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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ .1)..พัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด .และ.3) เปรียบเทียบ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด .ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .6 
ในภาคเรียนที่.1.ปีการศึกษา.2562.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว.จ านวน.24.คน.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่.ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์.ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า.1) ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิลฟอร์ด.มีค่าประสิทธิภาพ E1 =81.28 / E2=80.83.2).ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิล
ฟอร์ดสูงกว่าก่อนเรียน.3).ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดสูงกว่าก่อนเรียน  
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop a drill package on creative 
writing skills by using Guilford's Structure of the intellect for s follow the standard criteria 
of 80/80 , 2) to compare the creative writing achievement of student before and after 
using a drill package on creative writing skills  by using Guilford's Structure of the intellect 
And , 3) to compare creativity of student before and after using a drill package on 
creative writing skills by using Guilford's Structure of the intellect. The population was 
consisted of the purposive sampling of 24 Primary 6 Students in the first semester of the 
academic year 2019. At Ban Huay Sai Khoa School. The research instruments were a drill 
package on creative writing skills by using Guilford's Structure of the intellect, Creative 
writing achievement test And creativity test.The statistics used for data analysis were 
percentage, the population mean (µ), the population standard deviation ( ). 
 The results of this research revealed as follows: 1) the drill package on creative 
writing skills by using Guilford's Structure of the intellect has efficiency of E1=81.28/ 
E2=80.83. 2) The creative writing achievement of students after learning by the drill 
package on creative writing skills by using Guilford's Structure of the intellect was higher 
than before learning. And 3) the creative thinking of students after learning by the drill 
package on creative writing skills by using Guilford's Structure of the intellect were higher 
than before learning.  
Keywords: the development a drill package of creative writing skill, Guilford's Structure 

of the intellect, Creativity 
 
บทน า 
  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย .ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพของชาวไทย.และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย .สื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ.ด้านวัฒนธรรม.ประเพณี.สุนทรียภาพ.เป็นสมบัติล้ าค่า ควรแก่การเรียนรู้.อนุรักษ์ และสืบสาน
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป.(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,.2552.:.1).คนไทยทุกคนควรจะร่วมมือ
ร่วมใจในการรักษาและอนุรักษ์ภาษาไทย .ตลอดจนฝึกทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย.ทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนให้เกิดความช านาญให้มากท่ีสุด 
 การเขียนเป็นการใช้ทักษะซึ่งต้องอาศัยการน าถ้อยค าและความรู้จากประสบการณ์ต่าง .ๆ 
มาเรียบเรียงล าดับของความคิดให้ต่อเนื่องกัน.ด้วยเหตุนี้การเขียนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงถึงพฤติกรรม
การสร้างสรรค์ของผู้เขียนด้วย.ปัจจุบันนักเรียนประสบปัญหาในการเขียน.ขาดการจัดล าดับความที่ดี 
ใช้ภาษาห้วน.ขาดความมีสุนทรียภาพทางภาษา.ใช้ภาษาไม่ถูกต้องกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนถึงการ
แสดงพฤติกรรมที่เบื่อหน่ายในการเขียน ดังนั้น ครูผู้สอนควรตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว       



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

439 

 

