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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ภาษาเป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่สําคัญของมนุษย์ หากไร้ ซึ่งภาษาแล้ วมนุษย์คงไม่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่ องราว ความคิด หรื อจินตนาการออกมาให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ได้ หน้ าที่ของภาษาจึงเป็ นเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการถ่ายทอดเรื่ องราวจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยซึ่งเป็ นภาษา
ประจํ าชาติ เป็ นภาษาราชการที่ คนไทยสามารถเข้ าใจตรงกัน ความสํ าคัญของภาษาไทยนัน้
นอกจากจะเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารระหว่ า งกั น แล้ ว ยัง เป็ นเครื่ อ งที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันเกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ของบรรพบุรุษ เพราะภาษาไทยมิใช่เพียง
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารของคนไทยเท่ า นัน้ ภาษาไทยยัง ถู ก รั ง สรรค์ ขึ น้ อย่ า งงดงาม ผ่ า น
กระบวนการทางความคิด กระบวนการแห่งศิลปะทางภาษาหรื อที่เรี ยกกันว่าวรรณศิลป์ ภาษาถูก
กลัน่ กรองจนกลายเป็ นความงดงาม ถ่ายทอดเรื่ องราวผสมผสานจินตนาการได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า ดัง
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในการประชุมทางวิชาการ ชุมนุมภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ตอนหนึ่งว่า (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542: 5) “ภาษาไทยนันเป็
้ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทังหลายเป็
้
น
เครื่ องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็ นทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็ นสิ่งที่สวยงาม
อย่างหนึง่ เช่น ในทางวรรณคดี เป็ นต้ น”
ภาษาไทยในแง่มุมของศิลปะนันถู
้ กสร้ างขึ ้นมาตังแต่
้ สมัยโบราณ ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 มีพระราชดํารัสถึงประเทศไทยที่มีทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ ทางภาษาที่งดงาม
อันเป็ นมรดกทางความคิดที่ตกทอดมาเป็ นจํานวนมาก มรดกทางภาษาของคนไทยที่เป็ นวรรณคดี
นัน้ สามารถแบ่ง ตามลักษณะการใช้ ภ าษาเป็ นร้ อยกรองและร้ อยแก้ ว ในสมัยสุโขทัยแม้ จ ะไม่
ปรากฏวรรณคดีร้อยกรองแต่ลกั ษณะของภาษาที่ใช้ นนสามารถเห็
ั้
นลักษณะของการใช้ คําคล้ อง
จอง จนกระทัง่ ร้ อยกรองมาปรากฏหลักฐานครัง้ แรกในวรรณคดีเ รื่ องลิลิตโองการแช่งนํ ้า ซึ่งเชื่อกัน
ว่าแต่งในสมัยกรุ งศรี อยุธยา (สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร, 2516: 31) จากนัน้
วรรณคดีประเภทร้ อยกรองก็ได้ แพร่หลายและมีความหลากหลายในด้ านฉันทลักษณ์ มากยิ่งขึ ้น ทัง้
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย กระทัง่ ในสมัยกรุ งธนบุรีก็ยงั คงปรากฏวรรณคดีร้อยกรอง และ
ในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ร้ อยกรองได้ แ พร่ ห ลายอย่ า งมาก ทัง้ ในแง่ ข องผู้ แต่ ง และผู้ อ่ า น
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ขณะเดียวกันรู ปแบบของร้ อยกรองก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในด้ านฉันทลักษณ์ ขนาดเนื อ้ หาและ
แนวความคิดให้ มีความโดดเด่นและเข้ ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ ้น
ร้ อยกรองนันถู
้ กสร้ างสรรค์ขึ ้นและสามารถถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่นได้ โดยไม่เลือนหายไป
ตามกาลเวลา สะท้ อนให้ เห็นว่านอกจากความงดงามทางภาษาที่ถกู ร้ อยเรี ยงไว้ แล้ ว ร้ อยกรองยังมี
คุณค่าทังในด้
้ านของความคิด คติส อนใจ การสะท้ อนสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย ลักษณะของ
ถ้ อยคําที่กลัน่ กรองออกมานันมี
้ ทงรสคํ
ั ้ าและรสความอันทรงคุณค่า เหมาะที่จะเป็ นงานศิลปะชิ ้น
เอกของแผ่นดิน ดังที่ ประทีป วาทิกทินกร (2554: 13) กล่าวว่า “ร้ อยกรองย่อมปรากฏคุณค่าใน
รูปแบบต่าง ๆ สําหรับผู้แต่งนันเป็
้ นทางแสดงออกที่สวยงามของความรู้สึก ความคิด ความสะเทือน
อารมณ์ และประสบการณ์ สําหรับผู้อ่านจะช่วยเร้ าอารมณ์ และความรู้ สึก เร้ าจิ นตนาการ เร้ า
ความคิด บทกวีนิพนธ์ชนดี
ั ้ จะให้ สิ่งที่มีคณ
ุ ค่าสูงทางภูมิ ปัญญาแก่ผ้ อู ่านโดยใช้ คําพูดเพียงไม่กี่คํา
และสําหรับสังคมนันถื
้ อว่าเป็ นสมบัตลิ ํ ้าค่าซึง่ คนในชาติหวงแหนและรักษาไว้ ให้ ยงั่ ยืน”
ด้ วยเหตุนี ้ ทําให้ งานเขียนร้ อยกรองเป็ นที่นิยมของคนไทยในทุกยุคทุกสมัย แม้ ว่าความ
นิยมตามกาลเวลา จะทําให้ รูปแบบและแนวคิดของงานเขียนร้ อยกรองเปลี่ยนไปบ้ าง แต่ลกั ษณะ
ของร้ อยกรองที่มีฉนั ทลักษณ์ มีข้อบังคับเพื่อความสละสลวยทางภาษายังคงมีอยู่ ดังจะเห็นได้ จาก
ในปั จจุบนั ได้ มีหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนได้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มการแต่งคําประพันธ์ มีกลุ่ม
บุคคลรวมตัวกันตัง้ องค์กรที่ เ กี่ ยวกับร้ อยกรอง ในสถาบันการศึ กษามีการตัง้ ชุม นุม และชมรม
วรรณศิลป์ เพื่อเป็ นการส่งเสริมผู้ที่มีใจรักทางด้ านการเขียนร้ อยกรอง รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงาน
ร้ อยกรองของบุคคลทังในสื
้ ่อหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ออนไลน์ตา่ ง ๆ แม้ กระทัง่ ตามโอกาสสําคัญ
ของประเทศหรื อ วัน สํ า คัญ ประจํ า ปี เราก็ มัก จะพบเห็ น การใช้ ร้ อยกรองเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ถ่ายทอดเรื่ องราว เช่น บทอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บทร้ อยกรองที่เกี่ ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ บทกลอนอวยพรเนื่องในวันปี ใหม่ เป็ นต้ น
นอกจากงานเขียนร้ อยกรองจะมีความสําคัญในด้ านของการใช้ เพื่อสื่อสารในเชิงศิลปะ
และใช้ ในโอกาสต่าง ๆ แล้ ว ในบริ บทการศึกษาก็ได้ ให้ ความสําคัญกับการเขียนร้ อยกรองเช่นกัน
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2551: 2) ได้ กําหนดให้ การแต่งบทประพันธ์
เป็ นหนึ่ง ในสาระการเรี ยนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
สําหรับผู้เ รี ยนในระดับชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเขียนบทร้ อยกรอง
ประเภทต่าง ๆ ได้ เพราะการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์นนเป็
ั ้ นกระบวนการสําคัญในการสื่อสาร
อย่างหนึ่งที่สามารถนําไปใช้ ได้ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งต้ องใช้ มวลความรู้ ทางภาษา ทังในด้
้ านการ
เลื อกสรรคําให้ มี ความไพเราะ สื่ อความหมายชัดเจน การใช้ คําสัม ผัส และความรู้ อื่ น ๆ ตาม

3
ข้ อบังคับของฉันทลักษณ์ร้อยกรองแต่ละชนิดอีกทัง้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการเขียนเพื่อเล่าเรื่ อง
หรื อสื่อเนือ้ ความผ่านรู ป แบบฉันทลักษณ์ ต้ องผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ มี ความคิด
สร้ างสรรค์ มีจินตนาการ และสามารถสร้ างอารมณ์ร่วมให้ กบั ผู้อ่านได้ อีกทังเป็
้ นการส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักถึงความสําคัญของร้ อยกรอง
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ได้ ถกู บรรจุอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่จากการสังเกตพบว่าการเรี ยนการสอนการเขียนร้ อย
กรองส่ ว นใหญ่ นัน้ ยัง ประสบปั ญ หาเนื่ อ งจากนัก เรี ย นยัง ไม่ ส ามารถเขี ย นร้ อยกรองได้ ต าม
ฉันทลักษณ์ อีกทังเนื
้ ้อหาของร้ อยกรองยังขาดแนวความคิดใหม่ ๆ ไม่สามารถเขียนบทร้ อยกรองให้
ตรงกับหัวข้ อ ขาดการทักษะการใช้ ภาษาเพื่ออธิ บายหรื อขยายความให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจได้ รวมทัง้
ลักษณะเนื ้อหาที่สร้ างสรรค์ ส่วนผลการจัดการเรี ยนรู้ของรายวิชาการเขียนในปี การศึกษาที่ผ่านมา
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิช าดังกล่าวที่ 67.60 คะแนน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 สาระการเขียน มีคา่ เฉลี่ย
ระดับโรงเรี ยนที่ร้อยละ 54.01 แสดงให้ เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรี ยนรู้ ในด้ านการเขียนร้ อย
กรองเชิงสร้ างสรรค์ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร สอดคล้ องกั บงานวิจยั ของจริ นทร์ งามแม้ น
(2553: 4) ที่พบว่าส่วนใหญ่นกั เรี ยนขาดทักษะการเขียนคําประพันธ์ ขาดการฝึ กจัดระบบความคิด
ในการสื่ อ สาร ขาดการฝึ ก จั ด วางคํ า ให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทและฉั น ทลัก ษณ์ รวมทั ง้ ไม่ มี
แนวความคิดหรื อประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะใช้ สร้ างแรงบันดาลใจในการเขียนร้ อยกรอง (จตุเมธ ชิด
สูงเนิน, 2558: สัมภาษณ์ ; ธี ระพงษ์ ภุมมา, 2558: สัมภาษณ์ ; แสงระวี ทองพันธ์ , 2558:
สัมภาษณ์)
ปัญหาดังกล่าว อาจเกิดขึ ้นจากสาเหตุหลายประการ อาทิผ้ เู รี ยนขาดความรู้พื ้นฐานและ
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเขียนร้ อยกรอง เพราะเห็นว่าเป็ นเรื่ องยากและตนเองไม่สามารถจะทําได้
ประกอบกับการที่ครู ขาดความรู้ ความสามารถ ไม่สามารถใช้ กลวิธีที่น่าสนใจมาถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการในการเขียนร้ อยกรองให้ กับผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนแบบเดิม ๆ ทําให้ นกั เรี ยนเกิด
ความเบื่อหน่าย จึงทําให้ การเรี ยนการสอนการเขียนร้ อยกรองสร้ างสรรค์ไม่ประสบความสําเร็ จ ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ครูผ้ สู อนวิชาภาษาไทย พบว่า ผู้เรี ยนไม่ร้ ูจกั คําคล้ องจอง ขาดคลัง
คําที่ใช้ ในการเขียนร้ อยกรอง ไม่ร้ ูจกั ฉันทลักษณ์ ไม่ร้ ูกลวิธีในการเขียน ไม่สามารถลําดับความคิด
ได้ บางครัง้ ครู สอนเร็ วเกินไป ยกตัวอย่างน้ อย สอนไม่เข้ าใจ ไม่ได้ ลําดับเนื ้อหาจากง่ายไปยาก
สอนข้ ามขันตอน
้
และขาดเทคนิคการสอนที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจง่ายและดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยน
(รณฤทธิ์ พิมพ์บงึ , 2558: สัมภาษณ์; สุรศักดิ์ แสงเงิน, 2558: สัมภาษณ์) เช่นเดียวกับผลการ
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สัม ภาษณ์ นักเรี ยนที่ เ คยเรี ยนวิช าการเขี ยน พบว่า ปั ญหาด้ านการเรี ยนการสอนการเขี ยนเชิ ง
สร้ างสรรค์เกิดจากนักเรี ยนขาดความรู้เรื่ องการใช้ คําศัพท์ให้ สอดคล้ องกับคําประพันธ์ นนั ้ ๆ ขาด
ความแม่นยําเรื่ องฉันทลักษณ์ การใช้ คําสัมผัส บางครัง้ สามารถเขียนร้ อยกรองได้ แต่ขาดการชี ้แนะ
เพิ่มเติม ครู ยงั ไม่ได้ สอนเนื ้อหาที่ลงลึกและขาดรายละเอียด การสอนแบบเดิมๆ ขาดตัวอย่า งที่
หลากหลาย ทําให้ เกิดความเบื่อหน่าย (ธนเดช ธนกุลกรชัย, 2558: สัมภาษณ์; วรพล ลิมปิ ยศวัฒน์
, 2558: สัมภาษณ์)
สาเหตุดงั กล่าวสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ สาเหตุจากผู้เรี ยน ที่ขาดความรู้พื ้นฐาน
ในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ขาดเจตคติที่ดีตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ และขาด
ความเอาใจใส่ในการฝึ กฝน และสาเหตุจากครูผ้ สู อนที่ขาดกลวิธีและเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจ
เป็ นระบบ ที่สามารถช่วยกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ในการเขียนร้ อยกรองให้ กบั ผู้เรี ยนได้
ด้ วยเหตุนี ้ การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ ครู ผ้ ูสอนจําเป็ นจะต้ องมีวิธีการหรื อกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู้ ที่กระตุ้นความ
สนใจของผู้เรี ยน มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจลักษณะคําประพันธ์ของร้ อยกรองแต่ละ
ประเภท ในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกสรรคําและแนวความคิดเชิงสร้ างสรรค์มาใช้ ในการเขียน
ร้ อยกรองได้ จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และหลัก การจากเอกสารงานวิ จัย ต่า ง ๆ พบว่ า
การสอนโดยการใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
แนวคิดอรรถฐาน เป็ นแนวความคิดของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา มีลกั ษณะ
ของการเรี ย นรู้ ที่ สํ า คัญ คื อ การเน้ น ลัก ษณะของโครงสร้ างการดํ า เนิ น เนื อ้ ความ ( schematic
structure) รวมทังลั
้ กษณะของภาษา (linguistic features) ที่ใช้ ในชนิดของเนื ้อความ หรื ออรรถ
ลักษณ์ (genre) ประเภทต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของการสื่อสารที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มนักทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ เ ชิ ง ระบบได้ ศึกษาและวิจัย โดยการวิ เคราะห์ เนื อ้ ความในอรรถลักษณ์ ต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันและพบว่าภาษามีระบบ มีแบบแผนในการลําดับความคิดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การใช้ ภาษาในแต่ละบริ บทจําเป็ นต้ องมีลกั ษณะที่เหมาะสมกับกาลเทศะที่ใช้ รวมทังสถานการณ์
้
และวัฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อง ในแต่ ล ะอรรถลัก ษณ์ จึ ง มี รู ป แบบของการลํ า ดับ ความคิ ด ตาม
วัตถุประสงค์ รวมทังลั
้ กษณะของการใช้ ภาษาที่จําเป็ นในการสื่อความหมาย ทําให้ การสื่อความ
เป็ นที่เข้ าใจระหว่างผู้ใช้ ภาษาทังภาษาพู
้
ด ภาษาเขียนและภาษากาย การศึกษาอรรถลักษณ์ของ
ภาษาในบริ บทต่าง ๆ จึงช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจวิธีการใช้ ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทังภาษากาย
้
ในวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ของการสื่อความได้ ง่ายและชัดเจนขึ ้น ทําให้ การใช้ ภาษาสละสลวยและสื่อ
ความได้ เป็ นที่เข้ าใจอย่างชัดเจน และน่าสนใจทั ง้ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ,
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2550: 50) โดยขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดอรรถฐานแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้
(Callaghan, 1989) คือ ขันการให้
้
รูปแบบ ขันการตกลงร่
้
วมกันเกี่ยวกับเนื ้อความ และขันการสร้
้
าง
เนื ้อความร่วมกันในกลุม่ และโดยอิสระ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวกับแนวคิดอรรถฐาน พบว่าได้ มีผ้ ูนําทฤษฎี
ดังกล่าวไปใช้ ในการพัฒนาความสามารถด้ านการเขียน ดังที่ อินทร์ วธุ เกษตระชนม์ (2551: 96) ได้
ศึกษาผลของการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานที่มีตอ่ ความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
เชิงสร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
ที่ ไ ด้ รั บ การสอนการเขี ย นตามแนวคิ ด อรรถฐานมี ค วามสามารถในการเขี ย นเรี ย งความเชิ ง
สร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
เชิงสร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนการเขียนด้ วยวิธีปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับวิไ ล พันชนกกุล (2553: 87) ที่ ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถด้ า นการเขี ย นภาษาอัง กฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่าความสามารถด้ านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยการสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนโดยการสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และผลการศึกษาเจตคติตอ่ การสอนเขียนภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ างดี โดยมีคา่ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.83
การนําแนวคิดอรรถฐานมาใช้ ในการสอนเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์จะช่วยเสริ มเรื่ อง
การวางโครงสร้ างของเรื่ องเล่าหรื อบรรยายเชิงจินตนาการได้ มากขึ ้น แต่การที่ผ้ เู รี ยนจะสามารถ
สร้ างสรรค์เรื่ องราวหรื อเนื ้อความให้ มีจินตนาการ และมุมมองความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ การที่
ผู้เรี ยนจะเขียนงานที่มีความสร้ างสรรค์ได้ จําเป็ นจะต้ องอาศัยรู ปแบบการสอนที่ช่วยส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนได้ คดิ อย่างหลากหลาย สามารถเปิ ดมุมมองและสร้ างจินตนาการให้ กบั ผู้เรี ยนได้ ซึ่งรูปแบบ
การสอนซินเนคติกส์เป็ นรูปแบบการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาด้ านความคิดสร้ างสรรค์ได้ เป็ นอย่าง
ดี
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์หรื อรูปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ เป็ น
รูปแบบที่จอยส์ และวีล (Joyce and Weil) พัฒนาขึ ้นจากแนวคิดของกอร์ ดอน (Gordon) ที่

6
กล่าวถึงบุคคลทัว่ ไปที่มักยึดติดวิธีการคิดแก้ ปัญหาแบบเดิม โดยไม่คํานึงถึงความคิดของคนอื่น
สิ่งนีท้ ําให้ ความคิดนัน้ แคบและไม่สร้ างสรรค์ การได้ ลองคิดแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมา
ก่อน หรื อคิดโดยสมมติตวั เองเป็ นคนอื่ น รวมทัง้ ให้ บุคคลจากหลายกลุ่ม ประสบการณ์ ม าช่วย
แก้ ปัญหาก็จะได้ ยิ่งได้ วิธีการที่หลากหลายขึน้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รู ปแบบการสอนซิ
นเนคติกส์จงึ เป็ นการสอนที่มงุ่ พัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบสิ่งต่าง ๆ
ซึง่ สิ่งที่นํามาเปรี ยบเทียบนันไม่
้ จดั อยู่ในประเภทเดียวกัน ทําให้ สามารถคิดได้ อย่างกว้ างขวางและ
เป็ นอิส ระ โดยกอร์ ดอนจึง ได้ เ สนอแนวความคิดใหม่ใ น 3 แบบ คือ การเปรี ยบเที ยบแบบตรง
(direct analogy) การเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy) และการเปรี ยบเทียบคํา
คูข่ ดั แย้ ง (compressed Conflict) โดยให้ ผ้ เู รี ยนคิดพิจารณาและเปรี ยบเทียบอย่างละเอียด และ
เป็ นระบบที่ม่งุ พัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่นํามา
เปรี ยบเทียบนันไม่
้ จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน ทําให้ สามารถคิดได้ อย่างกว้ างขวางและเป็ น อิสระ(ทิศ
นา แขมมณี , 2556: 252; สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 154) โดยขันตอนการจั
้
ดการเรี ยน
การสอนตามรูปแบบการสอนซินเนคติกส์แบ่งออกเป็ น 6 ขัน้ (ทิศนา แขมมณี , 2556: 253) คือ ขัน้
นํา ขันการสร้
้
างอุปมาแบบตรงหรื อเปรี ยบเทียบแบบตรง ขันการสร้
้
างอุปมาบุคคลหรื อเปรี ยบเทียบ
บุคคลกับสิ่งของ ขันการสร้
้
างอุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง ขันการอธิ
้
บายความหมายของคําคูข่ ดั แย้ ง และขัน้
การนําความคิดใหม่มาสร้ างสรรค์งาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบว่าได้ มีผ้ นู ํา
รู ปแบบการสอนดัง กล่าวไปใช้ ในการพัฒ นาความสามารถด้ า นการเขี ยนเชิ ง สร้ างสรรค์ ดัง ที่
อุทุม พร แก่นทอง (2553: 61) ได้ ศึกษาการเปรี ยบเที ยบความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ด้ ว ยการจัด การเรี ย นรู้ แบบซิ น เนคติ ก ส์ กั บ การจัด การเรี ย นรู้ แบบปกติ
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์มีคา่ ความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่า
นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของอาจิยา หลิมกุล (2556: 55) ที่ได้ ศึกษาการศึกษาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่จัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบซิ นเนคติกส์
ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการเขี ยนเชิ ง สร้ างสรรค์ห ลัง เรี ยนสูง กว่า ก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อ การ
จัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ เห็นด้ วยมาก
กล่าวโดยสรุ ป แนวคิดอรรถฐานจะช่วยให้ นักเรี ยนเข้ าใจโครงสร้ างของเรื่ องเล่าหรื อ
บรรยายเชิงจินตนาการได้ มากขึ ้น ส่วนรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็ นรูปแบบการสอนที่จะช่วย
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พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน หลังจากที่นกั เรี ยนรู้กฎหรื อทฤษฎีมาก่อนแล้ ว ดังนัน้ เมื่อ
นําทฤษฎีและรูปแบบการสอนทังสองวิ
้
ธีเข้ ามารวมกัน จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนร้ อยกรองที่
ถูกต้ องตามโครงสร้ างการดําเนินเรื่ องและมีเนื ้อความและการใช้ ภาษาที่สร้ างสรรค์ได้
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงสนใจที่ จะศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับ
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ที่มีตอ่ ความสามารถในเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรี ยนในด้ านการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
รวมทัง้ สร้ างเสริ มเจตคติที่ดีของผู้เรี ยนต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ และนําผลการวิจัย
ดังกล่าวไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80
3. เพื่อวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ โดยมุ่งเน้ นให้
ผู้เรี ยนลําดับความคิดและพัฒนาทัก ษะการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ให้ สามารถสื่อสารผ่านร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนร้ อยกรองได้ ถกู ต้ องตามฉันทลักษณ์
และมีเนื ้อหาในเชิงสร้ างสรรค์ ส่วนครูผ้ สู อนสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการ
เขี ยนร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ซึ่ง เป็ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบใหม่ สามารถสร้ าง
บรรยากาศการเรี ยนรู้และพัฒนาผลการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นวัด อิ น ทาราม สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 7 ห้ องเรี ยน รวม 167 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ห้ อ ง 3 จํ า นวน 30 คน ที่ ไ ด้ ม าโดยการเลื อ กแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็ นนักเรี ยนที่เลือกเรี ยนในรายวิชาการเขียน ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดอินทาราม สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรจัดกระทํา ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการ
สอนซินเนคติกส์
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ และเจตคติตอ่
การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื ้อหารายวิชาการเขียน ซึ่งเป็ นวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย โรงเรี ยนวัดอินทาราม โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักและกลวิธีในการประพันธ์ร้อยกรอง
เชิงสร้ างสรรค์ ประเภทกาพย์และกลอน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แนวคิดอรรถฐาน หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ทางภาษา โดยเชื่อว่าภาษา
นัน้ เกี่ ย วข้ อ งกับบริ บทของวัฒ นธรรม และมี อรรถลักษณ์ หรื อรู ป แบบเฉพาะของการสื่ อสารที่
แตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการสื่อสารนัน้ ๆ งานเขียนแต่ละชนิดจะมีรูปแบบและการดําเนิน
เรื่ องที่แตกต่างกัน ความเข้ าใจในอรรถลักษณ์ ที่แตกต่างกัน จะทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดประสบการณ์
เกี่ยวกับการลําดับการดําเนินเนื ้อความกลายเป็ นองค์ความรู้และความรู้เหล่านันจะก่
้ อให้ เกิดการ
ทบทวนประสบการณ์ผ่านการฝึ กหัดแต่งคําประพันธ์ การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดอรรถ
ฐานแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ คือ ขันการให้
้
รูปแบบ ขันการตกลงร่
้
วมกันเกี่ยวกับเนื ้อความ และขันการ
้
สร้ างเนื ้อความร่วมกันในกลุม่ และโดยอิสระ
2. รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ม่งุ เน้ นกระบวนการ
คิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่นํามาเปรี ยบเทียบนัน้ ไม่ จัดอยู่ในประเภท
เดียวกัน ทําให้ สามารถคิดได้ อย่างกว้ างขวางและเป็ นอิสระ ตามแนวความคิดใหม่ใน 3 แบบ คือ
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การเปรี ยบเทียบแบบตรง การเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่งของ และการเปรี ยบเทียบคําคูข่ ดั แย้ ง แบ่ง
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ออกเป็ น 6 ขัน้ คือ ขันนํ
้ า ขันการ
้
สร้ างอุปมาแบบตรงหรื อเปรี ยบเทียบแบบตรง ขันการสร้
้
างอุปมาบุคคลหรื อเปรี ยบเทียบบุคคลกับ
สิ่งของ ขันการสร้
้
างอุปมาคําคู่ขดั แย้ ง ขันการอธิ
้
บายความหมายของคําคู่ขดั แย้ ง และขันการนํ
้
า
ความคิดใหม่มาสร้ างสรรค์งาน
3. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกันรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ หมายถึง
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่มุ่ง เน้ นการประยุกต์ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ยวกับอรรถลักษณ์ ทางภาษา
ประเภทเรื่ องเล่าเชิงจินตนาการมาใช้ ในการเขียนบทร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ โดยผสานรูปแบบการ
สอนซินเนคติกส์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสร้ างสรรค์ในงานเขียนบทร้ อยกรอง แบ่งขันตอนการ
้
จัดการเรี ยนการสอนออกเป็ น 7 ขัน้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันการให้
้
รูปแบบเป็ นขันของการสอนอรรถลั
้
กษณ์ และฉันทลักษณ์ของงาน
เขียนร้ อยกรองที่นกั เรี ยนต้ องเขียน
ขันที
้ ่ 2 ขันเขี
้ ยนร้ อยกรองตามหัวข้ อที่กํา หนดเป็ นขันของการฝึ
้
กเขียนร้ อยกรองจาก
หัวข้ อที่กําหนดให้ ตามความเข้ าใจของนักเรี ยน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การสร้ างอุปมาแบบตรงเป็ นขัน้ ของการเปรี ยบเที ยบความเหมื อนของ
สิ่งของสองสิ่งว่ามีลกั ษณะเหมือนกันอย่างไร
ขันที
้ ่ 4 ขันการสร้
้
างอุปมาบุคคล เป็ นขัน้ ของการเปรี ยบเทียบตนเองกั บสิ่งอื่น ว่ามี
ความรู้สกึ อย่างไรเมื่อต้ องเป็ นสิ่งนัน้
ขันที
้ ่ 5 ขันการสร้
้
างอุปมาคําคูข่ ดั แย้ งเป็ นขันของการนํ
้
าคําที่ได้ จากขันที
้ ่ 3 และขันที
้ ่
4 มาจับคูเ่ พื่อสร้ างเป็ นคําคูข่ ดั แย้ งสําหรับใช้ เป็ นแนวคิดในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ขันที
้ ่ 6 ขัน้ การอธิ บายความหมายของคําคู่ขัดแย้ งเป็ นขันของการนํ
้
าคําคู่ขัดแย้ งที่
ได้ มาขยายแนวความคิดเพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ขันที
้ ่ 7 ขันการสร้
้
างสรรค์ชิ ้นงาน เป็ นขันของการเขี
้
ยนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ตาม
แนวความคิดจากการใช้ คําคูข่ ดั แย้ ง ให้ เชื่อมโยงกับหัวข้ อที่กําหนดในตอนแรก
4. ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง การถ่ายทอดความคิด
ผ่านรูปแบบการเขียนร้ อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพที่มีฉันทลักษณ์เฉพาะ โดย
ผู้เขียนจะต้ องมีกระบวนการคิดที่แปลกใหม่จากเดิม สามารถถ่ายทอดและลําดับเรื่ องราวได้ เป็ น
อย่างดี เนื ้อความที่เขียนแสดงถึงความรู้ ความคิดริ เริ่ ม และคุณค่าต่อผู้อ่าน วัดได้ จากเกณฑ์การ
ประเมิ นความสามารถในการเขี ยนร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ที่ผ้ ูวิจัยได้ ปรั บปรุ ง จากเกณฑ์ การ
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ประเมิ น ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ประจํ า ปี
การศึกษา 2559 แบ่งองค์ประกอบย่อยออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
4.1 ด้ านฉันทลักษณ์ร้อยกรอง หมายถึง การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ได้ ถกู ต้ อง
ตามข้ อบังคับเฉพาะของงานเขียนร้ อยกรองแต่ละชนิด ได้ แก่ งานเขียนร้ อยกรองประเภทกาพย์
ยานี 11 มีข้อบังคับเรื่ องคณะและสัมผัส และงานเขียนร้ อยกรองประเภทกลอนสุภาพ มีข้อบังคับ
เรื่ องคณะ สัมผัส และเสียงท้ ายวรรค
4.2 ด้ านเนื ้อหาและการนําเสนอแนวคิด หมายถึง กลวิธีการถ่ายทอดเรื่ องราวในงาน
เขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งจะต้ องมีการลําดับความคิด เนือ้ หาจรรโลงใจ จรรโลงความคิด
เป็ นทัศนะในเชิงบวก มีความแปลกใหม่ และสามารถสื่อสารข้ อคิดที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้อา่ นได้
4.3 ด้ านการใช้ ภาษา หมายถึง กลวิธีการเลือกสรรและเรี ยบเรี ยงถ้ อยคําในงานเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งถ้ อยคํานันจะต้
้
องมีความไพเราะ งดงาม มีการใช้ โวหารหรื อกลวิธีทาง
วรรณศิลป์ เพื่อให้ เกิดจินตภาพได้
5. เจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง ความรู้สึกของผู้เรี ยนที่มีต่อการ
เขี ยนร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ หลัง จากที่ นักเรี ยนได้ รับการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ใช้ แนวคิดอรรถฐาน
ร่ ว มกับ รู ป แบบการสอนซิ น เนคติ ก ส์ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถด้ า นการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดที่มีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ด้ วยการวัดจากองค์ประกอบ
3 ด้ าน ดังนี ้
5.1 ด้ านความคิดเกี่ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง ความรู้ ความ
เข้ าใจ และความคิดของบุคคลนัน้ ๆ ที่มีตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
5.2 ด้ านความรู้สกึ เกี่ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง ความรู้สึกหรื อ
อารมณ์ที่มีตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ
5.3 ด้ านพฤติกรรมการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง แนวโน้ มการแสดงออก
ของบุคคลนันๆ
้ ที่เกี่ยวข้ องกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แนวคิ ด อรรถฐานร่ ว มกับ รู ป แบบการสอนซิ น เนคติ ก ส์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ และศึกษาเจตคติตอ่ การ
เขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ ผลการวิจยั ของวรรณระวี วิรัตน์ (2550: 83) พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับ
การสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิงสร้ างสรรค์และ
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ความคิ ด สร้ างสรรค์ สู ง กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ . 05 และมี
ความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิงสร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่านักเรี ยนที่ได้ รับ
การสอนการเขียนด้ วยวิธีปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนงานวิจยั เกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนซินเนคติกส์ของปวิตรา กิจจานุมาศ (2559: 77) พบว่า ความสามารถในการเขียนร้ อยแก้ ว
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบซินเนคติ กส์
คะแนนหลังเรี ยนสูงขึ ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถใน
การเขียนร้ อยแก้ วของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ วิธีการสอนแบบ
ซินเนคติกส์กบั วิธีการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดอรรถฐานและรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
ผู้วิจยั ได้ สร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้

การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิด
อรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอน
ซินเนคติกส์

ความสามารถในการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์

เจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรอง
เชิงสร้ างสรรค์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน
2. ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์สู งกว่าเกณฑ์
ร้ อยละ 80
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3. ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็ นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ตงไว้
ั้
4. เจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์อยูใ่ นระดับมาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นําเสนอตามหัวข้ อ
ต่อไปนี ้
1. แนวคิดอรรถฐาน
1.1 ความเป็ นมาและหลักการของแนวคิดอรรถฐาน
1.2 อรรถลักษณ์ของภาษา
1.3 การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวแนวคิดอรรถฐาน
1.4 ประโยชน์ของการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน
2. รูปแบบการสอนซินเนคติกส์
2.1 ความเป็ นมาและความหมายของรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
2.2 หลักการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์
2.3 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบซินเนคติกส์
2.4 การนํารูปแบบการสอนซินเนคติกส์ไปใช้
3. ความรู้เกี่ยวกับร้ อยกรอง
3.1 ความหมายของร้ อยกรอง
3.2 ประเภทของร้ อยกรอง
3.3 ลักษณะบังคับของร้ อยกรอง
3.4 ร้ อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
3.5 ร้ อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
4. การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
4.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
4.2 ความสําคัญของการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
4.3 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
4.4 หลักการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
4.5 การสอนเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
4.6 การประเมินผลการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
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5. เจตคติตอ่ การเขียน
5.1 ความหมายของเจตคติ
5.2 ลักษณะของเจตคติ
5.3 องค์ประกอบของเจตคติ
5.4 การวัดและประเมินเจตคติ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดอรรถฐาน
6.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
6.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
6.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
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1. แนวคิดอรรถฐาน
1.1 ความเป็ นมาและหลักการของแนวคิดอรรถฐาน
แนวคิดอรรถฐานเป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับโครงสร้ างทางภาษา ที่มุ่งเน้ นการนําพื ้นฐาน
ประสบการณ์ ทางภาษาหรื อหลักการที่แน่นอนของการใช้ ภาษาแต่ละประเภทมาเป็ นเค้ าโครง
สําหรับการศึกษาภาษา ซึ่งจะช่วยเป็ นข้ อมูลสําหรับการศึกษาภาษาได้ ง่ายขึน้ มี นักวิชาการได้
กล่าวถึงแนวคิดอรรถฐานไว้ ดังนี ้
Martin กล่าวว่า มาลิโนวสกี (Malinowski) นักมานุษยวิทยาได้ ศกึ ษาวัฒนธรรมใน
หมู่เ กาะปาปั วนิวกิ นี แล้ วรวบรวมข้ อมูล จากการศึกษาและแปลเป็ นภาษาอัง กฤษเพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ผ้ อู ่าน โดยการแปลทีละคํา พบว่าไม่ว่าจะแปลได้ ดีเพี ยงใดก็ตาม ผู้อ่านไม่สามารถที่
จะเข้ าใจได้ ทงหมด
ั้
เพราะผู้อ่านไม่เข้ าใจวัฒนธรรมและผู้คนที่ปรากฏในเรื่ องนัน้ มาลิโนวสกีจึงได้
เริ่ มใช้ คําว่า บริ บทของสถานการณ์ต่าง ๆ (Context of situation) และบริ บทของวัฒนธรรมที่
เกี่ ยวข้ อง (Context of culture) ดังนัน้ การเข้ าใจบริ บทของข้ อความจะช่วยให้ การอ่านมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ต่อมาจึงได้ มีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับบริ บทของภาษาโดย เฟิ ร์ ธ (Firth)
และผู้สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว คือ ฮัลลิเดย์ (Halliday) ซึ่งเป็ นผู้ที่พฒ
ั นาภาษาศาสตร์ เชิงระบบ
ได้ นําทําเนียบภาษามาใช้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาษาและบริบทของสถานการณ์ตา่ ง ๆ
เสาวลักษณ์ รั ตนวิช ช์ (2550: 50) ได้ อธิ บายถึง แนวคิดอรรถฐานไว้ ว่า แนวคิด
ดังกล่าวเป็ นหลักการสําคัญของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ซึ่งได้ รับการพัฒนาขึ ้นโดย
กลุ่มนักภาษาศาสตร์ ชาวออสเตรเลีย ได้ แก่ ฟรานซิส คริ สตี (Frances Christie) จิม มาร์ ติน (Jim
Martin) โจน รอทเทอรี (Joan Rothery) ตังแต่
้ ค.ศ.1980 เป็ นต้ นมา นักภาษาศาสตร์ กลุ่มนี ้ได้
ร่ ว มกัน ศึ ก ษาและวิ จัย หลัก การเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ภ าษาศาสตร์ เ ชิ ง ระบบของความหมายที่ มี
ความสัม พันธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกัน ในหลายองค์ป ระกอบ ตามธรรมชาติของการใช้ ภ าษา ( Systemic
Linguistic Theory) ของฮัลลิเดย์ (Halliday) โดยเรี ยกย่อ ๆ ว่าทฤษฎี ภาษาศาสตร์ เชิงระบบ โดย
หลักการสําคัญคือการเน้ นลักษณะของโครงสร้ างการดําเนินเนื ้อความ (schematic structure)
รวมทัง้ ลักษณะของภาษา (linguistic features) ที่ใช้ ในชนิดของเนือ้ ความ หรื ออรรถลักษณ์
(genre) ประเภทต่า ง ๆ ตามจุด มุ่ง หมายของการสื่ อ สารที่ แ ตกต่า งกัน ซึ่ง กลุ่ ม นัก ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ เ ชิ ง ระบบได้ ศึกษาและวิจัย โดยการวิ เคราะห์ เนื อ้ ความในอรรถลักษณ์ ต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันและพบว่าภาษามีระบบ มีแบบแผนในการลําดับความคิดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การใช้ ภาษาในแต่ละบริ บทจําเป็ นต้ องมีลกั ษณะที่เหมาะสมกับกาลเทศะที่ใช้ รวมทังสถานการณ์
้
และวัฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อง ในแต่ ล ะอรรถลัก ษณ์ จึ ง มี รู ป แบบของการลํ า ดับ ความคิ ด ตาม
วัตถุประสงค์ รวมทังลั
้ กษณะของการใช้ ภาษาที่จําเป็ นในการสื่อความหมาย ทําให้ การสื่อความ
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เป็ นที่เข้ าใจระหว่างผู้ใช้ ภาษาทังภาษาพู
้
ด ภาษาเขียนและภาษากาย การศึกษาอรรถลักษณ์ของ
ภาษาในบริ บทต่าง ๆ จึงช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจวิธีการใช้ ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทังภาษากาย
้
ในวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ของการสื่อความได้ ง่ายและชัดเจนขึ ้น ทําให้ การใช้ ภาษาสละสลวยและสื่อ
ความได้ เป็ นที่เข้ าใจอย่างชัดเจน และน่าสนใจทังผู
้ ้ สง่ สารและผู้รับสาร
หลั ก การสํ า คั ญ ของแนวคิ ด อรรถฐานซึ่ ง อิ ง ต ามหลั ก การสํ า คั ญ ของทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ เชิงระบบ มีดงั นี ้ (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2550: 51-54)
1. ภาษาและความหมาย (language and meaning) กล่าวโดยสรุปคือ การ
เรี ยนรู้ภาษาแต่ละภาษาจําเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้ความหมายของคําในภาษานัน้ ๆ รวมทังวั
้ ฒนธรรม
ที่ก่อให้ เกิดความหมายของภาษาด้ วย ความหมายถือเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับการศึกษาภาษา
2. ภาษาและบริ บทภาษา (language and context) กล่าวโดยสรุ ปคือ คําใน
ภาษาอาจมี ไ ด้ ห ลายความหมายขึ น้ อยู่กับ บริ บ ทของคํ า นัน้ ว่ า ต้ อ งการสื่ อ ความว่ า อย่ า งไร
การศึกษาบริบทหรื อข้ อความแวดล้ อมก็จะช่วยให้ เราเข้ าใจภาษานันได้
้ ชดั เจนและถูกต้ อง
3. ภาษาและทําเนียบภาษา (language and register) กล่าวโดยสรุปคือ ภาษา
จะมีทําเนียบหรื อคําศัพท์เฉพาะที่เกิดจากความแตกต่างของบริ บททางสังคม เมื่อบริ บททางสังคม
เปลี่ยนย่อมทําให้ เกิดทําเนียบของคําขึ ้น
4. การเรี ยนรู้ภาษาในบริ บท (language learning in context) กล่าวโดยสรุปคือ
บริบทหรื อสภาพแวดล้ อมส่งผลต่อการเรี ยนรู้ภาษา การจัดการเรี ยนรู้ทางภาษาจึงควรเริ่ มจากการ
จัดบริบทที่เหมาะสม และบริบทที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ การเรี ยนรู้ภาษามีความแตกต่างกันด้ วย
1.2 อรรถลักษณ์ ของภาษา
ภาษามีความแตกต่างตามจุดประสงค์และรู ปแบบ เมื่อเราใช้ ภาษาจึงเกิดลักษณะ
ของแบบแผนของการส่งสารที่แตกต่างกัน ทังในแง่
้
ของจุดประสงค์ รูปแบบ เนื ้อความ จึงทําให้ เกิด
ลักษณะที่แตกต่างของงานเขียนแต่ละประเภท เรี ยกว่าอรรถลักษณ์ของภาษา ซึ่งมีนกั วิชาการได้
กล่าวถึงอรรถลักษณ์ของภาษาไว้ ดงั นี ้
อภิรักษ์ อนะมาน (2546: 19) ได้ กล่าวถึงอรรถลักษณ์ (Genre) สรุปได้ ว่าว่าหมายถึง
ชนิดหรื อลักษณะของเนื ้อความ (Text) ที่สะท้ อนเป้าหมายหรื อเจตนาในการสื่อความของผู้ส่งสาร
ซึง่ มีความแตกต่างกันไปในด้ านการลําดับความ รายละเอียดของโครงสร้ างในการดําเนินเรื่ องของ
เนือ้ ความ ลักษณะของภาษาที่ใช้ และระเบียบทางไวยากรณ์ ทัง้ นี ้ อรรถลักษณ์ ของภาษาจะมี
เป้าหมายในตัวเองที่ชดั เจน ที่จะสื่อความให้ ผ้ ฟู ั งหรื อผู้อ่านสามารถเข้ าใจเนื ้อความที่ได้ ฟังหรื อได้
อ่านชัดเจนแน่นอนขึน้ ว่าผู้พูดหรื อผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรในการสื่อความ เช่น ผู้พูดหรื อผู้เขียน
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กําลังจะกล่าวถึงเรื่ องโดยทัว่ ไป หรื อเฉพาะเจาะจงเป็ นความรู้สกึ ส่วนตัว หรื อเป็ นความเห็นกลาง ๆ
โดยทัว่ ไป เป็ นต้ น ส่วนเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2550: 54) ได้ กล่าวถึงอรรถลักษณ์ของภาษาใน
ทิศทางเดียวกันว่า อรรถลักษณ์หรื ออรรถลักษณะของภาษามีเป้าหมายในตัวเองที่ชดั เจนที่จะสื่อ
ความให้ ผ้ ฟู ั งเมื่อเป็ นภาษาพูด และผู้อ่านเมื่อเป็ นภาษาเขียน ให้ สามารถเข้ าใจเนื ้อความที่ได้ ฟัง
หรื อได้ อ่านอย่างชัดเจนแน่นอนว่า ผู้พูดหรื อผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรในการสื่อความ ดังนัน้ การ
เข้ าใจอรรถลักษณ์ หรื อชนิดของเนื ้อความต่าง ๆ จะทําให้ การฟั งหรื อการอ่านชัดเจนขึน้ การจับ
ใจความสําคัญของเรื่ อง การหารายละเอียดของเรื่ องรวมทังการแสดงความคิ
้
ดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เนื อ้ ความที่ จะอ่าน จะทําได้ ง่ ายขึน้ เพราะคนฟั ง หรื อคนอ่านทราบจุดมุ่ง หมายในการสื่ อสารที่
แน่นอนและชัดเจน รวมทังสามารถลํ
้
าดับความคิดตามเนื ้อความได้ ง่าย เนื่องจากในแต่ละอรรถ
ลัก ษณ์ จ ะมี ลํ า ดับ ของโครงสร้ างการดํ า เนิ น เนื อ้ ความอย่า งเป็ น ขัน้ ตอน อรรถลัก ษณ์ จ ะเน้ น
ความสําคัญของการดําเนินเนื ้อความหรื อโครงสร้ างการดําเนินเรื่ อง (schematic structure) และ
ลักษณะของภาษา (linguistic feature) แตกต่างกันไป แบ่งออกเป็ น 8 ชนิด ดังนี ้
1. เรื่ องเล่าจากประสบการณ์ (recount)
2. รายงาน (report)
3. การอธิบาย (explanation)
4. เรื่ องเกี่ยวกับความคิดเห็น (exposition)
5. วิธีการ (procedure)
6. เรื่ องเล่าหรื อบรรยายเชิงจินตนาการ (narrative)
7. การอภิปราย (discussion)
8. การสังเกต (observation)
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ตาราง 1 ตัวอย่างคําถามที่ใช้ ในการดําเนินเรื่ องของอรรถลักษณะต่าง ๆ
อรรถลักษณะ
1. เรื่ องเล่าจาก
ประสบการณ์

