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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี(2) 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีสอนแบบซินเนคติกส์ (3) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีระหว่างการสอนด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติ      
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 ห้อง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผลกาวิจัยพบว่า(1) ความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีด้วยการเรียน
ที่ใช้รูปแบบซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05(2) ความสามารถทางการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่ใช้
รูปแบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความสามารถทางการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีด้วย
วิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ:  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ; รูปแบบซินเนคติกส์; วิธีสอนแบบปกติ 
 
 
Abstract 

This reach is an experimental research. The objective is to ( 1)  compare the creative 
writing ability of Vocational Level 1 student Suratthani Vocational College by Using synectics 
and Traditional teaching methods. ( 2)  to compare creative writing ability of Vocational Level 



2 
 

1students Suratthani Vocational college by Using the synectics format. (3) to compare creative 
writing ability of Vocation Level 1students Suratthani Vocational college before and after 
studying with Traditional teaching methods. The sample consisted of Vocational level 1 
student Suratthani Vocational college in the academic year 2020. 
 The research finding suggested that ( 1)  comparison of creative writing ability of 
Vocational level 1 students Suratthani Vocational college of the taught by using synectics was 
higher than Traditional teaching method the average score at a significant level of .05  ( 2) 
comparison of creative writing ability of Vocational level 1 students Suratthani Vocational 
college Using the teaching synectiecs after teaching higher than the average score before 
studying at a significant level of .05 (3) comparison of creative writing ability of Vocational level 
1 students Suratthani Vocational college Using Traditional teaching method higher than the 
average score before studying at a significant level of .05 
Keywords: Ability of creative writing; Synectics; Tradition teaching method 
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บทน า  
 

ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 –  
2579   เป็นหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ที่พัฒนาเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น(หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562, หน้า 3) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดบั
ฝีมือรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน  (แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579, หน้า 8-11)ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม 
และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีเรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตนส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อนจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งระดับ
ชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

