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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิง
สร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาเนินการในรูปแบบของการวิจัยกึ่งทดลอง
โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่กาลัง
ศึกษาในระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเงื่อนไขตาม ความสมัครใจ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 10 ชุด ชุดละ 4 แบบฝึก 2) แบบประเมินรวบยอดคิดสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ จานวน 10 ชุด
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ผลการทาแบบประเมินรวบยอดคิดสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โดยกาหนดเป็น
ระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดีมาก (ระดับ 3) ดี (ระดับ 2) และพอใช้ (ระดับ 1)
ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 15 คน มีระดับคุณภาพทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
โดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก (ระดับ 3 ) และระดับคุณภาพ ดี (ระดับ 2 )
คาสาคัญ : แบบฝึกทักษะการเขียน ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Abstract

1

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2

อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
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The purposes of this research were 1) To construct the creative writing skill
exercises on Thai language for mattayomsuksa 5 students. 2) To study the result of the
creative writing skill exercises on Thai Language for mattayomsuksa 5 students. The
study was quasi experimental research quantitative and qualitative methods. The
sample was 15 mattayomsuksa 5 students in the second semester of the 2015
academic year at Nakhon Nayok Wittayakom School, Nakhon Nayok selected by
purposive sampling. The research instruments were 10 creative writing skill exercises
on Thai language for mattayomsuksa 5 students and 10 creative writing skill tests.
The data were analyzed by the quality in the result of the creative skill test, which
were very good (3), good (2) and fair (1).
The results were as follows:
The quality of the creative writing skill tests on Thai language of 15 students
were at the level of very good (level 3) and of good (level 2) quality.
Keywords: writing skill exercises, Thai language, creative skill, creative writing skill
exercises on Thai language
บทนา
ภาษาเป็นมรดกล้าค่าทางวัฒนธรรมที่ทุกคนภาคภูมิใจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความหมาย
ช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างคนในชาติ ภาษาไทยเป็น
ภาษาประจาชาติไทย มีความสาคัญทางด้านการติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดวัฒนธรรม การศึกษาเล่า
เรียน การปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ (2541) สรุปความสาคัญของภาษาไทยไว้ว่า ภาษาไทยมี
ความสาคัญต่อ การดารงชีวิตและความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย คนไทยจาเป็นต้องตระหนั กถึง
ความสาคัญของภาษาไทยต้องจัดการศึกษา และฝึกฝนให้คนไทยมีทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง
และการพูดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้ การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
กันระหว่างคนในชาติ รวมถึงการสร้างเอกภาพของไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศ
การเรียนการสอนภาษาไทยต้องอาศัยทักษะพื้นฐานที่สัมพันธ์กัน 4 ทักษะ คือ การอ่าน การ
เขียน การฟัง และการพูด ซึ่งทักษะการเขียนถือว่าเป็นทั กษะที่ยากและซับซ้อนมากกว่า ทักษะอื่น
ทั้งนี้เพราะการจะเขียนได้ดีต้องมีความสามารถในการคิด การใช้ถ้อยคา สานวน โวหาร ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามชนิดของเรื่องที่จะเขี ยน มีความรู้ในเรื่องรูปแบบสามารถจัดลาดับความคิดให้เป็น
หมวดหมู่ นาเสนอเรื่องเป็นขั้นเป็นตอน และ มีความสามารถในการขยายความหรือสรุปความ เพื่อให้
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บรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่เขียน ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกให้ผู้อ่านเข้าใจได้ (พิตรวัลย์ โกวิทวที,
