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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์ของนกัเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพ่ือวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนค
ติกส์ 4) เพ่ือศกึษาเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวดัอินทาราม จํานวน 30 คน ท่ีได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการทดลองแบบ One 
Group Pretest – Posttest Design ใช้เวลาทดลองจํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถ และแบบวดัเจตคติ สถิติท่ีใช้ประกอบด้วยคะแนนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนน 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซิ
นเนคติกส์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความสามารถในเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าร้อยละ 80.20 3) งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 4) เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ใน
ระดบัมาก 
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This research aims 1) to compare the creative poetry writing ability of students 

before and after studying; 2) to compare creative poetry writing ability of students with a 
criterion of eighty percent; 3) to analyze pieces of creative poetry of students; 4) to study 
attitudes toward creative poetry writing among Students who were taught using genre-based 
concept along with the synectic teaching method. The sample group consisted of 
thirty students in Wat Intharam School. They were chosen using the purposive sampling 
method. This research experiment was conducted by using One Group Pretest – Posttest 
Design for twelve periods, with fifty minutes per period. The research instruments included 
lesson plans on creative poetry writing, paper tests, and an attitude tests. The statistical tools 
used in the data analysis included average score, standard deviation, a t-test for dependent 
samples and a one group t-test. The results revealed the following: 1) the creative poetry 
writing ability of students after studying who were taught using genre-based concepts along 
with the synectic teaching method was significantly higher than before studying at .05; 2) the 
creative poetry writing ability of students was higher than eighty percent; 3) the creative poetry 
of the students met the established criteria 4) the attitudes of students was at a  high level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสําคญัของมนุษย์ หากไร้ซึ่งภาษาแล้วมนษุย์คงไม่สามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราว ความคดิ หรือจินตนาการออกมาให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้ หน้าท่ีของภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวจากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ประจําชาติ เป็นภาษาราชการท่ีคนไทยสามารถเข้าใจตรงกัน ความสําคัญของภาษาไทยนัน้
นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหว่างกันแล้ว ยังเป็นเคร่ืองท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ศิลปวฒันธรรมของชาติ อนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบรุุษ เพราะภาษาไทยมิใช่เพียง
เคร่ืองมือในการส่ือสารของคนไทยเท่านัน้ ภาษาไทยยังถูกรังสรรค์ขึน้อย่างงดงาม ผ่าน
กระบวนการทางความคิด กระบวนการแห่งศิลปะทางภาษาหรือท่ีเรียกกนัว่าวรรณศิลป์ ภาษาถูก
กลัน่กรองจนกลายเป็นความงดงาม ถ่ายทอดเร่ืองราวผสมผสานจินตนาการได้อย่างมีคณุคา่ ดงั
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการประชมุทางวิชาการ ชมุนุมภาษาไทย คณะ
อกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ตอนหนึ่งว่า (จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2542: 5) “ภาษาไทยนัน้เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทัง้หลายเป็น
เคร่ืองมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งท่ีสวยงาม
อยา่งหนึง่ เชน่ ในทางวรรณคดี เป็นต้น” 

ภาษาไทยในแง่มุมของศิลปะนัน้ถูกสร้างขึน้มาตัง้แต่สมยัโบราณ ดงัท่ีพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 9 มีพระราชดํารัสถึงประเทศไทยท่ีมีทัง้ศาสตร์และศิลป์ทางภาษาท่ีงดงาม 
อนัเป็นมรดกทางความคดิท่ีตกทอดมาเป็นจํานวนมาก มรดกทางภาษาของคนไทยท่ีเป็นวรรณคดี
นัน้สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ภาษาเป็นร้อยกรองและร้อยแก้ว ในสมัยสุโขทัยแม้จะไม่
ปรากฏวรรณคดีร้อยกรองแต่ลกัษณะของภาษาท่ีใช้นัน้สามารถเห็นลกัษณะของการใช้คําคล้อง
จอง จนกระทัง่ร้อยกรองมาปรากฏหลกัฐานครัง้แรกในวรรณคดีเร่ืองลิลิตโองการแช่งนํา้ ซึ่งเช่ือกนั
ว่าแต่งในสมยักรุงศรีอยุธยา (สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร, 2516: 31) จากนัน้
วรรณคดีประเภทร้อยกรองก็ได้แพร่หลายและมีความหลากหลายในด้านฉันทลกัษณ์มากยิ่งขึน้ ทัง้
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย กระทัง่ในสมยักรุงธนบุรีก็ยงัคงปรากฏวรรณคดีร้อยกรอง และ
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ร้อยกรองได้แพร่หลายอย่างมาก ทัง้ในแง่ของผู้ แต่งและผู้ อ่าน 
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ขณะเดียวกันรูปแบบของร้อยกรองก็ได้มีการเปล่ียนแปลงในด้านฉันทลกัษณ์ ขนาดเนื อ้หาและ
แนวความคดิให้มีความโดดเดน่และเข้ากบัยคุสมยัมากย่ิงขึน้ 

ร้อยกรองนัน้ถูกสร้างสรรค์ขึน้และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ โดยไม่เลือนหายไป
ตามกาลเวลา สะท้อนให้เห็นวา่นอกจากความงดงามทางภาษาท่ีถกูร้อยเรียงไว้แล้ว ร้อยกรองยงัมี
คณุค่าทัง้ในด้านของความคิด คติสอนใจ การสะท้อนสภาพสงัคมในแต่ละยุคสมยั ลกัษณะของ
ถ้อยคําท่ีกลัน่กรองออกมานัน้มีทัง้รสคําและรสความอนัทรงคณุคา่ เหมาะท่ีจะเป็นงานศิลปะชิน้
เอกของแผ่นดิน ดงัท่ีประทีป วาทิกทินกร (2554: 13) กล่าวว่า “ร้อยกรองย่อมปรากฏคณุค่าใน
รูปแบบตา่ง ๆ สําหรับผู้แตง่นัน้เป็นทางแสดงออกท่ีสวยงามของความรู้สึก ความคิด ความสะเทือน
อารมณ์ และประสบการณ์ สําหรับผู้ อ่านจะช่วยเร้าอารมณ์และความรู้สึก เร้าจินตนาการ เร้า
ความคิด บทกวีนิพนธ์ชัน้ดีจะให้สิ่งท่ีมีคณุคา่สงูทางภูมิปัญญาแก่ผู้อ่านโดยใช้คําพดูเพียงไม่ก่ีคํา 
และสําหรับสงัคมนัน้ถือวา่เป็นสมบตัลํิา้คา่ซึง่คนในชาตหิวงแหนและรักษาไว้ให้ยัง่ยืน” 

ด้วยเหตนีุ ้ทําให้งานเขียนร้อยกรองเป็นท่ีนิยมของคนไทยในทุกยคุทุกสมยั แม้ว่าความ
นิยมตามกาลเวลา จะทําให้รูปแบบและแนวคิดของงานเขียนร้อยกรองเปล่ียนไปบ้าง แตล่กัษณะ
ของร้อยกรองท่ีมีฉนัทลกัษณ์ มีข้อบงัคบัเพ่ือความสละสลวยทางภาษายงัคงมีอยู่ ดงัจะเห็นได้จาก
ในปัจจุบนัได้มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนได้จดักิจกรรมส่งเสริมการแต่งคําประพนัธ์ มีกลุ่ม
บุคคลรวมตวักันตัง้องค์กรท่ีเก่ียวกับร้อยกรอง ในสถาบันการศึกษามีการตัง้ชุมนุมและชมรม
วรรณศลิป์ เพ่ือเป็นการสง่เสริมผู้ ท่ีมีใจรักทางด้านการเขียนร้อยกรอง รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงาน
ร้อยกรองของบคุคลทัง้ในส่ือหนงัสือ วารสาร เว็บไซต์ออนไลน์ตา่ง ๆ แม้กระทัง่ตามโอกาสสําคญั
ของประเทศหรือวันสําคัญประจําปี เราก็มักจะพบเห็นการใช้ร้อยกรองเป็นเคร่ืองมือในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราว เช่น บทอาเศียรวาทเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บทร้อยกรองท่ีเก่ียวกับ
สถาบนัชาต ิศาสน์ และพระมหากษัตริย์ บทกลอนอวยพรเน่ืองในวนัปีใหม ่เป็นต้น 

นอกจากงานเขียนร้อยกรองจะมีความสําคญัในด้านของการใช้เพ่ือส่ือสารในเชิงศิลปะ
และใช้ในโอกาสต่าง ๆ แล้ว ในบริบทการศึกษาก็ได้ให้ความสําคญักับการเขียนร้อยกรองเช่นกัน 
โดยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2551: 2) ได้กําหนดให้การแต่งบทประพนัธ์
เป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดย
สําหรับผู้ เรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเขียนบทร้อยกรอง
ประเภทตา่ง ๆ ได้ เพราะการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์นัน้เป็นกระบวนการสําคญัในการส่ือสาร
อย่างหนึ่งท่ีสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวนั ซึ่งต้องใช้มวลความรู้ทางภาษา ทัง้ในด้านการ
เลือกสรรคําให้มีความไพเราะ ส่ือความหมายชัดเจน การใช้คําสัมผัส และความรู้อ่ืน ๆ ตาม
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ข้อบงัคบัของฉันทลกัษณ์ร้อยกรองแต่ละชนิดอีกทัง้ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเพ่ือเล่าเร่ือง
หรือส่ือเนือ้ความผ่านรูปแบบฉันทลักษณ์ ต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ และสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กบัผู้อ่านได้ อีกทัง้เป็นการส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงความสําคญัของร้อยกรอง 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ถกูบรรจอุยูใ่นหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 แต่จากการสงัเกตพบว่าการเรียนการสอนการเขียนร้อย
กรองส่วนใหญ่นัน้ยังประสบปัญหาเน่ืองจากนักเรียนยังไม่สามารถเขียนร้อยกรองได้ตาม        
ฉนัทลกัษณ์ อีกทัง้เนือ้หาของร้อยกรองยงัขาดแนวความคดิใหม ่ๆ ไมส่ามารถเขียนบทร้อยกรองให้
ตรงกับหัวข้อ ขาดการทักษะการใช้ภาษาเพ่ืออธิบายหรือขยายความให้ผู้ อ่านเข้าใจได้ รวมทัง้
ลกัษณะเนือ้หาท่ีสร้างสรรค์ สว่นผลการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาการเขียนในปีการศกึษาท่ีผ่านมา 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียในรายวิชาดงักล่าวท่ี 67.60 คะแนน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2559 สาระการเขียน มีคา่เฉล่ีย
ระดบัโรงเรียนท่ีร้อยละ 54.01 แสดงให้เห็นวา่ผลสมัฤทธ์ิของการจดัการเรียนรู้ในด้านการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร สอดคล้องกับงานวิจยัของจรินทร์ งามแม้น 
(2553: 4) ท่ีพบวา่สว่นใหญ่นกัเรียนขาดทกัษะการเขียนคําประพนัธ์ ขาดการฝึกจดัระบบความคิด
ในการส่ือสาร ขาดการฝึกจัดวางคําให้เหมาะสมกับบริบทและฉันทลักษณ์ รวมทัง้ไม่มี
แนวความคดิหรือประสบการณ์ใหม ่ๆ ท่ีจะใช้สร้างแรงบนัดาลใจในการเขียนร้อยกรอง (จตเุมธ ชิด
สงูเนิน, 2558: สมัภาษณ์; ธีระพงษ์ ภุมมา, 2558: สมัภาษณ์; แสงระวี ทองพนัธ์, 2558: 
สมัภาษณ์)  

ปัญหาดงักลา่ว อาจเกิดขึน้จากสาเหตหุลายประการ อาทิผู้ เรียนขาดความรู้พืน้ฐานและ
มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเขียนร้อยกรอง เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองยากและตนเองไม่สามารถจะทําได้ 
ประกอบกับการท่ีครูขาดความรู้ความสามารถ ไม่สามารถใช้กลวิธีท่ีน่าสนใจมาถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการในการเขียนร้อยกรองให้กับผู้ เรียน การจดัการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ทําให้นกัเรียนเกิด
ความเบื่อหนา่ย จงึทําให้การเรียนการสอนการเขียนร้อยกรองสร้างสรรค์ไม่ประสบความสําเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย พบว่า ผู้ เรียนไม่รู้จกัคําคล้องจอง ขาดคลงั
คําท่ีใช้ในการเขียนร้อยกรอง ไม่รู้จกัฉันทลกัษณ์ ไม่รู้กลวิธีในการเขียน ไม่สามารถลําดบัความคิด
ได้ บางครัง้ครูสอนเร็วเกินไป ยกตวัอย่างน้อย สอนไม่เข้าใจ ไม่ได้ลําดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก 
สอนข้ามขัน้ตอน และขาดเทคนิคการสอนท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจง่ายและดงึดดูความสนใจของผู้ เรียน    
(รณฤทธ์ิ พิมพ์บงึ, 2558: สมัภาษณ์; สุรศกัดิ์ แสงเงิน, 2558: สมัภาษณ์) เช่นเดียวกบัผลการ
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สัมภาษณ์นักเรียนท่ีเคยเรียนวิชาการเขียน พบว่า ปัญหาด้านการเรียนการสอนการเขียนเชิง
สร้างสรรค์เกิดจากนกัเรียนขาดความรู้เร่ืองการใช้คําศพัท์ให้สอดคล้องกบัคําประพนัธ์นัน้ ๆ ขาด
ความแมน่ยําเร่ืองฉนัทลกัษณ์ การใช้คําสมัผสั บางครัง้สามารถเขียนร้อยกรองได้แตข่าดการชีแ้นะ
เพิ่มเติม ครูยงัไม่ได้สอนเนือ้หาท่ีลงลึกและขาดรายละเอียด การสอนแบบเดิมๆ ขาดตวัอย่า งท่ี
หลากหลาย ทําให้เกิดความเบื่อหนา่ย (ธนเดช ธนกลุกรชยั, 2558: สมัภาษณ์; วรพล ลิมปิยศวฒัน์
, 2558: สมัภาษณ์)  

สาเหตดุงักล่าวสามารถแบง่ออกเป็น 2 ด้าน คือ สาเหตจุากผู้ เรียน ท่ีขาดความรู้พืน้ฐาน
ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ขาดเจตคติท่ีดีตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และขาด
ความเอาใจใสใ่นการฝึกฝน และสาเหตจุากครูผู้สอนท่ีขาดกลวิธีและเทคนิควิธีการสอนท่ีน่าสนใจ 
เป็นระบบ ท่ีสามารถชว่ยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนร้อยกรองให้กบัผู้ เรียนได้ 

ด้วยเหตนีุ ้การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ ครูผู้ สอนจําเป็นจะต้องมีวิธีการหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นความ
สนใจของผู้ เรียน มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจลกัษณะคําประพนัธ์ของร้อยกรองแตล่ะ
ประเภท ในขณะเดียวกนัก็สามารถเลือกสรรคําและแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการเขียน
ร้อยกรองได้ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการจากเอกสารงานวิจัยต่าง  ๆ พบว่า        
การสอนโดยการใช้แนวคดิอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 

แนวคิดอรรถฐาน เป็นแนวความคิดของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา มีลกัษณะ
ของการเรียนรู้ท่ีสําคัญคือการเน้นลักษณะของโครงสร้างการดําเนินเนือ้ความ ( schematic 
structure) รวมทัง้ลกัษณะของภาษา (linguistic features) ท่ีใช้ในชนิดของเนือ้ความ หรืออรรถ
ลกัษณ์ (genre) ประเภทตา่ง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของการส่ือสารท่ีแตกตา่งกัน ซึ่งกลุ่มนกัทฤษฎี
ภาษาศาสตร์เชิงระบบได้ศึกษาและวิจัย โดยการวิเคราะห์เนือ้ความในอรรถลักษณ์ต่าง ๆ ท่ี
แตกตา่งกนัและพบว่าภาษามีระบบ มีแบบแผนในการลําดบัความคิดตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 
การใช้ภาษาในแตล่ะบริบทจําเป็นต้องมีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะท่ีใช้ รวมทัง้สถานการณ์
และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง ในแต่ละอรรถลักษณ์จึงมีรูปแบบของการลําดับความคิดตาม
วตัถุประสงค์ รวมทัง้ลกัษณะของการใช้ภาษาท่ีจําเป็นในการส่ือความหมาย ทําให้การส่ือความ
เป็นท่ีเข้าใจระหว่างผู้ ใช้ภาษาทัง้ภาษาพดู ภาษาเขียนและภาษากาย การศึกษาอรรถลกัษณ์ของ
ภาษาในบริบทตา่ง ๆ จึงช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการใช้ภาษาพดูและภาษาเขียน รวมทัง้ภาษากาย
ในวตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ของการส่ือความได้ง่ายและชดัเจนขึน้ ทําให้การใช้ภาษาสละสลวยและส่ือ
ความได้เป็นท่ีเข้าใจอย่างชดัเจน และน่าสนใจทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 
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2550: 50) โดยขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดอรรถฐานแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ 
(Callaghan, 1989) คือ ขัน้การให้รูปแบบ ขัน้การตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัเนือ้ความ และขัน้การสร้าง
เนือ้ความร่วมกนัในกลุม่และโดยอิสระ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวคิดอรรถฐาน พบว่าได้มีผู้ นําทฤษฎี
ดงักลา่วไปใช้ในการพฒันาความสามารถด้านการเขียน ดงัท่ีอินทร์วธุ เกษตระชนม์ (2551: 96) ได้
ศกึษาผลของการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนเรียงความ
เชิงสร้างสรรค์และความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน
ท่ีได้รับการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง
สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และนกัเรียนท่ีได้รับการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรียงความ
เชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนการเขียนด้วยวิธีปกติอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกับวิไล พันชนกกุล (2553: 87) ท่ีศึกษาการพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่าความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียน
โดยการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนโดยการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และผลการศกึษาเจตคตติอ่การสอนเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างดี โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.83 