  การเรียนรู้และทักษะทางภาษาไทยเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสารชีวิตประจ าวันให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและประสทิธิภาพของการใช้ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนโฆษณา การเขียนประชาสัมพันธ์ เขียนอธิบาย เขียนชี้แจง และการเขียนรายงาน
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การปฏิบัติการ การเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญและมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้
เรียนรู้มาเพื่อผู้เขียนจะได้ถ่ายทอดออกเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ท าให้ผู้ รับสารสามารถเข้าใจได้ดังที่ กองเทพ 
เคลือบพณิชกุล (2542: 8) กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่มนุษย์น ามาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยที่
ผู้เขียนส่งสารออกไปด้วยการใช้ลายลักษณ์อักษรที่มีความหมาย เพื่อให้ผู้รับสารอ่านแปลความหมายเกิดความ
เข้าใจตรงกัน กับผู้ส่งสาร การเขียนจึงมีความจ าเป็นและส าคัญมากที่จะต้องน ามาใช้เรียบเรียงความรู้ จากค า
บรรยายของครู หรือบันทึกความรู้ต าราต่าง ๆ การเขียนนับเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับทุกคนที่ใช้ในการ
สื่อสารเรียนรู้ และการประกอบอาชีพจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการเขียนให้ดี หมั่นฝึกฝนการเขียนอยู่เสมอรู้จัก
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์ การฝึกทักษะการเขียนที่มีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุด ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์หมายถึงความว่า ความรู้ที่ฝึกฝน
ได้และศิลป์หมายถึง เทคนิควิธีการของผู้เขียนแต่ละคนที่จะท าให้ผู้รับสารเข้าใจงานเขียนตรงกับ มณฑรกร 
เจริญรักษา (2552, หน้า 49) กล่าวไว้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ต้องเกิดการจินตนาการที่แปลกใหม่ตาม
ความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นภาษาที่สละสลวยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดทาง
อารมณ์ ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบและกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ 
 จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย ซึ่งท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้เรียนยังมีปัญหา
เรื่องทักษะการเขียนเรื่องไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ล าดับความคิดไม่สัมพันธ์กันจึงท าให้ผู้เรียนเขียนไม่ได้ ผู้วิจัย
จึงมีจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพราะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นจุดประสงค์ประการ
หนึ่งที่ตัวผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนที่เกิดจากการจินตนาการ ซึ่งการจินตนาการเหล่านี้ก็คือความคิด
สร้างสรรค์ 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการเขียน
สร้างสรรค์ ทิศนา แขมมณี (2548, หน้า 46-47) ได้อธิบายถึงความน่าสนใจของการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบซินเนคติกส์ (synectics) กล่าวว่า synectics instructional model เป็นรูปแบบที่จอยส์และวีล 
(Joyce and Weil) พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ที่เป็นประโยชน์มากส าหรับการเขียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อน าไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิดใหม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบซินเนคตกส์แล้วยังสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกความคิด
ใหม่ ๆ ด้วยการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยท าให้ผู้เรียนได้มีการนึกคิดหรือหาค าได้อย่างสร้างสรรค์ในการ
งานเขียนตามรูปแบบซินเนคติกส์ไว้ 3 แบบดังนี้ 1. การเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (compressed analogy) การ
เปรียบเทียบกับบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และการเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (compressed 
analogy)  
 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้
ปีที่ 1ระหว่างการเรียนโดยรูปแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติสามารถช่วยพัฒนาให้นักเรียนด้านการ
เขียนอย่างสร้างสรรค์ท าให้เกิดทักษะกระบวนการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งท าให้การศึกษาครั้งนี้
เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการจัดการศึกษาและสามารถพัฒนาปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 20000 1102 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีให้นักเรียนมีความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นสืบไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบซินเนคติกส์และวิธี
สอนแบบปกติ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้าสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่สอนด้วยวิธีสอนแบบซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3.  ความสามารในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยการใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ Pretest and Posttest Experimental Design เป็นการศึกษาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระหว่างที่
ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติ 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1. ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 375 คน   
  1.2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน ซึ่งได้มาจากการดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยที่ไดม้า
จากผลการกวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่มีความแตกต่างกัน
จ านวน 4 ห้องเรียน จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก ได้ห้องเรียนดังนี้  
  กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 ห้อง 3 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
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  กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 ห้อง 4 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส ์และวิธีสอนแบบปกติ ในระดับชัน้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
  ตัวประตาม  ได้แก่  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีดังนี้  
 2.1 แผนกการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยศึกษาขั้นตอนการสอนของทิศนา แขมมณี (2556, หน้า 47-48) จ านวน 2 
แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 8 คาบ น าเสนอให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และตรวจสอบความ
เที่ยงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนียความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ืองการเขียนประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินได้ค่าความสอดคล้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 และแผนการจัดการรู้
ที่ 2 เรื่องการเขียนโฆษณา ผลการประเมินได้ค่าความสอดคล้องมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 1.00 ซึ่งสามารถจัดเป็น
แผนการสอนที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการทดลองได้  

 2.2  แผนกการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยศึกษาขั้นตอนการสอนของของขัณธ์ชัย อธิเกียรติ (2556, หน้า 107 - 113)  จ านวน 2 
แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 8 คาบ น าเสนอให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และตรวจสอบความ
เที่ยงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนียความสอดคล้อง ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ืองการเขียนประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินได้ค่าความสอดคล้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 และแผนการจัดการรู้
ที่ 2 เรื่องการเขียนโฆษณา ผลการประเมินได้ค่าความสอดคล้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ซึ่งสามารถจัดเป็น
แผนการสอนที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการทดลองได้  
  2.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
วิธีสอนแบบซินเนคติกส์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 
2 ฉบับ รวม 4 ข้อ  โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ในลักษณะคะแนนรูบริคโดยผู้วิจัยได้น ารูปแบบการให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ (พรทพิทย์ ประการ
แก้ว, 2543 หน้า 100) มาเป็นแนวทาง ดังนี้ 1) ความถูกต้องของเนื้อหา 2)การเชื่อมโยงความคิด 3) การใช้
ภาษา 4)ความคิดสร้างสรรค์ 5)การเสนอเรื่อง  รวม 15 คะแนน แต่ละคะแนนจะมีองค์ประกอบการแบ่งวัด
ความสามารถในการเขียนเอาไว้ 3 ระดับคือ ดี พอใช้ และปรับปรุง น าเกณฑ์การประเมินวัดความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหาของเกณฑ์การ
ประเมินกับนิยามศัพท์เฉพาะของงานวิจัย โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าดัชนีความ
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สอดคล้องรายข้อต่ าสุดคือ 0.80 และค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อสูงสุดคือ 1.00 และได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 
ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แล้วผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 20 คนเพื่อน าผลการทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาตรวจให้คะแนนโดย
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 3 คน เพื่อตรวจสอบเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น โดยหาสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (สุวิมล ติรกานันท์, 2556 หน้า 153 - 154) มี
ค่าเท่ากับ 0.89  
 
