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บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาระหว่างการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์และ
วิธีสอนแบบปกติ  (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ (3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาก่อน
และหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 ห้อง มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Anova พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกันจ านวน 4 ห้อง ท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก เป็นกลุ่มทดลอง คือ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 และกลุ่มควบคุม คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์   ผลการวิจัย
พบว่า (1) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษาด้วยการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
(2) ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) ความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                                                                               
ค าส าคัญ : ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ; รูปแบบซินเนคติกส์ ; วิธีสอนแบบปกติ 
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Abstract 
This research is an experimental research.  (Experimental research)  The objective is 

to (1) compare the creative writing ability of Prathom Suksa 3 students at Bangkhuntiensuksa 
School During the study using synectics and normal teaching methods.  ( 2 )  to compare 
creative writing abilities Of Prathom Suksa 3 students, Bangkhuntiensuksa School Before and 
after studying using the synectics format. (3) to compare creative writing abilities Of Prathom 
Suksa 3 students, Bangkhuntiensuksa School Before and after studying with normal teaching 
methods.  The sample consisted of 3 year Primary school students ( Prathom suksa 3 
students) at Bangkhuntiensuksa in the academic year 2018. Which is derived from analyzed 
by the Anova staticvalue.  It was found that the learning achievement of students was not 
different in 4 classrooms.  Then simple randomization by Simple Random Sampling , the 
experimental group is 3/ 6 classroom and the control group is 3/ 9 classroom.  Research 
Instruments are ( 1)  learning management plan by organizing the activities of learning 
synectics.  ( 2)  Learning management plan by organizing learning activities, normal teaching 
methods (3) Test of creative writing ability 2 subjective tests, including 2 items. The research 
findings suggested that.  ( 1)  The comparison of creative writing ability of Prathom Suksa 3 
students at Bangkhuntiensuksa School during the study using synectics and normal teaching 
methods, the average score of the students taught by using the synectics  was higher than 
the average score of the students , at  a significant  level of .05 (2) Comparison of creative 
writing ability of primary school students Bangkhuntiensuksa School before and after 
studying using the synectics  the average score of the students after teaching by using the 
synectics higher than the average score before studying at a significant level of . 05                 
( 3)  Comparison of creative writing ability of primary school students Bangkhuntiensuksa 
School before and after studying using the normal teaching methods.  The average score of 
the students after teaching by using the normal teaching methods higher than the average 
score before studying at a significant level of .05 
Keyword : Ability of Creative Writing ;  Synectics  ; Traditional Teaching  Methods                                               
 
บทน า 
  ปัจจุบันปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนเป็นปัญหาระดับประเทศ จากการส ารวจ
นักเรียนของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา (สังกัด กรุงเทพมหานคร) ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
พุทธศักราช 2551 และมีการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (โครงการเด็ก
เรียนร่วม) ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)              
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้มีจ านวน 22 คน  จากจ านวนทั้งหมด 346 คน และจ านวนนักเรียนที่เขียนไม่คล่องและถูก ๆ 
ผิด ๆ มี 81 คน และรายงานผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 8 แบบรายงานผลการทดสอบของโรงเรียนย้อนหลัง 3 
ปี (School08) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนย้อนหลัง 2 ปี รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน คือด้านภาษา 
ค านวณและเหตุผล ในปี 2559 มีจ านวนผู้เข้าสอบ 335 คน คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ร้อยละ 54.44 
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คะแนนเฉลี่ย กทม. ร้อยละ 44.80 และคะแนนเฉลี่ยประเทศ ร้อยละ 47.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
2560 รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน คือด้านภาษา ค านวณและเหตุผล มีจ านวนผู้เข้าสอบ 343 คน คะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียน ร้อยละ 53.68  คะแนนเฉลี่ย กทม. ร้อยละ 44.50 และคะแนนเฉลี่ยประเทศ ร้อยละ 
45.23 จะเห็นได้ว่าในการวัดผลแต่ละระดับของหน่วยงานมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ดังนั้นส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยได้ให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องประสาน
ความร่วมมือกันในการพัฒนาผู้ เรียนไปสู่ จุดมุ่ งหมายตามที่ เน้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                                
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 
             จากผลการส ารวจ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ในปีการศึกษา 
2561 จากประสบการณ์การสอนในปัจจุบันนักเรียนมีปัญหาการเขียนบรรยายและการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจนที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมี
ข้อบกพร่องในการเขียนหลายด้าน ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการเขียน และนักเรียนคิดว่าการเขียน      เชิง
สร้างสรรค์นั้นเป็นเรื่องยาก นักเรียนขาดความรู้เรื่องค าและจินตนาการที่จะใช้ในการเขียน จึงเกิดความเบื่อ
หน่ายต่อกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ไม่สนใจการเรียน ไม่ชอบเขียนหรือสรุปเรื่องจากงานเขียน   ไม่
ชอบฝึกฝน ขาดทักษะทางภาษา เมื่อน าไปเขียนสื่อความหมายด้วยการใช้จินตนาการและการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ จึงท าให้เกิดความผิดพลาดและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ รวมถึงเป็นอุปสรรค
ในการติดต่อสื่อสาร   