การนําแนวคิดอรรถฐานมาใช้ในการสอนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์จะช่วยเสริมเร่ือง
การวางโครงสร้างของเร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการได้มากขึน้ แต่การท่ีผู้ เรียนจะสามารถ
สร้างสรรค์เร่ืองราวหรือเนือ้ความให้มีจินตนาการ และมมุมองความคดิท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ การท่ี
ผู้ เรียนจะเขียนงานท่ีมีความสร้างสรรค์ได้จําเป็นจะต้องอาศยัรูปแบบการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้
ผู้ เรียนได้คดิอยา่งหลากหลาย สามารถเปิดมมุมองและสร้างจินตนาการให้กบัผู้ เรียนได้ ซึ่งรูปแบบ
การสอนซินเนคตกิส์เป็นรูปแบบการสอนท่ีสามารถชว่ยพฒันาด้านความคดิสร้างสรรค์ได้เป็นอย่าง
ดี 

รูปแบบการสอนซินเนคตกิส์หรือรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็น
รูปแบบท่ีจอยส์ และวีล (Joyce and Weil) พฒันาขึน้จากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ท่ี
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กล่าวถึงบุคคลทัว่ไปท่ีมักยึดติดวิธีการคิดแก้ปัญหาแบบเดิม โดยไม่คํานึงถึงความคิดของคนอ่ืน 
สิ่งนีทํ้าให้ความคิดนัน้แคบและไม่สร้างสรรค์ การได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีไม่เคยคิดมา
ก่อน หรือคิดโดยสมมติตวัเองเป็นคนอ่ืน รวมทัง้ให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วย
แก้ปัญหาก็จะได้ยิ่งได้วิธีการท่ีหลากหลายขึน้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รูปแบบการสอนซิ
นเนคตกิส์จงึเป็นการสอนท่ีมุง่พฒันาให้ผู้ เรียนมีความคดิสร้างสรรค์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบสิ่งตา่ง ๆ 
ซึง่สิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบนัน้ไมจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั ทําให้สามารถคิดได้อย่างกว้างขวางและ
เป็นอิสระ โดยกอร์ดอนจึงได้เสนอแนวความคิดใหม่ใน 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง 
(direct analogy) การเปรียบเทียบบคุคลกบัสิ่งของ (personal analogy) และการเปรียบเทียบคํา
คูข่ดัแย้ง (compressed Conflict) โดยให้ผู้ เรียนคิดพิจารณาและเปรียบเทียบอย่างละเอียด และ
เป็นระบบท่ีมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสิ่งท่ีนํามา
เปรียบเทียบนัน้ไมจ่ดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั ทําให้สามารถคดิได้อยา่งกว้างขวางและเป็นอิสระ(ทิศ
นา แขมมณี, 2556: 252; สคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 154) โดยขัน้ตอนการจดัการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอนซินเนคติกส์แบง่ออกเป็น 6 ขัน้ (ทิศนา แขมมณี, 2556: 253) คือ ขัน้
นํา ขัน้การสร้างอปุมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ขัน้การสร้างอปุมาบคุคลหรือเปรียบเทียบ
บคุคลกบัสิ่งของ ขัน้การสร้างอปุมาคําคูข่ดัแย้ง ขัน้การอธิบายความหมายของคําคูข่ดัแย้ง และขัน้
การนําความคดิใหมม่าสร้างสรรค์งาน 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบว่าได้มีผู้ นํา
รูปแบบการสอนดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังท่ี
อุทุมพร แก่นทอง (2553: 61) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์มีคา่ความคิดสร้างสรรค์สงูกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของอาจิยา หลิมกุล (2556: 55) ท่ีได้ศึกษาการศึกษาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ 
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคตกิส์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นด้วยมาก 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดอรรถฐานจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของเร่ืองเล่าหรือ
บรรยายเชิงจินตนาการได้มากขึน้ ส่วนรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบการสอนท่ีจะช่วย
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พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียน หลงัจากท่ีนกัเรียนรู้กฎหรือทฤษฎีมาก่อนแล้ว ดงันัน้ เม่ือ
นําทฤษฎีและรูปแบบการสอนทัง้สองวิธีเข้ามารวมกัน จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเขียนร้อยกรองท่ี
ถกูต้องตามโครงสร้างการดําเนินเร่ืองและมีเนือ้ความและการใช้ภาษาท่ีสร้างสรรค์ได้ 

ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับ
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีตอ่ความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนในด้านการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
รวมทัง้สร้างเสริมเจตคติท่ีดีของผู้ เรียนต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และนําผลการวิจัย
ดงักลา่วไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 

3. เพ่ือวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 

4. เพ่ือศกึษาเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าในครัง้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนลําดบัความคิดและพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถส่ือสารผ่านร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้ เรียนสามารถเขียนร้อยกรองได้ถกูต้องตามฉันทลกัษณ์
และมีเนือ้หาในเชิงสร้างสรรค์ ส่วนครูผู้สอนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาทกัษะการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ สามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้และพฒันาผลการจดัการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดอินทาราม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 7 ห้องเรียน รวม 167 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 3 จํานวน 30 คน ท่ีได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นนกัเรียนท่ีเลือกเรียนในรายวิชาการเขียน ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนวดัอินทาราม สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตวัแปรจดักระทํา ได้แก่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการ

สอนซินเนคตกิส์ 
ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติตอ่

การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 

เนือ้หารายวิชาการเขียน ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมของหลกัสตูรสถานศกึษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวดัอินทาราม โดยศกึษาเก่ียวกบัหลกัและกลวิธีในการประพนัธ์ร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ ประเภทกาพย์และกลอน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แนวคิดอรรถฐาน หมายถึง แนวคิดเก่ียวกบัประสบการณ์ทางภาษา โดยเช่ือว่าภาษา
นัน้เก่ียวข้องกับบริบทของวัฒนธรรม และมีอรรถลักษณ์หรือรูปแบบเฉพาะของการส่ือสารท่ี
แตกต่างกันตามจดุประสงค์ของการส่ือสารนัน้ ๆ งานเขียนแต่ละชนิดจะมีรูปแบบและการดําเนิน
เร่ืองท่ีแตกต่างกัน ความเข้าใจในอรรถลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน จะทําให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์
เก่ียวกบัการลําดบัการดําเนินเนือ้ความกลายเป็นองค์ความรู้และความรู้เหล่านัน้จะก่อให้เกิดการ
ทบทวนประสบการณ์ผ่านการฝึกหดัแต่งคําประพันธ์ การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดอรรถ
ฐานแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้การให้รูปแบบ ขัน้การตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัเนือ้ความ และขัน้การ
สร้างเนือ้ความร่วมกนัในกลุม่และโดยอิสระ 

2. รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบนัน้ไม่จัดอยู่ในประเภท
เดียวกนั ทําให้สามารถคิดได้อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ ตามแนวความคิดใหม่ใน 3 แบบ คือ 
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การเปรียบเทียบแบบตรง การเปรียบเทียบบคุคลกบัสิ่งของ และการเปรียบเทียบคําคูข่ดัแย้ง แบ่ง
ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ออกเป็น 6 ขัน้ คือ ขัน้นํา ขัน้การ
สร้างอปุมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ขัน้การสร้างอปุมาบคุคลหรือเปรียบเทียบบคุคลกบั
สิ่งของ ขัน้การสร้างอุปมาคําคู่ขดัแย้ง ขัน้การอธิบายความหมายของคําคู่ขดัแย้ง และขัน้การนํา
ความคดิใหมม่าสร้างสรรค์งาน 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิอรรถฐานร่วมกนัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับอรรถลักษณ์ทางภาษา
ประเภทเร่ืองเลา่เชิงจินตนาการมาใช้ในการเขียนบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ โดยผสานรูปแบบการ
สอนซินเนคติกส์เพ่ือพฒันากระบวนการคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนบทร้อยกรอง แบ่งขัน้ตอนการ
จดัการเรียนการสอนออกเป็น 7 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การให้รูปแบบเป็นขัน้ของการสอนอรรถลกัษณ์และฉันทลกัษณ์ของงาน
เขียนร้อยกรองท่ีนกัเรียนต้องเขียน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้เขียนร้อยกรองตามหวัข้อท่ีกําหนดเป็นขัน้ของการฝึกเขียนร้อยกรองจาก
หวัข้อท่ีกําหนดให้ตามความเข้าใจของนกัเรียน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การสร้างอุปมาแบบตรงเป็นขัน้ของการเปรียบเทียบความเหมือนของ
สิ่งของสองสิ่งวา่มีลกัษณะเหมือนกนัอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การสร้างอุปมาบุคคล เป็นขัน้ของการเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งอ่ืน ว่ามี
ความรู้สกึอยา่งไรเม่ือต้องเป็นสิ่งนัน้ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การสร้างอปุมาคําคูข่ดัแย้งเป็นขัน้ของการนําคําท่ีได้จากขัน้ท่ี 3 และขัน้ท่ี 
4 มาจบัคูเ่พ่ือสร้างเป็นคําคูข่ดัแย้งสําหรับใช้เป็นแนวคิดในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้การอธิบายความหมายของคําคู่ขัดแย้งเป็นขัน้ของการนําคําคู่ขัดแย้งท่ี
ได้มาขยายแนวความคดิเพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

ขัน้ท่ี 7 ขัน้การสร้างสรรค์ชิน้งาน เป็นขัน้ของการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตาม
แนวความคดิจากการใช้คําคูข่ดัแย้ง ให้เช่ือมโยงกบัหวัข้อท่ีกําหนดในตอนแรก 

4. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การถ่ายทอดความคิด
ผา่นรูปแบบการเขียนร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสภุาพท่ีมีฉันทลกัษณ์เฉพาะ โดย
ผู้ เขียนจะต้องมีกระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่จากเดิม สามารถถ่ายทอดและลําดบัเร่ืองราวได้เป็น
อย่างดี เนือ้ความท่ีเขียนแสดงถึงความรู้ ความคิดริเร่ิม และคณุคา่ตอ่ผู้อ่าน วดัได้จากเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจัยได้ปรับปรุงจากเกณฑ์การ
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ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
การศกึษา 2559 แบง่องค์ประกอบยอ่ยออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

4.1 ด้านฉันทลกัษณ์ร้อยกรอง หมายถึง การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ถกูต้อง
ตามข้อบงัคบัเฉพาะของงานเขียนร้อยกรองแต่ละชนิด ได้แก่ งานเขียนร้อยกรองประเภทกาพย์
ยานี 11 มีข้อบงัคบัเร่ืองคณะและสมัผสั และงานเขียนร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ มีข้อบงัคบั
เร่ืองคณะ สมัผสั และเสียงท้ายวรรค 

4.2 ด้านเนือ้หาและการนําเสนอแนวคิด หมายถึง กลวิธีการถ่ายทอดเร่ืองราวในงาน
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องมีการลําดบัความคิด เนือ้หาจรรโลงใจ จรรโลงความคิด 
เป็นทศันะในเชิงบวก มีความแปลกใหม ่และสามารถส่ือสารข้อคดิท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัผู้อา่นได้ 

4.3 ด้านการใช้ภาษา หมายถึง กลวิธีการเลือกสรรและเรียบเรียงถ้อยคําในงานเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งถ้อยคํานัน้จะต้องมีความไพเราะ งดงาม มีการใช้โวหารหรือกลวิธีทาง
วรรณศลิป์เพ่ือให้เกิดจินตภาพได้ 

5. เจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ เรียนท่ีมีต่อการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดอรรถฐาน
ร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ มีลกัษณะเป็นแบบวดัท่ีมีมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ด้วยการวดัจากองค์ประกอบ 
3 ด้าน ดงันี ้

5.1 ด้านความคิดเก่ียวกับการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความรู้ ความ
เข้าใจ และความคดิของบคุคลนัน้ ๆ ท่ีมีตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

5.2 ด้านความรู้สกึเก่ียวกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
อารมณ์ท่ีมีตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 

5.3 ด้านพฤตกิรรมการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แนวโน้มการแสดงออก
ของบคุคลนัน้ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และศกึษาเจตคติตอ่การ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ซึง่ผลการวิจยัของวรรณระวี วิรัตน์ (2550: 83) พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับ
การสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และ
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ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ . 05 และมี
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การสอนการเขียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนงานวิจยัเก่ียวกับรูปแบบ
การสอนซินเนคตกิส์ของปวิตรา กิจจานมุาศ (2559: 77) พบวา่ ความสามารถในการเขียนร้อยแก้ว
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ 
คะแนนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถใน
การเขียนร้อยแก้วของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ      
ซินเนคตกิส์กบัวิธีการสอนแบบปกตแิตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดอรรถฐานและรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
ผู้วิจยัได้สร้างกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน 

2. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 

 

เจตคตติอ่การเขียนร้อยกรอง 
เชิงสร้างสรรค์ 

 

ความสามารถในการเขียน 
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์  

การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิ 
อรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอน 

ซินเนคติกส์ 
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3. ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินท่ีตัง้ไว้ 

4. เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์อยูใ่นระดบัมาก 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิอรรถฐาน 

1.1 ความเป็นมาและหลกัการของแนวคดิอรรถฐาน 
1.2 อรรถลกัษณ์ของภาษา 
1.3 การจดัการเรียนการสอนตามแนวแนวคิดอรรถฐาน 
1.4 ประโยชน์ของการสอนตามแนวคดิอรรถฐาน 

2. รูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 
2.1 ความเป็นมาและความหมายของรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 
2.2 หลกัการสอนตามรูปแบบซินเนคตกิส์ 
2.3 ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคตกิส์ 
2.4 การนํารูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ไปใช้ 

3. ความรู้เก่ียวกบัร้อยกรอง 
3.1 ความหมายของร้อยกรอง 
3.2 ประเภทของร้อยกรอง 
3.3 ลกัษณะบงัคบัของร้อยกรอง 
3.4 ร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 
3.5 ร้อยกรองประเภทกลอนสภุาพ 

4. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
4.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
4.2 ความสําคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
4.3 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
4.4 หลกัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
4.5 การสอนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
4.6 การประเมินผลการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
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5. เจตคตติอ่การเขียน 
5.1 ความหมายของเจตคต ิ
5.2 ลกัษณะของเจตคต ิ
5.3 องค์ประกอบของเจตคต ิ
5.4 การวดัและประเมินเจตคต ิ

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคดิอรรถฐาน 
6.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
6.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
6.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตติอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
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1. แนวคิดอรรถฐาน 
1.1 ความเป็นมาและหลักการของแนวคิดอรรถฐาน 

แนวคิดอรรถฐานเป็นแนวคิดเก่ียวกับโครงสร้างทางภาษา ท่ีมุ่งเน้นการนําพืน้ฐาน
ประสบการณ์ทางภาษาหรือหลักการท่ีแน่นอนของการใช้ภาษาแต่ละประเภทมาเป็นเค้าโครง
สําหรับการศึกษาภาษา ซึ่งจะช่วยเป็นข้อมูลสําหรับการศึกษาภาษาได้ง่ายขึน้ มี นักวิชาการได้
กลา่วถึงแนวคดิอรรถฐานไว้ ดงันี ้

Martin กล่าวว่า มาลิโนวสกี (Malinowski) นกัมานษุยวิทยาได้ศกึษาวฒันธรรมใน
หมู่เกาะปาปัวนิวกินี แล้วรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและแปลเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน โดยการแปลทีละคํา พบว่าไม่ว่าจะแปลได้ดีเพียงใดก็ตาม ผู้อ่านไม่สามารถท่ี
จะเข้าใจได้ทัง้หมด เพราะผู้อ่านไม่เข้าใจวฒันธรรมและผู้คนท่ีปรากฏในเร่ืองนัน้ มาลิโนวสกีจึงได้
เร่ิมใช้คําว่า บริบทของสถานการณ์ต่าง ๆ (Context of situation) และบริบทของวฒันธรรมท่ี
เก่ียวข้อง (Context of culture) ดังนัน้การเข้าใจบริบทของข้อความจะช่วยให้การอ่านมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ตอ่มาจึงได้มีการพฒันาแนวคิดเก่ียวกบับริบทของภาษาโดย เฟิร์ธ (Firth) 
และผู้สนบัสนนุแนวคิดดงักล่าว คือ ฮลัลิเดย์ (Halliday) ซึ่งเป็นผู้ ท่ีพฒันาภาษาศาสตร์เชิงระบบ 
ได้นําทําเนียบภาษามาใช้เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาและบริบทของสถานการณ์ตา่ง ๆ 