ลําดับของคําถามในการดําเนินเรื่ อง
ใคร, ทําอะไร, ที่ไหน, อย่างไร – แล้ วอย่างไรต่อไป – ต่อไปล่ะ – สรุป
เป็ นอย่างไร – เกิดอะไรขึ ้น, กับใคร, ที่ไหน, อย่างไร – แล้ วเกิดอะไร
ขึ ้นอีก – อย่างไร (ให้ ลําดับความของเรื่ องที่เกิดขึ ้น, ลําดับเหตุการณ์
ก่อนหลัง)
2. เรื่ องรายงาน
เรื่ องเกี่ ยวกับอะไร – เป็ นอย่างไร – มีลักษณะเฉพาะอย่างไร – มี
ประโยชน์/โทษอะไรบ้ าง – มีลกั ษณะอย่างไรโดยทัว่ ไป – เป็ นอย่างไร
– สรุปสันๆ
้ ว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร – สําคัญอย่างไร
3. เรื่ องอธิบาย
เรื่ องอะไรที่จะพูดถึง – สําคัญอย่างไร – ทําหรื อเกิดขึ ้นได้ อย่างไร –
ทําไมถึงเป็ นอย่างนันหรื
้ อเหตุใดจึงเกิดขึ ้นได้ ฯลฯ
4. เรื่ องแสดงความคิดเห็น เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร – เป็ นความคิดเห็นของใคร – มีเหตุผลอย่างไร
(ลําดับเหตุและผล) – จะสรุ ปการแสดงความคิดเห็น (จากประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ นี ้อย่างไร)
5. เรื่ องวิธีการ
เป็ นวิธีการทําอะไร – มีอุปกรณ์ อะไรบ้ าง – ทําอย่างไร (ลําดับการ
กระทําทีละตอน)
6. เรื่ องเล่าเชิงจินตนาการ ใคร – ทํ า อะไร – ที่ ไ หน – เมื่ อ ใด – อย่ า งไร – แล้ ว เกิ ด อะไรขึ น้
(ลําดับเรื่ องก่อนหลัง) – ปัญหาคืออะไร – แก้ ไขได้ อย่างไร – สรุปแล้ ว
เรื่ องนี ้มีคติสอนใจอย่างไรบ้ าง
7. เรื่ องอภิปราย
เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อะไร – มี ค วามสํ า คัญ หรื อ จํ า เป็ น อย่า งไร – มี
เหตุผลเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยอย่างไร (ลําดับเหตุผลที่เห็นด้ วยทีละ
ตอน และไม่เห็นด้ วยทีละตอน) – สรุปเรื่ องนี ้จะสนับสนุนเรื่ องที่กล่าว
มาแต่ต้นอย่างไร
8. เรื่ องเกี่ยวกับการสังเกต จะพูดหรื อเขียนเกี่ยวกับอะไร – ที่ไหน – มีลกั ษณะอย่างไร – ลําดับ
ลักษณะของสิ่งนันที
้ ละตอน – สรุปผู้สงั เกตคิดว่าอย่างไร
ที่มา: เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2534). การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา เล่ม 2. 36
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งานวิจยั นีม้ ่งุ ศึกษา อรรถลักษณ์ประเภทเรื่ องเล่าหรื อบรรยายเชิงจินตนาการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี ้
เรื่ องเล่าหรื อบรรยายเชิงจินตนาการ เป็ นเรื่ องเล่าจากจินตนาการ ส่วนมากจะ
เป็ นเรื่ องนิทานหรื อนิยาย โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อการถ่ายทอดจินตนาการเป็ นเรื่ องราว ซึ่งอาจเป็ น
เรื่ องที่คดิ สร้ างสรรค์ขึ ้นเอง หรื ออิงข้ อมูลจากเรื่ องจริง
ลักษณะโครงสร้ างในการดําเนินเรื่ องของเนื ้อความ
1. มีการนําเรื่ อง กล่าวความเป็ นไปของเรื่ อง บ่งบอกตัวบุคคล สถานที่ หรื อ
เวลา
2. มีลําดับของเหตุการณ์ในเรื่ อง
3. แสดงปมปัญหาของเรื่ อง
4. แสดงการคลี่คลายของเรื่ องหรื อการแก้ ปมปัญหา
5. อาจให้ คติพจน์หรื อข้ อเตือนใจท้ ายเรื่ อง
ลักษณะของภาษา
1. เป็ นเรื่ องเล่าในอดีต หรื อเป็ นเรื่ องที่ผา่ นมาแล้ ว
2. ใช้ คําบุพบทบ่งบอกเวลา สถานที่
3. ใช้ สรรพนามบุรุษที่ 3 ในการกล่าวถึงหรื ออ้ างอิงบุคคลหรื อสิ่งของอื่น ๆ
4. อาจมีการซํ ้า ยํ ้าเรื่ อง
5. ใช้ คําสันธานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของเรื่ องและบ่งบอกความเป็ นเหตุ
เป็ นผล ความคล้ อยตามและความขัดแย้ ง ฯลฯ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับอรรถลักษณ์ของภาษาสามารถสรุปได้ ว่า อรรถลักษณ์
คือรูปแบบหรื อโครงสร้ างทังในแง่
้
ของการลําดับความและการใช้ ภาษาของงานเขียนที่แตกต่างกัน
สามารถแบ่งออกเป็ น 8 ชนิด สําหรับงานวิจยั นี ้เลือกใช้ อรรถลักษณ์แบบเรื่ องเล่ าเชิงจินตนาการ
เนื่องจากเป็ นอรรถลักษณ์ที่สามารถสร้ างสรรค์เนื ้อหาขึ ้นใหม่ได้ และสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของ
งานวิจยั ที่มงุ่ พัฒนาความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ให้ กบั ผู้เรี ยน
1.3 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน
อภิรักษ์ อนะมาน (2546: 25) ได้ ศึกษาขัน้ ตอนการสอนการเขียนตามแนวคิดการ
สอนภาษาแบบอรรถฐานของกลุ่ม Halliday โดย Frances Christie ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
นุสรา ขวัญศรี (2540: 25-26) ฉัตรชัย อภิวนั ท์สนอง (2548: 52-54) วรรณระวี วิรัตน์ (2550: 45-
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47) มนต์ชาตรี เกตุมณ
ุ ี (2551: 22-23) และอินทร์ วธุ เกษตระชนม์ (2551: 22-23) โดยสามารถ
แบ่งขันตอนการเรี
้
ยนการสอนเป็ น 3 ขัน้ คือ
1. ขันการให้
้
รูปแบบ (A modeling stage) เป็ นขันที
้ ่ให้ ผ้ เู รี ยนทําความรู้จกั อรรถ
ลักษณ์ด้วยการอ่านตัวอย่างซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นตัวแบบของอรรถลักษณ์นนั ้ ๆ ผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน้
เรี ยนจะช่วยกันสํารวจหาว่า เรื่ องราว (field) ที่อ่านมีเ นือ้ หาสาระเกี่ยวกับอะไร และเป็ นอรรถ
ลักษณ์แบบใด แล้ วจึงวิเคราะห์โครงสร้ างการดําเนินเนื ้อความ วิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ ภาษาของ
อรรถลักษณ์แต่ละแบบ
2. ขันตกลงร่
้
วมกันเกี่ยวกับเนื ้อความ (A joint negotiation stage) ในขันนี
้ ้เป็ น
ขันที
้ ่ผ้ สู อนและผู้เรี ยนร่ วมกันทํากิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะต่าง ๆ ได้ แก่ การค้ นคว้ า
อภิปราย จดบันทึกเกี่ยวกับอรรถลักษณ์ที่จะนําไปใช้ ฝึกเขียน และผู้เรี ยนฝึ กเขียนร่วมกันเป็ นกลุม่
3. ขันฝึ
้ กเขียนโดยอิสระ (An independent construction stage) เป็ นขันที
้ ่
ผู้เรี ยนแต่ละคนเตรี ยมฝึ กเขียนอย่างอิสระเป็ นรายบุคคล โดยมีผ้ สู อนดูแลคอยให้ ความช่วยเหลือ
ซึง่ ในขันนี
้ ้ ผู้เรี ยนจะคิดเรื่ องที่เขียนเองใหม่ในอรรถลักษณ์ที่เลือกหรื อที่กําหนด และลงมือเขียน
นอกจากนี ้ วิไล พันชนกกุล (2553: 47-48) ได้ ศกึ ษาและสรุ ปขันตอนการสอนการ
้
เขียนตามแนวคิดอรรถฐานไว้ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันการสร้
้
างความรู้ (Building a knowledge of field) เป็ นขันที
้ ่ครูผ้ สู อนสร้ าง
ความเข้ าใจให้ ผ้ เู รี ยนถึงการเรี ยนรู้ภาษาโดยใช้ บริ บททางสังคม และให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็น
และประสบการณ์การใช้ ภาษา เช่น โครงสร้ างทางภาษา ไวยากรณ์ และคําศัพท์
2. ขันการให้
้
รูปแบบการเขียน (Modeling of text) เป็ นขันให้
้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจทํา
ความรู้ จกั อรรถลักษณ์และคําศัพท์ที่ปรากฏในอรรถลักษณ์นนด้
ั ้ วยการอ่าน ครู ผ้ สู อนและผู้เรี ยน
ช่วยกันสํารวจเรื่ องที่อ่านว่ามีเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่ องอะไร และเป็ นอรรถลักษณ์แบบใด แล้ วจึง
วิเคราะห์โครงสร้ างการดําเนินเนื ้อความ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ลกั ษณะการใช้ ภาษาของแต่ละแบบซึ่ง
ประกอบด้ วยคําศัพท์ ไวยากรณ์ บริบทที่ใช้
3. ขันฝึ
้ กเขียนเป็ นกลุ่ม (Joint construction of text) ในขันนี
้ ้ผู้เรี ยนทําการเขียน
ตามอรรถลัก ษณ์ ต้ น แบบเป็ นกลุ่ ม คละความสามารถ โดยผู้ เรี ย นจัด ลํ า ดับ โครงสร้ างและ
รายละเอียดทางด้ านภาษา ได้ แก่ ไวยากรณ์ คําศัพท์ กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ แก่ จดบันทึก
ตามอรรถลักษณ์ที่จะฝึ กเขียน ฝึ กเขียนเป็ นกลุม่ และนําเสนองานเขียนเป็ นกลุม่
4. ขันฝึ
้ กเขียนโดยอิสระ (Independent construction of text) เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยน
แต่ล ะคนเตรี ยมฝึ กการเขี ยนเป็ นรายบุคคล โดยมี ครู ผ้ ูสอนคอยให้ ความช่วยเหลือ เมื่ อผู้เรี ยน
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ประสบปั ญหาในการเขียน ในขันนี
้ ้ผู้เรี ยนจะเขียนเรื่ องใหม่โดยใช้ รูปแบบอรรถลักษณ์ที่ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนและได้ ฝึกเขียนเป็ นกลุม่
การวัดผลและประเมินผลตามแนวคิดอรรถฐาน จะมีความชัดเจนในตนเองในแต่ละ
ขัน้ เพราะเกณฑ์ ที่จะใช้ ใ นการวัดผลเกิดขึน้ ในขัน้ การให้ รูปแบบ และขัน้ ตกลงร่ วมกันเกี่ ยวกับ
เนื ้อความ ซึง่ ผู้สอนและผู้เรี ยนมีความเข้ าใจและได้ ตกลงร่วมกันไว้ แล้ ว จึงสามารถนํามาใช้ วดั และ
ประเมินผลงานในขันฝึ
้ กเขียนโดยอิสระได้ (อภิรักษ์ อนะมาน, 2546: 25)
การจาลอง
รู ปแบบ

การดําเนิน
กิจกรรมตาม
ลักษณะของ
งานเขียน

การเขียนเนื ้อความ
โดยอิสระใน
ประเภทเดียวกัน

ภาพประกอบ 2 วัฏจักรการเรี ยนรู้ตามแนวคิดอรรถฐาน
ที่มา: Callaghan (1989). The discussion genre. 10
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จากการศึก ษาเอกสารเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นการสอนตามแนวคิด อรรถฐาน
สามารถสรุปได้ ว่า ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน สามารถแบ่งออกเป็ น 3
ขัน้ ได้ แก่ ขันการให้
้
รูปแบบ ขันตกลงร่
้
วมกันเกี่ยวกับเนื ้อความ และขัน้ ฝึ กเขียนโดยอิสระ
1.4 ประโยชน์ ของการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน
นุสรา ขวัญศรี (2540: 27) ฉัตรชัย อภิวนั ท์สนอง (2548: 58) และอินทร์ วธุ เกษตระ
ชนม์ (2551: 24) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน สรุปได้ ดังนี ้
1. ผู้เรี ยนได้ รับความสนุกสนานจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกขันตอน
้
2. ผู้เรี ยนได้ รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยเน้ นความ
เข้ าใจวามหมายหรื อความคิดรวบยอด
3. ผู้เรี ยนมีโอกาสได้ ฝึกการใช้ ภาษาในทักษะต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการตังแต่
้
ขันตอนแรกถึ
้
งขันตอนสุ
้
ดท้ าย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดไว้
4. ผู้เรี ยนมีโอกาสได้ ทํางานร่วมกับผู้อื่น ได้ ฝึกการทํางานแบบประชาธิปไตย การ
ยอมรับฟั งความคิดเห็น และการฝึ กความรับผิดชอบต่อการทํางาน
5. ผู้เรี ยนมีโอกาสแสดงความสามารถเฉพาะด้ านและเกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้
หลายรูปแบบจากกิจกรรมที่กําหนดไว้
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประโยชน์ของการสอนตามแนวคิดอรรถฐานสามารถสรุป
ได้ ว่า การสอนตามแนวคิดอรรถฐานจะมีขนตอนที
ั้
่สร้ างบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็ นกระบวนที่
พัฒนาอย่างเป็ นธรรมชาติ สามารถฝึ กทักษะในลักษณะของการบูรณาการประสบการณ์ทางภาษา
ได้ เป็ นอย่างดี อีกทังช่
้ วยเสริ มสร้ างกระบวนการกลุ่ม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความสามารถ
เฉพาะด้ านได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. รู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
2.1 ความเป็ นมาและความหมายของรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็ นวิธีการที่เน้ นกระบวนการคิดในเชิงสร้ างสรรค์ โดย
การใช้ ประสบการณ์ ห รื อความคิด ของผู้เรี ย นที่ มี อ ยู่ผ่า นกระบวนการเปรี ย บเที ยบเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิดในมุมมองใหม่ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ อธิบายถึงความเป็ นมาและความหมายของ
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ไว้ ดังนี ้
(สมพงษ์ สิงหะพล, 2533: 7-8) กล่าวว่า รู ปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เป็ น
รูปแบบการสอนที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ กบั ผู้เรี ยน ซึ่งได้ รับการออกแบบขึ ้นโดย
วิลเลียม กอร์ ดอน จุดเริ่ มแรกของวิธีการแบบซินเนคติกส์เกิดมาจากการนําไปใช้ เพื่อพัฒนา “กลุ่ม
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สร้ างสรรค์” ของหน่วยงานทางธุรกิจที่จะคิดหาวิธีการในการแก้ ปัญหาหรื อผลิตสิ่งใหม่ ต่อมา
กอร์ ดอนและคณะได้ นํามาประยุกต์ใช้ กับกระบวนการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและปรากฏว่า
ได้ ผลดี จึงได้ มีการพัฒนาให้ เป็ นระบบที่เหมาะสมขึ ้นในเวลาต่อมา รู ปแบบการสอนนี ้มีลกั ษณะ
สําคัญที่จดุ เด่นก็คือนําเอาการเปรี ยบเทียบมาให้ นกั เรี ยนได้ คิดพิจารณา และเปรี ยบเทียบกันอย่าง
ละเอียดและเป็ นระบบที่ดี เมื่อการเปรี ยบเทียบมาถึงจุดหนึง่ ผู้เรี ยนก็จะสามารถเสนอบทเรี ยนหรื อ
งานของบทเรี ยนในมิตทิ ี่แตกต่างไปจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ ได้ อย่างเกิดผล
กระทรวงศึกษาธิการ (2535: 23-24) กล่าวว่า Synectics Methods เป็ นคําที่มาจาก
รากศัพท์ว่า Synectics หมายถึงการเชื่อมเข้ าด้ วยกันของสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่ง William J.J.
Cordon เป็ นผู้คิดขึ ้น โดยการสร้ างความคุ้นเคยที่แปลกใหม่ (Strange Familiar) และความแปลก
ใหม่ที่เป็ นที่ค้ นุ เคย (Familiar Strange) จากนัน้ จึงสรุปเป็ นแนวคิดใหม่ โดยมีกระบวนการคิดแบ่ง
ออกเป็ น 4 ประการคือ การสร้ างจินตนาการขึ ้นในจิตใจของเราหรื อการพิจารณาความคิดใหม่ การ
ประยุกต์เอาความรู้ ในสาขาวิชาหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งมาแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น การประยุกต์ใช้ การ
เปรี ย บเที ย บหรื อ อุปมาในการแก้ ปั ญ หา และการประยุก ต์ เอาความคิด ใดๆ ก็ ตามที่ เกิ ด จาก
จินตนาการมาใช้ แก้ ปัญหา
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537: 106) กล่าวว่าเทคนิคเชื่อมโยงสัมพันธ์ โดยใช้ การ
เปรี ยบเทียบ หรื อ Synectics ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเชื่อที่วา่
1. การนํากระบวนการของความคิดสร้ างสรรค์มาใช้ อย่างรู้ ตัวผนวกกับการให้
เครื่ องมือเพื่อใช้ ในการคิดสร้ างสรรค์ จะช่วยให้ บคุ คลหรื อกลุม่ คนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้
2. องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึก สํ า คัญมากกว่า ด้ านสติปั ญ ญา และการไม่มี
เหตุผลสําคัญเท่ากับการใช้ เหตุผล กล่าวคือ การไม่มีเหตุผลทําให้ คนไม่ติดอยู่กบั กรอบและทําให้
ใจเปิ ด กว้ า งยอมรั บสิ่ ง ต่า ง ๆ เป็ น อย่างมาก ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นเรื่ องของการใช้ อารมณ์
มากกว่าการใช้ สติปัญญา
3. เราต้ องรู้จกั ใช้ อารมณ์และความไม่มีเหตุผลของตน เพื่อจะได้ แก้ ไขปั ญหาโดย
วิธีการแปลกใหม่ยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม เราต้ องสามารถควบคุมอารมณ์และความไม่มีเหตุผลของตนได้
เพื่ อใช้ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อการคิดสร้ างสรรค์ ทัง้ นี โ้ ดยใช้ เครื่ องมื อ ที่ เรี ยกว่า การเปรี ยบเที ย บ
อุปมาอุปไมย (Analogy)
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 154) กล่าวว่า การสอนแบบซินเนคติกส์ เป็ น
รูปแบบการสอนที่มีการเปรี ยบเทียบ โดยให้ ผ้ เู รี ยนคิดพิจารณาและเปรี ยบเทียบอย่างละเอียด และ
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เป็ นระบบที่ม่งุ พัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่นํามา
เปรี ยบเทียบนันไม่
้ จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน ทําให้ สามารถคิดได้ อย่างกว้ างขวางและเป็ นอิสระ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2545: 161-162) กล่าวว่า กอร์ ดอนได้ เสนอแนวทางใน
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เป็ นที่ ร้ ู จักกันในชื่ อเรี ยกว่า Synectics หรื อการใช้ อุปมาเป็ น
ตัวกระตุ้นให้ เ ห็นมุม มองใหม่ ๆ ที่ แตกต่างไปจากเดิม โดยเป็ นการรวมกันขององค์ประกอบที่
แตกต่างและไม่เกี่ ยวข้ องกันในลักษณะของการเทียบเคียงหรื ออุปมาอุปไมย (metaphors and
analogies) มีแนวคิดว่าปั ญหาที่ไม่ค้ นุ เคยจะถูกทําให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้นเมื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่คน
ทัว่ ไปคุ้นเคย เพราะทําให้ เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ ้น ในทางตรงข้ ามกัน ปั ญหาที่เราคุ้นเคยมากเกินไป
จนกลายเป็ นอุปสรรคทํ าให้ เ ราไม่สามารถคิดอะไรใหม่ ๆ ได้ การอุปมาหรื อเทียบเคียงจึงช่วย
กระตุ้นให้ เกิดการคิดในมุมที่แตกต่างได้
ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 126-127) กล่าวว่า รู ปแบบ Synectics เป็ นรู ปแบบการ
สอนที่ม่งุ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบสิ่งต่ าง ๆ ที่ไม่น่าจะนํามาเปรี ยบเทียบ
เพราะสิ่งเหล่านันไม่
้ จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันตามธรรมชาติ เพื่อให้ ผ้ คู ิดเป็ นอิสระจากกฎเกณฑ์ใน
สังคม และสามารถคิดได้ อย่างกว้ างขวาง นักทฤษฎี คือ William Gordon เริ่ มใช้ เป็ นครัง้ แรกกับ
การคิดโฆษณากิจการอุตสาหกรรมของเขา เมื่อเขาเชิ ญผู้เชี่ยวชาญอาชีพต่าง ๆ มาร่ วมกันคิด
โฆษณาทําให้ ได้ ความคิดหลาย ๆ อย่างที่แตกต่างกันและเกิดสิ่งที่เป็ นสิ่งแปลกใหม่ขึ ้น โดยลําดับ
ขันย่
้ อ ๆ ได้ แก่ ครูนํานักเขียนเข้ าสู่บทเรี ยนใหม่โดยให้ ข้อมูลกับนักเรี ยนเท่าที่จําเป็ น เช่น บอกว่า
จะเรี ยนวิชาอะไร เรื่ องอะไร ให้ นกั เรี ยนเขียนชื่อเรื่ องหรื อวาดรู ปอะไร เมื่อนักเรี ยนทํางานนันเป็
้ น
ครัง้ แรกแล้ วให้ นกั เรี ยนเก็บงานนันไว้
้ ต่อจากนันครู
้ กบั นักเรี ยนช่วยกันคิดเปรี ยบเทียบสิ่งของต่าง ๆ
จนได้ คําแปลก ๆ แล้ วจึงนําคําแปลก ๆ นันมาใช้
้
ในการเขียนเรื่ องเดิมเป็ นครัง้ ที่ 2 รูปแบบการสอน
นี ้จึงเหมาะสําหรับสอนการเขียน การแก้ ปัญหา และการสร้ างงานที่สร้ างสรรค์
ทิศนา แขมมณี (2556: 252) กล่าวว่า Synectics InStructional Model หรื อเรี ยกใน
ชื่อภาษาไทยว่ารูปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ เป็ นรู ปแบบที่จอยส์ และวีล
(Joyce and Weil) พัฒนาขึ ้นจากแนวคิดของกอร์ ดอน (Gordon) ที่กล่าวถึงบุคคลทัว่ ไปที่มกั ยึด
ติดวิธีการคิดแก้ ปัญหาแบบเดิม โดยไม่คํานึงถึงความคิดของคนอื่น สิ่งนีท้ ําให้ ความคิดนันแคบ
้
และไม่สร้ างสรรค์ การได้ ลองคิดแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรื อคิดโดยสมมติตวั เอง
เป็ นคนอื่น รวมทัง้ ให้ บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์ มาช่วยแก้ ปัญหาก็จะได้ ยิ่งได้ วิธีการที่
หลากหลายขึ ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น กอร์ ดอนจึงได้ เสนอแนวความคิดใหม่ใน 3 แบบ คือ
การเปรี ยบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal analogy)
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และการเปรี ยบเทียบคําคูข่ ดั แย้ ง (compressed Conflict) ซึ่งวิธีการนี ้จะเป็ นประโยชน์สําหรับการ
เรี ยนรู้ในเชิงสร้ างสรรค์ทงด้
ั ้ านการเขียน การพูด และงานศิลปะ
ฆนัท ธาตุทอง (2559: 117) กล่าวว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิด
สร้ างสรรค์ (Synectics Instruction Model) รูปแบบนี ้ Joyce, Weil & Calhoun ได้ พฒ
ั นาขึ ้นจาก
แนวคิดของกอร์ ดอน ที่กล่าวว่า บุคคลทัว่ ไปมักยึดติดกับวิธีคดิ แก้ ปัญหาแบบเดิม ๆ ของตน โดยไม่
ค่อยคํานึง ถึง ความคิดของคนอื่น ทํ าให้ ความคิดของตนคับแคบและไม่สร้ างสรรค์ ทัง้ นี ้ หากมี
โอกาสได้ ลองคิดแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรื อคิดโดยสมมติตนเองเป็ นคนอื่น จะทํา
ให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ ดังนัน้ กอร์ ดอนจึงได้ เสนอให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสคิด
แก้ ปัญหาด้ วยความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมื อนเดิม ไม่อยู่ในสภาพที่เป็ นตัวเอง ให้ ลองใช้ ความคิดใน
ฐานะที่เป็ นคนอื่นหรื อเป็ นสิ่งอื่น สภาพการณ์เช่นนี ้จะกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ ้นได้
กอร์ ดอนได้ เสนอวิธีการคิดเปรี ยบเทียบแบบอุปมาอุปไมยเพื่อใช้ ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ไว้ 3
แบบ คือ การเปรี ยบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal
analogy) และการเปรี ยบเทียบคําคูข่ ดั แย้ ง (compressed conflict) วิธีการนี ้มีประโยชน์มากเป็ น
พิเศษสําหรับการเรี ยนรู้ การเขียนและการพูดอย่างสร้ างสรรค์ รวมทังการสร้
้
างสรรค์งานทางด้ าน
ศิลปะ
ประจัก ษ์ ปฏิ ทัศ น์ (2559: 123) กล่าวว่า ผู้นํา แนวคิดของนัก จิ ต วิท ยากลุ่ม
ซินเนคติกส์ คือ ศาสตราจารย์ วิลเลียม เจ.เจ. กอร์ ดอน อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยฮาวาร์ ดเป็ น
ผู้นําแนวคิดคนสําคัญ กลุ่มซินเนคติกส์เชื่อว่าความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่สอนได้ เพราะความคิด
สร้ างสรรค์แต่ละเรื่ องมีเนื ้อหาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ต้ องอาศัยกระบวนการทางจิตในการคิด
อย่างสร้ างสรรค์จ ากพื น้ ฐานของเนื อ้ หาในแต่ละเรื่ อง การรวมกลุ่ม ร่ วมกันคิดแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์จะช่วยกระตุ้นสมาชิกภายในกลุม่ ให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้ มากขึ ้น
จากการศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับความเป็ นมาและความหมายของรู ปแบบการสอน
ซิ นเนคติกส์ สามารถสรุ ปได้ ว่า เป็ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ มุ่ง เน้ นกระบวนการคิดในเชิ ง
สร้ างสรรค์ มี จุด เด่น คื อ การใช้ ก ลวิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บมาใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ในมุม มองที่
กว้ างขวาง แปลกใหม่ และเกิดอิสระจากกฎเกณฑ์เดิม
2.2 หลักการสอนตามรู ปแบบซินเนคติกส์
สมพงษ์ สิงหะพล (2533: 8-9) กล่าวว่า เป้าหมายหลักของรูปแบบการสอนซินเนค
ติกส์ก็คือการฝึ กฝนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ในบทเรี ยนในการแก้ ปัญหาหรื อการคิดค้ นสิ่ง
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ใหม่ขึ ้นมา โดยใช้ การเปรี ยบเทียบมาเป็ นเครื่ องมือในการคิดสร้ างสรรค์ รูปแบบการสอนนี ้มีความ
เชื่อเบื ้องหลังอยู่ 4 ประการ คือ
1. เชื่อว่าความคิดสร้ างสรรค์เกิดขึ ้นอยู่เสมอในการดํารงชีวิตของมนุษย์และการ
คิดสร้ างสรรค์นี ้มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของทุกคน
2. เชื่อว่ากระบวนการของการคิดสร้ างสรรค์ไม่ใช่สิ่งลึกลับซับซ้ อนแต่อย่างใด เรา
สามารถอธิบายการเกิดความคิดสร้ างสรรค์และฝึ กฝนคนให้ มีระดับการคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้นได้
3. เชื่อว่าการคิดสร้ างสรรค์ที่เกิดจากหรื อเกิดในศาสตร์ วิชาการสาขาต่าง ๆ มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็ นศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์
หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ ก็ ต าม ศาสตร์ เ หล่ า นี จ้ ํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ก ระบวนการทางสติปั ญ ญาเข้ า มา
เกี่ยวข้ องในการคิดสร้ างสรรค์ทงนั
ั ้ น้
4. เชื่อว่าการคิดสร้ างสรรค์ของคนคนเดียวหรื อการคิดสร้ างสรรค์โดยกลุ่มคนมี
ลักษณะใกล้ เคียงกันมาก
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เรามักปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั นันเมื
้ ่อเรามอบหมายงานให้
ผู้เรี ยนไปคิดแก้ ปัญหาหรื อกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาตามจุดมุ่งหมายของบทเรี ยน มักปรากฏว่า
การทํากิจกรรมจะยึดการวิเคราะห์ตามความรู้ที่เราเรี ยนรู้มา หรื อไม่ก็วิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่ง
นัน้ ๆ แล้ วคิดสร้ างสรรค์ออกมา นัน่ คือเอาสิ่งที่ร้ ูแล้ วมาเป็ นแนวทางในการทํางาน ซึ่งประเด็นนี ้เป็ น
สิ่งที่ดี แต่มีจุดด้ อยคือขาดการมองงานในมิติใหม่ ๆ ที่ไม่มีการมองมาก่อน กิจกรรมของซินเนค
ติกส์จะใช้ การเปรี ยบเทียบระหว่างบทเรี ยนกั บสิ่งอื่น ๆ เข้ ามาเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการช่วย
ให้ นักเรี ยนมองเห็นบทเรี ยนแตกต่างออกไปจากจุดเดิม อย่างเกื อบสิน้ เชิง สามารถสร้ างสรรค์
บทเรี ยนหรื องานออกมาในมิตทิ ี่เราคาดไม่ถึง โดยการเปรี ยบเทียบตามรู้แบบการสอนซินเนคติกส์มี
3 ชนิด คือ
1. การเปรี ยบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) เป็ นการเปรี ยบเทียบแบบง่าย ๆ
ระหว่างสิ่ งของสองสิ่ ง ความคิดสองความคิด สิ่ง ที่นํามาเปรี ยบเที ยบกันจะเป็ นอะไรก็ไ ด้ ที่เรา
ต้ องการเปรี ยบเทียบ เช่น คน พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความคิด หรื ออื่น ๆ การเปรี ยบเทียบชนิดนี ้
ช่วยให้ นกั เรี ยนมองเห็นบทเรี ยนในแนวทางและความคิดใหม่ เช่น เปรี ยบเทียบการเขียนจดหมาย
กับหนอน การเขียนจดหมายกับรถไฟ การเขียนจดหมายกับก้ อนเมฆ เป็ นต้ น
2. การเปรี ยบเทียบแบบบุคคล (Personal Analogy) เป็ นการเปรี ยบเทียบโดย
เอาตัวผู้เรี ยนไปเป็ นบางสิ่งอย่างที่ครู ยกขึน้ การเปรี ยบเทียบเช่นนีช้ ่วยให้ นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมใน
บทเรี ยน มองเห็นบทเรี ยนเป็ นสิ่งที่ไม่ไกลจากตัว มองเห็นแนวทางในการคิดสร้ างสรรค์จากฐาน
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ความคิด ของตัวเองและฐานความคิด จากสิ่ ง ที่ ให้ เ ปรี ย บเที ย บ ตัว อย่า งเช่น การเปรี ย บเที ย บ
ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบแบบบุคล เช่น สมมติให้ นกั เรี ยนเป็ นรถไฟ เป็ นหนอน หรื อเป็ นเมฆ แล้ ว
รู้สกึ อย่างไร
3. การเปรี ยบเทียบแบบคูข่ ดั แย้ ง (Compressed Analogy) เป็ นการเปรี ยบเทียบ
อีกชนิดหนึ่งที่นําเอาคําที่ขัดแย้ งกันสองคํามาสร้ างเป็ นคําใหม่ เช่นตัวอย่างคําว่า ถนอมรักด้ วย
ความรุนแรง (จากภาพยนตร์ เรื่ องป่ าคอนกรี ต) ไฟเย็น ความทุกข์ที่หวานชื่น หน้ าชื่นอกตรม เป็ น
ต้ น
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537: 106-108) ได้ กล่าวถึงวิธีการซินเนคติกส์ว่าอาศัย
กิจกรรมการเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมยเป็ นหลักกิจกรรมดังกล่าว มี 3 วิธีด้วยกัน คือ
1. การเอาตัวเองไปเปรี ยบเทียบกับสิ่งอื่น (Personal Analogy) การเปรี ยบเทียบ
แบบนี ้ นักเรี ยนต้ องทําตนเสมือนเป็ นสิ่งที่ต้องการเปรี ยบเทียบและบรรยายความรู้สึกที่เกิดขึ น้ เมื่อ
ตนเป็ นสิ่งนัน้ สิ่งที่จะเปรี ยบเทียบอาจเป็ นคน พืช สัตว์ หรื อสิ่งของ เช่น ให้ นกั เรี ยนสมมติตวั เองว่า
เป็ นเครื่ องยนต์ในรถยนต์แล้ วบอกว่านักเรี ยนรู้ สึกอย่างไรเมื่อรถติดเครื่ องในตอนเช้ า หรื อเมื่อไฟ
แบตเตอรี่ หมด หรื อเมื่อรถจอดติดไฟแดง การที่นกั เรี ยนต้ องสมมติตวั เองเป็ นสิ่งหนึ่งทําให้ ลืมความ
เป็ นตัวเองชั่วครู่ และการต้ องเปรี ยบเที ยบจะทํ าให้ นักเรี ยนเกิ ดความแปลกใหม่และความคิด
สร้ างสรรค์ขึน้ ได้ บุคคลอาจเอาความรู้ สึกของตนเองไปใส่ในสิ่งที่สมมติและบรรยายความรู้ สึก
ออกมาได้ หลายขัน้
2. การเปรี ยบเทียบทางตรง (Direct Analogy) เป็ นการเปรี ยบเทียบทางตรง
ระหว่างของ 2 สิ่งหรื อมากกว่า สิ่งที่นํามาเปรี ยบเทียบอาจเป็ นคน สัตว์ พืช หรื อสิ่งของ โดยของที่
นํามาเปรี ยบเทียบไม่จําเป็ นต้ องเหมือนกันทุกประการ จุดประสงค์ก็คือ เพื่อให้ มองเห็นปั ญหาใน
อี กแนวหนึ่ง หรื อเพื่ อให้ เ กิ ด ความคิด ใหม่ซึ่ง อาจนํ ามาใช้ แก้ ปั ญหาที่ ต้องการได้ ตัว อย่างเช่น
วิศวกรท่านหนึ่งเฝ้าสังเกตดูหนอนเจาะท่อนไม้ เป็ นรู คล้ ายอุโมงค์ ทําให้ วิศวกรผู้นีเ้ กิดความคิด
สร้ างท่ออุโมงค์ทํางานใต้ นํ ้าขึ ้นมา
3. การเปรี ย บเที ย บโดยใช้ คํ า คู่ ที่ มี ค วามหมายขั ด แย้ งกั น ( Compressed
Conflict) เป็ นการใช้ คําเปรี ยบเทียบ 2 คํา ที่มีความหมายขัดแย้ งกันหรื อตรงกันข้ ามมาอธิบาย
ลักษณะของคน สัตว์ พืช หรื อสิ่งของที่ต้องการ ยกตัวอย่างคําในภาษาอังกฤษ เช่น ก้ าวร้ าวอย่าง
เหนื่อยหน่าย (Tiredly Aggressive) ศัตรู ฉันมิตร (Friendly Foe) หรื อเครื่ องทําลายที่ช่วยชีวิต
(Life-saving Destroyer) เป็ นต้ น ในภาษาไทยอาจเป็ นคํา เช่น ฉลาดในเรื่ องโง่ หรื อสวยโทรม ๆ
เป็ นต้ น
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การสอนแบบซิ น เนคติก ส์ อาศัยกิ จ กรรมการเปรี ย บเที ยบทัง้ 3 อย่างนี ้ ตัวอย่า ง
คําถามที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนคิดเปรี ยบเทียบ มีดงั ต่อไปนี ้
1. ตัวอย่างคําถามที่ กระตุ้นการเปรี ยบเที ยบทางตรง ได้ แก่ ผลส้ ม เหมื อนกับ
สิ่งมีชีวิตชนิดไหน โรงเรี ยนเหมือนสลัดผักหรื อผลไม้ ในแง่ไหน อะไรเบากว่ากันระหว่างเสียงกระซิบ
หรื อขนแมว
2. ตัวอย่างคําถามที่กระตุ้นการใช้ ตวั เองเปรี ยบเทียบกับสิ่งอื่น ได้ แก่ ถ้ าท่านเป็ น
ก้ อนเมฆ ขณะนี ้ท่านอยู่ที่ไหนและกําลังทําอะไรอยู่ ท่านจะรู้สึกอย่างไรเมื่อถูกแสงอาทิตย์เผาจน
แห้ งผาก สมมติวา่ ท่านเป็ นหนังสือเล่มที่ทา่ นชอบที่สดุ จงบรรยายตัวเอง
3. ตัวอย่างคําถามที่กระตุ้นการเปรี ยบเทียบด้ วยคําคู่ที่มีความหมายขัดแย้ งกัน
หรื อตรงกันข้ าม ได้ แก่ บอกได้ ไหมว่าคอมพิวเตอร์ มีลักษณะขี ้อายแต่ก็ไม่ย่อหัวสู้และก้ าวต่อไป
ข้ างหน้ าอย่างไร เครื่ องมือหรื อเครื่ องไฟฟ้าชนิดไหนที่ชอบยิ ้มและทําบึ ้งขณะเดียวกัน
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 154-155) กล่าวว่า การสอนแบบซินเนคติกส์
นันใช้
้ หลักการเปรี ยบเทียบแบบอุปมาอุปไมย (Analog) โดยมีการเปรี ยบเทียบ 3 วิธีด้วยกัน คือ
1. การนําตนเองไปเปรี ยบเทียบกับสิ่งอื่น (Personal Analogy) เช่น ให้ ผ้ เู รี ยน
สมมติตวั เองว่าเป็ นแม่นํ ้าลําคลอง แล้ วบอกว่านักเรี ยนจะรู้ สึกอย่างไรเมื่อมีคนทิ ้งสิ่งสกปรกลงใน
แม่นํ ้า นักเรี ยนจะบรรยายความรู้สกึ ออกมาโดยเอาความรู้สึกของตนไปใส่ในสิ่งสมมตินนั ้ ซึ่งจะทํา
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
2. การเปรี ยบเทียบทางตรง (Direct Analogy) โดยให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั การเปรี ยบเทียบ
ระหว่างของ 2 สิ่ง หรื อมากกว่านัน้ ที่มีลกั ษณะบางอย่างเหมือนหรื อคล้ ายคลึงกัน อาจจะเป็ นคน
สัตว์ สิ่งของ พืช อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร เช่น โรงเรี ยนเหมือนกับสลัดผักในแง่ไหน การจราจร
กับการไหลเวียนโลหิตเหมือนกันอย่างไร กล่าวคือ การจราจรมีการหมุนเวียนไม่นิ่งอยู่กับที่ โดยมี
ถนนเป็ น เหมื อนเส้ น เลื อ ด และมี ถ นนซอยต่าง ๆ มากมาย เปรี ย บเสมื อ นเส้ น เลื อ ดฝอย การ
เปรี ยบเทียบแบบนี ้มีจุดประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดความคิดใหม่ และอาจนํามาใช้ แก้ ปัญหาที่
ต้ องการได้
3. การเปรี ยบเทียบโดยใช้ คํา 2 คํา ที่มี ความหมายขัดแย้ ง หรื อตรงกันข้ ามกัน
(Compressed Conflict) มาอธิ บายลักษณะของคน สัตว์ พื ช สิ่ง ต่าง ๆ เช่น ในภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น “ฉลาดในเรื่ องโง่ ๆ” “สวยแต่รูปจูบไม่หอม” “คนดีที่โลกไม่ต้องการ” เป็ นต้ น
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศักดิ์ (2545: 162-163) กล่าวว่า การลักษณะของการ
เปรี ยบเทียบให้ เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ ปัญหา มีดงั นี ้
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1. เปรี ยบเทียบตนเองกับสิ่งอื่น (personal analogy) หรื อการเล่นบทบาทสมมติ
(role-playing) เป็ นการสมมติตนเองให้ เป็ นเหมือนสิ่งที่เปรี ยบเทียบ และบรรยายความรู้ สึกเมื่อ
ตนเองต้ องเป็ นสิ่งนัน้
2. เปรี ยบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง (direct analogy) เป็ นการมองสิ่ง
หนึ่งแล้ วพยายามนํามาเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับปั ญหาที่ตนเองต้ องการหาทางออกอยู่ พยายาม
หาลักษณะที่ เ หมื อนกันบางประการเพื่ อกระตุ้นให้ เกิ ดการคิดสร้ างสรรค์ต่อ การเปรี ยบเที ย บ
ลักษณะนี ้มักจะเทียบลักษณะเด่นที่เหมือนกันระหว่างคําอุปมาและพื ้นฐานของปัญหา
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ สามารถสรุปได้
ว่า รูปแบบซินเนคติกส์มีแนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบเพื่อให้ เกิดความคิดในมิติใหม่ที่
สร้ างสรรค์ ประกอบด้ ว ย การเปรี ย บเที ย บแบบตรง การเปรี ย บเที ย บแบบบุค คล และการ
เปรี ยบเทียบแบบคู่ขัดแย้ ง ซึ่งกระบวนการดัง กล่าวสามารถนํ ามาใช้ เป็ นแนวทางพัฒนาทักษะ
กระบวนการให้ ผ้ เู รี ยนสามารถคิดเนื ้อความในการแต่งร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ได้
2.3 ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบซินเนคติกส์
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537: 108-121) และสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545:
155-156) ได้ กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า การสอนแบบซินเนคติกส์มี 2 วิธีด้วยกัน คือ แบบที่ 1 ใช้
เพื่อสร้ างผลงานที่แปลกใหม่ และแบบที่ 2 ใช้ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยงั ไม่ร้ ูจกั การเลือกวิธี
นันขึ
้ ้นอยูก่ บั จุดมุง่ หมายของการสอน
ซินเนคติกส์ แบบที่ 1 เพื่อสร้ างผลงานแปลกใหม่ มีโครงสร้ างและขันตอนในการ
้
สอนดังต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 บรรยายสถานการณ์ปัจจุบนั ขันนี
้ ้ครูให้ นกั เรี ยนบรรยายสถานการณ์
หรื อหัวข้ อตามที่นกั เรี ยนมองเห็น เช่น สภาพเขาหัวโล้ น ไฟไหม้ ป่า สิงสาราสัตว์แตกตื่น
ขันที
้ ่ 2 การเปรี ยบเทียบทางตรง ขันนี
้ ้นักเรี ยนเปรี ยบเทียบทางตรงกับสิ่งอื่น
ๆ แล้ วเลือกอันที่ดีที่สุดมาอธิบายให้ กว้ างขวางขึ ้น เช่น ให้ ผ้ เู รี ยบเปรี ยบเทียบ ไฟทําลายสรรพสิ่ง
ต่าง ๆ แล้ วสิ่งใดที่สามารถทําลายได้ เหมือนไฟ เช่น นํ ้า - นํ ้าป่ าทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้ า ความ
โกรธ - ทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้ า
ขันที
้ ่ 3 การเปรี ยบเทียบกับตนเอง ขันนี
้ ้นักเรี ยนเปรี ยบเทียบสิ่งที่เลือกในขันที
้ ่
2 กับตนเอง เช่น ผู้เรี ยนอยากเป็ นนํ ้าหรื อไฟ
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ขันที
้ ่ 4 การหาคําคูท่ ี่มีความหมายขัดแย้ งกัน จากการบรรยายในขันที
้ ่ 2 และ
ขันที
้ ่ 3 นักเรี ยนคิดหาคําคูท่ ี่มีความหมายค้ านกันมาหลาย ๆ คู่ แล้ วเลือกคูท่ ี่ดีที่ สุด เช่น ร้ อน-เย็น
มืด-สว่าง สุข-เศร้ า รัก-โกรธ
ขันที
้ ่ 5 การเปรี ยบเทียบทางตรง ขันนี
้ ้นักเรี ยนคิดหาการเปรี ยบเทียบทางตรง
โดยใช้ คําคูท่ ี่เลือกในขันที
้ ่ 4 เช่น ร้ อนเหมือนไฟ เย็นเหมือนนํ ้า โกรธเหมือนไฟป่ า
ขันที
้ ่ 6 ตรวจสอบปั ญหาเริ่ มแรกอีกครัง้ ขันนี
้ ้ครูให้ นกั เรี ยนหันกลับมาสํารวจ
ปั ญ หาเริ่ ม แรก แล้ วใช้ การเปรี ย บเที ย บขั น้ สุ ด ท้ าย โดยใช้ ประสบการณ์ ทั ง้ หมดที่ ไ ด้ จาก
กระบวนการของซินเนคติกส์เข้ าช่วย
ซินเนคติกส์ แบบที่ 2 เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยังไม่ร้ ู จัก วิธีสอนแบบนีม้ ี
จุดประสงค์เพื่อทําความคุ้นเคยกับสิ่งที่แปลกใหม่ เป็ นการเพิ่มพูนความเข้ าใจและสํารวจลึกใน
สิ่งของหรื อสถานการณ์ที่ใหม่และซับซ้ อน ในที่นี ้เราใช้ การเปรี ยบเทียบช่วยในการวิเคราะห์ ไม่ใช่
เพื่อเชื่อมโยงของที่มีความต่างกันดังเช่นในแบบที่ 1 ในแบบที่ 2 เราจะใช้ สิ่งของหรื อสถานการณ์ที่
ใกล้ ตวั เช่น บ้ าน รถ ร่างกายคน เปรี ย บเทียบกับสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาแล้ วให้ วิเคราะห์ปัญหา
โดยการศึกษาลักษณะสํ าคัญของสิ่ง ที่ค้ ุนเคยกับลักษณะของปั ญหา (สิ่งที่ ไม่ค้ นุ เคย) ขัน้ ตอน
ต่าง ๆ ของการสอนแบบนี ้มีดงั ต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 การให้ ข้อมูล ครู ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับหัวข้ อใหม่ เช่น ให้ ผ้ ูเรี ยนสังเกต
เครื่ องปัน้ ดินเผา มีอะไรบ้ าง เช่น หม้ อ อ่าง กระถาง กระโถน
ขันที
้ ่ 2 ขันเปรี
้ ยบเทียบทางตรง ให้ ผ้ เู รี ยนเปรี ยบเทียบทางตรงและบรรยายถึง
เหตุผลการเปรี ยบเทียบนัน้ เช่น ลองเปรี ยบเทียบกระโถนกับกระถางต่างกันหรื อเหมือนกันอย่างไร
ขันที
้ ่ 3 การเปรี ยบเทียบกับตัวเอง ครู ให้ นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบหัวข้ อใหม่กับ
ตนเอง เช่น ถ้ าผู้เรี ยนเป็ นกระโถนที่ต้องรอบรับสิ่งสกปรก จะรู้สกึ อย่างไร
ขันที
้ ่ 4 การบรรยายถึงความสัมพันธ์ ในส่วนที่เป็ นไปได้ นักเรี ยนอธิ บายถึง
การเปรี ยบเทียบในส่วนที่เหมือนกัน
ขันที
้ ่ 5 การบรรยายถึงความสัมพันธ์ในส่วนที่เป็ นไปไม่ได้ นักเรี ยนอธิบายว่า
การเปรี ยบเทียบใช้ ไม่ได้ ในส่วนใด
ขันที
้ ่ 6 การสํารวจ นักเรี ยนสํารวจหัวข้ อใหม่ที่ต้องการศึกษาอีกครัง้
ขันที
้ ่ 7 การเปรี ยบเทียบ นักเรี ยนเปรี ยบเทียบระหว่างหัวข้ อใหม่กับสิ่งที่คิด
ขึ ้นมาด้ วยตนเอง และบรรยายถึงส่วนที่ของ 2 สิ่งคล้ ายกัน และเป็ นส่วนที่การเปรี ยบเทียบใช้ ไม่ได้
หรื อเป็ นไปไม่ได้
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สมพงษ์ สิงหะพล (2533: 9-11) ได้ กล่าวถึงขันตอนการสอนตามรู
้
ปแบบการสอน
ซินเนคติกส์ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การบรรยายบทเรี ยน
ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างอุปมาแบบตรง
ขันตอนที
้
่ 3 การสร้ างอุปมาแบบบุคคล
ขันตอนที
้
่ 4 การคิดคูค่ ําขัดแย้ ง
ขันตอนที
้
่ 5 การสร้ างอุปมาแบบตรง
ขันตอนที
้
่ 6 ทําการทบทวนงาน
ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 127) ได้ กล่า วถึง ลํ า ดับขัน้ ของการสอนในรู ป แบบ
Synectices ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ให้ นกั เรี ยนทํากิจกรรมเป็ นครัง้ ที่ 1
1.1 ครูให้ นกั เรี ยนทํางานเป็ นครัง้ ที่ 1 โดยใช้ ประสบการณ์เท่าที่เขามาอยู่
1.2 นักเรี ยนทํางานนันเป็
้ นครัง้ ที่ 1 (เขียนเรี ยงความ คําประพันธ์ คําโฆษณา)
ขันที
้ ่ 2 เปรี ยบเทียบทางตรง (Direct Analogy)
2.1 ครู แนะนําเป็ นคู่ ๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบของสองสิ่งที่ไม่น่าจะเข้ า
กันได้ เช่น บทกวีนิพนธ์กบั รถยนต์
2.2 นักเรี ยนเปรี ยบเทียบแล้ วเขียนคําบนกระดาน/กระดาษ
ขันที
้ ่ 3 สมมติวา่ ตนเองเป็ นอะไรอย่างหนึง่ (Personal Analogy)
ครู ให้ นักเรี ยบเปรี ยบเที ยบโดยให้ สมมติตนเองให้ เป็ นอะไรอย่างหนึ่ง แล้ ว
พิจารณาว่า ตนเองจะมีความรู้สกึ อย่างไร แล้ วเขียนคําบนกระดาน/กระดาษ
ขันที
้ ่ 4 สร้ างคําใหม่ที่เรี ยกว่า Compressed Conflict
นักเรี ยนพิจารณาคําที่ได้ จากข้ อ 2.2 และข้ อ 3 แล้ วนํามาผสมกันเป็ นคําใหม่
หรื อวลีใหม่ คําหรื อวลีนนั ้ ๆ จะต้ องมีความหมายขัดแย้ งกัน แต่ไม่ใช่ความหมายตรงข้ ามกัน อาจ
เพิ่มคําเชื่อมคําได้ ตัวอย่าง ไฟเย็น รักอันตราย เสรี ภาพที่มีขอบเขต
ขันที
้ ่ 5 เปรี ยบเทียบตรง เป็ นครัง้ ที่ 2 (Direct Analogy)
5.1 ครูให้ นกั เรี ยนเลือกคํา/วลีใหม่ ที่ สร้ างขึ ้น (อาจทําโดยการลงคะแนนเป็ น
เอกฉันท์)
5.2 ครูให้ นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบคํา/วลีใหม่ ว่าเหมือนกับอะไร เช่น เสรี ภาพที่มี
ขอบเขตเหมือนกับการแต่งงาน
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ขันที
้ ่ 6 ทํากิจกรรมเดิมเป็ นครัง้ ที่ 2
6.1 ครู ให้ นักเรี ยนนํางานที่ทําในขัน้ แรกมาทํ าใหม่เป็ นครัง้ ที่ 2 โดยใช้ คําที่
เลือกในข้ อ 5.1 จะได้ กี่คําก็ได้
6.2 เมื่อเสร็จแล้ วนํางานทังสองมาเปรี
้
ยบเทียบกัน
ทิศนา แขมมณี (2556: 253) กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ
ซินเนคติกส์ มีทงหมด
ั้
6 ขัน้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันนํ
้ า ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนทํางานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนทํา เช่น ให้ เขียน
บรรยาย เล่า ทํา แสดง วาดภาพ สร้ าง ปัน้ เป็ นต้ น ผู้เรี ยนทํางานนัน้ ๆ ตามปกติที่เคยทํา เสร็ จแล้ ว
ให้ เก็บผลงานไว้ ก่อน
ขันที
้ ่ 2 ขันการสร้
้
างอุปมาแบบตรงหรื อเปรี ยบเทียบแบบตรง (direct analogy)
ผู้สอนเสนอคําคู่ให้ ผ้ ูเรี ยนเปรี ยบเที ยบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว
เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร คําคู่ที่ผ้ สู อนเลือกมาควรให้ มีลักษณะที่สมั พันธ์ กับเนื ้อหาหรื องานที่
ผู้เรี ยนทําในขันที
้ ่ 1 ผู้สอนเสนอคําคู่ให้ ผ้ เู รี ยนเปรี ยบเทียบหลาย ๆ คู่ และจดคําตอบของผู้เรี ยนไว้
บนกระดาน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การสร้ างอุปมาบุคคลหรื อเปรี ยบเที ยบบุคคลกับสิ่ง ของ (personal
analogy) ผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ยนสมมติตวั เองเป็ นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงความรู้ สึกออกมา เช่น ถ้ า
เปรี ยบเทียบผู้เรี ยนเป็ นเครื่ องซักผ้ า จะรู้สกึ อย่างไร ผู้สอนจดคําตอบของผู้เรี ยนไว้ บนกระดาน
ขันที
้ ่ 4 ขันการสร้
้
างอุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง (compressed conflict) ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยน
นําคําหรื อวลีที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบในขันที
้ ่ 2 และ 3 มาประกอบกันเป็ นคําใหม่ที่มีความหมาย
ขัดแย้ งกันในตัวเอง เช่น ไฟเย็นนํ ้าผึ ้งขม มัจจุราชสีนํ ้าผึ ้ง เชือดนิ่ม ๆ เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 5 ขันการอธิ
้
บายความหมายของคําคูข่ ดั แย้ ง ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนช่วยกันอธิบาย
ความหมายของคําคูข่ ดั แย้ งที่ได้
ขันที
้ ่ 6 ขันการนํ
้
าความคิดใหม่มาสร้ า งสรรค์งาน ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนนํางานที่ทําไว้
เดิมในขันที
้ ่ 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกนําความคิดที่ได้ มาใหม่จากกิจกรรมขันที
้ ่ 5 มาใช้
ในงานของตน ทําให้ งานของตนมีความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้น
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบซินเนค
ติกส์ สามารถสรุปได้ วา่ การสอนแบบซินเนคติกส์มี 2 วิธี คือวิธีที่ใช้ เพื่อสร้ างผลงานที่แปลกใหม่ มี
ขันตอนการสอน
้
6 ขันตอน
้
กับวิธีที่ใช้ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยงั ไม่ร้ ูจกั มีขนตอนการสอน
ั้
7
ขันตอน
้
สําหรับงานวิจยั นี ้เลือกใช้ ขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนการสอนตามวิธีที่ ใช้ เพื่อสร้ างผลงานที่
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แปลกใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของงานวิจยั ที่ม่งุ พัฒนาความสามารถในการแต่งร้ อย
กรองเชิงสร้ างสรรค์ให้ กับผู้เรี ยน ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ได้ แก่ การบรรยายบทเรี ยน การสร้ าง
อุปมาแบบตรง การสร้ างอุปมาแบบบุคคล การคิดคู่คําขัดแย้ ง การอธิบายความหมายของคําคู่
ขัดแย้ ง และการนําความคิดใหม่มาสร้ างสรรค์งาน
2.4 การนารู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ ไปใช้
สมพงษ์ สิงหะพล (2533: 11-12) กล่าวถึงบทบาทของครู และนักเรี ยนว่า ตาม
รู ปแบบการสอนนี ้ครู จะมีบทบาทเป็ นเพียงผู้ริเริ่ มและคอยดําเนินการเรี ยนการสอนตามบทเรี ยน
และขันตอนที
้
่จดั เตรี ยมไว้ มีบทบาทคอยกระตุ้นความคิดของผู้เรี ยนอยู่ตลอดเวลา ครูไม่มีบทบาท
จะไปคอยชี ้นําความคิดของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่จะกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนได้
แสดงความคิ ด ของตัว เองออกมาให้ มากที่ สุ ด ผู้ เรี ย นจึ ง เป็ นผู้ ที่ มี บ ทบาทอย่ า งสํ า คัญ ใน
กระบวนการเรี ยนการสอน คือ มี อิส ระในการคิด แสดงความคิดอภิ ปราย ถกเถี ยงกับตามกับ
บทเรี ยน ยิ่งผู้เรี ยนแสดงความคิดมากเท่าไร การมองเห็นสิ่งใหม่ ๆ ก็จะมีมากขึ ้นเท่านัน้
รู ปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ใช้ ได้ ดีกับบทเรี ยนที่ต้องการให้ ผ้ ูเรี ยนคิด พัฒนา
สร้ าง หรื อมองบทเรี ยนไปในแนวทางใหม่ เนื่องจากนําเอาการเปรี ยบเทียบที่แตกต่างกันมาให้
ผู้เรี ยนได้ คดิ พิจารณาและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ลักษณะการเรี ยนก็เป็ นไปอย่างสนุกสนาน ไม่
เบื่อหน่าย บรรยากาศการเรี ยนเต็มไปด้ วยความพึงพอใจของทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยน นอกจากจะช่วย
ฝึ กฝนการคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนได้ ดีแล้ ว สิ่งที่จะได้ ติดตามมาอีกก็คือความสัมพันธ์ในกลุ่มซึ่ง
เป็ นจุดที่การศึกษาไทยปัจจุบนั ค่อนข้ างให้ ความสําคัญมาก
เนื ้อหาวิชาที่สามารถนําเอารูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ไปใช้ ได้ คอ่ นข้ างสะดวก
เหมาะสม และประสบผลสําเร็ จได้ ดี ก็คือ เนื ้อหา วิชา หัวข้ อ หรื อบทเรี ยนใด ๆ ก็ได้ ที่ต้องการให้
ผู้เรี ยนคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ออกมาที่แตกต่างไปจากสภาพที่เป็ นอยู่ ตั วอย่างเนื ้อหาดังกล่าว
เช่น การแก้ ปัญหาการศึกษา ปั ญหาสังคม การคิดออกแบบสิ่งของ การเปิ ดทรรศนะต่อแนวคิด
บางอย่าง เป็ นต้ น
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 157) กล่าวว่า การสอนแบบซินเนคติกส์
สามารถนําไปใช้ สอนในบทเรี ยนที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด พัฒนา หรื อมองบทเรี ยนไปในแนวทาง
ใหม่ รู้จกั การคิดเปรี ยบเทียบ สามารถนําไปใช้ ได้ ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ข้ อดีของการสอนแบบ
ซินเนคติกส์ คือ เป็ นกิจกรรมที่มีจดุ เด่นในด้ านการเปรี ยบเทียบระหว่างบทเรี ยนกับสิ่งอื่น ๆ ช่วยให้
ผู้เรี ยนมองเห็นบทเรี ยนในแง่มมุ ที่แตกต่างไปจากเดิม ทําให้ เกิดการสร้ างสรรค์ในมิติใหม่ที่น่าสนใจ
มีการฝึ กฝนให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักคิดหลากหลายรู ปแบบ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ บรรยากาศการเรี ยน
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สนุกสนานไม่น่าเบื่อ เกิดความพึงพอใจทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยน อีกทังสร้
้ างความสัมพันธ์ ในกลุ่มให้
เกิดขึ ้น ผู้เรี ยนได้ ชว่ ยเหลือกัน ร่วมมือกันระดมความคิดเพื่อให้ เกิดแนวคิดแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา
ส่วนข้ อจํากัดของการสอนแบบซินเนคติกส์ คือ เนือ้ หาวิชาที่นําเอารู ปแบบดังกล่าวไปใช้ ได้ ดีคือ
เนื ้อหาวิชา หัวข้ อ หรื อบทเรี ยนที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่แตกต่างออกไปจาก
สภาพเดิมที่เป็ นอยู่ และผู้สอนต้ องเตรี ยมการสอนล่วงหน้ าเป็ นอย่างดี อีกทังสามารถให้
้
ตวั อย่าง
แนะนําผู้เรี ยนได้ กรณีที่ผ้ เู รี ยนไม่สามารถระดมความคิดออกมาได้ ซึ่งบางครัง้ จะทําให้ บรรยากาศ
ในการเรี ยนหยุดชะงัก
ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 127-128) ได้ กล่าวถึง การเตรี ยมการสอนในรู ปแบบ
Synectics ไว้ ดงั นี ้
1. เตรี ยมเรื่ องที่จะสอน โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ Synectics (วิชาภาษาไทย
การโฆษณา ศิลปศึกษา ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น)
2. เตรี ยมสิ่งสองสิ่งที่จะให้ นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบ โดยเขียนไว้ เป็ นคู่ ๆ ประมาณ 5
คู่
3. เตรี ยมสิ่งที่จะสมมติให้ นกั เรี ยนเป็ น ประมาณ 4-5 สิ่ง
4. เตรี ยมตัวอย่างคํา/วลีใหม่ (Compressed Conflict)
ผลของการสอนตามรู ป แบบการสอนซิ น เนคติ ก ส์ ผลทางตรง คื อ ผู้เ รี ย นมี
ความคิดสร้ างสรรค์ และผู้เรี ยนมีความเข้ าใจในวิชาการต่าง ๆ มากขึ ้น ส่วนผลทางอ้ อม คือ เมื่อใช้
รูปแบบการสอนนี ้หลาย ๆ ครัง้ ผู้เรี ยนสามารถประสบความสําเร็จใจการเรี ยนวิชาต่าง ๆ ทําให้ ร้ ูสึก
พอใจ อยากเรี ยนรู้มากขึ ้น และเมื่อผู้เรี ยนทํางานร่วมกันเขาจะรู้สึกมีความสนิทสนมกัน ทําให้ ง าน
กลุม่ ประสบผลสําเร็จมากขึ ้น
ทิศนา แขมมณี (2556: 252-253) กล่าวว่า รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ได้ ม่งุ
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากเดิม รวมทัง้
สามารถนําความคิดใหม่นนไปใช้
ั้
ให้ เป็ นประโยชน์ได้ ซึ่งรู ปแบบซินเนคติกส์ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ความคิดใหม่ ๆ และสามารถนําความคิดใหม่ ๆ นันไปใช้
้
ในงานของตน ทําให้ งานมีความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ นอกจากนันผู
้ ้ เรี ยนอาจเกิดความตระหนั กในคุณค่าของการคิด และความคิดของ
ผู้อื่นอีกด้ วย
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ความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ทวั่ ๆ ไป
รูปแบบการสอน
แบบซินเนคติกส์

ความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ในบทเรี ยน
ความรู้ในบทเรี ยน

ความสัมพันธ์ในกลุม่

ผลของการสอน
ผลทางส่งเสริม

ภาพประกอบ 3 ผลของการสอน ของรูปแบบซินเนคติกส์
ที่มา: สมพงษ์ สิงหะพล (2533). รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์: ศึกษาศาสตร์ . 12
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการนํารูปแบบการสอนซินเนคติกส์ไปใช้ สามารถสรุป
ได้ ว่า รู ป แบบการสอนซิ นเนคติก ส์ ส ามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ กับ บทเรี ย นที่ ต้ องการมุ่ง ให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด
กระบวนการคิด พัฒนา หรื อสร้ างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีประโยชน์ในแง่ของการทําให้ ผ้ ู เรี ยนเกิด
ความคิดแปลกใหม่และน่าสนใจ อีกทังยั
้ งได้ ความรู้ในบทเรี ยนและสร้ างสัมพันธภาพภายในกลุ่ม
ผู้เรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั นี ้ที่ม่งุ พัฒนาความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ของผู้เรี ยน
3. ความรู้ เกี่ยวกับร้ อยกรอง
3.1 ความหมายของร้ อยกรอง
พระยานุมานราชธน (2515: 6) กล่าวว่า ร้ อยกรองคือถ้ อยคําที่นํามาประกอบกัน มี
ขนาดมาตรา เสียงสูงตํ่า หนักเบา และสันยาว
้
ตามแบบรูป (Pattern) ที่กําหนดไว้ แบบรูปที่กล่าว
นี ้มีมากด้ วยกัน คําว่า ขนาดมาตรา ได้ แก่ ถ้ อยคําที่เป็ นบทหนึ่ง ๆ โดยกําหนดเป็ นมาตราวัดขึ ้นไว้
เป็ น หน่ ว ยหนึ่ ง ๆ ถ้ าต้ อ งการจะแต่ง ต่อ ก็ ซํ า้ รู ป นัน้ เรื่ อ ยไปทุ ก บท คํ า มาตราวัด ที่ ก ล่ า วนี ใ้ น
ภาษาอังกฤษ เรี ยกว่า Metre ในภาษาบาลีสนั สกฤต เรี ยกว่า ฉันท์ บทประพันธ์ร้อยกรองบทหนึ่ง ๆ
ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Stanza บาลีเรี ยกว่า คาถา สันสกฤต เรี ยกว่า โศลก
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สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร (2516: 30) กล่าวว่า ร้ อยกรองเป็ นคําที่
สํานักวัฒนธรรมทางวรรณกรรม ซึ่งตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ.2485 ใช้ เรี ยกวรรณกรรมประเภทที่มีลกั ษณะ
บังคับในการแต่งหรื อมีการกําหนดคณะ และได้ ใช้ กนั อย่างแพร่หลายควบคูก่ นั กับคําว่า “ร้ อยแก้ ว”
ตังแต่
้ บดั นันเป็
้ นต้ นมา แต่เดิมบทประพันธ์ ประเภทนี ้เรี ยกกันเป็ นหลายอย่าง เช่น กลอน ใช้ เรี ยก
ลิลิตพระลอ กาพย์ ใช้ เรี ยกกาพย์มหาชาติ ฉันท์ ใช้ เรี ยกลิลิตยวนพ่าย กานท์ ใช้ เรี ยกลิลิตยวนพ่าย
และทวาทศมาส และต่อมาก็มีชื่อเรี ยกกันไปอีกหลายอย่าง เช่น กาพย์กลอน กวีนิพนธ์ จินตกวี
นิพนธ์ กวีวจั น์ และคําประพันธ์
กําชัย ทองหล่อ (2519: 537) กล่าวว่า คําประพันธ์คือถ้ อยคําที่ได้ ร้อยกรองหรื อเรี ยบ
เรี ยงขึ ้น โดยมีข้อบังคับ จํากัดคําและวรรคตอนให้ รับสัมผัสกันไพเราะ ตามกฎเกณฑ์ที่ได้ วางไว้ ใน
ฉันทลักษณ์
ประภาศรี สีหอําไพ (2531: 46) กล่าวว่า ร้ อยกรองคือคําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้ แก่
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต ใช้ เรี ยกวรรณกรรมประเภทที่มีลกั ษณะบังคับในการแต่งหรื อมี
การกําหนดคณะ โบราณเรี ยกว่า “คํากานท์” หรื อกวีนิพนธ์ ที่กวีใช้ จินตนาการสร้ างสรรค์ขึ ้นมา
ตามลักษณะคําประพันธ์ที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในคําประพันธ์แต่ละชนิด ผู้อา่ นร้ อยกรอง ซึ่งเป็ นผลงานของจิ
นตกวี จ ะมี ค วามเพลิ ดเพลิ น สบายใจในท่ว งทํ า นอง คํา ประพันธ์ ได้ รั บรสของโวหารที่ แปลก
ตลอดจนได้ ทราบความคิดและอารมณ์สะเทือนใจต่าง ๆ ที่ผ้ ปู ระพันธ์ เรี ยงร้ อยกลัน่ กรองออกมา
อย่างประณีตวิจิตรบรรจงและไพเราะด้ วยการส่งสัมผัสตามจังหวะวรรคตอนที่กําหนดบังคับใน
ลักษณะคําประพันธ์นนั ้
ยุทธ โตอดิเทพย์ และสุธีร์ พุ่มกุมาร (2537: 16) กล่าวว่า ร้ อยกรองคือการเขียนที่มี
การบังคับจํานวนคํา แยกเป็ นตอน เสียงก็บงั คับให้ ใช้ ได้ ตามที่กําหนด จะต้ องมีสมั ผัสคําติดต่อกัน
ไปตลอดจนจบความ รูปวรรณยุกต์และสระต้ องวางให้ ถกู ที่ เช่นนี ้เรี ยกว่าเขียนร้ อยกรอง
วราภรณ์ บํารุ งกุล (2542: 17-18) กล่าวว่า คําว่าร้ อยกรองนี ้ เรี ยกกันหลายชื่อ เช่น
กวีนิพนธ์ กาพย์กลอน กาพย์ กลอน ฉันท์ คํากานท์ คําประพันธ์ คําประดับ และกวีวจั นะ ซึ่งคํา
ต่า ง ๆ นี ้ ในสมัย ก่ อ น มี ค วามหมายกว้ า งหมายรวมถึ ง คํ า ประพัน ธ์ ทุก ชนิ ด ต่อ มาภายหลัง
ความหมายของคําเปลี่ยนไปโดยบางคําก็หมายถึ งคําประพันธ์ชนิดหนึ่ง ๆ ที่มีแบบแผนบังคับต่าง
จากชนิดอื่น
วัฒนะ บุญจับ (2544: 1) กล่าวว่า ร้ อยกรอง จะมีความหมายอยู่ 2 นัย นัยหนึ่งจะ
หมายถึงการแต่งหนังสือดีให้ มีความไพเราะ และอีกนัยหนึ่งนันจะมี
้
ความหมายเป็ นที่ค้ นุ เคยของ
คนทัว่ ไป คือหมายถึงถ้ อยคําที่เรี ยบเรี ยงให้ เป็ นระเบียบตามบัญญัตแิ ห่งฉันทลักษณ์
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มะเนาะ ยูเด็น และวันเนาว์ ยูเด็น (2548: 3) กล่าวว่า ร้ อยกรองคือคําประพันธ์ หรื อ
ถ้ อยคําที่ได้ เรี ยบเรี ยงขึ ้นโดยมีข้อบังคับ จํากัดคํา วรรคตอน และมีสมั ผัสตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดให้
แต่ละประเภท เมื่อเราอ่านบทร้ อยกรองเราจะเห็นลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากบทร้ อยแก้ วตรงที่มี
เสียงคล้ องจองกันฟั งรื่ นหู
จากการศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับความหมายของร้ อยกรอง สามารถสรุ ปได้ ว่า ร้ อย
กรองคืองานเขียนหรื องานประพันธ์ที่มีการนําคํามาร้ อยเรี ยงกัน โดยมีลักษณะบังคับหรื อที่เรี ยกว่า
ฉันทลักษณ์ เช่น การบังคับสัมผัส การบังคับจํานวนคําหรื อจํานวนบท เป็ นต้ น ลักษณะดังกล่าวจึง
ทําให้ ร้อยกรองนันมี
้ ทว่ งทํานองและความไพเราะ ตลอดจนมีการสอดแทรกเนื ้อหา โวหาร และการ
กลัน่ กรองถ้ อยคําอย่างประณีตและมีศลิ ปะ
3.2 ประเภทของร้ อยกรอง
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2519: 218) บารณี ถาวระ (2541: 29-30) และมะเนาะ ยูเด็น
และวันเนาว์ ยูเด็น (2548: 2) ได้ กล่าวในแนวทางเดียวกันของการแบ่งประเภทของร้ อยกรองไทย
ว่าสามารถแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ ร่าย โคลง กาพย์ ฉันท์ และกลอน โดยแต่ละ
ประเภทอาจแบ่งเป็ นชนิดย่อย ๆ ต่างกันออกไปอีก ซึ่ง สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร
(2516: 43) ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากคําประพันธ์ ทงั ้ 5 ประเภทแล้ ว ยังมีชนิดที่นําร้ อยกรอง
บางประเภทมาแต่งรวมกัน เช่น ร่ายแต่งรวมกับโคลงเรี ยกว่าลิลิต โคลงแต่งรวมกับกาพย์เรี ยกว่า
กาพย์ห่อโคลง และกาพย์แต่งรวมกับ ฉันท์เรี ยกว่าคําฉันท์ เป็ นต้ น และวราภรณ์ บํารุงกุล (2542:
33-34) ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อใดที่ร้อยกรองประเภทใดประเภทหนึ่งเป็ นที่นิยม ก็มกั จะมีการแต่ง
“กลบท” ของร้ อยกรองประเภทนัน้ ๆ ขึ ้น อีกทังในสมั
้
ยปั จจุบนั พบว่า มีกวีหรื อผู้แต่งที่พยายาม
สร้ างร้ อยกรองรูปแบบใหม่ขึ ้นโดยอาจมีเค้ าเงื่อนของร้ อยกรองเดิมทังห้
้ า อาจนํารู ปแบบของทาง
ตะวันตกมาใช้ และดัดแปลงออกไป ซึ่งทําให้ เกิดงานเขียนที่เรี ยกว่ากลอนเปล่า หรื อกลอนเปลือย
ขึ ้น และนอกจากนี ้ยังมีบางท่านได้ คิดร้ อยกรองรู ปแบบใหม่ขึ ้นมาด้ วย ดังนัน้ จึงอาจสรุ ปประเภท
ของร้ อยกรองออกเป็ น 7 ชนิด ได้ แก่ ร่ าย โคลง กาพย์ ฉันท์ กลอน กลบท และร้ อยกรองไทย
รูปแบบใหม่
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2539: 351-352) ได้ กล่าวถึงร้ อยกรองว่ามีหลายประเภท
สรุปได้ ดงั นี ้
1. ร่าย เป็ นร้ อยกรองโบราณของไทย
2. โคลง เป็ นร้ อยกรองโบราณเช่นกัน แต่มกั มีเฉพาะแต่ในวรรณคดีสงู ๆ เพราะ
แต่งยาก
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3. กาพย์ เป็ นร้ อยกรองที่ไทยปรับปรุ งขึ ้นภายหลัง โดยอาศัยแบบแผนทางบาลี
สันสกฤตปนไทย
4. ฉันท์ เป็ นร้ อยกรองที่ไทยปรับปรุ งขึ ้นต่อจากกาพย์ลงมา โดยใช้ ตําราบาลีชื่อ
ว่า “วุตโตทัย”
5. กลอน เป็ นร้ อยกรองที่ไทยปรับปรุ งหลังสุด และโดยมากใช้ เป็ นคําร้ องต่าง ๆ
เช่น เสภา บทละครเป็ นต้ น
6. เพลงต่าง ๆ ร้ อยกรองพวกนี ้ไม่คอ่ ยมีในหนังสือวรรณคดีแต่ใช้ ร้องกันทัว่ ๆ ไป
และมีข้อบังคับต่างกับร้ อยกรองข้ างต้ น
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเภทของร้ อยกรอง สามารถสรุ ปประเภทของร้ อย
กรองได้ เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ ร่าย โคลง กาพย์ กลอน ฉันท์ ร้ อยกรองรูปแบบผสมผสาน และเพลง
ต่าง ๆ สําหรับงานวิจยั นี ้มุ่งศึกษาคําประพันธ์ประเภทกาพย์และกลอน เนื่องจากเป็ นคําประพันธ์
พื ้นฐานที่มีมาแต่เดิม แต่งง่าย เป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไป และสอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ของรายวิชา
ที่กําหนดไว้ ในงานวิจยั นี ้
3.3 ลักษณะบังคับของร้ อยกรอง
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2519: 227) และประทีป วาทิกทินกร (2554: 45-48) ได้ กล่าว
ในแนวทางเดียวกันของลักษณะบังคับของร้ อยกรองว่ามีทงหมด
ั้
9 ประการ ได้ แก่ คณะ สัมผัส คํา
ครุลหุ คําเอกคําโท คําเป็ นคําตาย เสียงวรรณยุกต์ คําหรื อพยางค์ คํานํา และคําสร้ อย ซึ่ง วราภรณ์
บํารุ งกุล (2542: 20-25) ได้ นําลักษณะบังคับร้ อยกรองทัง้ 9 ประการมาแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
ลักษณะบังคับของร้ อยกรองที่พบในร้ อยกรองทุกประเภท และลักษณะบังคับของร้ อยกรองที่พบใน
ร้ อยกรองบางประเภท โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ลักษณะบังคับของร้ อยกรองที่พบในร้ อยกรองทุกประเภท มี 3 ลักษณะ คือ
1.1 ลักษณะบังคับคณะ ซึ่งในร้ อยกรองแต่ละประเภท แต่ละชนิด จะกําหนด
ลักษณะบังคับคณะไว้ ต่างกัน เช่น กําหนดไว้ เป็ นบท บาท วรรค และคํา หรื อบท คํากลอน วรรค
และคํา แต่เดิมคําว่าคณะหมายถึง การกําหนดคําครุลหุเป็ นชุด ๆ (1 ชุด มี 3 พยางค์)
1.2 ลักษณะบังคับคําหรื อพยางค์ ร้ อยกรองแต่ละประเภทจะกําหนดจํานวน
คําใน 1 บท 1 บาท หรื อ 1 วรรค ต่างกันออกไป โดยร้ อยกรองประเภทร่าย โคลง กาพย์ และกลอน
ไม่เคร่ งครัดการนับจํานวนคํา จึงกําหนดคําในแต่ละวรรคจาก “คํา” หรื อ “พยางค์” ก็ได้ แต่ร้อย
กรองประเภทฉันท์ เคร่งครัดการนับจํานวนคํา จึงกําหนดคําในแต่ละวรรคจาก “พยางค์”

39
1.3 ลักษณะบัง คับสัม ผัส สัม ผัสคือการกํ าหนดคําให้ มี เสี ยงคล้ องจองกัน
อาจเป็ นเสียงสระหรื อเสียงพยัญชนะก็ได้ ดังนันจึ
้ งมีชื่อเรี ยกว่า “สัมผัสสระ” และ “สัมผัสพยัญชนะ
หรื อสัมผัสอักษร” โดยสัมผัสสระนันคื
้ อการกําหนดให้ คําที่มาคล้ องจองกันหรื อรับส่งสัมผัสกัน มี
เสียงสระและตัวสะกดเดียวกัน ส่วนสัมผัสพยัญชนะหรื อสัมผัสอักษรคือการกํ าหนดให้ คําที่มา
คล้ องจองกันหรื อรับส่งสัมผัสกันนันมี
้ พยัญชนะต้ นเสียงเดียวกัน การส่งสัมผัสเมื่อปรากฏในร้ อย
กรองก็จะเป็ นส่วนหนึ่งของสัมผัสนอกและสัมผัสใน โดยสัมผัสนอกนัน้ เป็ นการสัมผัสบังคับของ
ฉันทลักษณ์ ซึ่งกําหนดให้ คําที่อยู่ต่างวรรคหรื อต่างบทคล้ องจองหรื อรับส่งสัมผัสกันและต้ องเป็ น
สัมผัสสระเท่านัน้ ส่วนสัมผัสในเป็ นสัมผัสที่มีขึ ้นเพื่อสร้ างความไพเราะ อาจเป็ นได้ ทงสั
ั ้ มผัสสระ
และสัมผัสพยัญชนะ โดยกําหนดให้ คําภายในวรรคเดียวกันส่งสัมผัสกัน
2. ลักษณะบังคับของร้ อยกรองที่พบในร้ อยกรองบางประเภท มี 6 ลักษณะ คือ
2.1 ลักษณะบังคับคําเอกคําโท เป็ นคําที่บงั คับใช้ ในการแต่งโคลงและร่าย คํา
เอกได้ แก่คําหรื อพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์เอก และคําตายทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นเสี ยงวรรณยุกต์ใด ๆ
ก็ตาม นับว่าเป็ นคําเอกทังสิ
้ ้น ส่วนคําโทได้ แก่คําหรื อพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์โท ในการแต่งโคลง
และร่ายถือรูปวรรณยุกต์เป็ นข้ อบังคับสําคัญถึงกับยอมให้ แปลงคําที่ใช้ วรรณยุกต์เอกโทสลับกันได้
2.2 ลักษณะบังคับคําเป็ นคําตาย เป็ นคําที่ใช้ ในการแต่งโคลง ร่ าย และร้ อย
กรองที่เป็ นกลบท
2.3 ลักษณะบังคับครุ ลหุ เป็ นคําที่บงั คับใช้ ในการแต่งฉันท์ ส่วนร้ อยกรอง
ประเภทอื่น ๆ ไม่บงั คับ
2.4 ลักษณะบังคับคําสร้ อย เป็ นคําที่ใช้ ลงท้ ายวรรค ท้ ายบาท หรื อท้ ายบท
เพื่อความไพเราะหรื อเพื่อให้ ครบจํานวนคําตามลักษณะบังคับ บางแห่งก็ใช้ เป็ นคําถามหรื อใช้ ยํ ้า
ความ คําสร้ อยนี ้มักจะใช้ เฉพาะโคลงกับร่ าย และมักจะเป็ นคําเป็ น เช่น พ่อ แม่ พี่ เทอญ นา แล
ฮา แฮ ฯลฯ
2.5 ลักษณะบังคับคํานํา เป็ นคําที่ใช้ ขึ ้นต้ นสําหรับร้ อยกรองบางประเภท เช่น
กลอนสักวา ใช้ คําว่า “สักวา” ขึ ้นต้ น กลอนดอกสร้ อยใช้ คําซํ ้าโดยคําว่า “เอ๋ย” สลับ เช่น “รามเอ๋ย
รามคําแหง” “คนเอ๋ยคนดี” ฯลฯ กลอนบทละครใช้ วลี “มาจะกล่าวบทไป” “เมื่อนัน”
้ “บัดนัน”
้ “ครา
นัน”
้ ฯลฯ เป็ นต้ น
2.6 ลัก ษณะบัง คับเสี ย งวรรณยุกต์ เป็ น ข้ อ กํ า หนดที่ บัง คับ ใช้ ใ นการแต่ง
กลอน โดยถือเรื่ องเสียงวรรณยุกต์เป็ นสําคัญ เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคของกลอน เป็ นสิ่งจําเป็ น
สําหรับการแต่งกลอน หากแต่งผิดไปจากที่แบบแผนว่าไว้ ก็จะถือว่าแต่งกลอนผิดรูปแบบด้ วย
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จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับลักษณะบังคับของร้ อยกรอง สามารถแบ่งได้ เป็ น 2
ลักษณะ คือ ลักษณะบังคับที่ปรากฏในร้ อยกรองทุก ประเภท ได้ แก่ คณะ คําหรื อพยางค์ และ
สัมผัส กับลักษณะบังคับที่ปรากฏในร้ อยกรองบางประเภท ได้ แก่ คําเอกคําโท คําเป็ นคําตาย ครุ
ลหุ คําสร้ อย คํานํา และเสียงวรรณยุกต์ สําหรับงานวิจยั นี ้มุ่งพัฒนาทักษะการประพันธ์ร้อยกรอง
ประเภท กาพย์และกลอน ดังนันลั
้ กษณะบังคับร้ อยกรองที่เกี่ ยวข้ องได้ แก่ คณะ คําหรื อพยางค์
สัมผัส ซึ่งเป็ นลักษณะบังคับของกาพย์และกลอน และเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งเป็ นลักษณะบังคับของ
กลอน
3.4 ร้ อยกรองประเภทกาพย์ ยานี 11
พระยาศรี สนุ ทรโวหาร (2514: 181) กําชัย ทองหล่อ (2519: 607) สิทธา พินิจภูวดล
และคณะ (2515: 378) สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร (2516: 67) และปราณี สุรสิทธิ์
(2549: 344) ได้ ให้ ความหมายของกาพย์ไว้ ในแนวทางเดียวกันว่า หมายถึงคําประพันธ์ชนิดหนึ่งที่
มีการกํ าหนดคณะ พยางค์ และสัมผัส มี ลักษณะคล้ ายกับฉันท์ แต่มิ ได้ กําหนดครุ ลหุ ดัง นัน้ กวี
โบราณจึงนิยมแต่งฉันท์ปนกับกาพย์ ซึ่งเรี ยกว่าคําฉันท์ ส่วนวราภรณ์ บํารุงกุล (2542: 82) และ
มะเนาะ ยูเด็น และวันเนาว์ ยูเด็น (2548: 30) ยังได้ ให้ ความหมายของกาพย์เพิ่มเติมไว้ ว่า แต่เดิม
กาพย์นนมี
ั ้ ความหมายกว้ าง หมายถึงคําประพันธ์ทกุ ชนิด คําว่า กาพย์ จะใช้ เรี ยกคําประพันธ์ทุก
ชนิดที่เป็ นร้ อยกรองหรื อที่เขียนตามฉันทลักษณ์ และแม้ แต่ร้อยแก้ วที่มีลกั ษณะคล้ ายร้ อยกรอง
เช่น ร่ายยาว ก็ยงั เรี ยกว่ากาพย์ได้ เช่น กาพย์มหาชาติ แต่ปัจจุบนั เป็ นความหมายแคบ
สิทธา พินิจภูวดล และคณะ (2515: 378) และวราภรณ์ บํารุงกุล (2542: 87) กล่าว
ว่า กวีไทยนิ ยมแต่งแบ่งกาพย์ออกเป็ น 3 ประเภท คือ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์
สุรางคนางค์ (28,32,36) สําหรับกาพย์หอ่ โคลง กาพย์เห่เรื อ และกาพย์ขบั ไม้ ซึ่งแต่งกาพย์คละกับ
โคลงนันถื
้ อว่าเป็ นประเภทของวรรณคดี ส่วนมะเนาะ ยูเด็น และวันเนาว์ ยูเด็น (2548: 65-94) ได้
แบ่งกาพย์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ กาพย์ที่เป็ นสามัญ ได้ แก่ กาพย์ยานี กาพย์ ฉบัง และกาพย์
สุรางคนางค์ และอีกประเภทคือกาพย์ที่ใช้ ในลักษณะพิเศษ ได้ แก่ กาพย์ที่เขียนรวมกับโคลงสี่
สุภาพแล้ วกําหนดชื่อขึ ้นใหม่ เช่น กาพย์หอ่ โคลง กาพย์เห่ กาพย์ขบั ไม้ และกาพย์พิเศษ เช่น กาพย์
เห่กล่อมพระบรรทม และกาพย์สรุ างคนางค์ที่บงั คับครุลหุ (กากคติ)
กาพย์ยานี 11 มีชื่อเรี ยกได้ หลายอย่าง เช่น กาพย์ยานี กาพย์ยานีลํานํา หรื อกาพย์
11 และกาพย์ยานี 11 กาพย์ยานีมีลกั ษณะคล้ ายอินทรวิเชียรฉันท์ แตกต่างกันเพียงกาพย์ยานีไม่
บังคับครุลหุ (มะเนาะ ยูเด็น และวันเนาว์ ยูเด็น, 2548: 66) ซึ่งเยาวลักษณ์ ชาติสขุ ศิริเดช และบุญ
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ลักษณ์ เอี่ยมสําอางค์ (2553: 59-60) และประทีป วาทิกทินกร (2554: 135-136) ได้ กล่าวถึง
ลักษณะบังคับของกาพย์ยานี 11 ไว้ ดงั นี ้
1. คณะ กาพย์ยานีบทหนึ่งประกอบด้ วย 2 บาท คือบาทเอก และบาทโท บาท
หนึง่ แบ่งออกเป็ น 2 วรรค วรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา ดังนี ้
บาทเอก
วรรคที่ 1
OOOOO
บาทโท
วรรคที่ 3
OOOOO

วรรคที่ 2
OOOOOO
วรรคที่ 4
OOOOOO

ภาพประกอบ 4 แผนบังคับคณะกาพย์ยานี 11
2. สัมผัส
2.1 สัมผัสนอก บังคับไว้ ดงั นี ้
2.1.1 คําสุดท้ ายของวรรคที่ 2 ซึง่ อยูใ่ นบาทเอก ส่งสัมผัสมายังคําสุดท้ าย
ของวรรคที่ 3 ซึง่ อยูใ่ นบาทโท
2.1.2 ถ้ าแต่ ง มากกว่ า 1 บท ต้ อ งให้ คํ า สุด ท้ า ยของบทสัม ผัส กับ คํ า
สุดท้ ายในวรรคที่ 2 ของบทต่อไป
2.1.3 คําสุดท้ ายของวรรคแรก ส่งสัมผัสมายังคําที่ 3 ของวรรคที่ 2 และ
คําสุดท้ ายของวรรคที่ 3 ส่ง สัมผัสมายังคําที่ 1 หรื อ 2 หรื อ 3 ในวรรคที่ 4 สัมผัสข้ อนี แ้ ต่เดิมไม่
บังคับ เพิ่งจะมานิยมให้ สมั ผัสกันในภายหลัง
2.2 สัม ผัส ใน กาพย์ นิยมให้ มี สัม ผัสในเช่นเดียวกับกลอน สัม ผัสในที่ เป็ น
สัมผัสสระยังใช้ กนั มาก แม้ จะไม่มากเท่ากลอนก็ตาม ส่วนสัมผัสอักษรใช้ น้อยกว่าสัมผัสสระ แต่ก็
นับว่าเป็ นสัมผัสในที่สําคัญมาก
การแบ่งคําภายในวรรคเพื่อให้ เกิดสัมผัสในก็เช่นเดียวกับกลอน ตามปกติ
กาพย์ยานีแต่ละวรรคจะแบ่งเป็ น 2 ห้ วงวรรคซึ่งมี 5 คํา จะแบ่งออกเป็ นห้ วงแรก 2 คํา ห้ วงหลัง 3
คํา และวรรคซึง่ มี 6 คํา แบ่งออกเป็ นห้ วงละ 3 คํา
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ภาพประกอบ 5 แผนบังคับสัมผัสกาพย์ยานี 11
ตัวอย่าง
สุวรรณหงส์ทรงพูห่ ้ อย
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์
เรื อชัยไวว่องวิ่ง
เสียงเส้ าเร้ าระดม