 
 3. ขั้นด าเนินการทดลอง  
  รูปแบบ การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยการใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ Pretest and Posttest Experimental Design 
  3.1 ด าเนินการทดลอง 
   3.1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ระยะเวลาที่ท าการทดลองในการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
   3.1.2 ทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียน (Pres-test) 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 2 ข้อ 
ซึ่งใช้เวลาในการท า 1 ชั่วโมง 
   3.1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
วัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการทดลองตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 มีนาคม 
2564 จ านวน 2 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวมเป็น 8 ชั่วโมง  
   3.1.4 ทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียน (Post-test) 
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 2 ข้อ 
ซึ่งใช้เวลาในการท า 1 ชั่วโมง  
 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที ่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระหว่างที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบซินเนค
ติกส์และวิธีสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติ t-test แบบ independent  
   3.2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ซินเนคติกส์ โดยใช้สถิติ t-test Dependent 
   3.2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ โดยใช้สถิติ t-test Dependent  
 
 

ผลการวิจัย  
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 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้วยการใช้วิธีสอนแบบซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 (ดังตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ตารางผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรีนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระหว่างการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบซินเนค
ติกส์และวิธีการสอนแบบปกติ 

การทดสอบ N x̅ (S.D) T sig 
การเรียนโดยใช้

รูปแบบซนิเนคติกส ์
30 22.70  2.33  

10.52 
 

.000* 
วิธีสอนแบบปกต ิ 30 16.26 2.67  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบซินเนคติกส์มีความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรค์สูงกว่าที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
  
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีด้วยการใช้วิธีสอนแบบ ซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ตารางผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรีนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปทีี่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนค
ติกส์ 

 

กลุ่มทดลอง N x̅ (S.D) T sig 
ก่อนเรียน 30 12.23 2.31  

21.13 
 

.000* หลังเรียน 30 22.70 2.33 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบซินเนคติกส์มี
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
 
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้วยการใช้วิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 ตารางผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
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ของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ก่อนและหลังเรียน
ด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 

กลุ่มควบคุม N x̅ (S.D) T sig 
ก่อนเรียน 30 12.10 3.27  

 9.11 
 

.000* 
หลังเรียน 30 16.26 2.67   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติมีความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้   
 