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2550: 50) ได้อธิบายถึงแนวคิดอรรถฐานไว้ว่า แนวคิด
ดงักล่าวเป็นหลกัการสําคญัของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ซึ่งได้รับการพฒันาขึน้โดย
กลุ่มนกัภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย ได้แก่ ฟรานซิส คริสตี (Frances Christie) จิม มาร์ติน (Jim 
Martin) โจน รอทเทอรี (Joan Rothery) ตัง้แต่ ค.ศ.1980 เป็นต้นมา นกัภาษาศาสตร์กลุ่มนีไ้ด้
ร่วมกันศึกษาและวิจัยหลักการเก่ียวกับทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบของความหมายท่ีมี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในหลายองค์ประกอบ ตามธรรมชาติของการใช้ภาษา ( Systemic 
Linguistic Theory) ของฮลัลิเดย์ (Halliday) โดยเรียกย่อ ๆ ว่าทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบ โดย
หลกัการสําคญัคือการเน้นลกัษณะของโครงสร้างการดําเนินเนือ้ความ (schematic structure) 
รวมทัง้ลักษณะของภาษา ( linguistic features) ท่ีใช้ในชนิดของเนือ้ความ หรืออรรถลักษณ์ 
(genre) ประเภทต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน ซึ่งกลุ่ มนักทฤษฎี
ภาษาศาสตร์เชิงระบบได้ศึกษาและวิจัย โดยการวิเคราะห์เนือ้ความในอรรถลักษณ์ต่าง ๆ ท่ี
แตกตา่งกนัและพบว่าภาษามีระบบ มีแบบแผนในการลําดบัความคิดตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 
การใช้ภาษาในแตล่ะบริบทจําเป็นต้องมีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะท่ีใช้ รวมทัง้สถานการณ์
และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง ในแต่ละอรรถลักษณ์จึงมีรูปแบบของการลําดับความคิดตาม
วตัถุประสงค์ รวมทัง้ลกัษณะของการใช้ภาษาท่ีจําเป็นในการส่ือความหมาย ทําให้การส่ือความ
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เป็นท่ีเข้าใจระหว่างผู้ ใช้ภาษาทัง้ภาษาพดู ภาษาเขียนและภาษากาย การศึกษาอรรถลกัษณ์ของ
ภาษาในบริบทตา่ง ๆ จึงช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการใช้ภาษาพดูและภาษาเขียน รวมทัง้ภาษากาย
ในวตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ของการส่ือความได้ง่ายและชดัเจนขึน้ ทําให้การใช้ภาษาสละสลวยและส่ือ
ความได้เป็นท่ีเข้าใจอยา่งชดัเจน และนา่สนใจทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร 

หลักการสําคัญของแนวคิดอรรถฐานซึ่ง อิงต ามหลักการสําคัญของทฤษฎี
ภาษาศาสตร์เชิงระบบ มีดงันี ้(เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์, 2550: 51-54) 

1. ภาษาและความหมาย (language and meaning) กล่าวโดยสรุปคือ การ
เรียนรู้ภาษาแตล่ะภาษาจําเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ความหมายของคําในภาษานัน้ ๆ รวมทัง้วฒันธรรม
ท่ีก่อให้เกิดความหมายของภาษาด้วย ความหมายถือเป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับการศกึษาภาษา 

2. ภาษาและบริบทภาษา (language and context) กล่าวโดยสรุปคือ คําใน
ภาษาอาจมีได้หลายความหมายขึน้อยู่กับบริบทของคํานัน้ว่าต้องการส่ือความว่าอย่างไร 
การศกึษาบริบทหรือข้อความแวดล้อมก็จะชว่ยให้เราเข้าใจภาษานัน้ได้ชดัเจนและถกูต้อง 

3. ภาษาและทําเนียบภาษา (language and register) กล่าวโดยสรุปคือ ภาษา
จะมีทําเนียบหรือคําศพัท์เฉพาะท่ีเกิดจากความแตกตา่งของบริบททางสงัคม เม่ือบริบททางสงัคม
เปล่ียนยอ่มทําให้เกิดทําเนียบของคําขึน้ 

4. การเรียนรู้ภาษาในบริบท (language learning in context) กล่าวโดยสรุปคือ 
บริบทหรือสภาพแวดล้อมสง่ผลตอ่การเรียนรู้ภาษา การจดัการเรียนรู้ทางภาษาจึงควรเร่ิมจากการ
จดับริบทท่ีเหมาะสม และบริบทท่ีแตกตา่งกนัจะสง่ผลให้การเรียนรู้ภาษามีความแตกตา่งกนัด้วย 

1.2 อรรถลักษณ์ของภาษา 
ภาษามีความแตกต่างตามจุดประสงค์และรูปแบบ เม่ือเราใช้ภาษาจึงเกิดลกัษณะ

ของแบบแผนของการสง่สารท่ีแตกตา่งกนั ทัง้ในแง่ของจดุประสงค์ รูปแบบ เนือ้ความ จึงทําให้เกิด
ลกัษณะท่ีแตกตา่งของงานเขียนแตล่ะประเภท เรียกว่าอรรถลกัษณ์ของภาษา ซึ่งมีนกัวิชาการได้
กลา่วถึงอรรถลกัษณ์ของภาษาไว้ดงันี ้

อภิรักษ์ อนะมาน (2546: 19) ได้กลา่วถึงอรรถลกัษณ์ (Genre) สรุปได้ว่าว่าหมายถึง 
ชนิดหรือลกัษณะของเนือ้ความ (Text) ท่ีสะท้อนเปา้หมายหรือเจตนาในการส่ือความของผู้ส่งสาร
ซึง่มีความแตกตา่งกนัไปในด้านการลําดบัความ รายละเอียดของโครงสร้างในการดําเนินเร่ืองของ
เนือ้ความ ลักษณะของภาษาท่ีใช้ และระเบียบทางไวยากรณ์ ทัง้นี ้อรรถลักษณ์ของภาษาจะมี
เปา้หมายในตวัเองท่ีชดัเจน ท่ีจะส่ือความให้ผู้ ฟังหรือผู้อ่านสามารถเข้าใจเนือ้ความท่ีได้ฟังหรือได้
อ่านชัดเจนแน่นอนขึน้ว่าผู้พูดหรือผู้ เขียนมีเจตนาอย่างไรในการส่ือความ เช่น ผู้พูดหรือผู้ เขียน
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กําลงัจะกลา่วถึงเร่ืองโดยทัว่ไป หรือเฉพาะเจาะจงเป็นความรู้สกึสว่นตวั หรือเป็นความเห็นกลาง ๆ 
โดยทัว่ไป เป็นต้น ส่วนเสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (2550: 54) ได้กล่าวถึงอรรถลักษณ์ของภาษาใน
ทิศทางเดียวกนัว่า อรรถลกัษณ์หรืออรรถลกัษณะของภาษามีเป้าหมายในตวัเองท่ีชดัเจนท่ีจะส่ือ
ความให้ผู้ ฟังเม่ือเป็นภาษาพูด และผู้อ่านเม่ือเป็นภาษาเขียน ให้สามารถเข้าใจเนือ้ความท่ีได้ฟัง
หรือได้อ่านอย่างชดัเจนแน่นอนว่า ผู้พูดหรือผู้ เขียนมีเจตนาอย่างไรในการส่ือความ ดงันัน้ การ
เข้าใจอรรถลกัษณ์หรือชนิดของเนือ้ความต่าง ๆ จะทําให้การฟังหรือการอ่านชดัเจนขึน้ การ จับ
ใจความสําคญัของเร่ือง การหารายละเอียดของเร่ืองรวมทัง้การแสดงความคิดเห็นตา่ง ๆ เก่ียวกบั
เนือ้ความท่ีจะอ่าน จะทําได้ง่ายขึน้เพราะคนฟังหรือคนอ่านทราบจุดมุ่งหมายในการส่ือสารท่ี
แน่นอนและชดัเจน รวมทัง้สามารถลําดบัความคิดตามเนือ้ความได้ง่าย เน่ืองจากในแต่ละอรรถ
ลักษณ์จะมีลําดับของโครงสร้างการดําเนินเนือ้ความอย่างเป็นขัน้ตอน อรรถลักษณ์จะเน้น
ความสําคญัของการดําเนินเนือ้ความหรือโครงสร้างการดําเนินเร่ือง (schematic structure) และ
ลกัษณะของภาษา (linguistic feature) แตกตา่งกนัไป แบง่ออกเป็น 8 ชนิด ดงันี ้

1. เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ (recount) 
2. รายงาน (report) 
3. การอธิบาย (explanation) 
4. เร่ืองเก่ียวกบัความคดิเห็น (exposition) 
5. วิธีการ (procedure) 
6. เร่ืองเลา่หรือบรรยายเชิงจินตนาการ (narrative) 
7. การอภิปราย (discussion) 
8. การสงัเกต (observation) 
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ตาราง 1 ตวัอยา่งคําถามท่ีใช้ในการดําเนินเร่ืองของอรรถลกัษณะตา่ง ๆ 
 

อรรถลกัษณะ ลําดบัของคําถามในการดําเนินเร่ือง 
1. เร่ืองเลา่จาก
ประสบการณ์ 

ใคร, ทําอะไร, ท่ีไหน, อย่างไร – แล้วอย่างไรตอ่ไป – ตอ่ไปล่ะ – สรุป
เป็นอย่างไร – เกิดอะไรขึน้, กบัใคร, ท่ีไหน, อย่างไร – แล้วเกิดอะไร
ขึน้อีก – อย่างไร (ให้ลําดบัความของเร่ืองท่ีเกิดขึน้, ลําดบัเหตกุารณ์
ก่อนหลงั)  

2. เร่ืองรายงาน เร่ืองเก่ียวกับอะไร – เป็นอย่างไร – มีลักษณะเฉพาะอย่างไร – มี
ประโยชน์/โทษอะไรบ้าง – มีลกัษณะอยา่งไรโดยทัว่ไป – เป็นอย่างไร 
– สรุปสัน้ๆ วา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร – สําคญัอยา่งไร 

3. เร่ืองอธิบาย เร่ืองอะไรท่ีจะพูดถึง – สําคญัอย่างไร – ทําหรือเกิดขึน้ได้อย่างไร – 
ทําไมถึงเป็นอยา่งนัน้หรือเหตใุดจงึเกิดขึน้ได้ ฯลฯ 

4. เร่ืองแสดงความคดิเห็น เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร – เป็นความคดิเห็นของใคร – มีเหตผุลอย่างไร 
(ลําดบัเหตุและผล) – จะสรุปการแสดงความคิดเห็น (จากประเด็น
ท่ีตัง้ไว้นีอ้ยา่งไร) 

5. เร่ืองวิธีการ เป็นวิธีการทําอะไร – มีอุปกรณ์อะไรบ้าง – ทําอย่างไร (ลําดบัการ
กระทําทีละตอน) 

6. เร่ืองเลา่เชิงจินตนาการ ใคร – ทําอะไร – ท่ีไหน – เม่ือใด – อย่างไร – แล้วเกิดอะไรขึน้ 
(ลําดบัเร่ืองก่อนหลงั) – ปัญหาคืออะไร – แก้ไขได้อย่างไร – สรุปแล้ว
เร่ืองนีมี้คตสิอนใจอยา่งไรบ้าง 

7. เร่ืองอภิปราย เป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร – มีความสําคัญหรือจําเป็นอย่างไร – มี
เหตผุลเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างไร (ลําดบัเหตผุลท่ีเห็นด้วยทีละ
ตอน และไมเ่ห็นด้วยทีละตอน) – สรุปเร่ืองนีจ้ะสนบัสนนุเร่ืองท่ีกล่าว
มาแตต้่นอยา่งไร 

8. เร่ืองเก่ียวกบัการสงัเกต จะพดูหรือเขียนเก่ียวกบัอะไร – ท่ีไหน – มีลกัษณะอย่างไร – ลําดบั
ลกัษณะของสิ่งนัน้ทีละตอน – สรุปผู้สงัเกตคดิวา่อยา่งไร 

 
ท่ีมา: เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (2534). การพฒันาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษา เลม่ 2. 36 
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งานวิจยันีมุ้่งศึกษา อรรถลกัษณ์ประเภทเร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดงันี ้

เร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ เป็นเร่ืองเล่าจากจินตนาการ ส่วนมากจะ
เป็นเร่ืองนิทานหรือนิยาย โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการถ่ายทอดจินตนาการเป็นเร่ืองราว ซึ่งอาจเป็น
เร่ืองท่ีคดิสร้างสรรค์ขึน้เอง หรืออิงข้อมลูจากเร่ืองจริง 

ลกัษณะโครงสร้างในการดําเนินเร่ืองของเนือ้ความ 
1. มีการนําเร่ือง กล่าวความเป็นไปของเร่ือง บ่งบอกตวับุคคล สถานท่ี หรือ

เวลา 
2. มีลําดบัของเหตกุารณ์ในเร่ือง 
3. แสดงปมปัญหาของเร่ือง 
4. แสดงการคล่ีคลายของเร่ืองหรือการแก้ปมปัญหา 
5. อาจให้คตพิจน์หรือข้อเตือนใจท้ายเร่ือง 

ลกัษณะของภาษา 
1. เป็นเร่ืองเลา่ในอดีต หรือเป็นเร่ืองท่ีผา่นมาแล้ว 
2. ใช้คําบพุบทบง่บอกเวลา สถานท่ี 
3. ใช้สรรพนามบรุุษท่ี 3 ในการกลา่วถึงหรืออ้างอิงบคุคลหรือสิ่งของอ่ืน ๆ 
4. อาจมีการซํา้ ยํา้เร่ือง 
5. ใช้คําสันธานเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเร่ืองและบ่งบอกความเป็นเหตุ

เป็นผล ความคล้อยตามและความขดัแย้ง ฯลฯ 
จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัอรรถลกัษณ์ของภาษาสามารถสรุปได้ว่า อรรถลกัษณ์

คือรูปแบบหรือโครงสร้างทัง้ในแง่ของการลําดบัความและการใช้ภาษาของงานเขียนท่ีแตกตา่งกนั 
สามารถแบ่งออกเป็น 8 ชนิด สําหรับงานวิจยันีเ้ลือกใช้อรรถลกัษณ์แบบเร่ืองเล่าเชิงจินตนาการ 
เน่ืองจากเป็นอรรถลกัษณ์ท่ีสามารถสร้างสรรค์เนือ้หาขึน้ใหม่ได้และสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของ
งานวิจยัท่ีมุง่พฒันาความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ให้กบัผู้ เรียน 

1.3 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน 
อภิรักษ์ อนะมาน (2546: 25) ได้ศึกษาขัน้ตอนการสอนการเขียนตามแนวคิดการ

สอนภาษาแบบอรรถฐานของกลุ่ม Halliday โดย Frances Christie ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ
นสุรา ขวญัศรี (2540: 25-26) ฉัตรชยั อภิวนัท์สนอง (2548: 52-54) วรรณระวี วิรัตน์ (2550: 45-
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47) มนต์ชาตรี เกตมุณีุ (2551: 22-23) และอินทร์วธุ เกษตระชนม์ (2551: 22-23) โดยสามารถ
แบง่ขัน้ตอนการเรียนการสอนเป็น 3 ขัน้ คือ 

1. ขัน้การให้รูปแบบ (A modeling stage) เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนทําความรู้จกัอรรถ
ลกัษณ์ด้วยการอา่นตวัอยา่งซึง่ทําหน้าท่ีเป็นตวัแบบของอรรถลกัษณ์นัน้ ๆ ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชัน้
เรียนจะช่วยกันสํารวจหาว่า เร่ืองราว (field) ท่ีอ่านมีเนือ้หาสาระเก่ียวกับอะไร และเป็นอรรถ
ลกัษณ์แบบใด แล้วจึงวิเคราะห์โครงสร้างการดําเนินเนือ้ความ วิเคราะห์ลกัษณะการใช้ภาษาของ
อรรถลกัษณ์แตล่ะแบบ 

2. ขัน้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัเนือ้ความ (A joint negotiation stage) ในขัน้นีเ้ป็น
ขัน้ท่ีผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันทํากิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การค้นคว้า 
อภิปราย จดบนัทกึเก่ียวกบัอรรถลกัษณ์ท่ีจะนําไปใช้ฝึกเขียน และผู้ เรียนฝึกเขียนร่วมกนัเป็นกลุม่ 

3. ขัน้ฝึกเขียนโดยอิสระ (An independent construction stage) เป็นขัน้ท่ี
ผู้ เรียนแตล่ะคนเตรียมฝึกเขียนอย่างอิสระเป็นรายบคุคล โดยมีผู้สอนดแูลคอยให้ความช่วยเหลือ 
ซึง่ในขัน้นี ้ผู้ เรียนจะคดิเร่ืองท่ีเขียนเองใหมใ่นอรรถลกัษณ์ท่ีเลือกหรือท่ีกําหนด และลงมือเขียน 

นอกจากนี ้วิไล พนัชนกกลุ (2553: 47-48) ได้ศกึษาและสรุปขัน้ตอนการสอนการ
เขียนตามแนวคดิอรรถฐานไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้การสร้างความรู้ (Building a knowledge of field) เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้ เรียนถึงการเรียนรู้ภาษาโดยใช้บริบททางสงัคม และให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น
และประสบการณ์การใช้ภาษา เชน่ โครงสร้างทางภาษา ไวยากรณ์ และคําศพัท์ 

2. ขัน้การให้รูปแบบการเขียน (Modeling of text) เป็นขัน้ให้ผู้ เรียนเข้าใจทํา
ความรู้จกัอรรถลกัษณ์และคําศพัท์ท่ีปรากฏในอรรถลกัษณ์นัน้ด้วยการอ่าน ครูผู้สอนและผู้ เรียน
ช่วยกันสํารวจเร่ืองท่ีอ่านว่ามีเนือ้หาสาระเก่ียวกับเร่ืองอะไร และเป็นอรรถลกัษณ์แบบใด แล้วจึง
วิเคราะห์โครงสร้างการดําเนินเนือ้ความ พร้อมทัง้วิเคราะห์ลกัษณะการใช้ภาษาของแตล่ะแบบซึ่ง
ประกอบด้วยคําศพัท์ ไวยากรณ์ บริบทท่ีใช้ 