งามชดช้ อยลอยหลังสินธุ์
ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม
รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม
ห่มท้ ายเยิ่นเดินคูก่ นั
เจ้ าฟ้าธรรมาธิเบศร

3.5 ร้ อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
สิทธา พินิจภูวดล และคณะ (2515: 378-379) ธนิต อยู่โพธิ์ (2517: 26) และวรา
ภรณ์ บํารุงกุล (2542: 153) ได้ กล่าวถึงความหมายของกลอนในทิศทางเดียวกันว่า ในสมัยก่อน
คําว่ากลอน มีความหมายกว้ าง คือหมายถึงคําประพันธ์ทกุ ชนิด ชนิด ดังได้ กล่าวไว้ ในลิลิตพระลอ
ว่า “จักกล่าวกลอนพระลอ เลิศผู้” และว่า “เกลากลอนกล่าวกลการ กลกล่อม ใจนา” แม้ ลิลิตเอง
เราก็ยงั มีคําเรี ยก เป็ นกลอนชนิดหนึ่งว่า “กลอนลิลิต” แต่ในระยะปั จจุบนั ความหมายของคํานี ้
แคบลง หมายถึงแต่คําประพันธ์ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนกําชัย ทองหล่อ (2519: 570) ได้ ให้
ความหมายของกลอนในลักษณะของคําประพันธ์ชนิดหนึ่งว่า กลอนหมายถึงลักษณะคําประพันธ์
ที่เ รี ยบเรี ยงเข้ าเป็ นคณะ มีสัม ผัส กันตามบัญญัติเป็ นชนิด ๆ แต่ไ ม่มี บังคับ เอก โทและครุ ลหุ
สอดคล้ องกับ ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 345) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า กลอนเป็ นร้ อยกรองที่มีบงั คับคณะและ
สัมผัส ความไพเราะของกลอนอยูท่ ี่สมั ผัสนอก สัมผัสใน ซึ่งมีทงสั
ั ้ มผัสสระและสัมผัสอักษร รวมทัง้
เสียงของคําลงท้ ายวรรค แต่ละวรรคในบทกลอน เนื่องจากการแต่งกลอนนิยมเล่นสัมผัสในที่แพรว
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พราว ทําให้ กลอนมีลกั ษณะพริ ว้ สื่ออารมณ์ได้ หลากหลาย เช่น รันทด หดหู่ ชื่นมื่น แค้ น เจ็บปวด
เป็ นต้ น และการแต่งกลอนไม่ยากนักจึงเป็ นร้ อยกรองที่นิยมมากที่สดุ
เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช และบุญลักษณ์ เอี่ยมสําอางค์ (2553: 40-43) และ
ประทีป วาทิกทินกร (2554: 135-136) ได้ กล่าวถึงลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ ไว้ ดงั นี ้
1. คณะ กลอนสุภาพบทหนึ่งประกอบด้ วย 2 คํากลอน หรื อ 4 วรรค (1 คํากลอน
มี 2 วรรค) แต่ละวรรคประกอบด้ วยคํา 7-9 คํา แต่สว่ นมากมักจะนิยม 8 คํา ดังนี ้
คํากลอนที่ 1 หรื อบาทเอก
วรรคที่ 1 (วรรคสดับ)
วรรคที่ 2 (วรรครับ)
OOOOO OOO OOOOO OOO
บาทโท
วรรคที่ 3 (วรรครอง)
วรรคที่ 4 (วรรคส่ง)
OOOOO OOO OOOOO OOO
ภาพประกอบ 6 แผนบังคับคณะกลอนสุภาพ
การแต่งกลอนสุภาพเรื่ องหนึ่งหรื อสํานวนกลอนหนึ่ง จะให้ มีความยาวกี่บทก็ได้
แต่จะต้ องแต่งให้ ครบบทคือต้ องจบลงที่วรรคที่ 4 เท่านัน้ ในปั จจุบนั กลอนเรื่ องหนึ่งมักจะมีความ
ยาวประมาณ 5-6 บท
2. สัมผัส
2.1 สัมผัสนอกหรื อสัมผัสบังคับ ซึ่งจะต้ องเป็ นสัมผัสสระนัน้ บังคับไว้ ดงั นี ้
คือ
2.1.1 คําสุดท้ ายของวรรคที่ 1 ต้ องสัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2 ถ้ าหาก
ไม่สามารถสัมผัสกับคํานี ้ได้ ก็อนุโลมให้ สมั ผัสกับคําที่ 5 (ในกรณีที่กลอนวรรคที่ 2 มี 8 คํา) หรื อคํา
ที่ 6 (ในกรณีที่กลอนวรรคที่ 2 มี 9 คํา) นอกเหนือจากนี ้แล้ วไม่นิยมให้ สมั ผัสกับคําอื่น
2.1.2 คําสุดท้ ายของวรรคที่ 2 ต้ องสัมผัสกับคําสุดท้ ายของวรรคที่ 3 และ
คําสุดท้ ายของวรรคที่ 3 ต้ องสัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคที่ 4 แต่ถ้าหากไม่สามารถสัมผัสกับคําที่ 3
ได้ ก็อนุโลมให้ สมั ผัสกับคําที่ 5 หรื อที่ 6 เช่นเดียวกับสัมผัสบังคับของวรรคที่ 1 กับวรรคที่ 2
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2.1.3 คํ า สุด ท้ า ยของวรรคที่ 4 (คํ าสุด ท้ า ยของบท) ต้ อ งสัม ผัส กับ คํ า
สุดท้ ายของวรรคที่ 2 ของกลอนบทต่อไป เรี ยกว่า สัมผัสระหว่างบท
2.2 สัม ผัส ใน หรื อสัม ผัสที่ ไ ม่บัง คับ แต่เป็ นสิ่ง จํ าเป็ นสําหรั บกลอนสุภ าพ
เพราะถ้ าขาดสัมผัสในเสียแล้ ว กลอนก็จะไม่มีความไพเราะ ซึ่งจะถือว่าเป็ นกลอนที่ดีไม่ได้ ดังนัน้
การใช้ สมั ผัสในจึงเป็ นเรื่ องที่ผ้ แู ต่งกลอนพึงทราบ
3. เสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ที่บงั คับในกลอนนัน้ ได้ แก่ เสียงวรรณยุกต์
ของคําสุดท้ ายในวรรคหนึ่ง ๆ ซึ่งแต่ละวรรคอาจจะใช้ เหมือนกันหรื อต่างกัน เสียงวรรณยุกต์เป็ น
ลักษณะพิเศษของกลอนที่ผ้ ูเขียนจําเป็ นจะต้ องทราบ และยึดถื อเป็ นหลักปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
เพราะถ้ าหากกลอนไม่มีเสียงท้ ายวรรคเป็ นตามที่กําหนดไว้ ก็จะทําให้ ขาดความไพเราะและฟั งขัด
หู ทังยั
้ งถือว่าผิดข้ อบังคับอีกด้ วย โดยเสียงท้ ายวรรคของกลอนแต่ละวรรคมีข้อกําหนดดังต่อไปนี ้
3.1 วรรคที่ 1 คําสุดท้ ายจะใช้ เสียงสามัญ เอก โทร ตรี หรื อจัตวาก็ได้ แต่ไม่
นิยมใช้ เสียงสามัญเพราะถือว่าเรี ยบและเบาเกินไป ทําให้ ลีลาของกลอนไม่กระชับเท่าที่ควร
3.2 วรรคที่ 2 คําสุดท้ ายจะต้ องใช้ เสียงเอก โท หรื อจัตวา ห้ ามใช้ เสียงสามัญ
และตรี ที่นิยมใช้ กนั มากคือเสียงจัตวา
3.3 วรรคที่ 3 คําสุดท้ ายจะต้ องใช้ เสียงสามัญหรื อตรี แต่เหมาะสมที่สุดคือ
เสียงสามัญ ห้ ามใช้ เสียงเอก โท และจัตวา
3.4 วรรคที่ 4 คําสุดท้ ายจะต้ องใช้ เสี ยงสามัญหรื อตรี ห้ ามใช้ เสียงเอก โท
และจัตวา และนิยมใช้ เสียงสามัญเช่นเดียวกับวรรคที่ 3

ภาพประกอบ 7 แผนบังคับสัมผัสกลอนสุภาพ
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ตัวอย่าง
บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว
เห็นโยคีขี่ร้ ุงพุง่ ออกมา
แล้ วสอนว่าอย่าไว้ ใจมนุษย์
ถึงเถาวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี ้ยวลด

สะดุ้งแล้ วเหลียวแลชะแง้ หา
ประคองพาขึ ้นไปจนบนบรรพต
มันแสนสุดลึกลํ ้าเหลือกําหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึง่ ในนํ ้าใจคน
พระสุนทรโวหาร (ภู่)