  จากปัญหาดังกล่าว มีผลวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ อารี รังสินนท์ (2559, หน้า 8) และคณะได้ศึกษาวิจัยพบว่า “เด็กไทยมี
แนวโน้มในการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความแตกต่างกันตามระดับอายุและวัฒนธรรมที่ได้รับการ
อบรมสั่งสอน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งส่งเสริมให้เจริญขึ้นได้ควรจะส่งเสริมตั้งแต่เยาว์วัย และท าให้
ต่อเนื่องกันไปอย่างสม่ าเสมอ เพื่อความคิดสร้างสรรค์จะได้เจริญไปถึงขีดสุด” ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หรือ “Synectics Instructional Model” พัฒนาขึ้น
จากแนวคิดของ Gondon เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด
ใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบซิ
นเนคติกส์ Synectics Instructional Model เป็นวิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกความคิดใหม่ๆ มีโอกาสคิด
แก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่สภาพที่เป็นตัวเองโดยให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่
เป็นคนอ่ืนหรือเป็นสิ่งอ่ืนสภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นความคิดด้วยวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย
เพื่อใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ๆ    ไว้ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) การ
เปรียบเทียบแบบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และการเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (compressed 
analogy) วิธีการนี้มีประโยชน์เกี่ยวกับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทาง
ศิลปะ (ทิศนา แขมมณี , 2556 , หน้า 46 - 47) 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะกระบวนการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้
จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา     
ให้นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น  อันจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนและพฒันา
กระบวนการศึกษาสืบไป 
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วัตถุประสงค์ประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ระหว่างการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษา ด้วยการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ .05   

2.  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษาด้วยโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3.  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษาด้วยโดยใช้วิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา             
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2561  จ านวน 9 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  346  คน    

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนรวม  76 คน ห้องเรียนละ 38 คน  ซึ่งได้มา
จากการดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
Anova พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกันจ านวน 4 ห้อง จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย
โดยวิธีการจับสลาก เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน  
คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 
   ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ วิธีการสอน มี 2 วิธี คือ วิธีการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์และวิธีสอน
แบบปกติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
      ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ท าการศึกษาในพื้นที่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ         
38 คน จ านวนรวม  76 คน ที่เลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยที่วิธีการ       
จับสลาก ในภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 เดือนกุมภาพนธ์ 2562 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งรวมเวลา        
ในการทดสอบก่อนและหลังเรียน มีจ านวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนและมีความคิดที่สร้างสรรค์ดีขึ้น เพื่อยกระดับ

คุณภาพทางการศึกษา 
2. เป็นแนวทางต่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

และน าไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ พัฒนาการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพทางการเขียนไม่คล่อง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา  

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และแนวทางการจัดการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

1.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552 , หน้า 63)  กล่าวถึง      

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นการเขียนโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน เช่น 
การเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย และบทร้อยกรอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้เขียนจะต้องมี
ความคิดดี มีจินตนาการดี มีคลังค าอย่างหลากหลาย สามารถน าค ามาใช้ในการเขียนต้องใช้เทคนิคการเขียน 
และใช้ถ้อยค าอย่างสละสลวย 

สรุปความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คือ การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่มีลักษณะ
ของการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการของตนมาเชื่อมโยงการคิด และน าค ามาใช้ในการเขียนเรียบ
เรียงความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือ โดยใช้ถ้อยค าได้อย่างสละสลวย 
  1.2 ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

สุนันท์  จันทร์วิเมลือง (2551 , หน้า 7) กล่าวถึงประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไว้ว่า            
เป็นการเขียนมุ่งสื่อจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาจน าเสนอผ่านเนื้อหา รูปแบบ กลวิธีในการ
เขียน หรือการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะน าเสนอในลักษณะใด ผลที่ได้จากการเขียนสร้างสรรค์ 
ดังกล่าวจะท าให้ผู้ อ่านได้รับความเพลิดเพลินจากความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจในงานเขียนชิ้นนั้น ใน
ขณะเดียวกัน งานเขียนนั้นควรเสริมสร้างสติปัญญาแก่ผู้อ่านด้วย การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีทั้งประเภทที่เป็น
บันเทิงคดีและสารคดี ในพจานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ระบุว่า 

บันเทิง หมายถึง เร่ืองที่เขียนหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน 
สารคดี หมายถึง เร่ืองที่เรียบเรียงขึ้นจากเรื่องจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ  
งานเขียนประเภทบันเทิงคดีจัดอยู่ในประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่า จะเป็นนิทาน 

นิยาย เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร การ์ตูน หรือแม้แต่งานเขียนที่มุ่งสื่อภาพ สื่ออารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ 
แก่ผู้อ่าน 

ส่วนงานเขียนประเภทสารคดีสามารถจัดเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ แม้การน าเสนอเนื้อหา
จะน ามาจากเร่ืองจริง ไม่ใช่เนื้อหาที่เขียนขึ้นจากจินตนาการแต่ในแง่ของรูปแบบ กลวิธีการเขียน หรือการใช้
ภาษา ผู้เขียนสามารถน าเสอในเชิงสร้างสรรค์ อันจะท าให้อ่านเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามที่
ผู้เขียนน าเสนอได้ 
  สรุปได้ว่า ประเภทการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ ประเภท
ความบันเทิงคดีและสารคดี ซึ่งมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยลักษณะของการเขียนที่พบในงานวิจัยในคร้ังนี้
จะเป็นการเขียนประเภทความเรียงร้อยแก้ว 
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1.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา 
อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2546 , หน้า 100) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียน              

เชิงสร้างสรรค์ ไว้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษานั้น 
ครูผู้สอนนับว่ามีบทบาทส าคัญที่จะต้องเร่ิมที่ตนเองให้มีบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์เสียก่อน โดยที่ครูควรจะต้อง
พัฒนาตนเองให้รักการเขียนด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เช่น มีค าขวัญเรียงร้อยให้เห็นความส าคัญ
ในการเขียน ในการเรียนภาษาไทย เพื่อจูงใจนักเรียนให้อยากเรียน อยากเขียนและเห็นคุณค่า ครูต้องพัฒนา
ตนเองให้เป็นนักอ่าน นักค้นคว้า เสริมความรู้ให้แก่ผู้ เรียนให้กว้างขวางขึ้น นอกจากจะเรียนรู้เพียงเนื้อหา
จากต าราเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ในการสอนเขียนสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วย
ความใจกว้าง มีอารมณ์สุนทรีย์ มีจิตใจแจ่มใส มองโลกในแง่ดีเพื่อมองเห็นความสวยงามและยอมรับงาน
สร้างสรรค์ของนักเรียนว่าเป็นจินตนาการที่มีค่าและบริสุทธิ์ด้วยความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน  

สรุปแนวทางในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไป การจัด
กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงออกทางความคิดและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ มีการจัดบรรยากาศในการเรียนที่ส่งเสริมและจูงใจให้เด็กรักการเขียน
สร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมให้สนุกสนาน โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อน เป็นเรื่องที่เด็กคุ้นเคยและเป็นเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของเด็ก ครูผู้สอนต้องก าหนดหลักเณฑ์ในการเขียนให้ถูกทาง และหมั่ นฝึกฝนให้เด็กเขียน
บ่อยๆ จะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเขียนดีขึ้นได้ 

1.4 การวัดและการประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554 , หน้า 94 - 95) กล่าวถึงการประเมินผลการเขียนสร้างสรรค์ด้วยการ

ก าหนดประเด็นการประเมินที่แจกแจงระดับการปฏิบัติ (Rubric)  
การประเมินความสามารถหรือทักษะทางภาษา เครื่องมือประเภทนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่สามารถ

น าไปใช้ได้อย่างสอดคล้อง แต่เนื่องจากสร้างยาก แต่หากสามารถพัฒนาขึ้น ใช้ได้จะช่วยให้ผลการประเมิน
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และยุติธรรม รวมทั้งมีคุณค่าต่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากระบุความ
คาดหวังของการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยในแต่ละข้อจะก าหนดคะแนนออกเป็น 4 ระดับ 4 = ดีเยี่ยม  3 = 
ดีมาก  2 = ดี  1 = พอใช้  0 = คุณภาพต่ า 

ถวัลย์  มาศจรัส (2545 , หน้า 171) กล่าวถึงเกณฑ์ส าหรับตัดสินงานเขียน โดยยึดเกณฑ์กลาง ดังนี้ 
1. ความชัดเจน  ได้แก่ ความแจ่มชัดของภาษาเขียนที่มีความกระจ่างไม่คลุมเครือ 
2. ความกระชับของถ้อยค า ได้แก่ การใช้ถ้อยค าที่ตรงกับความหมาย 
3. ค ามีอ านาจ สามารถสะกดให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมไปกับลีลาการเขียนในแต่ละตอนได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
4. มีแนวคิดใหม่ หมายถึง ในท่วงท านองการเขียนแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดความแปลกใหม่ที่มี

คุณค่าอยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกไม่ซ้ าซากจ าเจ 
5. มีการเน้นสิ่งที่ควรเน้น ได้แก่ การเขียนที่มีการย้ าเน้นเป็นพิเศษในข้อความหรือความคิดที่

จะต้องบอก หรือต้องการให้ผู้อ่านจดจ าด้วยการขีดเส้นใต้ข้อความนั้น ๆ  
6. มีความงดงามและสละสลวย คือ การเลือกใช้ค า การใช้ประโยคที่เป็นเอกภาพเดียวกันอ่านแล้ว

ไม่สะดุดหู ถ้อยค าสละสลวยฟังดูพริ้งพราย 
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนประเภทสร้างสรรค์ ได้ให้ความส าคัญของ

การแสดงออกทางความคิด ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของการเสนองานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ทักษะการเขียนในการแสดงออกทางความคิด ความรู้และประสบการณ์ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ 
ทิศนา   แขมมณี (2560 , หน้า 250 - 251) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด

สร้างสรรค์ “Synectics Instructional Model”  นี้เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ กอร์ดอน 
(Gordon) ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ของตน โดยไค่อยค านึงถึงความคิด
ของคนอ่ืน ท าให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไป
จากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอ่ืน 
และถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นดอร์ดอนจึงได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่
เหมือนเดิมไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตวเองให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอ่ืนหรือเป็นสิ่งอ่ืนสภาพการณ์เช่นนี้ 
จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้  

สรุปความหมายของรูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบซินเนคติกส์ คิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การเขียนในอนาคตได้ 

2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  
ทิศนา  แขมมณี (2556 , หน้า 47 - 48) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซินเนค

ติกส์ ไว้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นน า ผู้สอนให้ผู้เรียนท างานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนท า เช่น ให้เขียน บรรยาย เล่า ท า 

แสดง วาดภาพ สร้าง ปั้น เป็นต้น ผู้เรียนท างานนั้น ๆ ที่เคยท า เสร็จแล้ว ให้เก็บผลงานไว้ก่อน 
ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) ผู้สอนเสนอค าคู่ให้

