดล้อม วาดภาพจากเสียงเพลง วาดภาพต่อเติมจากสิ่งเร้าที่ก าหนดหรือวาดภาพต่อเติมจาก
ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 

  2. กิจกรรมด้านภาษา ได้แก่ การเล่านิทาน เช่น เล่านิทานประกอบภาพ เล่านิทาน
จากประสบการณ์ เล่านิทานจากจินตนาการ เล่านิทานจากความคิดตนเอง การพูดแสดงความคิดเห็น 
การเล่าเรื่อง การบรรยายประกอบจินตลีลา การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงจินตนาการ 
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  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, น. 28) เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์5 ขั้นตอนดังนี้ 

  1. ขั้นเตรียมการคิด เป็นขั้นที่ผู้สอนควรจะเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการคิด
ทั้งเตรียมสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ดี ที่สงบ พร้อมที่จะคิด และเตรียมผู้เรียนให้มีร่างกายและจิตใจที่จะ
พร้อมคิด 

  2. ขั้นปฏิบัติการคิด เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ  

  3. ขั้นน าเสนอความคิด เป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนได้น าเสนอความคิดของตนเองออกมา
โดยการเล่า การแสดง การจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น 

  4. ขั้นย้อนคิด เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้ย้อนคิดไว้ว่า คิดอย่างไร ท าไมคิดแบบนั้น     
มีการเปลี่ยนแปลงการคิดอย่างไรบ้าง เพราะอะไร เป็นต้น 

  5. ขั้นประยุกต์ใช้การคิด โดยการให้ผู้เรียนได้ลองคิดว่าสิ่งที่ตนเองคิดไปนั้นจะ
น าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในอนาคต ในการด าเนินชีวิตในอนาคต 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง
เพ่ือฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก โดยการฝึกฝนนั้นต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและกระท าอย่าง
สม่ าเสมอ สอนให้เด็กเกิดจินตนาการ เรียนรู้จากการลงมือท า มีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิด 
และส่งเสริมการคิดอย่างอิสระ ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมการแสดงออกทางจินตนาการ การวาดรูป    
การเล่านิทาน รวมไปถึงการใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ และการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เป็นต้น 
 
2.3  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 การเขียนที่ดี เป็นการเขียนที่ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้  ความคิด จินตนาการ และ
ประสบการณ์ของผู้ส่งสารที่น าเสนอต่อผู้อ่าน โดยใช้ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือสะท้อนความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนั้นการเขียนเป็นทักษะกระบวนการทางภาษาที่ควบคู่ไปกับ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นงานเขียนที่สะท้ อนลักษณะความคิด
สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

2.3.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  นักวิชาการได้ให้ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 

  ประภาศรี สีหอ าไพ (2531, น. 1) ได้กล่าวว่า การเขียนแบบสร้างสรรค์ หมายถึง 
การเขียนที่ผู้เขียนสร้างค าและข้อความจากจินตนาการของตน มิได้ลอกเลียนแบบอย่างของผู้อ่ืน      
มีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียน โดยไม่อยู่ในกรอบของลักษณะค าประพันธ์นัก ผลงานเช่นนี้จึงมี
ความประณีต มีคุณค่าทางความคิดริเริ่มอย่างเด่นชัด 
  กรรณิ การ์  พ วงเกษม (2534, น . 33) กล่ าวถึ งความหมายของการเขี ยน              
เชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความหมายตรงข้ามกับการเขียนที่มุ่งประโยชน์ทางธุรกิจ
หรือวิชาการต่าง ๆ ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้เขียนจะต้องสามารถใช้จินตนาการหรือความคิดค านึง
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ของตนเขียนออกมาด้วยถ้อยค าที่สละสลวย ประทับใจผู้อ่าน ผู้ฟัง และให้ความรู้สึกในทางเพลิดเพลิน
ใจและระดับสติปัญญาไปในตัว การเขียนอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กต้องเป็นงานที่เกิดขึ้นจาก
ความคิดของเด็กเอง ต้องไม่เลียนแบบความคิดหรือลีลาการเขียนของผู้อ่ืนมา ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็
ควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เด็กกระท าเองเพราะเห็นว่าสมควร 
   โกชัย สาริกบุตร (2540, น. 99) ได้อธิบายถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ว่า การเขียน
เป็นการใช้ภาษาเขียนเพ่ือแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่างดี 
น่าสนใจ และมีประโยชน์ ลักษณะที่เรียกว่าสร้างสรรค์จะสังเกตได้หลายแบบอย่าง เช่น ใช้ถ้อยค า
ภาษาได้เหมาะสมกับเนื้อหา เล่นลีลาส านวนโวหารน่าฟัง อุปมาเปรียบเทียบ ไม่ซ้ าแบบใคร เสนอ
ความคิดอย่างใดอย่างใหม่ที่คนอ่ืนไม่คิดหรือคิดไม่ถึง น าความคิดเก่ามาเล่าใหม่ให้น่าฟัง เขียนให้
ทันสมัยกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น   

 ภาคภูมิ หรรนภา และดุษฎี กองสมบัติ (2549, น. 80) กล่าวถึงความหมายของการ
เขียนสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึงการเขียนที่ผู้เขียนสร้างค า แนวคิด จากจินตนาการของตนเอง โดยมิได้
ลอกเลียนแบบอย่างของผู้อ่ืน มีอิสระที่จะคิดรูปแบบใหม่ ๆ ที่แหวกแนว เป็นผลงานที่มีคุณค่าทาง
ความคิดริเริ่มอย่างเด่นชัด 

  อัจฉรา ชีวพันธ์ (2550, น. 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น
การเขียนซึ่งมีลักษณะของการคิดริเริ่ม โดยที่ผู้เขียนจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ของตนมา 
เชื่อมโยงความคิดในการเขียน 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 63) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียน
โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน เช่น การเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องสั้น   
นวนิยาย และบทร้อยกรอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้เขียนจะต้องมีความคิดดี มีจินตนาการดี         
มีคลังค าอย่างหลากหลาย สามารถน าค ามาใช้ในการเขียน ต้องใช้เทคนิคการเขียน และใช้ ถ้อยค า
อย่างสละสลวย 

  ถวัลย์ มาศจรัส (2552, น. 4) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่แสดง
ให้เห็นถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้เขียนที่เขียนด้วยส านวนภาษาที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
หรือมีรูปแบบการเขียนที่มีความแปลกใหม่ มีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 

 เกศินี จุฑาวิจิตร (2557, น. 6) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การเขียน
ที่แสดงถึงผลงานอันใหม่ แปลก แตกต่าง ต่อยอดไปจากสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่เดิม ทั้งด้วยเนื้อหาสาระ 
และ/หรือรูปแบบ ทั้งนี้จะต้องเป็นงานที่มีคุณค่าและมีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับ
ความคิด ประเทืองสติปัญญาและเปิดโอกาสแก่ผู้อ่านในการตีความที่หลากหลาย 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง งานเขียนที่สร้างขึ้นด้วย
ส านวนภาษาเฉพาะตน มีความแปลกใหม่ แสดงความคิดริเริ่มทั้งด้านรูปแบบการเขียน เค้าโครง
แนวคิด และส านวนโวหาร นอกจากนี้ยังแสดงออกมาให้เห็นถึงจินตนาการ ความรู้ ความคิดเห็น หรือ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนอย่างน่าสนใจ  
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2.3.2 ลักษณะของงานเขียนสร้างสรรค์ 
  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน    

ท าให้เกิดงานที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าแบบใคร มีนักวิชาการกล่าวถึงลักษณะของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้
ดังนี้ 

  ประภาศรี สีหอ าไพ (2531, น. 1) กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของการเขียนสร้างสรรค์ไว้
ดังนี้ 

  1. มีแนวเขียนเป็นจิตวิสัย (Subjective) กล่าวคือ ผู้เขียนมีข้อสังเกต ประสบการณ์ 
ความนึกคิด ความเห็นหรือมีจินตนาการของตนเอง แล้วจึงเขียนงานประพันธ์นั้นขึ้น 

  2. มีความแปลกใหม่และมีความสามารถในการแสดงออก การแสดงออกนี้ กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงใช้ว่า นิพจน์ (Expression) โดยผู้เขียนสามารถท าให้ผู้อ่านเห็นภาพตามที่ตน
ต้องการได้ด้วยถ้อยค าที่ใช้นั้น ถ้อยค าเหล่านั้นเรียกว่า นิรูป (Representation) ที่เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือค าพูด การเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ การสร้างนิพจน์และนิรูปที่สื่อความหมาย เป็น
ท่วงท านองที่แปลกใหม่ตามส านวนลีลา (Style) ของผู้เขียน 

  3. การเขียนแบบสร้างสรรค์โดยทั่วไปไม่ได้ เป็นความเรียงเชิงศิลป์ ที่ เรียกว่า          
กวีนิพนธ์ร้อยแก้วเสมอไป เพราะกวีนิพนธ์ร้อยแก้วนั้นเป็นการเขียนที่วิจิตรบรรจงมากเสมอด้วย     
กวีนิพนธ์ 

  4. การเขียนแบบสร้างสรรค์ในงานร้อยกรอง ผู้ เขียนนอกจากจะเสนอแนวคิด     
เค้าโครงเรื่องที่แปลกใหม่แล้ว อาจไม่ยึดเอาฉันทลักษณ์ตามแบบแผนที่ก าหนด 

  บันลือ พฤกษะวัน (2533, น. 7) กล่าวถึงการเขียนอย่างสร้างสรรค์เป็นผลงานเขียน
อย่างอิสระโดยใช้ความคิดของเด็กเอง ซึ่งอาศัยพ้ืนฐานประสบการณ์จากการเรียนรู้หลายลักษณะ เช่น 
จากการอ่าน การท่องเที่ยว การฟังเรื่องราวและอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงออกให้เห็นว่าผู้เขียนได้ ริเริ่มเรื่อง 
ตกแต่งเรื่อง สร้างปมปัญหาของตัวละครได้เอง โดยใช้จินตนาการของตนได้อย่างสมเหตุสมผล 

  กรรณิการ์ พวงเกษม (2534, น. 33) กล่าวว่าการเขียนสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ
มากกว่าการเขียนทั่วไปดังนี้ 

  1. มีจินตนาการหรือความคิดค านึง คือผู้เขียนจะต้องสร้างจินตนาการโดยการ
คัดเลือกความคิดต่าง ๆ เหล่านั้นให้เกิดเป็นภาพในใจของผู้อ่านให้ได้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้รสและมี
ความรู้สึกคล้อยตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้เขียน 

  2. ส านวนภาษาดี คือผู้เขียนจะต้องเลือกเฟ้นพลิกแพลงถ้อยค าและรูปประโยคให้
สละสลวย น่าฟังน่าอ่าน มีท่วงท านองในการเขียนดี ไม่มีลักษณะกระทบกระทือนเสียดสีผู้ใดผู้หนึ่ง 

  3. ให้คุณค่าทางจิตใจและสติปัญญา คือนอกจากให้ความเพลิดเพลินแล้ว ควรจะให้
ผู้อ่านเกิดคุณธรรมขึ้นในตน มีความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก่อให้เกิดความเรืองปัญญา
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2535, น. 11) กล่าวถึงลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ว่า
ควรประกอบด้วย 



 

 

30 

  1. ให้ความคิดแปลกใหม่ หมายถึง ความคิดที่ไม่ซ้ าแบบหรือมิได้ลอกเลียนผู้อ่ืนมา 
เป็นความคิดที่ผู้เขียนคิดข้ึนเอง หรือดัดแปลงอย่างแยบคายด้วยภูมิปัญญาของตนเอง 

  2. ใช้ภาษาคมคาย กะทัดรัด ทั้งนี้ต้องเป็นภาษาที่ไม่ผิดแปลกไปจากระเบียบของ
ภาษาท่ีเป็นที่ยอมรับกัน 

  3. สามารถเร้าความรู้สึกของผู้รับสาร อาจจะเป็นความขบขัน ความเศร้า ความปิติ
ยินดี ความพิศวง ความซาบซึ้ง ความอาลัย ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ 

  4. เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ให้ข้อคิดที่เป็นคติในการด ารงชีวิต 
และก่อให้เกิดจินตนาการทางท่ีดีงาม หรือให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจ เป็นต้น 

  เกศิ นี  จุ ฑ าวิ จิ ต ร  (2557, น . 8-15) กล่ าวถึ งลั กษณ ะทั่ ว ไปของการเขี ยน            
เชิงสร้างสรรค์มีดังนี้ 

  1. ความแปลกใหม่ แตกต่าง และต่อยอด งานเขียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น       
งานเขียนที่สร้างสรรค์ อาจเป็นงานที่มีความใหม่ แปลก แตกต่างและมีการต่อยอดอย่างโดดเด่น 
“เฉพาะที่หรือเฉพาะส่วน” (a part) เช่น ด้านเนื้อหาหรือด้านรูปแบบ ฯลฯ หรืออาจเป็นงานเขียนที่
ใหม่ แปลก แตกต่างและต่อยอดโดย “องค์รวม” (the whole) ก็ได้ ถึงกระนั้นก็ตาม ความใหม่ 
แปลก แตกต่างและต่อยอดนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถึงขั้นที่เรียกว่า “ใหม่เอ่ียมถอดด้าม” ชนิดที่
ไม่เคยมีหรือไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่อาจเกิดจากการรวมตัวและผสมผสานกันระหว่างสิ่งเดิมที่มีอยู่
ก่อนแล้ว เช่น การสร้างค าใหม่ ๆ จากค าเดิมที่เคยมีใช้กัน เป็นต้น 

  2. สุนทรียภาพที่ลงตัว สุนทรียภาพ คือ ความงามทางศิลปะหรือความงามใน      
เชิงวรรณศิลป์ การเขียนเป็นศิลปะการสื่อสารแขนงหนึ่ง การเขียนที่ดีและสร้างสรรค์จึงควรเป็นการ
เขียนที่แสดงถึงความงดงามทางศิลปะ ความงดงามทางศิลปะเป็นเรื่องของความลงตัวของ
องค์ประกอบและความกลมกลืนที่เหมาะเจาะตามธรรมชาติของศิลปะแต่ละประเภท โดยไม่
จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอคติของผู้ชมและวาทกรรมกระแสหลักเสมอไป ส าหรับความงามใน             
เชิงวรรณศิลป์นั้น อยู่ที่ความสามารถของผู้เขียนในอันที่จะใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมาย ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้ง ชัดเจน เห็นภาพพจน์ รวมทั้งเกิดจินตนาการกว้างไกล  

  3. การผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างเนื้อหากับรูปแบบ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
“เนื้ อหา” ผู้ เขียนต้องมีความรู้ ในเรื่องนั้น ๆ อย่ างแท้จริงชนิดที่ เรียกว่ า “ถึงรากถึงโคน”            
ด้วยความรู้สึกเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ จะเป็นข้อจ ากัดในการอธิบายขยายความรวมถึงการยกตัวอย่างให้
เกิดความแจ่มแจ้ง ทั้งยังอาจท าให้เกิดความผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัย เช่น การบรรยายภาพ      
พระอาทิตย์ที่โผล่พ้นขอบฟ้า ณ ชายหาดบางแสน ทั้ง ๆ ที่บริเวณนั้นผู้คนจะเห็นก็แต่อาทิตย์อัศดง 
หรือการบรรยายภาพดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งป่า โดยหารู้ไม่ว่าดอกไม้เหล่านั้นบานกัน         
คนละฤดู ฯลฯ นอกจากความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาแล้ว ก็ควรจะต้องค านึงถึงความลงตัวระหว่าง 
“เนื้อหา” กับ “รูปแบบ” ตามลักษณะเฉพาะของงานเขียนแต่ละประเภทด้วย เช่น การเขียนข่าว    
สารคดี บทความ ฯลฯ  

  4. การแสดงอัตลักษณ์ของผู้ เขียน ค าว่า “อัตลักษณ์” (Identity) ในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนนี้ หมายถึง การใช้ภาษา ลีลา ท่วงท านองการเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว 
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นักเขียนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มักเป็นที่จดจ าได้ในเกือบจะทันทีที่อ่าน แม้ว่าจะไม่ปรากฏชื่อของ
ผู้เขียน เปรียบได้กับการร้องเพลงที่เรามักจะจ าเนื้อเสียง แก้วเสียง ลีลา ท่วงท านองการเอ้ือน การลง
ลูกคอของนักร้องได้ การเขียนที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของนักเขียน ถือเป็นงานที่มีลักษณะ
สร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นการเขียนที่ผู้เขียนต้องใช้เวลาในการพัฒนาความคิดและฝีมือ โดยหลีกหนี
กรอบฉันทลักษณ์หรือแนวปฏิบัติเดิม ๆ จะกระท่ังได้รับการยอมรับในที่สุด 

  5. การเปิดโอกาสแห่งการตีความที่หลากหลาย ในการเขียนทั่วไป มักจะมีบทสรุป
หรือการสรุปที่ชัดเจน เพ่ือตอกย้ าความหมายที่ผู้ เขียนต้องการสื่อสาร แต่บางครั้งการเขียนที่เปิด
โอกาสให้มีการตีความไปต่าง ๆ นานา และการไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนตายตัวและคลี่คลายความสงสัย
ทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ผู้อ่านนั้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเขียนที่ไม่ดี เพราะในด้านหนึ่งเป็นการ
แสดงนัยส าคัญว่า นักเขียนไม่จ าเป็นต้องหาค าตอบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่น ามาเล่า ด้วยในชีวิตจริงมี
ค าถามมากมายที่ไม่มีค าตอบหรือไม่จ าเป็นต้องตอบ ในอีกด้านหนึ่งอาจถือได้ว่าการจบเรื่องเล่า
เช่นนั้นก็เป็นการสื่อความหมายแบบหนึ่งด้วยเหมือนกัน  

  6. ความสามารถในการสั่นคลอนหรือรื้อถอนอคติ ความจริงแล้วค าว่า “อคติ” 
(prejudice) ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายและมีความหมายในแง่ลบเสมอไป เพียงแต่ว่าถ้าบุคคลเข้าใจว่าตนเองมี
อคติต่อเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นอคติที่ ชอบธรรม ( legitimate prejudice) หรืออคติที่ ไม่ดี  (bad 
prejudice) ก็จะท าให้บุคคลเข้าใจระบบความคิดและการใช้เหตุผลของตนเองมากขึ้น อันน าไปสู่การ
ใช้ความคิดได้อย่างอิสระและปราศจากอคติมากขึ้น การเขียนสร้างสรรค์จึงควรเป็นการเขียนที่ท าให้
ผู้อ่านรู้สึกถึงการปะทะกันระหว่างงานเขียนกับโลกทัศน์ของตนเอง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ระหว่างโลก
ทัศน์ของผู้เขียนกับโลกทัศน์ของผู้อ่านนั่นเอง 

  7. การสร้างจิตส านึกของสังคม จิตส านึกต่อสังคมในที่นี้หมายถึง จิตส านึกของความ
เป็นพลเมือง (civic consciousness) ซึ่งได้แก่ การมีจิตอาสา การเอาใจใส่ ความรับผิดชอบและการ
เป็นธุระแก่สังคม รวมทั้งการมีความคิดและส านึกทางการเมือง การเขียนที่แสดงออกหรือแฝงนัยของ
การสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมือง สามารถเขียนได้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งสุภาพ นุ่มนวล 
ท้าทาย เย้ยหยัน และก้าวร้าวรุนแรง งานเขียนที่น าเสนอแนวคิดหรือมีเนื้อหาที่แสดงออกซึ่งจิตส านึก
ของความเป็นพลเมือง ถือว่าเป็นงานที่มีลักษณะสร้างสรรค์เพราะช่วยยกระดับจิตส านึกและความ
ตระหนักรู้ให้แก่ผู้อ่าน ทั้งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการจรรโลงใจให้ผู้อ่านทราบว่า อย่างน้อยที่สุดใน
สังคมก็ยังไม่สิ้นไร้ซึ่งอุดมการณ์และยังมีคนอีกหลายคนที่มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นและ
ปรารถนาการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  8. การยกระดับทางปัญญา “ปัญญา” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง ความรู้ หากหมายถึง 
ความดี ความงาม และความจริง กล่าวคือ ในขณะที่งานเขียนประเภทหนึ่งเชิญชวน โน้มน้าว พาฝัน
ให้ผู้คนหลีกหนีจากความเป็นจริงของชีวิตที่อาจจะน่าเบื่อหน่ายหรือเคร่งเครียด งานเขียนประเภท
หนึ่งมุ่งบ่มเพาะการหลงใหลและยึดติดกับการบริโภคในโลกวัตถุนิยม งานเขียนประเภทหนึ่งเป็น 
hate speech ที่มุ่งด่าทอให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามอย่างสาดเสียเทเสีย แต่งานเขียนที่เรียกว่ามีเนื้อหา
สร้างสรรค์ควรที่จะต้องมีลักษณะตรงกับข้ามกับสิ่งที่กล่าวมาท้ังหมด ในขณะเดียวกันก็จะต้องมุ่งสร้าง
ความตระหนักรู้ในการเข้าถึง “ธรรม” หรือ “ธรรมชาติ” 
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  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ลักษณะของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นงานเขียนที่ไม่ยึด
ติดกับกฎเกณฑ์ เน้นแสดงออกทางความคิดและจิตนาการของผู้เขียนที่มีความแปลกใหม่ ริเริ่ม เป็น
การผสมกลมกลืนกันระหว่างความงดงามในเชิงศิลปะทางภาษา แนวคิด และเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการ
น าเสนอ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3.3 ขั้นตอนการเขียนสร้างสรรค์ 
  การเขียนเชิงสร้างสร้างสรรค์เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนสร้างสรรค์ตามจินตนาการและ

ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน แต่อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์งานเขียนให้มีความสร้างสรรค์ก็จ าเป็นต้อง
มีการสร้างงานตามล าดับขั้นตอน มีนักวิชาการเสนอแนะขั้นตอนในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 

  ประภาศรี สีหอ าไพ (2531, น. 1) กล่าวถึงขั้นตอนของงานเขียนสร้างสรรค์ไว้       
3 ขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

  1. ตั้งวัตถุประสงค์ การสื่อความหมายจากผู้ส่งสารถึงผู้รับสารมีสารอะไรบ้างที่
ต้องการจะสื่อเพ่ือจุดประสงค์อะไร ถ้าเป็นการสื่อสารเพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงบอกเล่าตามเนื้อเรื่อง 
วัตถุประสงค์นั้นเป็นพ้ืนฐานการสื่อความหมาย ยังไม่เป็นงานเขียนสร้างสรรค์ แต่ถ้าผู้สื่อสาร
สร้างสรรค์วัตถุประสงค์ให้เกิดเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ขึ้นมา 

  2. สร้างค า ค าคือส านวนที่ผู้เขียนเลือกสรรจะบ่งบอกความคิดได้ตรงวัตถุประสงค์
แค่ไหนขึ้นอยู่กับวิธีเขียน ท าอย่างไรจะสร้างค าได้ตรงใจผู้เขียน กระทบใจผู้อ่าน เกิดความชัดเจนแจ่ม
แจ้ง เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปด้วย 

  3. สร้างแนวคิด แนวคิดที่มีทิศทางเชิงสร้างสรรค์ ควรเบิกปัญญาผู้เขียนให้เกิด
ความคิด ความหวัง จากงานเขียนนั้น 

  กรรณิการ์ พวงเกษม (2534, น. 34) กล่าวว่าการสอนเขียนให้ได้ผลดีควรปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องเร้าให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะเขียน การเร้านั้นอาจใช้อุปกรณ์หรือ

เรื่องราวต่าง ๆ  
  2. ให้ร่างอย่างหยาบ ๆ ให้เสร็จครั้งหนึ่งก่อนในชั้นเรียน 
  3. ให้นักเรียนแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วเขียนเพ่ิมเติมใหม่ ซึ่งเป็นการวัดผลด้วยตนเอง 
  4. ให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันประเมินผลการเขียนนั้น 
  5. ครูเป็นผู้ประเมินผลงานและให้นักเรียนแก้ไขเสียใหม่ 
  6. อ่านนิทาน โคลง ให้เด็กฟังมาก ๆ เพ่ือความสนุกสนาน หากเด็กได้มีส่วนร่วมบ้าง 

เช่น ช่วยกันตอบปัญหา ช่วยกันตั้งชื่อเรื่อง จะท าให้สนุกสนานยิ่งขึ้น 
  7. ส่งเสริมให้เด็กเขียนมาก ๆ ให้ลองเขียนสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
  8. ช่วยให้ก าลังใจโดยยกย่องชมเชยผลงานเมื่อเห็นสมควร แต่ไม่แสดงให้มากเกินไป

จนท าให้เด็กไม่พยายามท าให้ดียิ่งขึ้นกว่าไป 
  9. ไม่บังคับให้เด็กเขียน ถ้าหากไม่นึกอยากเขียน อาจให้เล่าเรื่องประกอบภาพก็ได้ 
  Furner (1973, p. 130) ได้เสนอขั้นตอนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  1. ขั้นจูงใจ ครูเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ โดยสร้างความรู้สึกอยากเขียน

ให้แก่นักเรียน 
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  2. ขั้นแลกเปลี่ยนความคิด ครูเป็นผู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่ง
กันและกันเพ่ือให้มีแนวคิดในการเขียนเพ่ิมขึ้น 

  3. ขั้นเขียน นักเรียนเขียนเรื่องได้อย่างอิสระ 
  4. ขั้นแปลกเปลี่ยนผลงาน หลังจากเขียนเรื่องเสร็จแล้ว ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

ผลงานการเขียนเพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดใหม่เพ่ิมขึ้น 
  5. ขั้นติดตามผล นักเรียนเขียนเรื่องที่ ต่อเนื่ องจากความคิดเดิมหรือแก้ ไข

ข้อบกพร่องของงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น 
  Crafton (1981, pp. 42-49) ได้เสนอขั้นตอนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  1. ขั้นกระตุ้นและส่งเสริม ครูสร้างความสนใจแก่นักเรียนโดยการสร้างบรรยากาศ

หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
  2. ขั้นสร้างแรงจูงใจ ครูให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจในการเขียน 
  3. ขั้นสืบค้น ครูให้นักเรียนหาข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องที่ตนสนใจ เช่น การสืบค้นจาก

ห้องสมุด การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  4. ขั้นร่างงานเขียน ครูให้นักเรียนเขียนโครงร่างก่อนลงมือเขียน 
  5. ขั้นแก้ไข ครูให้นักเรียนแก้ไขงานเขียนหลังจากได้ข้อมูลย้อนกลับ 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วยขั้นตอน     

หลัก ๆ คือ ขั้นสร้างบรรยากาศหรือก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในการเขียน สนับสนุนให้นักเรียนรู้จักเลือกใช้ถ้อยค าและสร้างแนวคิดที่แปลกใหม่ วางโครงร่างก่อน
ลงมือเขียน ตรวจสอบข้อบกพร่องในงานเขียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการประเมินผลงาน
เขียน และให้นักเรียนสามารถแก้ไขงานเขียนอีกครั้งเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

2.3.4 ความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะการเขียนที่ส าคัญรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากต้องอาศัย

ทั้งความคิดอย่างเป็นระบบตามล าดับขั้นตอน และต้องอาศัยความสามารถทางศิลปะในการเลือกใช้
ถ้อยค ามาประกอบกันเป็นงานเขียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงมีความส าคัญดังที่นักวิชาการได้เสนอ
ไว้ดังนี้ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532 , น. 559-560) กล่าวว่า การเขียนแบบ
สร้างสรรค์เป็นวิธีเขียนที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ และวางรากฐานความพอใจในการ
สร้างผลงานวรรณคดีให้มีขึ้นในตัวเด็กแล้ว ยังมีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเขียนหลายประการ 
ดังนี้ 

 1. พัฒนาทักษะการเขียนค า ประโยค และเรื่องราวต่าง ๆ โดยเด็กสามารถเลือกใช้
ภาษาท่ีดี ท าให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งและสนใจ 

 2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในทักษะการเขียนมากกว่าความถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ของหลักภาษา 

 3. เด็กได้แสดงออกอย่างอิสรเสรี เป็นการส่งเสริมความสามารถตามธรรมชาติทาง
วรรณคดีในตัวเด็ก ให้สร้างผลงานเขียนที่มีคุณค่าทางภาษาและวรรณคดี 
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 4. เด็กได้แสดงความคิดและความรู้สึกจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาตามความสนใจ
และความต้องการของเด็กเอง 

 5. พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กให้มีความเชื่อมั่นในตนเองในการแสดงความรู้สึกนึกคิด
ต่าง ๆ 

 6. ส่งเสริมและเร้าใจให้เด็กสนใจแลซาบซึ้งในวรรณคดีซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ ์

 บันลือ พฤกษะวัน (2533, น. 7) กล่าวว่าการเขียนอย่างสร้างสรรค์ย่อมแสดงให้เห็น
ถึงพัฒนาการทางความคิด สุขภาพจิตที่ดีและสมบูรณ์ของผู้เขียน มีอารมณ์ในการเขียน แม้ผลงานการ
เขียนจะหยาบหรือละเอียดแต่รูปแบบและวิธีการเขียนนั้น ๆ มิได้ลอกเลียนจากเรื่องหรือเอกสารใด ๆ 
นับเป็นการเสริมสร้างพลังความคิดให้เยาวชนได้เป็นอย่างดี และการแสดงออกในการเขียนหรืองาน
ทางศิลปะดังกล่าว ยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดและชดเชยอารมณ์ได้ดีอีกด้วย 
  ถวัลย์ มาศจรัส (2552, น. 5-6) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มี
ต่อชีวิต บุคคลและสังคมไว้ดังนี้  

  1. ความส าคัญต่อชีวิต การเขียนเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดภูมิปัญญาด้านส านวน
ภาษาใหม่ ๆ ส าหรับการติดต่อสื่อสารได้ทันต่อเหตุการณ์ช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ จากการใช้ภาษา   
เชิงสร้างสรรค์ เช่น นักโฆษณา นักเขียน นักเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ โฆษก พิธีกร นักโต้วาที นักแปล 
เป็นต้น และช่วยให้เกิดการสืบสานทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน        
การแสดง ซึ่งเป็นทั้งสาระและความบันเทิงของชีวิตมนุษย์  

  2. ความส าคัญต่อบุคคล การพัฒนาสมองซีกขวาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ 
ใหม่ ๆ ท าให้เกิดภูมิปัญญา (wisdom) ด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ภูมิปัญญาด้านภาษา ภูมิปัญญา
ด้านเหตุผล และภูมิปัญญาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม  

  3. ความส าคัญต่อสังคม การเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการ
ติดต่อสื่อสารของคนในสังคม และระหว่างสังคมต่อสังคม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมใหม่ของ
การติดต่อสื่อสาร ทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมที่มาจากความคิด    
ความฝันและจินตนาการผ่านการน าเสนอในรูปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความส าคัญต่อชีวิต บุคคล และ
สังคม กล่าวคือ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดภูมิปัญญาด้านส านวนภาษาใหม่ ๆ ช่วยพัฒนา
สมองซีกขวาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิด สุขภาพจิตที่ดี
และสมบูรณ์ของผู้เขียน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมใหม่ของการติดต่อสื่อสาร ทั้งยังเป็นการ
จุดประกายความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ จากการใช้ภาษา     
เชิงสร้างสรรค์ เช่น นักโฆษณา นักเขียน นักเขียนบทวิทยุ 

2.3.5 แนวการส่งเสริมการเขียนอย่างสร้างสรรค์ 
  การสอนเขียนสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่จ าเป็นและควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง   