2537)
ทักษะการเขียนมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตประจาวัน ช่วยสื่อความหมายถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจของตนเองออกมาเป็นตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ (วรรณี โสม
ประยูร, 2539) การเขียนจึงเป็นทักษะหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิต อีกทั้งการ
เขียนเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในการศึกษา เพราะในการศึกษาทุก
วิชาต้องอาศัยการเขียนเป็นพื้นฐาน การเขียนจึงเป็นทักษะที่ผู้อยู่ในวัยกาลังศึกษาทุกระดับต้องสนใจ
และฝึกฝนอย่างจริงจังสอดคล้องกับ นฤมล ม่วงไทย (2543) ที่กล่าวถึงความสาคัญของการฝึกทักษะ
การเขียนว่า การเขียนนับเป็นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับทุกคน เพราะการเขียนใช้ในการสื่อสาร
เรียนรู้ และการประกอบอาชีพ จาเป็นต้องพัฒนาทักษะการเขียนให้ดี หมั่นฝึกฝนการเขียนอยู่เสมอ
รู้จักแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์ การฝึกทักษะการเขียนจึง มีความสาคัญ
อย่างมาก เพราะทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุดต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ หมายความ
ว่าความรู้ที่ฝึกฝนได้ และศิลป์หมายความถึง เทคนิค วิธีการของผู้เขียนแต่ละคนที่จะทาให้ผู้รับสาร
เข้าใจงานเขียน โดยการพัฒนาการเขียนนั้นความคิดเป็นสิ่งจาเป็นเพราะความคิดช่วยทาให้เกิดสิ่ง
แปลกใหม่ ความคิดที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง คือ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การเขียนโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์
ผู้ เ ขี ย นใช้ จิ น ตนาการหรื อ ความคิ ด ค านึ ง ของตนเองสร้ า งงานเขี ย นออกมาด้ ว ยถ้ อ ยค า
สละสลวยประทับใจผู้อ่าน ให้ความรู้สึกเพลิดเพลิน และประดับสติปัญญาไปด้วยในตัว (ฐะปะนีย์ นาค
รทรรพ, 2532) ดังนั้น การเขียนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการเขียนที่ช่วยพัฒนานักเรียน 2
ด้าน ได้แก่ การฝึกทักษะความคิดและการฝึกทักษะทางการเขียนที่จาเป็นต้องได้รับการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้นักเรียน
การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ ป็ น การเขี ย นซึ่ ง มี ลั ก ษณะของการคิ ด ริ เ ริ่ ม โดยผู้ เ ขี ย นจะใช้
จินตนาการ ประสบการณ์ของตนมาเชื่อมโยงความคิดในการเขียน (อัจฉรา ชีวพั นธ์, 2532) ดังนั้น
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพราะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น
เครื่องมือที่สามารถพัฒนาเด็กให้มีจินตนาการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในการสร้างสรรค์ภาษาที่มี
อยู่ในตัว เกิดความสนุกสนาน เพลิ ดเพลิน และซาบซึ้ งในการใช้ภาษา นอกจากนั้นยังช่วยในการ
ปรับตัวด้านอารมณ์และสังคมได้เป็นอย่างดี (นิจ จันทร์มล, 2535)
การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ต้องให้นักเรียนมีอิสระในการคิดจินตนาการ โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างหลากหลาย สร้างบรรยากาศเป็นกันเองในขณะที่เรียน และใช้สื่อ
ที่กระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังที่นลินี ติยะสันต์ (2545) กล่าวว่าการสอนโดยใช้สื่อที่จูงใจจะช่วยให้
นักเรียน คิด สร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้ดีขึ้น ช่วยให้สามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกอย่าง
อิสระ การที่นักเรียนได้รับการฝึกฝนบ่อยๆ จะช่วยทาให้เกิดความแม่นยาในเนื้อหา โดยเฉพาะในเรื่อง
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การใช้ภาษาในการเขียนซึ่งถ้าหากได้ฝึกซ้าๆ ย่อมเกิดความชานาญ อัจฉรา ชีวพันธ์ (2532) กล่าวถึง
การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ว่า หลายคนมักคิดว่าผู้ที่สามารถเขียนได้ดีนั้นเป็นผู้ที่มี
พรสวรรค์ที่ทาให้ผู้อ่านชื่นชมต่อผลงานของตน แต่ผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ทางการเขียนก็สามารถแสวงหา
ความสาเร็จในการเขียนได้ ถ้าผู้นั้นมีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และนาเอาหลักเกณฑ์ต่างๆ
ในการเขียนมาใช้ให้ถูกทาง ตลอดจนหมั่นฝึกฝนตนเองให้เกิดความชานาญ ทั้งนี้เนื่องจากการเขียน
เชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะของการสื่อภาษา ซึ่งจะต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ พยายามแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้ดีขึ้นจะช่วยให้ผู้นั้นพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
ความสามารถในการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ เป็ น สมรรถภาพที่ ส ามารถพั ฒ นาให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้
Guildford (1967) ได้สร้างทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ซึ่ ง ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลาย คื อ ทฤษฎี ค วามคิ ด อเนกนั ย กล่ า วว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์
คื อ ความสามารถในการคิ ด แตกแยกออกไปหลายทิ ศ ทาง หลายลั ก ษณะ หลายแง่ ห ลายมุ ม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความคิ ด 4 ลั ก ษณะ คื อ คิ ด คล่ อ งแคล่ ว (Fluency) คิ ด ยื ด หยุ่ น (Flexibility)
คิดละเอียดลออ (Elaboration) และคิดริเริ่ม (Originality) เมื่อนักเรียนคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้ก็
จะสามารถถ่ายทอดความคิดนั้นเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้ (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, 2532)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาไทยเชิ ง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงแล้วยังเป็นแนวทางการพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ สร้ า งแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
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2558 จานวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมี
เงื่อนไขตามความสมัครใจ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่
1) แบบฝึ กทั ก ษะการเขี ย นภาษาไทยเชิ ง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นัก เรี ยนระดั บ ชั้ นมั ธ ยม
ศึกษาปีที่ 5 จานวน 10 ชุด ชุดละ 4 แบบฝึก
2) แบบประเมินรวบยอดคิดสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ จานวน 10 ชุด
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เตรียมการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์สาหรับ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2) ออกแบบและสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์สาหรับ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3) ขั้นทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
4) ขั้นศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
6. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยนาผลที่ได้จากการทาแบบประเมินรวบยอดคิดสร้างสรรค์
4 ลักษณะ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน มาตรวจสอบและวิเคราะห์ โดยกาหนดเป็น
ระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดีมาก (ระดับ 3) ดี (ระดับ 2) และ พอใช้ (ระดับ 1)
ผลการวิจัย
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 15 คน มีระดับคุณภาพทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก (ระดับ 3) และระดับคุณภาพ ดี (ระดับ 2) โดยระดับคุณภาพของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากการทาแบบประเมินรวบยอดคิดสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ แบบฝึกชุดที่ 2 ถึง
แบบฝึกชุดที่ 7 มีจานวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก (ระดับ 3) จานวน 10 คนขึ้นไปจากนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจานวน 15 คน และจานวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก (ระดับ 3) ต่ากว่า 10 คน
ในปริมาณไล่เลี่ยกันระหว่างระดับคุณภาพ ดีมาก (ระดับ 3) และระดับคุณภาพ ดี (ระดับ 2) ในแบบ
ฝึกชุดอื่นๆ โดยชุดแบบฝึกที่มีจานวนนักเรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก (ระดับ 3) มากที่สุด คือ แบบฝึก
ชุดที่ 7 การเขียนคาขวัญ จานวน 13 คน และชุดแบบฝึกที่ 1 การเขียนบรรยายภาพเป็นชุดแบบฝึกที่
มีจานวนนักเรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก (ระดับ 3) น้อยที่สุดจานวน 6 คน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครนายก
วิทยาคม จังหวัดนครนายก จานวน 15 คน พบว่า นักเรียนกลุ่ มตัวอย่างมีระดับคุณภาพจากการทา
แบบประเมินรวบยอดคิดสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ ที่ใช้ในการทดสอบทักษะการเขียนภาษาไทยเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียน จานวน 10 ชุด หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน มีระดับคุณภาพ
ทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก (ระดับ 3) และระดับ
คุณภาพดี (ระดับ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มีการกาหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจน ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้า ง ขั้นตอนการตรวจสอบ กลั่นกรอง
และแก้ไขจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย จานวน 5
คนอย่างเป็นระบบ
ผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กทั ก ษะการเขี ย น ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นและทั ก ษะการคิ ด
สร้ า งสรรค์ จากมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด สาระที่ 2 การเขี ย น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ศึกษาเอกสาร ตาราที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและกาหนดหัวข้อ กิจกรรมให้มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ มีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และลาดับแบบฝึกตาม
ทฤษฎีความคิดอเนกนัยของ Guildford ตามความซับซ้อนของลักษณะความคิด ดังนี้ แบบฝึกที่ 1 คิด
คล่องแคล่ว แบบฝึกที่ 2 คิดยืดหยุ่น แบบฝึกที่ 3 คิดละเอียดลออ และแบบฝึกที่ 4 คิดริเริ่ม สอดคล้อง
กับ ศิริพร กอนวงศ์ (2548) ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกว่า การสร้างแบบฝึกจะต้อง
ก าหนดจุ ด ประสงค์ ที่ ต้ อ งการจะฝึ ก ทั ก ษะต่ า งๆ ให้ เ กิ ด กั บ นั ก เรี ย น และจั ด เนื้ อ หากิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการฝึกนั้นๆ โดยคานึงถึงหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน
นอกจากนั้นยังมีการลาดับขั้นทักษะที่ต้องฝึกตามลาดับขั้นการรู้ โดยเริ่มฝึกทักษะที่ง่ายไปสู่ทักษะที่
ยาก ทาให้ผู้เรียนมีกาลังใจ สนใจ และมีความกระตือรือร้น เช่นเดียวกับที่ขวัญตา ม่อมดีและคณะ
(2549) ที่กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีว่า ต้องมีจุดหมายที่แน่นอนว่าจะทาการฝึกทักษะด้านใด
ควรใช้ภ าษาง่ายๆ และมีความน่าสนใจ เรียงลาดับจากง่ายไปยาก มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของนักเรียน จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อนักเรียนอย่างสูงสุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 หัวข้อ กิจกรรม และเกณฑ์การประเมินในแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ควรมีลักษณะที่เปิดกว้าง และไม่มีข้อกาหนดกฎเกณฑ์ที่จากัด เพื่อให้นักเรียน
สามารถแสดงความคิดของตนเองได้หลากหลายแนวทาง และมีอิสระด้านความคิดอย่างเต็มที่ อีกทั้ง
ขณะที่นักเรียนดาเนินการทาแบบฝึกครูไม่ควรแสดงความคิดเห็น หรือชี้นาแนวทางคาตอบแก่นักเรียน
ครูควรเป็นเพียงผู้ชี้แนะหากเกิดความผิดพลาดด้านวิธีการ แต่มิใช่ผู้ชนี้ าด้านความคิด
1.2 เวลา เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ง ที่สาคัญ ในการสร้า งผลงานเชิ ง สร้างสรรค์ ดังนั้ น ใน
การดาเนินการทาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ครู
ควรยืดหยุ่น เรื่อง เวลา ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อลดความกดดันของนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพของตนเองด้านความคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
1.3 ครูควรแสดงระดับคุณภาพ หรือแสดงผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลงานของ
นักเรียนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทราบผลการทางานของตนเองเรียนรู้ข้อผิดพลาด
ปรับปรุงแก้ไข เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น อีกทั้งการ
แสดงระดับคุณภาพยังช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้าแสดงออก และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามทฤษฎีความคิด
อเนกนัยของ Guildford ในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อให้ครูได้นาไปใช้เ ป็นสื่อในการเรียนการสอน และให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ไม่ขาด
ตอน
2.2. ควรนาทฤษฎีความคิดอเนกนัยของ Guildford มาสร้างแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์และทักษะอื่นๆ ของนักเรียน เช่น ทักษะการพูด ทักษะการเขียนในรูปแบบอื่นๆ
เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างรอบด้าน และสามารถนามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวันตามรูปแบบของตนเองได้
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