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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นวิจัยเชิงทดลองตามแบบแผนวิธีวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีเครื่องมือที่ ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐ านด้วยการทดสอบค่าที (t–test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้า งสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ย นหลั งเรียนสู งกว่า ก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดั บ .05
3) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, เทคนิคซินเนคติกส์, ความคิดสร้างสรรค์

Abstract
The purposes of this research article were 1) to create and validate the quality of
the English lesson plan, 2) to compare the students’ learning achievement in English before
and after using the English lesson plan, 3) to compare students’ creative thinking before and
after using the English lesson plan, and 4) to study the satisfaction of Matthayomsuksa 1
students towards using the English lesson plan. This research was an experimental research
based on one-group pretest-posttest design. The research instruments were 1) English lesson
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plan based on Synectics technique to support Matthayomsuksa 1 students’ creative thinking,
2) an English learning achievement test, 3) creativity test, and 4) the satisfaction
questionnaires of Matthayomsuksa 1 students. Data were analyzed using descriptive statistics
consisted of percentage, mean, standard deviation, and t-test for hypothesis testing. Results
showed that 1) the overview assessment results of English lesson plan based on Synectics
technique to support Matthayomsuksa 1 students’ creative thinking was at the most
appropriateness. 2) The score of students’ learning achievement after learning the English
lesson plan was higher than before at .05 level of statistical significance. 3) After using the
English lesson plan, the students’ creative thinking was higher than before at .05 level of
statistical significance. 4) The result of students’ satisfactory towards using the English lesson
plan was at the highest level.
Keywords: English Learning Activity, Synectics Technique, Enhance Creativity
บทนา
ประเทศไทยจ าเป็ น ต้องพัฒ นาขี ดความสามารถของบุค คลเพื่อเป็น กาลั งส าคัญ ในการพั ฒ นา
ประเทศให้เจริญรุดหน้า ก้าวทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่เสรี
ประชาคมอาเซียน กาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกลุ่มประเทศอาเซีย น ผู้ที่
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบในทุกทาง ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
ของคนไทยมากขึ้ น ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนดนโยบายการปฏิ รู ป การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมื อในการเข้าถึงองค์ความรู้
และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ต่อไป ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้จึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มาก
ที่สุดเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ
ทั้ ง ในชั้ น เรี ย นและในชี วิ ต ประจ าวั น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้ คือ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ม.ป.ป., 37)
การคิดและการสอนการคิดเป็ นเรื่องที่มี ความส าคัญอย่า งยิ่ง การจัด การศึก ษาโดยมุ่ งเน้ นให้
นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพทั้งด้ านสติปัญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมืองดีของประเทศ การพัฒนา
ด้านปัญญาจะได้รับการเอาใจใส่สูงสุด เด็กไทยควรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยจาเป็นอย่างหนึ่งในการส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศชาติ (อารี
พันธ์มณี, 2546, หน้า 1)
การจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ของครูส่ ว นใหญ่จะไม่เห็ นความส าคัญ กับการพัฒ นาความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ มนุษย์ต่างมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครูควรเลือกใช้กล
ยุทธ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน ได้แก่ กลยุทธ์ในการสื่อสาร ทักษะการจา ทักษะ
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การถาม การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์ (วราพร ทองจีน , 2549, หน้า 3) คนที่มี
ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์จะได้เปรียบและได้โอกาสที่ดีกว่าคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ถ้าขาด
ทักษะทางภาษาแล้ว การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาอื่นก็จะขาดทักษะตามไปด้วย (วาณี
สุวรรณโข, 2550, หน้า 4) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของบุ คคลในการคิดแก้ปัญหาด้วยการคิด
อย่างลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากลาดับขั้นของการคิดปกติ เป็นลักษณะเฉพาะภายในตัวบุคคลที่จะสามารถคิดได้
หลายแง่มุมผสมผสานจนได้ผลผลิตใหม่ซึ่งถูกต้องสมบูรณ์กว่า (ทอร์แรนซ์, 1963, อ้างถึงใน กัลยาณี ภูมิเพ็ง,
2552, หน้า 4)
รูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ซินเนคติกส์ (Synectics) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ห นึ่งที่มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียน มีแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้รับความ
นิยมมาเป็นเวลานานแล้ว คือ “ซินเนคติกส์ (Synectics)” หรือการใช้อุปมาเป็นตัวกระตุ้นให้เห็ นมุมมองใหม่
ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นวิธีการรวมกันขององค์ประกอบที่แตกต่างและไม่เกี่ยวข้องกันในลักษณะของการ
เทียบเคียงหรืออุปมาอุปไมย มีแนวคิดว่า ปัญหาที่เราคุ้นเคยมากไป กลายเป็นอุปสรรคทาให้เราไม่สามารถคิด