ผู้เรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ค าคู่ที่
ผู้สอนเลือกมาควรให้มีลักษณะที่สัมพันธ์กับเนื้อหาหรืองานที่ผู้เรียนท าในขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอค าคู่ให้ผู้เรียน
เปรียบเทียบหลาย ๆ คู่ และจดจ าค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน 

ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) ผู้สอนให้
ผู้เรียนสมมติตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแสดงความรู้สึกออกมา เช่น ถ้าเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นเครื่องซักผ้า 
จะรู้สึกอย่างไร ผู้สอนจดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน 

ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง (compressed conflict) ผู้สอนให้ผู้เรียนน าค า หรือวลีที่ได้
จากการเปรียบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบกันเป็นค าใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟ
เย็น น้ าผึ้งขม มัจจุราชสีน้ าเงิน เชือดนิ่มๆ เป็นต้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค า
คู่ขัดแย้งที่ได้ 

ขั้นที่ 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผู้สอนให้ผู้เรียนน างานที่ท าไว้เดิมในขั้นที่ 1 
ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกน าความคิดที่ได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใช้ในงานของตน ท าให้งาน
ของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน 

กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยเลือกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนเหมาะแก่การแก้ปัญหา และน ามาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดแนวคิดใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
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แนวคิดเกี่ยววิธีสอนแบบปกติ 
3.1 ความหมายของการสอนแบบปกติ 
ขันธ์ชัย   อธิเกียรติ  (2556 , หน้า 52) กล่าวว่า การสอนแบบปกติ เป็นการจัดประสบการณ์ต่างๆ 

ได้แก่ผู้เรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สรุป  การสอนแบบปกติเป็นการสอนที่ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและด าเนินไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3.2 ขั้นตอนการสอนแบบปกติ 
  ขันธ์ชัย   อธิเกียรติ  (2556 , หน้า 107 - 113) กล่าวถึง ขั้นตอนการสอน เป็นกิจกรรมโดยค านึงถึง
ล าดับของการสอน ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้น ได้แก่ ข้ันน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ในแต่ละขั้นตอน ครูสามารถจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการด าเนินการในแต่ละขั้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขั้นน าหรือขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของคาบเรียน กิจกรรมในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน ควรเป็นกิจกรรมสั้น ๆ ที่ใช้เวลาไม่นานนัก (5 – 10 นาที) เพราะหากใช้เวลานาน จะท าให้เวลาใน
ขั้นสอนลดน้อยลง 

2.  ขั้นสอน หรือขั้นด าเนินการสอน เป็นช่วงเวลาถัดจากการขั้นน าเข้าสู่บทเรียน การจัดกิจกรรม
ในช่วงนี้ก็เพื่อตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้เป็นส าคัญ ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เกิดทักษะปฏิบัติ หรือเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. ขั้นสรุปหรือขั้นสรุปบทเรียน เป็นช่วงท้ายคาบเรียนที่นักเรียนจะรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบ
นั้น สรุปออกมาเป็นความคิดรวบยอดหรือสรุปออกมาเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้มีความรู้ความ
เข้าใจหรือมีทักษะปฏิบัติในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เรียนรู้ไป หรือสรุปประโยชน์หรือความส าคัญของที่ที่ได้เรียนรู้ ทั้งนี้ 
เนื้อหาที่สรุปได้จะต้องตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ แต่อาจไม่จ าเป็นต้องครบทุกข้อคืออาจจะมี
เฉพาะประเด็นส าคัญหรือเป็นเนื้อหาโดยย่อเท่านั้น  

กล่าวโดยสรุป ครูผู้สอนควรเลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหาและวิธีการสอน ต้องมีการจัดล าดับขั้นตอน
การใช้สื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน สื่อที่ใช้ต้องเสนอความรู้อย่างละเอียด ถูกต้องและ
ชัดเจนแก่ผู้เรียน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง    
แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มควบคุมมีการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน      
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองเองทั้ง 2 กลุ่ม  

