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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนเรื่องการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์

ดว้ยเทคนิคการเรยีนการสอนแบบซนิเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีใหม้คีณุภาพระดับดแีละ
มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) ศกึษาทกัษะการเขยีนความเรยีงเชงิสรา้งสรรคด์ว้ยชดุการสอนเรือ่ง
การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน
เรื่องการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
จัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดการสอนเรื่องการเขียน
ความเรยีงเชงิสรา้งสรรค์ด้วยเทคนคิการเรยีนการสอนแบบซนิเนคตกิสส์ำาหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
3) แบบวัดทักษะการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนเรื่อง
การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการ
ทดสอบค่าสถิติ t - test for Dependent และ t - test for One Sample โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการวจัิยปรากฏดังน้ี 1. ชุดการสอนเร่ืองการเขยีนความเรยีงเชิงสรา้งสรรคแ์ละเทคนคิการเรยีน
การสอนแบบซนิเนคติกส์สำาหรบันักศึกษาระดับปริญญาตร ีทีพ่ฒันาขึน้มคีณุภาพระดบัดี มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 
4.47 และมีประสิทธิภาพ 85.97/90.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2. ทักษะการเขียนความเรียง 
ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการ

1 สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี 
นยัสำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีม่ตีอ่ชดุการสอนเรือ่งการเขยีนความเรยีง
เชิงสรา้งสรรคด้์วยเทคนิคการเรยีนการสอนแบบซินเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 

คำ�สำ�คัญ: การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซินเนคติกส์

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop learning packages to Creative 

Writing skill for Undergratuate Students through the Instructional Package of Creative Writing  
with Synectics Instruction Technique have high quality and efficiency index of 80/80 2) to 
study student’s creative writing skill with Synectics Instruction using learning packages 3) 
to study students’ satisfaction towards learning packages. The sample were 50 students 
who enrolled in the Thai for communication in seccond semester of academic year 2015  
a sample of 50 cases by Cluster random sampling. The research instruments were 
1) lesson plans 2) learning packages in Thai for Communication Creative Writing  
Skills with Synectics Instruction Technique 3) comprehension skills test and 4)  
satisfaction to learning packages test. The data were analyzed using mean, standard,  
deviation percentage, t - test for Dependent and t - test for one Sample. Using  
computer Program

The results revealed that: 1. The quality of learning packages creative writing skill 
with Synectics Instruction was at high level with the average of student was 4.47 and ef-
ficiency of index was at 85.97/90.67 which is 80/80 2. The students’ average posttest 
scores on creative writing skill the learning packages in Thai for communication strand on 
creative writing skills for undergratuate students through the instructional package of creative  
writing with Synectics instruction technique were higher than pretest different intending .05  
3. The satisfaction towards the learning packages on creative writing skills for  
undergratuate students through the instructional package of creative writing with Synectics 
Instruction Technique was at the high level with the average of student was 4.35 

Keywords: Creative writing, synectics
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บทนำา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำาชาติเป็น

สมบัตทิางวฒันธรรมทีก่่อใหเ้กดิเอกภาพและเสรมิ
สร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย
เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เสรมิความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั ทำาให้ประกอบธุรกจิ
การงานและการดำารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
ไดอ้ยา่งสนัตสิขุ เปน็เครือ่งมอืในการแสวงหาความ
รู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
เพื่อพัฒนาความรู้ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนนำาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ีภาษา
ยังเป็นสื่อที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ 
และสุนทรียภาพ โดยบันทึกเป็นวรรณคดีและ
วรรณกรรมอันล้ำาค่า ภาษาไทยจึงสมบัติที่ควรค่า
ต่อการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2544) 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มี
อยูใ่นตวัคนทกุคนสามารถสง่เสรมิคณุลกัษณะน้ีให้
พฒันาไดโ้ดยการสอนการฝกึฝนและการฝกึปฏบิติั
ที่ถูกวิธี ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทาง
สมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยไปสู่การคิดค้นพบ
ทางสมองที่แปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลงปรุง
แต่งจากความคิดเดิมผสมผสานเป็นสิ่งใหม่