อะไรใหม่ ๆ ได้ การอุปมาหรือเทียบเคียงในลักษณะที่เราไม่คุ้นเคย ช่วยกระตุ้นให้เราคิดในมุมมองที่แตกต่างได้
(ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, ม.ป.ป., อ้างถึงใน กัลยาณี ภูมิเพ็ง , 2552, หน้า 3) วิธีการนี้ใช้เทคนิคเชื่อมโยง
ความสั มพันธ์ในการเปรี ยบเทียบ ทาได้ 3 วิธี คือ 1) การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น 2) การ
เปรียบเทียบทางตรงระหว่างของสองสิ่งหรือมากกว่า 3) การเปรียบเทียบโดยใช้คู่คาที่มีความหมายขัดแย้งกัน
วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บนี้ ช่ ว ยให้ บุ ค คลมองเห็ น แนวทางในการสร้ า งสรรค์ ง านได้ เ ป็ น อย่ า งดี (สมศั ก ดิ์
ภู่วิภาดาวรรธน์, 2542, หน้า 5) ดังที่วรางคณา นิ่มราศี (2550, หน้า 5) ได้ทาการวิจัย พบว่า นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ความสามารถคิดแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด และผลที่นักเรีย นได้รับจากการเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซินเนคติกส์
(Synectics) นักเรียนจะเกิดความคิดใหม่และสามารถนาความคิดใหม่นั้นไปใช้ในงานของตนทาให้งานของตน
แปลกใหม่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนอาจเกิดความตระหนักในคุณค่าของการคิดและความคิดของ
ผู้อื่น อีกด้ว ย (ทิศนา แขมมณี, 2547, หน้า 5) และดังที่พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิช า
วิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต 5 คือ ด้านการทรงจา (ธตา) มีกระบวนการจัดกระทากับข้อมูลที่ได้รับรู้ โดยใช้
เทคนิคต่างๆ ส่วนร่วมในการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จดจาได้ง่ายและสามารถระลึกได้ ผู้ เรียนเกิด
ประสบการณ์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ การวิเคราะห์ (มนสานุเปกขิตา) เปิดโอกาสให้ได้ซักถาม
แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ มีการร่วมมือและการแลกเปลี่ ยนความรู้ จัดระบบความคิดและวิธีการเสาะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ศิริญาภา ทองมะหา, อินถา ศิริวรรณ, เกษม แสงนนท์ และวิชชุดา หุ่นวิไล, 2562,
หน้า 28-38) แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซินเนคติกส์ (Synectics) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วย
ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนานักเรียนได้หลายด้าน
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ซินเนคติกส์ (Synectics) มาใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นฐานของนักเรียนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค
ซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิ คซิน เนคติกส์ (Synectics) เพื่ อเสริมสร้างความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อเปรี ย บเทีย บความคิดสร้างสรรค์ของนั กเรียนก่อนและหลั งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิ คซิน เนคติกส์ (Synectics) เพื่ อเสริมสร้างความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองตามแบบแผนวิธีวิจัยแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง One Group Pretest Posttest Design สรุปได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้ างและพั ฒ นาแผนการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ภ าษาอั งกฤษโดยใช้ เทคนิ ค
ซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) การสร้างและหา
คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) การสร้าง
และหาคุณภาพแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และ (3) การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 การดาเนินการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
ซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดลองในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ผู้วิจั ยดาเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดาเนินการตามขั้นตอน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนทดลอง ระยะระหว่างการ
ทดลอง และระยะหลังการทดลอง
1. ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ าง ได้แ ก่ นัก เรียนชั้ นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองปลาหมอ
วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่กาลังศึกษารายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์
(Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนค
ติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ความพึงพอใจ
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ของนั กเรี ย นที่ มีต่ อการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาอัง กฤษ โดยใช้เ ทคนิค ซิน เนคติ กส์ (Synectics) เพื่ อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซิน เนคติกส์ (Synectics) เพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ เ ทคนิ ค ซิ น เนคติ ก ส์
(Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.3 แบบทดสอบความคิ ดสร้า งสรรค์ของนักเรี ยนที่เ รียนโดยการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิ คซิน เนคติกส์ (Synectics) เพื่ อเสริมสร้างความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษ
โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์
(Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและ
พัฒนาตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3) ศึกษาทฤษฎี เกี่ยวกับ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการสอนโดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4) ออกแบบและกาหนดหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ 5) กาหนด
รูป แบบการเขียนแผนการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics)
6) กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) และ 7) ดาเนินการจัดทาแผนการ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จานวน 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