อภิปรายผล 
 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชา
ชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีสอนแบบซินเนคติกส์สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา 
แขมมณี (2560, 250-251) กล่าวไว้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบที่มีการ
พัฒนาแนวคิของ กอร์ดอน (Gordon) อธิบายว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ของตนโดย
ไม่ค านึงถึงความคิดของคนอ่ืนท าให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ที่แต่กต่างไปจากเดิม หากมีโอกาส
ได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอ่ืนและถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลาย
กลุ่มประสบการณ์มาช่วยแก้ปัญหาก็จะยิ่งได้วิธีการแก้ที่หลากหลายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้ นจึงมี
การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิมไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเองให้ลองใช้
ความคิดในฐานะที่เป็นคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปริตรา  กิจจนุมาศ (2559) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ระหว่างวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์กับวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า (1) ความสามารถในการเขียนร้อย
แก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธีแบบปกติ มีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพื่อได้มีการพิจารณาเป็นรายข้อตามจุดมุ่งหมายในการเขียนแสดงให้เห็ว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในการเขียนเพื่อสร้างจินตนาการเท่ากับ 
15.41 คะแนน รองลงมา คือ การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง เท่ากับ 15.32 คะแนน การเขียนเพื่ออธิบาย เท่ากับ 14.27 
คะแนน การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เท่ากับ 14.86 คะแนน และการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ เท่ากับ 15.32 
คะแนน (2) ความสามารถในการเขียนร้อยแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยการสอนแบบซิ
นเนคติกส์ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความสามารถ
ในการเขียนร้อยแล้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบซินเนคติกส์
และวิธีการสอนแบบปกติ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ด้วยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ก็เพราะมีการกระตุ้นให้ด้วยกระบวนการทางความคิดให้เกิดความคิดในสิ่งใหม่
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ที่นอกกรอบที่ท าให้ผู้เรียนมีอิสระด้านความคิดกล้าแสดงออกให้มากข้ึนซึ่งได้น ากิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้ของ
ซินเนคติกส์เพื่อการฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ท าให้เกิดทักษะกระบวนการเขียนมากยิ่งขึ้น จน
สามารถมีการสังเกตได้จากงารเขียนของผู้เรีนได้จากการตั้งชื่อเร่ืองที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ เหมาะสมกับเนื้อหา 
มีการน าเสนอเนื้อหาสาระและความแปลกใหม่มีการผสมผสานจินตนาการที่น่าสนใจและตื่นเต้น ได้อย่าง
เหมาะสม 
 รูปแบบงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เป็นกิจกรรมที่มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนเป็น
กระบวนการที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบสามารถจัดล าดั บ
ความคิดแนะน าความคิดออกมาเขียนโดยสามารถพัฒนางานเขียนให้มีความแปลกใหม่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งลักษณะ
กิจกรรมได้จัดให้เกิดความสอดคล้องกับรูปแบบซินเนคติกส์ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน า ครูกระตุ้นผู้เรียนด้วยการ
ทักทายและให้เขียนชื่อเร่ืองจากเรื่องที่เล่าแล้วจดบันทึกไว้ ขั้นที่ 2 ข้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบ 
โดยการเปรียบเทียบของสองสิ่งท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการความคิดความแตกต่างและความเหมือนกับสิ่งที่
ก าหนด ขั้นที่ 3 การสร้างอุปมาหรือการเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในขั้นนี้ท าให้นักเรียนได้เกิดกระ
บสนการคิดและจินตนาการในการถ่ายทอดความคิดของตนเองในการน าเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาสมมุว่าตนเองเป็น
สิ่งนั้นตามที่ได้ก าหนด ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างอุปมาคู่ขัดแย้งในขั้นนี้นักเรียนมีการฝึกคิดและสร้างค าจากขั้นตอนที่ 3 
และ ขั้นตอนที่ 4 มาประสมกันท าให้เกิดค าใหม่และน าค ามาอธิบายความหมายของค าที่เกิดจากการสร้างค า
ใหม่ขึ้น ขั้นที่ 5 น าค าที่นักเรียนได้จากการประสมขึ้นมานักเรียนน าค าที่ได้มาสร้างสรรค์งานเขียนให้สมบูรณ์
สอดคล้องกับงานที่สร้างขึ้นอย่างน่าสนใจ แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ จนเป็นกระบวนการการเขียนอย่าง
สร้างสรรค์ในขั้นที่ 6  
 จากกระบวนการที่เป็นระบบขั้นตอนท าให้นักเรียนได้มีการฝึกทักษะกระบวนการด้านการเขียนทาง
ความคิดได้อย่างหลากหลาย มีการผสมผสานกับจินตนาการความรู้สึกของตนเองออกมาโดยการเปรียบเทียบ
จากการสมมติจึงท าให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการเขียนที่มีความสร้างสรรค์ขึ้นจะเห็นได้ว่า
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานีด้วยวิธีสอนแบบ   ซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  
 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีด้วยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 2 สอดคล้องกับแนวคิดของ (ทิศนา  