หาวิธีแก้ไขปัญหาให้หมดไปโดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีการเขียนสร้างสรรค์ แล้วก็จะท าให้เด็กรักการ
เขียนมีเจตคติท่ีดีในการสร้างสรรค์ผลงานการเขียน (อัจฉรา  ชีวพันธ์, 2553 : 4) 
  การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในสาระการเขียนนั้นยังไม่ประสบความส าเร็จ พิจารณาได้
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.ในภาพรวมทั้งประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย .46.58.ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ร้อยละ 50 ส่วนผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที.่6.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคะแนนวิชาภาษาไทย เฉลี่ย 43.62 
ซ่ึงต่ ากวา่ทุกระดับท่ีสอบ เม่ือพิจารณาเป็นรายสาระต่ าท้ัง 5 สาระ สาระท่ีได้คะแนนต่ าที่สุด.คือสาระการ
เขียน โดยเฉพาะการเขียนข้อสอบอัตนัยที่มีผลเฉลี่ยเท่ากับ 8.77.เท่านั้น.จากคะแนนเต็ม.20.คะแนน 
(วิชาการบ้านห้วยทรายขาว,.2560)  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวิธีคิด
ของผู้เรียน ที่จะส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาอ่ืน .ๆ.และความสามารถด้านการคิดทั้งการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงศึกษาวิธีการพัฒนา
ทักษะด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับทฤษฎีการเชื่อมโยง
ของธอร์นไดค์ (Thorndike) ทีก่ล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัด คือ การเรียนรู้ที่เน้นการฝึกและน าไปปฏิบัติเป็น
ประจ าจะท าให้สิ่งที่กระท านั้นเกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร .นอกจากนี้การใช้
นวัตกรรมเสริมทักษะ.จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น .และนวัตกรรมเสริมทักษะที่น่าสนใจ 
อย่างหนึ่ง คือ ชุดฝึกทักษะ ซ่ึงชุดฝึกทักษะเป็นสื่อที่จ าเป็นต่อการฝึกทักษะทางภาษาของนักเรียน.โดยการ
ฝึกแต่ละทักษะนั้นควรมีหลาย.ๆ.รูปแบบ.เพ่ือนักเรียนจะได้ไม่เบื่อ.ชุดฝึกทักษะนอกจากจะเป็นสื่อที่ส าคัญ
ต่อการเรียนทักษะทางภาษาของนักเรียนแล้วยังมีประโยชน์ส าหรับครูในการสอนท าให้ทราบพัฒนาการ
ทางทักษะนั้น.ๆ.ของเด็ก.และเห็นข้อบกพร่องในการเรียนซึ่งจะได้แก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงทีท าให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จทางการเรียน(กรมวิชาการ, 2536 : 10) 
  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด โดยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ซึ่งโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ดเป็น
ลักษณะโครงสร้าง 3 มิติ คือ มิติด้านเนื้อหา มิติด้านวิธีการคิด และมิติด้านผลของการคิด ซึ่งมิติวิธีการคิด
ที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดแบบอเนกนัย หมายถึง ความสามารถในการคิดค าตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าได้หลายแง่ หลายมุมหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ผู้ที่คิดได้มาก แปลกมีเหตุผล คือ ผู้ที่มีการคิด
แบบอเนกนัยและกิลฟอร์ดได้อธิบายว่า การคิดแบบอเนกนัยนั้นก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับมนุษย์ มนุษย์จะใช้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยความ
เป็นอยู่และประสบการณ์ที่พบเห็นในแต่ละวัน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้
ความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ.4.องค์ประกอบด้วยกัน.คือ.1).ความคิดคล่องแคล่ว.2).ความคิดยืดหยุ่น.
3).ความคิดริเริ่ม และ 4).ความคิดละเอียดลออที่จะแสดงผลของการคิดออกมาในลักษณะของหน่วย 
จ าพวก ความสัมพันธ์ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต์ (Guildford 1967 : 138).ซึ่งทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด สามารถน ามาประยุกต์เพ่ือจัดสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือชุดฝึกทักษะ 
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับความคิด
สร้างสรรค์โดยพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที.่6.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว.อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยตามทฤษฎีโครงสร้างทาง
สติปัญญาของกิลฟอร์ด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ    
กิลฟอร์ด 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย  
ตัวแปรที่ศึกษา.ประกอบด้วย  
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การได้รับการฝึกด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2.2 ความคิดสร้างสรรค์ 