3. ขัน้ฝึกเขียนเป็นกลุ่ม (Joint construction of text) ในขัน้นีผู้้ เรียนทําการเขียน
ตามอรรถลักษณ์ต้นแบบเป็นกลุ่มคละความสามารถ โดยผู้ เ รียนจัดลําดับโครงสร้างและ
รายละเอียดทางด้านภาษา ได้แก่ ไวยากรณ์ คําศพัท์ กิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่ จดบนัทึก
ตามอรรถลกัษณ์ท่ีจะฝึกเขียน ฝึกเขียนเป็นกลุม่ และนําเสนองานเขียนเป็นกลุม่ 

4. ขัน้ฝึกเขียนโดยอิสระ (Independent construction of text) เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียน
แต่ละคนเตรียมฝึกการเขียนเป็นรายบุคคล โดยมีครูผู้ สอนคอยให้ความช่วยเหลือ เม่ือผู้ เรียน
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ประสบปัญหาในการเขียน ในขัน้นีผู้้ เรียนจะเขียนเร่ืองใหม่โดยใช้รูปแบบอรรถลกัษณ์ท่ีผู้ เรียนได้
เรียนและได้ฝึกเขียนเป็นกลุม่ 

การวดัผลและประเมินผลตามแนวคิดอรรถฐาน จะมีความชดัเจนในตนเองในแตล่ะ
ขัน้ เพราะเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการวัดผลเกิดขึน้ในขัน้การให้รูปแบบ และขัน้ตกลงร่วมกันเก่ียวกับ
เนือ้ความ ซึง่ผู้สอนและผู้ เรียนมีความเข้าใจและได้ตกลงร่วมกนัไว้แล้ว จึงสามารถนํามาใช้วดัและ
ประเมินผลงานในขัน้ฝึกเขียนโดยอิสระได้ (อภิรักษ์ อนะมาน, 2546: 25) 

  

 
ภาพประกอบ 2 วฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวคดิอรรถฐาน 

 
ท่ีมา: Callaghan (1989). The discussion genre. 10 

 

 

การดําเนิน
กิจกรรมตาม
ลกัษณะของ

งานเขียน 

การเขยีนเนือ้ความ
โดยอิสระใน
ประเภทเดียวกนั 

การจ าลอง
รูปแบบ 
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จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน
สามารถสรุปได้ว่า ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน สามารถแบง่ออกเป็น 3 
ขัน้ ได้แก่ ขัน้การให้รูปแบบ ขัน้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัเนือ้ความ และขัน้ฝึกเขียนโดยอิสระ 

1.4 ประโยชน์ของการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน 
นสุรา ขวญัศรี (2540: 27) ฉัตรชยั อภิวนัท์สนอง (2548: 58) และอินทร์วธุ เกษตระ

ชนม์ (2551: 24) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน สรุปได้ ดงันี ้
1. ผู้ เรียนได้รับความสนกุสนานจากกิจกรรมการเรียนการสอนทกุขัน้ตอน 
2. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเน้นความ

เข้าใจวามหมายหรือความคดิรวบยอด 
3. ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษาในทกัษะต่าง ๆ ในลกัษณะบูรณาการตัง้แต่

ขัน้ตอนแรกถึงขัน้ตอนสดุท้าย ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ 
4. ผู้ เรียนมีโอกาสได้ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ได้ฝึกการทํางานแบบประชาธิปไตย การ

ยอมรับฟังความคดิเห็น และการฝึกความรับผิดชอบตอ่การทํางาน 
5. ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถเฉพาะด้านและเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้

หลายรูปแบบจากกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ 
จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัประโยชน์ของการสอนตามแนวคิดอรรถฐานสามารถสรุป

ได้ว่า การสอนตามแนวคิดอรรถฐานจะมีขัน้ตอนท่ีสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน เป็นกระบวนท่ี
พฒันาอยา่งเป็นธรรมชาต ิสามารถฝึกทกัษะในลกัษณะของการบรูณาการประสบการณ์ทางภาษา
ได้เป็นอยา่งดี อีกทัง้ชว่ยเสริมสร้างกระบวนการกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ
เฉพาะด้านได้อยา่งสร้างสรรค์ 

 
2. รูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 

2.1 ความเป็นมาและความหมายของรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นวิธีการท่ีเน้นกระบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดย

การใช้ประสบการณ์หรือความคิดของผู้ เรียนท่ีมีอยู่ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบเพ่ือให้เกิด
ความคิดในมุมมองใหม่ มีนกัวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงความเป็นมาและความหมายของ
รูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ไว้ ดงันี ้

(สมพงษ์ สิงหะพล, 2533: 7-8) กล่าวว่า รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เป็น
รูปแบบการสอนท่ีมุ่งเน้นการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้กบัผู้ เรียน ซึ่งได้รับการออกแบบขึน้โดย 
วิลเลียม กอร์ดอน จดุเร่ิมแรกของวิธีการแบบซินเนคติกส์เกิดมาจากการนําไปใช้เพ่ือพฒันา “กลุ่ม
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สร้างสรรค์” ของหน่วยงานทางธุรกิจท่ีจะคิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาหรือผลิตสิ่งใหม่ ต่อมา   
กอร์ดอนและคณะได้นํามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนและปรากฏว่า
ได้ผลดี จึงได้มีการพฒันาให้เป็นระบบท่ีเหมาะสมขึน้ในเวลาต่อมา รูปแบบการสอนนีมี้ลกัษณะ
สําคญัท่ีจดุเดน่ก็คือนําเอาการเปรียบเทียบมาให้นกัเรียนได้คิดพิจารณา และเปรียบเทียบกนัอย่าง
ละเอียดและเป็นระบบท่ีดี เม่ือการเปรียบเทียบมาถึงจดุหนึง่ ผู้ เรียนก็จะสามารถเสนอบทเรียนหรือ
งานของบทเรียนในมิตท่ีิแตกตา่งไปจากกรอบแนวคดิเดมิ ๆ ได้อยา่งเกิดผล 

กระทรวงศกึษาธิการ (2535: 23-24) กล่าวว่า Synectics Methods เป็นคําท่ีมาจาก
รากศพัท์ว่า Synectics หมายถึงการเช่ือมเข้าด้วยกันของสิ่งท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ซึ่ง William J.J. 
Cordon เป็นผู้คิดขึน้ โดยการสร้างความคุ้นเคยท่ีแปลกใหม่ (Strange Familiar) และความแปลก
ใหมท่ี่เป็นท่ีคุ้นเคย (Familiar Strange) จากนัน้ จึงสรุปเป็นแนวคิดใหม่ โดยมีกระบวนการคิดแบง่
ออกเป็น 4 ประการคือ การสร้างจินตนาการขึน้ในจิตใจของเราหรือการพิจารณาความคิดใหม่ การ
ประยุกต์เอาความรู้ในสาขาวิชาหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมาแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ การประยุกต์ใช้การ
เปรียบเทียบหรืออุปมาในการแก้ปัญหา และการประยุกต์เอาความคิดใดๆ ก็ตามท่ีเกิดจาก
จินตนาการมาใช้แก้ปัญหา 

สมศกัดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537: 106) กล่าวว่าเทคนิคเช่ือมโยงสมัพนัธ์โดยใช้การ
เปรียบเทียบ หรือ Synectics ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเช่ือท่ีวา่ 

1. การนํากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์มาใช้อย่างรู้ตวัผนวกกับการให้
เคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการคดิสร้างสรรค์ จะชว่ยให้บคุคลหรือกลุม่คนเกิดความคดิสร้างสรรค์ได้ 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกสําคัญมากกว่าด้านสติปัญญา และการไม่มี
เหตผุลสําคญัเท่ากับการใช้เหตผุล กล่าวคือ การไม่มีเหตผุลทําให้คนไม่ติดอยู่กบักรอบและทําให้
ใจเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ความคิดสร้างสรรค์เป็นเร่ืองของการใช้อารมณ์
มากกวา่การใช้สตปัิญญา 

3. เราต้องรู้จกัใช้อารมณ์และความไม่มีเหตผุลของตน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาโดย
วิธีการแปลกใหมย่ิ่งขึน้ 

อย่างไรก็ตาม เราต้องสามารถควบคมุอารมณ์และความไม่มีเหตผุลของตนได้ 
เพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการคิดสร้างสรรค์ ทัง้นีโ้ดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า การเปรียบเทียบ
อปุมาอปุไมย (Analogy) 

สคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 154) กล่าวว่า การสอนแบบซินเนคติกส์ เป็น
รูปแบบการสอนท่ีมีการเปรียบเทียบ โดยให้ผู้ เรียนคิดพิจารณาและเปรียบเทียบอย่างละเอียด และ
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เป็นระบบท่ีมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสิ่งท่ีนํามา
เปรียบเทียบนัน้ไมจ่ดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั ทําให้สามารถคดิได้อยา่งกว้างขวางและเป็นอิสระ 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2545: 161-162) กล่าวว่า กอร์ดอนได้เสนอแนวทางใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นท่ีรู้จักกันในช่ือเรียกว่า Synectics หรือการใช้อุปมาเป็น
ตวักระตุ้นให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยเป็นการรวมกันขององค์ประกอบท่ี
แตกต่างและไม่เก่ียวข้องกันในลกัษณะของการเทียบเคียงหรืออุปมาอุปไมย (metaphors and 
analogies) มีแนวคิดว่าปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยจะถูกทําให้เข้าใจได้ง่ายขึน้เม่ือเทียบเคียงกับสิ่งท่ีคน
ทัว่ไปคุ้นเคย เพราะทําให้เห็นภาพชดัเจนยิ่งขึน้ ในทางตรงข้ามกนั ปัญหาท่ีเราคุ้นเคยมากเกินไป
จนกลายเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถคิดอะไรใหม่ ๆ ได้ การอุปมาหรือเทียบเคียงจึงช่วย
กระตุ้นให้เกิดการคดิในมมุท่ีแตกตา่งได้ 

ชาญชยั ยมดิษฐ์ (2548: 126-127) กล่าวว่า รูปแบบ Synectics เป็นรูปแบบการ
สอนท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ท่ีไม่น่าจะนํามาเปรียบเทียบ 
เพราะสิ่งเหลา่นัน้ไมจ่ดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัตามธรรมชาต ิเพ่ือให้ผู้คิดเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ใน
สงัคม และสามารถคิดได้อย่างกว้างขวาง นกัทฤษฎี คือ William Gordon เร่ิมใช้เป็นครัง้แรกกับ
การคิดโฆษณากิจการอุตสาหกรรมของเขา เม่ือเขาเชิญผู้ เช่ียวชาญอาชีพต่าง ๆ มาร่วมกันคิด
โฆษณาทําให้ได้ความคิดหลาย ๆ อย่างท่ีแตกตา่งกนัและเกิดสิ่งท่ีเป็นสิ่งแปลกใหม่ขึน้ โดยลําดบั
ขัน้ย่อ ๆ ได้แก่ ครูนํานกัเขียนเข้าสู่บทเรียนใหม่โดยให้ข้อมลูกบันกัเรียนเท่าท่ีจําเป็น เช่น บอกว่า
จะเรียนวิชาอะไร เร่ืองอะไร ให้นกัเรียนเขียนช่ือเร่ืองหรือวาดรูปอะไร เม่ือนกัเรียนทํางานนัน้เป็น
ครัง้แรกแล้วให้นกัเรียนเก็บงานนัน้ไว้ ตอ่จากนัน้ครูกบันกัเรียนชว่ยกนัคิดเปรียบเทียบสิ่งของตา่ง ๆ 
จนได้คําแปลก ๆ แล้วจึงนําคําแปลก ๆ นัน้มาใช้ในการเขียนเร่ืองเดิมเป็นครัง้ท่ี 2 รูปแบบการสอน
นีจ้งึเหมาะสําหรับสอนการเขียน การแก้ปัญหา และการสร้างงานท่ีสร้างสรรค์ 

ทิศนา แขมมณี (2556: 252) กล่าวว่า Synectics InStructional Model หรือเรียกใน
ช่ือภาษาไทยว่ารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบท่ีจอยส์ และวีล 
(Joyce and Weil) พฒันาขึน้จากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ท่ีกล่าวถึงบคุคลทัว่ไปท่ีมกัยึด
ติดวิธีการคิดแก้ปัญหาแบบเดิม โดยไม่คํานึงถึงความคิดของคนอ่ืน สิ่งนีทํ้าให้ความคิดนัน้แคบ
และไม่สร้างสรรค์ การได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตวัเอง
เป็นคนอ่ืน รวมทัง้ให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยแก้ปัญหาก็จะได้ยิ่งได้วิธีการท่ี
หลากหลายขึน้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ กอร์ดอนจึงได้เสนอแนวความคิดใหม่ใน 3 แบบ คือ 
การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบบคุคลกบัสิ่งของ (personal analogy) 
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และการเปรียบเทียบคําคูข่ดัแย้ง (compressed Conflict) ซึ่งวิธีการนีจ้ะเป็นประโยชน์สําหรับการ
เรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ทัง้ด้านการเขียน การพดู และงานศลิปะ 

ฆนทั ธาตุทอง (2559: 117) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ (Synectics Instruction Model) รูปแบบนี ้Joyce, Weil & Calhoun ได้พฒันาขึน้จาก
แนวคดิของกอร์ดอน ท่ีกลา่ววา่ บคุคลทัว่ไปมกัยดึตดิกบัวิธีคดิแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ของตน โดยไม่
ค่อยคํานึงถึงความคิดของคนอ่ืน ทําให้ความคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ ทัง้นี ้หากมี
โอกาสได้ลองคดิแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีไมเ่คยคดิมาก่อนหรือคิดโดยสมมติตนเองเป็นคนอ่ืน จะทํา
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ ดงันัน้ กอร์ดอนจึงได้เสนอให้ผู้ เรียนมีโอกาสคิด
แก้ปัญหาด้วยความคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพท่ีเป็นตวัเอง ให้ลองใช้ความคิดใน
ฐานะท่ีเป็นคนอ่ืนหรือเป็นสิ่งอ่ืน สภาพการณ์เช่นนีจ้ะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึน้ได้ 
กอร์ดอนได้เสนอวิธีการคดิเปรียบเทียบแบบอปุมาอปุไมยเพื่อใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ไว้ 3 
แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) การเปรียบเทียบบคุคลกบัสิ่งของ (personal 
analogy) และการเปรียบเทียบคําคูข่ดัแย้ง (compressed conflict) วิธีการนีมี้ประโยชน์มากเป็น
พิเศษสําหรับการเรียนรู้การเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้การสร้างสรรค์งานทางด้าน
ศลิปะ 

ประจักษ์ ปฏิทัศน์ (2559: 123) กล่าวว่า ผู้ นําแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่ม              
ซินเนคติกส์ คือ ศาสตราจารย์ วิลเลียม เจ.เจ. กอร์ดอน อาจารย์ประจํามหาวิทยาลยัฮาวาร์ดเป็น
ผู้ นําแนวคิดคนสําคญั กลุ่มซินเนคติกส์เช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีสอนได้ เพราะความคิด
สร้างสรรค์แตล่ะเร่ืองมีเนือ้หาท่ีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน ต้องอาศยักระบวนการทางจิตในการคิด
อย่างสร้างสรรค์จากพืน้ฐานของเนือ้หาในแต่ละเร่ือง การรวมกลุ่มร่วมกันคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์จะชว่ยกระตุ้นสมาชิกภายในกลุม่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึน้ 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับความเป็นมาและความหมายของรูปแบบการสอน     
ซินเนคติกส์ สามารถสรุปได้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิดในเชิง
สร้างสรรค์ มีจุดเด่นคือการใช้กลวิธีการเปรียบเทียบมาใช้เพ่ือให้เกิดความคิดในมุมมองท่ี
กว้างขวาง แปลกใหม ่และเกิดอิสระจากกฎเกณฑ์เดมิ 

2.2 หลักการสอนตามรูปแบบซินเนคตกิส์ 
สมพงษ์ สิงหะพล (2533: 8-9) กล่าวว่า เปา้หมายหลกัของรูปแบบการสอนซินเนค

ตกิส์ก็คือการฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในบทเรียนในการแก้ปัญหาหรือการคิดค้นสิ่ง
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ใหม่ขึน้มา โดยใช้การเปรียบเทียบมาเป็นเคร่ืองมือในการคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการสอนนีมี้ความ
เช่ือเบือ้งหลงัอยู ่4 ประการ คือ 

1. เช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้อยู่เสมอในการดํารงชีวิตของมนษุย์และการ
คดิสร้างสรรค์นีมี้ความสําคญัตอ่ชีวิตประจําวนัของทกุคน 

2. เช่ือวา่กระบวนการของการคดิสร้างสรรค์ไมใ่ช่สิ่งลึกลบัซบัซ้อนแตอ่ย่างใด เรา
สามารถอธิบายการเกิดความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนคนให้มีระดบัการคดิสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ได้ 

3. เช่ือว่าการคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากหรือเกิดในศาสตร์วิชาการสาขาต่าง ๆ มี
ลกัษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศกึษา ประวตัิศาสตร์ 
หรือวิศวกรรมศาสตร์ก็ตาม ศาสตร์เหล่านีจํ้าเป็นต้องใช้กระบวนการทางสติปัญญาเข้ามา
เก่ียวข้องในการคดิสร้างสรรค์ทัง้นัน้ 