การเขียนความเรียง คืองานเขียนที่เน้น
เรื่องของการแสดงความคิดเห็น   เป็นงานเขียน
รอ้ยแกว้ทีไ่มย่าวมากนัก และเปน็เรือ่งราวทีผู่เ้ขยีน
เขียนแสดงความคิดเห็น ความเรียงนั้นเป็นงาน
เขียนที่สื่อความคิดของผู้เขียนเป็นสำาคัญ   ความ
เรียงจึงเป็นงานเขียนท่ีให้คุณค่าด้านแง่คิดในเชิง
ปรชัญาเกีย่วกบัโลก และชีวติ ซึง่ผูเ้ขยีนน้ันจะเขยีน
อยา่งตรงไปตรงมา และอาจใชภ้าษาทางวรรณศลิป์

มาช่วยในการเขียนความเรียงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับ
ความสนุกสนานและอ่านอย่างมีอรรถรสมาก 
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นจริงคล้อยตามความคิดเห็น 
ที่ผู้เขียนเสนอไว้ 

การสอนแบบซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบ
การสอนที่สามารถพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
ของผู้เรียนได้อีกวิธีหนึ่ง โดยเป็นการสอนที่ใช้
เปรียบเทียบสิ่งที่แปลกใหม่และเชื่อมโยงข้องขัด
แย้งและข้อแตกต่างเข้าด้วยกัน โดยกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและ
จินตนาการที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ และสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวนั้นออกมาเป็นงานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิไล 
ปฐมปัทมะ (2539) กล่าวว่าซินเนคติกส์เป็นการ
สอนทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบทีแ่ปลกใหมแ่ละเชือ่ม
โยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ดว้ยกัน เปน็การกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรคอ์นัเปน็ปัจจยัสำาคญั
ในการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่าทักษะการ
เขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์มีความจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเขียนความเรียงที่ดีขึ้น รูปแบบการพัฒนาการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์มีหลายรูปแบบและแต่ละรูป
แบบมีข้อดีข้อจำากัดแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความคิดเห็นว่า ควรใช้รูปแบบการพัฒนาความ
คิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพือ่ใหเ้กดิทกัษะการเขียนความเรยีงเชงิสรา้งสรรค์
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนการเขียนความ

เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซนิเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
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ใหม้คีณุภาพระดบัดีและมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 

2. เพื่อศึกษาทักษะการเขียนความเรียง
เชงิสรา้งสรรคด้์วยชดุการสอนการเขียนความเรยีง
เชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนการ
เขยีนความเรยีงเชงิสรา้งสรรค์ด้วยเทคนิคการเรยีน
การสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 6 หมู่เรียน จำานวน 
300 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 1 หมู่เรียน จำานวน 
50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. ชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิง
สรา้งสรรคด์ว้ยเทคนิคการเรยีนการสอนแบบซนิเน
คติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนา
ขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 
5 ท่าน โดยชุดการสอนมีจำานวน 6 ชุด ใช้เวลาใน
การสอนชุดละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียนรู้ 

การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรี โดยเปน็ขอ้สอบปรนยัแบบ 4 ตวั
เลือก จำานวน 60 ข้อ และแบบอัตนัย จำานวน 1 
ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.21-0.79 
มีค่าอำานาจจำาแนก (r) 0.25 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.834

3. แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอน
การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ สำาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีจำานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบวัด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.90

ขั้นตอนการวิจัย
1. ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการสรา้งชดุการ

สอนสำาหรบันกัศกึษา เพือ่นำามาประมวลความคดิ
ในการสรา้งและพฒันาชดุการสอนการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซนิเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมสำาหรับนำาไปใช้

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุดการสอน เพื่อนำามาสร้าง
และพัฒนาชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิง
สรา้งสรรคด์ว้ยเทคนคิการเรยีนการสอนแบบซนิเน
คติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. นำาชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิง
สรา้งสรรคด์ว้ยเทคนคิการเรยีนการสอนแบบซนิเน
คติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสนอผู้
เชีย่วชาญจำานวน 5 ทา่น เพือ่ประเมนิคณุภาพของ
ชุดการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชุดการ
สอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 202 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2560

4. นำาชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิง
สรา้งสรรคด์ว้ยเทคนิคการเรยีนการสอนแบบซนิเน
คตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีทีป่รับปรงุ
แก้ไขแล้วไปทดลองสอนกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

5. นำาชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิง
สรา้งสรรคด์ว้ยเทคนคิการเรยีนการสอนแบบซนิเน
คตกิส์สำาหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีไปใช้สอน
กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยดำาเนินการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest) แล้วดำาเนินการสอนด้วยชุด
การสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 6 ชุดการสอน และ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

6. นำาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุด
การสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตร ีให้ผูเ้รียนตอบและแสดง
ความคิดเห็น

7. นำาข้อมูลที่ ไ ด้จากการทดลองไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือสรุปผลการทดลอง
เพื่อสรุปผลการทดลองตามจุดมุ่งหมายของการ
วิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาคุณภาพชุดการสอนการหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E
1
/

E
2
 (เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ, 2528) โดยนกัศกึษาที่

ไมใ่ชก่ลุม่ตัวอยา่ง ทีส่อบยอ่ยในแตล่ะชดุกจิกรรม 
มาคำานวณหาคา่รอ้ยละเฉลีย่ของทัง้ 6 ชุดการสอน

- คำานวณค่า E
1
 โดยนำาคะแนนของ

นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 50 คน ที่ทดสอบ
ย่อยของแต่ละชุดการสอนมาหาค่าเฉลี่ย แล้วคิด

เทียบเป็นร้อยละ จากนั้นคำานวณค่าร้อยละเฉล่ีย
ของชุดการสอนทั้ง 6 ชุด

- คำานวณค่า E
2
 โดยนำาคะแนนแบบ

ทดสอบทกัษะทางการเรียนหลงัเรยีนของนกัศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มาคำานวณหาค่าเฉลี่ยและ
คำานวณเทียบเป็นร้อยละ 

- นำาค่า E
1
 และ E

2
 มาเทียบค่า

ประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์ตัดสิน E
1
/E

2
 ไม่ต่ำา

กว่าเกณ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่รยีนดว้ยชดุการสอนการเขยีนความเรยีง
เชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ซนิเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี การ
ทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ประมวลผลโดยใช้
สถิติแบบ t – test for dependent

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดการสอนการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี แสดงความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการ
สอน ประมวลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพของชุด

การสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 6 ชุดการสอน 
โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน ชุดการสอนที่ 1 
เรื่องการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ชุดการสอนที่ 
2 เรือ่งโวหารในการเขยีนความเรยีง ชดุการสอนท่ี 
3 เรื่องการเขียนพรรณความรู้สึก ชุดการสอนที่ 4 
เรือ่งการเช่ือมโยงคำาคูข่ดัแย้ง ชดุการสอนที ่5 เรือ่ง
การพรรณาเชื่อมโยงประสบการณ์ ชุดการสอน
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ที่ 6 เรื่องการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ฉบับ
สมบรูณ์ มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.55, 4.43, 4.47, 
4.47, 4.48 และ 4.43 ตามลำาดับ ส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61, 0.07, 0.30, 0.30, 
0.11, และ 0.10 ตามลำาดับ กล่าวได้ว่า ชุดการ
สอนแต่ละชดุมีคะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับดี และโดย

ภาพรวมคณุภาพของชดุการสอนเรือ่งการเขยีนเชิง
สร้างสรรค์เสริมด้วยการเรียนการสอนแบบซินเน
คตกิส์สำาหรบันกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีมคีะแนน
เฉลีย่เทา่กบั 4.47 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 
0.08 แสดงว่าชุดการสอนมีคุณภาพโดยรวมใน
ระดับดี ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 แสดงผลการประเมนิคุณภาพของชุดการสอนการเขยีนความเรยีงเชงิสรา้งสรรคด์ว้ยเทคนคิ
การเรยีนการสอนแบบซนิเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ทา่น