 
ขอบเขตเนื้อหา  
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช.2551.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.6.โดยก าหนดในสาระที่.2.การเขียนตัวชี้วัดที่ 2.เขียนสื่อสาร
โดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน.และเหมาะสม.ตัวชี้วัดที่.8.เขียนเรื่องตามจินตนาการ.และตัวชี้วัดที่.9.มีมารยาท
ในการเขียน.และในสาระท่ี.4.หลักการใช้ภาษาไทย.มีตัวชี้วัดที่.2.ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
ตัวชี้วัดที่.5.แต่งบทร้อยกรอง  
 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  
อ าเภอพุนพิน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี .เขต.2   
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่.1.ปีการศึกษา.2562.จ านวน.1.ห้องเรียน.รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด.24.คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.มี.3.ชนิด.คือ 
 1. .ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
ประถมศึกษาปีที่.6.ซึ่งประกอบไปด้วยชุดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เวลา.เป็นเวลา.18.ชั่วโมง.จ านวน.6.ชุด.ชุดละ.3.ชั่วโมง  
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 2. .แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.เป็น 
แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะการเขียนเป็นความเรียง.ส าหรับวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อน
และหลังเรียน 
 3. .แบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจ านวน 
4 ชุด โดยวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดละเอียดลออ 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย.2.ส่วน.3.ชนิด.คือ.เครื่องมือในการทดลองและเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล.ซึ่งมีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 1. ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  1.1.ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ และการเรียนรู้แบบตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
  1.2.สร้างชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ  
กิลฟอร์ด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 ชุด   
  1.3.น าชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความถูกต้องด้านภาษา พบว่า ชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด.ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.80 -1.00 ซึ่งหมายถึงมีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  
  1.4 น าชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ      
กิลฟอร์ด ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้เบื้องต้นกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
  ทดลองแบบเดี่ยว (1:1:1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนในเครือข่าย
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุนพิน 2 จ านวน 3 คนโดยมีทั้งระดับ เก่ง กลาง อ่อน เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา ภาษา ความยากง่าย เพ่ือน าผลที่ได้มาหาข้อบกพร่องในการใช้ ถ้อยค า การใช้ภาษา 
ความชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหา เพ่ือหาข้อมูลในการปรับปรุงในเบื้องต้น 
  ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (3:3:3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือข่าย
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุนพิน 2 จ านวน 9 คน โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม เก่ง กลาง อ่อน เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา.ภาษา.ความยากง่ายของแบบทดสอบก่อนปฏิบัติการและหลังปฏิบัติการ 
แล้วปรับปรุงแก้ไข 
   ทดลองแบบกลุ่มใหญ่.(10:10:10).นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.โรงเรียนในเครือข่าย
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุนพิน 2 จ านวน 30 คน โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม .เก่ง.กลาง.อ่อน.เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา.ภาษา.ความยากง่ายของแบบทดสอบก่อนปฏิบัติการและหลังปฏิบัติการ 
เพ่ือน าผลที่ได้มาหาค่าประสิทธิภาพ.E1/E2.ซึ่งจากการทดลองหาค่าประสิทธิภาพของ.ชุดฝึกทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด.คือ.E1=81.28/E2=80.83   
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  1.1 ศึกษาหลักการ.แนวคิด.ทฤษฏี ที่เก่ียวข้องกับ.วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  1.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค ์แบบอัตนัย จ านวน 7 ข้อ 
  1.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความถูกต้องด้าน
ภาษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขจากการหาระดับความเหมาะสมของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00 ซึ่งหมายถึงมีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
  1.4 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้เบื้องต้น
กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่.6.ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก.(r) 
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ.เก็บรวบรวมข้อสอบและท าการตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนเป็นแบบรูบริค (scoring rubrics)ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น ามาวิเคราะห์
ความยากง่าย (p) ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 -0.80 ปรากฏว่ามีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.55 ค่า
อ านาจจ าแนก.(r).ตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.20 ปรากฏว่ามีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่0.20 ถึง 0.80 และค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ได้ผล
เท่ากับ 0.94 
  1.5 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
มาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้ทดสอบจริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
         2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
  2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
  2.2 สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์แบบอัตนัย จ านวน 12 ข้อ 
  2.3 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความถูกต้องด้านภาษาแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขจากการหาระดับความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า แบบทดสอบ
วัดความสร้างสรรค์ มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 -1.00 ซึ่งหมายถึงมีความสอดคล้องสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได ้
  2.4 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้เบื้องต้นกับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์ความยากง่าย .(p).ค่าอ านาจจ าแนก.(r).ค่าความ
เชื่อมั่น.(Reliability).ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เก็บรวบรวมข้อสอบและท าการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
การประเมินการให้คะแนนเป็นแบบรูบริค.(scoring rubrics).น ามาวิเคราะห์ความยากง่าย.(p).ตามเกณฑ์
ระหว่าง 0.20 -0.80 ปรากฏว่ามีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.57 ค่าอ านาจจ าแนก.(r).มีค่าอ านาจ
จ าแนกตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.20 ปรากฏว่ามีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.43 ถึง 0.93.และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบท้ังฉบับด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา.(α- Coefficient).ได้ผลเท่ากับ 0.91 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