4.2 การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลาดับการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดี
วิธีการหาความเที่ยงตรง ค่าอานาจจาแนก และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นันทิมา
นาคาพงษ์ , 2559, หน้ า 164) 2) วิ เคราะห์ เนื้ อหาและผลการเรี ยนรู้ ที่ คาดหวั ง กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศชั้น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบชนิด
เลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่สอนโดยยึด
เกณฑ์ตามผลการวิเคราะห์หลักสูตร 4) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไปทดสอบ (try-out) มาวิเคราะห์เป็นรายข้อ ทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยาก (P)
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และค่ าอ านาจจ าแนก (R) ของข้อ สอบแต่ล ะข้ อ และ 5) น าแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 20 ข้อ มาคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ
4.3 การสร้างและหาคุณภาพแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ มีลาดับการสร้างดังนี้ 1) ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 2) ศึกษา
หลักการสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์จากเอกสาร ตาราของนักจิตวิทยา
และนักการศึกษาเพื่อใช้เป็นใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ต่อไป 3) ศึกษาเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ จากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 4) สร้างและกาหนดลักษณะแบบทดสอบ
ความคิดสร้ างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้ คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ดัดแปลงจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษาเป็นสื่อ (Thinking Creatively Nith Words)
ตามแนวคิดของทอแรนซ์ ที่เร้าให้ผู้สอบแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาในรูปของภาษา แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นนี้ เป็นแบบทดสอบอัตนัยชนิดเขียนตอบ มีทั้งแบบที่เขียนตอบเป็นคาและเป็นประโยค
จานวน 3 ชุด แต่ละชุดมีจานวน 3 ข้อ มีข้อสอบทั้งหมด 9 ข้อ แต่ละข้อให้เวลาในการทาข้อสอบ ข้อละ 10
นาที และ 5) นาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของภาพ ความถูกต้องของการใช้ภาษา ข้อคาถาม เพื่อนามาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถาม
กับวัตถุประสงค์ แบบทดสอบที่ใช้ได้จะมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00
4.4 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1) ศึกษา
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 2) กาหนดขอบเขตการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ การเรี ยนภาษาอังกฤษด้ว ยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3) สร้างและออกแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามแบบการสร้างแบบสอบถามของ Likert Scale เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) และศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากตาราวัดผลทางการศึกษา
มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 4) การกาหนดข้อความใน
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นข้อความที่สะท้อนความรู้สึก ความเชื่อ หรือความตั้งใจที่จะกระทาสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริง ข้อความสั้น เข้าใจง่าย และชัดเจน 5) นาแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับความรู้สึกที่ต้องการของแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics)
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6) นาผลการพิจารณาที่ได้มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา (IOC) และคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าดัชนีตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้แบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00
5. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 1) ค่าสถิติพื้นฐาน การหาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ่มประชากร 2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ (1) วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาโดยหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด และค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ (2) หาค่า
ความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) หาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (4) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงกลุ่มโดย
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ใช้วิธีแบบคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (5) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของคอร์นบัค (6) ศึกษาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
(7) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการทดสอบค่า
ที (t-test) แบบ Dependent Samples
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ วิจั ย ได้ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ดังนี้
1) วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซิ
นเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบ t–test แบบ Dependent
Samples 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลัง เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบ t–test แบบ Dependent Samples และ 4) วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ภ าษาอัง กฤษ โดยใช้เ ทคนิคซิ นเนคติก ส์ (Synectics) เพื่ อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค
ซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
2. มาตรฐานและตัวชี้วัด
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
5. สมรรถนะสาคัญของนักเรียน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
8. สื่อและอุปกรณ์
9. การวัดและประเมินผล
10. กิจกรรมการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น
เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น