เพ่ือใผ้ผู้เรียนได้รู้จักน ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเขียนโดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะ
แนวทาง แนวทางการส่งเสริมการเขียนอย่างสร้างสรรค์มีดังนี้ 
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  กรรณิการ์ พวงเกษม (2534, น. 39) กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมการเขียนแบบ
สร้างสรรค์ไว้ว่า การเขียนแบบสร้างสรรค์ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ในระดับชั้นที่เด็กเริ่มเขียนภาษาไทยได้เป็น
ค าแล้ว เด็กจะได้สามารถน าค าต่าง ๆ มาเขียนเป็นกลุ่มค า เขียนเป็นประโยค เด็กที่สามารถเริ่มสอน
ได้คือเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การเริ่มต้นสอนการเขียนแบบสร้างสรรค์จะต้องค่อยเริ่มจาก
ง่ายไปเรื่อย ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ในการสอนนั้นครูผู้สอนต้องเข้าใจลักษณะและรูปแบบของการเขียน
แบบสร้างสรรค์ ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้ และถ้าสามารถหาตัวอย่างแต่ละแบบที่สอนไว้ให้
นักเรียนได้ศึกษาจะช่วยท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เร็วขึ้น ในการสอนครูต้องคอยกระตุ้นให้เด็กรู้จัก
คิดในทางสร้างสรรค์ ถ้าเด็กคนใดมีความสามารถมากเป็นพิเศษครูจะต้องหาทางสนับสนุนให้เขาได้ใช้
ความสามารถให้เต็มที่ ดังนั้น ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องเอาใจใส่ในการเตรียมบทเรียนในการสอน 
กระตือรือร้นและกวดขันในเรื่องการตรวจผลงานของนักเรียน ผลงานของนักเรียนทุก ๆ ครั้งควรจะให้
มีการแสดงให้เพ่ือน ๆ ได้ทราบทั่วกัน ให้ทราบทั้งที่ควรแก้ไขและที่ดีเลิศ ที่ควรแก้ไขเพ่ือให้เด็ก
ปรับปรุง จะได้มีพัฒนาการทางการเขียนที่ดีเลิศเพ่ือให้เป็นแบบอย่างต่อไป 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 , น. 225, 316) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไว้คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเขียน     
เชิงสร้างสรรค์ควรเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นปูพ้ืนฐานด้วยการให้ผู้เรียนรู้จักค า วลี หรือกลุ่มค าที่ เรียกว่า       
การสร้างค าศัพท์ จากนั้นจึงให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเขียนประโยคแบบต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ รู้จักการ
เชื่อมค า การเชื่อมประโยค การเชื่อมข้อความจนเป็นย่อหน้าต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ  
โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เช่น 1) ความรักและความสนใจของผู้เรียน 2) การ
อ่านและการฟังมาก ๆ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดกว้างขวางและมีข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น 3) การ
เก็บบันทึกข้อมูล รู้จักจดและบันทึกงานเขียนที่ดี ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ 4) การสังเกต การจดจ า 
สามารถเลือกสาระส าคัญและน าค ามาเขียนได้อย่างน่าสนใจ 5) การฝึกการเขียนบ่อย ๆ เพราะจะท า
ให้เกิดความช านาญในการเรียบเรียงถ้อยค า 6) นิสัยรักการท่องเที่ยวเพ่ือหาประสบการณ์และข้อมูลที่
จะน ามาใช้ในการเขียน และ 7) การมีมนุษยสัมพันธ์เพราะจะท าให้เข้าใจโลก ได้ข้อคิด และข้อมูลใน
การเขียนมากข้ึน 
  อารี พันธ์มณี  (2546, น. 130) กล่าวถึงกิจกรรมทางภาษาที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ไว้ว่าสามารถจัดได้ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 คือ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 
  กิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมเขียนเรื่องต่อจากข้อความที่ให้มา และตั้งชื่อเรื่องท่ีเขียน 
  กิจกรรมที่ 3 คือ กิจกรรมเขียนประดยคอธิบายภาพ 
  กิจกรรมที่ 4 เขียนแสดงความคิดเห็น อภิปรายข่าวที่ได้อ่าน 
  กิจกรรมที่ 5 เขียนนิทานโดยใช้ค าที่ก าหนดมา 
  กิจกรรมที่  6 เขียนค าใหม่ให้มีลักษณะร่วมเหมือนค าที่ ให้มาและเป็นค าที่มี
ความหมาย 
  กิจกรรมที่ 7 น าค าที่ก าหนดให้มาแต่งประโยคที่มีความหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ 
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  กิจกรรมที่ 8 เขียนค าให้คล้องจองกับค าท่ีให้มา 
  กิจกรรมที่ 9 เขียนค าใหม่ให้ขึ้นต้นด้วยพยางค์ท้ายของค าที่ก าหนด และเป็นค าที่มี
ความหมาย 
  กิจกรรมที่ 10 เขียนแสดงความรู้สึกจากภาพที่ได้เห็น 
  กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมทางภาษาในลักษณะต่าง ๆ  

  บันลือ พฤกษะวัน (2533, น. 7-8) ให้แนวทางในการส่งเสริมการเขียนอย่าง
สร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
   1. ครูต้องสร้างบรรยากาศโดยเป็นผู้ที่รักเมตตา มีความสัมพันธ์กับเด็กผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิด เข้าใจและให้ความเห็นอกเห็นใจเด็กของตนโดยให้ก าลังใจ ยกย่องชมเชยให้มากและงดเว้น
การต าหนิ 
 2. ให้อิสระในการท างานแก่เด็กที่จะท า จะคิด และรู้จักใช้การยืดหยุ่นทั้งการใช้เวลา
และระเบียบ หรือรูปแบบที่มักเคยก าหนดงานให้น้อยลง ควรให้อิสระแก่ผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสภาพแวดล้อม และให้ได้มี
วัสดุการอ่าน หนังสือเด็กหลายประเภทที่ให้เลือกอ่านอย่างอิสระเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ของเด็ก  
 4. จากการส่งเสริมการอ่าน การประดิษฐ์เศษวัสดุ และประสบการณ์ทั้งหลาย     
ควรให้โอกาสมีการแลกเปลี่ยนโดยการเล่า รายงาน อภิปราย และสรุปผลโดยนักเรียนเองเสมอ ๆ  
 5. กระตุ้น ชี้แนะให้เกิดความอยากรู้อย่ากเห็น สร้างความแปลกใหม่ (ได้เห็นสิ่ง
แปลกใหม่) ทั้งเครื่องเล่น หนังสือเด็กโดยการชี้แนะและส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนาน
เพลิดเพลินอยู่เสมอ โดยครูเองต้องเป็นคนที่ให้ความสนใจในการแสดงออกของเด็ก และส่งเสริมการ
แสดงออกอย่างกว้างขวาง 

  อัจฉรา ชีวพันธ์ (2550, น. 9) เสนอแนวทางในการส่งเสริมการเขียนอย่างสร้างสรรค์
ไว้ดังนี้ 

  1. ก าหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ให้มีจุดหมายที่ชัดเจน โดยจะต้องค านึงถึง
หลักสูตรในระดับชั้นต่าง ๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายท าเพ่ืออะไร กิจกรรมต่าง ๆ นั้นสนองวัตถุประสงค์ใดใน
หลักสูตร 

  2. การจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ ควรได้มีการสัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์
ต่าง ๆ ด้วย 

  3. จัดล าดับความยากง่ายของกิจกรรมให้เหมาะกับผู้เรียน 
  4. ใช้สื่อที่จูงใจเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ และรักในการเขียน 
  5. ให้ผู้เรียนสามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ 

    จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า แนวทางในการส่งเสริมการเขียนอย่างสร้างสรรค์ต้องเริ่มฝึก
ตั้งแต่ในระดับชั้นที่เด็กเริ่มเขียนภาษาไทยได้โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างค า การใช้ค า วลี และประโยค    
ครูต้องท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างจินตนาการ ฝึกให้นักเรียนเขียนบ่อย ๆ เพราะจะท าให้เกิด
ความช านาญในการเรียบเรียงถ้อยค า มีการใช้สื่อที่จูงใจ สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการคิด
สร้างสรรค์ แสดงความเมตตาและใกล้ชิดกับนักเรียน เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างในด้าน
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ความสามารถของนกัเรียนแต่ละคนเพ่ือที่จะได้ด าเนินการประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3.6 การประเมินผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีความซับซ้อนและต้องถ่ายทอดความคิด
ออกมาในรูปแบบของงานเขียน การตรวจให้คะแนนจึงต้องมีขั้นตอนและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
มีเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้การตรวจให้คะแนนมีความเป็นปรนัยมากขึ้น ดังที่นักวิชาการได้เสนอแนะ
แนวทางการประเมินผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  ประสิทธิ์ กาพย์กลอน (2548 , น. 4) ได้เสนอแนะวิธีการประเมินผลการเขียน     
เชิงสร้างสรรค์ดังนี้ 
  1. ด้านเนื้อเรื่อง พิจารณาแนวคิด การล าดับความคิด การอ้างเหตุผล และการขยาย
ความแจ่มแจ้งและชัดเจน 
  2. ด้านใช้ภาษา พิจารณาระดับของภาษาที่ใช้ว่าถูกต้องตามลักษณะของเรื่อง 
พิจารณาการใช้ค า ประโยค การสร้างย่อหน้าและการใช้ส านวนโวหาร 
  3. ด้านรูปแบบ พิจารณาว่าท าได้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนชนิดนั้น ๆ หรือไม่ 
เช่น เรียงความ บทความ เรื่องสั้น เป็นต้น 
  4. ด้านกลไกประกอบการเขียนอ่ืน ๆ พิจารณาการค านึงถึงเรื่องตัวสะกดการันต์ 
ลายมือ และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  กรรณิการ์ พวงเกษม (2534, น. 148) กลัวถึงวิธีการวัดการเขียนแบบสร้างสรรค์ไว้
ว่า การเขียนในลักษณะนี้ คือ การเขียนเรียบเรียงค า กลุ่มค า และประโยคให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น 
การเขียนบรรยายภาพ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรื่องจากค า เขียนเรื่องจากประสบการณ์ พฤติกรรม
การเขียนด้านนี้วิธีวัดและตรงท่ีสุดคือ 
  1. ประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย เพ่ือดูว่าผู้ เขียนมีจุดมุ่งหมายที่แสดงออกโดย       
การเขียนเข้าขั้นและมีการล าดับเนื้อเรื่องได้ดีหรือไม่ ล าดับเนื้อเรื่องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
ถูกต้องหรือไม่ โดยใช้ข้อสอบอัตนัย และตรวจให้คะแนนด้วยวิธีจัดอันดับคุณภาพ เช่น ก าหนดภาพมา
ให้เขียนเรื่องจากภาพ พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์ในการตอบและให้คะแนนไว้ด้วย แล้วให้คะแนนโดยวิธี
จัดอันดับคุณภาพ วิธีตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด เพราะสามารถวัดการเขียนลักษณะ
นี้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย แต่จะมีส่วนที่มักเป็นปัญหาในด้านการวัดผล คือ เรื่องความยุติธรรมในการ
ให้คะแนน และการต้องเสียเวลาในการตรวจมาก  
  2. ประเมินผลด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบตามแนวของ E.T.S. (E.S.T. คือ 
Education Testing Service ในรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา) วิธีทดสอบดังกล่าวนี้ต้องการวัด
ความสามารถในการเขียน ด้านความสามารถในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ การรวบรวมและจัดระเบียบความคิดอย่างสมเหตุสมผล  
  3. ประเมินผลตามแบบฟอร์ม เช่น เนื้อหา ข้อความที่ใช้สอดคล้องกับสังคมหรือไม่ 
การประเมินผลวิธีนี้เหมาะส าหรับใช้ในการประเมินผลการเขียนจดหมาย การเขียนจดหมายเป็นการ
เขียนสร้างสรรค์อีกวิธีหนึ่ง ใช้ส าหรับสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานประเภทต่าง ๆ การสอบมัก
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กระท าโดยให้ปฏิบัติจริง เช่น ออกข้อสอบความเรียงหรือข้อสอบแบบอัตนัย ก าหนดให้เขียนจด
หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วตรวจให้คะแนนเนื้อเรื่อง การวางรูปเรื่อง ถ้อยค าภาษาที่ใช้ ฯลฯ 
โดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ อาจให้นักเรียนวิจารณ์หรือตรวจแก้ตัวอย่างจดหมายที่ก าหนดให้แทนการให้
นักเรียนเขียนจริง แล้วเปลี่ยนรูปค าถามเป็นแบบปรนัย เพ่ือจะได้กระจายถามได้หลาย ๆ ข้อ 
  4. ประเมินผลโดยการเติมค าหรือข้อความ การให้เติมค าหรือข้อความนั้นอาจจะเป็น
ข้อความสั้นหรือยาว แล้วแต่ระดับของเด็ก ถ้าในระดับประถมปีที่ 1 อาจจะเป็นค า ในระดับประถม
ศึกษาปีที่ 2 เป็นต้นไปเป็นข้อความในชั้นสูงขึ้นข้อความควรจะยาวกว่าชั้นต้น ๆ เช่น 
  ให้เรื่อง ให้ข้อความตอนต้นและตอนท้าย แล้วให้เติมข้อความตรงกลาง 
  ให้เรื่อง ให้ข้อความตอนต้น แล้วให้เติมต่อให้จบเรื่อง 
  ให้เรื่อง ให้ข้อความตอนท้าย แล้วให้เติมตอนต้นให้ต่อกับตอนท้าย 
  ในการเติมค าจากตัวอย่างนั้น การให้คะแนนให้โดยยึดหลักค าที่เขียนนั้นสะกด
ถูกต้อง และมีความหมายสอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดมา แต่ละค าก าหนดคะแนนตามความ
เหมาะสม ซึ่งข้ึนอยู่กับครูผู้สอน อาจจะค าละ 1 คะแนน หรืออาจจะมากกว่า 
  เติมข้อความ ให้คะแนนดูความหมายของข้อความแต่ละประโยค หรือแต่ละกลุ่มค า
ว่ามีความหมายถูกต้องและสัมพันธ์กับข้อความที่ก าหนดมาให้หรือไม่ ถ้าความหมายถูกต้องสัมพันธ์
กัน ให้คะแนนตามความเหมาะสม คะแนนดังกล่าวครูผู้สอนก าหนดเอง อาจจะประโยคละ 2 คะแนน
หรือมากกว่า 
  5. ประเมินดูว่าผู้เขียนจะมีความส าเร็จเพียงใด สามารถวางหัวข้อที่จะเขียนได้
หรือไม่ การจัดล าดับการเขียนและสร้างความต้องการต่อผู้อ่านเพียงใดในข้อนี้ จะใช้การออกข้อสอบ
แบบที่ก าหนดค าหรือข้อความมาให้ แล้วให้ตั้งชื่อเรื่อง และเขียนเรื่องตามชื่อโดยน าค าหรือข้อความที่
ก าหนดมาใช้ ในการให้คะแนนแบบจัดอันดับคุณภาพเหมือนการประเมินผลในข้อ 1 ที่กล่าวมาข้างต้น 
  กรมวิชาการ (2535, น. 7) กล่าวถึง หลักส าคัญของการก าหนดแนวทางในการ
พิจารณาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
  1. ให้ความคิดแปลกใหม่ หมายถึง ความคิดที่ไม่ซ้ าแบบหรือไม่ลอกเลียนผู้อื่นมาเป็น
ความคิดท่ีผู้เขียนคิดขึ้นเอง หรือดัดแปลงมาอย่างแยบคายด้วยภูมิปัญญาของตน 
  2. การใช้ภาษาคมคายกะทัดรัด ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้ภาษาที่ไม่ผิดแปลกไปจาก
ระเบียบของภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน 
  3. สามารถเร้าความรู้สึกของผู้รับสาร อาจเป็นความขบขัน ความเศร้า ความปิติยินดี 
ความพิศวง เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ 
  4. เป็นประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เช่น ให้ข้อคิดที่เป็นคติในการด ารงชีวิต 
ชี้ให้เห็นคุณโทษ แนะน าให้คนรู้จักสังเกตพิจารณาสิ่งต่าง ๆ โดยแยบคาย ก่อให้เกิดจินตนาการในทาง
ที่ดีงามหรือให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจในลักษณะของนันทนาการ เป็นต้น 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การวัดและประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับงานเขียนแต่ละรูปแบบ มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดอย่างชัดเจนและครอบคลุม 
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้เรียนและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ มีการน าผลการวัดและ
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ประเมินผลแจ้งให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือจะได้ดูพัฒนาการของตนเอง และน าไปปรับปรุงงานเขียนของ
ตนเอง  

  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยปรับจากเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของกรมวิชาการ (2535) และเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนนการเขียนของประสิทธิ์ กาพย์กลอน (2548) เกณฑ์ที่ใช้วัดความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาแบบแยกส่วน ก าหนดรายละเอียดขั้นต่ าไว้ที่ระดับ 1 แล้วเพ่ิม
ลักษณะที่ส าคัญสูงขึ้นมาทีละระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างเกณฑ์ประเมินผลความสามารถ ในการเขียน        
เชิงสร้างสรรค์ 5 ด้าน ดังนี้ 

  1) ความคิดสร้างสรรค์  4 คะแนน 
  2) รูปแบบ   4 คะแนน 
  3) การใช้ค า   4 คะแนน 
  4) กลไกทางภาษา  4 คะแนน 
  5) การน าเสนองานเขียน  4 คะแนน 

 
ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

รายการประเมิน รายละเอียด คะแนน 
1. ความคิด
สร้างสรรค์ 

แนวคิดแปลกใหม่ เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง รายละเอียด
ครอบคลุม เรียบเรียงเนื้อหาได้ต่อเนื่อง สอดคล้องกัน และน่าสนใจ 

4 

แนวคิดแปลกใหม่ เนื้อหาสอดคล้องกับหัวเรื่อง รายละเอียดไม่
เพียงพอหรือไม่ชัดเจน เรียบเรียงเนื้อหาไม่ ขาดความน่าสนใจ 

3 

แนวคิดแปลกใหม่ เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหัวเรื่อง รายละเอียดไม่
เพียงพอหรือไม่ชัดเจน เรียบเรียงเนื้อหาไม่สอดคล้อง ขาดความ
น่าสนใจ 

2 

แนวคิดไม่แปลกใหม่ เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหัวเรื่อง รายละเอียดไม่
เพียงพอหรือไม่ชัดเจน เรียบเรียงเนื้อหาไม่สอดคล้อง ไม่น่าสนใจ 

1 

2. รูปแบบ เขียนได้ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนตามรูปแบบและองค์ประกอบ 
ของงานเขียน 

4 

เขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบ มีความเหมาะสม ขาดองค์ประกอบ 
ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3 

เขียนได้ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนตามรูปแบบ ขาดความเหมาะสม 
มีข้อผิดพลาดหนึ่งส่วน 

2 

เขียนไม่ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนตามรูปแบบ มีข้อผิดพลาด
มากกว่าหนึ่งส่วน 

1 

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)  
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รายการประเมิน รายละเอียด คะแนน 
3. การใช้ค า - ใช้ค าและส านวนภาษาถูกต้อง เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน  

ใช้ค าเชื่อมได้ถูกต้องตามหลักการ  
4 

ใช้ค าหรือส านวนภาษาผิด 1-2 ต าแหน่ง สื่อความหมายชัดเจน  
ใช้ค าเชื่อมได้ถูกต้องตามหลักการ 

3 

ใช้ค าหรือส านวนภาษาผิด 3-4 ต าแหน่ง สื่อความหมายไม่ชัดเจน 
บางตอน ใช้ค าเชื่อมไม่ถูกต้องตามหลักการ 2-3 ต าแหน่ง 

2 

ใช้ค าหรือส านวนภาษาผิดมากกว่า 5 ต าแหน่ง สื่อความหมายไม่
ชัดเจนบางตอน ใช้ค าเชื่อมไม่ถูกต้องมากกว่า 4 ต าแหน่ง   
 

1 

4. กลไกทาง
ภาษา 

เขียนสะกดค าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง เรียบเรียง
ประโยคถูกต้อง ใช้ค าและประโยคเหมาะสมตามระดับภาษา 

4 

เขียนสะกดค าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง 2-3 ต าแหน่ง  
เรียบเรียงประโยคถูกต้อง ใช้ค าและประโยคเหมาะสมตามระดับ
ภาษา 

3 

เขียนสะกดค าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง 4-5 ต าแหน่ง 
เรียบเรียงประโยคไม่ถูกต้อง ใช้ค าและประโยคเหมาะสมตามระดับ
ภาษา 

2 

เขียนสะกดค าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนมากกว่า 5 ต าแหน่ง 
เรียบเรียงประโยคไม่ถูกต้อง ใช้ค าและประโยคไม่เหมาะสมตาม 
ระดับภาษา 
 

1 

5. การน าเสนอ
งานเขียน 

สามารถน าเสนอผลงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด มีความคิดสร้างสรรค์
ในการน าเสนองานให้โดดเด่น ผลงานสะอาด เป็นระเบียบ 

4 

สามารถน าเสนอผลงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด มีความคิดสร้างสรรค์
ในการน าเสนองานให้โดดเด่น ผลงานไม่สะอาดบางส่วน 

3 

สามารถน าเสนอผลงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด ผลงานขาดความ 
โดดเด่น ขาดการคิดสร้างสรรค์ ผลงานไม่สะอาดบางส่วน   

2 

น าเสนอผลงานไม่ทันเวลาที่ก าหนด ผลงานไม่ประณีต ขาดความ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

1 

 
2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนเชิงสร้างสรรค์กับความคิดสร้างสรรค์ 
 มีนักวิชาการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนเชิงสร้างสรรค์กับความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
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 กาญจนา นาคสกุล และคนอ่ืน ๆ (2524, น. 40) กล่าวว่า ทักษะการเขียนจะต้องสัมพันธ์กับ
ทักษะการคิด เพราะถ้าปราศจากการคิดก็เขียนไม่ได้ 
 ศศิธร ธัญลักษณานันท์ (2542, น. 40) กล่าวสรุปว่า การเขียนต้องอาศัยความคิดเป็น
จุดเริ่มต้น โดยที่ผู้เขียนต้องรู้จักคิดให้ลึกซึ้ง คิดกว้างไกล คิดในสิ่งที่ดี และคิดอย่างยุติธรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 
 ปรีชา ช้างขวัญยืน (2537, น. 10) กล่าวว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์กระท าล้วนแต่มาจากความคิด
ก่อนทั้งสิ้น ความคิดเป็นเหตุของการกระท า ภาษากับความคิดของมนุษย์แยกกันไม่ได้ มนุษย์คิดแล้วก็
สร้างภาษาขึ้นเพ่ือสื่อความคิด ยิ่งคิดซับซ้อนภาพก็ยิ่งซับซ้อน ความคิดใหม่จะอยู่บนพ้ืนฐานเดิม 
ภาษากับความคิดไม่อาจแยกกันได้เด็ดขาด การแสดงความคิดโดยอาศัยการพูดและการเขียน ฉะนั้น
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ก็ต้องมาจากความคิดสร้างสรรค์ 
 ถวัลย์ มาศจรัส (2552, น. 6) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นพลังส าคัญที่ท าให้เกิด
สาระทางวิชาการซึ่งเป็นส่วนของความมีเหตุมีผล (การใช้สมองซีกซ้าย) และในส่วนของความสุนทรีย์
ของชีวิต ซึ่งเป็นส่วนของความคิดสร้างสรรค์ (การใช้สมองซีกขวา) อย่างสมดุล 
  เกศินี จุฑาวิจิตร (2557, น. 39) กล่าวว่า การเป็นนักเขียนที่มีผลงานการเขียนสร้างสรรค์นั้น 
นอกจากจะต้องมีความสามารถในการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดเชิง มโนทัศน์ การคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และตีความ การคิดเชิงประยุกต์ ฯลฯ ความสามารถในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นความสามารถอีกประการหนึ่งต่อการเขียนสร้างสรรค์ ทั้งนี้กล่าวได้ว่า 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเป็นนักเขียน กล่าวคือ ก่อนที่บุคคลจะเริ่ม
เป็นนักเขียนนั้น ย่อมต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในระดับหนึ่ง คือ ความกล้าที่จะคิดในสิ่งที่แตกต่าง 
แหวกแนว แปลกใหม่รวมทั้งกล้าที่จะเขียน 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการเขียนที่สร้างขึ้นจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ดังนั้นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์
กันอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะท าการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ต้องมีการฝึกฝนทักษะการคิดให้กว้างไกล     
ฝึกคิดหลายแง่มุม และคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เพ่ือให้ได้งานเขียนที่มีความน่าสนใจและแปลกใหม่
ไม่ซ้ าแบบใคร 
 
2.5  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
โดยครูเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการเรียนการสอน ส่วนผู้เรียนตอบสนองต่อบทเรียนอย่างเปิดเผย ครูต้อง
เป็นผู้ที่เปิดกว้าง มีความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน และยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้เรียนทุกประการ 
 
 

2.5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
  มีนักการศึกษาให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ไว้ดังนี้ 
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  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537, น. 121) กล่าวถึงการสอนแบบซินเนคติกส์ว่าตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการน ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ที่ออกมาในรูป
ของการเปรียบเทียบมาใช้ การสอนแบบนี้น ามาใช้ได้กับกิจกรรมต่อไปนี้ เช่น การเขียนเรียงความ
แบบสร้างสรรค์ การส ารวจปัญหาสังคม การแก้ปัญหาต่าง ๆ การสร้างงานประดิษฐ์ การท าความ
เข้าใจถึงความหมายของสิ่งต่าง ๆ 
  สมพงษ์  สิงหะพล (2545, น. 174)  ให้ความหมายว่า ซินเนกติกส์เป็นการสอนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน โดยน าเอาเนื้อหาของบทเรียนไปเปรียบเทียบกับ
ความคิดรวบยอดใดความคิดรวบยอดหนึ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคยมาก่อน โครงสร้างทางสังคม
ของรูปแบบการสอนอยู่ในระดับปานกลาง โดยครูเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการเรียนการสอน ส่วนผู้เรียน
ตอบสนองต่อบทเรียนอย่างเปิดเผย ครูต้องเป็นผู้ที่เปิดกว้าง มีความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้เรียน และยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียนทุกประการ    
   วนิช  สุธารัตน์  (2547, น. 269)  ให้ความหมายของซินเนกติกส์ว่า หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการอุปมาเพ่ือเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการเรียนรู้หรือ
ปัญหากับสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยหรือดัดแปลงสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยให้แปลกออกไป 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบตามล าดับขั้นตอนจากสิ่งที่
คุ้นเคยไปจนถึงสิ่งที่ไกลตัว หรือที่เรียกว่าการอุปมาอุปไมยมาเป็นพื้นฐานในการคิด เพ่ือให้เกิดแนวคิด
แปลกใหม่และกว้างไกล 

2.5.2 แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เป็นการสอนที่ได้รับการยอมรับในด้านการสร้าง

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาเสนอแนวคิดของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ไว้ดังนี้ 

  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537, น. 106) กล่าวถึงเทคนิคการสอนซินเนคติกส์ไว้ว่า
เป็นเทคนิคการสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อท่ีว่า 

  1. การน ากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์มาใช้อย่างรู้ตัวผนวกกับการให้
เครื่องมือเพ่ือใช้ในการคิดสร้างสรรค์ จะช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มคนเกิดความคิดสร้างสรรค์ข้ึนได้ 

  2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกส าคัญมากกว่าด้านสติปัญญา และการไม่มีเหตุผล
ส าคัญเท่ากับการใช้เหตุผล กล่าวคือ การไม่มีเหตุผลท าให้คนไม่ติดอยู่กับกรอบและท าให้ใจเปิดกว้าง
ยอมรับสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าการใช้
สติปัญญา 

  3. เราต้องรู้จักใช้อารมณ์และความไม่มีเหตุผลของตน เพ่ือจะได้แก้ไขโดยวิธีการ
แปลกใหม่ยิ่งข้ึน 
  นลินี บ าเรอราช (2540, น. 74) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนที่ว่าด้วยการสอน 
ซินเนคติกส์ (Synectics) มีแนวคิดหลัก ดังนี้     
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    1. การสอนด้วยรูปแบบสร้างสรรค์ความคิด (Synectics) ใช้เพ่ือมุ่งพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน และการคิดรวมกันเป็นกลุ่ม      
   2. การสอนด้วยรูปแบบนี้ ต้องสอนตามล าดับขั้นที่ก าหนดไว้ จึงจะสามารถเพ่ิม
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคน และของกลุ่มได้  
   3. วิธีการพ้ืนฐานที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่
น่าจะเกี่ยวข้องกัน และไม่น่าจะน ามาเปรียบเทียบกัน การคิดเปรียบเทียบในเชิงนี้จะท าให้มีความคิด
ใหม่ ๆ เกิดขึ้น กว้างไกลออกไปจากเรื่องเดิมที่เคยมีอยู่ อันจะเป็นแนวทางให้คิดท าสิ่งที่แปลกใหม่ได้  

  วัชรา เล่าเรียนดี (2553, น. 48) เสนอแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ไว้ว่า เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบหนึ่ง การคิดแบบ       
ซินเนคติกส์เป็นวิธีคิดที่แปลกแหวกแนวจากความคิดเดิม ๆ ซึ่งค าตอบที่ได้มาจากวิธีคิดแบบซินเนค-
ติกส์ที่ไม่อิงข้อเท็จจริง หลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับการคิดขั้นสูงอ่ืน ๆ เป็นการคิดที่ต้องใช้
ความรู้สึกของตัวเอง น าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจิตนาการให้กว้างขวาง
หลากหลาย กิจกรรมการฝึกคิดแบบซินเนคติกส์จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ การคิด
หลายมุมมองจึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ลึกซึ้งกว้างขวางช่วยท าให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายมากข้ึนและช่วยให้เกิดผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ขึ้น การคิดแบบซินเนคติกส์
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยการคิดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย (Analogy or 
Metaphor) ซึ่งการคิดเปรียบเทียบยังแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) การเปรียบเทียบทางตรง (Direct 
Analogy) 2) การเปรียบเทียบกับตนเอง (Personal Analogy) และ 3) การเปรียบเทียบความขัดแย้ง 
(Compressed Conflict) 

  ทิศนา แขมมณี (2559, น. 250-251) เสนอแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบ        
ซินเนคติกส์ไว้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์นี้ เป็นรูปแบบที่  Joyce and 
Weil พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิด
แก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ของตน โดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอื่น ท าให้การคิดของตนคับแคบและ
ไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอ่ืน และถ้ ายิ่งให้บุคคลจาก
หลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนั้นกอร์ดอนจึงได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่
เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเอง ให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็ นคนอ่ืน หรือเป็นสิ่งอ่ืน 
สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้ กอร์ดอนเสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบ
แบบอุปมาอุปมัยเพ่ือใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบทางตรง 
การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ และการเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษ
ส าหรับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เป็นรูปแบบ
ที่ Joyce and Weil พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) คิดขึ้นโดยใช้หลักการคิด       
2 แบบ คือ “ท าสิ่งที่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งแปลกใหม่” และ “ท าสิ่งแปลกใหม่ให้ เป็นสิ่งคุ้นเคย”         
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จากแนวคิดนี้ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มาก และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย 

2.5.3 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
  นักวิชาการและนักการศึกษาเสนอลักษณะของการจัดการเรียนการสอนของซินเนค-

ติกส์ไว้ดังนี้ 
  สมพงษ์ สิงหะพล (2545, น. 305) กล่าวถึงการสอนแบบซินเนคติกส์ช่วยดึง

ความคิดสร้างสรรค์ออกมาจากนักเรียนได้ ใช้การเปรียบเทียบ 3 ชนิดดังนี้  
  1. การเปรียบเทียบแบบบุคคล เป็นการเปรียบเทียบโดยน าตัวนักเรียนไปเทียบเป็น

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต หรือเป็นนามธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ได้ที่ต้องการเปรียบเทียบ 
จากนั้นให้นักเรียนบอกความรู้ของตัวเองเมื่อเป็นสิ่งนั้นในสถานะต่าง ๆ อาทิเช่น เปรียบเทียบว่า
นักเรียนเป็นรถยนต์ นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นรถยนต์ที่ติดเครื่องแล้วไม่ติด ถูกชนเสียหาย ลูกล้อ
หน้าหลุด น้ ามันหมด เป็นต้น จุดเน้นของการเปรียบเทียบชนิดนี้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้สึกร่วมใน
สิ่งที่ตัวเองถูกสมมติให้เป็น ยิ่งสิ่งที่เปรียบห่างไกลจากชีวิตของนักเรียนเท่าใด นักเรียนก็ยิ่งต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเท่านั้น 