3.1 การด าเนินการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขั้นก่อนทดลอง 
 1.1 ผู้วิจัยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ และอธิบายถึง
ข้อตกลงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน 
    1.2 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท าแบบทดสอบความสามารถในการการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ (Pre-test) เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน จ านวน 1 ข้อ 

2. ขั้นทดลอง 
     2.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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     2.2 เวลาที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 10 ชั่วโมง 
     2.3 เนื้อหาที่ทดลอง คือ การเชิงสร้างสรรค์ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระที่ 4 การเขียน มาตรฐานที่ ท 4.1 
     2.4 ด าเนินการทดลองสอนทั้ง 2 วิธี โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเองทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม   

 3. ขั้นหลังการทดลอง 
3.1 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ (Post-test) จ านวน 1 ข้อ ซึ่งเป็นเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน  
3.2 น าผลจากการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ น ามาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติ    

เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยศึกษาขั้นตอนการสอนของทิศนา แขมมณี (2556 ,หน้า 
47 - 48) จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 8 คาบ ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากค า การเขียนเชิงสร้างสรรค์จากภาพ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์จากหัวข้อที่ก าหนด และการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากจินตนาการ 

2.  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยศึกษาขั้นตอนการสอนของขัณธ์ชัย อธิเกียรติ (2556 , หน้า 107 - 
113) จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น  8 คาบ ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากค า การเขียนเชิงสร้างสรรค์จากภาพ การเขียนเชิงสร้างสรรค์จาก
หัวข้อที่ก าหนด และการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากจินตนาการ 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ โดยเป็นแบบคู่ขนาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
อัตนัย จ านวน 2 ฉบับ รวม 2 ข้อ ซึ่งใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ จ านวน 
1 ข้อและทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ จ านวน 1 ข้อ เวลาฉบับละ 60 นาที 
วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบซิ
นเนคติกส์และเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ก าหนดเกณฑ์การประเมินจากคะแนน 10 คะแนน ของประเด็นการ
ประเมิน มี 4 หัวข้อ คือ เนื้อหา การเรียบเรียงล าดับเหตุการณ์ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ การเขียน
สะกดค า กับเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับคือ ดี พอใช้ และปรับปรุง พบว่า เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สามารถใช้ได้ 

4. น าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาจัดพิมพ์
เป็นข้อสอบฉบับจริงเพื่อน าไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน  

5. น าผลการทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาตรวจให้คะแนน โดยใช้
ผู้ตรวจ  3 คน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
product – moment correlation coefficient) (สุวิมล  ติรกานันท์ , 2566  หน้า 153 - 154) มีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  0.76 
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ผลการวิจัย 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้วยการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาด้วยโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

3. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาด้วยโดยใช้วิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05   
 
ตารางที่ 4.1   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ระหว่างการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์
และวิธีสอนแบบปกติ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยการเรียนโดยใช้รูปแบบ           
ซินเนคติกส์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของการเรียนโดยใช้รูปแบบซินแนคติกส์ คือ 8.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
คือ .88 และคะแนนเฉลี่ยของวิธีการสอนแบบปกติ คือ 7.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.48 หมายความ
ว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนการเรียนโดยใช้
รูปแบบซินเนคติกส์ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อ 1 ที่ตั้งไว้ 

 
ตารางที่ 4.2   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การทดสอบ n  (x)  (S.D.) t sig 
การเรียนโดยใช้รูปแบบ        

ซินเนคติกส ์
38 8.79 .88 

5.20 .000* 
วิธีสอนแบบปกต ิ 38 7.34 1.48 

กลุ่มทดลอง N  (x)  (S.D.) T sig 
ก่อนเรียน 38 6.11 1.59 

13.19 .000* 
หลังเรียน 38 8.79 .87 
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  จากตารางที่ 4.2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยการเรียนโดยใช้รูปแบบ       
ซินเนคติกส์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
ของการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ คือ 6.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.59 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนของการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ คือ 8.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ .87 หมายความว่า 
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่เรียนด้วยการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ที่ตั้งไว้ 