4. เช่ือว่าการคิดสร้างสรรค์ของคนคนเดียวหรือการคิดสร้างสรรค์โดยกลุ่มคนมี
ลกัษณะใกล้เคียงกนัมาก 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเรามกัปฏิบตัิอยู่ในปัจจบุนันัน้เม่ือเรามอบหมายงานให้
ผู้ เรียนไปคิดแก้ปัญหาหรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาตามจดุมุ่งหมายของบทเรียน มกัปรากฏว่า
การทํากิจกรรมจะยดึการวิเคราะห์ตามความรู้ท่ีเราเรียนรู้มา หรือไม่ก็วิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่ง
นัน้ ๆ แล้วคดิสร้างสรรค์ออกมา นัน่คือเอาสิ่งท่ีรู้แล้วมาเป็นแนวทางในการทํางาน ซึ่งประเด็นนีเ้ป็น
สิ่งท่ีดี แต่มีจุดด้อยคือขาดการมองงานในมิติใหม่ ๆ ท่ีไม่มีการมองมาก่อน กิจกรรมของซินเนค
ติกส์จะใช้การเปรียบเทียบระหว่างบทเรียนกับสิ่งอ่ืน ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคญัในการช่วย
ให้นักเรียนมองเห็นบทเรียนแตกต่างออกไปจากจุดเดิมอย่างเกือบสิน้เชิง สามารถสร้างสรรค์
บทเรียนหรืองานออกมาในมิตท่ีิเราคาดไมถ่ึง โดยการเปรียบเทียบตามรู้แบบการสอนซินเนคติกส์มี 
3 ชนิด คือ 

1. การเปรียบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบแบบง่าย ๆ 
ระหว่างสิ่งของสองสิ่ง ความคิดสองความคิด สิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบกันจะเป็นอะไรก็ได้ท่ีเรา
ต้องการเปรียบเทียบ เช่น คน พืช สตัว์ สิ่งของ สถานท่ี ความคิด หรืออ่ืน ๆ การเปรียบเทียบชนิดนี ้
ช่วยให้นกัเรียนมองเห็นบทเรียนในแนวทางและความคิดใหม่ เช่น เปรียบเทียบการเขียนจดหมาย
กบัหนอน การเขียนจดหมายกบัรถไฟ การเขียนจดหมายกบัก้อนเมฆ เป็นต้น 

2. การเปรียบเทียบแบบบุคคล (Personal Analogy) เป็นการเปรียบเทียบโดย
เอาตวัผู้ เรียนไปเป็นบางสิ่งอย่างท่ีครูยกขึน้ การเปรียบเทียบเช่นนีช้่วยให้นักเรียนมี ส่วนร่วมใน
บทเรียน มองเห็นบทเรียนเป็นสิ่งท่ีไม่ไกลจากตวั มองเห็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์จากฐาน
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ความคิดของตัวเองและฐานความคิดจากสิ่งท่ีให้เปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบ 
ตวัอย่างการเปรียบเทียบแบบบคุล เช่น สมมติให้นกัเรียนเป็นรถไฟ เป็นหนอน หรือเป็นเมฆ แล้ว
รู้สกึอยา่งไร 

3. การเปรียบเทียบแบบคูข่ดัแย้ง (Compressed Analogy) เป็นการเปรียบเทียบ
อีกชนิดหนึ่งท่ีนําเอาคําท่ีขัดแย้งกันสองคํามาสร้างเป็นคําใหม่ เช่นตวัอย่างคําว่า ถนอมรักด้วย
ความรุนแรง (จากภาพยนตร์เร่ืองป่าคอนกรีต) ไฟเย็น ความทุกข์ท่ีหวานช่ืน หน้าช่ืนอกตรม เป็น
ต้น 

สมศกัดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537: 106-108) ได้กล่าวถึงวิธีการซินเนคติกส์ว่าอาศยั
กิจกรรมการเปรียบเทียบอปุมาอปุไมยเป็นหลกักิจกรรมดงักลา่ว มี 3 วิธีด้วยกนั คือ 

1. การเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบัสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) การเปรียบเทียบ
แบบนี ้นกัเรียนต้องทําตนเสมือนเป็นสิ่งท่ีต้องการเปรียบเทียบและบรรยายความรู้สึกท่ีเกิดขึ น้เม่ือ
ตนเป็นสิ่งนัน้ สิ่งท่ีจะเปรียบเทียบอาจเป็นคน พืช สตัว์ หรือสิ่งของ เช่น ให้นกัเรียนสมมติตวัเองว่า
เป็นเคร่ืองยนต์ในรถยนต์แล้วบอกว่านกัเรียนรู้สึกอย่างไรเม่ือรถติดเคร่ืองในตอนเช้า หรือเม่ือไฟ
แบตเตอร่ีหมด หรือเม่ือรถจอดตดิไฟแดง การท่ีนกัเรียนต้องสมมติตวัเองเป็นสิ่งหนึ่งทําให้ลืมความ
เป็นตัวเองชั่วครู่ และการต้องเปรียบเทียบจะทําให้นักเรียนเกิดความแปลกใหม่และความคิด
สร้างสรรค์ขึน้ได้ บุคคลอาจเอาความรู้สึกของตนเองไปใส่ในสิ่งท่ีสมมติและบรรยายความรู้สึก
ออกมาได้หลายขัน้ 

2. การเปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบทางตรง
ระหว่างของ 2 สิ่งหรือมากกว่า สิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบอาจเป็นคน สตัว์ พืช หรือสิ่งของ โดยของท่ี
นํามาเปรียบเทียบไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ จุดประสงค์ก็คือ เพ่ือให้มองเห็นปัญหาใน
อีกแนวหนึ่ง หรือเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ซึ่งอาจนํามาใช้แก้ปัญหาท่ีต้องการได้ ตัวอย่างเช่น 
วิศวกรท่านหนึ่งเฝ้าสังเกตดูหนอนเจาะท่อนไม้เป็นรูคล้ายอุโมงค์ ทําให้วิศวกรผู้ นีเ้กิดความคิด
สร้างทอ่อโุมงค์ทํางานใต้นํา้ขึน้มา 

3.  การเปรียบเทียบโดยใช้คําคู่ ท่ี มีความหมายขัดแย้งกัน ( Compressed 
Conflict) เป็นการใช้คําเปรียบเทียบ 2 คํา ท่ีมีความหมายขดัแย้งกันหรือตรงกันข้ามมาอธิบาย
ลกัษณะของคน สตัว์ พืช หรือสิ่งของท่ีต้องการ ยกตวัอย่างคําในภาษาองักฤษ เช่น ก้าวร้าวอย่าง
เหน่ือยหน่าย (Tiredly Aggressive) ศตัรูฉันมิตร (Friendly Foe) หรือเคร่ืองทําลายท่ีช่วยชีวิต 
(Life-saving Destroyer) เป็นต้น ในภาษาไทยอาจเป็นคํา เช่น ฉลาดในเร่ืองโง่ หรือสวยโทรม ๆ 
เป็นต้น 
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การสอนแบบซินเนคติกส์ อาศัยกิจกรรมการเปรียบเทียบทัง้ 3 อย่างนี ้ตัวอย่าง
คําถามท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนคดิเปรียบเทียบ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัวอย่างคําถามท่ีกระตุ้นการเปรียบเทียบทางตรง ได้แก่ ผลส้มเหมือนกับ
สิ่งมีชีวิตชนิดไหน โรงเรียนเหมือนสลดัผกัหรือผลไม้ในแง่ไหน อะไรเบากว่ากนัระหว่างเสียงกระซิบ
หรือขนแมว 

2. ตวัอยา่งคําถามท่ีกระตุ้นการใช้ตวัเองเปรียบเทียบกบัสิ่งอ่ืน ได้แก่ ถ้าท่านเป็น
ก้อนเมฆ ขณะนีท้่านอยู่ท่ีไหนและกําลงัทําอะไรอยู่ ท่านจะรู้สึกอย่างไรเม่ือถูกแสงอาทิตย์เผาจน
แห้งผาก สมมตวิา่ทา่นเป็นหนงัสือเลม่ท่ีทา่นชอบท่ีสดุ จงบรรยายตวัเอง 

3. ตวัอย่างคําถามท่ีกระตุ้นการเปรียบเทียบด้วยคําคู่ท่ีมีความหมายขดัแย้งกัน
หรือตรงกันข้าม ได้แก่ บอกได้ไหมว่าคอมพิวเตอร์มีลักษณะขีอ้ายแต่ก็ไม่ย่อหัวสู้ และก้าวต่อไป
ข้างหน้าอยา่งไร เคร่ืองมือหรือเคร่ืองไฟฟ้าชนิดไหนท่ีชอบยิม้และทําบึง้ขณะเดียวกนั 

สคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 154-155) กล่าวว่า การสอนแบบซินเนคติกส์
นัน้ใช้หลกัการเปรียบเทียบแบบอปุมาอปุไมย (Analog) โดยมีการเปรียบเทียบ 3 วิธีด้วยกนั คือ 

1. การนําตนเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) เช่น ให้ผู้ เรียน
สมมติตวัเองว่าเป็นแม่นํา้ลําคลอง แล้วบอกว่านกัเรียนจะรู้สึกอย่างไรเม่ือมีคนทิง้สิ่งสกปรกลงใน
แมนํ่า้ นกัเรียนจะบรรยายความรู้สกึออกมาโดยเอาความรู้สึกของตนไปใส่ในสิ่งสมมตินัน้ ซึ่งจะทํา
ให้ผู้ เรียนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

2. การเปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) โดยให้ผู้ เรียนรู้จกัการเปรียบเทียบ
ระหว่างของ 2 สิ่ง หรือมากกว่านัน้ ท่ีมีลกัษณะบางอย่างเหมือนหรือคล้ายคลึงกนั อาจจะเป็นคน 
สตัว์ สิ่งของ พืช อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เชน่ โรงเรียนเหมือนกบัสลดัผกัในแง่ไหน การจราจร
กบัการไหลเวียนโลหิตเหมือนกนัอย่างไร กล่าวคือ การจราจรมีการหมนุเวียนไม่นิ่งอยู่กับท่ี โดยมี
ถนนเป็นเหมือนเส้นเลือด และมีถนนซอยต่าง ๆ มากมาย เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอย การ
เปรียบเทียบแบบนีมี้จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เกิดความคิดใหม่ และอาจนํามาใช้แก้ปัญหาท่ี
ต้องการได้ 

3. การเปรียบเทียบโดยใช้คํา 2 คํา ท่ีมีความหมายขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกัน 
(Compressed Conflict) มาอธิบายลักษณะของคน สัตว์ พืช สิ่งต่าง ๆ เช่น ในภาษาไทย 
ตวัอยา่งเชน่ “ฉลาดในเร่ืองโง่ ๆ” “สวยแตรู่ปจบูไมห่อม” “คนดีท่ีโลกไมต้่องการ” เป็นต้น 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545: 162-163) กล่าวว่า การลักษณะของการ
เปรียบเทียบให้เกิดความคิดใหม ่ๆ ในการแก้ปัญหา มีดงันี ้
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1. เปรียบเทียบตนเองกบัสิ่งอ่ืน (personal analogy) หรือการเล่นบทบาทสมมต ิ
(role-playing) เป็นการสมมติตนเองให้เป็นเหมือนสิ่งท่ีเปรียบเทียบ และบรรยายความรู้สึกเม่ือ
ตนเองต้องเป็นสิ่งนัน้ 

2. เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกบัอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง (direct analogy) เป็นการมองสิ่ง
หนึ่งแล้วพยายามนํามาเปรียบเทียบเช่ือมโยงกับปัญหาท่ีตนเองต้องการหาทางออกอยู่ พยายาม
หาลักษณะท่ีเหมือนกันบางประการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ต่อ การเปรียบเทียบ
ลกัษณะนีม้กัจะเทียบลกัษณะเดน่ท่ีเหมือนกนัระหวา่งคําอปุมาและพืน้ฐานของปัญหา 

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ สามารถสรุปได้
ว่า รูปแบบซินเนคติกส์มีแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับการเปรียบเทียบเพ่ือให้เกิดความคิดในมิติใหม่ท่ี
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย การเปรียบเทียบแบบตรง การเปรียบเทียบแบบบุคคล และการ
เปรียบเทียบแบบคู่ขัดแย้ง ซึ่งกระบวนการดงักล่าวสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะ
กระบวนการให้ผู้ เรียนสามารถคดิเนือ้ความในการแตง่ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ 

2.3 ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคตกิส์ 
สมศกัดิ ์ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537: 108-121) และสคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 

155-156) ได้กล่าวในทิศทางเดียวกนัว่า การสอนแบบซินเนคติกส์มี 2 วิธีด้วยกนั คือ แบบท่ี 1 ใช้
เพ่ือสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่ และแบบท่ี 2 ใช้เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกบัสิ่งท่ียงัไม่รู้จกั การเลือกวิธี
นัน้ขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายของการสอน 

ซินเนคติกส์ แบบท่ี 1 เพ่ือสร้างผลงานแปลกใหม่ มีโครงสร้างและขัน้ตอนในการ
สอนดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 บรรยายสถานการณ์ปัจจบุนั ขัน้นีค้รูให้นกัเรียนบรรยายสถานการณ์
หรือหวัข้อตามท่ีนกัเรียนมองเห็น เชน่ สภาพเขาหวัโล้น ไฟไหม้ป่า สิงสาราสตัว์แตกต่ืน 

ขัน้ท่ี 2 การเปรียบเทียบทางตรง ขัน้นีน้กัเรียนเปรียบเทียบทางตรงกบัสิ่งอ่ืน 
ๆ แล้วเลือกอนัท่ีดีท่ีสุดมาอธิบายให้กว้างขวางขึน้ เช่น ให้ผู้ เรียบเปรียบเทียบ ไฟทําลายสรรพสิ่ง
ตา่ง ๆ แล้วสิ่งใดท่ีสามารถทําลายได้เหมือนไฟ เช่น นํา้ - นํา้ป่าทําลายทุกอย่างท่ีขวางหน้า ความ
โกรธ - ทําลายทกุอยา่งท่ีขวางหน้า 

ขัน้ท่ี 3 การเปรียบเทียบกบัตนเอง ขัน้นีน้กัเรียนเปรียบเทียบสิ่งท่ีเลือกในขัน้ท่ี 
2 กบัตนเอง เชน่ ผู้ เรียนอยากเป็นนํา้หรือไฟ 
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ขัน้ท่ี 4 การหาคําคูท่ี่มีความหมายขดัแย้งกนั จากการบรรยายในขัน้ท่ี 2 และ
ขัน้ท่ี 3 นกัเรียนคิดหาคําคูท่ี่มีความหมายค้านกนัมาหลาย ๆ คู ่แล้วเลือกคูท่ี่ดีท่ีสุด เช่น ร้อน-เย็น 
มืด-สวา่ง สขุ-เศร้า รัก-โกรธ 

ขัน้ท่ี 5 การเปรียบเทียบทางตรง ขัน้นีน้กัเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรง
โดยใช้คําคูท่ี่เลือกในขัน้ท่ี 4 เชน่ ร้อนเหมือนไฟ เย็นเหมือนนํา้ โกรธเหมือนไฟป่า 

ขัน้ท่ี 6 ตรวจสอบปัญหาเร่ิมแรกอีกครัง้ ขัน้นีค้รูให้นกัเรียนหนักลบัมาสํารวจ
ปัญหาเ ร่ิมแรก แล้วใช้การเปรียบเทียบขัน้สุดท้าย โดยใช้ประสบการณ์ทัง้หมดท่ีได้จาก
กระบวนการของซินเนคตกิส์เข้าชว่ย 

ซินเนคติกส์ แบบท่ี 2 เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งท่ียังไม่รู้จัก วิธีสอนแบบนีมี้
จุดประสงค์เพ่ือทําความคุ้นเคยกับสิ่งท่ีแปลกใหม่ เป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจและสํารวจลึกใน
สิ่งของหรือสถานการณ์ท่ีใหม่และซบัซ้อน ในท่ีนีเ้ราใช้การเปรียบเทียบช่วยในการวิเคราะห์ ไม่ใช่
เพ่ือเช่ือมโยงของท่ีมีความตา่งกนัดงัเช่นในแบบท่ี 1 ในแบบท่ี 2 เราจะใช้สิ่งของหรือสถานการณ์ท่ี
ใกล้ตวั เช่น บ้าน รถ ร่างกายคน เปรียบเทียบกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาแล้วให้วิเคราะห์ปัญหา
โดยการศึกษาลักษณะสําคัญของสิ่งท่ีคุ้นเคยกับลักษณะของปัญหา (สิ่งท่ีไม่คุ้นเคย) ขัน้ตอน   
ตา่ง ๆ ของการสอนแบบนีมี้ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 การให้ข้อมูล ครูให้ข้อมูลเก่ียวกับหัวข้อใหม่ เช่น ให้ผู้ เรียนสังเกต
เคร่ืองปัน้ดนิเผา มีอะไรบ้าง เชน่ หม้อ อา่ง กระถาง กระโถน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้เปรียบเทียบทางตรง ให้ผู้ เรียนเปรียบเทียบทางตรงและบรรยายถึง
เหตผุลการเปรียบเทียบนัน้ เชน่ ลองเปรียบเทียบกระโถนกบักระถางตา่งกนัหรือเหมือนกนัอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 3 การเปรียบเทียบกับตวัเอง ครูให้นกัเรียนเปรียบเทียบหวัข้อใหม่กับ
ตนเอง เชน่ ถ้าผู้ เรียนเป็นกระโถนท่ีต้องรอบรับสิ่งสกปรก จะรู้สกึอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 การบรรยายถึงความสัมพนัธ์ในส่วนท่ีเป็นไปได้ นักเรียนอธิบายถึง
การเปรียบเทียบในสว่นท่ีเหมือนกนั 