  2. การเปรียบเทียบแบบตรง เป็นการเปรียบเทียบแบบง่าย ๆ ระหว่างสิ่งของสองสิ่ง 
หรือความคิดสองความคิด สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการน ามาเปรียบ เช่น 
อาจเปรียบเทียบ คน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความคิดหรืออ่ืน ๆ การเปรียบเทียบชนิดนี้ ช่วยให้
นักเรียนมองเห็นบทเรียนในแนวทางและความคิดใหม่ เช่น เปรียบเทียบ 

  การเขียนจดหมาย -  หนอน 
  การเขียนจดหมาย - รถไฟ 
  การเขียนจดหมาย  - เมฆ 
  เมฆ    - ปากกา 
  3. การเปรียบเทียบแบบค าคู่ขัดแย้ง เป็นการเปรียบเทียบอีกชนิดหนึ่งที่น าเอาค าที่

ขัดแย้งกันมาสร้างเป็นค าใหม่ และเป็นความคิดรวบยอดที่แตกต่างไปจากพ้ืนฐานค าเดิม เช่น ศัตรูที่
เป็นมิตร ความก้าวร้าวที่นิ่มนวล ยิ้มเหงา ๆ นรกสีชมพู ไฟเย็น หน้าชื่นอกตรม ถนอมรักด้วยความ
รุนแรง การเปรียบเทียบชนิดนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดใหม่ และมองสิ่งที่เปรียบเทียบในมิติที่ต่าง 
ๆ ออกไปจากเดิม ยิ่งค าที่ใช้มีความแตกต่างกันมากเท่าใด ยิ่งท าให้นักเรียนเกิดความสามารถทาง
สติปัญญามากเท่านั้น 

  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537, น. 106) กล่าวว่าวิธีการซินเนคติกส์ต้องอาศัย
กิจกรรมการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเป็นหลัก กิจกรรมดังกล่าวมี 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

  1. การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน ( Personal Analogy) การเปรียบเทียบ
แบบนี้ นักเรียนต้องท าตนเสมือนเป็นสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบและบรรยายความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อตน
เป็นสิ่งนั้น สิ่งที่จะเปรียบอาจเป็นคน พืช สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น ให้นักเรียนสมมติตัวเองว่าเป็น
เครื่องยนต์ในรถยนต์ แล้วบอกว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อรถติดเครื่องในตอนเช้า หรือเมื่อไฟ
แบตเตอรี่หมด หรือเมื่อรถจอดติดไฟแดง การที่นักเรียนสมมติตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งท าให้ลืมความเป็น
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ตัวเองชั่วครู่ และการต้องเปรียบเทียบจะท าให้นักเรียนเกิดความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ขึ้น
ได้ บุคคลอาจเอาความรู้สึกของตนเองไปใส่ในสิ่งที่สมมติและบรรยายความรู้สึกออกมาได้หลายขั้น คือ 

  ขั้นที่ 1 บรรยายออกมาในรูปแบบข้อเท็จจริง ในขั้นนี้บุคคลจะไม่บรรยายความรู้สึก
การมีส่วนร่วม แต่มองของที่ต้องการเปรียบเทียบโดยความเป็นจริง เช่น ในกรณีให้เปรียบเทียบกับ
เครื่องยนต์อาจบรรยายว่า “รู้สึกลื่นน้ ามัน” “รู้สึกร้อน” เป็นต้น 

  ขั้นที่ 2 บรรยายถึงความรู้สึกร่วม แต่เป็นการรู้สึกที่ไม่แปลกใหม่ เช่น “รู้สึกมีพลัง” 
  ขั้นที่ 3 บรรยายถึงความรู้สึกร่วม เห็นอกเห็นใจกับสิ่งเปรียบเทียบที่มีชีวิต 
  ขั้นที่ 4 บรรยายถึงความรู้สึกร่วมเห็นอกเห็นใจกับสิ่งเปรียบเทียบที่ไม่มีชีวิต ในขั้นนี้

บุคคลต้องรู้สึกเป็นจริงเป็นจังในสิ่งเปรียบเทียบ และแสดงความเห็นอกเห็นใจในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง 
ค าบรรยายอาจออกมาในรูป “รู้สึกว่าถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยได้ตัดสินใจเองว่าเมื่อไรจะ
เดินเครื่อง หรือเมื่อไรจะหยุดเครื่อง”  

  จุดประสงค์ของการเปรียบเทียบแบบนี้ก็คือเพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
จากการเปรียบเทียบคนกับสิ่งอ่ืนที่ไกลตัว 

  2. การเปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบทางตรง
ระหว่างของ 2 สิ่งหรือมากกว่า สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบอาจเป็นคน สัตว์ พืช หรือสิ่งของ โดยของที่
น ามาเปรียบเทียบไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ จุดประสงค์ก็คือ เพ่ือให้มองเห็นปัญหาในอีก
แนวหนึ่ง หรือเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ซึ่งอาจน ามาใช้แก้ปัญหาที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น วิศวกรท่าน
หนึ่งเฝ้าสังเกตดูหนอนเจาะท่อนไม้เป็นรูคล้ายอุโมงค์ ท าให้วิศวกรท่านนี้เกิดความคิดสร้างอุโมงค์
ท างานใตน้้ าขึ้นมา 

   3. การเปรียบเทียบโดยใช้ค าคู่ที่มีความหมายขัดแย้งกัน (Compressed Conflict) 
เป็นการใช้ค าเปรียบเทียบ 2 ค าที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือตรงข้ามกันมาอธิบายลักษณะของคน 
สัตว์ พืช หรือสิ่งของที่ต้องการ ยกตัวอย่าง ค าในภาษาอังกฤษ เช่น ก้าวร้าวอย่างเหนื่อยหน่าย 
(Tiredly Aggressive) ศัตรูฉันมิตร (Friendly Foe) เป็นต้น หรือในภาษาไทยอาจเป็นค า เช่น ฉลาด
ในเรื่องโง่ ๆ หรือสวยโทรม ๆ เป็นต้น  

   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ใช้
กิจกรรมการเปรียบเทียบ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบโดยตรง การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่ง
อ่ืน และการเปรียบเทียบโดยใช้ค าคู่ขัดแย้ง ในขั้นตอนการสอนเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้ เป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการเขียนและการพูดอย่าง
สร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 

 
 
 
2.5.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
  นักวิชาการและนักการศึกษาเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์

ไว้ดังนี้ 
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   Bruce Joyce and Marsha Weil (2000, p. 226) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบ 
ซินเนคติกส์มี 2 วิธีด้วยกัน คือ แบบที่ 1 ใช้เพ่ือสร้างผลงานที่แปลกใหม่ และแบบที่ 2 ใช้เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยังไม่รู้จัก การจะใช้วิธีที่ 1 หรือแบบที่ 2 ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสอน 

   ซินเนคติกส์ แบบที่ 1 เพ่ือสร้างผลงานที่แปลกใหม่ มีข้ันตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 บรรยายสถานการณ์  ขั้นนี้ครูให้นักเรียนบรรยายสถานการณ์หรือหัวข้อ

ตามท่ีนักเรียนมองเห็น 
   ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบทางตรงแล้วเลือกอันที่ดี

ที่สุดมาอธิบายให้กว้างขวางขึ้น 
  ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบกับตนเอง ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่เลือกในขั้ นที่ 2 

กับตนเอง 
  ขั้นที่ 4 การหาค าคู่ที่มีความหมายขัดแย้งกันจากการบรรยายในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 

นักเรียนคิดหาค าที่มีความหมายค้านกันมาหลาย ๆ คู่ แล้วเลือกคู่ท่ีดีที่สุด 
   ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นนี้นักเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรงโดยใช้

ค าคู่ที่เลือกในขั้นที่ 4 
  ขั้นที่ 6 ตรวจสอบปัญหาเริ่มแรกอีกครั้ง ขั้นนี้ผู้สอนให้นักเรียนหันกลับมาส ารวจ

ปัญหาเริ่มแรกแล้วใช้การเปรียบเทียบขั้นสุดท้าย โดยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้ จากกระบวนการ    
ซินเนคติกส์เข้าช่วย 

  ซินเนคติกส์ แบบที่ 2 เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยังไม่รู้จัก ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การให้ข้อมูลผู้สอนเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ 
  ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบผู้สอน ชี้แนะการเปรียบทางตรงแล้วให้ผู้เรียนบรรยายถึง

การเปรียบเทียบนั้น 
  ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบกับตนเอง ผู้สอนให้นักเรียนเปรียบเทียบหัวข้อใหม่กับ

ตนเอง 
  ขั้นที่  4 การบรรยายถึงความสัมพันธ์ในส่วนที่ เป็นไปได้  ผู้ เรียนอธิบายถึง          

การเปรียบเทียบในส่วนที่เหมือนกัน 
  ขั้นที่  5  บรรยายถึ งความสัม พันธ์ ในส่ วนที่ เป็น ไป ไม่ ได้  ผู้ เรียนอธิบายว่ า            

การเปรียบเทียบใช้ไม่ได้ในส่วนใด 
  ขั้นที่ 6 การส ารวจผู้เรียน ส ารวจหัวข้อใหม่ที่ต้องการศึกษาอีกครั้ง 
  ขั้นที่ 7 การเปรียบเทียบ ผู้เรียนเปรียบเทียบระหว่างหัวข้อใหม่กับสิ่งที่คิดขึ้นมาด้วย

ตนเอง และบรรยายถึงส่วนที่ของ 2 สิ่งคล้ายกัน และส่วนที่การเปรียบเทียบใช้ไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ 
  สมพงษ์ สิงหะพล (2545, น. 308) กล่าวถึงข้ันตอนการสอนรูปแบบการสอนแบบ 

ซินเนคติกส์ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การบรรยายปัญหาของสถานการณ์ 
    ให้นักเรียนบรรยายเหตุการณ์หรือหัวข้อที่จะเรียน 
  ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบแบบตรง 
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    นักเรียนเสนอการเปรียบเทียบ เลือกตัวเปรียบเทียบให้เหลือ 1 ตัว และ
ส ารวจตัวเปรียบเทียบที่เลือก 

  ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบแบบบุคคล 
    ให้นักเรียนเป็นตัวเปรียบเทียบที่เลือกจากข้ันตอนที่ 2 
  ขั้นตอนที่ 4 การเปรียบเทียบแบบคู่ค าขัดแย้ง 
    นักเรียนน าเอาการอภิปราย/บรรยายจากขั้นตอนที่ 2 และ 3 มาสร้างเป็นคู่

ค าขัดแย้งประมาณ 5-10 ค า แล้วเลือกเหลือเพียง 1 ค า 
  ขั้นตอนที่ 5 การเปรียบเทียบแบบตรง 
    ให้นักเรียนสร้างการเปรียบเทียบแบบตรงอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาจากคู่ค า

ขัดแย้ง 
  ขั้นตอนที่ 6 การส ารวจข้อมูลซ้ า 
    ให้นักเรียนย้อนกลับไปส ารวจปัญหาขั้นตอนที่ 1 แล้วใช้ตัวเปรียบเทียบที่

เลือกครั้งสุดท้ายมาบรรยายบทเรียนหรือปัญหา 
  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537, น. 108) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบซินเนคติกส์

เพ่ือสร้างผลงานใหม่ความแปลกใหม่ มีโครงสร้างและข้ันตอนในการสอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1 บรรยายเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

ขั้นนี้ครูให้นักเรียนบรรยายสถานการณ์หรือหัวข้อ
ตามท่ีนักเรียนมองเห็น 

ขั้นที่  2 การเปรียบเทียบ
ทางตรง 

ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบทางตรง แล้วเลือกอันที่ดี
ที่สุดมาอธิบายให้กว้างขวางขึ้น 

ขั้นที่  3 การเปรียบเทียบ
กับตนเอง 

ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่ เลือกในขั้นที่  2 กับ
ตนเอง 

ขั้ น ที่  4 การห าค าคู่ ที่ มี
ความหมายขัดแย้งกัน 

จากการบรรยายในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 นักเรียนคิดหา
ค าคู่ท่ีมีความหมายค้านกันมากหลาย ๆ คู่ แล้วเลือกคู่
ที่ดีที่สุด 

ขั้นที่  5 การเปรียบเทียบ
ทางตรง 

ขั้นนี้นักเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรงใช้ค าคู่ที่
เลือกในขั้นที่ 4 

ขั้นที่  6 ตรวจสอบปัญหา
เริ่มแรกอีกครั้ง 

ขั้นนี้ครูให้นักเรียนหันกลับมาส ารวจปัญหาเริ่มแรก 
แ ล้ ว ใช้ ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ขั้ น สุ ด ท้ า ย  โด ย ใช้
ประสบการณ์ทั้ งหมดที่ ได้จากกระบวนการของ         
ซินเนคติกส์เข้าช่วย 

 
  ทิศนา แขมมณี (2559, น. 250-251) เสนอขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ไว้ 6 ขั้นตอนดังนี้    
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   ขั้นที่ 1 ขั้นน า ผู้สอนให้ผู้เรียนท างานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนท า เช่น ให้เขียน 
บรรยาย เล่า ท า แสดง วาดภาพ สร้าง ปั้น เป็นต้น ผู้เรียนท างานนั้น ๆ ตามปกติที่เคยท า เสร็จแล้ว
ให้เก็บผลงานไว้ก่อน  

  ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ผู้สอนเสนอค าคู่ให้
ผู้เรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
ค าคู่ทีผู้สอนเลือกมาควรให้มีลักษณะที่สัมพันธ์กับเนื้อหาหรืองานที่ให้ผู้เรียนท าในขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอ
ค าคู่ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบหลาย ๆ คู่ และจดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน 

   ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ ผู้สอนให้ผู้เรียน
สมมติตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงความรู้สึกออกมาเช่น ถ้าเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นเครื่ องซักผ้า 
จะรู้สึกอย่างไร ผู้สอนจดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน  

  ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนน าค าหรือวลีที่ได้จากการ
เปรียบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบกันเป็นค าใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟ
เย็น น้ าผึ้งขม มัจจุราชสีน้ าผึ้ง เชือดนิ่ม ๆ เป็นต้น 

   ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบาย
ความหมายของค าคู่ขัดแย้งที่ได้ 

   ขั้นที่ 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผู้สอนให้ผู้เรียนน างานที่ท าไว้เดิม
ในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกน าความคิดที่ได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใช้ในงาน
ของตน ท าให้งานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน  
   ฆนัท ธาตุทอง (2559, น. 118) เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน า ในขั้นแรกนี้ผู้สอนให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานตามปกติที่เคยท า
ส าเร็จ จากนั้นให้เก็บผลงานชิ้นนั้นไว้ 
   ขั้นที่ 2 ขั้นการเปรียบเทียบทางตรง (direct analogy) ผู้สอนเสนอสื่อเป็นคู่ เพ่ือให้
ผู้เรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
   ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) ผู้สอนให้ผู้เรียน
สมมติเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแสดงความรู้สึก 
   ขั้นที่ 4 ขั้นเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (compressed conflict) ผู้สอนให้ผู้เรียนน าค า 
หรือวลีที่ได้จากการเปรียบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบกันเป็นค าใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกัน
ในตัวของมันเองหรือตรงกันข้าม แล้วร่วมอภิปรายความหมายของค าคู่ท่ีขัดแย้งกัน 
    ขั้นที่ 5 ขั้นสร้างสรรค์งาน ผู้สอนให้ผู้เรียนน างานที่ท าไว้เดิมในขั้นที่ 1 ออกมา
ทบทวนใหม่ และลองเลือกน าความคิดที่ได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใช้ในงานของตนท าให้งาน
ของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์สามารถท าได้ 2 รูปแบบ 
คือ ซินเนคติกส์แบบที่ 1 ใช้เพ่ือสร้างผลงานที่แปลกใหม่ และซินเนคติกส์แบบที่ 2 ใช้เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยังไม่รู้จัก วิธีที่นิยมน ามาใช้จัดการเรียนการสอนมากที่สุดคือวิธีที่ 1 เป็นวิธีการ
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สอนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นบรรยายสถานการณ์ 
2) ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง 3) ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบ
บุคคลกับสิ่งของ 4) ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 5) ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง 
6) ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน 
 
2.6 การจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
  การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและการวาง
แผนการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน มีหลักการและวิธีการรวมถึงทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือท าให้งานเขียนมีความ
น่าเชื่อถือและเกิดคุณค่า 

2.6.1 แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
   นักวิชาการและนักการศึกษาเสนอแนวคิด และหลักการของการจัดการเรียนการ

สอนแบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ดังนี้ 
  ทิศนา แขมมณี (2559, น. 294) กล่าวว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็น

การสอนเขียนที่พัฒนาจากแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าการเขียนเป็นกระบวนการทางสติปัญญาและภาษา 
(Intellectual–linguistic)  การเรียนการสอนจึงควรมุ่งเน้นที่กระบวนการทั้งหลายที่ใช้ในการสร้าง
งานเขียน การสอนควรเป็นการเสนอแนะวิธีการสร้างและเรียบเรียงความคิดมากกว่าจะเป็นการสอน 
รูปแบบและโครงสร้างของภาษา กระบวนการที่ผู้เรียนควรจะพัฒนานั้น เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเขียน ซึ่ง
ประกอบด้วยทักษะการคิด การค้นหาข้อมูล และการวางแผนการเรียบเรียงข้อมูลที่จะน าเสนอ ส่วน
ในขณะที่เขียนก็ ได้แก่ การร่างงานเขียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการจัดความคิดหรือข้อมูลต่าง ๆ ให้
เป็นข้อความที่ต่อเนื่อง ส าหรับการแก้ไขปรับปรุงร่างที่ 1 ให้เป็นงานเขียนฉบับสมบูรณ์นั้น ผู้เขียนจึง
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขด้านเนื้อหาให้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและมีการแก้ไขด้านภาษาทั้งด้าน
ความถูกต้องของไวยากรณ์และการเลือกใช้ค า 
   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, น. 299-300) เสนอแนวคิดส าคัญของการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการว่าเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการในการเขียน ซึ่งผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้รับการสอน
เขียนเพ่ือให้ได้ผลงาน (Product) เท่านั้น แต่ยังมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ (Process) ในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้มีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเขียนโดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการในการคิดและการทดลอง เพ่ือที่จะน ามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนกันใน
หมู่เพ่ือน ซึ่งความคิดเห็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนนี้เองสามารถจะน ามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่า
จะเขียนอะไรและเขียนอย่างไร ในการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการจะให้นักเรียนเขียนหลาย ๆ 
ครั้ง โดยวิธีการอ่านทบทวนและตรวจทานเพ่ือแก้ไขปรับปรุง โดยขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะย้อนกลับ
ไปมาจนผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
  ขวัญชีวา ว่องนิติธรรม (2552, น. 12)  ได้กล่าวว่า งานเขียนเป็นงานทางความคิด  
การเขียน เป็นกระบวนการแสวงหาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีลักษณะผลสมผสานระหว่างเนื้อหาและภาษา 
นั่นคือ เป็นการใช้ภาษาเพ่ือค้นหาสิ่งที่นอกเหนือความรู้เดิมที่มีอยู่ การเขียนจึงเป็นเครื่องมือในการ
ค้นหาความหมายจากประสบการณ์ของผู้เขียน เพ่ือจะได้น าสิ่งเหล่านี้มาเสนอผู้อ่าน อีกทั้งการเขียน
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มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนความคิดของผู้เขียนเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดได้อีก
ด้วย ดังนั้นการเขียนจึงเป็นกระบวนการทั้งให้และรับ 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า แนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ว่า การเขียนเป็นทักษะส าคัญที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการผลิตข้อความที่
ใช้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ออกมาเป็นตัวอักษร ดังนั้นการเขียนจึงต้องใช้ภาษาที่
งดงาม ถูกต้อง เหมาะสม สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีกระบวนการคิดวาง
แผนการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน มีหลักการและวิธีการรวมถึงทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือท าให้งานเขียนมีความ
น่าเชื่อถือและเกิดคุณค่า 

2.6.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
  Cohen (1990, pp. 105-107)  กล่าวถึง การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ว่า 

ผู้เขียนจะต้องเขียนเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้อ่าน ผลงานที่ผลิตออกไป
ต้องอาศัยกระบวนการเขียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การร่าง และมีการตรวจสอบงานเขียนจากเพ่ือน 
หรือมีการประเมินผลโดยตนเองก่อนที่จะถึงมือครูผู้สอน  ซึ่งการประเมินผลการเขียนจะสร้างให้เกิด
ความท้าทายในสิ่งที่ต้องการ มีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้ได้งานเขียนที่ดีที่สุด ก่อนที่จะมีการถ่ายทอด
งานเขียนออกไป การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process-Approach)  เป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสฝึกคิดและพัฒนาทักษะการเขียน 

  Brown (1994, p. 320) อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, น. 299-300) กล่าวถึง
ลักษณะของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ดังนี้ 
  1. การเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นรูปแบบการเขียนที่ ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการซึ่งจะน าไปสู่ผลการเขียน เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจว่าการเขียน
เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ โดยนักเรียนก าหนดว่าอะไรคือจุดประสงค์โดยรวมของตนในการ
เขียน 
  2. การเขียนเน้นกระบวนการจะใช้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการระดมความคิด ซึ่งจะช่วย
ให้นักเรียนสามารถสร้างความทรงจ าระยะยาว (long – term memory) และสามารถตอบค าถาม
ตนเองได้ว่านักเรียนต้องการจะเขียนอะไรเพ่ือจะน าเสนอแก่ผู้อ่าน 
  3. การสอนแบบเน้นกระบวนการเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักเรียน 
ผู้สอนมิใช่ผู้ให้ค าตอบเท่านั้น แต่เป็นผู้ช่วยในการค้นหาค าตอบพร้อมกับนักเรียน ผู้สอนจะต้องสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการสอนโดยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อีกทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับและ
เสริมแรงท้ังนี้เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเขียนและเป็นพื้นฐานในอนาคต 
  4. ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ง
กันและกันทั้ งในด้ านการระดมความคิดในการเรียน การอ่านเพ่ือการตรวจทาน ( review)           
ความถูกต้อง อีกท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับเนื้อหาว่าชัดเจนตรงประเด็นหรือไม่ 
  5. มีการเขียนรายงาน (drafting) หลายครั้งเพ่ือจัดล าดับความคิดและเรียบเรียง
ภาษาให้ถูกต้องและสละสลวย 
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  6. ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือที่จะน าเสนอได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
  7. การท าแบบฝึกหัดในการเขียนเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าไปใช้
เป็นตัวอย่างในการเขียนของตนเองได้ 
  จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ (2547 , น. 36–37) ได้สรุปลักษณะการเขียนแบบเน้ น
กระบวนการไว้ ดังนี้  

  1. เป็นการสอนเขียนที่มองเนื้อหาของงานเขียนมากกว่ามองที่ลักษณะความถูกต้อง
ทาง ไวยากรณ์หรือการใช้ภาษา นั่นก็คือ เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและได้สาระครบ   

  2. เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งในส่วนของ
การเตรียมความคิดการเขียน ไปจนกระทั่งถึงขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขงานเขียน  ผู้เรียนอาจ
ประเมินงานเขียนด้วยตนเองหรือให้เพ่ือนหรือผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการประเมินงานเขียนเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป   

  3. บทบาทของครูผู้สอนเป็นเพียงผู้กระตุ้น เสนอแนะแนวทางในการเขียนให้กับ
ผู้เรียน เพ่ือที่ให้ผู้เรียนสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง 
  ขวัญชีวา ว่องนิติธรรม (2551, น. 15–16)  ได้น าเสนอลักษณะที่ส าคัญของวิธีสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการตามความคิดเห็น ดังนี้   
   1. เน้นกระบวนการเขียนมากกว่าผลงานเขียน กระบวนการเขียนประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ ขั้นตอนการวางแผนก่อนการเขียน ขั้นตอนการลงมือเขียนงานฉบับร่าง และ
ขั้นตอนหลังการเขียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับสู่งานเขียนฉบับร่าง
การ แก้ไขปรับปรุงงานเขียนฉบับร่าง และการเขียนงานฉบับสมบูรณ์ การเขียนงานฉบับร่างนั้นจะ
เขียนกี่ครั้งก็ได้หลังจากที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่านแล้ว เพราะฉะนั้นผู้เขียนไม่ต้องส่งงานเขียน
ฉบับแรกให้ครูเพื่อการประเมินผล   
   2. ให้ความส าคัญต่องานเขียนว่า เป็นผลงานของผู้เรียน ผู้เรียนจึงเป็นผู้ก าหนด 
ค้นหา รวบรวมข้อมูล หรือความคิดที่จะน าเสนอมาเขียน  โดยผ่านกระบวนการสร้างและค้นหาข้อมูล
แล้วจึงเลือกข้อมูลมาใช้ในการเขียนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างและพัฒนาความคิดของตน   
   3. พัฒนากระบวนการสร้างความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนโดย
ค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญในการเขียน ซึ่งได้แก่ 3.1 ความพร้อมในการเขียน 3.2 ความสามารถใน
การใช้ภาษาถ่ายทอด หรือเชื่อมโยงความคิด ซึ่งได้รับการเรียบเรียง ขณะที่กระบวนการทางความคิด
ก าลังด าเนินอยู่ โดยได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการเขียน ผู้อ่าน และบริบททางสังคม เพ่ื อให้งาน
เขียนสื่อความหมายได้ชัดเจน    
    4. ใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนกันอ่าน และแสดงความคิดเห็นหลังการอ่านงานฉบับร่าง 
เป็นความร่วมมือที่ช่วยพัฒนางานเขียนของแต่ละคนได้   
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   5. เป็นกระบวนการทางความคิด การใช้สติปัญญา การใช้ภาษาที่ผสมกลมกลืนกัน
แต่เน้นที่ เนื้อหาและการเรียบเรียงก่อน ส่วนการแก้ไขการใช้ภาษาถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของ
กระบวนการเขียน   
   6. ผู้อ่านงานเขียนอาจเป็นครูหรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นครูแต่
เพียงผู้เดียว   
   7. เชื่อกันว่า ข้อผิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้เขียนจึงไม่ควรพะวงอยู่กับข้อผิดพลาด
กว่าเนื้อหา 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนเป็นการเน้นกระบวนการทางความคิดและกิจกรรมทางสมองเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
จัดรูปแบบข้อมูล เรียบเรียงความคิด มีการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดและสะท้อนความคิดกลับไปยัง
ผู้อ่าน ดังนั้นจึงต้องอาศัยการพิจารณาผลงานเขียน ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาผลงานเขียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.6.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
  นักวิชาการและนักการศึกษาเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบ

เน้นกระบวนการไว้ดังนี้  
  ทิศนา แขมมณี (2559, น. 294-295) กล่าวถึงกระบวนการการเรียนการสอนของ

รูปแบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้ 3 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนเขียน  
   1. การรวบรวมข้อมูล 
    1.1 การแจกแจงความคิด ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงหัวข้อเรื่องที่จะ

เขียนกับแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการเขียน 
    1.2 การค้นคว้าข้อมูลจากการอ่าน โดยการให้ผู้เรียนอ่านงานเขียนที่เก่ียวข้อง

กับหัวข้อท่ีจะเขียนและศึกษาแนวคิดของผู้เขียนตลอดจนศัพท์ส านวนที่ใช้ 
   2. เรียบเรียงข้อมูล 
    2.1 ผู้เรียนศึกษาหลักการเรียบเรียงจากข้อเขียนตัวอย่าง 
    2.2 จากข้อมูลที่ ได้ในข้อ 1 ผู้ เรียนคัดเลือกจุดเน้นและข้อมูลที่ต้องการ

น าเสนอ 
   3. การเรียนรู้ทางภาษา เป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาและศัพท์ที่

จะน ามาใช้ในการเขียน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นร่างงานเขียน 
   ผู้เรียนเขียนข้อความโดยใช้แผนการเขียนที่ได้จัดท าในขั้นท่ี 1 เป็นเครื่องชี้แนะ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   1. การปรับปรุงเนื้อหา ผู้เรียนอ่านร่างงานเขียนที่ได้จากข้อที่  2 และอภิปราย

เกี่ยวกับเนื้อหาและการเรียบเรียง ผู้สอนก ากับควบคุมโดยใช้ค าถาม เพ่ือให้กลุ่มอภิปรายไปในทิศทาง
ที่ต้องการคือเน้นที่การสื่อความหมายของเนื้อหาและวิธีการน าเสนอ 
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   2. การแก้ไขงานเขียน ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดข้อผิดทางภาษา แล้วจึงปรับปรุงร่าง
งานเขียนในด้านเนื้อหาที่ได้อภิปรายใน 1 และแก้ไขข้อผิดทางภาษา โดยมีผู้สอนช่วยเหลือแนะน า   

  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, น. 300-302) กล่าวถึงขั้นตอนของการเขียนแบบเน้น
กระบวนการว่ามี 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

  1. ขั้นก่อนการเขียน เป็นขั้นตอนส าคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนการเขียนโดย
ร้อยละ 75% ของเวลาที่ใช้ในการเขียนทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนนี้เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกที่นักเรียนจะ
ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการน าเสนอแก่ผู้อ่าน เป็นขั้นตอนในการะดมความคิดเพ่ือหาข้อมูลในการ
เขียนให้มากที่สุด ซึ่งการให้นักเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดร่วมกับเพ่ือน ๆ จะท าให้
นักเรียนคลายความวิตกกังวล 

  2. ขั้นการเขียนร่าง เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนน าความคิดข้อมูลในขั้นก่อนการเขียนมา
เรียบเรียงเป็นตัวหนังสือ โดยมีการจัดเนื้อหาในแต่ละส่วนให้สอดคล้องและเหมาะสม ในขั้นตอนนี้ครู
ควรสาธิตการเขียนร่างงาน เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ของการเขียนร่างงาน ครูอาจจะใช้
ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูลโดยที่ครูไม่ได้เป็นผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิด แต่ครูจะท าหน้าที่
เป็นผู้แนะน า ในขั้นตอนนี้นักเรียนอาจจะท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมข้อมูลให้
นักเรียนแล้วยังจะช่วยพัฒนาการพูดให้นักเรียนอีกด้วย 

  3. ขั้นการอ่านทบทวน ในระหว่างการอ่านทบทวนผู้เรียนจะแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับ
เนื้อหา เป็นการท างานเขียนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจะมีการอ่านทบทวน อีกทั้งตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด การลบค าที่ไม่ชัดเจน และเพ่ิมเติมหรือแทนที่ โดยใช้ค าที่สามารถสื่อความหมายได้
ชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนอาจจะมีการจัดเรียงค าใหม่ ซึ่งกิจกรรมในขั้นอ่านทบทวน ผู้เขียน
อาจจะท าร่วมกับเพ่ือนโดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ 

  4. ขั้นการแก้ไข เป็นการแก้ไขเพ่ือให้งานเขียนอยู่ในรูปที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน ในขั้นตอนนี้จะเน้นในเรื่องกลไกของภาษา เช่น ตัวสะกดและความผิดพลาดทาง
กลไกภาษาอ่ืน ๆ ซึ่งกลไกทางภาษาอ่ืน ๆ หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป
ของการเขียน เช่น การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ตัวสะกด การใช้โครงสร้างประโยค การใช้ภาษาและ
รูปแบบของการเขียน ในขั้นนี้ครูควรฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการตรวจแก้งานหลาย ๆ วิธี เช่น 
การให้นักเรียนอ่านออกเสียงเพ่ือตรวจสอบ การเว้นวรรคตอนและประเมินว่าประโยคแต่ละประโยค
สมบูรณ์หรือไม่ ตลอดจนการฝึกให้ใช้กิจกรรมในการตรวจอีกด้วย 