443 

 

  2.5 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาจัดพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้ทดสอบจริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562  
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น .3.ขั้นตอน 
คือ.ขั้นก่อนการทดลอง.ขั้นการทดลอง.และขั้นหลังการทดลอง.ดังรายละเอียด.ต่อไปนี้ 
 1. ขั้นก่อนการทดลอง 
  1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.2 ทดสอบก่อนเรียน.(Pre-Test).โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
 2. ขั้นการทดลอง ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ท่ีได้สร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลอง ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมง 60 
นาท ีโดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. ขั้นหลังการทดลอง ทดสอบหลังเรียน.(Post-test).โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากนั้นบันทึกคะแนนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน โดยข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย.(µ).ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 
ผลการวิเคราะห์ 
ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ      
กิลฟอร์ด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์.80/80.ปรากฏผลดังตารางที่.1 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทาง

สติปัญญาของกิลฟอร์ด.เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์.สาระการเขียน.และหลักการใช้
ภาษาไทย.ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ตามเกณฑ์.80/80  

  
(n=30) 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
โดยรวม 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
(µ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(σ) 

ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย(%) 

แบบทดสอบระหว่างเรียน E1 1,280 1034.53 26.07 81.28 
แบบทดสอบหลังเรียน E2 280 233.83 6.24 80.83 
 
 จากตารางที่.1.แสดงให้เห็นว่าการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของ
ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด .ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่.6.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้งชุดฝึกทักษะการเขียนคือ.E1=81.28/E2=80.83  
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า.ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์.80/80 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด.ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลัง

เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด   
 (n=24) 

 
 จากตารางที.่2.พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่.6.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว .โดยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทาง
สติปัญญาของกิลฟอร์ด.ก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 41.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 
7.11.หลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 55.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ.11.25.ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนนั้นปรากฏว่า .คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน.13.66.คิดเป็นร้อยละ.18.21   

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด.ปรากฏผลดังตารางที่ 3   
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา 
  ของกิลฟอร์ด 

(n=24) 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนนเตม็ ก่อนเรียน หลังเรียน 

µ σ µ σ 
ความคิดคล่องแคล่ว 15 11.83 3.67 14.38 0.88 
ความคิดยืดหยุ่น 15 10.13 2.64 14.38 0.88 
ความคิดริเริ่ม 15 7.58 1.41 11.67 1.01 
ความคิดละเอียดลออ 15 7.67 1.24 11.46 2.41 
รวม 60 37.21 8.96 51.89 5.18 
 
 จากตารางที.่3.คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด .พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทั้ง.4.ด้าน.ได้แก่.ความคิดคล่องแคล่ว.ความคิดยืดหยุ่น.ความคิดริเริ่ม  

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
(µ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( ) 