ขัน้ท่ี 5 การบรรยายถึงความสมัพนัธ์ในส่วนท่ีเป็นไปไม่ได้ นกัเรียนอธิบายว่า
การเปรียบเทียบใช้ไมไ่ด้ในสว่นใด 

ขัน้ท่ี 6 การสํารวจ นกัเรียนสํารวจหวัข้อใหมท่ี่ต้องการศกึษาอีกครัง้ 
ขัน้ท่ี 7 การเปรียบเทียบ นกัเรียนเปรียบเทียบระหว่างหวัข้อใหม่กับสิ่งท่ีคิด

ขึน้มาด้วยตนเอง และบรรยายถึงส่วนท่ีของ 2 สิ่งคล้ายกนั และเป็นส่วนท่ีการเปรียบเทียบใช้ไม่ได้
หรือเป็นไปไมไ่ด้ 
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สมพงษ์ สิงหะพล (2533: 9-11) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนตามรูปแบบการสอน    
ซินเนคตกิส์ โดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การบรรยายบทเรียน 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างอปุมาแบบตรง 
ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างอปุมาแบบบคุคล 
ขัน้ตอนท่ี 4 การคดิคูคํ่าขดัแย้ง 
ขัน้ตอนท่ี 5 การสร้างอปุมาแบบตรง 
ขัน้ตอนท่ี 6 ทําการทบทวนงาน 

ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 127) ได้กล่าวถึงลําดับขัน้ของการสอนในรูปแบบ 
Synectices ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ให้นกัเรียนทํากิจกรรมเป็นครัง้ท่ี 1 
1.1 ครูให้นกัเรียนทํางานเป็นครัง้ท่ี 1 โดยใช้ประสบการณ์เทา่ท่ีเขามาอยู ่
1.2 นกัเรียนทํางานนัน้เป็นครัง้ท่ี 1 (เขียนเรียงความ คําประพนัธ์ คําโฆษณา) 

ขัน้ท่ี 2 เปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) 
2.1 ครูแนะนําเป็นคู ่ๆ เพ่ือให้นกัเรียนเปรียบเทียบของสองสิ่งท่ีไม่น่าจะเข้า

กนัได้ เชน่ บทกวีนิพนธ์กบัรถยนต์ 
2.2 นกัเรียนเปรียบเทียบแล้วเขียนคําบนกระดาน/กระดาษ 

ขัน้ท่ี 3 สมมตวิา่ตนเองเป็นอะไรอยา่งหนึง่ (Personal Analogy) 
ครูให้นักเรียบเปรียบเทียบโดยให้สมมติตนเองให้เป็นอะไรอย่างหนึ่งแล้ว

พิจารณาวา่ ตนเองจะมีความรู้สกึอยา่งไร แล้วเขียนคําบนกระดาน/กระดาษ 
ขัน้ท่ี 4 สร้างคําใหมท่ี่เรียกวา่ Compressed Conflict 

นกัเรียนพิจารณาคําท่ีได้จากข้อ 2.2 และข้อ 3 แล้วนํามาผสมกันเป็นคําใหม่
หรือวลีใหม่ คําหรือวลีนัน้ ๆ จะต้องมีความหมายขดัแย้งกนั แตไ่ม่ใช่ความหมายตรงข้ามกนั อาจ
เพิ่มคําเช่ือมคําได้ ตวัอยา่ง ไฟเย็น รักอนัตราย เสรีภาพท่ีมีขอบเขต 

ขัน้ท่ี 5 เปรียบเทียบตรง เป็นครัง้ท่ี 2 (Direct Analogy) 
5.1 ครูให้นกัเรียนเลือกคํา/วลีใหม่ ท่ีสร้างขึน้ (อาจทําโดยการลงคะแนนเป็น

เอกฉนัท์) 
5.2 ครูให้นกัเรียนเปรียบเทียบคํา/วลีใหม่ ว่าเหมือนกบัอะไร เช่น เสรีภาพท่ีมี

ขอบเขตเหมือนกบัการแตง่งาน 
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ขัน้ท่ี 6 ทํากิจกรรมเดมิเป็นครัง้ท่ี 2 
6.1 ครูให้นักเรียนนํางานท่ีทําในขัน้แรกมาทําใหม่เป็นครัง้ท่ี 2 โดยใช้คําท่ี

เลือกในข้อ 5.1 จะได้ก่ีคําก็ได้ 
6.2 เม่ือเสร็จแล้วนํางานทัง้สองมาเปรียบเทียบกนั 

ทิศนา แขมมณี (2556: 253) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ          
ซนิเนคตกิส์ มีทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา ผู้สอนให้ผู้ เรียนทํางานตา่ง ๆ ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนทํา เช่น ให้เขียน 
บรรยาย เลา่ ทํา แสดง วาดภาพ สร้าง ปัน้ เป็นต้น ผู้ เรียนทํางานนัน้ ๆ ตามปกติท่ีเคยทํา เสร็จแล้ว
ให้เก็บผลงานไว้ก่อน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การสร้างอปุมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (direct analogy) 
ผู้สอนเสนอคําคู่ให้ผู้ เรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว 
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร คําคู่ท่ีผู้สอนเลือกมาควรให้มีลักษณะท่ีสมัพันธ์กับเนือ้หาหรืองานท่ี
ผู้ เรียนทําในขัน้ท่ี 1 ผู้สอนเสนอคําคู่ให้ผู้ เรียนเปรียบเทียบหลาย ๆ คู ่และจดคําตอบของผู้ เรียนไว้
บนกระดาน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (personal 
analogy) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสมมติตวัเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงความรู้สึกออกมา เช่น ถ้า
เปรียบเทียบผู้ เรียนเป็นเคร่ืองซกัผ้า จะรู้สกึอยา่งไร ผู้สอนจดคําตอบของผู้ เรียนไว้บนกระดาน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การสร้างอปุมาคําคูข่ดัแย้ง (compressed conflict) ผู้สอนให้ผู้ เรียน
นําคําหรือวลีท่ีได้จากการเปรียบเทียบในขัน้ท่ี 2 และ 3 มาประกอบกนัเป็นคําใหม่ท่ีมีความหมาย
ขดัแย้งกนัในตวัเอง เชน่ ไฟเย็นนํา้ผึง้ขม มจัจรุาชสีนํา้ผึง้ เชือดนิ่ม ๆ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การอธิบายความหมายของคําคูข่ดัแย้ง ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกนัอธิบาย
ความหมายของคําคูข่ดัแย้งท่ีได้ 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้การนําความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผู้สอนให้ผู้ เรียนนํางานท่ีทําไว้
เดมิในขัน้ท่ี 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกนําความคิดท่ีได้มาใหม่จากกิจกรรมขัน้ท่ี 5 มาใช้
ในงานของตน ทําให้งานของตนมีความคดิสร้างสรรค์มากขึน้ 

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนค
ตกิส์ สามารถสรุปได้วา่ การสอนแบบซินเนคติกส์มี 2 วิธี คือวิธีท่ีใช้เพ่ือสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่ มี
ขัน้ตอนการสอน 6 ขัน้ตอน กบัวิธีท่ีใช้เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกบัสิ่งท่ียงัไม่รู้จกั มีขัน้ตอนการสอน 7 
ขัน้ตอน สําหรับงานวิจยันีเ้ลือกใช้ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนตามวิธีท่ีใช้เพ่ือสร้างผลงานท่ี
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แปลกใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของงานวิจยัท่ีมุ่งพฒันาความสามารถในการแตง่ร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ เรียน   ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ การบรรยายบทเรียน การสร้าง
อุปมาแบบตรง การสร้างอุปมาแบบบุคคล การคิดคู่คําขัดแย้ง การอธิบายความหมายของคําคู่
ขดัแย้ง และการนําความคดิใหมม่าสร้างสรรค์งาน 

2.4 การน ารูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ไปใช้ 
สมพงษ์ สิงหะพล (2533: 11-12) กล่าวถึงบทบาทของครูและนักเรียนว่า ตาม

รูปแบบการสอนนีค้รูจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ ริเร่ิมและคอยดําเนินการเรียนการสอนตามบทเรียน
และขัน้ตอนท่ีจดัเตรียมไว้ มีบทบาทคอยกระตุ้นความคิดของผู้ เรียนอยู่ตลอดเวลา ครูไม่มีบทบาท
จะไปคอยชีนํ้าความคิดของผู้ เรียนให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้
แสดงความคิดของตัวเองออกมาให้มากท่ีสุด ผู้ เ รียนจึงเป็นผู้ ท่ี มีบทบาทอย่างสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอน คือมีอิสระในการคิด แสดงความคิดอภิปราย ถกเถียงกับตามกับ
บทเรียน ยิ่งผู้ เรียนแสดงความคดิมากเทา่ไร การมองเห็นสิ่งใหม ่ๆ ก็จะมีมากขึน้เทา่นัน้ 

รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ใช้ได้ดีกับบทเรียนท่ีต้องการให้ผู้ เรียนคิด พฒันา
สร้าง หรือมองบทเรียนไปในแนวทางใหม่ เน่ืองจากนําเอาการเปรียบเทียบท่ีแตกต่างกันมาให้
ผู้ เรียนได้คดิ พิจารณาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ลกัษณะการเรียนก็เป็นไปอย่างสนกุสนาน ไม่
เบื่อหนา่ย บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความพึงพอใจของทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน นอกจากจะช่วย
ฝึกฝนการคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียนได้ดีแล้ว สิ่งท่ีจะได้ติดตามมาอีกก็คือความสมัพนัธ์ในกลุ่มซึ่ง
เป็นจดุท่ีการศกึษาไทยปัจจบุนัค่อนข้างให้ความสําคญัมาก 

เนือ้หาวิชาท่ีสามารถนําเอารูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ไปใช้ได้คอ่นข้างสะดวก 
เหมาะสม และประสบผลสําเร็จได้ดี ก็คือ เนือ้หา วิชา หวัข้อ หรือบทเรียนใด ๆ ก็ได้ท่ีต้องการให้
ผู้ เรียนคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ออกมาท่ีแตกต่างไปจากสภาพท่ีเป็นอยู่ ตัวอย่างเนือ้หาดงักล่าว 
เช่น การแก้ปัญหาการศึกษา ปัญหาสังคม การคิดออกแบบสิ่งของ การเปิดทรรศนะต่อแนวคิด
บางอยา่ง เป็นต้น 

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 157) กล่าวว่า การสอนแบบซินเนคติกส์
สามารถนําไปใช้สอนในบทเรียนท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้คิด พฒันา หรือมองบทเรียนไปในแนวทาง
ใหม ่รู้จกัการคดิเปรียบเทียบ สามารถนําไปใช้ได้ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อดีของการสอนแบบ
ซินเนคตกิส์ คือ เป็นกิจกรรมท่ีมีจดุเดน่ในด้านการเปรียบเทียบระหว่างบทเรียนกบัสิ่งอ่ืน ๆ ช่วยให้
ผู้ เรียนมองเห็นบทเรียนในแง่มมุท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ ทําให้เกิดการสร้างสรรค์ในมิติใหม่ท่ีน่าสนใจ 
มีการฝึกฝนให้ผู้ เรียนรู้จักคิดหลากหลายรูปแบบ เกิดความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศการเรียน



  34 

สนุกสนานไม่น่าเบื่อ เกิดความพึงพอใจทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน อีกทัง้สร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่มให้
เกิดขึน้ ผู้ เรียนได้ชว่ยเหลือกนั ร่วมมือกนัระดมความคดิเพ่ือให้เกิดแนวคิดแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา 
ส่วนข้อจํากัดของการสอนแบบซินเนคติกส์ คือ เนือ้หาวิชาท่ีนําเอารูปแบบดงักล่าวไปใช้ได้ดีคือ
เนือ้หาวิชา หวัข้อ หรือบทเรียนท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างออกไปจาก
สภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ และผู้สอนต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็นอย่างดี อีกทัง้สามารถให้ตวัอย่าง 
แนะนําผู้ เรียนได้ กรณีท่ีผู้ เรียนไม่สามารถระดมความคิดออกมาได้ ซึ่งบางครัง้จะทําให้บรรยากาศ
ในการเรียนหยดุชะงกั 

ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 127-128) ได้กล่าวถึง การเตรียมการสอนในรูปแบบ 
Synectics ไว้ดงันี ้

1. เตรียมเร่ืองท่ีจะสอน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Synectics (วิชาภาษาไทย 
การโฆษณา ศลิปศกึษา ปัญหาสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 

2. เตรียมสิ่งสองสิ่งท่ีจะให้นกัเรียนเปรียบเทียบ โดยเขียนไว้เป็นคู ่ๆ ประมาณ 5 
คู ่

3. เตรียมสิ่งท่ีจะสมมตใิห้นกัเรียนเป็น ประมาณ 4-5 สิ่ง 
4. เตรียมตวัอยา่งคํา/วลีใหม ่(Compressed Conflict) 
ผลของการสอนตามรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ผลทางตรง คือ ผู้ เ รียนมี

ความคดิสร้างสรรค์ และผู้ เรียนมีความเข้าใจในวิชาการตา่ง ๆ มากขึน้ ส่วนผลทางอ้อม คือ เม่ือใช้
รูปแบบการสอนนีห้ลาย ๆ ครัง้ ผู้ เรียนสามารถประสบความสําเร็จใจการเรียนวิชาตา่ง ๆ ทําให้รู้สึก
พอใจ อยากเรียนรู้มากขึน้ และเม่ือผู้ เรียนทํางานร่วมกนัเขาจะรู้สึกมีความสนิทสนมกนั ทําให้งาน
กลุม่ประสบผลสําเร็จมากขึน้ 

ทิศนา แขมมณี (2556: 252-253) กล่าวว่า รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ได้มุ่ง
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม รวมทัง้
สามารถนําความคิดใหม่นัน้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งรูปแบบซินเนคติกส์ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
ความคิดใหม่ ๆ และสามารถนําความคิดใหม่ ๆ นัน้ไปใช้ในงานของตน ทําให้งานมีความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ นอกจากนัน้ผู้ เรียนอาจเกิดความตระหนักในคณุค่าของการคิด และความคิดของ
ผู้ อ่ืนอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 3 ผลของการสอน ของรูปแบบซินเนคตกิส์ 
 
ท่ีมา: สมพงษ์ สิงหะพล (2533). รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์: ศกึษาศาสตร์. 12 
 

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการนํารูปแบบการสอนซินเนคติกส์ไปใช้ สามารถสรุป
ได้ว่า รูปแบบการสอนซินเนคติกส์สามารถนําไปใช้ได้กับบทเรียนท่ีต้องการมุ่งให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิด พัฒนา หรือสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีประโยชน์ในแง่ของการทําให้ผู้ เรียนเกิด
ความคิดแปลกใหม่และน่าสนใจ อีกทัง้ยงัได้ความรู้ในบทเรียนและสร้างสมัพนัธภาพภายในกลุ่ม
ผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยันีท่ี้มุ่งพฒันาความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของผู้ เรียน 
 
3. ความรู้เก่ียวกับร้อยกรอง 

3.1 ความหมายของร้อยกรอง 
พระยานมุานราชธน (2515: 6) กล่าวว่า ร้อยกรองคือถ้อยคําท่ีนํามาประกอบกนั มี

ขนาดมาตรา เสียงสงูต่ํา หนกัเบา และสัน้ยาว ตามแบบรูป (Pattern) ท่ีกําหนดไว้ แบบรูปท่ีกล่าว
นีมี้มากด้วยกนั คําว่า ขนาดมาตรา ได้แก่ ถ้อยคําท่ีเป็นบทหนึ่ง ๆ โดยกําหนดเป็นมาตราวดัขึน้ไว้
เป็นหน่วยหนึ่ง ๆ ถ้าต้องการจะแต่งต่อก็ซํา้รูปนัน้เร่ือยไปทุกบท คํามาตราวัดท่ีกล่ าวนีใ้น
ภาษาองักฤษ เรียกวา่ Metre ในภาษาบาลีสนัสกฤต เรียกวา่ ฉนัท์ บทประพนัธ์ร้อยกรองบทหนึ่ง ๆ 
ภาษาองักฤษเรียกวา่ Stanza บาลีเรียกวา่ คาถา สนัสกฤต เรียกวา่ โศลก  

 
รูปแบบการสอน 
แบบซินเนคตกิส์ 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทัว่ ๆ ไป 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในบทเรียน 

ความรู้ในบทเรียน 

ความสมัพนัธ์ในกลุม่ 

  ผลของการสอน 
  ผลทางสง่เสริม 
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สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร (2516: 30) กล่าวว่า ร้อยกรองเป็นคําท่ี
สํานกัวฒันธรรมทางวรรณกรรม ซึ่งตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ.2485 ใช้เรียกวรรณกรรมประเภทท่ีมีลกัษณะ
บงัคบัในการแตง่หรือมีการกําหนดคณะ และได้ใช้กนัอย่างแพร่หลายควบคูก่นักบัคําว่า “ร้อยแก้ว” 
ตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา แตเ่ดิมบทประพนัธ์ประเภทนีเ้รียกกันเป็นหลายอย่าง เช่น กลอน ใช้เรียก
ลิลิตพระลอ กาพย์ ใช้เรียกกาพย์มหาชาต ิฉนัท์ ใช้เรียกลิลิตยวนพ่าย กานท์ ใช้เรียกลิลิตยวนพ่าย
และทวาทศมาส และต่อมาก็มีช่ือเรียกกันไปอีกหลายอย่าง เช่น กาพย์กลอน กวีนิพนธ์ จินตกวี
นิพนธ์ กวีวจัน์ และคําประพนัธ์ 