  5. ขั้นการน าเสนองานเขียนขั้นสุดท้าย/ขั้นตอบสนองต่อการเขียน วัตถุประสงค์
ส าคัญในการเขียนคือ เพ่ือสื่อสารกับผู้อ่าน เพ่ือถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ตนเอง เพ่ือสนับสนุนความคิดและการเรียนรู้ตลอดจนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่น่าภาคภูมิใจ ใน
ขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องตอบค าถามว่าตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ในการเขียนเหล่านี้หรือไม่ การได้
ประเมินงานเขียนตนเองในภาพรวมจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตนเอง อีกท้ังการ
ตอบสนองงานเขียนของนักเรียนจากเพ่ือ ครู และผู้ปกครอง จะช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
และสนใจการเขียนมากขึ้น นอกจากนี้อาจมีการเผยแพร่งานของนักเรียนโดยบันทึกเสียงตามสายหรือ
การจัดป้ายนิเทศต่าง ๆ  
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  Raimes (1983, p. 18) ได้เสนอขั้นตอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการดังนี้ 
   1. ขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing) 
    1.1 ผู้เรียนสร้างความคิดหลากหลาย (Generating ideas) โดย 
     1.1.1 ผู้ เรียนอภิปรายกับเพ่ือนในห้อง เป็นกลุ่ม หรือเป็นคู่ 
(Discussion: class, small group, pair) ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ในการเขียน รวมถึงการจัด
เรียบเรียงความคิดอย่างมีระบบ 
     1.1.2 ผู้เรียนระดมสมอง (Brainstorming) 
    1.2 ผู้ เรียนเลือกความคิดแล้วก าหนดความคิดที่จะเขียน (Selecting 
ideas/ establishing a viewpoint) ประกอบด้วยความคิดหลักและรายละเอียดสนับสนุน ตลอดจน
วิธีการเสนอข้อเขียนที่จะท าให้ผู้อ่านสนใจ 
    1.3 ผู้ เขียนร่างงานเขียนแบบคร่าว ๆ (Rough drafting) เป็นการจัด
ความคิดหรือข้อมูลต่าง ๆ เป็นข้อความต่อเนื่องกัน 
    1.4 ผู้ เรียนตรวจงานที่ ร่างไว้ (Preliminary self-evaluation) ว่าตรง
ประเด็นตามข้อมูลที่เตรียมไว้หรือไม่ 
    1.5 ผู้ เรียน เรียบ เรียงข้อมูล  หรือสร้างเรื่องที่ จะเขียน (Arranging 
information/structuring the text) จัดล าดับประโยคและย่อหน้า 
   2. ขั้นลงมือเขียน (While-writing) 
    2.1 ผู้เรียนร่างงานเขียนครั้งที่ 1 (First draft) โดยผู้เรียนเขียนตามแบบที่
ร่างคร่าว ๆ (Rough drafting) ยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อผิดต่าง ๆ  
    2.2 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนงานเขียนกับเพ่ือน โดยดูวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหา (Content) มีการเรียบเรียงเนื้อหา (Organization) และมีประโยคสนับสนุนประโยคหลัก 
    2.3 ผู้เรียนใช้ข้อมูลย้อนกลับจากเพ่ือนมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
ร่างที่ 1 (First draft) เพ่ือเขียนงานร่างที่ 2 (Second draft) 
    2.4 ผู้เรียนแลกกันตรวจงานร่างที่ 2 (Second draft) กับเพ่ือน มีการ
อภิปราย (Discuss) กันถึงรายละเอียดด้านค าศัพท์  กลไกทางภาษา (Mechanics) ไวยากรณ์ 
(Grammar) โดยมีผู้สอนช่วย งานเขียนบางชิ้นที่เน้นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ก็จะให้
ผู้เรียนตรวจเรื่องไวยากรณ์ (Tense) ถ้าเป็นงานเขียนที่มีลักษณะบรรยายก็จะให้ผู้เรียนตรวจการใช้
ค าคุณศัพท์ (Adjective) ค านาม (Noun) และความสอดคล้องของประธานและกริยา (Subject-verb 
agreement) 
    2.5 ผู้เรียนน าข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงงานร่างแล้วเขียนออกมาเป็น
ผลงานครั้งสุดท้าย (Finished draft)  
   3. ขั้นหลังการเขียน (Post-writing) ผู้เรียนทบทวนงานเขียนเพ่ือความสมบูรณ์ของ
ผลงาน (Reviewing) และส่งครูตรวจ ผู้สอนควรอธิบายในผู้เรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า ผลงานของ
ผู้เรียนจะได้รับการตรวจเพ่ือให้คะแนน และจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีการตกลง
ระหว่างครูและผู้เรียน ถึงเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการเขียนเรียงความ 
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  Taylor (1984, pp. 1-15) กล่าวว่าขั้นตอนการเขียนที่เน้นกระบวนการประกอบไป
ด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที่  1 ขั้นเตรียมการเขียน ในขั้นนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหา ข้อมูลจาก
หลากหลายวิธีการ ทั้งจากการอ่าน การสนทนา ซักถาม สังเกต จากการอภิปราย เป็นต้น และมีการ
น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ เรียบเรียงในเชิงเนื้อหาและภาษา รวมถึงการสร้างออกแบบรูปแบบของงาน
เขียน การท าผังความสัมพันธ์ การท าโครงร่างงานเขียน เป็นต้น 

  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเขียน เป็นขั้นตอนการเขียนงานร่างที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
และเรียบเรียงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในขั้นนี้ผู้เรียนสามารถย้อนคิดและท าการเพิ่มเติมในสิ่ง
ที่ขาดหายไปได้ตลอดเวลา 

  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอบสนองงานเขียน เป็นขั้นการใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนว่างาน
เขียนมีจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร โดยครูจะให้ผู้เรียนหรือเพ่ือนตรวจ หรือครูอาจจะเป็น
ผู้ตรวจเองได้ 

  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการเขียน เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาข้อบกพร่อง พร้อมค าแนะน า
จากงานเขียนที่ได้รับการตรวจแล้วในขั้นที่ 3 เพ่ือน ามาเขียนใหม่โดยการแก้ไขสิ่งที่บกพร่องต่าง ๆ 
หรืออาจจะเขียนงานใหม่ โดยใช้ค าชี้แนะเป็นแนวทางในการเขียนก็ได้ 

  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล ส าหรับขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายของงานเขียน ซึ่งเป็นขั้นที่
ผู้เขยีนจะทราบว่างานเขียนของตนเองเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วในส่วนนี้ ครู
จะมีวิธีการที่ค่างจากขั้นที่ 3 คือครูอาจจะใช้ผู้ตรวจหลายคน โดยตรวจจากความรู้สึกของแต่ละคน 
และน าคะแนนที่ได้มาหาคะแนนเฉลี่ย หรืออาจจะตรวจคนเดียวแต่มีเกณฑ์ตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ผู้ตรวจจะให้น้ าหนักคะแนนคะแนนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
และความเหมาะสมของเนื้อหา ระดับชั้นของผู้เรียนด้วย 

  Brown and Hood (1989 , p. 6) ได้ เสนอขั้ นตอนการสอน เขียนแบบ เน้ น
กระบวนการไว้ คือ   

  1. ขั้นเตรียมการการเขียน กิจกรรมในขั้นนี้ประกอบด้วย การระดมสมอง การเขียน
เร็ว การถามตัวเองด้วยค าถามแบบ “WH” การเรียงล าดับความคิดและการศึกษาตัวอย่างงานเขียน 
ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวล้วนส่งเสริมให้เกิดความคิด และข้อมูลที่ต้องการและยังกระตุ้นความจ าเป็นเพื่อ
ค้นหาข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการเขียนอีกด้วย   

  2. ขั้นการเขียนงานฉบับร่าง กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือการเขียนเว้นบรรทัด เพ่ือแก้ไข
งานเขียนบนบรรทัดที่ว่าง หรือเขียนในกระดาษเพียงหน้าเดียว เว้นอีกหน้าไว้แก้งาน หรือเขียนโดยที่
เหลือขอบกระดาษไว้มากหน่อย เพ่ือไว้แก้งานโดยใช้ลูกศรโยงไปยังที่แก้หรืออาจใช้วิธีขีดฆ่าที่ผิดแทน
การใช้น้ ายาลบทับที่ผิดหรือใช้ยางลบลบทิ้ง วิธีการเหล่านี้ช่วยให้เห็นการเขียนที่เป็นต้นฉบับครั้งแรก
ได้ ในบางครั้งผู้เรียนอาจจะกลับมาใช้ข้อความนั้น ๆ อีกได้ในตอนหลัง เมื่อเริ่มลงมือเขียนให้เขียน
ต่อไปเรื่อย ๆ  ถ้าไม่มั่นใจในการสะกดค าให้เว้นที่ไว้แล้วเขียนต่อ เช่น bel_ve หรือ __?__ ถ้าคิด  
เนื้อเรื่องไม่ออกให้ย้อนกลับไปดูข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนแรก     
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  3. ขั้นทบทวน  ขั้นนี้เป็นการตรวจดูว่าได้เขียนในสิ่งที่ต้องการเขียนหรือไม่ และ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด พึงจ าไว้ว่าขั้นทบทวนงานเขียนนี้ เป็นขั้นที่ส าคัญที่สุดใน
กระบวนการเขียน  เพราะเป็นขั้นทบทวนปรับแก้ ทั้งด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา ดูความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้กับผู้อ่านเฉพาะกลุ่มและสถานการณ์บางสถานการณ์ด้วย 

  Singh (1992, p. 44) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ดังนี้   

  1. ขั้นอภิปราย/วางแผน เป็นขั้นก าหนดข้อมูลเพ่ือใช้เขียน โดยค านึงถึงจุดประสงค์
ของการเขียน เนื้อหาที่จะใช้ความเป็นไปได้และข้อจ ากัดต่าง ๆ แล้วรวบรวมเป็นข้อมูลจัดวางโครงร่าง
ของงานเขียนและปรึกษาหารือกับเพื่อนหรือครู เพ่ือให้ได้ข้อตกลงเก่ียวกับความหมายที่ต้องการจะสื่อ   

  2. ขั้นปฏิบัติการ/เขียนงานฉบับร่าง เป็นขั้นลงมือเขียนในการเขียนยังไม่ต้อง
ค านึงถึงความถูกต้องในการใช้ไวยากรณ์ แต่ให้ค านึงถึงเนื้อหาสาระที่ต้องการจะเสนอเป็นส าคัญ  
นอกจากนั้นยังให้ตระหนักในเรื่องการเรียบเรียงจัดระบบความคิด การเชื่อมโยงประโยค เพ่ือให้ได้
ใจความต่อเนื่อง   

  3. ปฏิบัติการ/ปรับปรุงงานเขียน เป็นการปรับปรุงงานฉบับร่างทั้งในด้านเนื้อหาและ
การใช้ภาษา  เช่น  การเชื่อมโยงทางไวยากรณ์ การอ้างอิง โครงสร้างทางภาษา ความสอดคล้อง
ระหว่างประธานกับกริยาในประโยค ฯลฯ 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญ
กับกระบวนการที่น าไปสู่ผลการเขียน เป็นการฝึกให้เรียนรู้และเข้าใจจุดประสงค์ในการเขียน รวมทั้งมี
การให้ข้อมูลย้อนกลับ ตรวจทานความถูกต้อง เพ่ือให้งานเขียนมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนการเขียน 
2) ขั้นการเขียนร่าง 3) ขั้นการอ่านทบทวน 4) ขั้นการแก้ไข 5) ขั้นการน าเสนองานเขียนขั้นสุดท้าย/
ขั้นตอบสนองต่อการเขียน  

 
2.7 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

2.7.1 ความหมายและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ 
  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ หมายถึง 
การสอนเขียนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนอย่างเป็นกระบวนการและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างงานเขียนได้อย่างแปลกใหม่และน่าสนใจ โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการคิดรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการ
เขียน การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเพ่ือค้นหาค าศัพท์แปลกใหม่มาใช้ในงานเขียน มีการเขียนรายงาน
และอ่านทบทวนหลาย ๆ ครั้ง เพื่อตรวจทานแก้ไขงานเขียนให้ดียิ่งขึ้นและสื่อสารได้อย่างชัดเจน  
       การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการเขียน      
เชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัยรูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กัน รวมทั้ง ใช้
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การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเขียน
สร้างสรรค์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสังเคราะห์ได้ดังตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 การสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น 
                  กระบวนการ 
 

การจัดการเรียนรู้แบบ 
ซินเนคติกส์ 

การจัดการเรียนรู้การสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ 

การจัดการเรียนรู้แบบ 
ซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ 

ขั้นที่ 1 ขั้นบรรยายสถานการณ์ ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการเขียน  ขั้นที่ 1 ขั้นการก าหนด
สถานการณ์และค้นคว้าข้อมูล 

ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบ
ตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  

- ขั้นที่ 2 ขั้นการเสริมทักษะทาง
ภาษาเพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
- การเปรียบเทียบทางตรง 
- การเปรียบเทียบบุคคลกับ
สิ่งของ 
- การสร้างค าคู่ขัดแย้ง 
 

 ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมา
บุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคล
กับสิ่งของ  

- 

ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่
ขัดแย้ง  

- 

ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบาย
ความหมายของค าคู่ขัดแย้ง  

- 

ขั้นที่ 6 ขั้นการน าความคิดใหม่
มาสร้างสรรค์งาน  

ขั้นที่ 2 ขั้นการเขียนร่าง  
 

ขั้นที่ 3 ขั้นการร่างงานและ
สร้างงานเขียนตามเงื่อนไข 

- ขั้นที่ 3 ขั้นการอ่านทบทวน  
 

ขั้นที่ 4 ขั้นอ่านทบทวนและ
แก้ไขงานเขียน 

- ขั้นที่ 4 ขั้นการแก้ไข  
 

- ขั้นที่ 5 ขั้นการน าเสนองาน
เขียนขั้นสุดท้าย/ขั้นตอบสนอง
ต่อการเขียน 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและ
น าเสนองานเขียน 

 
  จากตารางที่ 2.3 ผู้วิจัยสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการก าหนดเงื่อนไขและค้นคว้า
ข้อมูล 2) ขั้นการเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3) ขั้นการร่างงานและสร้างงาน
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เขียนตามเงื่อนไข 4) ขั้นอ่านทบทวนและแก้ไขงานเขียน  5) ขั้นประเมินผลและน าเสนองานเขียน    
ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ     
มีรายละเอียดดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นการก าหนดสถานการณแ์ละค้นคว้าข้อมูล 
     เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเขียน ผู้สอนเสนอหัวข้อ เรื่องราว 
สถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาให้นักเรียนเกิดความสงสัยและต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้     
ให้ผู้เรียนในชั้นเรียนร่วมกันก าหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจและต้องการเขียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
คิดหาค าตอบ และสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทางความคิด ร่วมกันวางแผนอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งจากต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบการเขียน 
   ขั้นที่ 2 ขั้นการเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
      เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างค าที่แปลกใหม่มา
ใช้ในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบ 3 แบบ ดังนี้ 
   2.1 กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยโดยใช้การเปรียบเทียบ
ทางตรง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่หรือแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ที่แตกต่ างไปจาก
ความคิดเดิมหรือประสบการณ์เดิม ผู้สอนเป็นผู้น าเสนอค าคู่ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง ซึ่งค าคู่ที่ผู้สอนเลือกมาควรมีลักษณะสัมพันธ์กับประเด็นปัญหา เรื่องราว 
หรือสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 1 แล้วผู้สอนให้ผู้เรียนจดค าตอบไว้ในใบงานที่ 1 เรื่อง การเสริม
ทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทางตรง ซึ่งเป็นขั้นตอนของ
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดคล่อง 
   2.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยโดยใช้การเปรียบเทียบ
บุคคลกับสิ่งของโดยสมมติตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแสดงความรู้สึกออกมา แล้วผู้สอนให้ผู้เรียนจด
ค าตอบไว้ในใบงานที่ 1 เรื่อง การเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 2 การ
เปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการสร้ างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นตาม
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดยืดหยุ่น 
    2.3 กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าคู่ขัดแย้ง โดยน าค าในขั้นที่ 2.1 และ 2.2 มาประกอบ
เป็นค าใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกัน และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายความหมายของค าคู่
ขัดแย้ง แล้วผู้สอนให้ผู้เรียนจดค าตอบไว้ในใบงานที่ 1 เรื่อง การเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 3 การสร้างค าคู่ขัดแย้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดข้ึนตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดริเริ่ม 
 
 
   ขั้นที่ 3 ขั้นการร่างงานและสร้างงานเขียนตามเง่ือนไข 
   เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน าข้อมูลในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 มาเรียบเรียงเป็นงานเขียนลงใน
ใบงานที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์ผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีการจัดล าดับเนื้อหาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนมีการสาธิตการเขียนโครงร่างเพ่ือเป็นแนวทางในการ
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เขียนให้ผู้เรียนศึกษาเป็นแบบอย่าง ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและถ่ายทอดข้อมูล 
รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนน าทักษะทางภาษามาใช้ในการเขียนเพื่อให้งานเขียนมีการใช้ถ้อยค าแปลกใหม่ 
น่าสนใจ และสื่อความหมายได้ชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นตาม
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดละเอียดลออ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นอ่านทบทวนและแก้ไขงานเขียน 
   เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน มีการเน้นย้ าให้ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดทางภาษาที่พบในงานเขียน เช่น การเขียนสะกดค า การวางโครงสร้างของประโยค      
เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  อาจให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนให้เพ่ือนฟังเพ่ือให้นักเรียน
ได้ค้นพบปัญหาของตนเอง นอกจากนี้ผู้สอนอาจมีการวิจารณ์งานเขียนของผู้เรียนแบบตัวต่อตัวเพ่ือให้
ผู้สอนเข้าใจปัญหาในการเขียนของผู้เรียนมากขึ้น หากพบข้อผิดพลาดให้ผู้เรียนน าไปตรวจสอบและ
แก้ไขเพ่ือให้งานเขียนนั้นมีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหาและด้านภาษา 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและน าเสนองานเขียน 
        เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันประเมินงานเขียนว่าผู้เรียนเขียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในตอนต้นหรือไม่ เนื้อหาของเรื่องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่    
อาจมีการประเมินผลงานเขียนอย่างหลากหลาย เช่น นักเรียนประเมินผลงานตนเอง ครูประเมินผล
งานนักเรียน เพ่ือนในชั้นเรียนประเมินผลงาน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและสนใจ
การเขียนมากขึ้น นอกจากนี้อาจมีการเผยแพร่งานของนักเรียนโดยการจัดป้ายนิ เทศต่าง ๆ          
การประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น  
   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการน าการจัดการเรียนรู้แบบ       
ซินเนคติกส์ (Synectics Instruction Model) และการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process 
Writing Approach) มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนและพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
2.8  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2.8.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  มีนักวิชาการให้ความหมายของการการจัดการเรียนรู้แบบปกติไว้ดังนี้ 
  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540, น. 7) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบปกติว่าเป็น

วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดโดยการพูด เล่า อธิบาย สิ่งที่ต้องการ
ให้แก่นักเรียนโดยที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยเพียงแต่ฟัง จดบันทึก หรือ
ซักถามบางครั้ง แล้วประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

  บุญชม ศรีสะอาด (2546 , น. 41) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติบางครั้ง
เรียกว่า การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยความสามารถของผู้สอนใน
การเรียบเรียงเนื้อหาสาระและการใช้เทคนิคในการ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ 
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  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง วิธีการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยที่ผู้สอนเป็นผู้เตรียมเนื้อหาสาระ ท าความเข้าใจเรื่องที่ต้องสอน และ
ถ่ายทอดโดยใช้การบรรยายเป็นหลัก มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปความรู้  

2.8.2 ขั้นตอนจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
   การจัดการเรียนรู้แบบปกติเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้เตรียมเนื้อหา
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เน้นการถ่ายทอดความรู้แบบบรรยาย ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
   กรมวิชาการ (2542, น. 64) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนตามคู่มือครู ซึ่งเป็นการสอน
แบบปกติ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    เป็นขั้นตอนของการทบทวนความรู้เดิม แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และดึงผู้เรียน
สู่เนื้อหาใหม่ โดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น เกม บทบาทสมมติ นิทาน เพลง เป็นต้น 
   ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
    เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนด้วยวิธีการอธิบาย หรือ
บรรยายตามหัวข้อที่ผู้สอนก าหนด โดยนักเรียนท าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามความเข้าใจ และปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียนตามที่ผู้สอนก าหนด เช่น การอภิปราย การสนทนาซักถาม การตอบปากเปล่า    
การท าแบบฝึกหัด การท าใบงาน การท างานกลุ่ม ประกอบกับมีการใช้สื่อ เช่น รูปภาพ ใบงาน หรือ
สัญลักษณ์ ประกอบการเรียนการสอน 
   ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล 

   ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปบทเรียน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าผู้เรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะมีการสอนซ่อมเสริมต่อไป 

  จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติเป็น
รูปแบบที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนขึ้นอยู่กับความสามารถและวิธีการถ่ายทอดของครูเป็น
หลัก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน และข้ันสรุปผล 
 
2.9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   2.9.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีนักวิชาการให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540, น. 5) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 
เป็นกระบวนการบ่งชี้ผลผลิตหรือคุณลักษณท่ีวัดได้จากเครื่องมือวัดผลประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างมี
ระบบ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นปริมาณเป็นตัวเลขมากกว่าการบรรยายในเชิงคุณศัพท์ 
  สาคร ธรรมศักดิ์ (2541, น. 135) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า
เป็นคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรมหรือจากการสอบ 
  จิตติมา พุทธเจริญ (2543, น. 105) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้
ว่าหมายถึง ผลของความสามารถทางสมองด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือ
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ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งวัดได้จากการนับเป็นคะแนนที่ได้จากการตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังที่เรียนจบเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
   พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2548, น.125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 
   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นการวัดความส าเร็จทางการเรียน หรือวัดประสบการณ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนได้รับ
จากการเรียนการสอน  
 2.9.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีนักวิชาการให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2545, น. 28) ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว้ว่า เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลของการเรียนการสอน 
ส่วนมากจะเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยให้ครูสามารถตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, น. 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึงแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว
ว่าบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 
            สมบูรณ์ ตันยะ (2545, น. 143) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้ส าหรับวัดพฤติกรรมทางสมองของผู้เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถในเรื่อง
ที่เรียนมาแล้ว หรือได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วมากน้อยเพียงใด 
            สมพร เชื้อพันธ์ (2547, น. 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึงแบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความส าเร็จหรือความสามารถในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้เพียงใด 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2545, น. 53) ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า 
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้
ในเนื้อหาสาระและตามจุดประสงค์ของวิชาหรือเนื้อหาที่สอบนั้น โดยทั่วไปจะวัดผลในวิชาต่าง ๆ ที่
เรียนในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบที่ใช้วัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ สมรรถภาพด้ านสมองด้าน  
ต่าง ๆ ว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด 
 2.9.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   มีนักวิชาการกล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
  สมนึก ภัททิยธนี (2541 , น. 73-97) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนประเภทที่ครูสร้างขึ้นนิยมใช้กันมี 6 แบบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
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   1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ข้อสอบแบบเลือกตอบ
โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือตอนค าถามกับตอนเลือก ในตอนเลือกจะ
ประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกหรือตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ซึ่งตัวเลือกนั้นนิยมใช้ตัวเลือกที่
ใกล้เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าทุกตัวเลือกจะถูกหมด ซึ่งข้อสอบแบบนี้จะมีความเที่ยงตรงสูง สามารถ
ครอบคลุมเนื้อหา และทุกพฤติกรรมด้านความรู้ รวมทั้งยังตรวจง่าย และยุตธรรม 
  2. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือแบบเรียงความ (Subjective or Essay) เป็นข้อสอบชนิด
ที่มีเฉพาะข้อค าถามให้ผู้เรียนสามารถเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และข้อคิดเห็น
ของแต่ละคน ซึ่งสามารถวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ทุกด้าน แต่มักจะมีความคลาดเคลื่อนในการตรวจให้
คะแนน 
  3. ข้อสอบแบบกาถูกผิด (True-False Test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 
ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เป็นข้อสอบที่ให้ความยุติธรรม
แก่ผู้สอบเพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการเดาได้เท่าเทียมกัน แต่มักจะ
วัดได้เฉพาะความรู้ความจ าได้เพียงอย่างเดียว 

  4. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion Test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค
หรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ผู้ตอบเติมค าหรือประโยคหรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ เพ่ือให้
ประโยคหรือข้อความมีความสมบูรณ์ถูกต้อง ซึ่งโอกาสที่ผู้ตอบจะเดาโดยไม่มีความรู้นั้นท าได้น้อยมาก 
แต่มกัวัดความรู้ความจ าได้เพียงอย่างเดียว 
  5. ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short Answer Test) ข้อสอบประเภทนี้คล้ายแบบ   
เติมค า แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นเขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียน
ตอบ ซึ่งค าตอบที่ต้องการจะสั้น ๆ และกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการบรรยายข้อสอบแบบ
ความเรียง ผู้สอบเดาค าตอบได้ยาก เหมาะกับการวัดพฤติกรรมด้านความรู้ความจ า แต่จะมีปัญหาใน
การตรวจให้คะแนนเพราะความผิดพลาดทางภาษาของผู้ตอบ 
  6. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching Test) เป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค าหรือ
ข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด ให้ผู้ตอบเลือกคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่กับค า
หรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ผู้ออกข้อสอบ
ก าหนดไว้ ตรวจให้คะแนนง่าย แต่เปิดโอกาสให้เดาถูกได้สูง 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2545, น. 53) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ าแนกได้     
2 ประเภท คือ 
  1. แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที่
สร้างขึ้นตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์ส าหรับใช้ตัดสินว่าผู้สอบมี
ความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การวัดตรงตามจุดประสงค์เป็นหัวใจส าคัญของข้อสอบใน
แบบทดสอบประเภทนี้ 
  2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่ง
สร้างเพ่ือวัดให้ครอบคลุมหลักสูตร จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ความสามารถในการจ าแนก
ผู้สอบตามความเก่งอ่อนได้ดีเป็นหัวใจส าคัญของการสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ การรายงานผล
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การสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเป็นคะแนนที่สามารถให้ความหมายแสดงถึงสถานภาพ
ความสามารถของบุคคลนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะมีลักษณะและจุดมุ่งหมายต่อการวัด
ผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน ดังนั้นการน าแบบทดสอบไปใช้จะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องหมาะสม 
 2.9.4 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ 
  มีนักวิชาการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
  ไพศาล หวังพานิช (2526, น. 89) ได้แบ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุ่งหมาย
และลักษณะสาระที่จัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะสาระดังนี้ 
   1. การวัดผลด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะ
ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการกระท าจริงเป็นผลงาน  
  2. การวัดผลด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา อันเป็น
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน อันรวมถึงพฤติกรรมความสามารถด้านต่าง ๆ สามารถวัดผล
ได้โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) 
  Bloom (1976, p. 139) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 
  1 . ด้ านความรู้ ค ว ามคิ ด  (Cognitive Domain) พ ฤติ ก รรมด้ านนี้ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการต่าง ๆ ทางด้านสติปัญญาและสมอง ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน ดังนี้ 
   1.1 ด้านความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถระลึกถึงเรื่องราว
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
   1.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความ การแปล -
ความ การตีความ การขยายความของเรื่องได้ 
   1.3 การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้หรือหลักวิชาที่
เรียนมาแล้วมาสร้างสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 
   1.4 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ 
หรือวัตถุสิ่งของเพ่ือต้องการค้นหาสาเหตุเบื้องต้น หาความสัมพันธ์ระหว่างใจความ ระหว่างส่วนรวม 
ระหว่างตอน ตลอดจนหาหลักการที่แฝงอยู่ในเรื่อง 
   1.5 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้มาจัดระบบ
ใหม่ เป็นเรื่องใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม มีความหมายและประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 
   1.6 การประเมินค่า หมายถึง การวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล เรื่องราว อย่างมี
หลักเกณฑ์ 
  2 . ด้ าน ค ว าม รู สึ ก  (Affective Domain) พ ฤ ติ ก ร รม ด้ าน นี้ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ             
การเจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านความสนใจ คุณค่าความซาบซึ้ง และเจตคติตา่ง ๆ ของนักเรียน 
    3. ด้านการปฏิบัติการ (Psycho – motor Domain) พฤตกรรมด้านนี้เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติและการด าเนินการ เช่น การทดลอง 
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  พิศิษฐ ตัณฑวณิช (2557 , น. 15-16) กล่าวว่า ต าราการจัดจ าแนกพฤติกรรม
ทางการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาด้านพุทธิพิสัย ซึ่งบลูมและคณะพัฒนาขึ้น ได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการเป็นอย่างมาก ต่อมาได้มีกลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ Anderson & Krathwohl      
ได้ร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือแก้ไขพัฒนางานที่บลูมและคณะได้ท าไว้ในปี 1956 ให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับหลักวิชาการทางด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ในต าราฉบับปรับปรุงได้แบ่งมิติ
ของการใช้สมองเพ่ือการเรียนรู้เป็น 6 ล าดับขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การจ า (Remember) ประกอบด้วย การจ าได้ การระลึกได้ 
  2. การเข้าใจ (Understand) ประกอบด้วย การตีความ การยกตัวอย่าง การจัด
ประเภท การสรุปความ การอ้างพาดพิง การเปรียบเทียบ การอธิบาย 
  3. การประยุกต์ ใช้  (Apply) ประกอบด้ วย  การลงมือกระท าตามขั้ นตอน           
การประยุกต ์
  4. การวิเคราะห์ (Analyze) ประกอบด้วย การชี้ระบุลักษณะส าคัญ การชี้ระบุระบบ
ความสัมพันธ์ การชี้ระบุคุณสมบัติภายใน 
  5. การประเมินค่า (Evaluate) ประกอบด้วย การตรวจสอบ การลงข้อตัดสิน 
  6. การสร้างสรรค์  (Create) ประกอบด้วย การจัดกระท าใหม่ การวางแผน         
การสร้างและพัฒนา 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า พฤติกรรมการคิดของสมองจะเข้าข่ายการคิดลักษณะใดนั้น
ให้พิจารณาถึงเจตนาของพฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดหรือความมุ่งหมายเป็นหลัก  

  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักของ เบนจามิน 
เอส บลูม (Benjamin S. Bloom) แบบฉบับปรับปรุงใหม่ เพ่ือประเมินผลพฤติกรรมทางด้าน
สติปัญญาและสมองมีการประเมินผลพฤติกรรมด้านสติปัญญา 4 ด้าน ได้แก่ (1) การจ า (2) การเข้าใจ 
(3) การประยุกต์ใช้ (4) การวิเคราะห์ 
 2.9.5 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลักการดังนี้ 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 102) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะมีคุณภาพ
ได้นั้นต้องอาศัยหลักการสร้างที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 
  1. ต้องนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจน โดยก าหนดใน
รูปของจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนหรือรายวิชาด้วยค าที่เฉพาะเจาะจงสามารถวัดและสังเกตได้ 
  2. ควรสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ทั้งหมด ทั้งใน
ระดับความรู้ ความจ า การน าไปใช้และระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น 
  3. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นควรจะวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนของ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยจะต้องก าหนดตัวชี้วัดและขอบเขตของผลการเรียนรู้ที่จะวัดแล้วจึงเขียน
ข้อสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
  4. แบบทดสอบที่สร้างขึ้น ควรประกอบด้วยข้อสอบชนิดต่าง ๆ ที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด 
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  5. ควรสร้างแบบทดสอบโดยค านึงถึงแผนหรือวัตถุประสงค์ของการน าผลการ
ทดสอบไปใช้ประโยชน์ จะได้เขียนข้อสอบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และทันใช้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
  6. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นจะต้องท าให้การตรวจให้คะแนนไม่มีความคลาดเคลื่อน
จากการวัด ซึ่งไม่ว่าจะน าไปทดสอบกับผู้เรียนในเวลาที่แตกต่างจะต้องได้ผลการเรียนเหมือนเดิม 
  บุญชม ศรีสะอาด (2553, น. 62-66) กล่าวถึงแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. วิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหา ขั้นแรกจะต้องท าการวิเคราะห์ดูเนื้อหาที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และที่จะต้องวัดแต่ละหัวข้อต้องให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมหรือสมรรถภาพอะไร 
ก าหนดออกมาให้ชัดเจน 
  2. ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่ออกข้อสอบจะพิจารณาว่า จะวัดพฤติกรรมย่อย
อะไรบ้าง อย่างละกี่ข้อ พฤติกรรมย่อยดังกล่าว คือ จุดประสงค์ของพฤติกรรมนั่นเอง เมื่อก าหนด
จ านวนข้อที่ต้องการจริงเสร็จแล้ว ต้องพิจารณาว่าจะออกข้อสอบเกินเท่าใด ทั้งนี้หลังจากที่น าไป
ทดลองใช้และวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบรายข้อ แล้วจะต้องตัดข้อที่มีคุณภาพไม่เข้าเกณฑ์ออก 
ข้อสอบที่เหลือจะได้ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ต้องการจริง 
  3. ก าหนดรูปแบบของข้อสอบและศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ ขั้นตอนนี้เหมือน
ขั้นตอน ที่ 2 ของการวางแผนสร้างแบบอิงเกณฑ์ทุกประการ คือ ตัดสินใจว่าจะใช้ข้อค าถามรูปแบบ
ใด และศึกษาวิธีเขียนข้อสอบเพ่ือน าไปใช้ในการเขียนข้อสอบ  
  4. เขียนข้อสอบ ลงมือเขียนข้อสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามตารางที่
ก าหนด จ านวนข้อสอบของแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและใช้รูปแบบเทคนิคการเขียนตามที่
ศึกษา     
   5. ตรวจทานข้อสอบ น าข้อสอบที่เขียนเสร็จแลว มาตรวจทานอีกครั้ง โดยพิจารณา 
ความถูกต้องตามหลักวิชาภาษาที่ใช้เขียนมีความชัดเจน เข้าใจง่ายหรือไม ตัวถูกตัวลวง     
   6. ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาน าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
และข้อสอบที่วัดแต่ละจุดประสงค์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและด้านเนื้อหาจ านวนไมต่ ากว่า    
3 คน พิจารณาขอ้สอบว่ามีความตรงกบัจุดประสงค์หรือไม ควรพิจารณาให้เหมาะสม     
   7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง น าข้อสอบทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสม 
เข้าเกณฑ์ขั้นที่ 6 มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบ มีค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบทดสอบ วิธีตอบ จัดวางรูปแบบ   
การพิมพ์ให้เหมาะสม         
    7.1 ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง          
    7.2 พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง     
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบที่มีคุณภาพจะช่วยให้การวัดผลมี
ความถูกต้องเชื่อถือได้และผลการประเมินก็ย่อมเชื่อถือได้ การวางแผนสร้างแบบทดสอบจึงนับว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญอย่างมาก  
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2.10  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.10.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ พบงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ดังนี้ 