ก่อนเรียน 75 41.92 7.11 

หลังเรียน 75 55.58 11.25 
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ความคิดละเอียดลออ.พบว่าหลังเรียน.(µ = 51.89,  = 5.18) มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน 
(µ = 37.21,  = 8.96) เมื่อพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการพัฒนามากที่สุด
เป็นล าดับที่.1.คือ.ความคิดยืดหยุ่นคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน.คือ.10.13.และคะแนนหลังเรียนคือ.14.38 
รองลงมาคือความคิดริเริ่มคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน.คือ.7.58.และคะแนนหลังเรียนคือ.11.67.ความคิด
ละเอียดลออคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน.คือ.7.67.และคะแนนหลังเรียนคือ.11.46.และความคิดคล่องแคล่ว  
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน.คือ.11.83.และคะแนนหลังเรียนคือ.14.38.ผลรวมคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อน
เรียนทั้ง.4.ด้านคือ.37.21.คะแนน.และคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนทั้ง.4.ด้านคือ.51.89.คะแนน  
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนนั้นปรากฏว่า .คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน.14.68.คิดเป็นร้อยละ.24.47 
 
ผลการวิจัย 
 1..ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิลฟอร์ดเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ.E1/ 
E2 = 81.28/80.83.ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์.80/80.เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2..ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ.41.92.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.7.11 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 55.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.11.25.จากคะแนนเต็ม.75 
คะแนน.ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน.13.66.คิดเป็นร้อยละ.18.21   
 3..ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ระหว่างการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิล
ฟอร์ดมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ.37.21.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.8.96.และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ.51.89.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.18.จากคะแนนเต็ม.60.คะแนน.ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน.14.68.คิดเป็นร้อยละ.24.47 
 