กําชยั ทองหล่อ (2519: 537) กล่าวว่า คําประพนัธ์คือถ้อยคําท่ีได้ร้อยกรองหรือเรียบ
เรียงขึน้ โดยมีข้อบงัคบั จํากดัคําและวรรคตอนให้รับสมัผสักนัไพเราะ ตามกฎเกณฑ์ท่ีได้วางไว้ใน
ฉนัทลกัษณ์ 

ประภาศรี สีหอําไพ (2531: 46) กล่าวว่า ร้อยกรองคือคําประพนัธ์ชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ 
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต ใช้เรียกวรรณกรรมประเภทท่ีมีลกัษณะบงัคบัในการแตง่หรือมี
การกําหนดคณะ โบราณเรียกว่า “คํากานท์”  หรือกวีนิพนธ์ท่ีกวีใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึน้มา
ตามลกัษณะคําประพนัธ์ท่ีบญัญตัไิว้ในคําประพนัธ์แตล่ะชนิด ผู้อา่นร้อยกรอง ซึ่งเป็นผลงานของจิ
นตกวีจะมีความเพลิดเพลิน สบายใจในท่วงทํานอง คําประพันธ์ ได้รับรสของโวหารท่ีแปลก
ตลอดจนได้ทราบความคิดและอารมณ์สะเทือนใจต่าง ๆ ท่ีผู้ประพนัธ์เรียงร้อยกลัน่กรองออกมา
อย่างประณีตวิจิตรบรรจงและไพเราะด้วยการส่งสมัผสัตามจงัหวะวรรคตอนท่ีกําหนดบงัคบัใน
ลกัษณะคําประพนัธ์นัน้ 

ยทุธ โตอดิเทพย์ และสธีุร์ พุ่มกมุาร (2537: 16) กล่าวว่า ร้อยกรองคือการเขียนท่ีมี
การบงัคบัจํานวนคํา แยกเป็นตอน เสียงก็บงัคบัให้ใช้ได้ตามท่ีกําหนด จะต้องมีสมัผสัคําติดตอ่กนั
ไปตลอดจนจบความ รูปวรรณยกุต์และสระต้องวางให้ถกูท่ี เชน่นีเ้รียกวา่เขียนร้อยกรอง 

วราภรณ์ บํารุงกลุ (2542: 17-18) กล่าวว่า คําว่าร้อยกรองนี ้เรียกกนัหลายช่ือ เช่น 
กวีนิพนธ์ กาพย์กลอน กาพย์ กลอน ฉันท์ คํากานท์ คําประพันธ์ คําประดบั และกวีวจันะ ซึ่งคํา
ต่าง ๆ นี ้ในสมัยก่อน มีความหมายกว้างหมายรวมถึง คําประพันธ์ทุกชนิด ต่อมาภายหลัง
ความหมายของคําเปล่ียนไปโดยบางคําก็หมายถึงคําประพนัธ์ชนิดหนึ่ง ๆ ท่ีมีแบบแผนบงัคบัตา่ง
จากชนิดอ่ืน 

วฒันะ บุญจบั (2544: 1) กล่าวว่า ร้อยกรอง จะมีความหมายอยู่ 2 นยั นยัหนึ่งจะ
หมายถึงการแตง่หนงัสือดีให้มีความไพเราะ และอีกนยัหนึ่งนัน้จะมีความหมายเป็นท่ีคุ้นเคยของ
คนทัว่ไป คือหมายถึงถ้อยคําท่ีเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบญัญัตแิหง่ฉนัทลกัษณ์ 



  37 

มะเนาะ ยเูด็น และวนัเนาว์ ยเูด็น (2548: 3) กล่าวว่า ร้อยกรองคือคําประพนัธ์ หรือ
ถ้อยคําท่ีได้เรียบเรียงขึน้โดยมีข้อบงัคบั จํากดัคํา วรรคตอน และมีสมัผสัตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดให้
แตล่ะประเภท เม่ือเราอา่นบทร้อยกรองเราจะเห็นลกัษณะเดน่ท่ีแตกตา่งไปจากบทร้อยแก้วตรงท่ีมี
เสียงคล้องจองกนัฟังร่ืนห ู

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับความหมายของร้อยกรอง สามารถสรุปได้ว่า ร้อย
กรองคืองานเขียนหรืองานประพนัธ์ท่ีมีการนําคํามาร้อยเรียงกนั โดยมีลักษณะบงัคบัหรือท่ีเรียกว่า
ฉนัทลกัษณ์ เชน่ การบงัคบัสมัผสั การบงัคบัจํานวนคําหรือจํานวนบท เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวจึง
ทําให้ร้อยกรองนัน้มีทว่งทํานองและความไพเราะ ตลอดจนมีการสอดแทรกเนือ้หา โวหาร และการ
กลัน่กรองถ้อยคําอยา่งประณีตและมีศลิปะ 

3.2 ประเภทของร้อยกรอง 
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2519: 218) บารณี ถาวระ (2541: 29-30) และมะเนาะ ยเูด็น 

และวนัเนาว์ ยเูด็น (2548: 2) ได้กล่าวในแนวทางเดียวกนัของการแบง่ประเภทของร้อยกรองไทย
วา่สามารถแบง่เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ ร่าย โคลง กาพย์ ฉันท์ และกลอน โดยแตล่ะ
ประเภทอาจแบง่เป็นชนิดย่อย ๆ ต่างกันออกไปอีก ซึ่งสิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร 
(2516: 43) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากคําประพนัธ์ทัง้ 5 ประเภทแล้ว ยงัมีชนิดท่ีนําร้อยกรอง
บางประเภทมาแตง่รวมกัน เช่น ร่ายแตง่รวมกบัโคลงเรียกว่าลิลิต โคลงแตง่รวมกบักาพย์เรียกว่า
กาพย์ห่อโคลง และกาพย์แต่งรวมกบัฉันท์เรียกว่าคําฉันท์ เป็นต้น และวราภรณ์ บํารุงกุล (2542: 
33-34) ได้กลา่วเพิ่มเตมิวา่ เม่ือใดท่ีร้อยกรองประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นท่ีนิยม ก็มกัจะมีการแตง่ 
“กลบท” ของร้อยกรองประเภทนัน้ ๆ ขึน้ อีกทัง้ในสมยัปัจจุบนั พบว่า มีกวีหรือผู้แตง่ท่ีพยายาม
สร้างร้อยกรองรูปแบบใหม่ขึน้โดยอาจมีเค้าเง่ือนของร้อยกรองเดิมทัง้ห้า อาจนํารูปแบบของทาง
ตะวนัตกมาใช้และดดัแปลงออกไป ซึ่งทําให้เกิดงานเขียนท่ีเรียกว่ากลอนเปล่า หรือกลอนเปลือย
ขึน้ และนอกจากนีย้งัมีบางท่านได้คิดร้อยกรองรูปแบบใหม่ขึน้มาด้วย ดงันัน้ จึงอาจสรุปประเภท
ของร้อยกรองออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ร่าย โคลง กาพย์ ฉันท์ กลอน กลบท และร้อยกรองไทย
รูปแบบใหม ่

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2539: 351-352) ได้กล่าวถึงร้อยกรองว่ามีหลายประเภท 
สรุปได้ดงันี ้

1. ร่าย เป็นร้อยกรองโบราณของไทย 
2. โคลง เป็นร้อยกรองโบราณเช่นกนั แต่มกัมีเฉพาะแตใ่นวรรณคดีสงู ๆ เพราะ

แตง่ยาก 
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3. กาพย์ เป็นร้อยกรองท่ีไทยปรับปรุงขึน้ภายหลงั โดยอาศยัแบบแผนทางบาลี
สนัสกฤตปนไทย 

4. ฉันท์ เป็นร้อยกรองท่ีไทยปรับปรุงขึน้ต่อจากกาพย์ลงมา โดยใช้ตําราบาลีช่ือ
วา่ “วตุโตทยั” 

5. กลอน เป็นร้อยกรองท่ีไทยปรับปรุงหลงัสุด และโดยมากใช้เป็นคําร้องต่าง ๆ 
เชน่ เสภา บทละครเป็นต้น 

6. เพลงตา่ง ๆ ร้อยกรองพวกนีไ้ม่คอ่ยมีในหนงัสือวรรณคดีแตใ่ช้ร้องกนัทัว่ ๆ ไป
และมีข้อบงัคบัตา่งกบัร้อยกรองข้างต้น 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับประเภทของร้อยกรอง สามารถสรุปประเภทของร้อย
กรองได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ร่าย โคลง กาพย์ กลอน ฉันท์ ร้อยกรองรูปแบบผสมผสาน และเพลง
ตา่ง ๆ สําหรับงานวิจยันีมุ้่งศกึษาคําประพนัธ์ประเภทกาพย์และกลอน เน่ืองจากเป็นคําประพนัธ์
พืน้ฐานท่ีมีมาแตเ่ดมิ แตง่ง่าย เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป และสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ท่ีกําหนดไว้ในงานวิจยันี ้

3.3 ลักษณะบังคับของร้อยกรอง 
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2519: 227) และประทีป วาทิกทินกร (2554: 45-48) ได้กล่าว

ในแนวทางเดียวกนัของลกัษณะบงัคบัของร้อยกรองว่ามีทัง้หมด 9 ประการ ได้แก่ คณะ สมัผสั คํา
ครุลห ุคําเอกคําโท คําเป็นคําตาย เสียงวรรณยกุต์ คําหรือพยางค์ คํานํา และคําสร้อย ซึ่งวราภรณ์ 
บํารุงกุล (2542: 20-25) ได้นําลักษณะบงัคบัร้อยกรองทัง้ 9 ประการมาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
ลกัษณะบงัคบัของร้อยกรองท่ีพบในร้อยกรองทกุประเภท และลกัษณะบงัคบัของร้อยกรองท่ีพบใน
ร้อยกรองบางประเภท โดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. ลกัษณะบงัคบัของร้อยกรองท่ีพบในร้อยกรองทกุประเภท มี 3 ลกัษณะ คือ 
1.1 ลกัษณะบงัคบัคณะ ซึ่งในร้อยกรองแตล่ะประเภท แตล่ะชนิด จะกําหนด

ลกัษณะบงัคบัคณะไว้ต่างกัน เช่น กําหนดไว้เป็นบท บาท วรรค และคํา หรือบท คํากลอน วรรค 
และคํา แตเ่ดมิคําวา่คณะหมายถึง การกําหนดคําครุลหเุป็นชดุ ๆ (1 ชดุ มี 3 พยางค์) 

1.2 ลกัษณะบงัคบัคําหรือพยางค์ ร้อยกรองแตล่ะประเภทจะกําหนดจํานวน
คําใน 1 บท 1 บาท หรือ 1 วรรค ตา่งกนัออกไป โดยร้อยกรองประเภทร่าย โคลง กาพย์ และกลอน 
ไม่เคร่งครัดการนบัจํานวนคํา จึงกําหนดคําในแตล่ะวรรคจาก “คํา” หรือ “พยางค์” ก็ได้ แต่ร้อย
กรองประเภทฉนัท์ เคร่งครัดการนบัจํานวนคํา จงึกําหนดคําในแตล่ะวรรคจาก “พยางค์” 
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1.3 ลักษณะบงัคับสัมผัส สัมผัสคือการกําหนดคําให้มีเสียงคล้องจองกัน 
อาจเป็นเสียงสระหรือเสียงพยญัชนะก็ได้ ดงันัน้จงึมีช่ือเรียกวา่ “สมัผสัสระ” และ “สมัผสัพยญัชนะ
หรือสมัผสัอกัษร” โดยสมัผสัสระนัน้คือการกําหนดให้คําท่ีมาคล้องจองกันหรือรับส่งสมัผสักัน มี
เสียงสระและตวัสะกดเดียวกัน ส่วนสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรคือการกําหนดให้คําท่ีมา
คล้องจองกันหรือรับส่งสมัผสักนันัน้มีพยญัชนะต้นเสียงเดียวกัน การส่งสมัผสัเม่ือปรากฏในร้อย
กรองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสมัผสันอกและสมัผสัใน โดยสมัผสันอกนัน้เป็นการสมัผัสบงัคบัของ
ฉันทลกัษณ์ ซึ่งกําหนดให้คําท่ีอยู่ต่างวรรคหรือตา่งบทคล้องจองหรือรับส่งสมัผสักนัและต้องเป็น
สมัผสัสระเท่านัน้ ส่วนสมัผสัในเป็นสมัผสัท่ีมีขึน้เพ่ือสร้างความไพเราะ อาจเป็นได้ทัง้สมัผสัสระ
และสมัผสัพยญัชนะ โดยกําหนดให้คําภายในวรรคเดียวกนัสง่สมัผสักนั 

2. ลกัษณะบงัคบัของร้อยกรองท่ีพบในร้อยกรองบางประเภท มี 6 ลกัษณะ คือ 
2.1 ลกัษณะบงัคบัคําเอกคําโท เป็นคําท่ีบงัคบัใช้ในการแตง่โคลงและร่าย คํา

เอกได้แก่คําหรือพยางค์ท่ีมีรูปวรรณยกุต์เอก และคําตายทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเสียงวรรณยกุต์ใด ๆ 
ก็ตาม นบัว่าเป็นคําเอกทัง้สิน้ ส่วนคําโทได้แก่คําหรือพยางค์ท่ีมีรูปวรรณยุกต์โท ในการแต่งโคลง
และร่ายถือรูปวรรณยกุต์เป็นข้อบงัคบัสําคญัถึงกบัยอมให้แปลงคําท่ีใช้วรรณยกุต์เอกโทสลบักนัได้ 

2.2 ลกัษณะบงัคบัคําเป็นคําตาย เป็นคําท่ีใช้ในการแต่งโคลง ร่าย และร้อย
กรองท่ีเป็นกลบท 

2.3 ลักษณะบงัคับครุลหุ เป็นคําท่ีบงัคบัใช้ในการแต่งฉันท์ ส่วนร้อยกรอง
ประเภทอ่ืน ๆ ไมบ่งัคบั 

2.4 ลกัษณะบงัคบัคําสร้อย เป็นคําท่ีใช้ลงท้ายวรรค ท้ายบาท หรือท้ายบท 
เพ่ือความไพเราะหรือเพ่ือให้ครบจํานวนคําตามลกัษณะบงัคบั บางแห่งก็ใช้เป็นคําถามหรือใช้ยํา้
ความ คําสร้อยนีม้กัจะใช้เฉพาะโคลงกบัร่าย และมกัจะเป็นคําเป็น เช่น พ่อ แม่ พ่ี เทอญ นา แล 
ฮา แฮ ฯลฯ 

2.5 ลกัษณะบงัคบัคํานํา เป็นคําท่ีใช้ขึน้ต้นสําหรับร้อยกรองบางประเภท เช่น 
กลอนสกัวา ใช้คําว่า “สกัวา” ขึน้ต้น กลอนดอกสร้อยใช้คําซํา้โดยคําว่า “เอ๋ย” สลบั เช่น  “รามเอ๋ย
รามคําแหง” “คนเอ๋ยคนดี” ฯลฯ กลอนบทละครใช้วลี “มาจะกล่าวบทไป” “เม่ือนัน้” “บดันัน้” “ครา
นัน้” ฯลฯ เป็นต้น 

2.6 ลักษณะบังคับเสียงวรรณยุกต์ เป็นข้อกําหนดท่ีบังคับใช้ในการแต่ง
กลอน โดยถือเร่ืองเสียงวรรณยกุต์เป็นสําคญั เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคของกลอน เป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับการแตง่กลอน หากแตง่ผิดไปจากท่ีแบบแผนวา่ไว้ ก็จะถือวา่แตง่กลอนผิดรูปแบบด้วย 
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จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับลักษณะบงัคบัของร้อยกรอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะบงัคบัท่ีปรากฏในร้อยกรองทุกประเภท ได้แก่ คณะ  คําหรือพยางค์ และ
สมัผสั กับลกัษณะบงัคบัท่ีปรากฏในร้อยกรองบางประเภท ได้แก่ คําเอกคําโท คําเป็นคําตาย ครุ
ลห ุคําสร้อย คํานํา และเสียงวรรณยกุต์ สําหรับงานวิจยันีมุ้่งพฒันาทกัษะการประพนัธ์ร้อยกรอง
ประเภท กาพย์และกลอน ดงันัน้ลักษณะบงัคบัร้อยกรองท่ีเก่ียวข้องได้แก่ คณะ คําหรือพยางค์ 
สมัผสั ซึ่งเป็นลกัษณะบงัคบัของกาพย์และกลอน และเสียงวรรณยกุต์ ซึ่งเป็นลกัษณะบงัคบัของ
กลอน 

3.4 ร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 
พระยาศรีสนุทรโวหาร (2514: 181) กําชยั ทองหล่อ (2519: 607) สิทธา พินิจภูวดล 

และคณะ (2515: 378) สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร (2516: 67) และปราณี สรุสิทธ์ิ 
(2549: 344) ได้ให้ความหมายของกาพย์ไว้ในแนวทางเดียวกนัว่า หมายถึงคําประพนัธ์ชนิดหนึ่งท่ี
มีการกําหนดคณะ พยางค์ และสัมผัส มีลักษณะคล้ายกับฉันท์แต่มิได้กําหนดครุลหุ ดงันัน้กวี
โบราณจึงนิยมแต่งฉันท์ปนกับกาพย์ ซึ่งเรียกว่าคําฉันท์ ส่วนวราภรณ์ บํารุงกลุ (2542: 82) และ
มะเนาะ ยเูด็น และวนัเนาว์ ยเูด็น (2548: 30) ยงัได้ให้ความหมายของกาพย์เพิ่มเติมไว้ว่า แตเ่ดิม
กาพย์นัน้มีความหมายกว้าง หมายถึงคําประพนัธ์ทกุชนิด คําว่า กาพย์ จะใช้เรียกคําประพนัธ์ทุก
ชนิดท่ีเป็นร้อยกรองหรือท่ีเขียนตามฉันทลกัษณ์ และแม้แต่ร้อยแก้วท่ีมีลกัษณะคล้ายร้อยกรอง 
เชน่ ร่ายยาว ก็ยงัเรียกวา่กาพย์ได้ เชน่ กาพย์มหาชาต ิแตปั่จจบุนัเป็นความหมายแคบ 