จากการศึกษาเอกสารความรู้เกี่ยวกับร้ อยกรอง สามารถสรุปได้ ว่า ร้ อยกรองคืองาน
เขียนประเภทหนึง่ ที่มีการบังคับลักษณะรูปแบบหรื อที่เรี ยกว่าฉันทลักษณ์ โดยร้ อยกรองจะมีหลาย
ประเภทและฉันทลักษณ์ที่แตกต่างกันไป สําหรับงานวิจยั นีจ้ ะมุ่งศึกษาร้ อยกรองประเภทกาพย์
ยานี 11 และกลอนสุภ าพ เนื่ องจากเป็ นคําประพันธ์ ที่ไ ด้ รับความนิยม แต่ง ง่ า ย และสามารถ
นําไปใช้ ได้ ทกุ โอกาส
4. การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
4.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
งานวิจยั นี ้ได้ ม่งุ ศึกษาเกี่ ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งได้ มีนกั วิชาการ
กล่าวถึงความหมายไว้ ดงั นี ้
สุจริ ต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2523: 134-137) กล่าวว่า การเขียนเชิง
สร้ างสรรค์ คือ การเขียนเรี ยบเรี ยงความรู้ ความคิด ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด
และจินตนาการออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จะเป็ นข้ อความสัน้ ๆ ทํานองคําขวัญ ร้ อยแก้ วสัน้ ๆ
หรื อบทกวีนิพนธ์ ก็ได้ ข้ อเขียนต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะมีเอกภาพ มีความเป็ นตัวของมันเอง ทัง้ ในด้ าน
ความคิดและการใช้ ภาษาเรี ยบเรี ยง ส่วนการเขียนคําประพันธ์ร้อยกรองนี ้เป็ นการเขียนที่คอ่ นข้ าง
สลับซับซ้ อนกว่าการเขี ยนในรู ปแบบอื่ น เพราะนักเรี ยนจะต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถหลาย
ประการ เช่น จะต้ องรู้ ลกั ษณะฉันทลักษณ์ รู้ คําและความหมายของคํา การลําดับความคิด การ
เลือกใช้ คําให้ เหมาะสมที่จะช่วยทําให้ เกิดมโนภาพ เสียง ความรู้สึก รวมทังจิ
้ นตนาการของผู้แต่ง
เองด้ วย
ชนะ เวชกุล (2524: 35) และกรรณิการ์ พวงเกษม (2532: 33) กล่าวถึงความหมาย
ของการเขียนร้ อยกรองเชิ งสร้ างสรรค์ในทิศทางเดียวกันว่า หมายถึง การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์มี
ความหมายตรงกันข้ ามกับการเขียนที่ม่งุ ประโยชน์ทางธุรกิจ หรื อวิชาการต่าง ๆ ในความเรี ยงเชิง
สร้ างสรรค์ ผู้เขียนจะต้ องสามารถใช้ จิ นตนาการหรื อความคิดคํานึงของตน เขียนสารออกมาด้ วย
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ถ้ อยคําที่สละสลวย ประทับใจผู้อ่าน ผู้ฟัง และให้ เกิดความรู้ สึกในทางเพลิดเพลินเจริ ญใจ และ
ประดับสติปัญญาไปด้ วยในตัว
ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 40-45) กล่าวว่า การเขียนสร้ างสรรค์ในงานร้ อยกรอง ผู้เขียน
นอกจากจะเสนอแนวคิด เค้ าโครงเรื่ องที่แปลกใหม่แล้ ว อาจไม่ยึดฉันทลักษณ์ ตามแบบแผนที่
กําหนดถือเป็ นการแหวกกฎเกณฑ์ลกั ษณะคําประพันธ์ ดังเช่น กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์
ซึ่งมีรูปแบบฉันทลักษณ์ แหวกแนวจากโบราณ ความคิดก็ค่อนข้ างแปลกอย่างเด่นชัด จนเป็ นที่
วิพากษ์ วิจารณ์กันมากใน พ.ศ.2507 ซึ่งเป็ นการพิมพ์ครัง้ แรก จากรูปแบบและแนวคิดที่ค่อนข้ าง
แปลกนี ้ ได้ รับความนิยมมากจากปัญญาชนรุ่นใหม่ในยุคนัน้ และมีผ้ นู ํามาเป็ นแนวการเขี ยนในยุค
ต่อมา
เนื่ องจากผู้กล่าวถึ ง ความหมายของการเขี ยนร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ไ ม่ม ากนัก
ผู้วิจยั จึงได้ ศึกษาความหมายเกี่ ยวกับการเขียนเชิงสร้ างสรรค์เพิ่มเติมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ เป็ น
แนวทางในการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
จันทร์ ศรี นิตยฤกษ์ (2525: 1) กล่าวว่า ขอบข่ายของเรื่ องการเขียนสร้ างสรรค์นนั ้ ต่าง
จากการเขียนเชิงวิชาการ ที่เห็นเด่นชัดก็คือ งานเขียนเชิงสร้ างสรรค์จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ต้องคํานึงถึง
มากนัก แต่ก็มิใช่ไม่มีเกณฑ์เสียเลย เกณฑ์บางอย่างก็เป็ นเกณฑ์เฉพาะตัวของผู้เขียน สิ่งที่ เน้ น
มากในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์คือ ความคิดของผู้เขียนที่มุ่งสื่อไปยังผู้อ่านอย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะ
สร้ างงานเขียนสร้ างสรรค์ได้ ดีก็จะต้ องมีพื ้นฐานการใช้ ภาษาที่ดีด้วยแน่นอน
ประภาศรี สีหอําไพ (2531: 1-2) กล่าวถึงการเขียนแบบสร้ างสรรค์ว่า หมายถึงการ
เขียนที่ผ้ เู ขียนสร้ างคําและความจากจินตนาการของตนเองโดยมิได้ ลอกเลียนแบบอย่างของผู้อื่น มี
อิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียนโดยไม่อยู่ในกรอบของลักษณะคําประพันธ์ นกั ผลงานเช่นนี ้จึงมี
ความประณี ต มีคุณค่าทางความคิดริ เริ่ มอย่างเด่นชัด โดยการเขียนแบบสร้ างสรรค์ในงานร้ อย
กรองนัน้ นอกจากจะเสนอแนวคิด เค้ าโครงเรื่ องที่แปลกใหม่แล้ ว อาจไม่ยึดเอาฉันทลักษณ์ตาม
แบบแผนที่กําหนด ถือเป็ นการแหวกเกณฑ์ลกั ษณะคําประพันธ์
จันตรี คุปตะวาทิน (2554: 71) ได้ สรุปความหมายของการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ ว่า
เป็ นการเขียนซึ่งมีลกั ษณะของการคิดริ เริ่ ม โดยที่ผ้ เู ขียนจะต้ องใช้ จินตนาการและประสบการณ์
ของตนมาเชื่อมโยงความคิดในการเขียน
เกศินี จุฑาวิจิตร (2557: 6) กล่าวว่า การเขียนสร้ างสรรค์หมายถึงการเขียนที่แสดงถึง
ผลงานอันใหม่ แปลก แตกต่าง ต่อยอดไปจากสิ่ งที่มีอยู่หรื อเป็ นอยู่เดิม ทังด้
้ วยเนื ้อหาสาระ และ/
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หรื อรูปแบบ ทังนี
้ ้จะต้ องเป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่าและมีพลังในการสร้ างแรงบันดาลใจ ยกระดับความคิด
ประเทืองสติปัญญาและเปิ ดโอกาสแก่ผ้ อู า่ นในการตีความที่หลากหลาย
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความหมายการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ สามารถสรุปได้ ว่า
การเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์เ ป็ นการเขียนที่ ผ้ ูเขียนได้ เรี ยบเรี ยงความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ หรื อ
จินตนาการของตนเองขึน้ ใหม่ โดยมิได้ ลอกเลียนแบบผู้อื่นขึ ้นมา มีความคิดและคุณค่าในทางที่
เป็ นประโยชน์กบั ผู้อา่ น โดยในแง่ของงานเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์นัน้ จะมีความซับซ้ อนกว่าใน
แง่ ของลัก ษณะคําประพัน ธ์ ที่จ ะต้ อ งถ่า ยทอดผ่านฉันทลักษณ์ หรื อในบางครั ง้ ผู้เขี ยนอาจคิด
ฉันทลักษณ์ขึ ้นใหม่ ก็ถือเป็ นการสร้ างสรรค์ในรูปแบบหนึง่
4.2 ความสาคัญของการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการถ่ายทอดความคิดผ่านภาษาในรู ปแบบการ
เขี ย น เป็ น การถ่ า ยทอดสิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรมให้ แ สดงออกมาอย่า งเป็ น รู ป ธรรม จึง เป็ น เสมื อ น
เครื่ องมือที่ช่วยแสดงความคิด จินตนาการ ความริ เริ่ มสิ่งใหม่ของแต่ละบุคคลให้ ออกมา ซึ่งมีผ้ ทู ี่
กล่าวถึงความสําคัญของการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ไว้ ดงั นี ้
กรรณิการ์ พวงเกษม (2532: 34) ได้ กล่าวถึง ความสําคัญของการเขี ยนแบบ
สร้ างสรรค์วา่ มีความมุง่ หมายดังนี ้
1. เพื่อให้ ร้ ูจกั ระบายความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในทางสร้ างสรรค์และเข้ าใจ
แนวคิดของผู้อื่น
2. เพื่อให้ เข้ าใจ เห็นคุณค่า และชื่นชมศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ตลอดจนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ ได้
3. เพื่อให้ มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์และสังคม
4. ครู จะต้ องช่วยส่งเสริ มการสังเกต การสร้ างเรื่ อง และการเขียนที่ชัดเจนเป็ น
รายบุคคล ด้ วยการออกความเห็นและชมเชยส่วนที่ดี
5. เด็กจะได้ รับประสบการณ์ตา่ ง ๆ จากสิ่งที่ครูให้ บนกระดานดํา
6. ประสบการณ์ที่ได้ จากการอภิปรายร่วมกันจะช่วยพัฒนาทักษะในการเขียนได้
มากกว่าการให้ เขียนแต่เพียงอย่างเดียว
จันตรี คุปตะวาทิน (2554: 71-72) กล่าวว่า การเขียนเป็ นการใช้ ทกั ษะซึ่งต้ องอาศัย
การนําถ้ อยคําและความรู้จากประสบการณ์ตา่ ง ๆ มาเรี ยบเรี ยงลําดับของความคิดให้ ตอ่ เนื่องกัน
ด้ ว ยเหตุนี ก้ ารเขี ย นจึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะแสดงถึ ง พฤติ ก รรมการสร้ างสรรค์ ข องผู้เ ขี ย นด้ ว ย
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นอกจากนี ้การเขียนเชิงสร้ างสรรค์ยงั เป็ นผลิตผลของความคิดริเริ่มอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ ตระหนัก
ว่าผู้เขียนได้ ผลิตผลงานซึง่ มีชิ ้นเดียวในโลกด้ วยตนเอง
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความสําคัญในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ สามารถสรุ ป
ได้ ว่าการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์เป็ นประมวลผลของการใช้ ทักษะและประสบการณ์ ทาง
ความคิด กลั่นกรองออกมาผ่านถ้ อยคําเพื่อนําเสนอผ่านรู ปแบบงานเขียนที่มีฉันทลักษณ์ เป็ น
เครื่ องแสดงให้ เห็นถึงความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ประสบการณ์ของผู้เขียน และสร้ างประโยชน์ให้ กบั
ผู้เขียนและผู้อา่ นได้
4.3 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
การเขี ย นเชิ ง สร้ างสรรค์ เ ป็ น ทัก ษะกระบวนการทางภาษาในรู ป แบบหนึ่ ง ที่ มุ่ ง
ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และการริ เริ่ มสิ่งใหม่ ผู้ที่จะเขียนเชิงสร้ างสรรค์ได้ จึงจําเป็ นจะต้ อง
เข้ าใจถึงความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ สามารถ
เขียนเชิงสร้ างสรรค์ได้ โดยได้ มีผ้ กู ล่าวถึงความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ไว้ ดงั นี ้
ชนะ เวชกุล (2524: 35) และกรรณิการ์ พวงเกษม (2532: 33) กล่าวถึงการเขียน
สร้ างสรรค์ในทิศทางเดียวกันว่ามีองค์ประกอบมากกว่าการเขียนทัว่ ๆ ไป ดังนี ้
1. มีจินตนาการหรื อความคิดคํานึง คือ ผู้เขียนจะต้ องสร้ างจินตนาการโดยการ
คัดเลือกความคิดต่าง ๆ เหล่านันให้
้ เกิดเป็ นภาพในใจของผู้อ่านให้ ได้ จะช่วยให้ ผ้ อู ่านได้ รสและมี
ความรู้สกึ คล้ อยตามเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับผู้เขียน
2. สํานวนภาษาดี คือ ผู้เขียนจะต้ องเลือกเฟ้นพลิกแพลงถ้ อยคําและรูปประโยค
ให้ สละสลวย น่าฟั งน่าอ่าน มีท่วงทํานองในการเขียนดี ไม่มีลกั ษณะกระทบกระเทียบเสียดสีผ้ ใู ดผู้
หนึง่
3. ให้ คณ
ุ ค่าทางจิตใจและสติปัญญา คือ นอกเหนือจากจะให้ ความเพลิดเพลิน
แล้ ว ควรให้ ผ้ ูอ่านเกิดคุณธรรมขึน้ ในตน มีความรู้ สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก่อให้ เกิด
ความเรื องปัญญาและเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม
ปราณี สุรสิทธิ์ (2549: 353) กล่าวว่า การสรรค์สร้ างงานกวีจะต้ องประกอบด้ วย
ความสามารถในการใช้ คําที่ให้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง มีความหมายลึกซึ ้งกินใจ สร้ างสรรค์จินตนาการ
และมีความไพเราะเป็ นเยี่ยม อีกทังเนื
้ ้อหาที่เสนอนันต้
้ องมีคณ
ุ ค่ าทางความคิด นัน่ คือให้ ผ้ อู ่านได้
คิดในเชิงสร้ างสรรค์ที่จะยกระดับจิตใจและคุณค่าของความเป็ นคนให้ สงู ขึ ้น ทังในทางส่
้
วนตัวและ
ในทางสังคม
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เกศินี จุฑาวิจิตร (2557: 5) กล่าวว่า การเขียนสร้ างสรรค์มีองค์ประกอบที่สําคัญ 2
ประเด็น ประเด็นแรกเป็ นการเขียนที่แสดงถึงความคิดริ เริ่ มของผู้เขียน ซึ่งอาจจะปรากฏออกมาใน
รูปของ “เนื ้อหา” คือแนวคิดและจินตนาการใหม่ ๆ หรื อ “รู ปแบบ” คือกลวิธีการนําเสนอหรื อการ
เล่าเรื่ องด้ วยวิธีการใหม่ ๆ ที่ไม่ได้ ตอกยํ ้าซํ ้าเดิมหรื อหยุดยํ่าอยู่กบั ที่ ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นสิ่งที่ผ้ เู ขียนคิด
ขึน้ มาเองหรื อ พัฒ นามาจากของเดิม ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ก็ ไ ด้ ประเด็นที่ สอง คือ ผลงานของการเขี ย น
สร้ างสรรค์ จ ะต้ องมี “คุณ ค่า ” กล่าวว่า เป็ น สิ่ง ที่ จ รรโลงใจ ยกระดับ ความคิดและประเทื อ ง
สติปัญญาแก่ผ้ อู า่ นในด้ านใดด้ านหนึง่
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ สามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 3 แนวทาง คือ ด้ านความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ เช่น เนื ้อหา แนวคิด หรื อรูปแบบ ด้ านคุณค่า
ที่จะต้ องมีการยกระดับความคิดจิตใจหรื อมุ่งประเทืองปั ญญาในมิติใหม่ และด้ านสํานวนภาษา
หรื อการใช้ คําที่จะต้ องมีการเลือกใช้ ถ้อยคําให้ ไพเราะสละสลวย มีความหมายลึกซึ ้งกินใจ สําหรับ
งานวิจยั นี ้ได้ แบ่งความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ออกเป็ นองค์ประกอบย่อย 3
ด้ าน คือ ด้ านเนื อ้ หาและการนําเสนอแนวคิด ด้ านการใช้ ภ าษา และด้ านฉันทลักษณ์ ซึ่ง ด้ าน
สุดท้ ายนี ้ผู้วิจยั ได้ กําหนดเพิ่มขึ ้นมาเพื่อต้ องการประเมินผู้เรี ยนเรื่ องความแม่นยําและความถูกต้ อง
ของฉันทลักษณ์ร้อยกรอง ซึง่ เป็ นความรู้พื ้นฐานสําหรับการเขียนร้ อยกรอง
4.4 หลักการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
การเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ เ ป็ นกระบวนการในการถ่ า ยทอดควา มคิ ด
จินตนาการ และความริ เริ่ มสิ่งใหม่ผ่านรู ปแบบการเขียนที่มีฉันทลักษณ์ หรื อข้ อบังคับ ผู้เขียนจึง
จําเป็ นจะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ จากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับหลักการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์มีค่อนข้ างจํากัด ผู้วิจยั จึ งได้ ศกึ ษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหลักการเขียนร้ อยกรองและการเขียนเชิงสร้ างสรรค์มาประกอบเพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการทําวิจยั ดังนี ้
จันทร์ ศรี นิตยฤกษ์ (2525: 8-22) ได้ กล่าวถึงข้ อเสนอแนะสําหรับการฝึ กเขียนบทร้ อย
กรองไว้ ดงั นี ้
1. เขียนกลอนบทเดียว การเขียนกลอนเพียงบทเดียวจะทําให้ ผ้ เู ขียนไม่หนักใจ
มาก เพราะกลอนขนาดสันเพี
้ ยง 4 วรรค ไม่ต้องคํานึงถึงสัมผัสระหว่างบท
2. เขียนเรื่ องที่ผ้ เู ขียนรู้ดี การเขียนกลอนบทเดียวจะง่ายยิ่งขึ ้นถ้ าผู้ฝึกเขียน เขียน
เรื่ องของตนเอง เรื่ องใกล้ ๆ ตัว หรื อเรื่ องที่ผ้ เู ขียนประสบมาเอง รู้ อย่างถ่องแท้ ปั ญหาการจนต่อ
ถ้ อยคํามักจะหมดไป
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3. เขียนบทร้ อยกรองในวาระวันสําคัญต่าง ๆ เมื่อถึงวาระสําคัญต่าง ๆ ในรอบปี
หรื อในวาระวันสําคัญพิเศษเป็ นครัง้ คราว ผู้ที่รักจะฝึ กเขียนบทร้ อยกรอง น่าจะได้ เขียนทุกครัง้ ที่มี
โอกาส การเขียนตามวาระต่าง ๆ ผู้เขียนจะต้ องถามตัวเองว่าเขียนเพื่อจุดประสงค์ใด มีเรื่ องอะไร
จะบรรจุลงไปบ้ าง
4. เขียนบทร้ อยกรองตามแนวที่ตนถนัด บทร้ อยกรองที่มีผ้ เู ขียนกันในปั จจุบนั นี ้
ถ้ าพิจารณาตามเนื ้อความจะเห็นว่ามี 3 ลักษณะ คือ บทร้ อยกรองแสดงอารมณ์ส่วนตัว เช่น ความ
รัก ความคิดถึง ความชอกชํ ้าผิดหวัง การรํ าพึงรํ าพันถึงธรรมชาติกบั อารมณ์ เป็ นต้ น บทร้ อยกรอง
แสดงทัศนะหรื อผลงานที่มีสาระ สร้ างสรรค์สังคม เน้ นแนวคิดหรื อข้ อเท็จจริ งในสังคมมากกว่า
ความไพเราะ และบทร้ อยกรองแสดงข้ อเท็จจริ งและทั ศนะแบบกลาง ๆ เป็ นข้ อเขียนทํานองเล่า
เรื่ องหรื อบางบทอาจเป็ นข้ อเขียนเนื่องในวาระต่าง ๆ มีอารมณ์ความรู้สึกและทัศนะแทรก แต่มิใช่
อารมณ์ความรู้สกึ เรื่ องรัก ๆ ใคร่ ๆ ไม่ใช่ทศั นะเกี่ยวกับสังคม การเมือง
สุปาณี พัดทอง (2540: 60-63) ได้ กล่าวข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประพันธ์ว่าหัวใจ
ของการแต่งบทร้ อยกรองอยูท่ ี่การฝึ กแต่งอยูเ่ สมอ โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ต้ องรู้ และแม่นยําเรื่ องฉันทลักษณ์ เพราะเป็ นพื ้นฐานของเสียง จังหวะ และ
สัมผัส
2. ต้ องรู้สึกว่าอยากแต่ง แล้ วลงมือแต่งด้ วยอารมณ์ความรู้ สึกที่แท้ จริ ง จึงจะทํา
ให้ บทร้ อยกรองนันมี
้ ชีวิต มีวิญญาณ
3. การแต่งต้ องดีพร้ อมทังรู
้ ปแบบ เนือ้ หา แนวคิด ภาษา และศิลปะหรื อกลวิธี
การนําเสนอ ซึง่ ผู้แต่งต้ องคิดก่อนว่าจะแต่งเรื่ องอะไร มีจดุ ประสงค์ใด ใช้ รูปแบบ ภาษา และกลวิธี
นํ า เสนออย่า งไร โดยผู้แ ต่ง ต้ อ งวางโครงเรื่ อ งของเนื อ้ หาตัง้ แต่ต้ น จนจบ รวมทัง้ การเลื อ กใช้
ฉันทลักษณ์ให้ สอดรับกับเนื ้อหาอารมณ์ของเรื่ อง
4. การสรรคํานํามาใช้ เป็ นสิ่งสําคัญ ผู้แต่งต้ องพิถีพิถันเลือกใช้ ให้ เหมาะงามทัง้
การสื่อความหมายและความไพเราะ
5. ต้ องฝึ กฝนแต่งอย่างสมํ่าเสมอให้ เชี่ยวชาญ โดยอาจฝึ กฝนได้ ดังนี ้
5.1 วางโครงเรื่ อง และร่างเรื่ องราวตามลําดับแต่ละวรรค
5.2 เปลี่ยนจากร้ อยแก้ วเป็ นร้ อยกรองให้ ถกู ต้ องตามฉันทลักษณ์
5.3 ขัดเกลา ตกแต่ง เพิ่มสัมผัสสระหรื อสัมผัสอักษร การใช้ ภาพพจน์
5.4 ตรวจทานว่า แต่ง ได้ ถูก ต้ องตามฉันทลักษณ์ การใช้ คํ า และเนื อ้ หาดี
หรื อไม่
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5.5 หาผู้ร้ ูหรื อผู้ที่สนใจช่วยอ่านวิจารณ์งาน หรื อนํามาอ่านทบทวนใหม่
5.6 เพิ่มความน่าสนใจให้ บทร้ อยกรองด้ วยการตัง้ ชื่อบทร้ อยกรองอย่างมี
ศิลปะ
ประทีป วาทิกทินกร (2554: 95-97) กล่าวว่า การแต่งร้ อยกรองนันไม่
้ ใช่ของยาก ซึ่ง
สิ่งที่จะต้ องมีในการเขียนร้ อยกรองคือความรู้ จินตนาการหรื อมโนภาพ และความสามารถในการ
แสดงออก โดยหลักการเตรี ยมตัวในการเขียนร้ อยกรองมีดงั นี ้
1. เตรี ยมคํา เป็ นการเตรี ยมคําที่ใช้ ในการเขียนร้ อยกรอง ได้ แก่ คําไวพจน์ คํา
วรรณคดี ราชาศัพท์ ศัพท์บญ
ั ญัติ ศัพท์ศาสนา คําภาษาถิ่น คําพังเพย สุภาษิตสํานวนไทย คําต่าง
ระดับ คําที่มีความหมายหนักเบาไม่เท่ากัน คําที่มีเสียงไพเราะเป็ นพิเศษ เป็ นต้ น
2. เตรี ยมเนื ้อเรื่ องและทัศนะ เป็ นเนื ้อเรื่ องและทัศนะต่าง ๆ ที่ใช้ ในการเขียนซึ่งมี
หลายประเภท ควรเป็ นเนื ้อเรื่ องที่มีแก่นสาร และทัศนะที่ลกึ ซึ ้ง กว้ างไกล และมีคณ
ุ ค่าด้ วย
3. เตรี ยมวิธีการแสดงออก คือควรศึกษาลีลาจังหวะและลักษณะพิเศษของร้ อย
กรองชนิดนัน้ จนกระทัง่ เกิดความเคยชิน รวมทังการสร้
้
างอารมณ์และความรู้สึกให้ สอดคล้ องกับ
เนื ้อเรื่ องที่เตรี ยมไว้ โดยข้ อปฏิบตั ใิ นการเตรี ยมวิธีการแสดงออก ดังนี ้
3.1 เขียนให้ ตรงตามที่ตงใจไว้
ั้
3.2 เขียนให้ ถกู ต้ องตามลักษณะบังคับร้ อยกรองแต่ละประเภท
3.3 ดําเนินเรื่ องให้ สอดคล้ องเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
3.4 ระมัดระวังการใช้ ถ้อยคํา
3.5 เขียนข้ อความให้ กระชับรัดกุมและได้ เนื ้อหาสาระ
3.6 ใช้ คําให้ เหมาะสมกับเนื ้อเรื่ องและลักษณะของร้ อยกรอง
3.7 ใช้ สํานวนภาษาให้ ถกู ต้ องตรงตามความหมาย
3.8 สอดแทรกความคิดดี ๆ และแปลกใหม่ที่เป็ นของตนเอง
3.9 ขัดเกลาถ้ อยคํา สํานวน และเนื ้อหาให้ ไพเราะราบรื่ น
นอกจากนี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับหลักการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ชนะ เวชกุล (2524: 36) ได้ กล่าวถึงข้ อแนะนําสําหรั บผู้เขียนเชิงสร้ างสรรค์ว่า งาน
ประพันธ์สร้ างสรรค์นนั ้ ไม่มีใครสอนกันได้ ผู้ฝึกเขียนต้ องอ่านมาก สังเกตวิธีเขียนของนักเรี ยนดี ๆ
และสร้ างแนวการเขียนของตนเองขึ ้น ถ้ าอ่านข้ อเขียนชันดี
้ บอ่ ย ๆ แล้ วสังเกตเทคนิคหรื อกลวิธีผูก
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เรื่ อง วิธีบรรยายรายละเอียดต่าง ๆ พอจับเค้ าได้ ก็จะช่วยให้ หาแนวเขียนเฉพาะของตนเองได้ การ
สังเกตแนววิธีเขียนของผู้อื่นนันเพื
้ ่อรู้ชนเชิ
ั ้ ง มิใช่เพื่อลอกเลียนแบบ
ประภาศรี สีหอําไพ (2531: 3) กล่าวถึงงานเขียนสร้ างสรรค์เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การสื่อสาร ว่าวิธีเขียนมีขนตอนตามลํ
ั้
าดับ ดังนี ้
1. ตัง้ วัต ถุป ระสงค์ การสื่ อ ความหมายจากผู้ส่ง สารถึ ง ผู้รับ สารมี สารอะไรที่
ต้ องการจะสื่อ เพื่อจุดประสงค์อะไร ถ้ าเป็ นการสื่อสารเพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลเชิงบอกเล่าตามเนื ้อเรื่ อง
วัตถุประสงค์นัน้ เป็ นพืน้ ฐานการสื่ อความหมาย ยัง ไม่เป็ นงานเขียนสร้ างสรรค์ แต่ถ้าผู้สื่ อสาร
สร้ างสรรค์วตั ถุประสงค์ให้ เกิดมีเกิดเป็ นแนวคิดแปลกใหม่ขึน้ มา เช่น เพื่อให้ เกิดความสะเทือน
อารมณ์ เพื่อโน้ มน้ าวใจ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจ เพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรี เพื่อให้ มี ความก้ าวหน้ าใน
การดําเนินการ เพื่อให้ เกิดความเพลิดเพลินในจินตนาการที่สร้ างสรรค์ขึ ้น เป็ นต้ น
2. สร้ างคํ า คํ า คื อ สํ า นวนที่ ผ้ ู เขี ย นเลื อ กสรรจะบ่ ง บอกความคิ ด ได้ ตรง
วัตถุประสงค์แค่ไหน ขึน้ อยู่กับวิธีเขียน ทําอย่างไรจะสร้ างคําได้ “ตรงใจ” ผู้เขียน “กระทบใจ”
ผู้อา่ น เกิดความชัดเจนแจ่มแจ้ ง เกิดความรู้สกึ คล้ อยตามไปด้ วย
3. สร้ างแนวคิด แนวคิดที่มีทิศทางเชิงสร้ างสรรค์ ควรเบิกปั ญญาผู้เขียนให้ เกิด
ความคิด ความหวัง จากงานเขียนนัน้
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ สามารถสรุ ป
ขัน้ ตอนได้ เ ป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การเตรี ย มความพร้ อมโดยการอ่า นเพื่ อ เรี ย นรู้ จากตัวอย่า ง
ประสบการณ์ เพื่อให้ เห็นแนวทางทังในแง่
้
ของความคิดและรู ปแบบฉันทลักษณ์ รวมทังเป็
้ นการ
เตรี ยมคําเพื่อใช้ ในการเขียนตนเองด้ วย ขันฝึ
้ กฝนด้ วยการเขียนร้ อยกรองอย่างสัน้ ๆ และเขียนตาม
แนวทางหรื อเนือ้ หาที่ ตนเองถนัด และขัน้ เขียนเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นการเขียนโดยการสังเคราะห์
ความรู้ที่มี แล้ วนํามาสร้ างสรรค์ตอ่ ยอดผ่านงานเขียนร้ อยกรองให้ มีความแปลกใหม่ทงด้
ั ้ านเนื ้อหา
แนวคิด และใช้ คําที่สละสลวย โดยผ่านจากกระบวนขันใน
้ 2 ขันตอนแรกมาแล้
้
ว
4.5 การสอนเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์มีรูปแบบและกระบวนการที่ชัดเจนเป็ นลําดับขัน้
ตามลําดับความยากง่ายและพัฒนาการของผู้เรี ยน รวมทังเทคนิ
้
คและวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
ผู้เรี ยนสามารถเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ได้ จึงมีผ้ กู ล่าวถึงการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ไว้
ดังนี ้
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2523: 134-137) ได้ กล่าวว่า การปลูกฝั ง
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์นี ้ ครู จะต้ องแนะแนวทางสร้ างสภาพการณ์ที่จะจู งใจให้
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นักเรี ยนเกิดความรู้ สึกอยากคิด อยากเขียน อยากแสดงออก ซึ่งอาจจะต้ องใช้ เวลาและค่อยเป็ น
ค่อยไป ในขณะเดียวกันก็พยายามให้ นกั เรี ยนเกิดความมัน่ ใจและประสบความสําเร็ จเพื่อเป็ นแรง
บันดาลใจในอันที่จะเขียนแสดงความคิดเชิงสร้ างสรรค์ต่อไป ส่วนการสอนการเขียนคําประพันธ์
ร้ อยกรองนี ด้ ูเ ป็ น เรื่ อ งยากสํ า หรั บ ครู ในด้ า นตัว นัก เรี ย นเองก็ ร้ ู สึก ว่า ไม่ใ ช่ข องง่ า ย ดัง นัน้ จึ ง
จําเป็ นต้ องสร้ างสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่จะเอื ้ออํานวยให้ ทงครู
ั ้ และนักเรี ยนรู้สึกว่า
การเขียนคําประพันธ์ ร้อยกรองเป็ นสิ่งที่นกั เรี ยนสามารถทําได้ และอาจจะเป็ นสิ่งหนึ่ งที่นกั เรี ยน
รู้ สึกว่าประสบกับความสําเร็ จในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ เกิดความสุขใจ และสนุกสนานในการ
เรี ยน
สุพรรณ ทองคล้ อย (2533: 31-33) ได้ กล่าวถึงวิธีการสอนเขียนร้ อยกรองไว้ โดย
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. การจัดกิจกรรมในชัว่ โมงต้ น ๆ ผู้สอนควรทําความรู้ จกั กับผู้เรี ยน โดยเฉพาะ
เรื่ องพื ้นฐานการเขียนร้ อยกรอง เช่น การพูดคุยซักถามประสบการณ์ด้านการอ่านการเขียนร้ อย
กรอง การให้ ผ้ เู รี ยนเขียนร้ อยกรองสักชิ ้นหนึ่งตามความถนัดเพื่อเป็ นการประเมินพื ้นฐานเบื ้องต้ น
ซึง่ ทังหมดนี
้
้จะเป็ นข้ อมูลในการกําหนดแนวทางในการสอน
2. การใช้ ตัว อย่ า งร้ อยกรองที่ นัก เรี ย นคุ้น เคยมาสอนในเรื่ อ งของกฎเกณฑ์
ประกอบตัวอย่างที่ชดั เจน มีการแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถเพื่อระดมความคิด ฝึ กฝนและ
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม จากนัน้ จึงมีการนําเสนอเพื่อรับฟั งข้ อดีข้อด้ อยและเป็ นการนําไปใช้ ใน
การพัฒนาในงานเขียนครัง้ ต่อไป
3. เมื่อผู้เรี ยนมีความแม่นยําเรื่ องกฎเกณฑ์แล้ ว จึงให้ เริ่ มทํางานเดี่ยวได้ โดยเริ่ ม
จากฉันทลักษณ์ง่าย ๆ และเมื่อมีกฎเกณฑ์บงั คับมากขึ ้นก็ต้องมีการสอนกฎเกณฑ์เหล่านัน้ โดย
อาจคัดตัวอย่างจากวรรณกรรมมาเป็ นต้ นแบบแล้ วให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาให้ เห็นชัดเจนยิ่งขึ ้น
4. เมื่อเห็นว่าผู้เรี ยนเริ่ มเบื่อห้ องเรี ยน อาจมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปเขียน
นอกห้ องเรี ยนบ้ าง โดยควรจัดในช่วงที่ผ้ ูเรี ยนแม่นยําฉันทลักษณ์ และมีความสามารถขึน้ มาใน
ระดับหนึง่ แล้ ว ผู้สอนอาจมอบหมายงานที่มีขนาดความยาวมากกว่าปกติแล้ วให้ ทําเป็ นแบบฝึ กหัด
โดยให้ เลือกฉันทลักษณ์ที่ถนัดหรื อคละกันได้ ส่วนเนื ้อเรื่ องให้ เป็ นไปตามความสนใจของผู้เรี ยน
ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2539: 15-25) กล่าวถึงกลวิธีสอนเด็กให้ เขียนบทกวี โดยแนะนํา
ว่าอย่าเริ่มสอนเด็กให้ เขียนร้ อยกรองด้ วยการสอนฉันทลักษณ์ เพราะจะทําให้ เด็กเบื่อและมีเจตคติ
ที่ไม่ดีต่อฉันทลักษณ์ การสอนเริ่ มแรกควรฝึ กเด็กรู้ จกั คิด และแสดงความคิดเห็นนัน้ ซึ่งมีขนตอน
ั้
ดังต่อไปนี ้
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บันไดขัน้ แรก ต้ องเริ่ มที่ การฝึ กให้ เด็ก คิด คิดในเชิ งเปรี ยบเทียบ หรื อคิดคํานึง
อย่างไรก็ได้ โดยสามารถแสดงความคิดนัน้ ๆ ออกมาเป็ นภาษาหนังสือสัน้ ๆ พอได้ ใจความตาม
อิสระ
บันไดขันสอง
้
คือ ลํานําความคิด ได้ แก่การฝึ กความคิดอย่างต่อเนื่องเป็ นลูกโซ่
ภาษาด้ วยการเขียนคํา ความคิดอย่างมีลีลา มีชนเชิ
ั ้ งวรรณศิลป์ ในรูปแบบที่ไม่เน้ นคําสัมผัสคล้ อง
จอง แต่อาจสัมผัส เสี ยงตามใจชอบได้ โดยยังไม่เน้ นจํานวนคํา วลี ตลอดจนเสี ยงสระลดหลั่น
ดังนันเมื
้ ่อเด็ก ๆ มีถ้อยคําสื่อความคิดอยูพ่ อสมควรแล้ ว จึงสื่อออกมาได้ ดงั ปรารถนา
บันไดขัน้ สาม เมื่ อนักเรี ยนได้ ฝึกความคิดและลํ านํ าความคิดอย่างอิสระด้ วย
ความรู้ สึก อยากคิด อยากเขียน คล่องคํา คล่องความระยะหนึ่งแล้ ว จึงค่อยเริ่ มการเขียนบทร้ อย
กรองตามฉันทลักษณ์ตอ่ ไป
ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี คําวัจนัง (2544: 81) กล่าวว่า แนวทางในการจัดการ
เรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ครูผ้ สู อนสามารถดําเนินการโดยการจัดประสบการณ์
หรื อสิ่งเร้ ามากระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ ความคิดตามองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งได้ แก่
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเริ่ม และความคิดรอบคอบละเอียดลออ พร้ อมทัง้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีอิสระในการแสดงออกด้ วยการพูดหรื อการกระทําตามจินตนาการและ
ความพึงพอใจของผู้เรี ยน
จันตรี คุปตะวาทิน (2554: 74-75) ได้ กล่าวถึงกลวิธีการจัดการเรี ยนการสอนการ
เขียนเชิงสร้ างสรรค์ไว้ ว่า การเขียนเชิงสร้ างสรรค์เป็ นเรื่ องที่ผ้ สู อนส่งเสริ มได้ ตงแต่
ั ้ ในระดับต้ น ๆ
เช่น ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนบรรยายความรู้สึกของตนที่มีตอ่ ภาพที่ผ้ สู อนให้ ดู ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนต่อข้ อความที่
ผู้สอนเขียนขึ ้นต้ นไว้ ตามความคิดของผู้เรี ยน ตังสถานการณ์
้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเขียนแสดงความคิดโดย
เสรี นอกจากนี ้การส่งเสริ มให้ แต่งคําประพันธ์หรื อบทร้ อยกรองที่มีฉัน ทลักษณ์ง่าย ๆ ก็จะช่วยให้
ผู้เรี ยนพัฒนาการเขียนอย่างสร้ างสรรค์และรู้ จกั ใช้ ถ้อยคําที่ไพเราะในการสื่อสารความคิดของตน
อีกทังการจั
้
ดบรรยากาศในการเขียนก็เป็ นสิ่งที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเขียนเชิงสร้ างสรรค์ได้ ดี โดยควรจัด
สภาพแวดล้ อมในลักษณะที่ไ ม่เ ป็ นทางการให้ ผ้ ูเรี ยนมี อิสระที่ จ ะเขี ยนโดยส่งเสริ ม ให้ เขี ยนใน
โอกาส และสถานที่ต่าง ๆ ทังในห้
้ องเรี ยน นอกห้ องเรี ยน ที่บ้าน หรื อขณะไปเที่ยว โดยสิ่งที่ผ้ สู อน
ควรคํานึง มีดงั นี ้
1. กําหนดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ให้ มีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน โดยจะต้ อง
คํ า นึง ถึ ง หลัก สูต รในระดับ ชัน้ ต่า ง ๆ ว่า มี จุด มุ่ง หมายทํ า เพื่ อ อะไร กิ จ กรรมต่า ง ๆ นัน้ สนอง
วัตถุประสงค์ใดในหลักสูตร
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2. การจั ด กิ จ กรรมการเขี ย นเชิ ง สร้ างสรรค์ โดยให้ มี ก ารสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม
ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วย
3. จัดลําดับความยากง่ายของกิจกรรมให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน
4. ใช้ สื่อที่จงู ใจเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงานใหม่และรักในการเขียน
5. ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ สามารถสรุปได้
ว่า ควรเริ่มจากการสร้ างบรรยากาศที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในการคิดหรื อการแสดงออก
ก่อน จากนันจึ
้ งเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ด้วยการใช้ ภาษาที่ไร้ กฎเกณฑ์ แล้ ว
จึงค่อยจัดระบบระเบียบในการเรี ยบเรี ยงคําให้ เข้ ากับฉันทลักษณ์ โดยอาจเริ่ มจากคําประพันธ์ ที่
นักเรี ยนสนใจหรื อคําประพันธ์ง่าย ๆ แล้ วค่อยพัฒนาสูค่ ําประพันธ์ที่ยากยิ่งขึ ้นไปตามลําดับ
4.6 การประเมินผลการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ประสิทธิ์ กาพย์กลอน (2518: 9-12) กล่าวถึงข้ อที่ควรพิจารณาในการตรวจงานเขียน
แต่ละเรื่ องว่าต้ องมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. เนื ้อเรื่ อง ได้ แก่ แนวคิดหรื อแนวเรื่ อง การจัดระเบียบความคิด การอ้ างเหตุผล
การขยายความ และความแจ่มแจ้ งชัดเจน
2. การใช้ ภาษา ได้ แก่ ระดับของภาษาใช้ ได้ ถูกต้ องตามกาลเทศะและลักษณะ
ของเรื่ อง การใช้ คํา การเว้ นวรรคตอนการใช้ สํานวนโวหาร คําพังเพย และสุภาษิตต่าง ๆ
3. รู ปแบบ ใช้ พิจารณาเฉพาะการเขียนที่มีแผนแน่นอน พิจารณาว่าเขียนได้ ถูก
รูปแบบการเขียนชนิดนัน้ ๆ หรื อไม่
4. กลไกประกอบการเขียนอื่น ๆ เช่น การสะกดการันต์ ลายมือ ความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ประยงค์ อนันทวงศ์ (2512: 215-220) กล่าวถึงการให้ คะแนนประกวดคําประพันธ์
ร้ อยกรองไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ถูกต้ องตามฉันทลักษณ์ที่กําหนดให้
2. ตีความหมายหรื อหัวข้ อกระทู้ที่ให้ ได้ ถกู ต้ อง
3. การดําเนินเรื่ องเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันโดยตลอดหรื อเป็ นเอกภาพ
4. การใช้ ถ้อยคําสํานวนโวหารดี
5. เป็ นความคิดดี ๆ แปลกใหม่ มีลกั ษณะเป็ นของตนเอง
6. การสัมผัสทังสระและอั
้
กษรเป็ นไปอย่างราบรื่ น
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7. จํานวนบทร้ อยกรองนันผิ
้ ดไปจากที่กําหนดไว้
8. เขียนตรงตามแนวที่เขาเน้ นให้ มา
9. ข้ อความรัดกุมได้ เนื ้อหาสาระ
10. อ่านแล้ วเกิดความประทับใจ
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2523: 165) กล่าวว่า การประเมินผลงาน
เขียนคํา ประพันธ์ร้องกรอง ควรมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน นักเรี ยนจะได้ มีส่วนร่วมในการประเมินผลทุก
ครัง้ ครู ไม่ควรถือตัวเองเป็ นเกณฑ์ แต่ควรจะประเมินจากพัฒนาการและความก้ าวหน้ าทางการ
เขียนของนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นสําคัญ
ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี คําวัจนัง (2544: 91) ได้ กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้เรี ยน
ที่แสดงถึงความสร้ างสรรค์ไว้ เป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ 1 ทํางานเพื่อให้ ได้ ผลงานตามคําสั่ง โดยดําเนินงานตามขัน้ ตอนหรื อ
รายละเอียดของงานอย่างเคร่งครัด หรื อเสนอวิธีการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการเดิม ๆ เหมือนที่เคยใช้ มา
ก่อน
ระดับที่ 2 ทํางานเพื่อให้ ได้ ผลงานตามคําสัง่ โดยมีการดัดแปลงรายละเอียดใน
ขันตอนการทํ
้
างานบางส่วน แต่ยงั คงดําเนิ นการตามขันตอนหลั
้
กอย่างครบถ้ วน หรื อเสนอวิธีการ
แก้ ปัญหาที่มีขนตอนแตกต่
ั้
างไปจากเดิม แต่ยงั คงยึดกรอบหรื อหลักการหรื อวิธีการเดิมที่เคยใช้ มา
ก่อน
ระดับที่ 3 ทํางานเพื่อให้ ได้ ผลงานตามคําสัง่ โดยมีการดัดแปลงรายละเอียดใน
ขันตอนการทํ
้
างานมากกว่าครึ่ ง มีการดัดแปลง ยุบรวมหรื อเพิ่มเติมขันตอนหลั
้
กของการทํางาน
หรื อเสนอวิธีการแก้ ปัญหาที่มีการแก้ ไขกรอบหรื อหลักการบางส่วนจากวิธีเดิมที่เคยใช้ มาก่อน
ระดับที่ 4 ทํางานเพื่อให้ ได้ ผลงานตามคําสั่งโดยมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ขันตอน
้
หลักและรายละเอียดของการทํางาน เป็ นวิธีการทํางานแบบใหม่ที่ไม่เคยทํา มาก่อน หรื อเหมือน
วิธีการที่เคยใช้ มาก่อนโดยสิ ้นเชิง
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2546: 25) ได้ กล่าวโดยสรุ ปว่า การวัด
ความสําเร็ จของการจัดกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์มีหลายด้ าน ดังนันครู
้ ผ้ สู อนและบุคลากรของแหล่ง
เรี ย นรู้ ต้ อ งใช้ เทคนิ ค ที่ ห ลากหลายในการวัด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
ประกอบด้ วย การวัดผลการเรี ยนรู้ และความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนากระบวนการสร้ างสรรค์
ตังแต่
้ ต้นจนจบ การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรี ยนในด้ านต่ าง ๆ ทังก่
้ อน ระหว่าง
และหลังการทํากิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย และผลงานที่ผ้ ูเรี ยนสร้ างสรรค์ ซึ่งการวัดและ
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ประเมินผลตามสภาพจริ ง ต้ องใช้ วิธีการที่หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม
ศักยภาพของผู้เรี ยน ทังด้
้ านความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ นอกจากนี ้ การกําหนดให้ ผ้ อู ื่นที่
เกี่ยวข้ องได้ เข้ ามาช่วยประเมิน จะทําให้ การประเมิลผลมีความเที่ยงตรงมากขึ ้น และยังเป็ นการ
กระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่ถกู ประเมินเกิดการยอมรับและพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของตนอย่างต่อเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2559: 13) ได้
กําหนดเกณฑ์การประเมินการแต่งคําประพันธ์ ร้อยกรอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ครัง้ ที่ 66 ไว้ ดงั นี ้
บทร้ อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ตอ่ ไปนี ้ จะไม่นําไปตรวจให้ คะแนน
1. ไม่มีสมั ผัสระหว่างวรรค
2. ไม่มีสมั ผัสระหว่างบท
3. ใช้ ส ระเสี ยงสัน้ สัม ผัส กับ สระเสี ย งยาวเป็ นสัม ผัสบัง คับ (เช่น ใช้ “ใจ”
สัมผัสกับ “กาย”)
4. เขียนไม่ครบตามที่กําหนด
บทร้ อยกรองที่ ไ ม่ ผิ ด ฉั น ทลัก ษณ์ กรรมการจะนํ า ไปตรวจให้ คะแนนโดยมี
หลักเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
1. ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- เขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักคําละ 1 คะแนน
- มีสมั ผัสซํ ้า หักคะแนนตําแหน่งละ 2 คะแนน
- มีสมั ผัสเลือน หักคะแนนตําแหน่งละ 2 คะแนน
2. ความคิดและเนื ้อหา คะแนนเต็ม 40 คะแนน
- ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรี ยนจะต้ องใช้ หัวข้ อที่กําหนดให้ เป็ น
แกนเรื่ อง
- เสนอแนวคิดสร้ างสรรค์ หมายความว่า เนื ้อหาที่นกั เรี ยนเสนอนันให้
้ แง่
คิดเป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูอ่า น เช่น แง่ คิดในการดํ ารงชี วิต การเข้ าใจสัง คม การปฏิ บัติต นให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคม
- เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายถึง แนวความคิดที่เสนอในเนื ้อหาไม่คอ่ ย
มีใครกล่าวถึง เป็ นแนวความคิดที่มีเหตุผลและอยูใ่ นขอบเขตของหัวข้ อ
3. กวีโวหาร คะแนนเต็ม 40 คะแนน
- เลือกใช้ คําเหมาะสมแก่เนื ้อหาและบริบท
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- เล่น สัม ผัส อัก ษร เล่ น คํ า ไพเราะ สละสลวยและราบรื่ น ช่ว ยให้ คํ า
ประพันธ์ไพเราะยิ่งขึ ้น
- ใช้ โวหารต่าง ๆ ส่งเสริ มเนื ้อหาให้ มีความหมายลึกซึ ้งกินใจ เช่น กล่าว
เปรี ยบเทียบ ใช้ บคุ ลาธิษฐาน เป็ นต้ น
จากการศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับการประเมิ นผลการเขี ยนร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์
สามารถสรุ ปได้ ว่า หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนัน้ มีอยู่หลายด้ าน แตกต่างกันตามระดับและ
ลักษณะของงานเขียน สําหรับงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาเกณฑ์การประเมินงานเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ โดยปรับปรุงจากเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่ได้ มาตรฐานในระดับชาติ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาเกณฑ์เพิ่มเติม โดย
แบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านฉันทลักษณ์ เป็ นลักษณะบังคับที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นงาน
เขียนประเภทร้ อยกรอง ให้ ค่านํ ้าหนัก 20 คะแนน ด้ านเนื ้อหาและแนวคิด เป็ นการประเมินในแง่
ของเนื ้อความว่ามีความลุ่มลึกในเนื ้อหา มีความสร้ างสรรค์ทางความคิดอย่างไร ให้ คา่ นํ ้าหนัก 40
คะแนน ด้ านการใช้ ภ าษา เป็ น การประเมิ น การใช้ ภ าษาในการสื่ อสารว่ามี ค วามถูก ต้ อ งและ
เหมาะสมหรื อไม่ รวมถึงการใช้ ภาษาในทางสร้ างสรรค์ในแง่ของการใช้ คําที่ ไพเราะรื่ นหู ใช้ กวี
โวหารเปรี ยบเทียบ ให้ คา่ นํ ้าหนัก 40 คะแนน
5. เจตคติต่อการเขียน
เจตคติ (Attitude) มาจากคําว่า Aptus ในภาษาลาติน ซึ่งตรงกับคําว่าความเหมาะเจาะ
หรื อการปรุ งแต่ง เจตคติจึงเป็ นพฤติกรรมการเตรี ยมพร้ อมทางสมองในการที่จะกระทํา ซึ่งจะบ่ง
บอกถึงหน้ าที่ของสภาะจิตใจหรื อสภาพของอารมณ์ ที่ซับซ้ อน ก่อนที่คนเราจะตัดสินใจอย่างใด
อย่างหนึ่งในการแก้ ปัญหา โดยขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์ เพื่อรักษาเจตนา ความถูกต้ อง ตามระดับ
ความเชื่อถือหรื อความรู้สกึ เจตคติจงึ เป็ นนามธรรมที่เป็ นพฤติกรรมภายในของคนเรา (ศักดิ์ สุนทร
เสณี, 2531: 1)
5.1 ความหมายของเจตคติ
สงวนศรี วิรัชชัย (2527: 61) กล่าวโดยสรุปว่า เจตคติคือสภาพความคิด ความเข้ าใจ
และความรู้สึกเชิงประเมินที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งต่าง ๆ (วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผู้คน ฯลฯ) ซึ่งทําให้
บุคคลมีแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งนัน้ ๆ หรื อผู้คนนัน้ ๆ ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทาง
ของเจตคติที่มีอยู่ กล่าวคือ ถ้ ามีเจตคติในทางที่ดีก็จะมีพฤติกรรมและปฏิกิริยาในทางที่ดี เช่น เข้ า
ใกล้ สนับสนุน ช่วยเหลือ ฯลฯ แต่ถ้ามีเจตคติ ในทางที่ไม่ดี ก็จะมีพฤติกรรมและปฏิกิริยาในทางที่
ไม่ดีด้วย เช่น หลีกเลี่ยง กลัน่ แกล้ ง ทําลาย เป็ นต้ น
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สงวน สุทธิเลิศอรุ ณ (2529: 92) ได้ กล่าวถึงคําว่าเจตคติไว้ ว่า เดิมใช้ คําว่าทัศนคติ
ต่ อ มาคณะกรรมการบั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ การโดยความเห็ น ชอบของ
ราชบัณฑิตยสถานให้ ใช้ คําว่า “เจตคติ” แทน ซึ่งหมายถึงความรู้ สึกหรื อท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
หนึง่ สิ่งใด อันจะมีผลให้ บคุ คลมีพฤติกรรมตอบสนองในลักษณะที่สอดคล้ องกันด้ วย
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531: 2-3) ได้ สรุปความหมายของเจคติไว้ ดงั นี ้
1. เจตคติ หมายถึง ความสลับ ซับซ้ อนของความรู้ สึก ความอยาก ความกลัว
ความเชื่อมัน่ ความลําเอียง หรื อการมีอคติของบุคคลในการที่จะสร้ างความพร้ อมที่จะกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึง่ ตามประสบการณ์ของบุคคลนันที
้ ่ได้ รับมา
2. เจตคติ หมายถึงความโน้ มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรื อ
ต่อต้ านสภาพแวดล้ อมที่จะมาถึงทางหนึง่ ทางใด
3. ในด้ านพฤติกรรมของคนเรา เจตคติหมายถึง การเตรี ยมตัวหรื อความพร้ อมใน
การที่จะตอบสนอง กล่าวคือ
3.1 เป็ นการบ่งแสดงถึงการตอบสนองที่จะเกิดขึ ้นภายในบุคคลนัน้ ซึ่งจะยัง
ไม่เกิดขึ ้นทันทีทนั ใด และสามารถสังเกตได้ จากพฤติกรรมภายนอก การบ่งแสดงถึงการตอบสนอง
อาจจะแสดงออกมาอย่างรู้สึกตัวหรื อไม่ร้ ูสึกตัว ทางด้ านวาจาหรื อจากสิ่งเร้ าภายในร่างกาย สิ่งที่
แสดงออกแต่ละอย่างเป็ นส่วนหนึ่งของการตอบสนองทางเจคติและแนวโน้ มเอียงอื่น ๆ ภายในตัว
บุคคล
3.2 การตอบสนองทังหมด
้
เป็ นการแสดงออกโดยการกระตุ้นให้ แสดงออกซึ่ง
เจคติ อาจจะกระทําภายในหรื อภายนอกบุคคลนัน้ การกระตุ้นด้ วยการพูดหรื อวิธีอื่น ๆ
3.3 การตอบสนองทังหมดเป็
้
นผลของวิถีชีวิต แรงขับที่ เกี่ยวข้ องกับค่านิยมที่
จะทําให้ เกิดการตอบสนองเป็ นการสร้ างภาพพจน์ตา่ ง ๆ ตามนิสยั ของคน ๆ นัน้
เจตคติจึง เป็ นการรวบรวมเกี่ ยวกับความรู้ สึกนึกคิด ความคิดเห็น ความเชื่ อ และ
ความจริ ง รวมทัง้ ความรู้ สึก ซึ่งอาจเป็ นการประเมินทังหมดที
้
่เกี่ยวพันกันแล้ วบรรยายให้ ร้ ู ถึงจุ ด
แกนกลางของวัตถุนนั ้ ความรู้ และความรู้ สึกเหล่านี ้มีแนวโน้ มจะก่อให้ เกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิด
หนึง่ ขึ ้นต่อไป
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538: 106) กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคล ต่าง ๆ อันเป็ นผลเนื่องมาจากการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ และเป็ นตัวกระตุ้นให้ บคุ คลแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ อาจเป็ นไปในทางสนับสนุนหรื อทางต่อต้ านก็ได้
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เรี ยม ศรี ทอง (2542: 100) กล่าวว่า เจตคติเป็ นสภาพของความคิด ความเชื่ อ
อารมณ์ ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมต่าง ๆ
เช่น ความชอบหรื อไม่ชอบ
ฮาร์ เรลล์ คีธ (2545: 22) กล่าวว่า เจตคติ คือภาวะของจิตหรื อความรู้สึกที่มีตอ่ บาง
สิ่ ง บางอย่าง สามารถบัญ ญัติไ ว้ ในคํา ๆ เดีย ว คือ ชี วิต เจตคติที่ มี อ ยู่จ ะทํ าให้ ชี วิต เกิ ดความ
แตกต่าง เป็ นเครื่ องมือที่มีพลังในการทําดีหรื ออาจเป็ นยาพิษที่ทําให้ ความสามารถในการทํางาน
อย่างเต็มศักยภาพพิกลพิการไป เจตคติเป็ นตัวตัดสินว่าคุณกําลังไปสู่สิ่งที่ม่งุ หวังหรื อกําลังเก้ ๆ
กัง ๆ อยู่
รัญจวน คําวชิรพิทกั ษ์ (2548: 240) กล่าวว่า คําว่าเจตคติ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับคํา
ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ ความวิตกกังวล หรื อความรัก คือต่างก็เป็ นภาวะสันนิษฐานที่ไม่สามารถ
สังเกตหรื อวัดได้ โดยตรง แต่เราสามารถอนุมานเจตคติได้ จากพฤติกรมภายนอกที่บคุ คลแสดงออก
ได้ ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีเจตคติอย่างไร สําหรับนักจิตวิทยาสังคมได้ ให้ ความหมายของเจตคติ
กันอย่างหลากหลาย ที่ได้ รับความนิยมและการยอมรับกันมากในขณะนี ้ก็คือ “เจตคติคือความรู้สึก
ทางบวกหรื อทางลบของบุคคลที่มีตอ่ คน วัตถุ สัตว์ สิ่งของ มโนมิติ หรื อสภาพการณ์ตา่ ง ๆ อันเกิด
จากการเรี ยนรู้ หากมีสิ่งเร้ าที่เหมาะสม” โดยทัว่ ไปแล้ ว เมื่อพูดว่าบุคคลมีเจตคติทางบวกหรื อทาง
ลบจะต้ องระบุด้วยว่าบุคคลนันมี
้ เจตคติทางบวกหรื อทางลบต่ออะไรด้ วย จะไม่พดู ลอย ๆ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความหมายของเจตคติ สามารถสรุปได้ ว่า เจตคติคือ
สภาพของความคิดหรื อจิตใจที่มี ต่อสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง ซึ่งจะเป็ นปั จ จัยที่ทําให้ เกิ ดการแสดงออกถึง
พฤติกรรมนันตามมาในภายหลั
้
ง
5.2 ลักษณะของเจตคติ
ประหยัด ลักษณะงาม (2524: 81) ได้ กล่าวถึงลักษณะของเจตคติว่าจะประกอบไป
ด้ วยลักษณะสําคัญ 4 ประเภท คือ
1. เจตคติมีที่หมายเสมอ (Attitude Object)
2. มีการประเมินผลลัพธ์ (Evaluative Aspect) ว่าจะดี-ไม่ดี, ชอบ-ไม่ชอบ ต่อที่
หมายของเจตคตินนั ้
3. มีลกั ษณะค่อนข้ างมัน่ คง (Relatively Enduring)
4. เป็ นลักษณะของความพร้ อมที่จะตอบสนอง (Readiness For Response)
สงวนศรี วิรัชชัย (2527: 62) กล่าวถึงเจตคติของคนเราโดยทัว่ ไปว่ามีลักษณะที่
สําคัญ ดังนี ้
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1. เจตคติมี ที่ ห มาย ที่ ห มายของเจตคติ ได้ แ ก่ วัต ถุ สิ่ ง ของ บุค คล กลุ่ม คน
สถานที่ แนวคิด เหตุการณ์ และสถานการณ์ ต่า ง ๆ ที่ บุค คลได้ รั บ รู้ มี ป ระสบการณ์ และเกิ ด
ความคิดความเข้ าใจ ความรู้สกึ หรื อเจตคติตอ่ สิ่งนัน้ ๆ
2. เจตคติ เ กิ ด จากประสบการณ์ ห รื อเกิ ด จากการเรี ยนรู้ เวลาที่ เ ราได้ มี
ประสบการณ์หรื อได้ เรี ยนรู้บางสิ่งบางอย่าง เราก็จะประเมินและทําความเข้ าใจประสบการณ์หรื อ
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้นนั ้ ความคิด ความรู้สกึ ที่เกิดจากการประเมินผู้คน เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับประสบการณ์นนั ้ ๆ คือ เจตคติ แต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับบุคคลใดหรื อสิ่งใด เราก็จะ
ไม่เกิดเจตคติตอ่ สิ่งนันหรื
้ อคนนัน้
3. เจตคติ มี ทิ ศ ทางของการประเมิ น ทิ ศ ทางของการประเมิ น ก็ คื อ ลัก ษณะ
ความรู้ สึกหรื ออารมณ์ที่เกิด ถ้ าเป็ นความรู้สึกหรื อการประเมินว่า ชอบ พอใจ เห็นด้ วย ฯลฯ ก็ถือ
เป็ นทิศทางในทางที่ดี ซึง่ อาจเรี ยกได้ ว่า มีทิศทางในทางบวกหรื อเจตคตินิมาน (Positive Attitude)
และถ้ ามีความรู้สึกหรื อมีการประเมินว่า ไม่เห็นด้ วย ไม่พอใจ ไม่ชอบ ไม่ดี ฯลฯ ก็ถือเป็ นทิศทางที่
ไม่ดี เรี ยกว่าเจตคตินิเสธ (Negative Attitude)
การมีเจตคติในทางไม่ดีหรื อมีเจตคตินิเสธ ไม่ได้ หมายความว่าบุคคลไม่พึงมีเจต
คตินนั ้ แต่หมายถึงการมีความรู้สึกในทางลบ (ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เห็นด้ วย) ต่อบางสิ่งบางอย่างที่
เป็ นที่หมายของเจตคติของเขา ดังนัน้ เจตคตินิเสธที่บคุ คลมีตอ่ บางสิ่งบางอย่าง อาจเป็ นเจตคติที่
พึงประสงค์ เช่น การมีเจตคตินิเสธต่อการคดโกง มีเจตคตินิเสธต่อการพนัน ฯลฯ และในทํานอง
เดียวกัน การมีเจตคตินิมานก็ไม่ได้ หมายความว่าเป็ นเจตคติที่ควรจะได้ รับการสนับสนุนส่งเสริ ม
เสมอไป เจตคตินิมานบางอย่างก็ไม่ใช่เจตคติที่พึงประสงค์ เช่น การเจตคตินิมานต่อการพนัน การ
มีเจตคตินิมานต่อการพูดปด เป็ นต้ น
4. เจตคติมีความเข้ ม คือ มีปริ มาณความมากน้ อยของความรู้ สึก เช่น ถ้ าชอบ
มากหรื อไม่เห็นด้ วยอย่างมาก ก็แสดงว่ามีความเข้ มสูง ถ้ าชอบน้ อยหรื อไม่เห็นด้ วยนัก ก็จดั ว่าเป็ น
เจตคติที่มีความเข้ มตํ่า
5. เจตคติมีความคงทน เมื่อเจตคติได้ เกิดขึ ้นแล้ วมักจะเปลี่ยนได้ ยาก โดยเฉพาะ
เจตคติที่เกิดจากการสร้ างสมประสบการณ์มาตังแต่
้ เล็ก เช่น นักเรี ยนมัธยมหรื อนิสิตนักศึกษาที่มี
เจตคตินิเสธต่อวิชาคณิตศาสตร์ จะเปลี่ยนแปลงได้ ยากกว่านักเรี ยนประถมที่มีเจตคตินิเสธต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ทังนี
้ ้เพราะเจตคติของนิสิตนักศึกษาและนักเรี ย นมัธยมที่มีตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ นนั ้ ได้
เกิดและสร้ างสมมานานกว่าเจตคติของนักเรี ยนในระดับประถม
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6. เจตคติจ ะบ่ง บอกถึ ง ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งบุค คลผู้เ ป็ นเจ้ าของเจตคติกับ
สิ่งของ ผู้คน เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ นที่หมายของเจตคติ ลักษณะความสัมพันธ์นนั ้
จะเป็ นไปตามทิศทางของความรู้ สึกและอารมณ์ หรื อความผูกพัน ซึ่ง จะเป็ นผลต่อพฤติกรรมที่
บุคคลจะแสดงต่อสิ่งที่เป็ นเป้าหมายของเจตคติด้วย
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2529: 92-93) กล่าวว่าลักษณะของเจตคติจะเป็ น 2 มิติ คล้ าย
ๆ กับวัตถุซึ่งเป็ นมิติกว้ าง และมิติความยาว ลักษณะของเจตคติจะประกอบด้ วยมิ ติซึ่งมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี ้
1. ทิศทาง มีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ ทางบวก ได้ แก่ ความรู้ สึกหรื อที
ท่าในทางที่ดี ชอบ และพึงพอใจ เป็ นต้ น ส่วนทางลบ ก็จะเป็ นไปทางตรงข้ าม ได้ แก่ ความรู้สึกหรื อ
ทีทา่ ในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ และไม่พงึ พอใจ เป็ นต้ น
2. ความเข้ มข้ น มีอยู่ 2 ขนาด คือ ความเข้ มข้ นมาก และความเข้ มข้ นน้ อย เช่น บาง
คนมีความรู้สกึ ชอบความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมาก แต่บางคนมีทีท่าใฝ่ ตํ่ามาก ๆ
เป็ นต้ น ถ้ าบุคคลมีเจตคติที่มีความเข้ มข้ นมาก จะเป็ นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของเจตคติ สามารถแบ่งลักษณะของเจตคติ
ได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะตามทิศทาง ได้ แก่ เจตคติในทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็ นทิศทางใน
การวัดเจตคติ และอีกลักษณะหนึ่ง คือ ลักษณะตามความเข้ มข้ น เป็ นลักษณะของความมากน้ อย
ของเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะกินความรวมถึงความคงทนของเจตคติ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลเจ้ าของเจตคติกบั สิ่งของนัน้ ๆ ด้ วย หากไม่มีปัจจัยที่ทําให้ เปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ นนันก็
้ จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย
5.3 องค์ ประกอบของเจตคติ
ประหยัด ลักษณะงาม (2524: 80) ได้ กล่าวว่าองค์ประกอบของเจตคติไว้ ว่า บุคคล
จะสร้ างเจตคติ ต่อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ สถานการณ์ ใ ดสถานการณ์ ห นึ่ ง ได้ นัน้ มัก จะต้ อ งอาศัย
องค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี ้คือ
1. ความรู้ (Cognitive Component) บุคคลจะต้ องรู้ จะต้ องทราบรายละเอียด
เกี่ ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ เพื่อก่อให้ เกิดความเชื่อในสิ่งนัน้ เช่น เจตคติที่มีต่อระบบคอมมิวนิสต์
จะต้ องประกอบด้ วยความเข้ าใจในทฤษฎีของมาร์ ค ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ของรัสเซีย จีนแดง
ความเชื่อเกี่ยวกับระบบการบริหารภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และประเมินผลความเชื่อ
ที่มีอยูน่ นว่
ั ้ า พอใจหรื อไม่พอใจ ดีหรื อไม่ดี เป็ นต้ น
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2. ความรู้ สึก (Affective Component) องค์ประกอบส่วนนีจ้ ะเกี่ ยวข้ องกับ
อารมณ์ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง นั น้ ในรู ป ของความยิ น ดี ห รื อ ไม่ ยิ น ดี ชอบใจหรื อ ไม่ ช อบใจ
องค์ประกอบทางอารมณ์นี ้จะก่อให้ เกิดแรงจูงใจ เช่น ชาวอีสานไปอยู่กรุงเทพฯ มักจะมีความรู้สึก
เป็ นกันเอง สนิทสนมกับชาวอีสานด้ วยกัน มีความสนใจความเป็ นอยู่ของชาวอีสานมากกว่าพวก
อื่น เป็ นต้ น
3. แนวโน้ มของพฤติกรรม (Action Tendency) องค์ประกอบด้ านนี ้จะรวมพร้ อม
ของพฤติกรรมทังหมดที
้
่จะแสดงออกต่อเป้าหมาย เช่น ถ้ าบุคคลมีเจตคติทางบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่ กํ าหนดให้ เขาก็ มักจะให้ ค วามช่ว ยเหลื อสนับ สนุนสิ่ ง นัน้ แต่ ถ้ าหากเขามี เจตคติใ นทางลบ
พฤติกรรมที่แสดงออกมักออกมาในรูปของการทําลายหรื อลงโทษ ตัวอย่างเช่น ถ้ าหากนายดํา คํา
พา มีเจตคติที่ดีต่อชาวอีสาน พฤติกรรมที่แสดงออกของนายดีมกั จะยอมรับพึงพอใจที่ได้ สนทนา
วิสาสะกับพวกชาวอีสาน เป็ นต้ น แต่ถ้าหากนายดีมีเจตคติตอ่ ชาวอีสานในทางลบ เขาก็จะแสดง
อาการรังเกียจ ดูหมิ่น และหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวอีสาน เป็ นต้ น
สงวนศรี วิรัชชัย (2527: 61) กล่าวว่าเจตคติที่คนเรามีต่อผู้คนและสิ่งต่าง ๆ จะ
ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สําคัญ คือ
1. ความคิดความเข้ าใจ (Cognitive Component) ได้ แก่ ความรู้ ความคิด และ
ความเชื่อของเราเกี่ยวกับผู้คน วัตถุ สถานการณ์ ความคิด และสิ่งต่าง ๆ ที่เป็ นที่หมายของเจตคติ
เช่น เจตคติต่ออาชี พครู ก็ จะมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ เป็ นความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับบทบาท
หน้ าที่ สถานภาพ และลักษณะงานของครู
2. ความรู้สึกหรื ออารมณ์ (Affective Component หรื อ Feeling Component)
คือ ความรู้สึกหรื ออารมณ์ของเราที่เป็ นปฏิกิริยาต่อผู้คน เหตุการณ์ ความคิด หรื อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็ น
เป้าหมายของเจตคติ ความรู้สึกนี ้จะเป็ นความรู้สึกเชิงประเมิน เช่น ชอบ-ไม่ชอบ เห็นด้ วย-ไม่เห็น
ด้ วย ดี-ไม่ดี สวย-ไม่สวย ฯลฯ
3. แนวโน้ มของพฤติกรรม (Action Tendency, Behavioral Component หรื อ
Action Component) คือ รูปแบบของพฤติกรรมที่เราคิดจะแสดงออก เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เป็ นที่
หมายของเจตคติ ลัก ษณะพฤติ ก รรมที่ คิ ด จะแสดงออกมาหรื อ แนวโน้ ม ของพฤติ ก รรมนี จ้ ะ
สอดคล้ องกับความรู้ สึกที่มีอยู่ เช่น คนที่มี ความรู้ สึกชอบ มีเจตคติที่ดีต่อครู ก็อยากจะสรรเสริ ญ
สนับสนุน ให้ ความร่ วมมือกับครู แต่ถ้าไม่ชอบหรื อมีเจตคติที่ไม่ดีต่อครู ก็อยากจะพูดโจมตีหรื อ
กล่าวถึงความไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับครู
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2529: 93) ได้ สรุปองค์ประกอบของเจตคติ 3 องค์ประกอบ คือ
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1. องค์ประกอบทางด้ านความรู้ (Cognitive Component) เช่น ความรู้ ที่บคุ คล
ได้ รับมา ซึ่งอาจจะถูกหรื ออาจจะผิดก็ได้ ทังนี
้ ้รวมทังความเชื
้
่อของบุคคลนัน้ ๆ ด้ วย จากความรู้
และความเชื่อจะเป็ นส่วนหนึ่งของเจตคติ เช่น บุคคลที่เรี ยนรู้ เรื่ องเกี่ ยวกับยิวก็จะมีความรู้ เรื่ อง
เกี่ยวกับยิว ซึง่ จะเป็ นส่วนหนึง่ ของเจตคติที่เกี่ยวกับยิวในโอกาสต่อมาได้
2. องค์ประกอบทางด้ านความรู้สึก (Affective Component) เมื่อบุคคลได้ เรี ยนรู้
อะไรมาก็จะเกิดความรู้ สึกหรื อท่าทีต่อสิ่งนันว่
้ าชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจ เช่น ได้ เรี ยนรู้
เรื่ องยิวมาแล้ ว จะชอบยิวหรื อไม่ชอบก็ได้
3. องค์ประกอบทางด้ านพฤติกรรม (Behavioral Component) เมื่อบุคคลได้
เรี ยนรู้อะไรมา ก็จะเกิดความรู้สกึ หรื อท่าทีตอ่ สิ่งนันในทางบวกหรื
้
อลบก็ได้ และจะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ่ง นัน้ เช่น บุคคลที่ เรี ยนรู้ เรื่ องยิวแล้ วอาจจะเกิดความรู้ สึกชอบหรื อไม่ช อบก็ ไ ด้
ต่อจากนันก็
้ จะแสดงพฤติกรรมต่อเนื่อง ถ้ าชอบก็อาจจะคบเป็ นเพื่อน ถ้ าไม่ชอบก็อาจจะหนีให้ ไกล
ดังนี ้เป็ นต้ น
รัญจวน คําวชิรพิทกั ษ์ (2548: 240-241) ได้ กล่าวว่ามีนกั จิตวิทยาสังคมได้ เสนอ
โครงสร้ างของเจตคติที่สําคัญ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ระบุว่า เจตคติมีองค์ประกอบเดียว เจตคติมี 2
องค์ประกอบ และเจตคติมี 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. กลุ่ ม ที่ ร ะบุ ว่ า เจตคติ มี อ งค์ ป ระกอบเดี ย ว แนวคิ ด ที่ ร ะบุ ว่ า เจตคติ มี
องค์ ป ระกอบเดี ย ว คื อ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ในทางที่ ช อบหรื อ ไม่ ช อบที่ บุ ค คลมี ต่ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวคิดนี ้ ได้ แก่ เบม ฟิ ชไบน์ และไอเซ็นและเธอร์ สโตน
2. เจตคติ มี 2 องค์ ป ระกอบ แนวคิ ด นี ร้ ะบุ ว่ า เจตคติ มี 2 องค์ ป ระกอบ คื อ
องค์ประกอบด้ านปั ญญาและองค์ประกอบด้ านอารมณ์ ความรู้สึก นักจิตวิทยาที่สนับสนุนเจตคติ
แนวนี ้ได้ แก่ แคทซ์ และโรเซนเบอร์ ก
3. เจตคติมี 3 องค์ประกอบ แนวคิดนี ้ระบุว่าองค์ประกอบทัง้ 3 ของเจตคติ ได้ แก่
องค์ประกอบด้ านปั ญญา ได้ แก่ ความเชื่ อ ความรู้ ความคิด และความเห็นที่บุคคลมีต่อที่หมาย
ของเจตคติ องค์ประกอบด้ านความรู้สึก ได้ แก่ ความรู้สึกชอบ-ไม่ชอบ หรื อท่าทีที่ดี-ไม่ดี ที่บคุ คลมี
ต่อที่หมายของเจตคติ และองค์ประกอบด้ านพฤติกรรม ได้ แก่ แนวโน้ มหรื อความพร้ อมที่บคุ คลจะ
ปฏิบตั ติ อ่ ที่หมายของเจตคติ
ปั จจุบนั มีแนวโน้ มว่าแนวคิดคิดของกลุ่มที่เชื่อว่าเจตคติมีองค์ประกอบเดียวจะ
ได้ รับความนิยมสูงสุด คือ องค์ประกอบทางด้ านความรู้สึกที่มีความรู้ ความคิด หรื อความเชื่อเป็ น
รากฐานสําคัญ โดยเจตคติเป็ นผลที่เกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างความรู้ความคิดและความรู้สกึ
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จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบของเจตคติ สามารถสรุ ปได้ ว่าเจตคติมี
องค์ประกอบทังหมด
้
3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้หรื อความเข้ าใจ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่จะทําให้ บคุ คล
เกิดความรู้ สึกออกมาได้ ด้ านอารมณ์ความรู้สึก เป็ นความคิดที่เกิดขึ ้นเมื่อเกิดองค์ประกอบด้ านที่
หนึง่ ขึ ้น และด้ านพฤติกรรม เป็ นปฏิกิริยาตอบกลับที่เกิดจาองค์ประกอบด้ านที่สอง
5.4 การวัดและประเมินเจตคติ
ประหยัด ลักษณะงาม (2524: 82) ได้ กล่าวว่าเจตคติเป็ นลักษณะที่เกิดขึ ้นในจิตใจ
ของบุคคล และเกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมของบุค คล จึง จํ าเป็ นจะต้ องหาเครื่ องมื อวัดเจตคติที่ มี
ความหมายเที่ยงตรง มีความเชื่อถือได้ และเครื่ องมือนันจะต้
้ องมีคา่ อํานาจจําแนกคุณภาพเจตคติ
ของบุคคลได้ ด้วย แต่เนื่องจากเจตคติเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจของบุคคล มาตราที่ใช้ วดั จะวัด
โดยตรงไม่ได้ จึงเป็ นเพียงการอ้ างอิงเอาจากการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้ า ซึ่งอาจจะเป็ น
พฤติกรรมทางกาย ทางวาจา หรื อภาษาก็ได้
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531: 16-18) ได้ กล่าวว่าเจตคติเป็ นพฤติกรรมภายในที่มีลกั ษณะ
เป็ นนามธรรม ซึง่ การศึกษาเจตคตินนทํ
ั ้ าได้ 3 วิธี คือ
1. การสัง เกต เป็ น วิธี ก ารหนึ่ง ที่ ใช้ ศึกษาเจตคติโดยใช้ ป ระสาทหูและตาเป็ น
สําคัญ เป็ นวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้ วนําข้ อมูลที่สงั เกต
นันไปอนุ
้
มานว่าบุคคลนันมี
้ เจคติตอ่ สิ่งนันเป็
้ นอย่างไร
2. การให้ รายงานตัวเอง เป็ น วิธี ศึกษาเจตคติของบุค คลโดยให้ บุคคลนัน้ เล่า
ความรู้สึกที่มีตอ่ สิ่งนันออกมา
้
วิธีการนี ้เป็ นวิธีการของเทอร์ สโตน ลิเคิร์ท กัทท์แมน และอ๊ อสกู๊ด ที่
ได้ พยายามสร้ างสเกลการวัดเจตคติขึ ้น คะแนนที่ได้ จากการวัดเจตคติแบบสเกลนี ้จัดแบ่งออกเป็ น
ช่วง ๆ โดยแต่ละช่วงมีขนาดเท่ากัน สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกันได้
3. เทคนิคการฉายออก เป็ นวิธีวดั เจคติโดยการสร้ างจินตนาการจากภาพ โดยใช้
ภาพเป็ นตัวกระตุ้นให้ บุคคลนัน้ แสดงความคิดเห็นออกมา จะได้ สังเกตและวัดได้ ว่าบุคคลนั น้ มี
ความรู้สกึ อย่างไร
ดังนัน้ การวัดและประเมินเจตคติจึงจําเป็ นที่จะต้ องสร้ างเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการวัด
และประเมิน เพื่อให้ มีมาตรฐานและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจยั จึงได้ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
แนวทางในการสร้ างแบบวัดเจตคติ โดยมีนกั วิชาการหลายท่านได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
สงวนศรี วิรัชชัย (2527: 64-66) ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531: 23-76) และพวงรัตน์ ทวี
รัตน์ (2538-109) ได้ กล่าวถึงการสร้ างแบบวัดเจตคติในทิศทางเดียวว่า มีมาตรในการวัดเจตคติที่
นิยมอยู่ 3 ชนิด ดังนี ้
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1. มาตรวัดของเทอร์ สโตน เป็ นการกําหนดช่วงความรู้ สึกของคนที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเป็ น 11 ช่วง จากน้ อยที่สดุ ถึงมากที่สดุ ข้ อความที่บรรจุลงในมาตรวัดจะต้ องนําไปให้ ผ้ ตู ดั สิน
พิจารณาว่าควรอยู่ในตําแหน่งใดของมาตรา โดยยึดหลักว่า ข้ อความคิดเห็นที่จะใช้ เป็ นเครื่ องมือ
วัดเจคติได้ ต้องให้ ข้อความคิดเห็นนันแทนความมากน้
้
อยของเจตคติที่มีตอ่ เรื่ องนัน้ ๆ และช่วงเจต
คติแต่ละข้ อความคิดเห็นจะมีระยะห่างเท่าๆ กัน ตามมาตรวัด
2. มาตรวัดของลิเคิร์ท เป็ นการกํ าหนดช่วงความรู้ สึกของคนเป็ น 5 ช่วงหรื อ 5
ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ข้ อความที่บรรจุลง
ในมาตรวัดประกอบด้ วข้ อความที่แสดงความรู้ สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดทัง้ ในทางที่ดี (ทางบวก) และ
ในทางที่ไม่ดี (ทางลบ) และมีจํานวนพอ ๆ กัน การกําหนดนํ ้าหนักคะแนนการตอบแต่ละตัวเลือก
กระทําภายหลังจากที่ได้ รวบรวมข้ อมูลมาแล้ ว การใช้ มาตรวัดนี ้มีผ้ นู ิยมใช้ กนั มาก เพราะสะดวก
สร้ างง่าย รวดเร็ว และมีความเชื่อมัน่ ค่อนข้ างสูง
3. มาตรวัดของออสกูด หรื อวิธีวดั ทัศนคติโดยใช้ ความหมายทางภาษา เป็ นการ
ใช้ คําคุณศัพท์มาอธิบายความหมายของสิ่งเร้ า โดยมีคณ
ุ ศัพท์ตรงข้ ามกันเป็ นขัว้ ของมาตรวัด เป็ น
วิธีการวัดความคิดรวบยอดของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ออสกูดเชื่อว่าภาษา
เป็ นสื่อความหมายและผลิตผลความรู้ของมนุษย์ สามารถนํามาวัดการรับรู้ ความรู้สึก เจตคติ และ
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ คําคุณศัพท์ที่ใช้ ในการอธิบายคุณลักษณะสามารถแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ
คือ
3.1 องค์ประกอบด้ านการประเมินค่า เช่น ดี-ชัว่ จริง-เท็จ ฉลาด-โง่
3.2 องค์ ป ระกอบด้ า นศัก ยภาพ เช่น แข็ ง แรง-อ่ อ นแอ หนัก -เบา หยาบละเอียด
3.3 องค์ประกอบด้ านกิจกรรม เช่น เร็ว-ช้ า กระตือรื อร้ น-เฉื่อยชา
นอกจากนี ้ ศั ก ดิ์ สุ น ทรเสณี (2531: 102-105) ยั ง ได้ กล่ า วถึ ง วิ ธี การเขี ย น
แบบสอบถามวัดเจคติไว้ ว่า แบบสอบถามชุดหนึ่งๆ จะประกอบด้ วยกลุ่มของข้ อความที่ใช้ ถาม
เกี่ ย วกับ เจคติ ที่ มี ต่อ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง จึ ง ควรพิ จ าณาประเภทของคํ า ถาม ซึ่ง คํ า ถามที่ ใ ช้ ใ น
แบบสอบถามวัดเจคติโดยทัว่ ไป มีอยู่ 3 ประเภท คือ
1. คํ า ถามเกี่ ย วกับ ข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ แ ก่ คํ า ถามเรื่ อ งส่ ว นตัว ของผู้ต อบ มัก จะ
เกี่ ยวข้ องกับอายุ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา ฯลฯ จุดประสงค์ของคําถาม
ประเภทนี ้เพื่อจะทราบถึงลักษณะหรื อข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ตอบโดยทัว่ ๆ ไป มักจะอยู่
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ตอนแรกสุดของแบบสอบถาม โดยคําถามประเภทนี ้จะมีในแบบสอบถามก็ต่อเมื่อต้ องการทราบ
ภูมิหลังของผู้ตอบ หรื อต้ องการจะนําผลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษา
2. คําถามที่เป็ นความรู้ เป็ นคําถามเพื่อต้ องการจะรู้ ว่าผู้ตอบรู้ อะไรบ้ าง รู้ มาก
น้ อยแค่ไหน และรู้ได้ อย่างไร การที่ต้องมีคําถามที่เป็ นความรู้ เนื่องจากว่าความรู้ของผู้ตอบมักจะมี
ความสัมพันธ์กบั เจตคติของเขาต่อเรื่ องนัน้ ๆ การวัดความรู้สามารถวัดได้ แม้ ว่าผู้ตอบจะมีเจตคติ
ต่อเรื่ องนัน้ ๆ ไปในทางที่ดีหรื อไม่ดี
3. คําถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและเจตคติ เป็ นคําถามหรื อข้ อความที่ใช้ วดั เจต
คติ ซึ่งคําถามจะเกี่ ยวข้ องกับความรู้ สึก ความเชื่อ อุดมคติ ค่านิยม และข้ อสมมติล่วงหน้ าของ
ผู้ตอบ เป็ นข้ อความที่ได้ วิเคราะห์มาแล้ ว อาจจะใช้ วิธีการของเทอร์ สโตน, ลิเคิร์ท, ออสกูด
หรื อกัทท์แมน เพื่อที่จะค้ นหาว่าผู้ตอบคิดและรู้ สึกอย่างไรต่อเรื่ องที่ถูกถาม ณ ช่วงเวลานัน้ ซึ่ง
ความรู้ สึกของเราในช่วงเวลานัน้ จะเป็ นสิ่งที่สะท้ อนมาจากเจตคติที่ฝังลึกอยู่ในใจของผู้ตอบ ใน
การที่จะวัดเจตคติของบุคคลใดควรจะได้ ทราบพื ้นฐานทัว่ ๆ ไป ตลอดจนประสบการณ์ และระดับ
การศึกษาของผู้ตอบด้ วย เพื่อใช้ เป็ นประโยชน์ในการสร้ างแบบสอบถามต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการเขียนข้ อความในแบบสอบถาม
1. การเขียนข้ อความควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง เช่น ไม่ควรใช้ คําว่า.....
ประเทศไทยมีพลเมือง 45 ล้ านคน
2. หลีกเลี่ยงที่จะถามสิ่งที่เกี่ยวกับอดีตที่ผ้ ตู อบอาจสะเทือนใจ
3. ไม่ควรใช้ ข้อความที่สามารถตีความได้ หลายแง่มมุ
4. ไม่ควรใช้ ข้อความไม่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด
5. ไม่ควรใช้ ข้อความที่ผ้ ตู อบสามารถตอบได้ หรื อเลือกตอบเหมือนกันหมดหรื อ
ตอบไม่ได้ เลย
6. ควรเลื อกข้ อความที่ เป็ นตัวแทน หรื อครอบคลุม ความรู้ สึก ความเชื่ อ และ
ความพยายามที่จะทํา
7. ใช้ ภาษาง่าย ชัดเจน และไม่อ้อมค้ อม
8. ถ้ อยคํากะทัดรัด ใช้ คําไม่เกิน 20 คํา
9. ข้ อความหนึง่ ควรมีความคิดเดียวและเป็ นประโยคเดียว
10. ไม่ควรใช้ คําว่า ทังหมด
้
ทัว่ ไป ไม่มีเลย
11. การใช้ คําว่า เท่านัน้ ควรจะใช้ อย่างระมัดระวังที่สดุ
12. ไม่ควรใช้ ประโยคปฏิเสธซ้ อนปฏิเสธ
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13. ในแบบสอบถามควรประกอบด้ วยข้ อความที่เป็ นทังนิ
้ มานและนิเสธ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินเจตคติ สามารถสรุปได้ ว่า เจตคติ
เป็ นความรู้ สึกนึกคิดที่จําเป็ นจะต้ องมีเครื่ องมือหรื อเกณฑ์ในการวัดเพื่อสร้ างความเชื่อถื อและ
ความเที่ยงตรง โดยมาตรในการวัดเจตคตินนมี
ั ้ อยู่หลายแบบ แต่ที่ได้ รับความนิยมคือมาตรวัดของ
ลิเคิร์ทที่ แบ่งช่วงการวัดเป็ น 5 ช่วง และชุดคําถามชุดหนึ่งควรประกอบไปด้ วย คําถามเกี่ ยวกับ
ข้ อเท็จจริง คําถามที่เป็ นความรู้ และคําถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและเจตคติ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้
จึงเลือกใช้ การวัดแบบลิเคิร์ท เนื่องจากมีการแบ่งมาตรการวัดที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรี ยน
และสอดคล้ องกับลักษณะของคําถามในแบบวัดเจตคติของผู้เรี ยน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับคิดอรรถฐาน
งานวิจยั ในประเทศ
อภิรักษ์ อนะมาน (2546:163-169) ได้ ศกึ ษาการบูรณาการการสอนเขียนแบบอรรถ
ฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษา: รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยพัฒนารูปแบบบูรณาการการสอน
เขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้ างความสามารถในการเขียนความเรี ยง
ร้ อยแก้ ว ทักษะทางภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนในระดับอุดมศึกษา ศึกษาผลของ
การใช้ รู ป แบบบูร ณาการการสอนการเขี ย นแบบอรรถฐานในรายวิ ช าระดับ อุด มศึ ก ษาที่ มี ต่อ
ความสามารถในการเขียนความเรี ยงร้ อยแก้ ว ทักษะทางภาษา และผมสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผู้เรี ยนในระดับอุดมศึกษา เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนความเรี ยงร้ อยแก้ วและทักษะ
ทางภาษาของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้ รับการสอนโดยใช้ รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียน
แบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษากับกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 60 คน เป็ นกลุ่มทดลอง
30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 32 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 18 คน
กลุม่ ควบคุม 14 คน ซึง่ ได้ มาโดยวิธีการสุม่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบความสามารถ
ในการเขี ย นความเรี ย งร้ อยแก้ วและเกณฑ์ ก ารตรวจให้ ค ะแนน แบบสอบทัก ษะทางภาษา
ประกอบด้ วย แบบสอบทักษะการอ่าน แบบสอบทักษะการเขียน แบบสอบทักษะการฟั ง และแบบ
สอบทักษะการพูด และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่ พัฒ นาขึ น้ คื อ รู ป แบบบูร ณาการการสอนการเขี ย นในรายวิ ช าระดับ อุด มศึก ษา เพื่ อ
เสริ มสร้ างความสามารถในการเขียนความเรี ยงร้ อยแก้ ว ทักษะทางภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนัก ศึก ษาในระดับ อุด มศึก ษา มี อ งค์ ป ระกอบสํ า คัญ ได้ แ ก่ หลัก การ วัต ถุป ระสงค์
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ลักษณะเฉพาะของรูปแบบ เงื่อนไขและขอบเขตของรูปแบบ กระบวนการบูรณาการการเรี ยนการ
สอนของรูปแบบ และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้
รู ป แบบบูร ณาการการสอนการเขี ย นแบบอรรถฐานในรายวิ ช าระดับ อุด มศึก ษาได้ ค ะแนน
ความสามารถในการเขียนความเรี ยงร้ อยแก้ ว สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทัง้ 2 กลุ่มสาขาวิชา คือสูง
กว่าร้ อยละ 70 มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงร้ อยแก้ วสูงกว่านักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ การ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ คะแนนทักษะทางภาษาตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
กําหนดทัง้ 2 กลุ่มสาขาวิชา คือตํ่ากว่าร้ อยละ 70 นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ที่เรี ยนโดย
ใช้ รูปแบบบูรณาการการสอนการเขี ยนแบบอรรถฐานในรายวิช าระดับอุดมศึกษามีทักษะทาง
ภาษาสูง กว่านักศึก ษากลุ่ม สาขาวิ ช าสัง คมศาสตร์ ที่ เรี ย นโดยใช้ ก ารสอนแบบปกติอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนโดยใช้ การสอน
แบบปกติมี ทักษะทางภาษาสูงกว่านักศึกษากลุ่ม สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบ
บูรณาการการสอนการเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษาอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียนแบบอรรถฐานใน
รายวิชาระดับอุดมศึกษาได้ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ทัง้ 2 กลุ่ม
สาขาวิชาคือตํ่ากว่าร้ อยละ 60 ของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และร้ อยละ 50 ของกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
ฉัตรชัย อภิวนั ท์สนอง (2548: 93-98) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
อ่า น ความสามารถในการเขี ย น และแรงจูง ใจในการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน
วิธีการสอนตามคู่มือครู โดยเปรี ยบเทียบความสามารถและแรงจูง ใจในการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีการสอนภาษาแบบอรรถ
ฐานกับวิธีการสอนตามคู่มือครู และระหว่างก่อนและหลังได้ รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน กลุ่ม ตัวอย่างคือนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน จํานวน 80 คน ซึ่งได้ มากจากการสุ่มอย่าง
ง่าย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการสอนของกลุม่ ทดลองโดยใช้ วิธีการตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน จํานวน 20 คาบ แผนการสอนของกลุม่ ควบคุมซึ่งสร้ างขึ ้นตามขันตอนการสอน
้
ของคู่ มื อ ครู ข องหน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ กรมสามั ญ ศึ ก ษา จํ า นวน 20 คาบ แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอัง กฤษ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการ
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อ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ไ ด้ รับการสอนด้ วยวิธี การสอนตามแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานกับวิธีการสอนตามคูม่ ือครูไม่แตกต่างกัน ความสามารถในการ
เขียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐานกั บ วิ ธี ก ารสอนตามคู่ มื อ ครู แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ . 01
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการสอนด้ วย
วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการ
สอนตามวิธีการสอนตามคูม่ ือครูแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจในการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการได้ รับการสอน
ตามแนวทฤษฎี การสอนภาษาแบบอรรถฐานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนและหลัง
การได้ รับการสอนตามวิธีการสอนตามคูม่ ือครูไม่แตกต่างกัน
วรรณระวี วิรัตน์ (2550: 83-84) ได้ เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนตามแนวทฤษฎี การสอน
ภาษาแบบอรรถฐานกับการจัดการเรี ยนรู้ตามคูม่ ือครู กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 โรงเรี ยนไตรราชวิทยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองที่เรี ยนตามแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาแบบอรรถฐาน จํานวน 1 ห้ องเรี ยน และกลุม่ ควบคุมจัดการเรี ยนรู้ตามคูม่ ือครู จํานวน 1
ห้ องเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน จํ า นวน 20 ชั่ว โมง และแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตามคู่ มื อ ครู จํ า นวน 20 ชั่ ว โมง
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเรี ยงความ แบบสอบถามวัดเจตคติตอ่ วิชาภาษาไทย
และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุขภาพจิต ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการ
เขียนเรี ยงความของนักเรี ยนที่เรี ยนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานกับนักเรี ยนที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้ตามคูม่ ือครูแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอ่ วิชา
ภาษาไทยของนักเรี ยนที่เรี ยนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานกับนักเรี ยนที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ตามคูม่ ือครูไม่แตกต่างกัน
อินทร์ วุธ เกษตระชนม์ (2551: 94-100) ได้ ศึกษาผลของการสอนการเขียนตาม
แนวคิดอรรถฐานที่มีตอ่ ความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิงสร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 โดยเปรี ย บเที ยบความสามารถในการเขี ยนเรี ยงความเชิ ง
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สร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างนักเรี ยนที่ได้ รับการ
สอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานกับนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีปกติ และระหว่างก่อนและ
หลัง การสอนเขี ยนตามแนวคิดอรรถฐาน กลุ่ม ตัวอย่างคือนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ห้ องเรี ยน จํานวนห้ องละ 30 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ใ นการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิ ง
สร้ างสรรค์ เกณฑ์การตรวจให้ คะแนนความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิงสร้ างสรรค์ แบบวัด
ความคิดสร้ างสรรค์ และเกณฑ์ การตรวจให้ คะแนนความคิดสร้ างสรรค์ เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการ
ทดลอง ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ย นรู้ การสอนเขี ยนเรี ยงความเชิ ง สร้ างสรรค์ จํ านวน 16 แผน
แบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้กลุ่มทดลอง จํานวน 8 คาบ และแผนการจัดการเรี ยนรู้กลุ่มควบคุม
จํ า นวน 8 คาบ ผลการวิ จัย พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสอนการเขี ย นตามแนวคิด อรรถฐานมี
ความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิงสร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิงสร้ างสรรค์
และความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนการเขียนด้ วยวิธีปกติอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
วิไล พันชนกกุล (2553: 84-87) ได้ ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้ านการเขี ยน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยศึกษาและ
เปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับ
การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และศึกษาเจต
คติตอ่ การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้ านดงแสนสุข จัง หวัด
อุดรธานี จํานวน 13 คน ซึ่งได้ จากการเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ
แผนการจัดการเรี ยนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จํานวน 8 แผน
แผนละ 3 ชัว่ โมง แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แบบวัดเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถด้ านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถด้ านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนมีเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยูใ่ นระดับค่อนข้ างดี โดยมีคา่ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
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สาลิกา หารประทุม (2558: 43-47) ได้ ศึกษากิจกรรมการสอนด้ วยวิธีอรรถฐาน
กระบวนการเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่ องสร้ างแรงบันดาลใจของนิสิต โดยศึกษา
ความสามารถในการเขียนเรื่ องสร้ างแรงบันดาลใจของนิสติด้วยกิจกรรมการเขียนแบบ Process
Genre Approach และศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มี ต่อรู ปแบบกิจ กรรมการเขียนแบบ
Process Genre Approach ที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตชันปี
้ ที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เรี ยนรายวิชา 01053305 Narrative and Descriptive
Composition ภาคเรี ยนที่ 2 ประจํ าปี การศึก ษา 2557 จํ านวน 1 ห้ อง มี นิสิ ตจํ านวน 24 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แผนการจัดกิ จ กรรมการสอนเขี ยนด้ วยวิธี Process Genre
Approach เพื่อพัฒนาการเขียนเรื่ องสร้ างแรงบันดาลใจของนิสิต และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีตอ่ การเรี ยนด้ วยกิจกรรมการสอนเขียนแบบ Process Genre Approach ผลการวิจยั
พบว่าการจัดกิจกรรมการสอนแบบ PGA ช่วยพัฒนาการเขียนของนิสิต และนิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการสอนเขียนด้ วยวิธี Process Genre Approach ในระดับมากที่สดุ
งานวิจยั ต่างประเทศ
ไฮแลนด์ (Hyland, 1990) ได้ ศกึ ษาผลของการสอนคําอธิบายอรรถลักษณ์ที่มีผลต่อ
การเขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษเชิ งโต้ แย้ ง (Argumentative Essay) พร้ อมทังนํ
้ าเสนอรูปแบบ
ภาษาของการเรี ย งความภาษาอัง กฤษของการเขี ย นในการเรี ย งความลัก ษณะดัง กล่ า วซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า มีวิธีดงั กล่าวเป็ นประโยชน์และส่งผลต่อคุณภาพของงานเขียน
ซาลาซูร์ (Salahshoor, 2001)ได้ ศกึ ษาการนําแนวคิดอรรถฐานมาใช้ ในการเรี ยนการ
สอนวิ ช าภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาต่างประเทศในประเทศอิห ร่ าน ซึ่ง มี ปัญหาเรื่ องการไม่มี พื น้
ฐานความรู้เดิมด้ านโครงสร้ างทางภาษาของนักเรี ยน เมื่อวิเคราะห์แล้ วพบว่า นักเรี ยนขาดการฝึ ก
ปฏิบตั ิ และมีการใช้ อรรถลักษณ์ไม่เหมาะสม ประกอบกับตําราเรี ยนมีเนื ้อหายาก เช่น บางเนื ้อหา
เหมาะกับการศึกษาเพื่อการวิจยั มากกว่าจะนํามาใช้ สอน จึงสรุปได้ วา่ ผู้สอนต้ องระมัดระวังในการ
เลือกใช้ เอกสารตําราให้ มากขึ ้นโดยมีเป้าหมายในการเลือกใช้ อรรถลักษณ์ทางภาษาให้ เหมาะสม
เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมความรู้ทางด้ านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ ดีขึ ้น
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดอรรถฐาน สามารถสรุ ปได้ ว่า แนวคิด
อรรถฐานเป็ นแนวคิดที่สามารถนํามาใช้ กับการเรี ยนการสอนด้ านภาษาซึ่งปรากฏทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเริ่ มจากพื ้นฐานการอ่านจนกระทัง่ พัฒนาไปสู่การเขียน และการเขียนเชิง
สร้ างสรรค์ พื ้นฐานของแนวคิดดังกล่าวมาจากการศึกษาตามทฤษฎีความรู้เดิมที่มีอยู่ เมื่อผู้เรี ยน
สามารถเข้ าใจทฤษฎี พืน้ ฐานทางภาษาได้ แล้ วจึงสามารถนํ ามาสู่กระบวนการเขียนเพื่อแสดง
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ความรู้และแสดงความคิดสร้ างสรรค์ได้ งานวิจยั ส่วนใหญ่จะเป็ นงานเขียนร้ อยแก้ ว ผู้วิจยั จึงได้ นํา
แนวคิ ด ดัง กล่ า วมาปรั บ ใช้ ใ นด้ า นการศึก ษาทฤษฎี พื น้ ฐานด้ า นการเขี ย นและการคิ ด ในเชิ ง
สร้ างสรรค์ โดยการประยุกต์กบั การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ที่แตกต่างจากงานวิจยั อื่นที่เป็ น
ลักษณะของการเขียนร้ อยแก้ วเชิงสร้ างสรรค์
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
งานวิจยั ในประเทศ
อุทมุ พร แก่นทอง (2553: 60-61) ได้ เปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์กบั การจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ โรงเรี ยน
วัดปากบ่อ กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดปากบ่อ
โดยใช้ การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มจากประชากร โดยจับสลากห้ องเรี ยน จํานวน 2 ห้ องเรี ยนจากทังหมด
้
5 ห้ องเรี ยน เป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้ องเรี ยน จํานวน 20 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้ องเรี ยน จํานวน 20
คน ดําเนินการจัดกลุ่มให้ เท่าเทียมกันแบบคละความสามารถของนักเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์และแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ ผลการวิจยั
พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนแบบซินเนคติกส์มีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์สูงกว่าการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบปกติ ผลการเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนทัง้ 2 กลุ่มโดยการทดสอบที
(t-test) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ภณิ ด า ยานะ (2554: 48) ได้ ศึก ษาการใช้ เ ทคนิ ค ซิ น เนคติ ก ส์ เ พื่ อ พัฒ นา
ความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
ศึกษาความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ เทคนิคซิ
นเนคติกส์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์กบั เกณฑ์ร้อยละ 60 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
การเขียนบทโฆษณาสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เรี ยนโดยใช้ เทคนิคซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/5 โรงเรี ยนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน จํานวน 45 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้การเขียนบทโฆษณาสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้ เทคนิคซินเนคติกส์
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการเขี ย นบทโฆษณาสาหรั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เกณฑ์ ป ระเมิ น
ความสามารถในการเขี ยนบทโฆษณาสาหรั บสื่อสิ่งพิม พ์ และแบบสอบถามความคิดเห็น ของ
นัก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นการเขี ย นบทโฆษณาสาหรั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ โ ดยใช้ เทคนิ ค ซิ น เนคติ ก ส์
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ เทคนิคซินเนคติกส์มีความสามารถในการเขียนบทโฆษณา
สาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ผา่ นเกณฑ์การประเมินตามที่ตงไว้
ั ้ และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ เทคนิคซินเนคติกส์
มีความคิดเห็นต่อการเขียนบทโฆษณา สําหรับสื่อสิ่งพิมพ์อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
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เสาวรัตน์ คําอ่อน (2555: 91-92) ได้ เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การคิด
วิจารณญาณและการยอมรับนับถือตนเอง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานกับการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
โดยพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน และแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ เปรี ยบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
ยอมรับนับถือตนเองของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนเรื่ องการอ่านเชิงวิเคราะห์ ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานกับการจัดการเรี ยนรู้แบบซิ
นเนคติกส์ และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการยอมรับ
นับถือตนเองของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการอ่านเชิงวิเคราะห์
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานกับการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 และ 2/3 โรงเรี ยนโพธิแสนวิทยา จํานวน 61 คน จําแนกเป็ น
กลุ่มทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน จํานวน 28 คน และกลุ่มทดลองใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์ จํานวน 33 คน ได้ มาโดยการสุ่ม แบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
และแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 วิธีละ 9 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง
แบบทดสอบซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทยและแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และ
แบบวัดการยอมรับนับถือตนเองของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานและแบบซินเนคติกส์ เท่ากับ 0.5933 และ
0.6112 ตามลําดับ นักเรี ยนที่เรี ยนโดยจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์ มีการคิดและวิจารณญาณและการยอมรับนับถือตนเองหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน และแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์ มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การคิด
วิจารณญาณและการยอมรับนับถื อตนเอง หลังเรี ยนทัง้ 2 รู ปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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อาจิยา หลิมกุล (2556: 54-55) ได้ ศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ที่ จัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบซิ น เนคติ ก ส์ โดย
เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาบัณ ฑิต ที่ จัด การเรี ยนการสอนตามรู ป แบบซิ น เนคติก ส์ และศึก ษาความคิด เห็น ของ
นักศึกษาระดับปริ ญ ญาบัณ ฑิ ตที่ มี ต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบซิ นเนคติก ส์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชา THA1303 การพัฒนาทักษะการเขียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด จํานวน 1 ห้ องเรี ยน
ทังสิ
้ น้ 40 คน ด้ วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
จัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบซินเนคติกส์ของทิศนา แขมมณี จํานวน 7 แผน แผนละ 4 คาบ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ เกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้ างสรรค์ และแบบทดสอบความคิดเห็นที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบการ
ซินเนคติกส์ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษามีความสามารถในการเขียนนิทานมากที่สุด
และมีความสามารถด้ านการเชื่อมโยงความคิดมากที่สุด และความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบซินเนคติกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้ วยมาก
อรทัย โรจน์สุกิจ (2556: 101-104) ได้ พัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดย
พัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคซินเนค
ติก ส์ สํ า หรั บนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 เปรี ยบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนขันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรม
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคซินเนคติกส์ และศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ เ ทคนิค ซิ นเนคติกส์ กลุ่ม ตัวอย่า งคืน นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4/1
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัม ย์ จํานวนนักเรี ยน 50 คน ซึ่งใช้ การสุ่มอย่างง่าย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
โดยใช้ เทคนิคซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน ผลการวิจยั
พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้
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เทคนิคซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเขียนเชิง
สร้ างสรรค์ กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคซิ นเนคติกส์ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคซินเนคติกส์ โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
จรรยา ปิ ตรัมย์ (2556: 134-137) ได้ พฒ
ั นาแบบฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยศึก ษาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กทักษะการเขี ยนเชิ ง สร้ างสรรค์ กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย โดยใช้ การเรี ย นรู้ แบบซิ น เนคติ ก ส์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ การ
เรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบ
ซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
โรงเรี ยนสวายจีกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 40 คน ได้ มาโดยใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
ห้ องเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนด้ วยแบบฝึ ก
ทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์
สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้ การเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
มี ประสิ ทธิ ภ าพเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ นักเรี ย นที่ เรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการเขี ยนเชิ ง
สร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ภาษาไทย โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบซิ นเนคติกส์ สํ าหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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สมพร ช่อสูงเนิน (2558: 115) ได้ ศึกษาการเปรี ยบเทียบการอ่านและการเขียนสื่ อ
ความ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยใช้ การเรี ยนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ
CIRC กับการเรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์ โดยพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบ CIRC และการ
เรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เปรี ยบเทียบการอ่านและการเขียนสื่อความเปรี ยบเทียบการอ่านและการเขียน
สื่อความระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยน และเปรี ยบเทียบการอ่านและการเขียนสื่อความด้ วย
กลุ่ม ร่ ว มมื อแบ CIRC และการเรี ย นรู้ แบบซิ นเนคติก ส์ กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา
โตนดใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 32 คน จาก 2 ห้ อง คือ โรงเรี ยนบ้ านโนนมันเทศ จํานวน 15
คน โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยา จํานวน 17 คน ที่ได้ รับการจัดห้ องเรี ยนแบบคละกัน ซึ่งประกอบด้ วย
นักเรี ยนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และตํ่า ได้ มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) และใช้ วิธีจบั สลากเลือกกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม โดยโรงเรี ยนบ้ านโนนมันเทศ จํานวน 13
คน เรี ยนด้ วยแผนการเรี ยนรู้ ด้วยกลุ่มร่ วมมือแบบ CIRC และโรงเรี ยนไตรมิตรวิทยา จํานวน 15
คน เรี ยนด้ วยแผนการเรี ยนรู้ ด้ วยกลุ่มร่ วมมือแบบซินเนคติกส์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การอ่านและการเขียนสื่อความของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 มี
2 แบบ คือ แผนการเรี ยนรู้ ด้ วยกลุ่มร่ วมมือแบบ CIRC จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง และ
แผนการเรี ยนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบซินเนคติกส์ จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่าน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสื่อความ ผลการวิจัย
พบว่า การเรี ยนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนด นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ การเรี ยนรู้ด้วยกลุ่มร่ วมมือ
แบบ CIRC และการเรี ยนรู้ แบบซินเนคติกส์ มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสื่อความ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ การเรี ยนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC มีความสามารถในการอ่านและ
การเขี ย นสื่ อ ความ กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย สูง กว่าการเรี ยนรู้ แบบซิ นเนคติก ส์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ปวิตรา กิจจานุมาศ (2559: 77-78) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
เขียนร้ อยแก้ วของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์กบั วิธีการสอน
แบบปกติ โดยเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยแก้ วก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ วยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ และเปรี ยบเทียบ
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ความสามารถในการเขียนร้ อยแก้ วของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างวิธีการสอนแบบปกติ
และวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนชิโนรส
วิท ยาลัย ซึ่ง ได้ ม าด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ม อย่า งง่ า ย โดยใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ว ยสุ่ม 2 ห้ อ งเรี ย น ได้ แ ก่
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้ อง 4 และห้ อง 5 ห้ องละ 22 คน และ 26 คน ตามลําดับ เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้ อยแก้ ว ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเขียนร้ อยแก้ ว
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์
คะแนนหลังเรี ยนสูงขึ ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถใน
การเขียนร้ อยแก้ วของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ วิธีการสอนแบบซิ
นเนคติกส์กบั วิธีการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
งานวิจยั ต่างประเทศ
เฮฟวิลิน (Heavilin, 1982) ได้ ศกึ ษาการใช้ ซินเนคติกส์เพื่อช่วยสร้ างความคิดในการ
เขี ย นความเรี ย งระดับ วิ ท ยาลัย โดยทดสอบกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรายวิ ช าภาษาอัง กฤษ
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีการเรี ยนรู้ ในการคิดเปรี ยบเทียบและมีทศั นคติที่ดีต่อการเขียนมาก
ขึ ้น
คีย์ (Keyes, 2006) ได้ ศกึ ษาและเปรี ยบเทียบมุมมองหลายมิติในวรรณคดีและการ
เขียนเชิงสร้ างสรรค์โดยใช้ รูปแบบซิ นเนคติกส์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาในห้ องเรี ยนที่เรี ยน
ศิลปะการใช้ ภาษาอังกฤษ ใช้ รูปแบบซินเนคติกส์วิเคราะห์วรรณกรรมและประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล เพื่ อกระตุ้นให้ นักเรี ยนใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ เปรี ยบเที ยบจากประสบการณ์ ของแต่ละ
บุคคล เขียนเชิงสร้ างสรรค์ในรูปแบบการบรรยาย เล่าเรื่ อง โดยมุง่ เน้ นการคิดเชิงอุปมาที่แปลกใหม่
ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนและครู มีทศั นคติที่ดีตอ่ รู ปแบบซินเนคติกส์เป็ นกลยุทธ์ ในการคิด การ
อุปมาที่มี ผลต่อความก้ าวหน้ าในการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะในห้ องเรี ยนที่เรี ยนศิลปะการใช้
ภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้ ครูตระหนักถึงการสร้ างความรู้ใหม่จากบริบทของการเล่าเรื่ องคํานึงถึง
การสร้ างสิ่ ง ใหม่กับ ถ้ อยคํ า เดิม การแบ่ง ปั น ประสบการณ์ นํ าไปพัฒ นาด้ านวิ ช าชี พ และเป็ น
แนวทางให้ ค รู นํ าไปวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาพัฒ นาการเรี ย นการสอน และผู้ที่ ผ ลิ ตหลัก สูต รได้ นํ า ไป
วิเคราะห์พฒ
ั นาหลักสูตร
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ สามารถสรุปได้ ว่า
รู ปแบบการสอนดังกล่าวได้ นํามาใช้ ในงานวิจยั ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการ
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เขียนเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็ นงานเขียนร้ อยแก้ ว สอดคล้ องกับงานวิจัยนีท้ ี่มุ่งพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ โดยมีการปรับลักษณะงานเขียนจากร้ อยแก้ วเชิงสร้ างสรรค์เป็ นร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ เพื่ อ เป็ น การศึก ษาและนํ า รู ป แบบการสอนดัง กล่ า วมาใช้ ใ นงานเขี ย นที่ มี ค วาม
หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ ้น
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
งานวิจยั ในประเทศ
วนายุทธ พันธ์งาม (2554: 70-73) ผลการใช้ บทเรี ยนสําเร็ จรูปเรื่ องการเขียนบทร้ อย
กรองกลอนสุภ าพสํ าหรั บ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 โดยศึกษาประสิท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
สํ า เร็ จ รู ป เรื่ อ งการเขี ย นบทร้ อยกรองกลอนสุภ าพ สํ า หรั บ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังการเรี ยนด้ วย
บทเรี ยนสําเร็จรูปเรื่ องการเขียนบทร้ อยกรองกลอนสุภาพ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หา
ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเรื่ องการเขียนบทร้ อยกรองกลอนสุภาพ สําหรับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนด้ วยบทเรี ยนสําเร็ จรูป
เรื่ องการเขียนบทร้ อยกรองกลอนสุภ าพ สําหรับนักเรี ยนชัน้ มั ธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 โรงเรี ยนบ้ านหนองใหญ่ จํานวน 30 คน ได้ มาโดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปเรื่ องการเขียนบทร้ อยกรองกลอนสุภาพสําหรับนักเรี ย นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ประกอบการใช้ บทเรี ยนสําเร็จรูป จํานวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนเรื่ องการเขียนบทร้ อยกรองกลอนสุภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การเรี ยนด้ วยบทเรี ยนสําเร็ จรูปเรื่ องการเขียนบทร้ อยกรองกลอนสุภาพ ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยน
สํ า เร็ จ รู ป เรื่ อ งการเขี ย นบทร้ อยกรองกลอนสุ ภ าพสํ า หรั บ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนโดยใช้ บทเรี ยน
สําเร็ จรูปเรื่ องการเขียนบทร้ อยกรองกลอนสุภาพสําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึ กษาปี ที่ 1 สูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรี ยนสําเร็ จรูป เท่ากับ 0.70
แสดงว่านักเรี ยนมีความรู้ เพิ่มขึ ้นหลังการเรี ยน และนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนสําเร็ จรูปเรื่ องการ
เขียนบทร้ อยกรองกลอนสุภาพสําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนอยู่
ในระดับมาก
ชุมพล วงศ์เพชรชารัต (2555: 66-67) ได้ ศึกษาผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่ องการแต่งคําประพันธ์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
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ภาษาไทย ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบซิปปา
เรื่ องการแต่งคําประพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูป แบบซิ ป ปาเรื่ องการแต่ง คํ า ประพัน ธ์ เปรี ย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบซิปปาเรื่ องการแต่งคําประพันธ์ ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบซิปปาเรื่ องการแต่งคําประพันธ์ และเปรี ยบเทียบคะแนน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบซิปปาเรื่ องการแต่งคํา
ประพันธ์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหนองพอกวิทยาลัย ที่ได้ มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม โดยการจับสลาก
และสุ่ม ได้ ชนั ้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6/1 จํ านวน 40 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาไทยโดยใช้ รูปแบบซิปปาเรื่ องการแต่งคําประพันธ์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแต่งคําประพันธ์
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้รูปแบบ
ซิ ป ปาเรื่ อ งการแต่ง คํ า ประพัน ธ์ และแบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นเชิ ง สร้ างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบ
ซิปปาเรื่ องการแต่งคําประพันธ์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 83.03/82.58 ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบซิป
ปาเรื่ องการแต่งคําประพันธ์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคา่ เท่ากับ 0.5544 นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยแผนการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบซิ ปปาเรื่ องการแต่งคํา
ประพัน ธ์ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย นสูง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีความพึงพอใจตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้
รู ปแบบซิปปาเรื่ องการแต่งคําประพันธ์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบ
ซิปปาเรื่ องการแต่ง คําประพันธ์ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 7 การแต่งคําประพันธ์ ประเภทโคลงสี่
สุภาพ และแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 การแต่งคําประพันธ์ ประเภทฉันท์ 11 มีคะแนนหลังเรี ยนสูง
กกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
มยุรี บุตรนุช (2556: 54-57) ได้ ศึกษาการสร้ างแบบฝึ กเสริ มทักษะการแต่งคํา
ประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเต็มรักศึกษา อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กเสริ มทักษะการแต่ง
คําประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเต็มรัก
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ศึกษา จังหวัดนนทบุรี จํานวน 39 คน ที่ได้ มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ แบบฝึ กเสริ มทักษะการแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพสําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านการเขียนคําประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ
ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะการแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ สําหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะการแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ สําหรับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สุนนั ท์ ธาราศักดิ์ (2555: 61-63) ได้ ศกึ ษาการใช้ แบบฝึ กทักษะการแต่งบทร้ อยกรอง
ประเภทกาพย์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดย
สร้ างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการแต่งบทร้ อยกรองประเภทกาพย์สําหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการแต่งบทร้ อยกรอง
ประเภทกาพย์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการแต่งบท
ร้ อยกรองประเภทกาพย์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนไชยปราการ
จํานวน 40 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ รายวิชาภาษาไทย ท31102 หน่วยสุนทรกาพย์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
การแต่งบทร้ อยกรองประเภทกาพย์ จํานวน 22 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการแต่งบท
ร้ อยกรองประเภทกาพย์ และแบบฝึ กทักษะการแต่งบทร้ อยกรองประเภทกาพย์ ผลการวิจยั พบว่า
แบบฝึ กทักษะการแต่งบทร้ อยกรองประเภทกาพย์มี ประสิทธิ ภาพยอมรับได้ ที่เกณฑ์ มาตรฐาน
80/80 และคะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรี ยนด้ านการแต่งบทร้ อยกรองประเภทกาพย์ของกลุ่มตัวอย่างสูง
กว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ประจักษ์ น้ อยเหนื่อย (2557: 104-106) ได้ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีสหบทที่มีตอ่ ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 6 โดยเปรี ย บเที ย บความสามารถในการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียนร้ อย
กรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 และเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนด้ วย
ทฤษฎีสหบทกับเกณฑ์ร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 40 คน ที่
ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็ นนักเรี ยนที่เลือกเรี ยนในรายวิชา
การแต่งคําประพันธ์ โรงเรี ยนมัธยมวัดสิงห์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้
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การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ตามทฤษฎีสหบท จํานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีสหบทหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พัฒนาการความสามารถในการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 สูงขึ ้นหลังจากได้ รับการจัดการเรี ยนการ
สอนตามทฤษฎี ส หบท และความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิง สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีสหบท มีค่ าร้ อยละสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด
งานวิจยั ต่างประเทศ
แอดเลอร์ (Adler, 2002) ได้ ศกึ ษาบทบาทการปฏิบตั ิพฒ
ั นาการเขียนกับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในวิชาการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาความเข้ าใจในระดับที่แตกต่างของ
วัยรุ่ นและเพื่ อพัฒ นาผู้เขี ยนในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้เรี ยนได้ ช่วยให้
นัก เรี ย นทํ า ความเข้ า ใจในวิ ช าการ นัก เรี ย นมี จิ น ตนาการสูง จึง ส่ง ผลให้ ก ารปฏิ บัติก ารเขี ย น
สร้ างสรรค์พฒ
ั นาขึ ้น
บายแลนด์ (Byland, 2005) ได้ ศึกษาการส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์โดยใช้ แบบฝึ ก
เขียนตอบเพื่อนและเขียนประเมินตนเอง ผลการวิจยั ที่พบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่วมในกลุ่มซึ่งใช้ วิธีการ
ฝึ กเขียนถึงเพื่อนและเขียนประเมินตนเอง ได้ แสดงให้ เห็นทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์และทักษะ
ด้ านการเขียนของนักเรี ยนอย่างเห็นได้ ชดั เพราะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีความสัมพันธ์กบั การ
เขียนคือความสามารถในการวิเคราะห์งานเขียน และจําแนกข้ อความที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
เนื ้อเรื่ องได้ นักเรี ยนที่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับงานเขียนสามารถอธิบายและพิสจู น์
ว่าการอธิบายของพวกเขาและสามารถรวบรวมคําถามและตัวอย่างประกอบซึ่งจะช่วยให้ ผ้ เู ขียน
หรื อตัวเขาเองได้ เรี ยนรู้ วิธีการที่จะพัฒนางานเขียนที่ดีเช่นกัน รวมทัง้ ครู ผ้ สู อนด้ านการประพันธ์
สามารถช่วยส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิดเกี่ยวกับงานเขียนได้ เช่นกัน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ สามารถสรุ ป
ได้ ว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาวิธีการพัฒนาความสามารถในการเขียนร้ อยกรอง ที่ม่งุ เน้ น
ความถูกต้ องของฉันทลักษณ์และมีเนื ้อหาที่เหมาะสม แต่ยังมีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับงานเขียน
ร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ค่อ นข้ า งน้ อ ย งานวิ จัย นี จ้ ึ ง ได้ ศึก ษาแนวทางในการส่ง เสริ ม ทัก ษะ
กระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ในการเขียนร้ อยกรองโดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
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6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
งานวิจยั ในประเทศ
พิม พ์ ใจ พจน์ ส มพงส์ (2549: 69-70) ได้ ศึกษาการพัฒ นาแบบฝึ กการเขี ยนบท
ประพันธ์ ในงานอาชีพสําหรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
75/75 เปรี ยบเที ย บความสามารถด้ า นการเขี ย นบทประพัน ธ์ ใ นงานอาชี พ ของนัก เรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพ ก่อนและหลัง เรี ยนโดยใช้ แบบฝึ ก และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอ่ การใช้ แบบฝึ กการเขียนบทประพันธ์ในงานอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นัก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชัน้ ปี ที่ 2 วิท ยาลัยอาชี ว ศึกษานครปฐม จํ า นวน 34
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บทประพันธ์ในงานอาชีพ แบบฝึ กการเขียน
บทประพันธ์ ในงานอาชีพ แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการเขียนบทประพันธ์ ในงานอาชีพ
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี ต่อการใช้ แบบฝึ กการเขียนบทประพันธ์ ในงาน
อาชี พ ผลการวิ จัย พบว่ า แบบฝึ ก การเขี ย นบทประพัน ธ์ ใ นงานอาชี พ สํ า หรั บ นัก เรี ย นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีประสิทธิภาพ 86.91/75/59 ความสามารถด้ านการเขียนบทประพันธ์ ใน
งานอาชีพของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังการใช้ แบบฝึ กสูงกว่าก่อนการใช้ แบบฝึ ก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 2 มีความ
คิดเห็นต่อการใช้ แบบฝึ กการเขียนบทประพันธ์ในงานอาชีพในระดับเหมาะสมมาก
จงรักษ์ น้ อยอ่าง (2553: 74-76) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาความสามารถการเขียนบทร้ อย
กรองด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้ เพลงเป็ นสื่อของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
โดยเปรี ยบเทียบความสามารถการเขียนบทร้ อยกรองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ด้ วยการ
จัดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ เพลงเป็ นสื่อ และการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติระหว่างก่อนเรี ยน
กับหลังเรี ยน และเปรี ยบเทียบเจตคติต่อการเขียนบทร้ อยกรองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้ เพลงเป็ นสื่อกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชุมชนบ้ านกลับ (สราญราษฎร์ ) จํานวน 60 คน
ซึง่ ได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยจับสลากกลุ่มตัวอย่าง 2 ห้ อง ห้ อง
ละ 30 คน ได้ ห้องประถมศึกษาปี ที่ 6/1 เป็ นกลุ่มทดลองสอนโดยการจัดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้ เพลงเป็ นสื่อ ห้ องประถมศึกษาปี ที่ 6/2 เป็ นกลุ่มควบคุมจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ เพลงเป็ นสื่อ
แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยการสอนแบบปกติ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทร้ อยกรอง
และแบบวัดเจตคติตอ่ การเขียนบทร้ อยกรอง ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า
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ความสามารถในการเรี ยนการเขียนบทร้ อยกรองของนักเรี ยนหลังเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู้ แบบมีส่วน
ร่ ว มโดยใช้ เพลงเป็ นสื่ อ หลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ . 01
ความสามารถในการเรี ยนเขียนบทร้ อยกรองของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่จัดการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้ เพลงเป็ นสื่อสูงกว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเจตคติตอ่ การเขียนบทร้ อยกรองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่จดั การเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้ เพลงเป็ นสื่อสูงกว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
นิศรา วงษ์ สบุ รรณ์ (2553: 99-100) ได้ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการ
แต่งร้ อยกรองประเภทโคลงสี่สภุ าพของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึ กษาปี ที่ 2 โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบ 4
MAT กับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบปกติ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแต่ง
ร้ อยกรองประเภทโคลงสี่ สุภ าพของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลัง เรี ยน โดยการ
จัดการเรี ยนรู้แบบ 4 MAT และการจัดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการแต่งร้ อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ โดยการจัดการ
เรี ยนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 2 ห้ องเรี ยน รวมทังสิ
้ ้น
100 คน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ 4 MAT และแผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
วิธีสอนแบบปกติเรื่ องการแต่งร้ อยกรองประเภทโคลงสี่สภุ าพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเรื่ องการแต่งร้ อยกรองประเภทโคลงสี่สภุ าพ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบ 4 MAT ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองที่สอนโดยการ
จัดการเรี ยนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่สอนโดยการจัดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแต่ง ร้ อยกรองประเภทโคลงสี่ สุ ภ าพของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทัง้ ที่จัดการเรี ยนรู้ แบบ 4 MAT และวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และผลการศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบ 4 MAT พบว่าในภาพรวมนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
จริ นทร์ งามแม้ น (2553: 90-92) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาแบบฝึ กการเขียนคําประพันธ์
กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 สําหรับนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 1 โดยศึกษาข้ อมูล
พื ้นฐานในการพัฒนาแบบฝึ กการเขียนคําประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 พัฒนาและหา
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ประสิทธิภาพของแบบฝึ กให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ทดลองใช้ แบบฝึ กและประเมินและ
ปรับปรุ งแก้ ไขแบบฝึ ก และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กการเขียนคําประพันธ์
กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 1 สาขางาน
การบัญชี โรงเรี ยนพัฒนบริ หารธุ รกิจ จํานวน 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบฝึ กการ
เขียนคําประพันธ์ กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 สําหรับนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 1
จํานวน 4 ชุด แผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการเขียนคํา
ประพันธ์ กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้ องต้ องการให้ มีการพัฒนาแบบฝึ กที่มี
กิจกรรมที่หลากหลาย รู ปเล่มมีภาพประกอบที่มีสีสนั สวยงาม ควรฝึ กจากง่ายไปยากและเน้ นการ
ฝึ กเป็ นรายบุคคล ผู้วิจยั สามารถพัฒนาแบบฝึ กที่มีคา่ ประสิทธิภาพ 87.64/78/82 โดยระหว่างการ
ทดลองใช้ แบบฝึ ก นักเรี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้ นในการเรี ยน สามารถทําแบบฝึ กได้ ถูกต้ อง
และเสร็ จตามเวลาที่กําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนพึงพอใจกับการเรี ยนด้ วยแบบฝึ ก
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ สามารถสรุปได้
ว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นการศึกษาเจตคติที่มีตอ่ รูปแบบหรื อวิธีการสอนที่พฒ
ั นาความสามารถ
ในการเขียนร้ อยกรอง และพบงานวิจัยเพียงชิ น้ เดียวที่ ศึกษาเจตคติต่อการเขี ยนร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ ผู้วิจัยจึง นําลักษณะของการกํ าหนดกรอบคําถามและประเด็นในการวัดเจตคติม า
ประยุกต์ใช้ ในการสร้ างเครื่ องมือในงานวิจยั เพื่อศึกษาเจตคติที่ผ้ เู รี ยนมีตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ ทังนี
้ ้ เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีต่อการเขียนร้ อย
กรองเชิงสร้ างสรรค์ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบ
การสอนซิ น เนคติ ก ส์ ที่ มี ต่อ ความสามารถในเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในครัง้ นี ้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ระหว่า งก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กับเกณฑ์ร้อย
ละ 80 วิเคราะห์ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ และศึกษาเจตคติตอ่
การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิง ทดลองเบือ้ งต้ น (Pre
Experimental Research) โดยผู้วิจยั ดําเนินการวิจยั ตามลําดับขันตอน
้
ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
4. วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดอิน
ทารามสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 7 ห้ องเรี ยน รวม 167 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการทํ า วิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ น นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ห้ อ ง 3
จํานวน 30 คน ที่ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็ นนักเรี ยนที่เลือก
เรี ย นในรายวิ ช าการเขี ย น ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2561 โรงเรี ย นวัด อิ น ทาราม สัง กัด
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ดําเนินการในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ใช้ เวลาทดลอง
จํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทดสอบก่อนและหลังเรี ยน โดยดําเนินการทดสอบก่อนการ
เรี ยน 1 คาบ ทดสอบหลังการเรี ยน 1 คาบ และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น 10 คาบ
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื ้อหารายวิชาการเขียน ซึ่งเป็ นวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย โรงเรี ยนวัดอินทาราม โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักและกลวิธีในการประพันธ์ร้อยกรอง
เชิงสร้ างสรรค์ ประเภทกาพย์และกลอน
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ การเขียนร้ อยกรองเชิ งสร้ างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐาน
ร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ จํานวน 4 แผน รวมทังสิ
้ ้น 10 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถทางการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ เป็ น
แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ข้ อ สําหรับใช้ ในการทดสอบความสามารถทางการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ใช้ เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ซงึ่ ครอบคลุมองค์ประกอบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ที่กําหนดไว้
ในงานวิจยั โดยแบ่งเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านฉันทลักษณ์ร้อยกรอง ด้ านเนื ้อหาและการนําเสนอแนวคิด
และด้ านการใช้ ภาษา
3. แบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นแบบสอบถามความรู้ สึก
ของผู้เรี ยน จํานวน 17 ข้ อ สําหรับใช้ ในการสอบถามเพื่อวัดเจตคติของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การเขียนร้ อย
กรองเชิ ง สร้ างสรรค์ โดยแบ่ง เป็ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นความคิ ด เกี่ ย วกับ การเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ ด้ านความรู้ สึกเกี่ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ และด้ านพฤติกรรมการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐาน
ร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ จํานวน 4 แผน รวมทังสิ
้ ้น 10 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที มี
ขันตอนดั
้
งนี ้