 จริยา แก้วศรีนวม (2557) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ตามรูปแบบการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 20 คน ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่ งผลการวิจัยพบว่า              
1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ตามรูปแบบการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.13/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่  80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน       
เชิงสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน       
เชิงสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน       
เชิงสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 

 สินธ์  ศรีพลพา (2557) ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาความสามารถการเขียน           
เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียน       
เชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ    
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ซินเนคติกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้ายการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
  สมพร ช่อสูงเนิน (2558) ศึกษาเปรียบเทียบการอ่านและการเขียนสื่อความ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC 
กับการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ CRIC และการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบการอ่านและการเขียนสื่อ
ความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมทั้ง  2 วิธี ระหว่างก่อนและหลังเรียน และ   
3) เปรียบเทียบการอ่านและการเขียนสื่อความระหว่างการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กับการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 32 คน 
ผลการวิจัยปรากฏว่า แผนการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.56/85.11 และ 86.16/82.35 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสื่อความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC        
มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสื่อความ สูงกว่าการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

  สิริสกุล ช่างแสง (2553) ศึกษาความสามารถในการเขียนบทความและความ        
พึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีสอน
แบบเน้นกระบวนการเขียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการเขียน
บทความของนักเรียนหลังการเรียนโดยวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการเขียน 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนบทความระหว่างก่อนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนบทความของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการเขียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70          
4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบเน้น
กระบวนการเขียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 48 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการเขียนบทความของนักเรียนหลังการเรียนโดยวิธีสอนแบบ
เน้นกระบวนการเขียน  โดยรวม เท่ ากับ  75 .96 คิ ด เป็ นร้อยละ 94 .95 ของคะแนน เต็ ม                   
2) ความสามารถในการเขียนบทความของนักเรียน หลังการเรียนโดยวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการ
เขียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการเขียนบทความของ
นักเรียน หลังการเรียนโดยวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการเขียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบเน้นกระบวนการเขียนอยู่ใน
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ระดับพึงพอใจมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาความสามารถในการเขียนสูงที่สุด 
รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและเพ่ือน และกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ 
  อภิรดี เสนาลอย (2555) ศึกษารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้หัวเรื่อง  และ
วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้หัวเรื่อง และวิธีการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการว่ามีลักษณะอย่างไร 2) ศึกษาว่านักเรียนมีเจตคติอย่างไรต่อการใช้รูปแบบ
การสอนแบบใช้หัวเรื่อง และวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้หัวเรื่อง และวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง มีค่าความเชื่อมั่นที่ 17.42 และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษแบบใช้หัวเรื่องและวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการอยู่ในระดับสูง  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
  พัทธมน ภิงคารวัฒน์ (2557) ศึกษาความสามารถในการเขียนความเรียงของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสามารถทางการเขียนความเรียงของนักเรียนที่ได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ      
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนเขียนความเรียง 
จ านวน 9 แผน ได้แก่ แผนการสอนการเขียนเรียงความ จ านวน 3 แผน แผนการสอนการเขียนสารคดี
ท่องเที่ยว จ านวน 3 แผน และแผนการสอนการเขียนบทความ จ านวน 3 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จ านวน 3 ฉบับ และแบบฝึกความสามารถทางการ
เขียนความเรียงโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ จ านวน 3 แบบฝึก  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ยด้านการมีความรู้ ความสามารถ และเจตคติด้านการเขียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการเขียนความเรียง อยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” 
 

2.10.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ พบงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ดังนี้ 

   Karen Sue Wilson Meador (1992) ไดท าการศึกษาเกี่ยวกับผลของการฝึกแบบ  
ซินเนคติกสที่มีต่อความสามารถในการพูดของนักเรียนอนุบาลในโรงเรียนทางตอนเหนือของรัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 107 คน การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญในกลุ่มทดลองเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 

  Mehmet A Smal (2016) ได้ท าการศึกษาเพ่ือตรวจสอบผลของรูปแบบผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  ในการเรียนรู้ค าศัพท์ทัศนคติและความปรารถนาที่จะเรียน
ภาษาอังกฤษ กลุ่มวิจัยประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐในประเทศตุรกี มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 41 คน เป็นกลุ่มควบคุม 21 คน และกลุ่มทดลอง 20 คน ใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูลสอง
ชุดคือ แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังการทดลองพบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม
ทัศนคติและความปรารถนาที่จะเรียนภาษาอังกฤษ      

    Louie (1994) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตซานฟรานซิสโกที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการเขียน ผลการวิจัยพบว่า การเขียนแบบเน้นกระบวนการ โดยมีผู้สอนให้ค าปรึกษาระหว่าง
กระบวนการ ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจแก้ไขงานและแสดงความคิดเห็นต่องานเขียน มีการน า
ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงงาน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีแรงจูงใจมากขึ้น ผลจาก
การทดสอบก่อนและหลังการทดลองพบว่า ความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียนพัฒนาขึ้น  

   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์และการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่เรียนปกติ และผลการวิจัย
พบว่านักเรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเขียน         
เชิงสร้างสรรค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ        
ซินเนคติกส์และการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียน             
เชิงสร้างสรรค์ได้จึงเป็นแนวทางที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนโดยน าการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการเขียน    
เชิงสร้างสรรค์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 การก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3.4 แบบแผนการทดลอง 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การด าเนินการทดลอง 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 โรงเรียน รวม 51 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 
2,087 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงาน   

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ซึ่งมีข้ันตอนการสุ่มดังนี้ 
   1) สุ่มโรงเรียน 1 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้ งหมด 6 โรงเรียนในกลุ่ม         
สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ ได้มา 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนธัญรัตน์ 
    2) สุ่มห้องเรียนจากจ านวนห้องท้ังหมด สุ่มมาจ านวน 2 ห้องเรียน 
   3) สุ่มห้องเรียนด้วยการจับสลากให้เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ดังนี้ 

      กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ จ านวน 1 ห้อง 
จ านวน 31 คน 

        กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 1 ห้อง จ านวน 35 คน 
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3.2 การก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

 3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ 
       การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ภาษาไทย 5 ซึ่งแปรค่าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1) การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ  
  2) การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 
 1) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้ 

3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ         
ซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ จ านวน 10 แผน แผนละ 2 คาบเรียน (คาบ
ละ 50 นาที) จ านวน 20 คาบเรียน 

3.3.2 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
จ านวน 10 แผน แผนละ 2 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที) จ านวน 20 คาบเรียน 

3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ส าหรับทดสอบก่อนเรียน 1 คาบเรียน และทดสอบหลังเรียน 1 คาบเรียน 

3.3.4 แบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบอัตนัยเขียนตอบ 
จ านวน 5 ข้อ ใช้ส าหรับทดสอบก่อนเรียน 1 คาบเรียน และทดสอบหลังเรียน 1 คาบเรียน 

วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์

ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ จ านวน 10 แผน 
  1.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1.2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตาม

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์และรูปแบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวน การศึกษา
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ตามแนวคิดของกอร์ดอน และการจัดการเรียนรู้แบบการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวน น าแนวทางการจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบมาปรับให้มีความเหมาะสม
กับความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

1.3) พิจารณาเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ตามที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ภาษาไทย  
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1.4) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างความมุ่ง
หมายของการศึกษาค้นคว้า นิยามศัพท์เฉพาะ กิจกรรม เนื้อหา วิธีด าเนินการและการประเมินผล 

1.5) ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ จ านวน 10 แผน แผนละ 2 คาบ 
(คาบละ 50 นาที) จ านวน 20 คาบ รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์   
                 ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง จ านวน (คาบ) 

1 การเขียนค าขวัญ 2 
2 การเขียนโฆษณา 2 
3 การเขียนนิทาน 2 
4 การเขียนโคลงสี่สุภาพ 2 
5 การเขียนค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 2 
6 การเขียนชีวประวัติ 2 
7 การเขียนอัตชีวประวัติ 2 
8 การเขียนแสดงความคิดเห็น 2 
9 การเขียนอธิบายชี้แจงโต้แย้ง 2 
10 การเขียนสุนทรพจน์ 2 

รวม 20 
 
หมายเหตุ คาบละ 50 นาที 
 

1.6) ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า     
5 ระดบั ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 102-103)  

   เหมาะสมมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
เหมาะสมมาก  ให้ 4 คะแนน 
เหมาะสมปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
เหมาะสมน้อย  ให้ 2 คะแนน 
เหมาะสมน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 

   การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ มีคะแนนระหว่าง 
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4.00 – 5.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 หมายความว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด 

1.7) น าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ          
ซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์และการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความสมบูรณ์ 

1.8) น าแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 
แผน 

2.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

2.2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของวิธีการสอนที่จะน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ 

2.3) ก าหนดหัวข้อและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน โดยค านึงถึงผล
การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และก าหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

  2.3.1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  2.3.2) ขั้นด าเนินการสอน 
  2.3.3) ขั้นสรุป 
2.4) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ

เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 102-103)  

เหมาะสมมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
เหมาะสมมาก  ให้ 4 คะแนน 
เหมาะสมปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
เหมาะสมน้อย  ให้ 2 คะแนน 
เหมาะสมน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 

    การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนระหว่าง 4.00 – 5.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 หมายความ
ว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมาก 

2.5) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 1 แผน ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มควบคุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในแต่ละแผน 

2.6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการตรวจแก้ไขไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         3.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิธีการสร้างแบบทดสอบ วิธีหาความเท่ียงตรง ค่าอ านาจจ าแนก 
และความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         3.2) วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
         3.3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ น าไปใช้จริง 30 ข้อ 
         3.4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย พร้อมแบบประเมิน
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบ 
         3.5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย พร้อมแบบประเมินที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยหาคะแนนผลรวมของในแต่ละจุดประสงค์หรือข้อสอบแต่ละข้อของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือดูความเที่ยงตรงของข้อสอบหรือหาค่า (IOC) จากผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยมีการประเมิน ดังนี้ 

+1  หมายถึง  แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

-1   หมายถึง   แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ได้ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.8 – 1.0 
         3.6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ผ่านการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเลือก
ข้อสอบ จ านวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จากนั้นน าไปทดสอบหาค่าความยาก (P) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.33 – 0.76 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.89 ซึ่งเป็นข้อสอบที่
สามารถคัดเลือกน าไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ 
         3.7) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่คัดเลือกแล้ว จ านวน 
30 ข้อ มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
(Kuder Richardson) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทั้งฉบับ มีค่า
เท่ากับ 0.835 
      3.8) คัดเลือกข้อสอบใช้ส าหรับทดสอบจ านวน 30 ข้อ เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

4) แบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
          4.1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา 
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4.2) ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ใช้เป็นแบบทดสอบต่อไป  

4.3) ศึกษาเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะต่าง ๆ จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการตรวจให้คะแนนผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

4.4) สร้างและก าหนดลักษณะแบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
จ านวน 8 ข้อ ต้องการใช้จริง 5 ข้อ เสร็จแล้วเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

4.5) น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างเสร็จแล้ว
เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ พร้อมทั้งขอค าแนะน าเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
          4.6) น าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยมีการประเมิน ดังนี้ 

+1  หมายถึง   แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1   หมายถึง   แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.8 – 1.0 

         4.7) น าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือน าผลคะแนนที่ได้ไป
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) จากนั้นคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.55 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.65 ซึ่งเป็นข้อสอบที่
สามารถคัดเลือกน าไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้  

   แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์  จ านวน 5 ข้อ        
ที่ผู้วิจัยคัดเลือกแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวที่ก าหนดให้ 
  ตอนที่ 2 เขียนนิทานจากจินตนาการ  
  ตอนที่ 3 เขียนโคลงสี่สุภาพ 
  ตอนที่ 4 เขียนเล่าเรื่องจากภาพ 
  ตอนที่ 5 เขียนชีวประวัติ 

            4.8) น าแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่คัดเลือกไว้แล้ว 
จ านวน 5 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท 
(Cronbach) ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.839  

4.9) สร้างเกณฑ์การตรวจแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยการ
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์การให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ และครอบคลุมองค์ประกอบของงานเขี ยน
หรือผลผลิตตามที่มุ่งเน้นให้เกิดในแต่ละขั้นตอนการเขียน เกณฑ์ที่ใช้วัดความสามารถในการเขียน   
เชิงสร้างสรรค์เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาแบบแยกส่วน ก าหนดรายละเอียดขั้นต่ าไว้ที่ระดับ 1 แล้วเพ่ิม
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ลักษณะที่ส าคัญสูงขึ้นมาทีละระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างเกณฑ์ประเมินผลความสามารถ ในการเขียน         
เชิงสร้างสรรค์ 5 ด้าน ดังนี้ 

  3.9.1) ความคิดสร้างสรรค์ 4 คะแนน 
  3.9.2) รูปแบบ   4 คะแนน 
  3.9.3) การใช้ค า   4 คะแนน 
  3.9.4) กลไกทางภาษา  4 คะแนน 
  3.9.5) การน าเสนองานเขียน 4 คะแนน 

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์โดยปรับจากเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของกรมวิชาการ (2535) และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน    
การเขียนของประสิทธิ์ กาพย์กลอน (2548) ในการประเมินประกอบด้วยรายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

รายการ รายละเอียด คะแนน 
1. ความคิด
สร้างสรรค์ 

แนวคิดแปลกใหม่ เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง รายละเอียด
ครอบคลุม เรียบเรียงเนื้อหาได้ต่อเนื่อง สอดคล้องกัน และน่าสนใจ 

4 

แนวคิดแปลกใหม่ เนื้อหาสอดคล้องกับหัวเรื่อง รายละเอียดไม่เพียงพอ
หรือไม่ชัดเจน เรียบเรียงเนื้อหาไม่ ขาดความน่าสนใจ 

3 

แนวคิดแปลกใหม่ เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหัวเรื่อง รายละเอียดไม่
เพียงพอหรือไม่ชัดเจน เรียบเรียงเนื้อหาไม่สอดคล้อง ขาดความ
น่าสนใจ 

2 

แนวคิดไม่แปลกใหม่ เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหัวเรื่อง รายละเอียดไม่
เพียงพอหรือไม่ชัดเจน เรียบเรียงเนื้อหาไม่สอดคล้อง ขาดความ
น่าสนใจ 

1 

2. รูปแบบ เขียนได้ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนตามรูปแบบและองค์ประกอบของ
งานเขียน 

4 

เขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบ มีความเหมาะสม ขาดองค์ประกอบส่วนใด
ส่วนหนึ่ง 

3 

เขียนได้ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนตามรูปแบบ ขาดความเหมาะสม มี
ข้อผิดพลาดหนึ่งส่วน 

2 

เขียนไม่ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนตามรูปแบบ มีข้อผิดพลาดมากกว่า
หนึ่งส่วน 

1 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

รายการ รายละเอียด คะแนน 
3. การใช้ค า - ใช้ค าและส านวนภาษาถูกต้อง เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน ใช้

ค าเชื่อมได้ถูกต้องตามหลักการ  
4 

ใช้ค าหรือส านวนภาษาผิด 1-2 ต าแหน่ง สื่อความหมายชัดเจน ใช้
ค าเชื่อมได้ถูกต้องตามหลักการ 

3 

ใช้ค าหรือส านวนภาษาผิด 3-4 ต าแหน่ง สื่อความหมายไม่ชัดเจนบาง
ตอน ใช้ค าเชื่อมไม่ถูกต้องตามหลักการ 2-3 ต าแหน่ง 

2 

ใช้ค าหรือส านวนภาษาผิดมากกว่า 5 ต าแหน่ง สื่อความหมายไม่ชัดเจน
บางตอน ใช้ค าเชื่อมไม่ถูกต้องมากกว่า 4 ต าแหน่ง   

1 

4. กลไกทาง
ภาษา 

เขียนสะกดค าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง เรียบเรียง
ประโยคถูกต้อง ใช้ค าและประโยคเหมาะสมตามระดับภาษา 

4 

เขียนสะกดค าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง 2-3 ต าแหน่ง  
เรียบเรียงประโยคถูกต้อง ใช้ค าและประโยคเหมาะสมตามระดับภาษา 

3 

เขียนสะกดค าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง 4-5 ต าแหน่ง 
เรียบเรียงประโยคไม่ถูกต้อง ใช้ค าและประโยคเหมาะสมตามระดับ
ภาษา 

2 

เขียนสะกดค าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนมากกว่า 5 ต าแหน่ง เรียบ
เรียงประโยคไม่ถูกต้อง ใช้ค าและประโยคไม่เหมาะสมตามระดับภาษา 

1 

5. การน าเสนอ
งานเขียน 

สามารถน าเสนอผลงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด มีความคิดสร้างสรรค์
ในการน าเสนองานให้โดดเด่น ผลงานสะอาด เป็นระเบียบ 

4 

สามารถน าเสนอผลงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด มีความคิดสร้างสรรค์
ในการน าเสนองานให้โดดเด่น ผลงานไม่สะอาดบางส่วน 

3 

สามารถน าเสนอผลงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด ผลงานขาดความ 
โดดเด่น ขาดการคิดสร้างสรรค์ ผลงานไม่สะอาดบางส่วน   

2 

น าเสนอผลงานไม่ทันเวลาที่ก าหนด ผลงานไม่ประณีต ขาดความ
เรียบร้อยและสวยงาม 

1 

 
4 .10) น าเกณฑ์การตรวจแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
4.11) น าเกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่สร้างขึ้นในการตรวจให้คะแนนการทดลองใช้

แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียนกลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง  ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
      4.12) ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์และน าไปใช้กับกลุ่ม
ทดลอง 
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3.4 แบบแผนการทดลอง  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัย
แบบ Two group pretest-posttest design คือ มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทดลอง ดังภาพที่ 3.1 
 
 

กลุ่มทดลอง (R)      O1         X          O2 

กลุ่มควบคุม (R)      O3         ~          O4 
 
 

ภาพที่ 3.1 รูปแบบการวิจัยแบบ The Randomized Pretest-Posttest control group design 
 
R หมายถึง    การสุ่ม 
O1  หมายถึง    การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง 
O3 หมายถึง    การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุม 
X        หมายถึง    การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ       

ซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมาใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัย 

          ~         หมายถึง    การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยแบบปกติ 
O2  หมายถึง    การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 
O4 หมายถึง    การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าเนินการเก็บข้อมูลโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนธัญรัตน์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 

  3.5.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้
ทดสอบทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม บันทึกผลสอบที่ได้เป็นคะแนนก่อนเรียนโดยผู้วิจัยด าเนินการ
ทดสอบเอง ใช้เวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที  

  3.5.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มควบคุมด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ
สอนกลุ่มควบคุมด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 แผน แผนละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) รวม 20 คาบ  

  3.5.3 ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการสอนแล้ว 
ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน         
เชิงสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้ทดสอบทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับ
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เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ใช้เวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที บันทึกผลสอบที่ได้เป็น
คะแนนหลังเรียน 

 
3.6 การด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มเควบคุม ตามขั้นตอนดังนี้ 

3.6.1 ด าเนินการทดลอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองโดยจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
    กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มที่ ใช้ เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา

ภาษาไทยแบบปกต ิ
3.6.2 ขั้นเตรียมนักเรียนก่อนด าเนินการสอน 

     1) ท าการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในสัปดาห์แรก
ก่อนท าการทดลอง โดยใช้แบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

   2) แนะน าวิธีการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์และเงื่อนไขในการศึกษาให้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมทราบ 

3.6.3 ขั้นด าเนินการสอน  
  ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและด าเนินการ
สอนนักเรียนกลุ่มควบคุมโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย  แบบปกติโดยในการสอนทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากัน  คือ จ านวน 10 แผน และใน
ระหว่างการสอนผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมขณะ
จัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 5 ที่แตกต่างกัน 
  3.6.4 ขั้นหลังสอน  
   1) เมื่อด าเนินการสอนครบตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึงด าเนินการ
ทดสอบหลังเรียนทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพร้อมกัน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยและ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ใช้เวลาในการ
ทดสอบ 1 คาบ คาบละ 50 นาท ี
   2) น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย มาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ดังนี้ 
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   1) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มทีใ่ช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
   2) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการศึกษารายวิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และกลุ่มที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

3.7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
   3.7.2.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

1) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559, น. 241)  
 


n

x
x  

  

เมื่อ     x      แทน  ค่าเฉลี่ย 
         x  แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกุล่ม 

        n   แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่ม 
 
2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้สูตรดังนี้  

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559, น. 241) 
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เมื่อ  ..DS  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        x  แทน  คะแนนแต่ละตัว 
       n   แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 

  3.7.2.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้จากแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร IOC (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559, น. 203) 
 

N

R
ioc
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   เมื่อ      ioc     แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
     R   แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   2) การหาค่าความยาก (Difficulty : P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560, น. 213)  

N

LH
P


  

 

   เมื่อ    P  แทน  ค่าความยากของข้อสอบ (แต่ละข้อ) 
     H  แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
     L  แทน  จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
    N  แทน  จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ารวมกัน 
 
   3) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2551, น. 251) 

 

 
N

LH
r


  

 
   เมื่อ  r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
    H  แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
      L  แทน  จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
    N  แทน  จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ารวมกัน 
 
   4) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560,       
น. 210) 
 




















2

1
1 t

tt s

pq

k

k
r \] 

 
   เมื่อ r tt

 แทน  ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 
    k  แทน  จ านวนข้อสอบในเครื่องมือวิจัย 
     p  แทน  สัดส่วนของคนตอบถูกหรือตอบว่าใช่ในแต่ละข้อ 
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    q  แทน  สัดส่วนของคนตอบผิดหรือตอบว่าไม่ใช่ในแต่ละข้อ 
    st

2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
   5) วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการเขียน      
เชิงสร้างสรรค์แบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท (Cronbach) 
ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560, น. 210) 
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      เมื่อ      แทน   ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 
     k  แทน   จ านวนข้อสอบในเครื่องมือวิจัย 
              si

2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนข้อค าถามแต่ละข้อ 

    st

2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 
7.2.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ โดยใช้
วิธีการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) ใช้สูตรดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,       
น. 112) 
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  เมื่อ     t    แทน  ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
                  D   แทน  ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่คะแนน 
                     n    แทน  จ านวนคู่ของตัวอย่าง 

            D
2

  แทน  ก าลังสองของผลต่าง ๆ ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

               D
2   แทน  คะแนนรวมของผลต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและ 

        หลังเรียนก าลังสอง 
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    2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลัง
เรียนระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และ
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบการสอนแบบปกติ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test for Independent 
sample) ใช้สูตรดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 115) 
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 เมื่อ    t       แทน  ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
    x1

 , x 2
  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มท่ี 2 ตามล าดับ 

               s
2

1
 , s

2

2
   แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2    

                                             ตามล าดับ 
       n1

 , n2
    แทน  จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
    การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ล าดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ดังนี้ 
      x      แทน  ค่าเฉลี่ย 
  N แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่ม 
 S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       t แทน  ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
 
4.2 ล าดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ก่อนท าการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ก่อนทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลการทดสอบแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไม่แตกต่างกัน 

ผู้วิจัยได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) 
  ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการกับแบบปกติ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test for Independent sample) 
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  ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการกับแบบปกติ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test for Independent sample) 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการ 

เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
                ปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบ  
                เน้นกระบวนการ 

 
คะแนน  N S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 70.83 31 4.75 
30 29.134 .000 

หลังเรียน 81.71 31 3.49 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียน         
มีค่าเฉลี่ยเป็น 70.83 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 81.71 เมื่อทดสอบด้วยสถิติค่าที
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการกับแบบปกติ 

เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการกับแบบปกติโดย
ใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test for Independent sample) ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น   
                กระบวนการกับแบบปกติ 

 
ห้องเรียน  N S.D. df t Sig. 

กลุ่มทดลอง 81.71 31 3.49 63.433 2.345* .022 
กลุ่มควบคุม 79.65 35 3.59 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 31 คน และกลุ่ม
ควบคุม จ านวน 35 คน คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.71 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.49 คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มควมคุม
ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.59 

ผลการเปรียบเทียบพบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลอง
ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มควมคุมที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการกับแบบปกติ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการกับแบบปกติโดย
ใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test for Independent sample) ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น 
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียน 
                แบบเน้นกระบวนการกับแบบปกติ 
  

ห้องเรียน  N S.D. df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 25.35 31 2.042 63.297 2.723* .008 
กลุ่มควบคุม 23.97 35 2.079 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า Sig. < .05 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 31 คน และ       
กลุ่มควบคุม จ านวน 35 คน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของกลุ่มทดลองที่เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
25.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.042 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของ
กลุ่มควมคุมที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.079 

ผลการเปรียบเทียบพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของกลุ่ม
ทดลองที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ   
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 



 

 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การท าวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ           
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการกับแบบปกติ  และ      
3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการกับแบบปกติ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัญรัตน์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 31 คน และกลุ่มควบคุม 35 คน  ตัวแปรที่
ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ ซึ่งแปรค่าได้ 2 วิธี คือ 1) การจัดการเรียนรู้แบบ    
ซินเนคติกส์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ และ 2) การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 20 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ จ านวน 10 แผน 
2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 แผน      
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
และ 4) แบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบอัตนัยเขียนตอบ จ านวน 5 ข้อ   
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่
เป็นอิสระต่อกัน และแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 
5.2  อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีคะแนน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน ต้องอาศัยรูปแบบการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการคิด
สร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กัน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 
รูปแบบนี้ขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 
ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ และการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 

  1.1 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยครูเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการเรียนการสอน ส่วนผู้เรียนตอบสนองต่อบทเรียนอย่าง
เปิดเผย ครูต้องเป็นผู้ที่เปิดกว้าง มีความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน และยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ เรียนทุกประการ สอดคล้องกับงานวิจัยของสินธ์ ศรีพลพา (2557) น ารูปแบบ            
ซินเนคติกส์มาใช้การการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ จากผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจริยา แก้วศรีนวม (2557) ที่พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอน           
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ซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง    
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.2 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิดและการวางแผนการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน มีหลักการและวิธีการรวมถึงทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือท าให้
งานเขียนมีความน่าเชื่อถือและเกิดคุณค่า สอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, น. 299-300) เสนอ
แนวคิดส าคัญของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการว่าเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการในการเขียน 
ซึ่งผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้รับการสอนเขียนเพ่ือให้ได้ผลงาน (Product) เท่านั้น แต่ยังมีโอกาสเรียนรู้
กระบวนการ (Process) ในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้มีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเขียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิรดี เสนาลอย (2555) ศึกษารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้หัวเรื่อง 
และวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้หัวเรื่อง  และวิธีการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการว่ามีลักษณะอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้หัวเรื่อง และวิธีการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  มีค่าความเชื่อมั่นที่  17.42 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธมน ภิงคารวัฒน์ (2557) ศึกษาความสามารถในการเขียนความเรียง
ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสามารถทางการเขียนความเรียงของนักเรียนที่ได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
การมีความรู้ ความสามารถ และเจตคติด้านการเขียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และความสามารถในการเขียนความเรียง อยู่ในระดับ “ดีมาก”   

สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานเขียนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการหลังเรียน
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงให้เห็นว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น    
มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นการก าหนดสถานการณ์และค้นคว้าข้อมูล ขั้นนี้เป็นขั้นตอนในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเขียน ผู้สอนเสนอหัวข้อ เรื่องราว สถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาให้นักเรียน
เกิดความสงสัยและต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียน
ในชั้นเรียนสามารถก าหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจและต้องการเขียน ร่วมกันคิดหาค าตอบ กล้าแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง และสามารถอธิบายความคิดเห็นของตนเองที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่
ผู้สอนเสนอไว้ สอดคล้องกับประภาศรี สีหอ าไพ (2531, น. 1) กล่าวถึงขั้นตอนแรกของการสร้างงาน
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เขียนสร้างสรรค์ คือ ตั้งวัตถุประสงค์ การสื่อความหมายจากผู้ส่งสารถึงผู้รับสารมีสารอะไรบ้างที่
ต้องการจะสื่อเพ่ือจุดประสงค์อะไร ถ้าเป็นการสื่อสารเพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงบอกเล่าตามเนื้อเรื่อง 
วัตถุประสงค์นั้นเป็นพ้ืนฐานการสื่อความหมาย ยังไม่เป็นงานเขียนสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับสุคนธ์ 
สินธพานนท์ (2552, น. 34-35) ได้เสนอวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถท าได้
โดยการส่งเสริมให้นักเรียนถาม และให้ความสนใจต่อค าถามแปลก ๆ ของนักเรียน ด้วยการตอบ
ค าถามอย่างมีชีวิตชีวา ครูไม่เน้นค าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว เพราะในการแก้ปัญหานั้นแม้
นักเรียนจะใช้วิธีเดาบ้างก็ควรยอม และควรกระตุ้นให้นักเรียนได้วิเคราะห์ ค้นหาและพิสูจน์ค าตอบ
โดยการใช้วิธีชี้แนะให้นักเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะ
น าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ 