แขมมณี, 2556 หน้า 46-47 ) การจัดกิจกรรมแบบซินเนคติกส์Synectics Instructional Model ที่เป็นวิธีการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกความคิดใหม่ ๆ มีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิมด้วย
ความคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยเพื่อใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบ
แบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบแบบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) การเปรียบเทียบ
บุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และการเปรียบเทียบกับค าคู่ขัดแย้ง (compressed analogy) วิธีการนี้
สามารถเป็นประโยชน์กับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์งานทางศิลปะ และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเดช  หนองแส (2554) เรื่อง การใช้รูปแบบการสอนแบบ  ซินเนคติกส์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่  1 พบว่า 
(1)ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์สูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ(2) ระดับความคิดเห็นของ
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นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียรู้แบบซินเนคติกส์อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด 
 สอดคล้องกับจงกล  วจนะเสถียร (2559) เรื่องการพัฒนาความสามารรถนารเขียนเชิงสร้าสรรค์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ พบว่า (1) ความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้าสรรค์หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิ
นเนคติกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 (2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิเนคติกส์อยู่ในระดับเห็นด้วยดีมาก 
 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมโดยการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ที่มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอน สามารถท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และทักษะการเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ จนท าให้
ผู้เรียนเกิดจินตนาการมีกระบวนการคิดที่อย่างสร้างสรรค์และแปลกใหม่ 
 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชา
ชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ 
 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ มีจุดมุ่งหมายของการด าเนินการในแต่ละขั้นโดยมีการ
สอดคล้องกับ ขันธ์ชัย  อธิเกียรติ (2556 , หน้า 52) ที่กล่าวไว้ว่า การสอนแบบปกติ เป็นการจัดประสบการณ์
ด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนโดยครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้การด าเนินผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถตรงตามจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
จากการด าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน า ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อม ท าให้นักเรียนมี
ความสนใจต่อการเรียนรู้ด้วยการร่วมกิจกรรมตามที่ครูด าเนินกิจกรรม ขั้นที่ 2 ข้ันสอน ครูน าเนื้อหาให้นักเรียน 
ด้วยการอธิยาย บรรยาย สนทนาซักถาม จากสื่อ ใบงาน ใบความรู้ หรือหนังสือแบบเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติตามกิจกรรม ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาทบทวนความรู้และสอนตรงตาม
เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการจดจ าได้อย่างแม่นย าและถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.1 ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนท าแบบฝึกการเขียนสร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และไม่ควรให้ผู้เรียนท ากิจกรรมแบบฝึกนานเกิดไปเพราะจ าท าให้
ผู้เรียนรู้สึกเบื่อในการเรียนได้ 
 1.2 ครูผู้สอนกระตุ้นส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
ได้มีการแสดงทางด้านความคิด โดยการยกตัวอย่างหรือสร้างบรรยากาศใกล้ ๆ ตัวของผู้เรียน 
 1.3 ครูผู้สอนควรค านึกถึงเนื้อหา เวลาความยากง่าย และกิจกรรมในการจัดกิจกรรมการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ไม่ควรแร่งเวลาในการคิดของผู้เรียนมากเกิดไปจ าท าให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิในการเขียนงาน 
 1.4 ครูผู้สอนอธิบายขั้นตอนรูปแบบวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์กับผู้เรียนมากที่สุด โดยการให้ผู้เรียน
ฝึกการคิด วิเคราะห์ตามกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบ 
 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
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 2.1 ควรมีวิจัยเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบซินเนคติกส์กับกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นอ่ืน ๆ 
เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2.2 ควรจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ ให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนมากขึ้น
โดยครูผู้สอนสามารถน าไปใช้พัฒนางานเขียนกับประเภทอื่น ๆ  
 2.3 ครูควรน ารูปแบบวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ไปใช้การจัดกิจกรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น ๆ 
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