ตารางที่ 4.3   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากตารางที่ 4.3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของวิธีสอนแบบปกติ 
คือ 6.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.61 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของวิธีสอนแบบปกติ คือ 7.34      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.48 หมายความว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เรียนด้วยวิธีสอน  
แบบปกติ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 ที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผล 
ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยคร้ังนี้  ดังต่อไปนี้ 
5.1  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้วยการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 ที่ตั้งไว้ โดยความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้รับการฝึกฝนด้วยกระบวนการที่กระตุ้นทางความคิดท าให้เกิดความคิดแปลกใหม่ 
นอกกรอบ อีกทั้งยังท าให้นักเรียนมีอิสระทางความคิดและกล้าแสดงออกทางความคิดมากขึ้น ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเกิดความมั่นใจใน
การเขียนมากข้ึน จนสามารถถ่ายทอกความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ สังเกตได้จากการ
ตั้งชื่อเรื่องที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับภาพและสอดคล้องกับเนื้อหา การน าเสนอเนื้อหาที่มีสาระและความ
แปลกใหม่มีการผสมผสานจินตนาการของตนเองเพื่อให้เนื้อเรื่องมีความเหมาะสมและน่าสนใจ มีการ
เรียงล าดับเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น เร้าใจและสามารถสร้างความสนใจใคร่รู้ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการเขียน
เร่ืองยังสอดแทรกแนวคิดและข้อคิดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีล าดับ
ขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถเชื่อมโยงความคิด จัดล าดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ สังเกตได้จากผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ได้น าเอาแนวความคิดและวิธีการเขียน

กลุ่มควบคุม N  (x)  (S.D.) T sig 
ก่อนเรียน 38 6.53 1.61 

4.63 .000* 
หลังเรียน 38 7.34 1.48 
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ตามการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์มาปรับปรุงและพัฒนางานเขียนให้มีความน่าสนใจ 
แปลกใหม่และสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งลักษณะการถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบนี้สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ในขั้นที่ 1 ขั้นน า ที่นักเรียนท ากิจกรรมการสร้างผลงานที่เก่ียวกบั
การเขียนต่าง ๆ ไว้ ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบ โดยการเปรียบเทียบของสองสิ่ง ท า
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดค้นหาความแตกต่างและความเหมือนในของสองสิ่งที่ก าหนดไว้ ขั้นที่ 3 ขั้น
การสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในขั้นนี้ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและ
จินตนาการและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้โดยการน าตนเองเข้าไปเปรียบเทียบกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งด้วยสมมติว่าตนเองเป็นสิ่งของสิ่งนั้นตามที่ได้ก าหนด ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างค าอุปมาคู่ขัดแย้งในขั้นนี้
นักเรียนได้ฝึกคิดและสร้างค าที่เกิดจากการน าค าในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 มาประสมกันเป็นค าใหม่ และอธิบาย
ความหมายของค าที่ประสมขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการต่อมาในขั้นที่ 5 จากนั้นนักเรียนจึงน าค าที่ได้จากการ
ประสมขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการต่อมาในขั้นที่ 5 นักเรียนน าค าที่ได้จากการประสมขึ้นใหม่นั้นมาสร้างสรรค์งาน
เขียนให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับชิ้นงานที่ได้สร้างขึ้นอย่างน่าสนใจ แปลกใหม่และสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
กระบวนการในขั้นที่ 6 นั่นเอง 
  ด้วยกระบวนการที่เป็นขั้นตอนที่ท าให้นักเรียนได้มีการฝึกทักษะกระบวนการทางความคิดที่มีความ
หลากหลาย มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบผสมผสานกับจินตนาการที่ท าให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกของตนเองออกมาโดยผ่านกระบวนการเปรียบเทียบจากการสมมติ จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้านการเขียนที่สร้างสรรค์เพิ่มมากข้ึน ดังจะเห็นผลการวิจัยที่พบว่าความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้วยการเรียนโดยใช้รูปแบบ            
ซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมจิตต์ ศรีสุข (2550) การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิ
นเนคติกส์ พบว่า  1. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ในภาพรวม พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเท่ากับ 5.53 คะแนน หลัง
เรียนนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 8.75 คะแนน โดยมีคะแนนระหว่าง 3.00 คะแนนถึง 7.40 คะแนน และ 
7.60 คะแนนถึง 9.60 คะแนนตามล าดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนจากการจัดกิจกรรมตามแผนการ
เรียนรู้ทั้ง  15 แผน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.16 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 7.79 คะแนนถึง 
8.80 คะแนน  2. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                 
3. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อีกทั้ง สินธ์    ศรีพลพา (2557) การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า           
1.ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   2.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 5.2 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาด้วยโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ที่ตั้งไว้ 
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จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมโดยการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ ที่มีกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็น
ขั้นตอน สามารถท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ จนท าให้เกิดจินตนาการมีกระบวนการ
คิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์  