  ขั้นที่  2 ขั้นการเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ขั้นนี้ เป็น
ขั้นตอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดถ้อยค าแปลกใหม่ที่สามารถน าไปสร้างสรรค์
ผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการเปรียบเทียบ 3 แบบ ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ทางตรง การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ และการสร้างค าคู่ขัดแย้ง จากการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ สามารถแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองออกมา
โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบ หากผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนช่วยกันเปรียบเที ยบจะสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยค าตอบแปลกใหม่และหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ
การคิด และยอมรับความคิดของผู้อ่ืน สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า (2547, น. 9) กล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค์ถือว่าเป็นกระบวนการทางความคิดที่มีความส าคัญต่อเด็กท าให้สามารถสร้างความคิด 
สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ก าหนดไว้ ความคิดสร้างสรรค์คือพลังทาง
ความคิดที่เด็ก ๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิด หากได้รับการกระตุ้น การพัฒนาพลังแห่งการสร้างสรรค์จะท า
ให้เด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดที่ฉีกกรอบ และสามารถหาหนทางในการที่จะสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ และสอดคล้องกับประภาศรี สีหอ าไพ (2531, น. 1) กล่าวถึงความส าคัญของการ
สร้างค าไว้ว่า ค าคือส านวนที่ผู้เขียนเลือกสรรจะบ่งบอกความคิดได้ตรงวัตถุประสงค์แค่ไหนขึ้นอยู่กับ
วิธี เขียน ท าอย่างไรจะสร้างค าได้ตรงใจผู้ เขียน กระทบใจผู้ อ่าน เกิ ดความชัดเจนแจ่มแจ้ง            
เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปด้วย 
   ขั้นที่ 3 ขั้นการร่างงานและสร้างงานเขียนตามเงื่อนไข ขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนน า
ข้อมูลในขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 มาเรียบเรียงเป็นงานเขียน ผู้สอนมีการสาธิตการเขียนโครงร่างเพ่ือเป็น
แนวทางในการเขียนให้ผู้เรียนศึกษาเป็นแบบอย่าง ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและ
ถ่ายทอดข้อมูล จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนน าค าท่ีได้ศึกษาเปรียบเทียบไว้ในขั้น
ที่ 2 มาใช้ในการเขียนเพ่ือให้งานเขียนมีการใช้ถ้อยค าแปลกใหม่ น่าสนใจ และสื่อความหมาย ได้
ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดล าดับเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขั้นที่ 1 
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 63) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดย
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้เขียนจะต้องมีความคิด
ดี มีจินตนาการดี มีคลังค าอย่างหลากหลาย สามารถน าค ามาใช้ในการเขียน ต้องใช้เทคนิคการเขียน 
และใช้ถ้อยค าอย่างสละสลวย 
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   ขั้นที่ 4 ขั้นอ่านทบทวนและแก้ไขงานเขียน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
พบว่า ผู้เรียนมีการตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน หลังจากที่ผู้สอนมีการเน้นย้ าให้ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดทางภาษาที่พบในงานเขียน เมื่อผู้เรียนเกิดความสงสัยเรื่องความหมายของค าก็มีศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากผู้สอนและแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ มีการแลกเปลี่ยนงานของของตนเองกับเพ่ือนในชั้น
เรียนอ่านเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2558, น. 300-302) กล่าวถึงการแก้ไขเพ่ือให้งานเขียนอยู่ในรูปที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้ชัดเจน ในขั้นตอนนี้จะเน้นในเรื่องกลไกของภาษา การใช้ภาษาและรูปแบบของการเขียน ในขั้นนี้
ครูควรฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการตรวจแก้งานหลาย ๆ วิธี เช่น การให้นักเรียนอ่านออกเสียง
เพ่ือตรวจสอบ การเว้นวรรคตอนและประเมินว่าประโยคแต่ละประโยคสมบูรณ์หรือไม่ ตลอดจนการ
ฝึกให้ใช้กิจกรรมในการตรวจอีกด้วย  

  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและน าเสนองานเขียน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
พบว่า ผู้เรียนมีการประเมินงานเขียนของตนเองว่าเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในตอนต้น
หรือไม่ มีการตรวจสอบเนื้อหาของเรื่องว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่ รวมทั้งสามารถ
สร้างผลงานเขียนได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเขียนแต่ละรูปแบบหรือไม่ เพ่ือให้งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์มีความสมบูรณ์และสามารถสื่อความได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งการประเมินผลงาน
เขียนมีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียนตรวจสอบงานเขียนของตนเอง ผู้เรียนแลกเปลี่ยนให้เพื่อน
ช่วยประเมินงานเขียน และผู้สอนเป้นผู้ประเมินงานเขียนของผู้เรียน สอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2558, น. 300-302) กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินงานเขียนตนเองในภาพรวมจะท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตนเอง อีกทั้งการตอบสนองงานเขียนของนักเรียนจากเพ่ือน 
ครู และผู้ปกครอง จะช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและสนใจการเขียนมากขึ้น นอกจากนี้อาจมี
การเผยแพร่งานของนักเรียนโดยบันทึกเสียงตามสายหรือการจัดป้ายนิเทศต่าง ๆ 

 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 5 
ขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นกระบวนการ รวมทั้งมี
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จนท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างและพัฒนา
งานเขียนได้ด้วยตนเองอย่างมีกระบวนการและมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ        
ศิวาพร บุญประจักษ์ (2550) ได้เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา แก้วศรีนวม (2557) ที่พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตาม
รูปแบบการเรียนการสอนซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการหลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 แสดงให้เห็นว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการฝึกฝนอย่าง
สม่ าเสมอและมีล าดับขั้นตอน มีการร่างงานเขียน การฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์โดยการเปรียบเทียบ
จากสิ่งที่คุ้นเคยและสิ่งที่ไม่คุ้นเคย การปรับปรุงแก้ไข การทบทวน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้น
เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานเขียนที่มีคุณภาพและบรรลุ
วัตถปุระสงค์ในการเขียน สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา แก้วศรีนวม (2557) ได้วิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สรุปผลการวิจัยได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ตามรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ    
ซินเนคติกส์ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีรัชต์ ประกิ่ง 
(2558) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาการสร้างแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลุ่มนักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตาม
กระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ วิชาการสร้างแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของด าเนิน ใยโท (2558) พัฒนาชุดฝึกความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วย
วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ โดยใช้ชุดฝึกความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนการของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  5.3.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการ บทบาทของผู้สอนจะต้องเป็นผู้กระตุ้นผู้เรียนอยู่เสมอ เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญต่อ
การจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย ไม่มีการปิดกั้นและ
ตัดสินความคิดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก และได้ลงมือเขียนด้วยตนเอง  
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  5.3.1.2 ผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการให้นักเรียนเข้าใจ เพราะการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการเปรียบเทียบจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัวเพ่ือให้ผู้เรียนคิดได้กว้างขึ้น  

 5.3.1.3 ผู้สอนต้องตรวจผลงานและแจ้งให้ผู้เรียนทราบผลการเขียนของตนเอง 
เพ่ือให้ผู้เรียนปรับปรุงหรือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  5.3.2.1 ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบ

เน้นกระบวนการไปใช้ในการส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการเขียนอย่างเป็นกระบวนการ 

  5.3.2.2 ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาผลในด้านความพึงพอใจของ
ผู้เรียน และเจตคติของผู้เรียน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและหนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

ในการท าวิทยานิพนธ์ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
 ต ำแหน่ง   อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
2. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม 
 ต ำแหน่ง  อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
3. นางวารุณี  รักงาน 
 ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

สถำนที่ท ำงำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 
 วุฒิกำรศึกษำ   - ปริญญำตรี  ศึกษำศำสตรบัณฑิต (ศบ.) สำขำกำรมัธยมศึกษำ  
    วิชำเอกภำษำไทย มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
   - ปริญญำโท ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศม.) สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
   มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 
4. นางสาวลัดดาวัลย์  โพธิ์สุวรรณ 
 ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 สถำนที่ท ำงำน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 
 วุฒิกำรศึกษำ  - ปริญญำตรี ครุศำสตรบัณฑิต (คบ.) สำขำวิชำคณิตศำสตร์  
    มหำวิทยำลัยครูเทพสตรี 

- ปริญญำโท ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศม.) สำขำวิจัยและประเมินผล 
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
5. นางสาวณัฏฐ์วรินท์ บุญราศรี 
 ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนธัญรัตน์  จังหวัดปทุมธำนี  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 4 

 วุฒิกำรศึกษำ  ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศบ.) คณะศึกษำศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียน 
แบบเน้นกระบวนการ และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง  การเขียนค าขวัญ      เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3            ผู้สอน นางสาวชนาพร คงชาติ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และ

เขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ
และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด ม.3/2 เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยค ำได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ 
 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 กำรเขียนค ำขวัญเป็นงำนเขียนที่เชิญชวน โน้มน้ำวใจผู้ฟังและผู้อ่ำนให้ตระหนักและคล้อย
ตำมในสถำนกำรณ์แตกต่ำงกันไป จึงต้องใช้ควำมสำมำรถในแง่ของกำรใช้ถ้อยค ำที่กระชับ รัดกุมและ
มีควำมหมำยโดดเด่น แปลกใหม ่และต้องคล้องจองเพ่ือให้จดจ ำได้ง่ำย 
 
สาระการเรียนรู้ 

กำรเขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำง ๆได้แก่ ค ำขวัญ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยและหลักเกณฑ์กำรเขียนค ำขวัญได้ถูกต้อง  
   2. นักเรียนสำมำรถเขียนค ำขวัญได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    คาบที่ 1 (50 นาที) 
 ขั้นที่ 1 ขั้นการก าหนดเงื่อนไขและค้นคว้าข้อมูล 

1.1 สนทนำซักถำมถึงค ำขวัญวันเด็กประจ ำปี 2562 ให้นักเรียนช่วยกันบอกค ำขวัญวันเด็ก 
แล้วครูเขียนไว้บนกระดำน (ค ำขวัญวันเด็กประจ ำปี 2562 คือ “เด็ก เยำวชน จิตอำสำ ร่วมพัฒนำชำติ ”) 

1.2 ให้นักเรียนช่วยกันระดมควำมคิดแล้วยกตัวอย่ำงค ำขวัญที่นักเรียนเคยได้ยินจำก
แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ให้นักเรียนน ำหน้ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 

1.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงลักษณะของค ำขวัญที่นักเรียนยกตัวอย่ำง ศึกษำ
ควำมหมำยของค ำขวัญ หลักเกณฑ์กำรเขียนค ำขวัญ และควำมส ำคัญของค ำขวัญ แล้วครูอธิบำย
เพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

1.4  นักเรียนและครูสนทนำเกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ปั จจุบันที่ เกี่ยวข้องกับอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ศึกษำข้อมูลจำกสื่อต่ำง ๆ แล้วอภิปรำยถึงสำเหตุของกำร
ท ำลำยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ครูจดบันทึกข้อมูลไว้บนกระดำน 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นการเสริมทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 2.1 ให้นักเรียนช่วยกันระดมควำมคิดในเชิงกำรเปรียบเทียบเพ่ือค้นหำถ้อยค ำที่แปลกใหม่มำ
ใช้ในกำรแต่งค ำขวัญที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1) กำรเปรียบเทียบทำงตรง (กำรคิดคล่อง) 
 ให้นักเรียนศึกษำค ำจำกกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และ

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แล้วให้นักเรียนจดบันทึกค ำ 2 ค ำที่ ต้องกำร
เปรียบเทียบกันมำประมำณ 10 คู่ พร้อมทั้งบอกประเด็นควำมเหมือนของค ำแต่ละคู่ เช่น 

 ต้นไม้ – ปลำ   
 มีควำมเหมือนกันคือ  มีชีวิต  ขยำยพันธุ์ได้  ขำดน  ำไม่ได้ 

 กระดำษ – เลื่อย   
 มีควำมเหมือนกันคือ  มนุษย์สร้ำง  เป็นแผ่นบำง  มีควำมคม  

  2) กำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (กำรคิดยืดหยุ่น) 
   ให้นักเรียนเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งของ แล้วอธิบำยออกมำเป็นถ้อยค ำที่
หลำกหลำยสื่อถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แล้วจดบันทึกไว้ เช่น 
   - หำกนักเรียนเป็นต้นไม้ที่ถูกตัดไปสร้ำงบ้ำน นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 

 - หำกนักเรียนเป็นเสือด ำที่ก ำลังจะถูกยิง นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
 - หำกนักเรียนเป็นล ำคลองเต็มไปด้วยขยะ นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
3) กำรสร้ำงค ำคู่ขัดแย้ง (กำรคิดริเริ่ม) 
 ให้นักเรียนน ำค ำที่ ได้จำกขั้นตอนกำรเปรียบเทียบทำงตรงและกำร

เปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันมำสร้ำงเป็นกลุ่มค ำใหม่ประมำณ 5 กลุ่มค ำ 
แล้วอธิบำยควำมหมำยของค ำคู่ขัดแย้งที่นักเรียนสร้ำงข้ึน โดยอำจมีค ำเชื่อมระหว่ำงค ำได้ เช่น 

 ควำมสุขอันแสนทุกข์ทรมำน  หมำยถึง ต้นไม้ที่ถูกตัดเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

    คาบที่ 2 (50 นาที) 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการร่างงานและสร้างงานเขียนตามเงื่อนไข 
  3.1 ให้นักเรียนเขียนค ำขวัญคนละ 5 ค ำขวัญ เพ่ือโน้มน้ำวใจให้ผู้อ่ำนหรือผู้ฟังเห็นคุณค่ำ
ของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนเลือกถ้อยค ำที่ได้ช่วยกันระดม
ควำมคิดในขั้นที่ 2 มำเป็นแนวทำงในกำรเลือกสรรค ำเพ่ือเขียนค ำขวัญ โดยงำนเขียนต้องค ำนึงถึง
วัตถุประสงค์ในกำรน ำเสนอ กำรใช้ถ้อยค ำที่มีควำมแปลกใหม่ และหลักเกณฑ์กำรเขียนค ำขวัญ (กำร
คิดละเอียดลออ) 

ขั้นที่ 4 ข้ันอ่านทบทวนและแก้ไขงานเขียน 
4.1 ให้นักเรียนอ่ำนทบทวนค ำขวัญที่นักเรียนเขียน แล้วตรวจสอบงำนเขียนของตนเองว่ำมี

ข้อบกพร่องหรือไม่ เน้นย้ ำให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรสะกดค ำ กำรใช้ถ้อยค ำแปลกใหม่ 
เนื้อหำที่ต้องกำรน ำเสนอ และจุดประสงค์ของกำรเขียนค ำขวัญ 
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ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและน าเสนองานเขียน 
 5.1 ครูและนักเรียนร่วมกับประเมินงำนเขียนค ำขวัญที่นักเรียนแต่งขึ้น แล้วน ำผลงำนของ
นักเรียนไปใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ถึงแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
น ำผลงำนไปติดไว้ที่ป้ำยนิเทศทุกห้องเรียน เป็นต้น  

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ภำระงำนคือ  กำรแต่งค ำขวัญ หัวข้อ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ภำษำไทย : หลักภำษำและกำรใช้ภำษำ ม.3 
 2. ตัวอย่ำงค ำขวัญ 

3. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม เช่น เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ 
วำรสำร ฯลฯ 

 
การวัดและประเมินผล 
 สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำย เกณฑ์ และควำมส ำคัญของกำรเขียนค ำขวัญได้ 
2. นักเรียนสำมำรถเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ประเภทค ำขวัญได้ 
3. นักเรียนมีมำรยำทในกำรเขียน 

 วิธีการวัด 
1. สังเกตพฤติกรรมกำรร่วมกิจกรรมของนักเรียน  
2. ประเมินผลงำนนักเรียนรำยบุคคล 

 เครื่องมือที่ใช้วัด 
       1.  ใบงำนที่ 1 กำรเสริมทักษะทำงภำษำเพ่ือพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
        2.  ใบงำนที่ 2 กำรเขียนค ำขวัญ 

 3.  แบบประเมินพฤติกรรมรำยบุคคล 
                4.  แบบประเมินทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
 เกณณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์คุณภำพ 2 จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ 
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บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
3. แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
                (นำงสำวชนำพร  คงชำติ) 
                ครูผู้สอน  
        ……… / ……… / ……… 
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (......................................) 
        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
        ……… / ……… / ………  
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (.....................................) 
        ……… / ……… / ……… 
ควำมเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (.......................................) 
        ……… / ……… / ……… 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  การเขียนโฆษณา        เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             ผู้สอน นางสาวชนาพร  คงชาติ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และ

เขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและ
รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด ม.3/2           เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยค ำได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ 
 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 กำรโฆษณำ หมำยถึง กำรให้ข้อมูล ข่ำวสำร เป็นกำรสื่อสำรจูงใจผ่ำนสื่อโฆษณำประเภท   
ต่ำง ๆ เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้ำวใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำยมีพฤติกรรมคล้อยตำมเนื้อหำสำรที่โฆษณำ 
อันเอื้ออ ำนวยให้มีกำรซื้อหรือใช้สินค้ำและบริกำร ตลอดจนชักน ำให้ปฏิบัติตำมแนวควำมคิดต่ำง ๆ  
 
สาระการเรียนรู้ 

กำรเขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำง ๆ ได้แก่ โฆษณำ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนบอกควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรโฆษณำได้ถูกต้อง  
 2. นักเรียนสำมำรถเขียนข้อควำมโฆษณำได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    คาบที่ 1 (50 นาที) 
 ขั้นที่ 1 ขั้นการก าหนดเงื่อนไขและค้นคว้าข้อมูล 

1.1. น ำตัวอย่ำงโฆษณำสินค้ำต่ำง ๆ จำกนิตยสำร หนังสือพิมพ์ มำให้นักเรียนดู แล้วร่วมกัน
ส ำรวจควำมโดดเด่นของโฆษณำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนเนื้อหำ ภำษำ ภำพประกอบ เป็นต้น 

1.2. ร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับควำมหมำย และหลักกำรเขียนโฆษณำ จำกนั้นครูซักถำม
นักเรียนเพ่ือทบทวนควำมรู้เรื่อง กำรเขียนโฆษณำที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วและศึกษำเพ่ิมเติมใน
ประเด็นเก่ียวกับแนวทำงกำรเขียนโฆษณำ 

1.3 ให้นักเรียนคิดค้นสินค้ำที่นักเรียนต้องกำรโฆษณำ โดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นสินค้ำที่ไม่
เคยมีใครเคยผลิตหรือคิดค้นมำก่อนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร 
ครูซักถำมถึงสินค้ำที่นักเรียนคิดค้นขึ้น พร้อมทั้งซักถำมถึงเหตุผลของกำรคิดค้นสินค้ำของนักเรียน
แต่ละคน  
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 ขั้นที่ 2 ขั้นการเสริมทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 2.1 ให้นักเรียนช่วยกันระดมควำมคิดในเชิงกำรเปรียบเทียบเพ่ือค้นหำถ้อยค ำที่แปลกใหม่มำ
ใช้ในกำรเขียนโฆษณำสินค้ำ 

1) กำรเปรียบเทียบทำงตรง (กำรคิดคล่อง) 
 ให้นักเรียนศึกษำค ำจำกกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และ

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แล้วให้นักเรียนจดบันทึกค ำ 2 ค ำที่ ต้องกำร
เปรียบเทียบกันมำประมำณ 10 คู่ พร้อมทั้งบอกประเด็นควำมเหมือนของค ำแต่ละคู่ เช่น 

 ครีมทำผิว –รองเท้ำ มีควำมเหมือนกันคือ ปกป้องผิวหนัง ปกปิดผิวหนัง        
มีหลำยเฉดสี 

 โทรทัศน์– กระเป๋ำมีควำมเหมือนกันคือ  รูปทรงสี่เหลี่ยม  
 รถยนต์ –ม้ำหมุนมีควำมเหมือนกันคือ  เคลื่อนไหวได้  ใช้พลังงำน  

  2) กำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (กำรคิดยืดหยุ่น) 
   ให้นักเรียนเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งของ แล้วอธิบำยออกมำเป็นถ้อยค ำที่
หลำกหลำยสื่อถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แล้วจดบันทึกไว้ เช่น 
   - หำกนักเรียนเป็นรถยนต์ที่ไม่ใช้น  ำมัน นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 

 - หำกนักเรียนเป็นถุงพลำสติกท่ีอยู่บนถนน นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
 - หำกนักเรียนเป็นกระเป๋ำท่ีตั งอยู่ในตู้โชว์ นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
3) กำรสร้ำงค ำคู่ขัดแย้ง (กำรคิดริเริ่ม) 
 ให้นักเรียนน ำค ำที่ ได้จำกขั้นตอนกำรเปรียบเทียบทำงตรงและกำร

เปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันมำสร้ำงเป็นกลุ่มค ำใหม่ประมำณ 5 กลุ่มค ำ 
แล้วอธิบำยควำมหมำยของค ำคู่ขัดแย้งที่นักเรียนสร้ำงข้ึน โดยอำจมีค ำเชื่อมระหว่ำงค ำได้ เช่น 

 ควำมหรูหรำที่น่ำสะพรึงกลัว  หมำยถึง กำรน ำหนังสัตว์มำผลิตเป็นสินค้ำ
รำคำแพง 

 
    คาบที่ 2 (50 นาที) 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการร่างงานและสร้างงานเขียนตามเงื่อนไข 

3.1 ให้นักเรียนออกแบบโฆษณำสินค้ำหรือบริกำรต่ำง ๆ แล้วให้นักเรียนเลือกถ้อยค ำที่ได้
ช่วยกันระดมควำมคิดในขั้นที่ 2 มำเป็นแนวทำงในกำรเลือกสรรค ำเพ่ือเขียน โฆษณำโดยค ำนึงถึง
เนื้อหำ จุดมุ่งหมำย องค์ประกอบ และลักษณะของกำรใช้ภำษำในกำรเขียนโฆษณำ (กำรคิด
ละเอียดลออ) 

ขั้นที่ 4 ข้ันอ่านทบทวนและแก้ไขงานเขียน 
4.1 ให้นักเรียนอ่ำนทบทวนผลงำนกำรออกแบบงำนเขียนโฆษณำที่นักเรียนเขียน แล้ว

ตรวจสอบงำนเขียนของตนเองว่ำมีข้อบกพร่อง เน้นย้ ำให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรสะกดค ำ 
กำรใช้ถ้อยค ำแปลกใหม่ เนื้อหำที่ต้องกำรน ำเสนอ จุดประสงค์ของกำรเขียนข้อควำมโฆษณำ และ
องค์ประกอบของกำรเขียนโฆษณำ 
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ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและน าเสนองานเขียน 
5.1 ให้นักเรียนออกมำน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบโฆษณำสินค้ำหรือบริกำรต่ำง ๆ ตำม

องค์ประกอบของกำรเขียนโฆษณำ แล้วให้เพ่ือนในชั้นเรียนวิเครำะห์วิจำรณ์ และแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงำนเขียนโฆษณำของเพ่ือนในชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนทรำบถึงจุดเด่นและข้อบกพร่อง
ของผลงำน  

5.2 ครูคัดเลือกผลงำนกำรออกแบบโฆษณำสินค้ำ 10 ผลงำนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตำม
หลักกำรเขียนโฆษณำ มีกำรใช้ภำษำน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม และมีกำรแสดงออกถึงกำรใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ แล้วให้เพ่ือนในชั้นเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงำนที่ดีที่สุดจ ำนวน 5 ผลงำนเพ่ือ
จัดท ำป้ำยนิเทศให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเขียนโฆษณำสินค้ำ 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ภำระงำนคือ  เขียนโฆษณำสินค้ำ 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ภำษำไทย : หลักภำษำและกำรใช้ภำษำ ม.3 
 2. ภำพสื่อโฆษณำสินค้ำ 

 
การวัดและประเมินผล 
 สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล 

4. นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำย องค์ประกอบ และหลักกำรเขียนโฆษณำได้ 
5. นักเรียนสำมำรถเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ประเภทโฆษณำได้ 
6. นักเรียนมีมำรยำทในกำรเขียน 

 วิธีการวัด 
3. สังเกตพฤติกรรมกำรร่วมกิจกรรมของนักเรียน  
4. ประเมินผลงำนนักเรียนรำยบุคคล 

 เครื่องมือที่ใช้วัด 
      1.  ใบงำนที่ 1 กำรเสริมทักษะทำงภำษำเพ่ือพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
      2.  ใบงำนที่ 2 กำรเขียนค ำอวยพร 

3.  แบบประเมินพฤติกรรมรำยบุคคล 
                4.  แบบประเมินทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค ์
 เกณณฑ์การประเมินผล 

1. เกณฑ์คุณภำพ 2 จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ 
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บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................... ............................................................................. 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
3. แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
                (นำงสำวชนำพร  คงชำติ) 
                ครูผู้สอน  
        ……… / ……… / ……… 
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (......................................) 
        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
        ……… / ……… / ………  
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (.....................................) 
        ……… / ……… / ……… 
ควำมเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (.......................................) 
        ……… / ……… / ……… 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1           แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง  การเขียนนิทาน                 เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                ผู้สอน นางสาวชนาพร คงชาติ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และ

เขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและ
รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด ม.3/2 เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยค ำได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ 
 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 นิทำนเป็นวรรณกรรมที่เก่ำแก่ท่ีสุด มีผู้นิยมใช้นิทำนเป็นเครื่องมือในกำรให้ควำมบันเทิง และ
เป็นสื่อในกำรถ่ำยทอดสำรอันมีคุณค่ำ เช่น คติธรรม ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต และสังคม  เป็นกำรเขียน
จำกจินตนำกำร ผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในกำรเขียน โดยเขียนให้สนุกและมีคุณค่ำแก่ผู้อ่ำน 
 
สาระการเรียนรู้ 

กำรเขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำง ๆ ได้แก่ นิทำน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนบอกควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรเขียนนิทำนได้ถูกต้อง 
 2. นักเรียนสำมำรถเขียนนิทำนได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ  
 
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 

1.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
2.  ควำมสำมำรถในกำรคิด 

  - ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์                                  
- ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
3. รักควำมเป็นไทย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น โดยครูใช้ค ำถำมท้ำทำย ดังนี้ 
      - กำรอ่ำนค ำประพันธ์โดยไม่เข้ำใจค ำศัพท์และส ำนวนในค ำประพันธ์จะก่อให้เกิดผลเสีย
อย่ำงไร 
 2. ให้นักเรียนอ่ำนส ำนวนต่อไปนี้ 
      - ชำยข้ำวเปลือกหญิงข้ำวสำร 
      - น้ ำพึ่งเรือเสือพ่ึงป่ำ 
      - เดินตำมหลังผู้ใหญ่หมำไม่กัด 
      - ฟังหูไว้หู 
      แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกควำมหมำยและยกตัวอย่ำงตำมควำมเข้ำใจ 
 ขั้นสอน 
 3. ให้นักเรียนศึกษำบทน ำเรื่อง อิศรญำณภำษิต แล้วช่วยกันสรุปสำระส ำคัญ 
 4. ให้นักเรียนศึกษำค ำศัพท์จำก อิศรญำณภำษิต แล้วแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ครูอ่ำน
ควำมหมำยของค ำศัพท์แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันตอบค ำศัพท์ให้ถูกต้องตรงตำมควำมหมำย 
กลุ่มท่ีตอบได้มำกที่สุดเป็นผู้ชนะ  
 ขั้นสรุป 
 5. ให้นักเรียนท ำใบงำนเรื่อง ควำมหมำยของค ำ แล้วร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นน า 
1. ครูและนักเรียนรว่มกันทบทวนควำมรู้เดินของผู้เรียนโดยใช้ค ำถำมดังนี้ 
 - ค ำท่ีมีควำมหมำยนัยตรง และค ำที่มีควำมหมำยนัยประหวัด มีลักษณะเหมือนและ/

หรือต่ำงกันอย่ำงไร 
ขั้นสอน 

 2. ให้นักเรียนค้นคว้ำค ำศัพท์ที่มีควำมหมำยนัยตรงและควำมหมำยนัยประหวัด จ ำนวน 10 
ค ำ พร้อมทั้งบอกควำมหมำย แล้วให้นักเรียนน ำค ำศัพท์ที่ยกตัวอย่ำงออกมำน ำเสนอให้เพ่ือนในชั้น
เรียนฟัง 
 3. ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน คละควำมสำมำรถ แล้วให้นักเรียนแต่ละคนน ำ
ค ำศัพท์ที่ศึกษำค้นคว้ำมำคัดเลือกให้ได้ค ำศัพท์ของกลุ่ม จ ำนวน 10 ค ำ 
 4. ให้แต่ละกลุ่มน ำค ำศัพท์ที่ค้นคว้ำไว้ จ ำนวน 10 ค ำ มำแต่งเป็นนิทำนที่มีควำมหมำยนัย
ประหวัด พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้เหมำะสม แล้วออกมำน ำเสนอหน้ำชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักกำรน ำ
ค ำศัพท์ไปใช้ให้ถูกต้องตำมควำมหมำย ถูกต้องตำมบริบทและสถำนกำรณ์ท่ีนักเรียนก ำหนดขึ้น 
 ขั้นสรุป 
 4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปควำมรู้ ดังนี้ 
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      - กำรศึกษำค ำศัพท์และส ำนวนจะช่วยให้เข้ำใจเรื่องที่อ่ำนและพัฒนำทักษะกำรอ่ำนได้ 
การวัดและประเมินผล 

 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
       1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
       1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 กำรประเมินพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
   ผ่ำนตั้งแต่ 2 รำยกำร  ถือว่ำ  ผ่ำน 
   ผ่ำน        1 รำยกำร  ถือว่ำ  ไม่ผ่ำน 
  3.2 กำรประเมินพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   คะแนน    9 - 10    ระดับ     ดีมำก 
   คะแนน    7 - 8      ระดับ     ดี 
   คะแนน    5 - 6      ระดับ     พอใช้ 
   คะแนน    0 - 4      ระดับ     ควรปรับปรุง 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ 
 1. หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 2. ใบงำน เรื่อง ควำมหมำยของค ำ 
 แหล่งเรียนรู้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
3. แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
                (นำงสำวชนำพร  คงชำติ) 
                ครูผู้สอน  
        ……… / ……… / ……… 
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (......................................) 
        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
        ……… / ……… / ………  
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (.....................................) 
        ……… / ……… / ……… 
ควำมเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 



125 
 

 
 
 

       ลงชื่อ ........................................... 
               (.......................................) 
        ……… / ……… / ……… 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
เรื่อง  การเขียนแสดงความคิดเห็น             เวลา 2 คาบ (100 นาที) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                        ผู้สอน นางสาวชนาพร คงชาติ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำน  ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และ

เขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ
และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ม.3/6 เขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น และโตแย้งในเรื่องต่ำง ๆ 
 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  กำรเขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น และโต้แย้งในเรื่องต่ำง ๆ จะต้องมีเหตุผล
ประกอบให้ชัดเจน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  กำรเขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น และโต้แย้งในเรื่องต่ำง ๆ  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกหลักกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงถูกต้อง  
    2. เขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น และโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผลได้   
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
2.1 ทักษะกำรตีควำม 
2.2 ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
2.3 ทักษะกำรวิเครำะห์ 

 3. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
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3. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
4. รักควำมเป็นไทย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ให้นักเรียนอ่ำนข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ จำกนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมำแสดง
ควำมคิดเห็นหน้ำชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนที่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอภิปรำยเพ่ิมเติม 
 1.2 ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ กำรแสดงควำมคิดเห็นของแต่ละบุคคลมีควำมแตกต่ำงกัน
ตำมพ้ืนควำมรู้และประสบกำรณ์ซึ่งสำมำรถฝึกฝนได้ แล้วครูแนะน ำให้นักเรียนฝึกฝนอย่ำงสม่ ำเสมอ
โดยเริ่มต้นจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องใกล้ตัวไปจนถึงไกลตัว 
  ขั้นสอน 

1.3 ครูน ำเสนอเรื่อง กำรเขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น และโต้แย้ง ให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นถึงควำมแตกต่ำงในกำรเขียนแต่ละวิธี 

1.4 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละกันตำมควำม สำมำรถ คือ เก่ง       
ปำนกลำงค่อนข้ำงเก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง 
กำรเขียนอธิบำย ชี้แจง โต้แย้ง แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล จำกหนังสือเรียน ตำมประเด็นดังนี้ 

    - กลุ่มท่ี 1   ศึกษำเรื่อง    ควำมหมำยของกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น 

    - กลุ่มท่ี 2   ศึกษำเรื่อง    องค์ประกอบของกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น 

    - กลุ่มท่ี 3   ศึกษำเรื่อง    หลักกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น 

    - กลุ่มท่ี 4   ศึกษำเรื่อง    ตัวอย่ำงกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น 