88
1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า และผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ กํ า หนดขอบเขตเนื อ้ หาของบทเรี ย น สาระสํ า คัญ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อ อุปกรณ์และแหล่งการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1.2 ศึกษาข้ อมูลและคัดเลือกเนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยคัดเลือกตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผลการเรี ยนรู้ รายวิชาการเขียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดอินทาราม ประกอบกับการพิจารณาตามความยากง่ายของเนื ้อหาให้
สอดคล้ องกับผู้เรี ยนและประโยชน์ ของเนือ้ หาที่สามารถนําไปใช้ ได้ ในชีวิตประจําวัน ได้ แก่ คํา
ประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ
1.3 ศึ ก ษาทฤษฎี หลัก การและแผนการจัด การเรี ย นรู้ การเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ จากเอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับแนวคิดอรรถฐานและรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ แล้ วสังเคราะห์กระบวนการการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ดังนี ้
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ตาราง 2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
กระบวนการเรี ยนรู้
ในงานวิจัย
ขันที
้ ่1
การให้ รูปแบบ

ขันที
้ ่2
ขันเขี
้ ยนร้ อยกรองตาม
หัวข้ อที่กําหนด
ขันที
้ ่3
ขันการสร้
้
างอุปมาแบบ
ตรง
ขันที
้ ่4
ขันการสร้
้
างอุปมา
บุคคล
ขันที
้ ่5
ขันการสร้
้
างอุปมาคําคู่
ขัดแย้ ง
ขันที
้ ่6
ขันการอธิ
้
บาย
ความหมายของคําคู่
ขัดแย้ ง
ขันที
้ ่7
ขันการสร้
้
างสรรค์
ชิ ้นงาน

แนวคิดอรรถฐาน
ขันที
้ ่ 1 การให้ รูปแบบ

ขันที
้ ่ 2 การตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับ
เนื ้อความ

รู ปแบบการสอน
ซินเนคติกส์

การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้
การสอนฉันทลักษณ์
และการลําดับ
เนื ้อความตามรูปแบบ
เรื่ องเล่าเชิงจินตนาการ
ขันที
้ ่ 1 ขันนํ
้ า
นักเรี ยนเขียนร้ อยกรอง
นักเรี ยนเขียนร้ อยกรอง ตามหัวข้ อที่กําหนด
ตามความเข้ าใจ
ขันที
้ ่ 2 การสร้ างอุปมา นักเรี ยนเปรี ยบเทียบ
แบบตรงหรื อ
ความเหมือนของ
เปรี ยบเทียบแบบตรง
สิ่งของสองสิ่ง
ขันที
้ ่ 3 การสร้ างอุปมา นักเรี ยนเปรี ยบเทียบ
บุคคลหรื อเปรี ยบเทียบ
ตนเองกับสิ่งอื่น
บุคคลกับสิ่งของ
ขันที
้ ่ 4 การสร้ างอุปมา นักเรี ยนเลือกจับคูค่ ําคู่
คําคูข่ ดั แย้ ง
ขัดแย้ ง
ขันที
้ ่ 5 การอธิบาย
ความหมายของคําคู่
ขัดแย้ ง

ขันที
้ ่ 3 การสร้ าง
เนื ้อความร่วมกันใน
กลุม่ และโดยอิสระ

นักเรี ยนเชื่อมโยงคําคู่
ขัดแย้ งกับหัวข้ อบทร้ อย
กรองที่ได้ รับในขันต้
้ น

ขันที
้ ่ 6 การนําความคิด นักเรี ยนเขียนร้ อยกรอง
ใหม่มาสร้ างสรรค์งาน อีกครัง้ โดยใช้ แนวคิด
จากคําคูข่ ดั แย้ ง
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1.4 ผู้วิ จัย ดํ า เนิ น การวางแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ ต ามแนวคิด อรรถฐานร่ ว มกับ รู ป แบบการสอนซิ น เนคติก ส์ จํ า นวน 10 คาบเรี ย น
สามารถสรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 3 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
คาบเรียนที่
1
2-6
7-11
12

เรื่อง
ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรี ยน
การเขียนกาพย์ยานี 11
การเขียนกลอนสุภาพ
ทดสอบหลังเรี ยน

จานวนคาบ
1
5
5
1

1.5 จัดทําแผนการเรี ยนรู้ การเขียนร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐาน
ร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ จํานวน 4 แผน รวมทังสิ
้ ้น 10 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที ซึ่งแต่
ละแผนการจัดการเรี ยนรู้จะประกอบด้ วยรายละเอียด ดังนี ้
1.5.1 ผลการเรี ยนรู้
1.5.2 สาระสําคัญ
1.5.3 สาระการเรี ยนรู้
1.5.4 ชิ ้นงาน/ภาระงาน
1.5.5 การประเมินผล
1.5.6 กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขันที
้ ่ 1 ขันการให้
้
รูปแบบ
- การให้ นกั เรี ยนอ่านคําประพันธ์ร้อยกรอง
- การสังเกตและอธิบายโครงสร้ างและการลําดับเนื ้อความของร้ อยกรอง
- การศึกษาฉันทลักษณ์ร้อยกรอง
ขันที
้ ่ 2 ขันเขี
้ ยนร้ อยกรองตามหัวข้ อที่กําหนด
- การแต่งคําประพันธ์ร้อยกรองตามความเข้ าใจของผู้เรี ยน
ขันที
้ ่ 3 ขันการสร้
้
างอุปมาแบบตรง
- การกําหนดสิ่งของ 2 สิ่ง แล้ วเปรี ยบเทียบความเหมือน
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ขันที
้ ่ 4 ขันการสร้
้
างอุปมาบุคคล
- การเปรี ยบเทียบตนเองกับสิ่งอื่น
ขันที
้ ่ 5 ขันการสร้
้
างอุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง
- การเลือกคําจากขันที
้ ่ 3 และขันที
้ ่ 4 มาสร้ างคําคูข่ ดั แย้ ง
ขันที
้ ่ 6 ขันการอธิ
้
บายความหมายของคําคูข่ ดั แย้ ง
- การพิจารณาคําคูข่ ดั แย้ ง
- การเชื่อมโยงคําคูข่ ดั แย้ งกับหัวข้ อบทร้ อยกรองที่ได้ รับ
ขันที
้ ่ 7 ขันการสร้
้
างสรรค์ชิ ้นงาน
- การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ตามแนวคิดคําคูข่ ดั แย้ ง
- การนําเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การประเมินชิ ้นงาน
1.5.7 สื่อ/แหล่งการเรี ยนรู้
1.5.8 บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
1.6 ผู้วิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่สร้ างขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์
ตรวจสอบความถูก ต้ อ งและความเหมาะสม แล้ วแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามคํา แนะนํ า ก่อ นนํ าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทย ด้ านการเขียนบทร้ อยกรอง และด้ านการวัดและประเมินผล
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบพิจารณาในเรื่ องความชัดเจน ความเหมาะสมของเนื ้อหา ลําดับขันใน
้
การสอน ความเหมาะสมสอดคล้ องของกิจกรรมการเรี ยนกับผลการเรี ยนรู้ พบว่าแผนการจัดการ
เรี ยนรู้การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มี
ค่า IOC เท่ากับ 0.86 โดยผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่ องการพิจารณาการจัดการ
เรี ยนรู้เนื ้อหาเรื่ องการเขียนร้ อยกรองเชิ งสร้ างสรรค์ให้ ครบถ้ วน และพิจารณาเนื ้อหาให้ สอดคล้ อง
ตามแนวคิดของรูปแบบ
1.7 ผู้วิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ ว ไปทดลองใช้ กับห้ องเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จํานวน 1 แผน เพื่อพิจารณา
ข้ อบกพร่องความเหมาะสมด้ านเวลา ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แล้ วนํามาปรับปรุงแก้ ไขให้
เรี ยบร้ อยก่อนนําไปใช้ ทดลองกับกลุม่ ทดลอง
2. การสร้ างแบบทดสอบวัด ความสามารถทางการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ มี
ขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
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2.2 ศึก ษาคํ า อธิ บ ายรายและผลการเรี ย นรู้ วิ ช าการเขี ย น กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย โรงเรี ยนวัดอินทาราม
2.3 ศึกษาวิธี ก ารสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขี ยนร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดและประเมินผล
2.4 ดํ า เนิ น การสร้ างแบบทดสอบวั ด ความสามารถทางการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ข้ อ สําหรับใช้ ในการทดสอบความสามารถทางการ
เขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2.5 ผู้วิจยั นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ที่
สร้ างขึน้ ไปให้ อาจารย์ที่ ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนือ้ หา รวมทัง้
ความถูกต้ องในการใช้ ภาษา จากนันนํ
้ าแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนํา ก่อนนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทย ด้ านการเขียนบทร้ อยกรอง และด้ านการวัดและประเมินผล
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและสํานวนภาษา โดยพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (Item of Congruence: IOC) พบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.83
2.6 ผู้วิจยั นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เ ชี่ ยวชาญแล้ ว ไปทดลองใช้ กับห้ องเรี ยนที่ ไ ม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างในการ
ทดลอง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหา ภาษา และเวลา
2.7 วิ เ คราะห์ ค่ า ความยากง่ า ยและค่ า อํ า นาจจํ า แนก ของแบบทด สอบวั ด
ความสามารถทางการเขียนร้ อยกรองเชิง สร้ างสรรค์ โดยนําสําเนาคําตอบของนักเรี ยน เพื่อให้
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้ า นการสอนภาษาไทยจํ า นวน 2 ท่า น ตรวจให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ พัฒ นาขึ น้
จากนัน้ นําผลการตรวจมาคํานวณหาค่าความยากง่ ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
ความสามารถแบบอัตนัย และหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบความสามารถด้ วยวิธีหาค่า
ความสอดคล้ องภายใน โดยใช้ สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ซึ่ง เป็ นวิธี ที่ครอนบาค (α-Cronbach)
สร้ างขึ ้น พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์มีค่าความยาก
ง่าย เท่ากับ 0.53 และมีคา่ อํานาจจําแนก เท่ากับ 0.66
2.8 ผู้ วิ จัย พัฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ขึ ้นโดยมีวิธีดําเนินการดังต่อไปนี ้
2.8.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินผลการเขียนร้ อย
กรองเชิงสร้ างสรรค์และองค์ประกอบของการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ที่กําหนดไว้ ในงานวิจยั
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2.8.2 ศึกษาคําอธิ บายรายวิชาและผลการเรี ยนรู้ วิชาการเขียน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย โรงเรี ยนวัดอินทาราม เพื่อนํามากําหนดโครงสร้ างของแบบประเมินความสามารถ
ในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
2.8.3 ผู้วิจยั พัฒนาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ แ บบวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบย่ อ ยของงานเขี ย น ให้ ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบของ
ความสามารถในงานเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ที่กําหนดไว้ ในงานวิจยั โดยปรับจากเกณฑ์การ
ประเมิ น การแต่ง คํ า ประพัน ธ์ ร้ อยกรอง ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2559: 13) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ใช้ การแข่งขันระดับชาติ และสอดคล้ องกับระดับ
ของผู้เ รี ย น ผู้วิ จัย ได้ พัฒ นาเกณฑ์ เ พิ่ ม เติ ม โดยแบ่ง การประเมิ น ออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า น
ฉันทลักษณ์ เป็ นลักษณะบังคับที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นงานเขียนประเภทร้ อยกรอง ให้ คา่ นํ ้าหนัก 20
คะแนน ด้ านเนื ้อหาและแนวคิด เป็ นการประเมินในแง่ของเนื ้อความว่ามีความลุ่มลึกในเนื ้อหา มี
ความสร้ างสรรค์ทางความคิดอย่างไร ให้ คา่ นํ ้าหนัก 40 คะแนน ด้ านการใช้ ภาษา เป็ นการประเมิน
การใช้ ภ าษาในการสื่ อสารว่ามี ความถูกต้ องและเหมาะสมหรื อไม่ รวมถึงการใช้ ภ าษาในทาง
สร้ างสรรค์ในแง่ของการใช้ คําที่ไพเราะรื่ นหู ใช้ กวีโวหารเปรี ยบเทียบ ให้ คา่ นํ ้าหนัก 40 คะแนน โดย
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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ตาราง 4 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ระดับเกณฑ์
5
4
คะแนน
ดีมาก
ดี
1.ด้ านฉันทลักษณ์ ค่านํ ้าหนัก 20 คะแนน
1.1 จํานวน จํานวนคํา
จํานวนคํา
คํา วรรค บาท วรรค บาท
วรรค บาท
และบท
และบท
และบท ขาด
ครบถ้ วน
ไป 1 ตําแหน่ง

1.2 สัมผัส
บังคับ และ
เสียงท้ าย
วรรค (กรณี
ของกลอน
สุภาพ)

1.3 สัมผัส
เลือนและ
สัมผัสซํ ้า

3
ปานกลาง

2
พอใช้

จํานวนคํา
วรรค บาท
และบท ขาด
ไป 2 ตําแหน่ง

จํานวนคํา
วรรค บาท
และบท ขาด
ไป 3 ตําแหน่ง

1
ปรับปรุง

จํานวนคํา
วรรค บาท
และบท ขาด
ไปตังแต่
้ 4
ตําแหน่งขึ ้น
ไป
เขียนบทร้ อย เขียนบทร้ อย เขียนบทร้ อย เขียนบทร้ อย เขียนบทร้ อย
กรองที่มีคํา กรองที่มีคํา กรองที่มีคํา กรองที่มีคํา กรองที่มีคํา
สัมผัสบังคับ สัมผัสบังคับ สัมผัสบังคับ สัมผัสบังคับ สัมผัสบังคับ
และเสียงท้ าย และเสียงท้ าย และเสียงท้ าย และเสียงท้ าย และเสียงท้ าย
วรรค (กรณี วรรค (กรณี วรรค (กรณี วรรค (กรณี วรรค (กรณี
ของกลอน
ของกลอน
ของกลอน
ของกลอน
ของกลอน
สุภาพ)
สุภาพ) ผิด 1 สุภาพ) ผิด 2 สุภาพ) ผิด 3 สุภาพ) ผิด
ถูกต้ องทุก
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตังแต่
้ 4
ตําแหน่ง
ตําแหน่งขึ ้น
ไป
ไม่มีการใช้ คํา มีการใช้ คํา
มีการใช้ คํา
มีการใช้ คํา
มีการใช้ คํา
สัมผัสเลือน สัมผัสเลือน สัมผัสเลือน สัมผัสเลือน สัมผัสเลือน
และสัมผัสซํ ้า หรื อสัมผัสซํ ้า หรื อสัมผัสซํ ้า หรื อสัมผัสซํ ้า หรื อสัมผัสซํ ้า
1 ตําแหน่ง
2 ตําแหน่ง
3 ตําแหน่ง
ตังแต่
้ 4
ตําแหน่งขึ ้น
ไป
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ตาราง 4 (ต่อ)
ระดับเกณฑ์
5
4
คะแนน
ดีมาก
ดี
1.4 การเขียน ไม่มีการเขียน มีการเขียน
ตัวสะกด
ตัวสะกด
ตัวสะกด
การันต์
การันต์ผิด
การันต์ผิด 1
ตําแหน่ง

3
ปานกลาง
มีการเขียน
ตัวสะกด
การันต์ผิด 2
ตําแหน่ง

2
พอใช้
มีการเขียน
ตัวสะกด
การันต์ผิด 3
ตําแหน่ง

1
ปรับปรุง
มีการเขียน
ตัวสะกด
การันต์ผิด
ตังแต่
้ 4
ตําแหน่งขึ ้น
ไป

2.ด้ านเนื ้อหาและแนวคิด ค่านํ ้าหนัก 40 คะแนน
2.1 การ
มีการนําเสนอ มีการนําเสนอ
นําเสนอ
แนวคิดตรง แนวคิดตรง
แนวคิดที่ตรง ประเด็นที่
กับประเด็นที่
ประเด็นและ กําหนด
กําหนด มีการ
สอดคล้ องกับ พร้ อมทัง้
อธิบาย
อรรถลักษณ์ อธิบาย
ประเด็น ตรง
ของภาษา
ประเด็นได้
ตามอรรถ
อย่างกระจ่าง ลักษณ์ของ
ชัด ตรงตาม เรื่ องเล่าเชิง
อรรถลักษณ์ จินตนาการ
ของเรื่ องเล่า
เชิง
จินตนาการ

มีการกล่าวถึง
ประเด็นที่
กําหนด แต่
ไม่ได้ อธิบาย
ประเด็นให้
ชัดเจน และมี
ส่วนที่ไม่
สอดคล้ อง
ตามอรรถ
ลักษณ์ของ
เรื่ องเล่าเชิง
จินตนาการ
1-2 ส่วน

มีการกล่าวถึง
ประเด็นที่
กําหนด แต่มี
การกล่าวถึง
ประเด็นอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้ อง
และมีสว่ นที่
ไม่สอดคล้ อง
ตามอรรถ
ลักษณ์ของ
เรื่ องเล่าเชิง
จินตนาการ
3-4 ส่วน

ไม่ได้ กล่าวถึง
ประเด็นที่
กําหนด และ
ไม่ตรงตาม
อรรถลักษณ์
ของเรื่ องเล่า
เชิง
จินตนาการ
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ตาราง 4 (ต่อ)
ระดับเกณฑ์
คะแนน
2.2 เนื ้อหา
สร้ างสรรค์ มี
ความแปลก
ใหม่

5
ดีมาก
มีการนําเสนอ
พร้ อมอธิบาย
เนื ้อหาที่
สร้ างสรรค์ มี
ความแปลก
ใหม่จาก
แนวความคิด
เดิมที่เคย
ปรากฏ มี
ความเป็ น
เอกภาพและ
มีมมุ มองหรื อ
ประเด็นที่
น่าสนใจ
แตกต่างจาก
มุมมองทัว่ ไป

4
ดี
มีการนําเสนอ
พร้ อมอธิบาย
เนื ้อหาที่
สร้ างสรรค์ มี
ความแปลก
ใหม่จาก
แนวความคิด
เดิมที่เคย
ปรากฏ แต่ยงั
ขาดความเป็ น
เอกภาพหรื อ
ความ
น่าสนใจ

3
ปานกลาง
มีการนําเสนอ
ประเด็น
เนื ้อหาที่
สร้ างสรรค์ มี
ความแปลก
ใหม่ แต่ยงั
ไม่ได้ อธิบาย
แนวคิดนันให้
้
กระจ่าง
ชัดเจน

2
พอใช้
มีการนําเสนอ
ประเด็นใหม่
แต่ยงั ขาด
ความ
สร้ างสรรค์
หรื อความ
น่าสนใจ

1
ปรับปรุง
ไม่มีการ
นําเสนอ
เนื ้อหา
สร้ างสรรค์
หรื อแปลก
ใหม่
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ตาราง 4 (ต่อ)
ระดับเกณฑ์
คะแนน
2.3 เนื ้อหามี
ประโยชน์หรื อ
คุณค่าต่อ
ผู้อา่ น

5
ดีมาก
เนื ้อหามี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่ นและ
สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่ นได้ ใน
ลักษณะเป็ น
รูปธรรมที่
นําไปใช้ ได้
อย่างชัดเจน

4
ดี
เนื ้อหามี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่ นและ
สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่ นได้ แต่
ยังขาดความ
ชัดเจนใน
ลักษณะ
รูปธรรม

3
ปานกลาง
เนื ้อหามี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่ นและ
สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่ นได้ บ้าง
แต่ไม่สามารถ
สรุปเป็ น
ข้ อคิดไปใช้
ประโยชน์ได้

2.4 การ
นําเสนอ
จินตนาการที่
แตกต่างจาก
เดิม

มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ
ใหม่ๆ อย่าง
ชัดเจน ไม่
เหมือนกับ
งานเขียน
เดิม ๆ

มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ
ใหม่ๆ บ้ าง

มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ
เล็กน้ อย

2
พอใช้
เนื ้อหามี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่ น แต่ยงั
ไม่สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่ นให้ มี
ความรู้สกึ ใน
ทางบวก
รวมทังไม่
้
สามารถสรุป
เป็ นข้ อคิดไป
ใช้ ประโยชน์
ได้
มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ
แต่ไม่ตรงกับ
หัวข้ อหรื อไม่
เป็ นประโยชน์

1
ปรับปรุง
เนื ้อหาไม่มี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่ นและไม่
สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่ นให้ มี
ความรู้สกึ ใน
ทางบวก
รวมทังไม่
้
สามารถสรุป
เป็ นข้ อคิดไป
ใช้ ประโยชน์
ได้
ไม่มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ
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ตาราง 4 (ต่อ)
ระดับเกณฑ์
5
4
คะแนน
ดีมาก
ดี
3.ด้ านการใช้ ภาษา ค่านํ ้าหนัก 40 คะแนน
3.1 การ
ใช้ คําที่เป็ น
มีใช้ คําที่เป็ น
เลือกใช้ คําที่ ภาษาเขียน ภาษาพูด
เหมาะสมกับ ถูกต้ องตาม หรื อใช้ คําผิด
งานเขียน
ระดับภาษา ระดับภาษา
และเลือกใช้ หรื อเลือกใช้
คําได้
คําไม่
เหมาะสมกับ เหมาะสมกับ
เนื ้อเรื่ อง
เนื ้อเรื่ อง 1
ทังหมด
้
ตําแหน่ง
3.2 การใช้
ภาษาที่
สละสลวย
และมีความ
ไพเราะ

3
ปานกลาง

2
พอใช้

มีใช้ คําที่เป็ น
ภาษาพูด
หรื อใช้ คําผิด
ระดับภาษา
หรื อเลือกใช้
คําไม่
เหมาะสมกับ
เนื ้อเรื่ อง 2
ตําแหน่ง

มีใช้ คําที่เป็ น
ภาษาพูด
หรื อใช้ คําผิด
ระดับภาษา
หรื อเลือกใช้
คําไม่
เหมาะสมกับ
เนื ้อเรื่ อง 3
ตําแหน่ง

1
ปรับปรุง

มีใช้ คําที่เป็ น
ภาษาพูด
หรื อใช้ คําผิด
ระดับภาษา
หรื อเลือกใช้
คําไม่
เหมาะสมกับ
เนื ้อเรื่ องตังแต่
้
4 ตําแหน่งขึ ้น
ไป
มีการใช้ ภาษา มีการใช้ ภาษา มีการใช้ ภาษา มีการใช้ ภาษา ไม่สามารถ
ไพเราะ
ไพเราะ
ที่สื่อสารได้
ที่ยากต่อ
เข้ าใจภาษา
สละสลวย
สละสลวย
เข้ าใจได้ ง่าย ความเข้ าใจ หรื อเนื ้อเรื่ อง
และราบรื่ น และราบรื่ น
อาจจะต้ อง ได้
ช่วยทําให้ คํา อ่านแล้ ว
ต้ องตีความ
ประพันธ์
เข้ าใจได้ ง่าย
มากกว่าปกติ
ไพเราะยิ่งขึ ้น
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ตาราง 4 (ต่อ)
ระดับเกณฑ์
5
คะแนน
ดีมาก
3.3 การเล่น มีการเล่น
สัมผัสในหรื อ สัมผัสใน
การเล่นคํา
(สัมผัสสระ
หรื อสัมผัส
พยัญชนะ)
หรื อการเล่น
คํา หรื อการ
ซํ ้าคําครบทุก
วรรค
3.4 การใช้
มีการใช้
โวหาร
โวหาร
ภาพพจน์
ภาพพจน์
ต่างๆ ส่งเสริม
เนื ้อหาให้ มี
ความหมาย
ลึกซึ ้งกินใจ
อย่างน้ อย 2
ตําแหน่ง

4
ดี
ขาดการเล่น
สัมผัสใน
(สัมผัสสระ
หรื อสัมผัส
พยัญชนะ)
หรื อการเล่น
คํา หรื อการ
ซํ ้าคํา 1 วรรค

3
ปานกลาง
ขาดการเล่น
สัมผัสใน
(สัมผัสสระ
หรื อสัมผัส
พยัญชนะ)
หรื อการเล่น
คํา หรื อการ
ซํ ้าคํา 2 วรรค

2
พอใช้
ขาดการเล่น
สัมผัสใน
(สัมผัสสระ
หรื อสัมผัส
พยัญชนะ)
หรื อการเล่น
คํา หรื อการ
ซํ ้าคํา 3 วรรค

1
ปรับปรุง
ขาดการเล่น
สัมผัสใน
(สัมผัสสระ
หรื อสัมผัส
พยัญชนะ)
หรื อการเล่น
คํา หรื อการ
ซํ ้าคําตังแต่
้ 4
วรรคขึ ้นไป
มีการใช้
มีการใช้
มีการใช้
ไม่มีการใช้
โวหาร
โวหาร
โวหาร
โวหาร
ภาพพจน์
ภาพพจน์
ภาพพจน์ที่ไม่ ภาพพจน์
ต่างๆ ส่งเสริม ต่างๆ ส่งเสริม เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาให้ มี
เนื ้อหาแต่ขาด เนื ้อหาและ
ความหมาย ความ
ขาดความ
ลึกซึ ้งกินใจ เหมาะสมหรื อ เหมาะสมหรื อ
อย่างน้ อย 1 สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
ตําแหน่ง
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2.8.4 ผู้วิ จัย นํ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ที่ ส ร้ างขึน้ ไปให้ อ าจารย์ ที่ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิพ นธ์ เพื่ อตรวจพิ จ ารณาความถูก ต้ อ ง
เหมาะสม จากนันนํ
้ าเกณฑ์การประเมินไปปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนํา ก่อนนําไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ด้ านการสอนภาษาไทย ด้ านการเขียนบทร้ อยกรอง และด้ านการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความสอดคล้ องเหมาะสมระหว่างเนื ้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Item of Congruence: IOC) พบว่า การประเมินความสามารถในการ
เขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.75
2.8.5 ผู้วิ จัย นํ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั ห้ องเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลอง โดยนํ า ผลงานเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ม าถ่ า ยสํ า เนาผลงาน เสนอต่อ
ผู้เ ชี่ ยวชาญ 2 ท่านเพื่ อให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญตรวจให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ จากนัน้ นํ า
คะแนนที่ ได้ มาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ของความสัมพันธ์ แบบเพี ยร์ สัน (Pearson productmoment correlation coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญทังสอง
้
ท่า น มี ค่า เท่า กับ 0.88 แสดงว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีคณ
ุ ภาพ
3. การสร้ างแบบวัดเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.1 ศึกษาวิธีการสร้ างแบบวัดเจตคติมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert)
3.2 ผู้วิจยั รวมรวบและวิเคราะห์เนื ้อหาแบบวัดเจตคติจากงานวิจยั แล้ วนํามาพัฒนา
และปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับงานวิจยั นี ้ โดยปรับจากงานวิจยั ของจงรักษ์ น้ อยอ่าง (2553: 106108) สรุ ปเป็ นกรอบด้ านการวัดที่สําคัญในด้ านต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ความคิดเกี่ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ า งสรรค์ ด้ านความรู้สึกเกี่ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ และด้ านพฤติกรรมการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
3.3 ดําเนินการสร้ างแบบวัดเจตคติ เป็ นข้ อคําถามที่ ใช้ ในการถามความรู้ สึกของ
ผู้เรี ยน จํานวน 33 ข้ อ
3.4 ผู้วิจัยนํ าแบบวัดเจตคติที่สร้ างขึน้ ไปให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่ อ
ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื ้อหา รวมทังความถู
้
กต้ องในการใช้ ภาษา จากนันนํ
้ าแบบทดสอบไป
ปรับปรุ งแก้ ไขตามคําแนะนํา ก่อนนําไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการเขียนบทร้ อยกรอง ด้ านจิตวิทยา
และด้ านการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและสํานวน
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ภาษา โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Item of Congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป ได้ 17 ข้ อ
3.5 ผู้วิจยั นําแบบวัดเจตคติ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ไปทดลองใช้
กับห้ องเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จากนันนํ
้ ามาตรวจให้ คะแนนแล้ ววิเคราะห์หาค่า
อํานาจจําแนกรายข้ อ โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
รวม (Item Total Correlation) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเจตคติต่ อการเขียน
โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค (α-Cronbach) ได้ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.91
วิธีดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีดําเนินการทดลอง
งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเบื ้องต้ น (Pre Experimental Research) มีกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวและผู้วิจยั เลือกแบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest – Posttest Design
(นิคม ตังคะพิภพ, 2543: 310) ดังแบบแผนการทดลองนี ้
E-Group

E
O₁
O₂
X

1

2

3

O₁

X

O₂

คือ กลุม่ ทดลอง
คือ ผลที่วดั ได้ ก่อนการทดลอง
คือ ผลที่วดั ได้ หลังการทดลอง
คือ การจัดการเรี ยนการสอนตามตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับ
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการทดลองตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับกลุ่มทดลอง โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถใน
การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ แบบอัตนัย จํานวน 1 ข้ อ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น

102
2. ดําเนินการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โดยผู้วิจยั เป็ นผู้ดําเนินการสอน
ตามแนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ จํานวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่ง
ข้ อมูลที่ได้ ในงานวิจัยดังกล่าวจะมาจากผลการตรวจงานเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ที่ผ้ เู รี ยน
เขียนหลังจากเรี ยนจบเนื ้อหาแล้ ว
3. ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับกลุ่มทดลอง โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถใน
การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ แบบอัตนัย จํานวน 1 ข้ อ รวมทังแบบวั
้
ดเจตคติตอ่ การเขียนร้ อย
กรองเชิงสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
4. ตรวจแบบทดสอบและแบบวัดเจตคติ แล้ วนําคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คํานวณหาค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้ แก่ คะแนนเฉลี่ ย ค่าความแปรปรวนของคะแนน
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ทดลอง
2. เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ การทดสอบค่าทีที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน t-test dependent
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ที่ร้อยละ 80 โดยใช้ การทดสอบค่าที
แบบ one sample t-test
4. ศึกษาเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิน เนคติกส์โดยใช้
ค่าสถิตพิ ื ้นฐาน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย เรื่ อ งผลการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิด อรรถฐานร่ ว มกับ รู ป แบบการสอน
ซินเนคติกส์ที่มีตอ่ ความสามารถในเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ และเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรอง
เชิ ง สร้ างสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ในครั ง้ นี ้ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 วิเคราะห์ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ และศึกษาเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่ างก่ อนเรียนและหลังเรียน
การนําเสนอผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 5 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ความสามารถในการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N

̅

S.D.

t

Sig.

30
30

42.00
80.20

16.75
9.01

12.56*

0.0000
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จากตาราง พบว่า ความสามารถในการเขี ยนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิด อรรถฐานร่ ว มกับ รู ป แบบการสอน
ซินเนคติกส์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คะแนนก่อนการทดลองคิดเป็ นร้ อยละ 42.00 และมี คะแนนหลังการทดลองเพิ่ม ขึน้ เป็ นร้ อยละ
80.20 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 80
การนําเสนอผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 สรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 6 ผลการเปรี ยบเทียบพัฒนาการความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ช่วงระยะต่าง ๆ ของการทดลอง

หลังเรี ยน

N

Mean

S.D.