ชุดก�รสอน

ร�ยก�รประเมิน

S.D
ผลก�ร
ประเมิน

จุดประ
สงค์ก�ร
เรียนรู้

เนื้อห�
รูปแบบ
ชุดก�ร
สอน

ก�รนำ�เสนอ
กระบวนก�ร

เรียนรู้

ก�ร
ประเมิน

ผล

ชุดการสอนที่ 1 4.87 4.48 4.42 4.48 4.50 4.55 0.16 ดีมาก

ชุดการสอนที่ 2 4.33 4.47 4.36 4.48 4.5 4.43 0.07 ดี

ชุดการสอนที่ 3 4.2 4.63 4.42 4.5 4.6 4.47 0.30 ดี

ชุดการสอนที 4 4.07 4.4 4.38 4.48 4.6 4.47 0.30 ดี

ชุดการสอนที่ 5 4.33 4.62 4.38 4.53 4.55 4.48 0.11 ดี

ชุดการสอนที่ 6 4.33 4.49 4.3 4.5 4.55 4.43 0.10 ดี

ภาพรวม 4.36 4.52 4.38 4.50 4.62 4.47 0.08 ดี

2. คะแนนจากการทำาแบบทดสอบท้าย
ชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์
ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 6 
ชุด ของนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีค่าร้อย
ละเฉลี่ย 85.97 และคะแนนจากการทำาแบบ
ทดสอบทางการเรียนหลังเรียน ของนักศึกษาที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีค่าร้อยละเฉลี่ย 90.67 สรุป
ไดว่้าชดุการสอนการเขยีนความเรยีงเชงิสรา้งสรรค์
ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์
สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพ 
85.97/90.97 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนด 
ดังตารางที่ 2
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3. คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบ
วัดทักษะทางการเรียนรู้ของชุดการสอนการเขียน
ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียน
การสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีทีเ่ปน็กลุม่ตวัอย่าง มคีวามแตกตา่งกนั
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 33.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.33 ส่วนคะแนนหลังเรียนมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.58 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทักษะการเรียน
ของนักศึกษาที่ใช้ชุดการสอนการเขียนความเรียง
เชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 2 แสดงค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบท้ายชุดการสอนการเขียนความเรียง 
เชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนความเรียง 
เชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 50 คน

ชุดการสอน
 (E1)  (E2) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6

ระหว่�งเรียน 16.60 16.79 16.67 16.71 16.75 16.48 85.97

หลังเรียน 90.67

ต�ร�งที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน แบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียนด้วยชุดการสอนการเขียน 
ความเรยีงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรยีนการสอนแบบซนิเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยข้อสอบแบบปรนัยมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน และแบบ
อัตนัยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 70 คะแนน

ก�รทดสอบ N S.D

ก่อนเรียน 50 33.70 8.33

หลังเรียน 50 56.34 2.58
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4. ความพึงพอใจต่อชุดการสอนการ
เขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลังเรียนมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติระดับ.05 โดยคะแนนเฉล่ีย
หลังเรียนด้วยชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิง
สรา้งสรรคด์ว้ยเทคนิคการเรยีนการสอนแบบซนิเน
คติกส์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34, 4.46, 4.44 
และ 4.32 ตามลำาดับ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.20, 0.27, 0.20 และ 0.13 ตามลำาดับ 
โดยภาพรวมความพึงพอใจต่อชุดการสอน มีค่า
เฉลีย่เทา่กบั 4.35 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 
0.38 อยูใ่นระดบัมาก จงึสรปุไดว่้า นักศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่เรียน
ดว้ยชดุการสอนการเขยีนความเรยีงเชิงสร้างสรรค์
ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์
สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอยูใ่นระดบัมาก
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ต�ร�งที่ 4 แสดงความพึงพอใจต่อชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียน
การสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร�ยก�ร ระดับค่� S.D ระดับ

1. ด้านผู้สอน 3.51-4.50 4.34 0.20 มาก

2. ด้านเนื้อหา 3.51-4.50 4.46 0.27 มาก

3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3.51-4.50 4.44 0.20 มาก

4. ด้านการวัดและประเมินผล 3.51-4.50 4.32 0.13 มาก

ภ�พรวม 3.51-4.50 4.35 0.38 ม�ก

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ เสนอตาม

ลำาดับผลการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

1. อภิปรายผลด้านคุณภาพชุดการสอน
การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
คุณภาพชุดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
เหตุผลต่างๆ ดังนี้

ประการแรก ชุดการสอนการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน

แบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนได้ดำาเนินการตามหลักการ
สรา้งชดุการสอนอยา่งมรีะบบ โดยศกึษาเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกับการสรา้งชุดกจิกรรมของนักการศกึษา
หลายท่าน เช่น ชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (2530) 
และ ขจิตพรรณ ประดิษฐพงษ์ (2535) เป็นต้น 
ตลอดจนศึกษางานวิจัยต่างๆ รวมถึงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลยั เนือ้หาสาระการเรยีนรูวิ้ชาภาษา
ไทยเพื่อการส่ือสารด้านการเขียนความเรียง และ
วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ ซึ่งผู้วิจัยนำา
มาประมวลความคิดในการสร้างชุดการสอนและ
พัฒนาชุดการสอนให้มีความสมบูรณ์และเหมาะ
สมกับสภาพของผู้เรียนเป็นสำาคัญ ทำาให้ได้รับ
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การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน อยู่ในระดับดี