  1.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำหน้ำชั้นเรียน 

1.6 ให้นักเรียนแต่ละคนอ่ำนบทควำมในใบงำนที่ 1  เรื่อง กำรเขียนชี้แจง และเขียนแสดง
ควำมคิดเห็น ช่วยกันสรุปสำระส ำคัญของเนื้อหำในบทควำมแล้วจดบันทึกประเด็นส ำคัญไว้ พร้อมทั้ง
วิเครำะห์ข้อเท็จจรงและข้อคิดเห็น  
 1.7 ให้นักเรียนแต่ละคนน ำประเด็นส ำคัญที่ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ได้จดบันทึกไว้ มำ
เขียนแสดงควำมคิดเห็นให้สอดคล้องกับเนื้อหำในบทควำม โดยใช้กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี
เหตุผลและสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ 

 1.8 ให้นักเรียนอ่ำนทบทวนงำนเขียนแสดงควำมคิดเห็นที่นักเรียนเขียนขึ้นว่ำมีจุดบกพร่อง
หรือไม่ เขียนแสดงควำมคิดเห็นได้ตรงตำมจุดประสงค์หรือไม่ เน้นย้ ำในเรื่องกำรเรียบเรียงภำษำและ
ใช้ระดับภำษำให้เหมำะสม และสะกดค ำถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ 

ขั้นสรุป 

1.9 ให้นักเรียนน ำเสนอผลงำนเขียนแสดงควำมคิดเห็นหน้ำชั้นเรียน แล้วให้เพ่ือนในชั้นเรียน
วิเครำะห์วิจำรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะข้อดีและข้อบอพร่อง เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกำรแก้ไข 

     1.10 นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเขียนอธิบำย ชี้แจง โต้แย้ง และแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
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การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีการ 
  1.1 ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 

1.2 สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
1.3 สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม  

 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 

2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 

3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 กำรประเมินพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
   ผ่ำนตั้งแต่ 2 รำยกำร  ถือว่ำ  ผ่ำน 
   ผ่ำน        1 รำยกำร  ถือว่ำ  ไม่ผ่ำน 
  3.2 กำรประเมินพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   คะแนน    9 - 10    ระดับ     ดีมำก 
   คะแนน    7 - 8      ระดับ     ดี 
   คะแนน    5 - 6      ระดับ     พอใช้ 
   คะแนน    0 - 4      ระดับ     ควรปรับปรุง 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ภำระงำน  คือ  ใบงำน เรื่อง กำรเขียนชี้แจง และเขียนแสดงควำมคิดเห็น 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียน ภำษำไทย : หลักภำษำและกำรใช้ภำษำ ม.3  
  - ข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ 
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บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
1. ผลการเรียนรู้ 
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................ .................... 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
3. แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
                (นำงสำวชนำพร  คงชำติ) 
                ครูผู้สอน  
        ……… / ……… / ……… 
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (......................................) 
        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
        ……… / ……… / ………  
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (.....................................) 
        ……… / ……… / ……… 
ควำมเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       ลงชื่อ ........................................... 
               (.......................................) 
        ……… / ……… / ……



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และผลงานนักเรียน 
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ใบงานที่ 1 เรื่อง การเสริมทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

 

ชื่อ ............................................................................................. ชั้น ..................... .. เลขท่ี ................... 
 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทางตรง (กำรคิดคล่อง) 
1. ให้นักเรียนจดบันทึกค ำ 2 ค ำท่ีต้องกำรเปรียบเทียบกันมำประมำณ 10 คู่ พร้อมทั้งบอกประเด็น
ควำมเหมือนของค ำแต่ละคู่  
 ตัวอย่ำง  ต้นไม้ –ปลำ      มคีวำมเหมือนกันคือ   มีชีวิต  ขยำยพันธุ์ได้  ขำดน  ำไม่ได้ 
 1) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 

2) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 
3) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 
4) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 
5) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 
6) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 
7) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 
8) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 
9) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 
10) .................................. มีควำมเหมือนกันคือ   .................................................................... 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (กำรคิดยืดหยุ่น) 
2. ให้นักเรียนเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งของ แล้วอธิบำยออกมำเป็นถ้อยค ำที่หลำกหลำยสื่อถึงอำรมณ์
ควำมรู้สึกตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แล้วจดบันทึกไว้ เช่น 
         1) หำกนักเรียนเป็นต้นไม้ที่ถูกตัดไปสร้ำงบ้ำน นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) หำกนักเรียนเป็นเสือด ำที่ก ำลังจะถูกยิง นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) หำกนักเรียนเป็นล ำคลองเต็มไปด้วยขยะ นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 การสร้างค าคู่ขัดแย้ง (กำรคิดริเริ่ม) 
3. ให้นักเรียนน ำค ำท่ีได้จำกข้ันตอนกำรเปรียบเทียบทำงตรงและกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของที่มี
ควำมหมำยขัดแย้งกันมำสร้ำงเป็นกลุ่มค ำใหม่ประมำณ 5 กลุ่มค ำ 
 เช่น  ควำมสุขอันแสนทุกข์ทรมำน  หมำยถึง ต้นไม้ที่ถูกตัดเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ 
 1) …………………………………………   หมำยถึง .......................................................................... 
 2) …………………………………………   หมำยถึง ......................................................................... . 
 3) …………………………………………   หมำยถึง .......................................................................... 
 4) …………………………………………   หมำยถึง .......................................................................... 
 5) …………………………………………   หมำยถึง .......................................................................... 
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ใบงานที่ 2 สร้างสรรค์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ค าขวัญ) 

ชื่อ ............................................................................................. ชั้น ..................... .. เลขท่ี ................... 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนค ำขวัญคนละ 5 ค ำขวัญ เพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้อ่ำนหรือผู้ฟังเห็นคุณค่ำของกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (กำรคิดละเอียดลออ) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 1 เร่ือง การเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ชื่อ ............................................................................................. ชั้น ..................... .. เลขท่ี ................... 
 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทางตรง (กำรคิดคล่อง) 
1. ให้นักเรียนจดบันทึกค ำ 2 ค ำท่ีต้องกำรเปรียบเทียบกันมำประมำณ 10 คู่ พร้อมทั้งบอกประเด็น
ควำมเหมือนของค ำแต่ละคู่ 
 ตัวอย่ำง ครีมทำผิว – รองเท้ำ มีควำมเหมือนกันคือ ปกป้องผิวหนัง ปกปิดผิวหนัง  หลำยเฉดสี 
 1) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 

2) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 
3) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 
4) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 
5) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 
6) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 
7) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 
8) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 
9) ..................................... มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 
10) .................................. มีควำมเหมือนกันคือ   ..................................................................... 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (กำรคิดยืดหยุ่น) 
2. ให้นักเรียนเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งของ แล้วอธิบำยออกมำเป็นถ้อยค ำที่หลำกหลำยสื่อถึงอำรมณ์
ควำมรู้สึกตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แล้วจดบันทึกไว้ เช่น 
         1) หำกนักเรียนเป็นรถยนต์ที่ไม่ใช้น  ำมัน นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) หำกนักเรียนเป็นถุงพลำสติกท่ีอยู่บนถนน นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) หำกนักเรียนเป็นกระเป๋ำที่ตั งอยู่ในตู้โชว์ นักเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 การสร้างค าคู่ขัดแย้ง (กำรคิดริเริ่ม) 
3. ให้นักเรียนน ำค ำท่ีได้จำกข้ันตอนกำรเปรียบเทียบทำงตรงและกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของที่มี
ควำมหมำยขัดแย้งกันมำสร้ำงเป็นกลุ่มค ำใหม่ประมำณ 5 กลุ่มค ำ 
 เช่น  ควำมหรูหรำที่น่ำสะพรึงกลัว หมำยถึง กำรน ำหนังสัตว์มำผลิตเป็นสินค้ำรำคำแพง 
 1) …………………………………………   หมำยถึง ........................................................................... 
 2) …………………………………………   หมำยถึง ............................................................... ............ 
 3) …………………………………………   หมำยถึง ........................................................................... 
 4) …………………………………………   หมำยถึง ........................................................................... 
 5) …………………………………………   หมำยถงึ ........................................................................... 
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ใบงานที่ 2 เร่ือง สร้างสรรค์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนโฆษณาสินค้า) 

 

ชื่อ ............................................................................................. ชั้น  ....................... เลขท่ี ................... 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนออกแบบแผ่นป้ำยโฆษณำสินค้ำท่ีนักเรียนสนใจ เป็นสินค้ำท่ีไม่เคยมีผู้ใดคิดค้น
มำก่อน โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบของกำรเขียนโฆษณำ และลักษณะของกำรใช้ภำษำ (กำรคิด
ละเอียดลออ) 
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ภาคผนวก ง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 
 

 
ค าชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก   
      จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน เวลาท าแบบทดสอบ 50 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ข้อปฏิบตัิ 
  1. ให้นักเรียน  ทับตัวเลข 1) 2) 3) หรือ 4) หนา้ค าตอบที่ถูกต้อง 
  เพียงค าตอบเดียวลงในแบบทดสอบ 
  2. ท าแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ 
  3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 50 นาที  
  4. เมื่อหมดเวลาให้น าแบบทดสอบสง่คืนครู 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียน  ทับตัวเลขหน้ำค ำตอบที่ถูกต้องเพียงค ำตอบเดียว 
 

1. ประเด็นส ำคัญของกำรเขียนอวยพรในข้อใดจ ำเป็นน้อยที่สุด (กำรเข้ำใจ) 
1) อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือตำมลัทธิศำสนำ         
2) โอกำสในกำรเขียนบัตรอวยพร                       
3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้อวยพรและผู้รับพร 
4) แสดงควำมยินดีในโอกำสที่อวยพร 

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของค ำขวัญ (กำรจ ำ) 
 1) ถ้อยค ำสั้น ๆ กระชับ  
 2) ถ้อยค ำทันสมัยอยู่ในควำมนิยม 
 3) สัมผัสคล้องจอง  
 4) มีควำมหมำยลึกซึ้ง ให้ข้อคิด ค ำสอน 
3. กลวิธีกำรเขียนค ำขวัญในข้อใด ใช้ทั้งกำรเล่นค ำ และกำรเล่นสัมผัส (กำรวิเครำะห์) 
 1) เมำไม่ขับ เร็วแล้วจับ ขับไม่โทร 
 2) ผลิตพืชปลอดภัย น ำไทยสู่ครัวโลก 
 3) ช่วยรำษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัด ยุติธรรม 
 4) พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยำเสพติด 
4. ค ำขวัญในข้อใดเหมำะสมกับข้อควำมนี้ (กำรวิเครำะห์) 
 “ในยำมที่เศรษฐกิจวิกฤตเช่นนี  เป็นเรื่องที่คนไทยต้องต่อสู้กับควำมนิยมสินค้ำต่ำงประเทศ    
คนไทยต้องส่งเสริมสนับสนุนสินค้ำไทย เรำมีควำมสำมำรถเทียบเท่ำระดับโลก ขอเพียงโอกำสให้ 
คนไทยได้พิสูจน์ฝีมือบ้ำง” 
 1) ไทยท ำไทยใช้ไทยเจริญ     

2) สินค้ำไทยก้ำวไกลในต่ำงแดน 
 3) หำกไทยไม่ช่วยไทย ก็แล้วใครจะมำช่วยเรำ  

4) เศรษฐกิจไม่เป็นปัญหำ ถ้ำสินค้ำส่งออกได้ 
5. ค ำขวัญในข้อใดโน้มน้ำวใจให้ผู้ฟังจ ำและปฏิบัติตำม (กำรวิเครำะห์) 
 1) ภูมิใจไทยท ำ ดีใจไทยใช้ 
 2) ขับเร็วชิดขวำ ขับช้ำชิดซ้ำย 
 3) ต ำรวจอยู่ไหน ประชำชนอุ่นใจ 
 4) ทิ้งขยะไม่เลือกท่ี หมดรำศีไปทั้งเมือง 
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6. ข้อควำมต่อไปนี้ควรอยู่ส่วนใดของนิทำน (กำรวิเครำะห์) 
     “ยังมีครอบครัวหมูครอบครัวหนึ่ง ประกอบด้วยพ่อหมู แม่หมู และลูกหมูอีก 5 ตัว ลูกหมู
สุดท้องชื่อ หนูนิด เป็นหมูตัวน้อย ๆ ที่แสนซุกซนต่ำงจำกพ่ีทุกตัว" 
 1) ส่วนค ำน ำ 
 2) ส่วนเนื้อเรื่อง 
 3) ส่วนขยำยเนื้อเรื่อง 
 4) ส่วนสรุป 
7. ถ้ำต้องกำรสมัครเรียนในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ข้อใดไม่เหมำะสมกับกำรเขียน
แนะน ำตนเอง (กำรวิเครำะห์) 
 1) ปัจจุบันผมก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอดุลเกียรติวิทยำ 
 2) ผมเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยไปศึกษำที่ประเทศจีนเป็นเวลำ 1 ปี 
 3) กำรด ำเนินชีวิตของผมถือคติ รู้รักษำตัวรอดเป็นยอดดี เพรำะถ้ำมนุษย์ไม่รู้วิธีกำรเอำตัว   
              รอดก็ไม่สำมำรถมีชีวิตในสังคมนี้ได้ 

4) งำนอดิเรกของผม คือ ฟังเพลง เล่นเกม และอ่ำนหนังสือวรรณกรรมต่ำง ๆ เพ่ือผ่อนคลำย   
    และค้นหำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 

8. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งในข้อควำมต่อไปนี้ (กำรวิเครำะห์) 
 “หมู่บ้ำนนี มีผู้อำศัยเกือบหนึ่งพันครอบครัว  แต่ไม่มีสถำนะที่ที่ชำวบ้ำนจะพักผ่อนหย่อนใจ
ได้เลย  บริเวณนี เป็นที่ว่ำงแห่งเดียวที่เหลืออยู่  กำรสร้ำงอำคำรพำณิชย์ในบริเวณนี จึงเป็นกำรกระท ำ
ที่ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมแม้แต่น้อย” 

1) หมู่บ้ำนนี้ควรสร้ำงอำคำรพำณิชย์หรือไม่ 
2) ชำวบ้ำนมีที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอหรือไม่ 

 3) ควรสร้ำงอำคำรพำณิชย์ในบริเวณท่ีเหลืออยู่หรือไม่ 
4) ผลประโยชน์ทำงธุรกิจส ำคัญกว่ำผลประโยชน์ของชุมชนหรือไม่ 

9. ข้อใดเป็นหลักกำรเขียนโฆษณำ (กำรเข้ำใจ) 
 1) ค ำนึงถึงผลก ำไร โน้มน้ำวผู้อ่ำนให้มำกท่ีสุด  
 2) ใช้ประโยคก ำกวม ชวนติดตำม ชวนตีควำม 
 3) เปรียบเทียบกับสินค้ำอ่ืนเพ่ือให้เห็นข้อดี  
 4) เขียนตำมควำมเป็นจริง 
10. โฆษณำข้อใดใช้วิธีกำรโน้มน้ำวใจด้วยกำรใช้ค ำขัดแย้งกัน (กำรเข้ำใจ)  
 1) กำรบินไทยรักคุณเท่ำฟ้ำ 
 2) เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้ำน 
 3) นิยมไทย เงินตรำไม่รั่วไหล ชำติไทยไม่เสียดุล 
 4) ต้ม ผัด แกง ทอด หอมอร่อยในพริบตำ 
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11. โฆษณำข้อใดใช้วิธีกำรโน้มน้ำวใจด้วยกำรท้ำทำย (กำรเข้ำใจ) 
 1) นิยมไทย เงินตรำไม่รั่วไหล ชำติไทยไม่เสียดุล 
 2) จำนไหน...จำนไหน...ก็อร่อย ต้องน้ ำปลำตรำปลำทะเล 
 3) ชุดนักเรียนตรำมิตรแท้ส ำหรับนักเรียนธรรมดำที่ไม่ธรรมดำ 
 4) เพียงปลำยสัมผัส ควำมคมชัด...ก็ปรำกฏ ต้องโทรทัศน์ตรำชัดเจน 
12. “ไร้รอยต่อ ทอเต็มผืน หลับเต็มตื่น ด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้” ข้อใดไม่ปรำกฏในโฆษณำนี้  
(กำรเข้ำใจ) 
 1) ข้อมูลสินค้ำ 
 2) สำรจรรโลงใจ 
 3) กำรใช้ค ำคล้องจอง 
 4) คุณประโยชน์เด่นของสินค้ำ 
13. ส่วนใดปรำกฏเด่นชัดที่สุดในข้อควำมโฆษณำต่อไปนี้ (กำรวิเครำะห์) 
 “ต้ม ผัด แกง ทอด หอมอร่อยในพริบตำ คู่ครัวรสดี” 
 1) ใช้ค ำขัดแย้งกัน 
 2) ใช้กำรท้ำทำย 
 3) ให้ค ำแนะน ำ 
 4) บอกประโยชน์ของสินค้ำ 
14. ข้อใดคือควำมหมำยของกำรเขียนนิทำน (ควำมจ ำ) 

1) งำนเขียนรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมลำยลักษณ์ แต่งในรูปแบบของร้อยแก้ว 
 2) งำนเขียนที่ถูกยกย่องว่ำเขียนดี มีคุณค่ำ สำมำรถท ำให้ผู้อ่ำนเกิดอำรมณ์สะเทือนใจ 
 3) งำนเขียนที่เขียนขึ้นโดยใช้จินตนำกำรของตนเองอย่ำงสมจริงสมจัง มีขนำดสั้น  
              ตัวละครไม่มำก 
 4) งำนเขียนที่มุ่งให้ควำมสนุกสนำนแก่ผู้อ่ำนเป็นส ำคัญ เป็นเรื่องเล่ำมำจำกคนรุ่นหนึ่ง 
              สู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  
15.  ข้อใดน ำข้อควำมท่ีก ำหนดให้มำเรียบเรียงเป็นข้อควำมแล้วมีควำมหมำยสัมพันธ์กันต่อเนื่องเป็น
เรื่องรำวเดียวกันอย่ำงมีเอกภำพ (กำรประยุกต์ใช้) 
      (1) เปลวแดดเต้นระยิบระยับเหนือทุ่งกว้ำงใหญ่ 
      (2) สิงโตแอบหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ใบ 
      (3) โขลงช้ำงยืนโยกตัวชำ้ ๆ ลิงดูไม่ซุกซนเหมือนเคย 
      (4) ในฤดูร้อนเพ่ือนสัตว์ต่ำงเหงำหงอย 
 1) 1  3  2  4 
 2) 2  4  3  1 
 3) 3  1  4  2 
 4) 4  2  3  1 
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16. กำรกล่ำวถ้อยค ำไพเรำะเพ่ือให้เกิดควำมจรรโลงใจ โน้มน้ำวใจ หรือกระตุ้นให้กระท ำในสิ่งที่ดีงำม
คือกำรพูดประเภทใด (กำรจ ำ) 
 1) กล่ำวให้โอวำท 
 2) กล่ำวปรำศรัย 
 3) กล่ำวสุนทรพจน์ 
 4) กล่ำวปำฐกถำ 
17. กำรเขียนประวัติบุคคลส ำคัญในข้อใดจ ำเป็นน้อยที่สุด (กำรเข้ำใจ) 
 1) กล่ำวถึงแง่คิดท่ีได้จำกประวัติบุคคลนั้น ๆ 
 2) กล่ำวถึงประวัติกำรศึกษำของบุคคลนั้น ๆ  
 3) กล่ำวถึงคุณงำมควำมดีและเหตุกำรณ์ส ำคัญในชีวิต 
 4) กล่ำวถึงเกียรติประวัติและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
18. ข้อควำมนี้ผู้เขียนไม่ได้กล่ำวถึงสิ่งใด (กำรวิเครำะห์) 
“พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นพระรำชโอรสในรัชกำลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิริน-
ทรำบรมรำชินี พระรำชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2396 มีพระนำมเดิมว่ำ สมเด็จพระเจ้ำลูก
ยำเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำลงกรณ์ ทรงได้รับกำรศึกษำขั นต้นในพระบรมหำรำชวังเมื่อพระชนมำยุ 13 พรรษำ 
ทรงเป็นกรมขุนพินิตประชำนำถ เสวยรำชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2411 ขณะมีพระชนมพรรษำ
เพียง 15 พรรษำ โดยมีเจ้ำพระยำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน จนถึง พ.ศ. 
2416 ทรงบรรลุนิติภำวะ พระชนมพรรษำครบ 20 พรรษำ จึงมีพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกครั งที่ 2 
ทรงครองรำชสมบัติยำวนำนถึง 42 ปี สวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2453” 
 1) วันเดือนปีเกิดและบิดำมำรดำ 
 2) สถำนที่เกิดและประวัติกำรศึกษำ 
 3) เกียรติประวัติที่ควรยกย่องและสรรเสริญ 
 4) วันเดือนปีที่สิ้นอำยุขัยและหน้ำที่กำรท ำงำน 
19. เรื่องที่น ำมำเขียนอธิบำยควรมีลักษณะอย่ำงไร (กำรเข้ำใจ) 
          1) เรื่องที่ทันสมัย 
          2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 
          3) เรื่องท่ีน่ำสนใจ น่ำรู้ และต้องกำรค ำตอบ 
          4) เรื่องที่ให้ควำมรู้ควำมคิดและน ำไปปฏิบัติตำมได้ 
20. ข้อใดไม่ใช่วิธีกำรเขียนอธิบำย (กำรเข้ำใจ) 
          1) ใช้ถ้อยค ำที่กระชับรัดกุม 
          2) ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 
          3) เขียนโดยยกเหตุผล 
          4) เขียนเรียงล ำดับขั้นตอนในกำรปฏิบัติ 
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21. หลักกำรปฏิบัติให้ผู้ฟังและผู้ดูคล้อยตำมควำมเห็นของตน ข้อใดเป็นไปได้ดีที่สุด (กำรวิเครำะห์) 
   1) สร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำให้แก่ตน โดยแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ 
   2) ยกตัวอย่ำง เหตุผล ข้ออ้ำงอิง ข้อโต้แย้งต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนข้อคิดเห็นของตน 
   3) ใช้ศิลปะในกำรพูดอย่ำงมีชีวิตชีวำ จริงใจ มีเหตุผล 
  4) กำรมีมำรยำทในกำรพูด 
22. ข้อใดมีลักษณะเป็นข้อคิดเห็น (กำรเข้ำใจ) 
 1) ฟ้ำด ำด้วยดึกอันลึกลับ 
 2) มืดจับแผ่นฟ้ำแล้วทำท่ัว 
 3) หมองหมองมัวมัวอยู่ทึมทึม 
 4) โลกตกอยู่ในควำมเงียบอันน่ำกลัว 
23. “คุณคิดอย่ำงไรดิฉันไม่สน ขอเพียงคุณฟังควำมคิดของฉัน” ข้อโต้แย้งนี้มีน้ ำเสียงและควำมหมำย
ตรงกับข้อใดมำกที่สุด (กำรเข้ำใจ) 
 1) ดิฉันมีควำมเห็นต่ำงจำกคุณ                
 2) ดิฉันไม่เห็นด้วยกับควำมคิดของคุณ 
 3) ดิฉันคิดอย่ำงนี้ใครจะท ำไม                 
 4) คุณอำจคิดอย่ำง ดิฉันคิดอย่ำง แต่คุณควรฟังดิฉัน 
24. ข้อควำมนี้เป็นกำรใช้ภำษำแบบใด (กำรเข้ำใจ) 
 “ควำมคิดเห็นทั งหมดที่คุณศักดิ์เสนอมำนั นนับว่ำยอดเยี่ยมมำก สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้และ
จะเห็นผลได้อย่ำงทันตำ ผมคิดว่ำเป็นสิ่งที่น่ำสนับสนุนเป็นอย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ตำมผมคิดว่ำควำมเห็น
ของคุณพงศ์น่ำสนใจกว่ำ”   
 1) กำรแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้ง              
 2) กำรแสดงควำมคิดเห็นเชิงสนับสนุน 
 3) กำรแสดงควำมคิดเห็นโน้มน้ำว            

4) กำรแสดงควำมคิดเห็นเชิงอภิปรำย 
25. “คณะกรรมกำรนักเรียนประชุมกันแล้ว มีมติให้ปลูกไม้ยืนต้นใกล้ ๆ อำคำร 6 เพ่ือเป็นที่ระลึก
ก่อนจบกำรศึกษำ” ข้อใดเป็นกำรแสดงกำรเขียนโต้แย้งข้อควำมได้เหมำะสมที่สุด (กำรวิเครำะห์) 
 1) ดิฉันเห็นด้วย แต่ควรปลูกห่ำงจำกอำคำร 6 เพ่ือไม่ให้รำกชอนไชท ำให้ปูนแตก 
 2) ดิฉันเห็นด้วย แต่ควรปลูกไม้ล้มลุก เพรำะดูแล้วสวยงำม ประหยัดเงินได้มำกกว่ำ 
 3) ดิฉันไม่เห็นด้วย กำรปลูกต้นไม้เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยอำคำรสถำนที่ไม่ใช่หน้ำที่ของนักเรียน 
 4) ดิฉันไม่เห็นด้วย เรำควรซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนดีกว่ำปลูกต้นไม้ เพรำะมีประโยชน์ 
      มำกกว่ำ 
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26. “กำรเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ต้องถำมใคร ให้ถำมใจเรำดู ว่ำยน  ำไม่เป็นเปลี่ยนสระก็ช่วยไม่ได้ รักไม่
เป็นเปลี่ยนแฟนก็ดูแลไม่ได้ ท ำงำนไม่เป็นเปลี่ยนงำนก็ก้ำวหน้ำไม่ได้ เรียนรู้ไม่เป็นเปลี่ยนครูก็แก้ไม่ได้ 
เรำเป็นต้นเหตุของทุกเรื่อง จะเปลี่ยนทุกอย่ำง ส ำคัญที่สุดจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเรำ” 
ข้อใดเป็นกำรเขียนแสดงควำมเห็นโต้แย้งประเด็นที่ขีดเส้นใต้อย่ำงมีเหตุผล (กำรวิเครำะห์) 
 1) กำรเปลี่ยนแปลงจะประสบควำมส ำเร็จต้องร่วมมือกัน 
 2) กำรเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ำยแต่เรำไม่พยำยำมเปลี่ยนเอง 
 3) กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่เกิดขึ้นถ้ำเรำไม่คิดจะเปลี่ยน 
 4) กำรเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจำกกำรรู้จักเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ 
27. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง (กำรเข้ำใจ) 
 1) ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนรับรู้ได้ตรงกัน 
 2) ข้อคิดเห็นของมนุษย์ในเรื่องเดียวกันย่อมเหมือนกัน 
 3) ข้อคิดเห็นคือควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ที่มนุษย์รับรู้ 
 4) ข้อเท็จจริงเป็นควำมจริงเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวมนุษย์  
28. ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ถูกต้องตำมข้อบังคับของบำทท่ี 1 ของโคลงสี่สุภำพ (กำรเข้ำใจ) 
 1) ก่อ ฐำนรูปแบบตั้ง     เป็นทรง  
 2) กวน ตะกอนสงบแล้ว  กลับมำ 
 3) ใครใครยำมคับข้อง     ติดคอ 
 4) กระดังงำผ่ำนต้อง      ไฟลน 
29. ค ำในข้อใดควรน ำมำเติมในช่องว่ำงจึงถูกต้องตำมหลักกำรแต่งค ำประพันธ์ (กำรประยุกต์ใช้) 
 
 
 
 
  

1) ดี ใต ้ ทุกข ์   2) มี เหนือ จิต 
 3) เกิด ไหน สร้ำง   4) ก่อ ไทย ใจ 
30. โคลงสี่สุภำพต่อไปนี้ควรเติมวรรคใดจึงจะถูกต้องตำมฉันทลักษณ์ และได้ควำมหมำยสมบูรณ์ 
(กำรประยุกต์ใช้) 

 
 1) สละลับลำร้ำง    2) คืนค่ ำหนำวน้ ำค้ำง 
 3) เดือนด้อยดำวลบล้ำง   4) โดดเดี่ยวต้องเคว้งคว้ำง 
 
 

     อันพิบูลทรัพย์เพี ยง  เพียงใด 
ฤๅจักสมน ำไป   โอ่อ้ำง 
ตระหนักอยู่แก่ใคร  ครำวดับ 
...............................  ต่ำงทิ งลงสลำย 

     สำมัคคี........ไว ้   เมืองไทย  เรำเฮย 
ทุกภำคโปรดรวมใจ  ก่อเกื อ 
รักกันมำกภำค........  จิตร่วม  สมำนแฮ 

   ผองเหล่ำไทยชำติเชื อ  ร่วม......สุขสันต์ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิว์ิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ือง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 

ข้อที ่ ข้อที ่ ข้อที ่

1. 3) 11. 4) 21. 2) 

2. 2) 12. 2) 22. 4) 

3. 4) 13. 4) 23. 4) 

4. 1) 14. 4) 24. 2) 

5. 2) 15. 1) 25. 1) 

6. 3) 16. 3) 26. 1) 

7. 3) 17. 2) 27. 2) 

8. 3) 18. 3) 28. 4) 

9. 1) 19. 3) 29. 3) 

10. 3) 20. 1) 30. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แบบวัดความสามารถในการเขียนเชงิสร้างสรรค์ 
 
 

 
ค าชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังนี้ 
 

ข้อที่ 1 
      ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวที่ก าหนดให้ (เวลา 25 นาที) 
 

ข้อ 2  
      ให้นักเรียนเขียนนิทานปลูกฝังคุณธรรม (เวลา 15 นาที) 
 

ข้อที่ 3 
      ให้นักเรียนเขียนโคลงส่ีสุภาพให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ (เวลา 20 นาที) 
 
 ข้อที่ 4 
       ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่ก าหนดให้ (เวลา 15 นาที) 
 
 ข้อที่ 5  
       ให้นักเรียนเขียนชีวประวัติบุคคลต้นแบบ (เวลา 15 นาที) 
 
 
 
                                                 ข้อปฏิบตัิ 

1. ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในแบบทดสอบ 
2. ท าแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ 
3. เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 90 นาที  
4. เมื่อหมดเวลาให้น าแบบทดสอบส่งคืนครู 
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แบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (หลังเรียน) 
1. ให้นักเรียนอ่ำนข่ำวที่ก ำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วเขียนแสดงควำมคิดเห็น (ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 15  
บรรทัด) 
 

อีก 12 ปี “ขยะพลาสติก” หมดไปจากไทย 

    ปัญหำขยะพลำสติกกลำยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกเร่งแก้ไขรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเริ่มชัดเจน
ตั้งแต่ปีนี้ หลังจำกท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโรดแมปกำรจัดกำรขยะพลำสติก พ.ศ. 2561-2573 แล้ว 
โดยได้วำงเป้ำหมำยลดขยะพลำสติก 7 ชนิด 

ปี 62 เลิกใช้พลาสติกจ านวน 3 ชนิด  
  ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ 1.พลำสติกหุ้มฝำขวดน้ ำดื่ม  
2.พลำสติกผสมสำรอ็อกโซ่ (OXO) ซึ่งเป็นสำรที่มีส่วนผสมของพืช
และมีน้ ำมันปิโตรเคมีในกระบวนกำรผลิตในกระบวนกำรผลิตไม
โครบี ด  (Microbead) เช่ น  ถุ งที่ ใช้ ต ำมซู เป อร์ม ำ เก็ ตชั้ น น ำ 
“สำมำรถย่อยสลำยได้เมื่ออยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีออกซิเจนและ
แสงแดดจะแตกสลำยกลำยเป็นผุยผง แต่ยังไม่มีผลวิจัยรองรับว่ำ
จะสำมำรถย่อยสลำยหำยไป ไม่หลงเหลือสิ่งตกค้ำงในธรรมชำติ 
จึงยังไม่เป็นที่ยอมรับมำกนัก” และ 3.พลำสติกประเภทสำรโพเอ
ทิลีนขนำดเล็กกว่ำ 5 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่ำเม็ดทรำยซึ่งก ำจัดได้
ยำกมำก โดยเคยมีงำนวิจัยพบพลำสติกประเภทนี้ในตัวอย่ำง
อุจจำระของคนที่เข้ำร่วมวิจัยจำกยุโรป รัสเซีย ญี่ปุ่น และอีก 8 
ประเทศ จำกกำรทดสอบ 10 รูปแบบ ท ำให้นักวิจัยคำดว่ำอำจมีเม็ดพลำสติกขนำดจิ๋วอีกจ ำนวนมำก
ตกค้ำงอยู่ในระบบย่อยอำหำรของมนุษย์ โดยพลำสติกจิ๋วคือพลำสติกที่มีขนำดเล็กกว่ำ 5 มิลลิเมตร 
พบในสินค้ำ เช่น สำรเร่งกำรผลัดเซลล์ผิว (exfoliant) หรือกำรย่อยสลำยมำจำกพลำสติกขนำดใหญ่กว่ำ 
ทั้งจำกกำรเสื่อมสภำพ สภำพอำกำศ กำรผุพัง และกำรฉีกขำด ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวมักพบในขยะ
พลำสติกในมหำสมุทร ยังพบพลำสติกประเภทสำรโพเอทิลีนขนำดเล็กกว่ำ 5 มิลลิเมตร ในน้ ำประปำ  

น้ ำบรรจุขวด ปลำ เนื้อเยื่อของหอยแมลงภู่ และแม้แต่ในเบียร์ 
ปี 2565 เดินหน้าต่อยกเลิกอีก 4 ชนิด 

  จำกนั้น ภำยในปี 2565 จะยกเลิกพลำสติกประเภทหูหิ้วขนำดควำมหนำ 36 ไมครอน (ใช้
แล้วทิ้ง) กล่องโฟมบรรจุอำหำร แก้วพลำสติก และหลอดดูดพลำสติก ยกเว้นในกรณีที่จ ำเป็นส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย และเด็ก 

เป้าหมายที่ 2 น าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100  

  ภำยในปี 2570 จะเข้ำสู่ เป้ำหมำยที่ 2 คือกำรน ำขยะพลำสติกกลับมำใช้ประโยชน์ 100% 
โดยจะมีกำรศึกษำและก ำหนดประโยชน์และส่วนที่เป็นประโยชน์กลับมำใช้ประโยชน์ หรือน ำไป
จัดกำรขยะเพ่ือเป็นพลังงำน “กำรเดินหน้ำโรดแมปนี  คำดว่ำจะสำมำรถลดปริมำณขยะพลำสติกได้
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ประมำณ 0.78 ล้ำนตันต่อปี  และสำมำรถประหยัดงบประมำณในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยได้ประมำณ 
3,900 พันล้ำนบำทต่อปี” 

  อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พบว่ำ ปัจจุบัน
ประเทศไทยใช้พลำสติกภำยในประเทศจ ำนวนมำกโดยในช่วง 10 ปี ที่ ผ่ำนมำมีขยะพลำสติกเกิดขึ้น
ประมำณปีละ 2 ล้ำนตัน แต่กลับไปใช้ประโยชน์ประมำณปีละ 0.5 ล้ำนตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้ำนตัน 
ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลำสติกที่ปนเปื้อน เช่น ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอำหำร ถุงหูหิ้ว เป็นต้น 
เนื่องจำกขยะพลำสติกใช้เวลำในกำรย่อยสลำยนับร้อยปี ท ำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมำณและพ้ืนที่ฝัง
กลบ ตลอดจนสร้ำงปัญหำขยะลอยในแม่น้ ำล ำคลอง โดยเฉพำะปัญหำขยะพลำสติกลงสู่ท้องทะเล 
ส่งผลกระทบต่อแหล่งปะกำรังและสัตว์ทะเล 
 

1. ให้นักเรียนอ่ำนข่ำวที่ก ำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วเขียนแสดงควำมคิดเห็น (ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 15  
บรรทัด) 
 

............................................................................................................................... .................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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2. ให้นักเรียนเขียนนิทำนที่มีเนื้อหำเก่ียวกับกำรปลูกฝังคุณธรรม (ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 15 บรรทัด) 
พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหำ 

 

ชื่อเรื่อง .....................................................................................  
 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ..................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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3. ให้นักเรียนเขียนโคลงสี่สุภำพให้ถูกต้องตำมฉันทลักษณ์เพ่ือน ำเสนอเอกลักษณ์และของดีของ
จังหวัดปทุมธำนี รวมทั้งก่อให้เกิดควำมรักและหวงแหนท้องถิ่น จ ำนวน 2 บท 
 

 
 

โคลงสี่สุภำพ เรื่อง ของดีจังหวัดปทุมธำนี 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... .............................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. ...............................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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4. ให้นักเรียนเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพที่ก ำหนดให้ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหำ 

(ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 15 บรรทัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อเรื่อง ............................................................................................................  