สอดคล้องกับแนวคิดของ จงกล   วจนะเสถียร (2559) การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ พบว่า         
1.ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ อยู่ในระดับเห็นด้วยดีมาก 
 และสอดคล้องกับชัยวาฤทธิ์   สร้อยเงิน (2553) การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ พบว่า             
1.ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3.นักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ได้รัย
การสอนแบบปกติ อย่างงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมซินเนค
ติกส์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 5.3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 ที่ตั้งไว้  
 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ มีจุดมุ่งหมายของการด าเนินการในแต่ละขั้นโดย
สอดคล้องกับ ขันธ์ชัย   อธิเกียรติ  (2556 , หน้า 52) กล่าวว่า การสอนแบบปกติ เป็นการจัดประสบการณ์
ต่างๆ ได้แก่ผู้เรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขั้นตอนการด าเนินการสอนมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นน า ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อม และความสนใจในการเรียนด้วยการสนทนา    
ซักถาม – ตอบ โดยน าเสนอเกม รูปภาพ เพลง หรือนิทาน หนังสือต่าง ๆ และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  ขั้น
ที่ 2 ขั้นสอน ครูเสนอเนื้อหาให้นักเรียน ด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนาซักถาม โดยมีสื่อประกอบการ
เรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือหนังสือแบบเรียน หนังสือนิทาน และหนังสือประเภทต่าง ๆ และ
นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาด้วยการซักถาม ทบทวน
ความรู้และสอนหลักการจ าเนื้อหาอย่างง่ายให้นักเรียนได้จดจ าได้อย่างถูกต้องแม่นย้ าขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับครูในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
1.1  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์โดยบูรณาการร่วมกับ  8 กลุ่มสาระวิชา

อ่ืนๆ ให้มีความสอดคล้องทางด้านเนื้อหาและความเหมาะสมของนักเรียน เพื่อให้นักเ รียนมีความคิด
หลากหลายในการท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่
น าไปสู่การพัฒนาความคิดและการเขียนที่สร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น 

1.2  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้รุปแบบซินเนคติกส์อย่างสม่ าเสมอเพื่อฝึกทักษะกระบวนการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีการก าหนดระยะเวลาที่เพียงพอต่อการท ากิจกรรมที่มีความต่อเนื่องในเนื้อหาต่าง  
เพื่อให้ผู้รียนได้ฝึกทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มากข้ึน 
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1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์เป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอน 
จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ครูผู้สอนจึงควรมีการก าหนดขอบเขตของ
เนื้อหาและระยะเวลาที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้กิจกรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

1.4  ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดและเสนอสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการเปรียบเทียบและแสดงความรู้สึกในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จะท าให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าคิด
กล้าเขียนมากข้ึน มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล             
       2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 

1. ควรทดลองใช้การสอนหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนที่หลากหลายด้วยกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ เช่น การพัฒนาการเขียนนิทาน การพัฒนาการเขียนเรียงความ 
เป็นต้นโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์กับเด็กที่มีความบกพร่องในด้านอ่ืน ๆ ที่มี
ปัญหาด้านการเขียน 

2. ควรน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองกับโรงเรียนอ่ืนที่เด็กมีปัญหาทางด้านการ
เขียน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ     
ซินเนคติกส์กับสื่อ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
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