ประการทีส่อง ชุดการสอนการเขยีนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ทั้ง 6 ชุด มีองค์ประกอบโดยรวมเหมาะสมกับ
ผู้เรียน อีกทั้งชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นได้มีการร้อย
เรียงองค์ความรู้อย่างเป็นขั้นตอนและใส่เนื้อหาท่ี
มคีวามน่าสนใจ จงึทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความรูท้ีแ่ปลก
ใหม่และให้ความสนใจเกีย่วกบัเนือ้หาทีน่ำามาสอน
ท้ายชุดการสอนแต่ละชุดจะมีแบบฝึกหัดที่ให้ผู้
เรยีนไดแ้สดงออกถึงวธิกีารคิดเช่ือมโยงความรูเ้ดิม
กับประสบการณ์ของตนเองและการเชื่อโยงความ
รู้ใหม่ ซึ่งทำาให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง
ท่ีมีอยู่ได้เต็มท่ี สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจิยา 
หลิมกุล (2556) ได้ทำาวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
สามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบซินเนคติกส์ พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการจัดรูปแบบการสอนและออกแบบชุด
การสอนด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
อยู่ในระดับดีมาก

ประการที่สาม ชุดการสอนการเขียน
ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียน
การสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
สภาพการแข่งขันรับเข้าปฏิบัติงานในปัจจุบันที่มี
การแข่งขันความสามารถต่างๆ เพื่อเข้ารับการคัด
เลือกเขา้ทำางานในสายงานทีผู่เ้รยีนต้องการ เพราะ
การเขียนความเรียงเป็นพื้นฐานในการเขียนในรูป
แบบตา่งๆ ทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามคิดทีแ่ปลกใหมแ่ละ
สรา้งสรรค ์และชดุการสอนยังเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองภายใต้คำาแนะนำา
และการให้คำาปรึกษาของผู้สอน ส่งผลให้การ
ดำาเนินการเรียนการสอนดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิด

ของ นิรัช สุดสังข์ (2544) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง
ผลของกิจกรรมซินเนคติกส์ในบทเรียนมัลติมีเดีย 
ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างสรรค์ผลงานในวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบว่าคะแนนความ
คิดสร้างสรรค์และคะแนนการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบของนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมซินเน
คติกส์ ในบทเรียนมัลดีมีเดีย ทั้ง 4 วิธีหลังการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ที่ระดับ .05

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำาให้ชุด
การสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเหมาะสมใน
การนำาไปใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี 

2. อภิปรายผลทักษะทางการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
เหตุผลต่างๆ ดังนี้

ประการแรก ชุดการสอนการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้มีการจัดลำาดับเนื้อหา 
ตัวอักษรและภาพประกอบที่สวยงาม แปลกตา  
เนื้อหาที่น่าสนใจ มีแบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา โดยการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  
มีข้อสอบที่เป็นแบบปรนัยและอัตนัย ทำาให้ผู้เรียน
เกิดจินตนาการที่สร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอด
จินตนาการนั้นออกมาเป็นงานเขียนในรูปแบบ
ความเรียง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแนวทางและ
ใหค้ำาปรึกษาในการปฏบิติักิจกรรมทำาให้ผู้เรยีนเกิด
การเรียนรู้และได้ฝึกเขียนความเรียงที่สร้างสรรค์ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทพิย ์ประการแกว้ 
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(2543) ไดศ้กึษาเรือ่งการใชซ้นิเนคตกิสช์ว่ยสรา้ง
ความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความคิดใน
การเขยีนเรยีงความเชิงสรา้งสรรค์ของนกัเรยีนหลงั
ได้รบัการสอนโดยใช้เทคนคิการสอนแบบซนิเนคติ
กส ์สงูกวา่การเรยีนปกตอิยา่งมนียัสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01