 

.............................................................................................................................................................. ..

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... .....  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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5. “คนเรำจะประสบควำมส ำเร็จในชีวิตได้ ส่วนหนึ่งมำจำกตัวอย่ำงที่ดี คนที่ท ำให้
คุณได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ท ำให้มองเห็นควำมจริงที่เกิดขึ นรอบๆ ตัว ได้ชัดเจนมำกขึ น 
กำรมีบุคคลต้นแบบจะเป็นใครก็ได้ ทั งที่มีชื่อเสียง หรือเป็นคนที่คุณเคำรพรัก และ
นับถือ หำกแต่ว่ำเขำเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ทั งนั น”  
  จำกข้อควำมข้ำงต้น ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงบุคคลที่เป็นแบบอย่ำงในชีวิตของนักเรียน  
พร้อมทั้งเล่ำประวัติและเหตุผลที่นักเรียนประทับใจ เคำรพรัก หรือนับถือบุคคลนั้นเป็นต้นแบบใน 

กำรด ำเนินชีวิต (ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 15 บรรทัด) 
 

บุคคลต้นแบบของนักเรียน คือ .................................................................. ..........................................  

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................. ...................
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................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... .......................

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางสรุปผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือวิจัย 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลกำรเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยและคะแนน
ควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนด ำเนินกำรทดลอง 
 
 ตารางท่ี 1.1  แสดงผลกำรเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนด ำเนินกำรทดลอง 
 
ห้องเรียน ค่าเฉลี่ย N  S.D. df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 15.74 31 .535 64 .319 .279 
กลุ่มควบคุม 15.71 35 .477 

 
จำกตำรำงพบว่ำ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย ก่อนทดลองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลกำรทดสอบแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติ แสดงว่ำนักเรียนทั้ง 2 ห้องมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยไม่แตกต่ำงกัน 

 
 

  ตารางท่ี 1.2  แสดงผลกำรเปรียบเทียบคะแนนควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนด ำเนินกำรทดลอง 

 
ห้องเรียน ค่าเฉลี่ย N  S.D. df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 23.71 31 .757 64 3.921 1.375 
กลุ่มควบคุม 19.20 35 .850 

 
จำกตำรำงพบว่ำ คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ก่อนทดลองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลกำรทดสอบแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติ แสดงว่ำนักเรียนทั้ง 2 ห้องมีควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ไม่แตกต่ำงกัน 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรเขียน         
เชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับกำรสอนเขียนแบบ       
เน้นกระบวนกำร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชำญ 

 

ข้อที ่ รายการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

รว
ม 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

แปลผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

1. ด้านสาระส าคัญ ค่าเฉลี่ยรวม 4.87 มากที่สุด 
1.1 สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ 
ตัวช้ีวัด และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงใน
หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 

5 5 5 5 5 25 5.00 มำกที่สุด 

1.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 มำกที่สุด 
1.3 มีควำมถูกต้อง ชัดเจน เข้ำใจง่ำย 5 5 4 5 4 23 4.60 มำกที่สุด 

2. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 มากที่สุด 
2.1 สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ 
ตัวช้ีวัด และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงใน
หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 

5 5 5 5 5 25 5.00 มำกที่สุด 

2.2 ครอบคลุมพฤติกรรมกำรเรียนรู้ด้ำน
ควำมรู้ (K) ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) และ
ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) 

4 4 5 5 5 23 4.60 มำกที่สุด 

3. ด้านสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 มากที่สุด 
3.1 สอดคล้องกับแบบฝึกทักษะกำรเขียน
เชิงสร้ำงสรรค ์

5 5 4 5 4 23 4.60 มำกที่สุด 

3.2 เหมำะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 5 5 4 5 4 23 4.60 มำกที่สุด 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 มากที่สุด 

4.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
เขียนเชิงสร้ำงสรรค ์

4 5 4 4 5 22 4..40 มำกที่สุด 

4.2 กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้แบบซินเนค
ติกส์ร่วมกับกำรสอนเขียน 
แบบเน้นกระบวนกำรที่มีต่อควำมสำมำรถใน
กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยของนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3  
มี 5 ข้ันตอน ดังนี ้
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
 

ข้อที ่ รายการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

รว
ม 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

แปลผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

 

    4.2.1 ข้ันกำรก ำหนดเงื่อนไขและค้นคว้ำ
ข้อมูล 

5 5 3 4 5 22 4.40 มำกที่สุด 

   4.2.2 ข้ันกำรส่งเสริมทักษะทำงภำษำเพื่อ
พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค ์

4 4 3 5 4 20 4.00 มำก 

    4.2.3 ข้ันกำรร่ำงงำนและสร้ำงงำนเขียน
ตำมเงื่อนไข 

5 5 3 5 4 22 4.40 มำกที่สุด 

   4.2.4 ข้ันอ่ำนทบทวนและแก้ไขงำนเขียน 5 5 3 5 5 23 4.60 มำกที่สุด 
   4.2.5 ข้ันประเมินผลและน ำเสนองำน
เขียน 

5 5 3 5 5 23 4.60 มำกที่สุด 

5 ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู ้ ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 มากที่สุด 
5.1 สื่อ/แหล่งเรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรม
กำรเรยีนรู ้

4 5 4 5 5 23 4.60 มำกที่สุด 

6 ด้านการวัดผลและประเมินผล ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 มากที่สุด 
6.1 มีกำรวัดและประเมินผลตรงตำมเนื้อหำ
และจุดประสงค์กำรเรียนรู ้

5 5 4 5 4 23 4.60 มำกที่สุด 

6.2 ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินชัดเจนเข้ำใจ
ง่ำย 

5 5 4 5 4 23 4.60 มำกที่สุด 

 รวมคะแนนทั้งฉบับ 76 78 63 78 73 368 4.65 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของแบบวัดควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์   
             ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชำญ 

 

ตัวช้ีวัด ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 IOC 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

1. เขียนอธิบำย 
ชี้แจง แสดงควำม
คิดเห็น และโต้แย้ง
อย่ำงมีเหตุผล 
 

ข้อ 1 ให้นักเรียนเขียน
แสดงควำมคิดเห็นจำกข่ำว
ที่ก ำหนดให้ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. เขียนข้อควำม
โดยใช้ถ้อยค ำได้
ถูกต้องตำมระดับ
ภำษำ 

ข้อ 2 ให้นักเรียนเขียน
นิทำนปลูกฝังคุณธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ข้อ 3 ให้นักเรียนเขียน
นิทำนที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
กำรปลูกฝังคุณธรรมและมี
เนื้อหำเก่ียวข้องกับภำพท่ี
ก ำหนดให้ 
 

+1 +1 0 0 +1 3 0.60 

3. กำรแต่งโคลงสี่
สุภำพ 

ข้อ 4 ให้นักเรียนเขียน
โคลงสี่สุภำพให้ถูกต้อง
ตำมฉันทลักษณ์  2 บท 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ข้อ 5 ให้นักเรียนเขียน
โคลงสี่สุภำพให้ถูกต้อง
ตำมฉันท-ลักษณ์โดยใช้ค ำ
ที่ก ำหนด จ ำนวน 5 ค ำ 
มำประกอบให้ครบทุกค ำ 
ควำมยำว 2 บท 
 

+1 +1 +1 0 0 3 0.60 

4. เขียนวิเครำะห์ 
วิจำรณ์ และแสดง
ควำมรู้ ควำม
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในเรื่องต่ำง ๆ 

ข้อ 6 ให้นักเรียนเขียนเล่ำ
เรื่องจำกภำพที่ก ำหนดให้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

ข้อ 7 ให้นักเรียนใช้ภำพ 4 
ภำพที่ก ำหนดให้ แต่ง
นิทำน ตั้งชื่อเรื่องให้
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  
 

ตัวช้ีวัด ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ  

 IOC 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

 

5. เขียนชีวประวัติ
หรืออัตชีวประวัติ
โดยเล่ำเหตุกำรณ์ 
ข้อคิดเห็น และ
ทัศนคติในเรื่อง 
ต่ำง ๆ 

ข้อ 8 ให้นักเรียนเขียน
ชีวประวัติบุคคลต้นแบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

คะแนนรวมทั้งฉบับ 4.25 0.85 
 

จำกตำรำงที่ 2 ผู้วิจัยเลือกแบบวัดควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งมีค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่ำง 0.80 – 1.00 จ ำนวน 5 ข้อ ไปใช้ทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 
  ข้อที ่1 ให้นักเรียนเขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกข่ำวที่ก ำหนดให้ 

ข้อที่ 2 ให้นักเรียนเขียนนิทำนปลูกฝังคุณธรรม 
ข้อที่ 4 ให้นักเรียนเขียนโคลงสี่สุภำพให้ถูกต้องตำมฉันทลักษณ์ จ ำนวน 2 บท 
ข้อที่ 6 ให้นักเรียนเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพที่ก ำหนดให้ 
ข้อที่ 8 ให้นักเรียนเขียนชีวประวัติบุคคลต้นแบบ 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ ภำษำไทย   
              ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชำญ 
 

ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
หมายเหตุ 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

1 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
2 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
9 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
19 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
20 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
22 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
25 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
27 1 1 1 1 1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
28 1 1 0 1 1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
 

ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
หมายเหตุ 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

 

29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
32 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
36 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีควำมสอดคล้อง 
37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 
40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีควำมสอดคล้อง 

รวมคะแนนทั้งฉบับ 0.95 มีควำมสอดคล้อง 
 

จำกตำรำงที่ 3 ผู้วิจัยเลือกข้อค ำถำมของแบบวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ 
ภำษำไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งมีค่ำควำมสอดคล้อง ( IOC) อยู่ระหว่ำง 0.80 – 1.00 
จ ำนวน 30 ข้อ ไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



163 
 

 
 
 

ตารางท่ี 5 สรุปผลกำรวิเครำะห์แบบวัดควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือหำคุณภำพของ  
   ข้อสอบ วิเครำะห์ค่ำควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำมเชื่อมั่น 

 
ข้อ ค่าความยากง่าย 

(p) 
วิเคราะห์ค่า p ค่าอ านาจจ าแนก  

(r) 
วิเคราะห์ค่า r 

1 0.42 จ ำแนกได้ 0.31 ยำก 
2 0.65 จ ำแนกได้ 0.37 ยำก 
3 0.54 จ ำแนกได้ 0.55 ปำนกลำง 
4 0.62 จ ำแนกได้ 0.36 ยำก 
5 0.54 จ ำแนกได้ 0.49 ปำนกลำง 

รวม 0.55 0.42 
ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Cronbach's Alpha)   = 0.839 

 
  จำกตำรำงที่ 4 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค ำถำมที่มีค่ำควำมยำกง่ำยอยู่ระหว่ำง 0.42 – 0.65 และมี
ค่ำอ ำนำจจ ำแนกอยู่ระหว่ำง 0.49 – 0.55 ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำมำรถคัดเลือกน ำไปใช้กับกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมได้  และน ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ที่คัดเลือกไว้แล้ว 
จ ำนวน 5 ข้อ หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำท 
(Cronbach) โดยใช้โปรแกรม SPSS ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้งฉบับ มีค่ำ
เท่ำกับ 0.839  
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ตารางท่ี 6 สรุปผลกำรวิเครำะห์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยเพ่ือหำคุณภำพของ  
   ข้อสอบ วิเครำะห์ค่ำควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำมเชื่อมั่น 

 
ข้อ ค่าความยาก 

(P) 
วิเคราะห์ค่า P ค่าอ านาจ 

จ าแนก (r) 
วิเคราะห์ค่า r 

 
หมายเหตุ 

1 0.70 ค่อนข้ำงง่ำย 0.44 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
2 0.83 ง่ำยมำก 0.33 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงสูง ไม่คัดเลือก 
3 0.87 ง่ำยมำก 0.26 อ ำนำจจ ำแนกปำนกลำง ไม่คัดเลือก 
4 0.76 ค่อนข้ำงง่ำย 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
5 0.43 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.70 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
6 0.67 ค่อนข้ำงง่ำย 0.44 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
7 0.69 ค่อนข้ำงง่ำย 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
8 0.78 ค่อนข้ำงง่ำย 0.15 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงต่ ำ ไม่คัดเลือก 
9 0.47 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
10 0.72 ค่อนข้ำงง่ำย 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
11 0.72 ค่อนข้ำงง่ำย 0.11 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงต่ ำ ไม่คัดเลือก 
12 0.46 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.33 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงสูง คัดเลือก 
13 0.52 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.89 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
14 0.72 ค่อนข้ำงง่ำย 0.19 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงต่ ำ ไม่คัดเลือก 
15 0.44 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.59 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
16 0.56 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.52 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
17 0.50 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.33 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงสูง คัดเลือก 
18 0.50 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.56 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
19 0.62 คอ่นข้ำงง่ำย 0.45 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
20 0.54 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
21 0.50 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
22 0.87 ง่ำยมำก 0.04 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงต่ ำ ไม่คัดเลือก 
23 0.57 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
24 0.87 ง่ำยมำก 0.19 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงต่ ำ ไม่คัดเลือก 
25 0.85 ง่ำยมำก 0.22 อ ำนำจจ ำแนกปำนกลำง ไม่คัดเลือก 
26 0.57 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.33 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงสูง คัดเลือก 
27 0.87 ง่ำยมำก 0.19 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงต่ ำ ไม่คัดเลือก 
28 0.44 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.30 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงสูง คัดเลือก 
29 0.72 ค่อนข้ำงง่ำย 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
30 0.37 ค่อนข้ำงยำก 0.30 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงสูง คัดเลือก 
31 0.65 ค่อนข้ำงง่ำย 0.48 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
32 0.72 ค่อนข้ำงง่ำย 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
33 0.54 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.41 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
34 0.56 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.37 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงสูง คัดเลือก 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 
ข้อ ค่าความยาก 

(P) 
วิเคราะห์ค่า P ค่าอ านาจ 

จ าแนก (r) 
วิเคราะห์ค่า r 

 
หมายเหตุ 

35 0.33 ค่อนข้ำงยำก 0.37 อ ำนำจจ ำแนกค่อนข้ำงสูง คัดเลือก 
36 0.65 ค่อนข้ำงง่ำย 0.56 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
37 0.41 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.52 อ ำนำจจ ำแนกสูง ไม่คัดเลือก 
38 0.50 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.26 อ ำนำจจ ำแนกปำนกลำง คัดเลือก 
39 0.44 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.52 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
40 0.48 ยำกง่ำยปำนกลำง 0.60 อ ำนำจจ ำแนกสูง คัดเลือก 
รวม 0.61 0.39  

ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับ (KR-20) 0.851 

 
  จำกตำรำงที่ 5 ผู้วิจัยวิเครำะห์ค่ำควำมยำกง่ำยและค่ำอ ำนำจจ ำแนกของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำมีแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
จ ำนวน 30 ข้อ มีค่ำควำมยำกง่ำยอยู่ระหว่ำง  0.33 – 0.76 และมีค่ำอ ำนำจจ ำแนกอยู่ระหว่ำง        
0.26 – 0.89 ซึ่งเป็นข้อสอบที่สำมำรถคัดเลือกน ำไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ และค่ำ
ควำมเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้งฉบับเท่ำกับ 0.851 
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ตารางท่ี 7 คะแนนควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
              ระหว่ำงก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับกำรสอนเขียนแบบ  
              เน้นกระบวนกำร 
 

คนที ่
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ข้อ
 1

 

ข้อ
 2

 

ข้อ
 3

 

ข้อ
 4

 

ข้อ
 5

 

รว
ม 

ข้อ
 1

 

ข้อ
 2

 

ข้อ
 3

 

ข้อ
 4

 

ข้อ
 5

 

รว
ม 

คนท่ี 1 15 14 14 15 16 74 17 17 16 17 17 84 
คนท่ี 2 15 13 16 15 16 75 17 15 18 17 18 85 
คนท่ี 3 16 13 13 16 16 74 17 14 16 19 19 85 
คนท่ี 4 14 13 14 16 15 72 17 15 16 18 16 82 
คนท่ี 5 12 13 13 16 15 69 14 15 14 18 16 77 
คนท่ี 6 12 12 13 15 13 65 15 14 15 17 16 77 
คนท่ี 7 14 15 14 15 16 74 16 18 16 18 18 86 
คนท่ี 8 17 15 15 15 17 79 18 16 18 17 18 87 
คนท่ี 9 15 14 14 15 15 73 17 18 16 18 17 86 
คนท่ี 10 16 17 15 15 18 81 18 18 17 17 18 88 
คนท่ี 11 15 17 10 15 15 72 16 19 12 18 18 83 
คนท่ี 12 11 14 15 17 14 71 13 16 18 18 15 80 
คนท่ี 13 12 16 16 15 16 75 14 17 17 18 18 84 
คนท่ี 14 13 14 15 15 14 71 15 16 16 17 17 81 
คนท่ี 15 13 15 16 17 17 78 15 17 18 18 19 87 
คนท่ี 16 11 12 12 16 15 66 13 14 16 18 17 78 
คนท่ี 17 12 15 9 15 15 66 14 18 10 17 17 76 
คนท่ี 18 13 14 11 15 17 70 16 16 12 17 19 80 
คนท่ี 19 15 15 14 14 15 73 17 16 16 17 17 83 
คนท่ี 20 8 14 13 15 18 68 15 15 15 17 19 81 
คนท่ี 21 16 15 12 15 14 72 18 18 14 17 15 82 
คนท่ี 22 15 11 11 14 12 63 18 15 14 16 15 78 
คนท่ี 23 18 15 11 16 13 73 19 18 13 18 15 83 
คนท่ี 24 16 16 11 15 16 74 19 17 13 18 18 85 
คนท่ี 25 14 13 12 15 15 69 16 15 14 17 17 79 
คนท่ี 26 12 11 11 15 15 64 15 13 14 18 17 77 
คนท่ี 27 13 14 11 14 15 67 15 16 14 17 16 78 
คนท่ี 28 13 12 10 13 13 61 16 15 14 16 16 77 
คนท่ี 29 12 12 12 14 14 64 16 16 15 16 16 79 
คนท่ี 30 14 12 14 17 14 71 16 14 18 19 16 83 
คนท่ี 31 15 12 14 15 16 72 17 13 15 19 18 82 
ค่าเฉลี่ย 70.83 ค่าเฉลี่ย 81.71 

S.D. 4.75 S.D. 3.49 
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ตารางท่ี 8 คะแนนควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
              ระหว่ำงก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ 
 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ข้อ
 1

 

ข้อ
 2

 

ข้อ
 3

 

ข้อ
 4

 

ข้อ
 5

 

รว
ม 

ข้อ
 1

 

ข้อ
 2

 

ข้อ
 3

 

ข้อ
 4

 

ข้อ
 5

 

รว
ม 

คนท่ี 1 15 16 12 14 15 72 18 18 15 17 17 85 
คนท่ี 2 12 13 15 13 12 65 15 16 17 15 14 77 
คนท่ี 3 13 9 14 15 10 61 15 15 12 16 16 74 
คนท่ี 4 15 10 10 14 15 64 17 14 14 15 15 75 
คนท่ี 5 15 14 16 14 14 73 16 17 16 16 17 82 
คนท่ี 6 14 13 12 12 13 64 15 15 15 14 14 73 
คนท่ี 7 13 14 12 15 14 68 14 16 15 17 16 78 
คนท่ี 8 14 14 13 14 15 70 17 16 16 16 18 83 
คนท่ี 9 15 13 12 15 15 70 14 17 16 17 17 81 
คนท่ี 10 12 13 10 11 14 60 15 16 15 15 15 76 
คนท่ี 11 13 14 12 13 12 64 16 16 16 16 16 80 
คนท่ี 12 15 14 14 12 15 70 17 17 16 17 16 83 
คนท่ี 13 15 14 13 12 15 69 16 15 15 17 15 78 
คนท่ี 14 15 17 10 14 15 71 16 18 16 16 17 83 
คนท่ี 15 12 15 10 14 14 65 16 16 15 15 17 79 
คนท่ี 16 14 11 15 14 16 70 17 14 17 17 18 83 
คนท่ี 17 15 13 14 15 17 74 17 17 16 18 18 86 
คนท่ี 18 14 13 12 11 14 64 16 16 14 13 15 74 
คนท่ี 19 14 13 11 14 15 67 15 15 14 15 16 75 
คนท่ี 20 15 14 13 11 14 67 17 16 16 15 17 81 
คนท่ี 21 15 13 12 14 15 69 16 15 17 15 15 78 
คนท่ี 22 14 14 15 15 14 72 15 16 17 16 16 80 
คนท่ี 23 14 15 14 13 14 70 17 18 17 15 17 84 
คนท่ี 24 15 14 13 14 14 70 17 16 16 16 16 81 
คนท่ี 25 15 14 13 14 15 71 17 15 16 17 17 82 
คนท่ี 26 15 12 14 13 13 67 18 17 16 17 17 85 
คนท่ี 27 14 15 10 14 15 68 16 16 16 15 17 80 
คนท่ี 28 13 14 10 11 14 62 15 15 13 15 16 74 
คนท่ี 29 13 14 15 14 17 73 17 16 16 17 18 84 
คนท่ี 30 15 14 15 14 12 70 17 16 17 16 16 82 
คนท่ี 31 14 12 12 13 14 65 16 15 15 15 16 77 
คนท่ี 32 14 12 12 14 13 65 16 16 15 16 15 78 
คนท่ี 33 14 13 12 12 12 63 16 15 15 15 15 76 
คนท่ี 34 12 13 11 14 15 65 16 15 16 17 17 81 
คนท่ี 35 14 14 10 11 14 63 16 16 15 17 16 80 
ค่าเฉลี่ย 67.45 ค่าเฉลี่ย 79.65 

S.D. 3.70 S.D. 3.59 
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบคะแนนควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
              ปีที่ 3 ระหว่ำงก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับกำรสอนเขียนแบบ  
              เน้นกระบวนกำร 
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรียน 
(เต็ม 100) 

คะแนนหลังเรียน 
(เต็ม 100) 

ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 

คนท่ี 1 74 84 10 100 
คนท่ี 2 75 85 10 100 
คนท่ี 3 74 85 11 121 
คนท่ี 4 72 82 10 100 
คนท่ี 5 69 77 8 64 
คนท่ี 6 65 77 12 144 
คนท่ี 7 74 86 12 144 
คนท่ี 8 79 87 8 64 
คนท่ี 9 73 86 13 169 
คนท่ี 10 81 88 7 49 
คนท่ี 11 72 83 11 121 
คนท่ี 12 71 80 9 81 
คนท่ี 13 75 84 9 81 
คนท่ี 14 71 81 10 100 
คนท่ี 15 78 87 9 81 
คนท่ี 16 66 78 12 144 
คนท่ี 17 66 76 10 100 
คนท่ี 18 70 80 10 100 
คนท่ี 19 73 83 10 100 
คนท่ี 20 68 81 13 169 
คนท่ี 21 72 82 10 100 
คนท่ี 22 63 78 15 225 
คนท่ี 23 73 83 10 100 
คนท่ี 24 74 85 11 121 
คนท่ี 25 69 79 10 100 
คนท่ี 26 64 77 13 169 
คนท่ี 27 67 78 11 121 
คนท่ี 28 61 77 16 256 
คนท่ี 29 64 79 15 225 
คนท่ี 30 71 83 12 144 
คนท่ี 31 72 82 10 100 

 
 



169 
 

 
 
 

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบคะแนนควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
                ปีที่ 3 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับกำรสอนเขียนแบบเน้น   
                กระบวนกำรกับแบบปกติ 
 

คนที่ 
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ

การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ คนที่ 
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
คนที่ 1 74 84 คนที่ 1 72 85 
คนที่ 2 75 85 คนที่ 2 65 77 
คนที่ 3 74 85 คนที่ 3 61 74 
คนที่ 4 72 82 คนที่ 4 64 75 
คนที่ 5 69 77 คนที่ 5 73 82 
คนที่ 6 65 77 คนที่ 6 64 73 
คนที่ 7 74 86 คนที่ 7 68 78 
คนที่ 8 79 87 คนที่ 8 70 83 
คนที่ 9 73 86 คนที่ 9 70 81 
คนที่ 10 81 88 คนที่ 10 60 76 
คนที่ 11 72 83 คนที่ 11 64 80 
คนที่ 12 71 80 คนที่ 12 70 83 
คนที่ 13 75 84 คนที่ 13 69 78 
คนที่ 14 71 81 คนที่ 14 71 83 
คนที่ 15 78 87 คนที่ 15 65 79 
คนที่ 16 66 78 คนที่ 16 70 83 
คนที่ 17 66 76 คนที่ 17 74 86 
คนที่ 18 70 80 คนที่ 18 64 74 
คนที่ 19 73 83 คนที่ 19 67 75 
คนที่ 20 68 81 คนที่ 20 67 81 
คนที่ 21 72 82 คนที่ 21 69 78 
คนที่ 22 63 78 คนที่ 22 72 80 
คนที่ 23 73 83 คนที่ 23 70 84 
คนที่ 24 74 85 คนที่ 24 70 81 
คนที่ 25 69 79 คนที่ 25 71 82 
คนที่ 26 64 77 คนที่ 26 67 85 
คนที่ 27 67 78 คนที่ 27 68 80 
คนที่ 28 61 77 คนที่ 28 62 74 
คนที่ 29 64 79 คนที่ 29 73 84 
คนที่ 30 71 83 คนที่ 30 70 82 
คนที่ 31 72 82 คนที่ 31 65 77 

   คนที่ 32 65 78 
   คนที่ 33 63 76 
   คนที่ 34 65 81 
   คนที่ 35 63 80 

ค่าเฉล่ีย 70.83 81.71 ค่าเฉล่ีย 67.45 79.65 
S.D. 4.75 3.49 S.D. 3.70 3.59 
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภำษำไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
               ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับกำรสอนเขียนแบบเน้นกระบวนกำร 
               กับแบบปกติ 
 

คนที่ 
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับ

การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ คนที่ 
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
คนที่ 1 17 27 คนที่ 1 13 24 
คนที่ 2 15 26 คนที่ 2 12 22 
คนที่ 3 17 26 คนที่ 3 15 25 
คนที่ 4 16 26 คนที่ 4 15 26 
คนที่ 5 13 21 คนที่ 5 16 27 
คนที่ 6 15 24 คนที่ 6 13 23 
คนที่ 7 14 23 คนที่ 7 13 25 
คนที่ 8 15 26 คนที่ 8 16 23 
คนที่ 9 15 26 คนที่ 9 14 26 
คนที่ 10 16 26 คนที่ 10 16 26 
คนที่ 11 16 27 คนที่ 11 10 20 
คนที่ 12 17 27 คนที่ 12 13 24 
คนที่ 13 16 26 คนที่ 13 13 20 
คนที่ 14 17 25 คนที่ 14 13 24 
คนที่ 15 16 28 คนที่ 15 16 27 
คนที่ 16 14 26 คนที่ 16 12 25 
คนที่ 17 13 22 คนที่ 17 15 22 
คนที่ 18 13 25 คนที่ 18 15 25 
คนที่ 19 15 23 คนที่ 19 14 24 
คนที่ 20 17 28 คนที่ 20 11 21 
คนที่ 21 17 27 คนที่ 21 12 21 
คนที่ 22 17 28 คนที่ 22 13 25 
คนที่ 23 13 23 คนที่ 23 15 26 
คนที่ 24 14 26 คนที่ 24 14 24 
คนที่ 25 14 25 คนที่ 25 12 22 
คนที่ 26 14 26 คนที่ 26 14 25 
คนที่ 27 13 21 คนที่ 27 13 26 
คนที่ 28 14 27 คนที่ 28 12 25 
คนที่ 29 14 25 คนที่ 29 14 21 
คนที่ 30 16 28 คนที่ 30 18 27 
คนที่ 31 12 22 คนที่ 31 15 23 

   คนที่ 32 16 27 
   คนที่ 33 12 24 
   คนที่ 34 13 21 
   คนที่ 35 13 23 

ค่าเฉล่ีย 14.83 25.35 ค่าเฉล่ีย 13.74 23.97 
S.D. 2.12 2.042 S.D. 1.70 2.079 
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