S.D
x
4.70
0.50
4.80
0.45
4.67
0.52
4.65
0.52
4.80
0.45
4.80
0.45
4.70
0.50
4.76
0.47
4.60
0.61
4.70
0.50
47.18
4.97
4.72
0.50

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- 235 –

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2563

จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 เมื่อ
วิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้านมาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะที่สาคัญของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดรองลงมา
คือ ด้านสื่อและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.76
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อนและ
หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
24
24

คะแนนเต็ม
20
20

x
8.33
16.88

S.D
2.30
1.08

D

S.D.D

t

8.54

2.23

18.80

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค
ซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
24
24

คะแนนเต็ม
100
100

x
67.29
81.66

S.D
2.88
1.31

D

14.37

S.D.D

t

2.68

26.24

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค
ซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดย
ใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics)
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รวมเฉลี่ยทุกด้าน นักเรียนมีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนาเข้า
นักเรียนมีค่าความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ในระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และด้านที่นักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญที่สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. แผนการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ภ าษาอัง กฤษ โดยใช้เ ทคนิคซิ นเนคติก ส์ (Synectics) เพื่ อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงว่า
แผนการจัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่ถูกต้อง วิเคราะห์ และ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) มีการกาหนดสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน สาระการเรียนรู้สอดคล้อง
กับความสนใจของนักเรียน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยให้นักเรียนมี
ส่ว นร่ ว มในกิจ กรรมการแสดงออกที่ห ลากหลาย เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ ไวยากรณ์ภ าษาอังกฤษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ดังที่ปาริชาต เตชะ (2553) ได้
ทาการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและใช้แผนการเรียนรู้ ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
บทบาทสมมติสาหรับนักเรียน มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจและวัยของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นด้านทักษะการฟังและการพูด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และดังที่ นิภ าพร
บุญกุศล (2554) ได้ ทาการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด และการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนั กเรีย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่ านิทานและบทบาทสมมติ พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยทดสอบวัดผลทักษะการฟัง การพูด และการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectic) มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ มีใบงานและใบกิจกรรมที่มีคาชี้แจงที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย สื่อการ
เรี ย นรู้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาและวั ย ของนั ก เรี ย น ท าให้ นั ก เรี ย นกล้ า แสดงออกอย่ า ง
สร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ การที่ครูอาศัยสื่อหรือกิจกรรมช่วยสอนเพิ่มขึ้นจากการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะ
จากประสบการณ์ นั้ น ๆ ได้ ดั ง ที่ ป ระภาพร นุ ช อ าพั น ธ์ (2554) ได้ ท าการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสร้ า งและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง อาหารและสุขภาพ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดังที่
กฤษณา ศิลปะนรเศรษฐ์ (2553) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics)
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซินเนคติกส์ (Synectics) 3 ขั้นตอน คือ 1) การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct
Analogy) นักเรียนเสนอการเปรียบเทียบโดยตรง โดยนาชุดคาศัพท์ที่ ศึกษาไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น ๆ เลือก
เพียงสิ่งเดียวมาพิจารณารายละเอียดของสิ่งที่เลือก แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาอธิบายให้กว้างขวางขึ้น 2) การ
เปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอื่น (Personal Analogy) ให้นักเรียนสมมติตนเองเป็นสิ่งที่เลื อก โดยเลือก
คาศัพท์ในบทเรียนนั้นๆ เพียงสิ่งเดียว แล้วบรรยายความรู้สึกนึกคิดเมื่อเป็นสิ่งนั้น และ 3) การสร้างคู่คา
ขัดแย้ง (Compressed Conflict) เป็นการหาคู่คาที่มีความหมายขัดแย้งกัน โดยนักเรียนคิดหาคาที่มี
ความหมายคล้ายกันจากบทเรียนนั้น มาหลายๆ คา มาสร้างเป็นคู่คาขัดแย้งกัน แล้วนักเรียนเลือกคู่ที่ดีที่สุด 1
คา ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สื่อและแหล่งเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทาให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ ดังที่กัลยา ภู่ทอง (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และความเข้าใจที่คงทน เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติกส์ (Synectics) พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.5 และดังที่ประไพทอง สิ ทธิพรหม (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่องผลการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นกลวิธีสอนความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของวิลเลียมส์ที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิง
สร้ างสรรค์ ของนั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอัง กฤษเชิ ง
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่างก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ภ าษาอัง กฤษ โดยใช้ เ ทคนิ ค
ซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความ
พึงพอใจ รวมเฉลี่ ยทุกด้านอยู่ ในระดับมากที่สุ ด เป็นเพราะเนื้อหาที่กาหนดในกิจกรรมการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมกับนักเรียน เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพียงพอต่อเนื้อหาแต่ละครั้ง สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนทาให้นักเรียนมีความเข้าใจในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าด้วย
ตนเอง เช่น การค้นหาศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ กล้าแสดงออกอย่ างสร้างสรรค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ และร่วมทางานกับเพื่อนอย่างมีความสุข รู้จักค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล สามารถนาความรู้ที่ได้จาก
กิจ กรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้ ดังที่ จริยา แก้ว ศรีนวม (2557) ได้ ทาการวิจัยเรื่องการพัฒ นา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อพัฒนา
ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) โดยรวมอยู่ในระดับ
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มากที่สุด และดังที่พรพหัส ถิ่นรัตน์ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์และงานกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ซินเนคติกส์ (Synectics) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ซินเนคติกส์
(Synectics) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
องค์ความรู้การวิจัย
องค์ ค วามรู้ ก ารวิ จั ย เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ โดยใช้ เ ทคนิ ค ซิ น เนคติ ก ส์
(Synectics) สามารถเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ มีการวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระบบตามหลัก วิชาการ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสม วัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยมีการประเมินจากแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการคิดคล่อง คิดริเริ่ ม และคิดยืดหยุ่น โดยนักเรียนฝึกใช้ภาษาจากขั้นตอนการนาเสนอและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ มาใช้ในการสร้างผลงานทางภาษาด้วยตัวเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ดังในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย
จากภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย อธิบายได้ว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้าง
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น กระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ โดยใช้ เ ทคนิ ค ซิ น เนคติ ก ส์
(Synectics) มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อนาไปสู่การ
จัดการเรียนรู้
2. ขั้นนาเสนอเนื้อหา (Presentation) ครูนาเข้าสู่เนื้อหาโดยการนาเสนอการเรียนรู้ในบทเรียน
เช่น ใช้รูปภาพ การเล่าเรื่องให้ฟัง การอ่านเรื่องราวที่มีรูปภาษาที่จะนาไปสอนในขั้นต่อไปโดยนากิจกรรมการ
เปรียบเทียบตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซินเนคติกส์ (Synectics) 3 ขั้นตอน ดังนี้
3. ขั้นการเปรียบเทียบ (Analogy)
3.1 การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) นักเรียนเสนอการเปรียบเทียบโดยตรง
โดยนาชุดคาศัพท์ที่ศึกษา ไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น ๆ (โดยการระดมสมอง) เลือกเพียงสิ่งเดียวมาพิจารณา
รายละเอียดของสิ่งที่เลือก แล้วเลือกอันที่ดีที่สุดมาอธิบายให้กว้างขวางขึ้น ผู้วิจัยนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My school จานวน 3 แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้เวลาแผนละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมง
3.2 การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอื่น (Personal Analogy) ให้นักเรียนสมมติตนเอง
เป็นสิ่งที่เลือก โดยเลือกคาศัพท์ในบทเรียนนั้นๆ เพียงสิ่งเดียว แล้วบรรยายความรู้สึกนึกคิดเมื่อเป็นสิ่งนั้น
ผู้วิจัยนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 Food and drinks จานวน 3 แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้เวลาแผนละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมง
3.3 การสร้างคู่คาขัดแย้ง (Compressed Conflict) เป็นการหาคู่คาที่มีความหมายขัดแย้งกัน
โดยนักเรียนคิดหาคาที่มีความหมายคล้ายกันจากบทเรียนนั้นๆมาหลาย ๆ คา มาสร้างเป็นคู่คาขัดแย้งกัน แล้ว
นักเรียนเลือกคู่ที่ดีที่สุด 1 คา ผู้วิจัยนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Animal จานวน 3
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลาแผนละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมง
3.4 การรวมกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเปรียบเทียบ 3 รูปแบบ ได้แก่
ขั้นการเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอื่น (Personal Analogy)
และการสร้างคู่คาขัดแย้ง (Compressed Conflict) ผู้วิจัยนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พร้อมกันทั้ง 3 ขั้น ใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Clothing จานวน 3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลาแผนละ 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมง
4. ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice) นักเรียนจะได้รับการฝึกตามโครงสร้างที่ได้เรียนมาในขั้นนาเสนอเนื้อหา
5. ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) นักเรียนฝึกใช้ภาษาจากที่เรียนมาในขั้นตอน
การนาเสนอและขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ มาใช้ในการสร้างผลงานทางภาษาด้วยตัวเอง
6. ขั้นสรุป (Wrap Up) ขั้นนี้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่เรียนมาในบทเรียนด้วยตัวเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอน
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบอย่างเป็นกระบวนการ
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรใช้คาถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
เลือก และหาคาตอบเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนการเปรียบเทียบทุกรูปแบบ ครูควรให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ไม่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งหรือตาหนินักเรียน
1.4 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ใบกิจกรรมและใบงาน จะต้องมีคาชี้แจงที่ชัดเจน ให้
นักเรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอน จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) ที่มี
ผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอื่นๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) กับวิธีการสอน
แบบอื่นๆ เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่อไป
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