ประการทีส่อง ชุดการสอนการเขยีนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซินเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการจัดลำาดับขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบท้ังในส่วนที่เป็นเนื้อหาความรู้ ส่วน
กิจกรรม ส่วนแบบฝึกหัด ตลอดจนแบบทดสอบ
ท้ายบท กิจกรรมที่เป็นกระบวนการช่วยดึงดูด
ความสามารถของผู้เรียนให้สามารถแสดงออกมา
ทางการเขียนความเรียงได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนจึง
เกิดความสนุกสนานในการเรียน โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้คอยใหค้ำาปรกึษาอยา่งใกลชิ้ด สอดคลอ้งกบังาน
วิจยัของสทุธิกัญจน์ ทพิยเกษร (2545) ได้ทำาการ
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้วยการสอนแบบ
ซินเนคติกส์ โดยสร้างชุดการสอนที่เน้นความคิด
สร้างสรรค์พบว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
หลังทำากิจกรรมสูงกว่าก่อนทำากิจกรรมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติระดับ .05

ประการที่สาม ชุดการสอนการเขียน
ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียน
การสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นชุดการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองและสังเคราะห์ความคิดอย่างเป็นระบบ
ผ่านกระบวนการสอนแบบซินเนคติกส์ท่ีเน้น
กระบวนการเปรียบเทียบ คำา กลุ่มคำา ความหมาย
ของสิง่ตา่งๆ คำาทีม่คีวามหมายตรงกนัข้าม การคิด
ต่อยอดเพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ ทำาให้ผู้

เรียนเกิดจินตนาการที่สร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ สรุศักดิ ์หลาบมาลา (2541) กลา่ววา่  
การตั้งคำาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดโดยอาจเริ่ม
ตน้ว่า “สิง่นีจ้ะคลา้ยกบัอะไร” หรอือาจใหน้กัเรยีน
คิดว่า การทำากับข้าวคล้ายกับการประชุมอย่างไร 
เปน็ตน้ การฝกึใหเ้ดก็ตอบคำาถามแบบนีจ้ะชว่ยสง่
เสรมิใหเ้ดก็มคีวามรูอ้ยา่งลกึซึง้ ไมจ่ำากดัอยูเ่ฉพาะ
ขอบเขตและแนวคิดเก่าๆ ของตนเองทำาให้คิดเลย
ไปไกลว่าข้อมูล ทฤษฎี และความเชื่อที่มีอยู่จะ
ทำาให้จิตใจของเด็กเปิดกว้างยิ่งขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นการ
สนับสนุนสมมติฐาน ว่าผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี ที่เรียนด้วยชุดการสอนการเขียนความเรียง
เชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจต่อชุดการสอนเรื่อง
การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์เสริมด้วยการ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
เหตุผลต่างๆ ดังนี้

ประการแรก ชุดการสอนการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซนิเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ทีผู่วิ้จยัพฒันาขึน้ผา่นการตรวจสอบแกไ้ขและผา่น
การตรวจสอบประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญซึ่ง
ผลประเมินคุณภาพชุดการสอนอยู่ในระดับดี ชุด
การสอนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ำาหนด ซึง่ชดุ
การสอนดังกลา่วประกอบดว้ย กิจกรรมทีใ่หผู้้เรียน
ปฏบิตัมิคีวามเหมาะสมกบัเวลาทีก่ำาหนด กจิกรรม
ที่กำาหนดให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่วาง
ไว้ รวมทั้งได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์
สงัเคราะหค์วามรูอ้อกมาอยา่งสรา้งสรรค ์สามารถ
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ทำาให้ผู้เรียนมีวิธีคิดในการสร้างสรรค์งานเขียน
ความเรียงท่ีพัฒนาขึ้นไปจากเดิม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศศวรรณ รื่นเริง (2538) กล่าวว่า ใน
การดำาเนินการสอนไม่ว่าระดับใดก็ตาม นอกจาก
เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหา
แล้ว เรายังทำาให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ไปในทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย

ประการทีส่อง ชุดการสอนการเขยีนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองใน
การนำาเสนอผลงาน ด้วยการเขียนความเรียง เกิด
ความคิดที่เป็นระบบ มีแรงจูงใจในการเขียน เกิด
การคิดคำาศัพท์ใหม่ๆ ซึ่งเห็นได้จากการทำาแบบ
ฝึกหัดท้ายบทเรียนแต่ละบท ผู้สอนสามารถเห็น
พัฒนาการในด้านการเขียนความเรียงของผู้เรียน
ไดเ้ปน็ลำาดบัขัน้จากบทที ่1 จนถงึบทที ่6 ไดอ้ยา่ง
ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ วัชรา เล่าเรียนดี 
(2552) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส์เป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่อิงข้อเท็จจริง 
หลักการและเหตุผล เป็นรูปแบบความคิดที่ต้อง
ใช้ความรู้สึกตนเอง นำาตนเองไปเกี่ยวข้องในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงแล้วจินตนาการให้กว้างขวางหลาก
หลายโดยกิจกรรมการคิดแบบซินเนคติกส์จะช่วย
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่