อภิปรายผล 
 1..ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิลฟอร์ดเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาระการเขียนและหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่.6.ที่มีประสิทธิภาพ.(E1/E2).เท่ากับ.81.28/80.83.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ.80/80 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบตามวิธีการที่เหมาะสมโดยมีการศึกษาเอกสาร.เทคนิค.แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับชุดฝึกทักษะ.การเขียนเชิงสร้างสรรค์.ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ.กิลฟอร์ด.พร้อมทั้งผ่าน
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในสาขาหลักสูตรและการสอน.ทางด้านการสอน
ภาษาไทย.และด้านการวัดและประเมินผล.โดยมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อน
น าไปทดลองใช้ .รวมไปถึงการสร้างชุดฝึกทักษะมีความสัมพันธ์กับหลักจิตวิทยาในการสร้างชุดฝึก
สอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี.(2545 : 123–127).และปนัฎดา.บุญเสนาะ.(2551: 42).ได้สรุปหลักการสร้าง
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ชุดฝึกว่าควรค านึงถึง.ความแตกต่างระหว่างบุคคล.ความพร้อม.กระบวนการเรียนรู้ .การเรียนรู้โดยมี
จุดมุ่งหมาย.การเรียนรู้โดยการกระท า.การลงมือปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายการเรียนรู้โดย
การฝึกฝน.การฝึกทักษะซ้ า.ๆ.บ่อย.ๆ.จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ และเกิดความช านาญ.กฎแห่งผล  
หลังจากการฝึกทักษะครูต้องตรวจผลงานของนักเรียนและให้ทราบผลการปฏิบัติงานโดยเร็ว.กฎของการใช้
และไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอให้เกิดทักษะมีการใช้อยู่เสมอ และแรงจูงใจ  
ซึ่งการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญมาก ครูสามารถท าได้โดยการจัดกิจกรรมจากง่าย
ไปหายาก.การท าแบบฝึกทักษะสั้น.ๆ.จะช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการท าแบบฝึก.ท าให้ชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   
 2..ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.ที่เรียนด้วยชุดฝึก
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์.ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
สื่อประกอบการเรียนการสอนทั้งที่เป็นข้อความ.รูปภาพ.ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน.สนุกสนาน.ท าให้ผู้เรียนพึงพอใจกับการเรียนการสอนและอยาก
เรียนต่อสอดคล้องกับ.จุติตา.คงด้วง (2549:21-22) กล่าวถึงหลักการของธอร์นไดค์.ที่ว่าการกระท าใด.ๆ 
ก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ผู้กระท าพึงพอใจก็จะท าพฤติกรรมนั้น.ๆ.ซ้ าอีก ในทางตรงข้ามการกระท าใด.ๆ.ถ้ามีผลที่
ไม่เป็นที่น่าพอใจผู้กระท าจะเลิกท าพฤติกรรมนั้น.การเรียนรู้เกิดจากการฝึกหัดและความใกล้ชิดโดยเฉพาะ
การฝึกหัดนั้นเป็นการแสดงพฤติกรรม.เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าหนึ่งซ้ า.ๆ.เพ่ือให้จ าได้คงทน.ซึ่งเป็นเรื่อง
จ าเป็นในการฝึกทักษะต่าง.ๆ.ดังนั้นการสร้างชุดฝึกตามหลักจิตวิทยานี้ .จึงควรเน้นให้มีการกระท าซ้ า.ๆ 
เพ่ือให้จ าค าได้นานและสามารถเขียนได้ถูกต้อง.เพราะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องฝึกหัดอยู่เสมอ  
 3..ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน .เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการ
ออกแบบเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ว่าสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ดีสอดคล้องกับ ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2559.:.33-42) ที่กล่าวไว้
ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมอง.ที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลักษณะการ
คิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย ซึ่งประกอบด้วย.ความคิดริเริ่ม.เป็นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรก เป็นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม.ความคิดคล่องตัว เป็นปริมาณความคิดที่มาก 
แต่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน.ความคิดยืดหยุ่น.เป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมีความแปลกแตกต่าง
ออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน หรือเพ่ิมคุณภาพความคิดให้มากขึ้น ความคิดละเอียดลออ เป็นคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในการสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่เป็นพิเศษให้ส าเร็จอย่างสร้างสรรค์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
 1..ข้อค้นพบจากการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกอย่างสม่ าเสมอและได้รับการกระตุ้นจาก
ครูจะท าให้พัฒนาการทางการคิดสร้างสรรค์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้น ดังนั้นครูจึงควรจัดกิจกรรม
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กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างสม่ าเสมอ ควรท ากิจกรรมให้หลากหลาย และให้แรงเสริม เมื่อนักเรียนท า
ได้ด ี
 2..จากการทดลองพบข้อสังเกตว่า ในระยะแรกนักเรียนยังไม่ตื่นตัวในการคิด ซึ่งนักเรียนจะเขียน
ค าได้น้อยหรือสะกดค าเขียนผิด เนื่องจากนักเรียนมีพ้ืนฐานการเขียนน้อย ดังนั้นการจะพัฒนาการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ได้ดี นักเรียนควรมีพ้ืนฐานการเขียนได้พอสมควรจึงจะท าชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ได้ดี ครูจึงควรปูพ้ืนฐานด้านการเขียนให้นักเรียนก่อนจะท าชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 3..ควรตรวจชุดฝึกทักษะหลังจากผู้เรียนท าเสร็จทันทีเพราะยังอยู่ในช่วงที่นักเรียนผู้เรียนสนใจ
ง่ายต่อการให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขได้ทันที ท าให้ผู้เรียนมีแนวคิดที่พัฒนาขึ้นและควรน าผลงานที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีติดป้ายนิเทศเพ่ือให้คนอ่ืนได้เห็นผลงานและสามารถน าปรับปรับปรุงงานของตัวเองได้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1..ควรน าแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดไปสร้างชุดฝึกทักษะในเนื้อหาหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและในระดับชั้นต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้น โดยจัดให้
สอดคล้องกับวิชานั้น 
 2..ควรมีการวิจัยองค์ประกอบอ่ืนๆที่มีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแตกต่างกัน เช่น เพศ ทัศนคติ สติปัญญา ความถนัด การอบรมเลี้ยงดู 
และตัวแปรด้านผู้สอน ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความถนัดด้านการสอน 
 3..ควรมีการศึกษาและติดตามผลเป็นระยะเพ่ือศึกษาความคงทนของชุดฝึกทักษะตามทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดที่มีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์หลังจากที่
ได้รับการฝึก 
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