% of Mean

t

30

80.20

9.015

80.20

0.12

Sig.
(1-tailed)
0.4521

จากตาราง พบว่า ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 80.20
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3. การวิเคราะห์ ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
การวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน ดําเนินการวิเคราะห์
พัฒนาการและความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ โดยนํา มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
การประเมินความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์จากการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 ด้ านฉันทลักษณ์ นักเรี ยนพัฒนาความรู้ด้านฉันทลักษณ์ ซึ่งเป็ นความรู้เกี่ยวกับ
ข้ อบังคับของงานเขียนร้ อยกรอง ได้ แก่ งานเขียนร้ อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 มีข้อบังคับเรื่ อง
คณะและสัมผัส และงานเขียนร้ อยกรองประเภทกลอนสุภาพ มีข้อบังคับเรื่ องคณะ สัมผัส และ
เสียงท้ ายวรรค จากการตรวจผลงานของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนสามารถเขียนร้ อยกรองได้ ถกู ต้ อง
ตามข้ อบังคับของฉันทลักษณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
หัวข้ อ เส้ นขนาน
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง หลากหลายแต่ว่างเปล่า
ชีวิตมีหลากหลาย
แต่สดุ ท้ ายก็วา่ งเปล่า
ทังสุ
้ ขและทังเศร้
้ า
อยูก่ นั เป็ นเส้ นขนาน
ต้ องสู้และอดทน
จะผจญกับภัยพาล
เหน็ดเหนื่อยมาเนิ่นนาน
แล้ วสุดท้ ายก็ตายไป
นายองค์กร กําแหงกิจ
หัวข้ อ อนาคต
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง สูงแต่เหนื่อย
อนาคตเป็ นเหมือนบ้ านที่อยูส่ งู
ต้ องชักจูงอนาคตให้ ถึงฝัน
อุปสรรคทังหลายไม่
้
สําคัญ
ตัวเรานันก็
้ ต้องสู้กนั ต่อไป
ถึงจะเหนื่อยจะท้ อก็ไม่หวัน่
เพื่อก้ าวทันอนาคตอันสดใส
ให้ ตวั เรานําพาฝันไปให้ ไกล
จําเอาไว้ ฝันของเราต้ องเป็ นจริง
นางสาวสราวลี ทัศนยิ่งยง
จากตัวอย่างงานเขียนร้ อยกรอง หัวข้ อเส้ นขนาน เป็ นร้ อยกรองประเภทกาพย์ ยานี 11
และหัวข้ อกาลเวลา เป็ นร้ อยกรองประเภทกลอนสุภาพ จะเห็นได้ ว่าตัวอย่างงานเขียนทังสองชิ
้
้นนี ้
ถูกต้ องตามฉันทลักษณ์หรื อข้ อบังคับของงานเขียนร้ อยกรอง แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้ าใจ
ฉันทลักษณ์ และสามารถเขียนบทร้ อยกรองได้ ถูกต้ อง และจากการสัมภาษณ์ นกั เรี ยนพบว่ าการ
จัดการเรี ยนรู้มีการอธิบายให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าใจถึงพื ้นฐานของงานเขียนร้ อยกรองจึงทําให้ นกั เรี ยนมี
ความรู้ เบื ้องต้ นก่อนที่จะลงมือเขียน (บุญญฤทธิ์ ติ ้นเหมือน, 2561: สัมภาษณ์) นอกจากนี ้การ
จัดการเรี ยนรู้ โดยมีตวั อย่างงานเขี ยนร้ อยกรองให้ นกั เรี ยนได้ ศึกษาทําให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและจดจํา
ฉันทลักษณ์ งานเขี ยนร้ อยกรองได้ ง่ ายขึน้ นักเรี ยนเห็นรู ปแบบของงานเขียนร้ อยกรองประเภท
ต่าง ๆ ได้ อย่างชัดเจน (กมลทิพย์ อินทร์ แก้ ว, 2561: สัมภาษณ์)
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ส่วนที่ 2 ด้ านเนื ้อหาและแนวคิด นักเรี ยนพัฒนาความสามารถในด้ านการนําเสนอเนื ้อหา
และแนวคิด ซึ่ง เป็ น ความสามารถในการลํ า ดับความคิดได้ ต ามอรรถลักษณ์ ข องเรื่ อ งเล่า เชิ ง
จินตนาการ คือมีการลํ าดับเรื่ องของเหตุการณ์ มี การแสดงปมปั ญหา จนนํ าไปสู่การคลี่ คลาย
ปัญหาและให้ คติเตือนใจ ด้ านเนื ้อหามีการจรรโลงใจ เป็ นทัศนะในเชิงบวก มีความแปลกใหม่ และ
สามารถสื่ อสารข้ อคิดที่ เ ป็ นประโยชน์ ให้ กับผู้อ่านได้ จากการตรวจผลงานของนักเรี ยนพบว่า
นักเรี ยนสามารถนําเสนอเนื ้อหาและแนวคิดจากหัวข้ อที่ได้ รับได้ อย่างสร้ างสรรค์ สามารถขยาย
กรอบความคิดและนําเสนอมุมมองใหม่ได้ อย่างมีเอกภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
หัวข้ อ คนดี
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง ความกลัวที่นา่ ลอง
ความกลัวที่นา่ ลอง
เหมือนกับมองไม่กล้ าทํา
อยากลองเรื่ องชัว่ ตํ่า
แต่ไม่กล้ ากังวลใจ
อยากชัว่ แต่ไม่กล้ า
กลัวโดนหาว่าเป็ นภัย
กลัวว่าไม่มีใคร
อยูเ่ คียงข้ างในชีวี
นายสิทธิชยั รื่ นรวย
จากตัวอย่างงานเขียนร้ อยกรอง หัวข้ อคนดี โดยใช้ อปุ มาคําคูข่ ดั แย้ งความกลัวที่น่าลอง
พบว่านักเรี ยนสามารถนําเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับคนดีได้ อย่างตรงประเด็น และสามารถนําเสนอ
เนื ้อหาที่มีความแปลกใหม่โดยการนําอุปมาคําคูข่ ดั แย้ งมาใช้ ในการดําเนินเรื่ องคือการกล่าวถึงการ
ลองทําเรื่ องที่ไม่ดีแต่ก็มีความหวาดกลัวในเรื่ องที่ไม่ดีนนั ้ เป็ นการเขียนบทร้ อยกรองแบบมุมกลับ
คือการกล่าวถึงความละอายในการทําความชัว่ ซึ่งหมายถึงการเป็ นคนดี แทนที่จะกล่าวถึงการเป็ น
คนดีแบบตรงไปตรงมา
หัวข้ อ คนดี
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง ความกลัวที่ดดู ี
ความกลัวที่ดดู ี
และต้ องมีในทุกคน
คือกลัวในบาปตน
ให้ คดิ ทําแต่ความดี
หิริโอตัปปะ
เนกขัมมะบารมี
เครื่ องหมายความดีนี ้
เป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวตน
นายรัตตพล อนันต์สิริภมู ิ
จากตัวอย่างงานเขี ยนร้ อยกรอง หัวข้ อคนดี โดยใช้ อุปมาคําคู่ขัดแย้ ง ความกลัวที่ ดูดี
พบว่านักเรี ยนสามารถนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคนดีได้ อย่างตรงประเด็น เนื ้อหาที่มีความแปลก
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ใหม่ในการดําเนินเรื่ องตามแนวคิดของอุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง นอกจากนี ้เนื ้อหาในผลงานชิ ้นนี ้มีความ
โดดเด่นเรื่ องการนําเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อ่านที่สามารถเข้ าใจ
และนําไปปฏิบตั ไิ ด้
หัวข้ อ หนังสือ
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง แออัดที่พลิ ้วไหว
ตัวหนังสือเบียดเสียดและหนาแน่น
กลับโลดแล่นพาใจไปถึงฝัน
ตัวหนังสือมากน้ อยร้ อยเรี ยงกัน
พาเรานันใจเบิ
้
กบานละลานตา
จินตนาการมีมากและกว้ างไกล
ช่างพลิ ้วไหวเล่าเรื่ องชวนศึกษา
คอยเฝ้ารอให้ เรานันเข้
้ ามา
เพื่อนําพาให้ เรามีเส้ นทาง
นางสาวชลิตา ช่างเหล็ก
จากตัวอย่างงานเขียนร้ อยกรอง หัวข้ อหนังสือ โดยใช้ อปุ มาคําคูข่ ดั แย้ งแอดอัดที่พลิ ้วไหว
พบว่านักเรี ยนสามารถนําอุปมาคําคูข่ ดั แย้ งมาใช้ ในการดําเนินเรื่ องให้ เกิดจินตนาการต่อผู้อ่านได้
อย่างชัดเจน เช่น “ตัวหนังสือเบียดเสียดและหนาแน่น ” เป็ นการเล่าให้ เห็นภาพของตัวหนังสือที่
เบียดเสียดกันภายในหน้ ากระดาษ หรื อ “ช่างพลิ ้วไหวเล่าเรื่ องชวนศึกษา” เป็ นการเล่าให้ เห็นภาพ
ของตัวหนังสือที่แม้ จะเบียดเสียดเต็มหน้ ากระดาษแต่เนือ้ หากลับพลิว้ ไหวไหลรื่ นเป็ นเรื่ องราวที่
น่าสนใจ นักเรี ยนสามารถนําหัวข้ อและอุปมาคําคูข่ ดั แย้ งมาใช้ ถ่ายทอดเรื่ องราวให้ เกิดจินตนาการ
ได้ อย่างสร้ างสรรค์และเกิดความแปลกใหม่
นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยได้ สัมภาษณ์ นักเรี ยนเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่ส่งผลต่อด้ านเนื ้อหา
และแนวคิด พบว่า การจัด การเรี ย นรู้ โดยการสอนอรรถลัก ษณ์ หรื อ การลํ า ดับความคิด ทํ า ให้
สามารถวางเค้ าโครงในการลําดับเรื่ องจากสถานการณ์ปัญหาไปสูก่ ารแก้ ไขปัญหาและให้ ข้อคิดกับ
ผู้อ่านได้ นอกจากนี ใ้ ช้ อุปมาคําคู่ขัดแย้ ง เป็ นเหมื อนตัวช่วยในการขยายความคิดหรื อกํ าหนด
เรื่ องราวได้ มากขึ ้น เนื่องจากบางหัวข้ อนันนั
้ กเรี ยนไม่สามารถคิดประเด็นปั ญหาได้ เอง เมื่อมีอปุ มา
คําคูข่ ดั แย้ งมาแล้ วจึงเหมือนมีแนวคิดที่จะนําเสนอมากขึ ้น (ธนภรณ์ สร้ างน้ อย, 2561: สัมภาษณ์)
นอกจากนี ้อุปมาคําคูข่ ดั แย้ งเป็ นตัวช่วยในการสร้ างมุมมองใหม่ ๆ ให้ กบั นักเรี ยน โดยปกติแล้ วเมื่อ
นักเรี ยนได้ รับหัวข้ อก็ จะตีความหรื อเขียนไปตามที่เข้ าใจในครั ง้ แรก เมื่อมีการสร้ างอุปมาคําคู่
ขัดแย้ งขึ ้นมาทําให้ นกั เรี ยนเห็นมุมมองทางความคิดมากขึ ้น และสามารถเลือกอุปมาคําคูข่ ดั แย้ งที่
คิดว่าเหมาะสมมาใช้ เขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ในแนวคิดใหม่ได้ (อธิ ณัฐ กองธรรม, 2561:
สัมภาษณ์)
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ส่วนที่ 3 ด้ านการใช้ ภาษา นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับความรู้ พืน้ ฐานเรื่ อง
คุณค่าด้ านวรรณศิลป์ ของคําประพันธ์ร้อยกรองแต่ละชนิดแล้ วนํามาถ่ายทอดความคิดผ่านกลวิธี
การเลือกสรรและเรี ยบเรี ยงถ้ อยคําในงานเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งถ้ อยคํานัน้ จะต้ องมี
ความไพเราะ งดงาม มีการใช้ โวหารหรื อกลวิธีทางวรรณศิลป์ เพื่อให้ เกิดจินตภาพได้ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้
หัวข้ อ กาลเวลา
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง ความแน่นอนที่เจ็บปวด
มีอดีตมีปัจจุบนั มีอนาคต
ล้ วนกําหนดหนทางสร้ างวิถี
จะดีร้ายคล้ ายคลึงต่างพึงมี
แต่ชีวีต้องตายไปไม่จีรัง
ยามหายใจให้ ศีลเป็ นเช่นเข็มทิศ
สมาธิลิขิตให้ สมหวัง
ใช้ ปัญญาเป็ นแสงทองส่องกําลัง
อนิจจังที่แท้ นนแน่
ั ้ นอน
นายพีระพัฒน์ ศรี เหรา
จากตัวอย่างงานเขียนร้ อยกรอง หัวข้ อกาลเวลา โดยใช้ อปุ มาคําคูข่ ดั แย้ งความแน่นอนที่
เจ็บปวด พบว่านักเรี ยนสามารถเลือกใช้ คําได้ อย่างเหมาะสม เป็ นภาษาเขียนที่ถกู ต้ องตามระดับ
ภาษา มีการใช้ ภาษาที่สละสลวย เช่น “ยามหายใจ” ที่แทนความหมายถึงการมีชีวิตอยู่ มีการใช้
สัมผัสในทุกวรรคเพื่อเพิ่มความไพเราะ มีการเล่นคําว่า “มี ” ได้ แก่ “มีอดีตมีปัจจุบนั มีอนาคต”
รวมทังการใช้
้
โวหารภาพพจน์อปุ ลักษณ์ ได้ แก่ “ยามหายใจให้ ศีลเป็ นเช่นเข็มทิศ” และ “ใช้ ปัญญา
เป็ นแสงทองส่องกําลัง” การใช้ บคุ คลวัต ได้ แก่ “สมาธิลิขิตให้ สมหวัง”
หัวข้ อ กาลเวลา
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง ความแน่นอนที่เจ็บปวด
ความแน่นอนของกาลและเวลา
ดัง่ ธาราที่ไหลจากยอดเขา
เป็ นสายนํ ้าที่ไหลเชี่ยวไม่เบา
ทําเอาเราเจ็บปวดระทมใจ
กาลเวลาคือยารักษาโรค
หายทุกข์โศกทุกข์เศร้ าจากเราได้
ความเจ็บปวดที่คงอยูภ่ ายใน
เวลานันทํ
้ าให้ หายแน่นอน
นายธนานนท์ ตรี รส
จากตัวอย่างงานเขียนร้ อยกรอง หัวข้ อกาลเวลา โดยใช้ อปุ มาคําคูข่ ดั แย้ งความแน่นอนที่
เจ็บปวด พบว่านักเรี ยนสามารถเลือกใช้ คําได้ อย่างเหมาะสม มีการหลากคําเพื่อยํ ้าความให้ หนัก
เช่น “หายทุกข์โศกทุกข์เศร้ าจากเราได้ ” และมีการใช้ โวหารภาพพจน์อปุ มา ได้ แก่ “ความแน่นอน
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ของกาลและเวลา ดัง่ ธาราที่ไหลจากยอดเขา” และการใช้ อปุ ลักษณ์ ได้ แก่ “กาลเวลาคือยารักษา
โรค”
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้ สัมภาษณ์ นักเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ที่ส่งผลต่อด้ านการใช้
ภาษา พบว่าการเรี ยนรู้ ลักษณะการใช้ ภาษาจากตัวอย่างงานเขียนร้ อยกรองที่มีความไพเราะ มี
คุณค่าด้ านวรรณศิลป์ ที่ชดั เจน สามารถทําให้ นกั เรี ยนเห็นแนวทางในการใช้ ภาษาและนํามาเขียน
เป็ นงานเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของตนเองได้ (ศราวุธ เมฆหนู, 2561: สัมภาษณ์) และการ
สร้ างอุป มาคํา คู่ขัดแย้ ง เป็ น การทํ า ให้ นัก เรี ย นได้ เ ปิ ดมุม มองทางความคิด ใหม่ ๆ ช่ว ยให้ เ กิ ด
แนวทางในการเลื อกสรรคํ ามาใช้ ในงานเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ไ ด้ (วุฒิ ชัย ฉันทานุมัติ
อาภรณ์, 2561: สัมภาษณ์)
4. การศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
การศึกษาเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน โดยใช้ คา่ สถิติพื ้นฐาน
หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 7 ผลการศึกษาเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
กลุม่ ทดลอง
หลังการทดลอง

n
30

เจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
S.D.
̅
4.43
0.57

แปลผล
มาก

จากตาราง พบว่ า เจตคติ ต่อ ต่อ การเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชัน้
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แ นวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอน
ซินเนคติกส์ หลังการทดลองผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 4.43 คะแนน และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คะแนนผู้เรี ยนกับเกณฑ์พบว่า คะแนนของแบบวัดเจตคติของผู้เรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ในข้ อ 4
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอะแนะ
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงทดลองเบื ้องต้ น (Pre Experimental Research) มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อย
กรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 วิเคราะห์ผลงานการ
เขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ และศึกษาเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐาน
ร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ สรุปสาระสําคัญและผลการวิจยั ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80
3. เพื่อวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
4. เพื่อศึกษาเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน
2. ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์สูงกว่าเกณฑ์
ร้ อยละ 80
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3. ผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็ นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ตงไว้
ั้
4. เจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ อยูใ่ นระดับมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดอิน
ทารามสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 7 ห้ องเรี ยน รวม 167 คน
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการทํ า วิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ น นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ห้ อ ง 3
จํานวน 30 คน ที่ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็ นนักเรี ยนที่เลือก
เรี ย นในรายวิ ช าการเขี ย น ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2561 โรงเรี ย นวัด อิ น ทาราม สัง กัด
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ดําเนินการในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ใช้ เวลาทดลอง
จํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทดสอบก่อนและหลังเรี ยน โดยดําเนินการทดสอบก่อนการ
เรี ยน 1 คาบ ทดสอบหลังการเรี ยน 1 คาบ และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น 10 คาบ
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื ้อหารายวิชาการเขียน ซึ่งเป็ นวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย โรงเรี ยนวัดอินทาราม โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักและกลวิธีในการประพันธ์ร้อยกรอง
เชิงสร้ างสรรค์ ประเภทกาพย์และกลอน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐาน
ร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ จํานวน 4 แผน รวมทังสิ
้ ้น 10 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที
2. แบบทดสอบวัด ความสามารถทางการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ เป็ น
แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ข้ อ สําหรับใช้ ในการทดสอบความสามารถทางการเขียนร้ อยกรองเชิง
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สร้ างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ใช้ เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ซงึ่ ครอบคลุมองค์ประกอบความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ที่กําหนดไว้
ในงานวิจยั โดยแบ่งเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านฉันทลักษณ์ร้อยกรอง ด้ านเนื ้อหาและการนําเสนอแนวคิด
และด้ านการใช้ ภาษา
3. แบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นแบบสอบถามความรู้ สึก
ของผู้เรี ยน จํานวน 17 ข้ อ สําหรั บใช้ ในการสอบถามเพื่อวัดเจตคติของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การเขียนร้ อย
กรองเชิ ง สร้ างสรรค์ โดยแบ่ง เป็ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นความคิ ด เกี่ ย วกับ การเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ ด้ านความรู้ สึกเกี่ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ และด้ านพฤติกรรมการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. คํานวณหาค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้ แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนน
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ทดลอง
2. เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ การทดสอบค่าทีที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน t-test dependent
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ที่ร้อยละ 80 โดยใช้ การทดสอบค่าที
แบบ one sample t-test
4. ศึกษาเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชั น้ มัธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์โดยใช้
ค่าสถิตพิ ื ้นฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ความสามารถในเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าร้ อยละ
80.20 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 80
3. งานเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
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4. เจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ ง ทดลองเบือ้ งต้ นเพื่ อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ที่มีต่อความสามารถในเขี ยนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ และเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ผู้วิจยั
ได้ อภิปรายผลตามลําดับหัวข้ อดังต่อไปนี ้
ด้ านความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของนั กเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิด อรรถฐานร่ ว มกับ รู ป แบบการสอน
ซินเนคติกส์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองเท่ากับ ร้ อยละ 80.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 80 และเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ อันสืบเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ ดังนี ้
1. นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจพืน้ ฐานเกี่ ยวกับแบบแผนหรื ออรรถลักษณ์ ซึ่ง
เป็ นลําดับการดําเนินเนื ้อความหรื อโครงสร้ างการดําเนินเรื่ อง (schematic structure) และลักษณะ
ของภาษา (linguistic feature) ที่แตกต่างกันตามแนวการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดอรรถฐาน
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2550: 54) เมื่อนักเรี ยนเข้ าใจอรรถลักษณ์ของงานเขียนร้ อยกรองแล้ วจึง
สามารถนํ า ความรู้ นัน้ เป็ น พื น้ ฐานไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ไ ด้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อินทร์ วธุ เกษตระชนม์ (2551: 94-100) พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอน
การเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิงสร้ างสรรค์และความคิด
สร้ างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถใน
การเขียนเรี ยงความเชิงสร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนการเขียน
ด้ วยวิธีปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ ว่าแนวคิดอรรถฐานเป็ นพื ้นฐานของ
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจลักษณะการลําดับเนื ้อความของงานเขียนได้ เมื่อนักเรี ยนมี
พื ้นฐานดังกล่าวแล้ วจึงสามารถจัดการเรี ยนรู้ขนต่
ั ้ อไปเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
แล้ วถ่ายทอดเป็ นงานเขียนร้ อยกรองได้
2. การสอนตามแนวคิด อรรถฐานและรู ป แบบการสอนซิ น เนคติก ส์ ช่ว ยให้
นักเรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ในการคิดประเด็นการเขียน ทําให้ นกั เรี ยนสามารถเขียนร้ อยกรอง
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เชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรี ยนจะได้ รับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในด้ าน
การนําเสนอเนื ้อหาและแนวคิดของร้ อยกรองผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ในงานวิจยั ขันที
้ ่ 2 ถึง ขันที
้ ่7
ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ ทําให้ นักเรี ยน
สามารถนํ าเสนอเนือ้ หาและแนวคิดจากหัวข้ อที่ ได้ รับได้ อย่างสร้ างสรรค์ สามารถขยายกรอบ
ความคิดและนําเสนอมุมมองใหม่ได้ อย่างมีเอกภาพ นอกจากนี ้ ยังช่วยพัฒ นาความสามารถใน
ด้ านการใช้ ภาษาอย่างสร้ างสรรค์ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ในงานวิจยั ขัน้ ที่ 1 ถึง ขัน้ ที่ 7 ซึ่งเป็ น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดอรรถฐานและรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ เมื่อนักเรี ยน
สามารถกําหนดกรอบแนวคิดของเรื่ องใหม่อย่างสร้ างสรรค์ได้ แล้ ว นักเรี ยนสามารถเลือกใช้ ภาษา
ในการถ่ายทอดความคิดผ่านการเรี ยนร้ อยกรองได้ อย่างเหมาะสม มีความไพเราะ โดยนักเรี ยน
จะต้ องเข้ าใจถึงความรู้พื ้นฐานเรื่ องคุณค่าด้ านวรรณศิลป์ ของคําประพันธ์ร้อยกรองแต่ละชนิดแล้ ว
นํามาถ่ายทอดผ่านความคิดและการเลือกใช้ ภาษาที่สร้ างสรรค์ โดยการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน
นักเรี ยนจะสามารถลําดับการดําเนินเรื่ องได้ อย่างเป็ นระบบตามโครงสร้ างของการเขียนเรื่ องเล่า
เชิง จินตนาการ ส่วนรู ปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เป็ นรู ปแบบการสอนที่มุ่งเน้ นการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ให้ กบั ผู้เรี ยน (สมพงษ์ สิงหะพล, 2533: 7-8) จึงมุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนเปิ ดมุมมอง
ทางความคิดใหม่ ใช้ การเชื่อมโยงจากความย้ อนแย้ งหรื อความแตกต่างของคําแล้ วนํามาผนวกเข้ า
เป็ น กรอบแนวคิด ในการนํ า เสนอในมิ ติใ หม่ จึง ทํ า ให้ เ กิ ด เป็ น ผลงานการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง
สร้ างสรรค์ที่มีเนื ้อหาที่มีความสร้ างสรรค์ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2556: 252-253) กล่าวว่า รูปแบบ
การสอนแบบซินเนคติกส์ได้ มงุ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแนวคิดใหม่
ที่แตกต่างจากเดิม รวมทังสามารถนํ
้
าความคิดใหม่นนไปใช้
ั้
ให้ เป็ นประโยชน์ได้ ซึ่งรู ปแบบซินเนค
ติกส์ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถนําความคิดใหม่ ๆ นันไปใช้
้
ในงานของตน
ทําให้ งานมีความแปลกใหม่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปวิตรา กิจจานุมาศ (2559: 77-78) พบว่า
ความสามารถในการเขียนร้ อยแก้ วของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับการสอนโดยวิธีการ
สอนแบบซินเนคติกส์ มีคะแนนหลังเรี ยนสูงขึ ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และความสามารถในการเขียนร้ อยแก้ วของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนโดย
ใช้ วิธีการสอนแบบซินเนคติกส์กับวิธีการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
จากข้ อมูลดังกล่าวจึงสรุ ปได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับ
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่สามารถสร้ างความเข้ าใจพื ้นฐานของ
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โครงสร้ างการลําดับเนื ้อหาและสามารถสร้ างมุมมองความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ให้ กบั ผู้เรี ยนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ได้
ด้ านเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ผลการวิ จัย พบว่ า เจตคติ ต่ อ การเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนค
ติกส์อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนสามารถเข้ าใจและ
เห็ น แนวทางในการเขี ย นร้ อยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ ทัง้ ในด้ า นของการลํ า ดับ ความคิด และการ
สร้ างสรรค์เนื ้อหา มีความสนใจและเห็นคุณค่าของงานเขียนร้ อยกรอง ส่งผลให้ มีเจตคติต่อการ
เขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อาจิยา หลิมกุล (2556: 5455) พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนตาม
รูปแบบ ซินเนคติกส์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็ น
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริ มเจตคติที่ดีตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยน ซึ่งโดยพืน้ ฐานแล้ วร้ อยกรองเชิ งสร้ างสรรค์นัน้ เป็ นเรื่ องที่ ยากต่อความเข้ าใจของ
นักเรี ยน จึงควรมีการใช้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มบรรยากาศภายในห้ องเรี ยน ดังที่ ศิ
ริ กาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี คําวัจนัง (2544: 81) กล่าวว่า แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ครูผ้ สู อนสามารถดําเนินการโดยการจัดประสบการณ์หรื อสิ่งเร้ ามา
กระตุ้นให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ ใ ช้ ความคิด ตามองค์ป ระกอบของความคิด สร้ างสรรค์ ซึ่ง ได้ แ ก่ ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิด ยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ ม และความคิดรอบคอบละเอี ยดลออ พร้ อมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีอิสระในการแสดงออกด้ วยการพูดหรื อการกระทําตามจินตนาการและความ
พึงพอใจของผู้เ รี ยน โดยแนวคิดอรรถฐานเป็ นแนวคิดที่ทําให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับความสนุกสนานจาก
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกขันตอน
้
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยเน้ น
ความเข้ าใจความหมายหรื อความคิดรวบยอด เปิ ดโอกาสให้ ฝึกการใช้ ภาษาในทักษะต่าง ๆ ทังการ
้
อ่าน การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ในลักษณะบูรณาการ ได้ ทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีโอกาส
แสดงความสามารถเฉพาะด้ านและเกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้ หลายรูปแบบจากกิจกรรมที่กําหนด
ไว้ (ฉัตรชัย อภิวนั ท์สนอง, 2548: 58; นุสรา ขวัญศรี , 2540: 27; อินทร์ วธุ เกษตระชนม์ , 2551: 24)
ส่วนรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์เป็ นรู ปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ วิธี
เปรี ยบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่น่าจะนํามาเปรี ยบเทียบ เพราะสิ่งเหล่า นันไม่
้ จดั อยู่ในประเภทเดียวกัน
ตามธรรมชาติ เพื่อให้ ผ้ คู ิดเป็ นอิสระจากกฎเกณฑ์ในสังคม และสามารถคิดได้ อย่างกว้ างขวาง
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รู ปแบบการสอนนีจ้ ึงเหมาะสําหรับสอนการเขียน การแก้ ปัญหา และการสร้ างงานที่สร้ างสรรค์
(ชาญชัย ยมดิษฐ์ 2548: 126-127) เมื่อนําแนวคิดอรรถฐานมาใช้ ร่วมกับการสอนซินเนคติกส์จึง
ทําให้ เกิดแนวทางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ที่สร้ างบรรยากาศภายในห้ องเรี ยน ทําให้ ผ้ เู รี ยน
มีเจตคติที่ดีตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สาลิกา หารประทุม
(2558: 43-47) พบว่า ความพึง พอใจต่อกิ จกรรมการสอนเขี ยนด้ วยวิธี Process Genre
Approach ในระดับมากที่สดุ และงานวิจยั ของ จรรยา ปิ ตรัมย์ (2556: 134-137) พบว่า ความพึง
พอใจต่อการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยใช้
การเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
จากข้ อมูลดังกล่าวจึงสรุ ปได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับ
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ยนการสอนและ
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ ต่อไปได้ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู้
1.1 จากผลการวิจยั ที่พบว่าการสอนโดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรู ปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ทําให้ ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ดีขึ ้น แต่ต้องอาศัยการให้
ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ ระหว่ า งการจัด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นรั บ ทราบข้ อ บกพร่ อ งหรื อ
ข้ อเสนอแนะแล้ วนําข้ อมูลเหล่านันมาใช้
้
ในการพัฒนางานเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ของตนเอง
ให้ ดียิ่งขึ ้น
1.2 ครูผ้ สู อนต้ องส่งเสริมให้ นกั เรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ไม่
ควรปิ ดกัน้ ความคิดเห็นของนักเรี ยน ซึ่งอาจส่งผลต่อความคิดและผลงานการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 จากผลการวิจยั ที่พบว่าการสอนโดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรู ปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ทําให้ ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ดีขึ ้น จึงควรมีการศึกษาว่า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าวมีสว่ นช่วยพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ด้วยหรื อไม่
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2.2 จากผลการวิจยั ที่พบว่าการสอนโดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรู ปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ทําให้ ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ดีขึ ้น จึงควรมีการศึกษา
ผลการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ที่มีผลต่อตัวแปร
อื่น ๆ เช่น การเขียนร้ อยแก้ วเชิงสร้ างสรรค์ ความสามารถในการคิดเชิงสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย รายวิชาการเขียน (ท 32201) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 เรื่อง การเขียนกาพย์ ยานี 11 เวลา 3 คาบ ผู้สอน นายพล พิมพ์ โพธิ์
ผลการเรี ยนรู้
ผลการเรี ยนรู้ข้อที่ 5 เขียนบทร้ อยกรองอย่างง่ายได้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนอธิบายฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11 ได้ ถกู ต้ อง (K)
2. นักเรี ยนวิเคราะห์ฉนั ทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11 ได้ ถกู ต้ อง (K)
3. นักเรี ยนเขียนกาพย์ยานี 11 ได้ ถกู ต้ อง (P)
4. นักเรี ยนใฝ่ เรี ยนรู้และร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน (A)
สาระสาคัญ
กาพย์ยานี 11 เป็ นคําประพันธ์ร้อยกรองของไทย มีลกั ษณะบังคับเรื่ องคณะและสัมผัส ซึ่ง
ถือเป็ นลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทร้ อยกรอง อีกทังเป็
้ นรูปแบบของงานเขียนที่สามารถใช้
เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวและข้ อคิดต่าง ๆ ได้ การที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ เรื่ องกาพย์ยานี 11 จะช่วยให้
นักเรี ยนสามารถเข้ าใจลักษณะคําประพันธ์ ร้อยกรองของไทย และสามารถนําไปใช้ เพื่อเขียนใน
โอกาสต่าง ๆ ได้
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้ (K)
1. คณะของกาพย์ยานี 11
2. สัมผัสบังคับของกาพย์ยานี 11
ทักษะ/กระบวนการ (P)
1. ทักษะการเขียน
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2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะการคิดเชิงสร้ างสรรค์
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (A)
1. มีวินยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู้
3. มุง่ มัน่ ในการทํางาน
ชิน้ งาน/ภาระงาน (หลักฐาน/ร่ องรอยแสดงความรู้ )
- ใบงานที่ 1 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
- ใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11
การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
- การตรวจใบงานที่ 1 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
- การตรวจใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11
เครื่องมือประเมิน
- ใบงานที่ 1 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
- ใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 และเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ การประเมิน
- นักเรี ยนต้ องผ่านการประเมินใบงานที่ 1 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 ตังแต่
้ 5 คะแนนขึ ้น
ไป
- นักเรี ยนต้ องผ่านการประเมินใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 ตังแต่
้ 5 คะแนนขึ ้นไป
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กิจกรรมการเรี ยนรู้
คาบเรียนที่ 1
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การให้ รูปแบบ
1. ครูให้ นกั เรี ยนอ่านคําประพันธ์ตอ่ ไปนี ้
สุวรรณหงส์ทรงพูห่ ้ อย งามชดช้ อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์
เรื อชัยไวว่องวิ่ง
เสียงเส้ าเร้ าระดม

ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม
รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม
ห่มท้ ายเยิ่นเดินคูก่ นั

2. ครูอธิบายฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11
3. ครูอธิบายเรื่ องอรรถลักษณ์ของการเขียนเรื่ องเล่าเชิงจินตนาการ ประกอบด้ วยการนํา
เรื่ อง การลําดับเหตุการณ์ การแสดงปมปั ญหา การคลี่คลายปั ญหา และการให้ คติพจน์หรื อข้ อ
เตือนใจท้ ายเรื่ อง เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจลักษณะการดําเนินเรื่ องและสามารถนําไปใช้ ในการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
4. นักเรี ยนร่วมกันทบทวนฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11 และอรรถลักษณ์ของการเขี ยน
เรื่ องเล่าเชิงจินตนาการ
5. นักเรี ยนทําใบงานที่ 1 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
คาบเรียนที่ 2
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ เขียนร้ อยกรองตามหัวข้ อที่กาหนด
1. นักเรี ยนเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท หัวข้ อ คนดี ตามความเข้ าใจของนักเรี ยนลง
ในใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ เวลา 15 นาที แล้ วเก็บผลงานนันไว้
้ ก่อน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การสร้ างอุปมาแบบตรง
1. ครูให้ นกั เรี ยนดูภาพของดารานักแสดงกับภาพของขนมขบเคี ้ยว
2. นักเรี ยนเปรี ยบเทียบว่าทัง้ 2 สิ่งนี ้มีลกั ษณะเหมือนกันอย่างไรได้ บ้าง
3. ครูเขียนคําตอบของนักเรี ยนไว้ ที่ด้านซ้ ายของกระดาน พร้ อมทังให้
้ นกั เรี ยนบันทึกลงใน
ใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 เช่น ดูดี น่ากิน น่าหลงใหล ชอบ มีราคา เป็ นต้ น
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ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การสร้ างอุปมาบุคคล
1. ครูให้ นกั เรี ยนสมมติตวั เองเป็ นไก่ที่อยูใ่ นเตาอบ แล้ วให้ บอกความรู้สกึ ของตนเอง
2. ครูเขียนคําตอบของนักเรี ยนไว้ ที่ด้านขวาของกระดาน พร้ อมทังให้
้ นกั เรี ยนบันทึกลงใน
ใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 เช่น ร้ อน คับแคบ หวาดเสียว อึดอัด เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ การสร้ างอุปมาคาคู่ขัดแย้ ง
1. นักเรี ยนนําคําบนกระดานจากด้ านซ้ ายและขวามาสร้ างเป็ นคําคู่ขดั แย้ ง พร้ อมทังให้
้
นักเรี ยนบันทึกลงในใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 เช่น ความร้ อนที่ดดู ี ความหวาดเสียวที่ดดู ี
อึดอัดแบบมีราคา เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 6 ขัน้ การอธิบายความหมายของคาคู่ขัดแย้ ง
1. นักเรี ยนพิจารณาว่าคําคูข่ ดั แย้ งใดบ้ างที่สามารถเชื่อมโยงกับหัวข้ อการเขียนกาพย์ยานี
11 ในขันที
้ ่ 2 คือ คนดี ได้ บ้าง แล้ วนักเรี ยนจึงเลือกคําคูข่ ดั แย้ งมา 1 คํา
2. นักเรี ยนพิจารณาคําคูข่ ดั แย้ งที่เลือกแล้ วลองลําดับเนื ้อหา เช่น คนดีเชื่อมโยงกับคําว่า
ความหวาดเสียวที่ดดู ี ลําดับเนื ้อความเกี่ ยวกับคนในสังคมที่เรามองว่าเป็ นคนดี แต่ก็มีความน่า
หวาดเสียวหรื อน่ากลัวว่าจะเป็ นคนดีเหมือนกับรูปลักษณ์ภายนอกหรื อไม่ เป็ นต้ น
คาบเรียนที่ 3
ขัน้ ที่ 7 ขัน้ การสร้ างสรรค์ ชิน้ งาน
1. นักเรี ยนนําผลงานกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท หัวข้ อ จากขันที
้ ่ 2 มาทบทวนและแก้ ไข
โดยให้ สอดคล้ องกับแนวคิดในขันที
้ ่ 6 แล้ วเขียนลงในใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 อีกครัง้
2. นักเรี ยนออกมานําเสนอผลงานการเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท หัวข้ อ คนดี
3. นักเรี ยนแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับลําดับการดําเนินเนือ้ ความและ
ความคิดสร้ างสรรค์ในงานเขียนแต่ละชิ ้น
4. นักเรี ยนร่วมกันสรุปความรู้และข้ อคิดที่ได้ รับ
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สื่อ/แหล่ งการเรี ยนรู้
1. ใบงานที่ 1 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
2. ใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11
3. ภาพของดารานักแสดงและภาพของขนมขบเคี ้ยว
กิจกรรมเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ ไข
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................. ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่ .............. เดือน....................... พ.ศ..................
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ชื่อ-นามสกุล................................................................. ชัน......................
้
เลขที่...................

ใบงานที่ 1 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
ตอนที่ 1 ให้ นกั เรี ยนโยงเส้ นสัมผัสของกาพย์ยานี 11 ให้ ถกู ต้ อง
เมืองไทยคือเมืองทอง
ยิ ้มงามสื่อความหวัง

งามเรื องรองวัดเวียงวัง
มิตรไมตรี อนั ดีงาม

อาหารบันดาลสุข

หมดสิ ้นทุกข์ทวั่ สยาม

วิถีที่เดินตาม

คือแบบไทยภูมิใจเอย

ตอนที่ 2 ให้ นกั เรี ยนเลือกคํามาเติมในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง

ใสสะอาด
ชีว ี

จิตใจ
ทัวแดนไทย
่

ผัดผ่อน
หาเลีย้ ง

พอเพียงหล่อเลี ้ยงชาติ
มีสขุ สิ ้น.........................
ทรงสร้ างและ.......................
ปรัชญาสอน............................

ทุกข์เข็ญ
งดงาม

ประชาราษฎร์
ทรงสอน

..........................จึงร่มเย็น
เพราะพระองค์ผ้ ทู รงชัย
เอื ้ออาทร............................
ให้ ร้ ูคา่ คําว่าพอ
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 1 ฉันทลักษณ์ กาพย์ ยานี 11
คาชี แ้ จง แบบบัน ทึก การประเมิ น การทํ า ใบงานฉัน ทลัก ษณ์ ก าพย์ ย านี 11 สร้ างขึน้ เพื่ อ ให้
ครูผ้ สู อนประเมินคะแนนการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยกรอกคะแนนที่นกั เรี ยนได้
และทําเครื่ องหมาย √ ในช่องระดับคุณภาพตามเกณฑ์ตดั สินระดับคุณภาพที่กําหนดไว้
ผลการ
ระดับคุณภาพ
เครื่องมือวัด
คะแนน
ประเมิน
เลข
และแสดงผล
(เต็ม 10
ที่
ไม่
ควร
การเรี ยนรู้
คะแนน) ผ่ าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ผ่ าน
ปรับปรุง
ใบงาน
1
ฉันทลักษณ์
2
กาพย์ ยานี 11 3
4
5
6
7
8
9
10
...
30
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนน
ผลการประเมิน
9-10
ดีมาก
7-8
ดี
5-6
พอใช้
0-4
ควรปรับปรุง
หมายเหตุ นักเรี ยนต้ องได้ คะแนนมากกว่า 5 คะแนนหรื อในระดับดีขึ ้นไปจึงถือว่าผ่าน
เกณฑ์

136
ชื่อ-นามสกุล................................................................. ชัน......................
้
เลขที่...................

ใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11
ตอนที่ 1 ให้ นกั เรี ยนเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท ตามหัวข้ อที่กําหนดให้
หัวข้ อ คนดี
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................

ตอนที่ 2 ให้ นกั เรี ยนบันทึกคําจากการทํากิจกรรมการสร้ างอุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง
การสร้ างคาอุปมาแบบตรง
การสร้ างคาอุปมาบุคคล
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
การสร้ างอุปมาคาคู่ขัดแย้ ง
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ให้ นกั เรี ยนเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท ตามหัวข้ อที่กําหนดให้ โดยดําเนินเรื่ องตาม
แนวคิดของการอุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง
หัวข้ อ คนดี
อุปมาคาคู่ขัดแย้ ง........................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ ยานี 11
คาชีแ้ จง แบบบันทึกการประเมินการทําใบงานที่ 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท สร้ าง
ขึ ้นเพื่อให้ ครู ผ้ สู อนประเมินคะแนนการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยกรอกคะแนนที่
นักเรี ยนได้ และทําเครื่ องหมาย √ ในช่องระดับคุณภาพตามเกณฑ์ตดั สินระดับคุณภาพที่กําหนด
ไว้
ผลการ
ระดับคุณภาพ
เครื่องมือวัด
คะแนน
ประเมิน
เลข
และแสดงผล
(เต็ม 10
ที่
ไม่
ควร
การเรี ยนรู้
คะแนน) ผ่ าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ผ่ าน
ปรับปรุง
การเขียน
1
กาพย์ ยานี 11 2
จานวน 2 บท 3
4
5
6
7
8
9
10
...
30
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนน
ผลการประเมิน
9-10
ดีมาก
7-8
ดี
5-6
พอใช้
0-4
ควรปรับปรุง
หมายเหตุ นักเรี ยนต้ องได้ คะแนนมากกว่า 5 คะแนนขึ ้นไปจึงถือว่าผ่านเกณฑ์
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ภาคผนวก ค
- แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
- แบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
(ก่ อนเรียน)
ภาคเรียนที่ 1/2561
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
วิชาการเขียน (ท 32201)
เวลา 50 นาที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ชื่อ.................................................................................. ชัน้ ................... เลขที่...................
คาชีแ้ จง
แบบทดสอบฉบับนี ้เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 ข้ อ คะแนน 10 คะแนน
ผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 5 เขียนบทร้ อยกรองอย่างง่ายได้
คาสั่ง
ให้ นกั เรี ยนแต่งกลอนสุภาพ จํานวน 2 บท ตามหัวข้ อที่กําหนดให้
หัวข้ อ คุณธรรม
.......................................................... .............................................................
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ผลการประเมิน
เกณฑ์
คะแนนที่ได้

ฉันทลักษณ์
(ค่านํ ้าหนัก 20)

เนื ้อหาและ
แนวคิด
(ค่านํ ้าหนัก 40)

การใช้ ภาษา
(ค่านํ ้าหนัก 40)

รวม
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
(หลังเรี ยน)
ภาคเรียนที่ 1/2561
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
วิชาการเขียน (ท 32201)
เวลา 50 นาที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ชื่อ.................................................................................. ชัน้ ................... เลขที่...................
คาชีแ้ จง
แบบทดสอบฉบับนี ้เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 ข้ อ คะแนน 10 คะแนน
ผลการเรี ยนรู้
ข้ อที่ 5 เขียนบทร้ อยกรองอย่างง่ายได้
คาสั่ง
ให้ นกั เรี ยนแต่งกลอนสุภาพ จํานวน 2 บท ตามหัวข้ อที่กําหนดให้ โดยดําเนินเรื่ องตาม
แนวคิดของการอุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง
หัวข้ อ กาลเวลา
อุปมาคาคู่ขัดแย้ ง ความแน่ นอนที่เจ็บปวด
.......................................................... .............................................................
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ผลการประเมิน
เกณฑ์
คะแนนที่ได้

ฉันทลักษณ์
(ค่านํ ้าหนัก 20)

เนื ้อหาและ
แนวคิด
(ค่านํ ้าหนัก 40)

การใช้ ภาษา
(ค่านํ ้าหนัก 40)

รวม
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แบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนี ้เกี่ยวกับเจตคติตอ่ การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ขอให้ นกั เรี ยน
อ่านข้ อความในแต่ละข้ ออย่างละเอียดและพิจารณาให้ รอบคอบก่อนแล้ วจึงตัดสินใจเลือกตอบ
2. การตอบแบบสอบถามไม่มีคําตอบถูกหรื อผิด ไม่มีผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยนแต่อย่าง
ใด
3. ให้ นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามโดยเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่  ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นจริงมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ข้ อ
มาก
มาก
รายละเอียด
ที่สุด
ด้ านความคิดเกี่ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
1 ฉันทลักษณ์เป็ นสิ่งที่จําเป็ นสําหรับ
การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
2 การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ชว่ ย
พัฒนาทักษะการคิด
3 งานเขียนร้ อยกรองเป็ นเอกลักษณ์
อย่างหนึง่ ของภาษาไทย
4 ความคิดสร้ างสรรค์ไม่จําเป็ นสําหรับ
การเขียนร้ อยกรอง
ด้ านความรู้สึกเกี่ยวกับการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
5 การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์มี
ความสําคัญต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาไทย
6 การเขียนร้ อยกรองช่วยทําให้ นกั เรี ยน
เข้ าใจการเรี ยนภาษาไทยมากขึ ้น

ปาน
กลาง

เห็นด้ วย
น้ อย

เห็นด้ วย
น้ อย
ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ข้ อ
มาก
มาก
รายละเอียด
ที่สุด
7 การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์เป็ น
เรื่ องที่ยาก
8 การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์เป็ น
เรื่ องที่ล้าสมัย
9 นักเรี ยนรู้สึกเบื่อเมื่อต้ องเขียนร้ อย
กรองเชิงสร้ างสรรค์
10 นักเรี ยนสนใจและรู้สึกสนุกเมื่อได้
เขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
11 นักเรี ยนชอบเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์
ด้ านพฤติกรรมการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
12 นักเรี ยนเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ในเวลาว่าง
13 นักเรี ยนสามารถแสดงความเป็ น
ตนเองผ่านการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์
14 หากมีโอกาส นักเรี ยนจะเข้ าร่วมการ
แข่งขันเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
15 นักเรี ยนจะพัฒนาทักษะการเขียน
ร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
16 นักเรี ยนจะเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์เมื่อถูกบังคับเท่านัน้
17 นักเรี ยนจะนําสิ่งที่พบเห็นมา
ถ่ายทอดผ่านการเขียนร้ อยกรองเชิง
สร้ างสรรค์

ปาน
กลาง

เห็นด้ วย
น้ อย

เห็นด้ วย
น้ อย
ที่สุด
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่ างผลงานร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
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ตัวอย่ างผลงานร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ประเภทกาพย์ ยานี 11
หัวข้ อ คนดี
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง โดดเดี่ยวที่ดดู ี
โดดเดี่ยวที่ดดู ี
แม้ ใครไม่จดจํา

เปรี ยบคนมีศีลธรรม
เรายังคงทําความดี

บ้ านเมืองที่เป็ นอยู่
ไม่เห็นบารมี

มิใคร่ร้ ูในตนนี ้
ดีแค่เราเท่านันพอ
้
นายศราวุธ เมฆหนู

หัวข้ อ คนดี
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง ความกลัวที่นา่ ลอง
คนดีเป็ นกันได้
บางทีก็ลําบาก

ถ้ าตังใจมั
้ นไม่ยาก
เพราะมันยากเกินจะทํา

ความกลัวที่นา่ ลอง
ให้ คนได้ จดจํา

เปลี่ยนมุมมองความดีนํา
เป็ นรางวัลแก่ตวั เอง
นางสาวเวทกา บุญมี

หัวข้ อ เส้ นขนาน
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง หวาดกลัวแต่นา่ มอง
ขนานที่ตา่ งขัว้
ไม่กล้ าแต่อยากลอง
ทําให้ ใจกังวล
อยากกล้ าแต่ตวั สัน่

เหมือนความกลัวที่นา่ มอง
เมื่อทังสองขนานกั
้
น
คอยดิ ้นรนกับชีวนั
จงข้ ามเส้ นขนานไป
นายสิทธิชยั รื่ นรวย
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ตัวอย่ างผลงานร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ ประเภทกลอนสุภาพ
หัวข้ อ หนังสือ
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง หลากหลายแต่โดดเดี่ยว
หนังสือมีมากมายหลายชนิด

คนที่คดิ หยิบอ่านมีนิดหน่อย

เปรี ยบหนังสือดังคนที่เฝ้าคอย

แม้ มีน้อยแต่หวังคนใฝ่ งาน

เป็ นหนังสือชีวิตช่างน่าเศร้ า

มีเรื่ องเล่าหลากหลายให้ สื่อสาร

อยูโ่ ดดเดี่ยวเดียวดายมาเนิ่นนาน

รอคนอ่านกันก่อนจะหมดไป
นายธนานนท์ ตรี รส
หัวข้ อ หนังสือ

อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง หลากหลายที่สดใส
จะเปรี ยบดังหนังสือนันคื
้ อมิตร

หลายข้ อคิดต่างกันแสนหรรษา

ต่างวิถีตา่ งความรู้ตา่ งชีวา

ล้ วนนํามาสร้ างสรรค์ปันนํ ้าใจ

คุณธรรมนําทางสร้ างคุณค่า

เป็ นปัญญาความดีที่สดใส

สร้ างความสุขแดนดินถิ่นเมืองไทย

สุขหัวใจแม้ แตกต่างอย่างลงตัว
นายพีระพัฒน์ ศรี เหรา

หัวข้ อ อนาคต
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง สดใสที่แออัด
ว่าด้ วยเรื่ องอนาคตที่สดใส

ความกว้ างไกลสร้ างผลงานได้ ทกุ ที่

ปัจจุบนั นันมี
้ เทคโนโลยี

ขอแค่มีความคิดเป็ นของตน

แต่ในความสดใสของบ้ านเมือง

แฝงด้ วยเรื่ องพิษภัยไร้ เหตุผล

ทุกข์แออัดพาใจให้ มืดมน

ขอทุกคนอย่าเอาเปรี ยบกันเลย
นายวุฒิชยั ฉันทานุมตั อิ าภรณ์
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หัวข้ อ อนาคต
อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง สวยแต่เหนื่อย
อนาคตคนเราที่ใฝ่ ฝัน

จงรี บพลันทําเสร็จตามกําหนด

เพราะความฝันของเราอย่าละลด

อนาคตนันสํ
้ าเร็จเพราะตัวเรา

อนาคตคนเราต้ องดีแน่

อาจท้ อแท้ เหนื่อยหน่ายน่าอายเขา

สร้ างความฝันรู้รับแม้ หนักเบา

อย่ามัวเฝ้านัง่ ดูอยูอ่ ย่างเดียว
นายอธิณฐั กองธรรม
หัวข้ อ กาลเวลา

อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง ความแน่นอนที่เจ็บปวด
มีอดีตมีปัจจุบนั มีอนาคต

ล้ วนกําหนดหนทางสร้ างวิถี

จะดีร้ายคล้ ายคลึงต่างพึงมี

แต่ชีวีต้องตายไปไม่จีรัง

ยามหายใจให้ ศีลเป็ นเช่นเข็มทิศ

สมาธิลิขิตให้ สมหวัง

ใช้ ปัญญาเป็ นแสงทองส่องกําลัง

อนิจจังที่แท้ นนแน่
ั ้ นอน
นายพีระพัฒน์ ศรี เหรา
หัวข้ อ กาลเวลา

อุปมาคําคูข่ ดั แย้ ง ความแน่นอนที่เจ็บปวด
เวลานันเป็
้ นสิ่งที่เที่ยงแท้

ถึงอยากแก้ เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้

บ้ างเจ็บปวดทังกายและหั
้
วใจ

มนุษย์ไซร้ บอบบางกว่าที่คิด

หากทําพลาดสิ่งนันจะทํ
้ าร้ าย

เสมือนคล้ ายคําสาปที่หลงผิด

ฉะนันต่
้ อจากนี ้ในชีวิต

ไม่ยดึ ติดอดีตร้ ายในวันวาน
นายชินกฤต ศรี ชะนะ

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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