ประการที่สาม ชุดการสอนการเขียน
ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียน
การสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เน้นให้ผู้เรียนได้มีความคิดเชื่อมโยง มี
อิสระในการคิดคิด เกิดการคิดนอกกรอบ ทำาให้ผู้
เรียนรู้สึกสนุกสนานมีอิสระทางความคิด มีความ
สุขกับการเรียนรู้และมีความสุขกับการร้อยเรียง
ถ้อยคำาเป็นงานเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ จน
เกิดความพึงพอใจในชุดการสอนอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภณิดา ยานะ (2554) 

เรื่องการใช้ซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนบทโฆษณาสำาหรับสื่อส่ิงพิมพ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์มีความ
เห็นต่อการเขียนบทโฆษณาสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นการ
สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยชุด
การสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์สำาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อชุด
การสอนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และ
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การนำาชุดการสอนการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซนิเนคตกิสส์ำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
ไปใช้ ผู้สอนควรทำาความเข้าใจและควรเป็น 
ผูช้ีแ้จงรายละเอยีด แนะนำาการใชช้ดุปฏบิตักิารให้
ผู้เรียนเข้าใจก่อน เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ในการจัดการเรียนการสอน

1.2 ในขณะทำาการเรียนการสอน ผู้สอน
ควรคอยดูแลช่วยเหลือ แนะนำาผู้เรียนเมื่อเกิด
ปัญหาคอยกระตุ้นให้กำาลังใจ และหารูปแบบการ
สอนที่แปลกใหม่เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน
ความเรียง ทำาให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 การนำาชุดการสอนการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซนิเนคตกิส ์สำาหรบันกัศกึษาระดับปรญิญาตรี 
ไปใชส้อนนัน้อาจปรบัเนือ้หา กจิกรรม และเวลาที่
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ใช้ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน

1.4 การจดัทำาชุดการสอนการเขยีนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส์ ควรมีภาพประกอบที่สวยงาม 
แปลกใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
และเกิดความคิดสร้างสรรค์

1.5 การกำาหนดเวลาในการจัดการเรียน
การสอนมีความสำาคัญมาก เนื่องจากชุดการสอน
การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการ
เรยีนการสอนแบบซนิเนคตกิส ์จำาเปน็ตอ้งสอนให้
ต่อเนื่องกันอย่างน้อยต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง จึง
จะประสบผลตามที่ต้องการ เพราะผู้เรียนจะต้อง
ใช้เวลาในการจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น
ผู้นำาไปใชต้้องจดัเวลาและควบคุมเวลาใหด้เีพือ่จะ
ไดด้ำาเนนิการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างต่อเน่ือง
และประสบผลสำาเร็จตามที่ต้องการ

2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรับทำ�วิจยัคร้ังตอ่ไป

2.1 ควรนำาชุดการสอนการเขียนความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบซนิเนคตกิส ์ไปพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ให้เหมาะ
สมกับกลุ่มตัวอย่างในระดับต่างๆ เช่น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ

สำาหรับประชาชนทั่วไป

2.2 ชุดการสอนการเขียนความเรียง
เชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ 
ซินเนคติกส์เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำาไปจัดการ
เรยีนการสอนแบบบรูณาการซึง่จะสรา้งองค์ความรู ้
ให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ การวจิยัครัง้ตอ่ไปจงึควรมกีารสรา้ง
ชุดการสอนที่มีลักษณะการเปรียบเทียบเชิงอุปมา
อุปมัยและบูรณาการความรู้ให้มากขึ้น 

2.3 การตรวจประเมินคุณภาพชุดการ
สอนการเขยีนความเรยีงเชงิสรา้งสรรคด้์วยเทคนคิ
การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ประกอบด้วยผู้
เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน
ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสถิติและการวิจัย 1 ท่าน

2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความ
สามารถในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ที่
จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์กับ
การจัดการเรียนการสอนแบบอื่นที่เน้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
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