สิทธา พินิจภูวดล และคณะ (2515: 378) และวราภรณ์ บํารุงกลุ (2542: 87) กล่าว
ว่า กวีไทยนิยมแต่งแบ่งกาพย์ออกเป็น 3 ประเภท คือ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบงั 16 และกาพย์
สรุางคนางค์ (28,32,36) สําหรับกาพย์หอ่โคลง กาพย์เห่เรือ และกาพย์ขบัไม้ ซึ่งแตง่กาพย์คละกบั
โคลงนัน้ถือว่าเป็นประเภทของวรรณคดี ส่วนมะเนาะ ยเูด็น และวนัเนาว์ ยเูด็น (2548: 65-94) ได้
แบ่งกาพย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ กาพย์ท่ีเป็นสามัญ ได้แก่ กาพย์ยานี กาพย์ฉบงั และกาพย์
สุรางคนางค์ และอีกประเภทคือกาพย์ท่ีใช้ในลักษณะพิเศษ ได้แก่ กาพย์ท่ีเขียนรวมกับโคลงส่ี
สภุาพแล้วกําหนดช่ือขึน้ใหม ่เชน่ กาพย์หอ่โคลง กาพย์เห ่กาพย์ขบัไม้ และกาพย์พิเศษ เช่น กาพย์
เหก่ลอ่มพระบรรทม และกาพย์สรุางคนางค์ท่ีบงัคบัครุลห ุ(กากคต)ิ 

กาพย์ยานี 11 มีช่ือเรียกได้หลายอย่าง เช่น กาพย์ยานี กาพย์ยานีลํานํา หรือกาพย์ 
11 และกาพย์ยานี 11 กาพย์ยานีมีลกัษณะคล้ายอินทรวิเชียรฉันท์ แตกตา่งกนัเพียงกาพย์ยานีไม่
บงัคบัครุลห ุ(มะเนาะ ยเูดน็ และวนัเนาว์ ยเูด็น, 2548: 66) ซึ่งเยาวลกัษณ์ ชาติสขุศิริเดช และบญุ
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ลกัษณ์ เอ่ียมสําอางค์ (2553: 59-60) และประทีป วาทิกทินกร (2554: 135-136) ได้กล่าวถึง
ลกัษณะบงัคบัของกาพย์ยานี 11 ไว้ดงันี ้

1. คณะ กาพย์ยานีบทหนึ่งประกอบด้วย 2 บาท คือบาทเอก และบาทโท บาท
หนึง่แบง่ออกเป็น 2 วรรค วรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลงัมี 6 คํา ดงันี ้

 
  บาทเอก 
  วรรคท่ี 1   วรรคท่ี 2 
  O O O O O   O O O O O O 
  บาทโท 
  วรรคท่ี 3   วรรคท่ี 4 
  O O O O O   O O O O O O 
 

ภาพประกอบ 4 แผนบงัคบัคณะกาพย์ยานี 11 
 

2. สมัผสั 
2.1 สมัผสันอก บงัคบัไว้ดงันี ้

2.1.1 คําสดุท้ายของวรรคท่ี 2 ซึง่อยูใ่นบาทเอก สง่สมัผสัมายงัคําสดุท้าย
ของวรรคท่ี 3 ซึง่อยูใ่นบาทโท 

2.1.2 ถ้าแต่งมากกว่า 1 บท ต้องให้คําสุดท้ายของบทสัมผัสกับคํา
สดุท้ายในวรรคท่ี 2 ของบทตอ่ไป 

2.1.3 คําสุดท้ายของวรรคแรก ส่งสมัผสัมายงัคําท่ี 3 ของวรรคท่ี 2 และ 
คําสุดท้ายของวรรคท่ี 3 ส่งสัมผัสมายังคําท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 ในวรรคท่ี 4 สัมผัสข้อนีแ้ต่เดิมไม่
บงัคบั เพิ่งจะมานิยมให้สมัผสักนัในภายหลงั 

2.2 สัมผัสใน กาพย์นิยมให้มีสัมผัสในเช่นเดียวกับกลอน สัมผัสในท่ีเป็น
สมัผสัสระยงัใช้กนัมาก แม้จะไม่มากเท่ากลอนก็ตาม ส่วนสมัผสัอกัษรใช้น้อยกว่าสมัผสัสระ แตก็่
นบัวา่เป็นสมัผสัในท่ีสําคญัมาก 

การแบ่งคําภายในวรรคเพ่ือให้เกิดสัมผัสในก็เช่นเดียวกับกลอน ตามปกติ
กาพย์ยานีแตล่ะวรรคจะแบง่เป็น 2 ห้วงวรรคซึ่งมี 5 คํา จะแบง่ออกเป็นห้วงแรก 2 คํา ห้วงหลงั 3 
คํา และวรรคซึง่มี 6 คํา แบง่ออกเป็นห้วงละ 3 คํา 
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ภาพประกอบ 5 แผนบงัคบัสมัผสักาพย์ยานี 11 
 
ตวัอยา่ง 
   สวุรรณหงส์ทรงพูห้่อย งามชดช้อยลอยหลงัสินธุ์ 
  เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์  ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม 
   เรือชยัไววอ่งวิ่ง  รวดเร็วจริงยิ่งอยา่งลม 
  เสียงเส้าเร้าระดม  หม่ท้ายเย่ินเดนิคูก่นั 
       เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร 
 
3.5 ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 

สิทธา พินิจภูวดล และคณะ (2515: 378-379) ธนิต อยู่โพธ์ิ (2517: 26) และวรา
ภรณ์ บํารุงกุล (2542: 153) ได้กล่าวถึงความหมายของกลอนในทิศทางเดียวกนัว่า ในสมยัก่อน 
คําวา่กลอน มีความหมายกว้าง คือหมายถึงคําประพนัธ์ทกุชนิด ชนิด ดงัได้กล่าวไว้ในลิลิตพระลอ
ว่า “จกักล่าวกลอนพระลอ เลิศผู้ ” และว่า “เกลากลอนกล่าวกลการ กลกล่อม ใจนา” แม้ลิลิตเอง
เราก็ยงัมีคําเรียก เป็นกลอนชนิดหนึ่งว่า “กลอนลิลิต” แตใ่นระยะปัจจุบนั ความหมายของคํานี ้
แคบลง หมายถึงแต่คําประพนัธ์ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนกําชยั ทองหล่อ (2519: 570) ได้ให้
ความหมายของกลอนในลกัษณะของคําประพนัธ์ชนิดหนึ่งว่า กลอนหมายถึงลกัษณะคําประพนัธ์
ท่ีเรียบเรียงเข้าเป็นคณะ มีสัมผัสกันตามบญัญัติเป็นชนิด ๆ แต่ไม่มีบังคับ เอก โทและครุ ลห ุ
สอดคล้องกบั ปราณี สรุสิทธ์ิ (2549: 345) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า กลอนเป็นร้อยกรองท่ีมีบงัคบัคณะและ
สมัผสั ความไพเราะของกลอนอยูท่ี่สมัผสันอก สมัผสัใน ซึ่งมีทัง้สมัผสัสระและสมัผสัอกัษร รวมทัง้
เสียงของคําลงท้ายวรรค แตล่ะวรรคในบทกลอน เน่ืองจากการแตง่กลอนนิยมเล่นสมัผสัในท่ีแพรว
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พราว ทําให้กลอนมีลกัษณะพริว้ ส่ืออารมณ์ได้หลากหลาย เช่น รันทด หดหู่ ช่ืนม่ืน แค้น เจ็บปวด 
เป็นต้น และการแตง่กลอนไมย่ากนกัจงึเป็นร้อยกรองท่ีนิยมมากท่ีสดุ 

เยาวลกัษณ์ ชาติสุขศิริเดช และบุญลักษณ์ เอ่ียมสําอางค์ (2553: 40-43) และ
ประทีป วาทิกทินกร (2554: 135-136) ได้กลา่วถึงลกัษณะบงัคบัของกลอนสภุาพ ไว้ดงันี ้

1. คณะ กลอนสภุาพบทหนึ่งประกอบด้วย 2 คํากลอน หรือ 4 วรรค (1 คํากลอน 
มี 2 วรรค) แตล่ะวรรคประกอบด้วยคํา 7-9 คํา แตส่ว่นมากมกัจะนิยม 8 คํา ดงันี ้

 
  คํากลอนท่ี 1 หรือบาทเอก 
  วรรคท่ี 1 (วรรคสดบั)  วรรคท่ี 2 (วรรครับ) 
  O O O O O O O O O O O O O O O O 
  บาทโท 
  วรรคท่ี 3 (วรรครอง)  วรรคท่ี 4 (วรรคสง่) 
  O O O O O O O O O O O O O O O O 
 

ภาพประกอบ 6 แผนบงัคบัคณะกลอนสภุาพ 
 

การแตง่กลอนสุภาพเร่ืองหนึ่งหรือสํานวนกลอนหนึ่ง จะให้มีความยาวก่ีบทก็ได้ 
แต่จะต้องแตง่ให้ครบบทคือต้องจบลงท่ีวรรคท่ี 4 เท่านัน้ ในปัจจบุนักลอนเร่ืองหนึ่งมกัจะมีความ
ยาวประมาณ 5-6 บท 

2. สมัผสั 
2.1 สัมผสันอกหรือสัมผสับงัคบั ซึ่งจะต้องเป็นสัมผัสสระนัน้ บงัคบัไว้ดงันี ้

คือ 
2.1.1 คําสดุท้ายของวรรคท่ี 1 ต้องสมัผสักบัคําท่ี 3 ของวรรคท่ี 2 ถ้าหาก

ไมส่ามารถสมัผสักบัคํานีไ้ด้ ก็อนโุลมให้สมัผสักบัคําท่ี 5 (ในกรณีท่ีกลอนวรรคท่ี 2 มี 8 คํา) หรือคํา
ท่ี 6 (ในกรณีท่ีกลอนวรรคท่ี 2 มี 9 คํา) นอกเหนือจากนีแ้ล้วไมน่ิยมให้สมัผสักบัคําอ่ืน 

2.1.2 คําสดุท้ายของวรรคท่ี 2 ต้องสมัผสักบัคําสดุท้ายของวรรคท่ี 3 และ
คําสุดท้ายของวรรคท่ี 3 ต้องสมัผสักบัคําท่ี 3 ของวรรคท่ี 4 แตถ้่าหากไม่สามารถสมัผสักับคําท่ี 3 
ได้ก็อนโุลมให้สมัผสักบัคําท่ี 5 หรือท่ี 6 เชน่เดียวกบัสมัผสับงัคบัของวรรคท่ี 1 กบัวรรคท่ี 2 
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2.1.3 คําสุดท้ายของวรรคท่ี 4 (คําสุดท้ายของบท) ต้องสัมผัสกับคํา
สดุท้ายของวรรคท่ี 2 ของกลอนบทตอ่ไป เรียกวา่ สมัผสัระหวา่งบท 

2.2 สัมผัสใน หรือสัมผัสท่ีไม่บังคับ แต่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับกลอนสุภาพ 
เพราะถ้าขาดสมัผสัในเสียแล้ว กลอนก็จะไม่มีความไพเราะ ซึ่งจะถือว่าเป็นกลอนท่ีดีไม่ได้ ดงันัน้ 
การใช้สมัผสัในจงึเป็นเร่ืองท่ีผู้แตง่กลอนพงึทราบ 

3. เสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ท่ีบงัคบัในกลอนนัน้ ได้แก่ เสียงวรรณยุกต์
ของคําสุดท้ายในวรรคหนึ่ง ๆ ซึ่งแต่ละวรรคอาจจะใช้เหมือนกันหรือต่างกัน เสียงวรรณยุกต์เป็น
ลกัษณะพิเศษของกลอนท่ีผู้ เขียนจําเป็นจะต้องทราบ และยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
เพราะถ้าหากกลอนไมมี่เสียงท้ายวรรคเป็นตามท่ีกําหนดไว้ ก็จะทําให้ขาดความไพเราะและฟังขดั
ห ูทัง้ยงัถือวา่ผิดข้อบงัคบัอีกด้วย โดยเสียงท้ายวรรคของกลอนแตล่ะวรรคมีข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 วรรคท่ี 1 คําสุดท้ายจะใช้เสียงสามญั เอก โทร ตรี หรือจตัวาก็ได้ แต่ไม่
นิยมใช้เสียงสามญัเพราะถือวา่เรียบและเบาเกินไป ทําให้ลีลาของกลอนไมก่ระชบัเทา่ท่ีควร 

3.2 วรรคท่ี 2 คําสดุท้ายจะต้องใช้เสียงเอก โท หรือจตัวา ห้ามใช้เสียงสามญั
และตรี ท่ีนิยมใช้กนัมากคือเสียงจตัวา 

3.3 วรรคท่ี 3 คําสุดท้ายจะต้องใช้เสียงสามญัหรือตรี แต่เหมาะสมท่ีสุดคือ
เสียงสามญั ห้ามใช้เสียงเอก โท และจตัวา 

3.4 วรรคท่ี 4 คําสุดท้ายจะต้องใช้เสียงสามัญหรือตรี ห้ามใช้เสียงเอก โท 
และจตัวา และนิยมใช้เสียงสามญัเชน่เดียวกบัวรรคท่ี 3 

 

 
ภาพประกอบ 7 แผนบงัคบัสมัผสักลอนสภุาพ 
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ตวัอยา่ง 
  บดัเดี๋ยวดงัหง่างเหง่งวงัเวงแวว่ สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา 
 เห็นโยคีข่ีรุ้งพุง่ออกมา   ประคองพาขึน้ไปจนบนบรรพต 
 แล้วสอนวา่อยา่ไว้ใจมนษุย์  มนัแสนสดุลกึลํา้เหลือกําหนด 
 ถึงเถาวลัย์พนัเก่ียวท่ีเลีย้วลด  ก็ไมค่ดเหมือนหนึง่ในนํา้ใจคน 
        พระสนุทรโวหาร (ภู่) 
 

จากการศกึษาเอกสารความรู้เก่ียวกบัร้อยกรอง สามารถสรุปได้ว่า ร้อยกรองคืองาน
เขียนประเภทหนึง่ท่ีมีการบงัคบัลกัษณะรูปแบบหรือท่ีเรียกว่าฉันทลกัษณ์ โดยร้อยกรองจะมีหลาย
ประเภทและฉันทลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไป สําหรับงานวิจยันีจ้ะมุ่งศึกษาร้อยกรองประเภทกาพย์
ยานี 11 และกลอนสุภาพ เน่ืองจากเป็นคําประพันธ์ท่ีได้รับความนิยม แต่งง่าย และสามารถ
นําไปใช้ได้ทกุโอกาส 

 
4. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

4.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
งานวิจยันีไ้ด้มุ่งศึกษาเก่ียวกับการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้มีนกัวิชาการ

กลา่วถึงความหมายไว้ดงันี ้ 
สจุริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2523: 134-137) กล่าวว่า การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ คือ การเขียนเรียบเรียงความรู้ ความคดิ ประสบการณ์ตา่ง ๆ  ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด
และจินตนาการออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร จะเป็นข้อความสัน้ ๆ ทํานองคําขวญั ร้อยแก้วสัน้ ๆ 
หรือบทกวีนิพนธ์ก็ได้ ข้อเขียนต่าง ๆ เหล่านีจ้ะมีเอกภาพ มีความเป็นตวัของมันเอง ทัง้ในด้าน
ความคิดและการใช้ภาษาเรียบเรียง ส่วนการเขียนคําประพนัธ์ร้อยกรองนีเ้ป็นการเขียนท่ีคอ่นข้าง
สลับซับซ้อนกว่าการเขียนในรูปแบบอ่ืน เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถหลาย
ประการ เช่น จะต้องรู้ลกัษณะฉันทลักษณ์ รู้คําและความหมายของคํา การลําดบัความคิด การ
เลือกใช้คําให้เหมาะสมท่ีจะช่วยทําให้เกิดมโนภาพ เสียง ความรู้สึก รวมทัง้จินตนาการของผู้แต่ง
เองด้วย 

ชนะ เวชกลุ (2524: 35) และกรรณิการ์ พวงเกษม (2532: 33) กล่าวถึงความหมาย
ของการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางเดียวกันว่า หมายถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์มี
ความหมายตรงกนัข้ามกบัการเขียนท่ีมุ่งประโยชน์ทางธุรกิจ หรือวิชาการตา่ง ๆ ในความเรียงเชิง
สร้างสรรค์ ผู้ เขียนจะต้องสามารถใช้จินตนาการหรือความคิดคํานึงของตน เขียนสารออกมาด้วย
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ถ้อยคําท่ีสละสลวย ประทบัใจผู้ อ่าน ผู้ ฟัง และให้เกิดความรู้สึกในทางเพลิดเพลินเจริญใจ และ
ประดบัสตปัิญญาไปด้วยในตวั 

ปราณี สรุสิทธ์ิ (2549: 40-45) กล่าวว่า การเขียนสร้างสรรค์ในงานร้อยกรอง ผู้ เขียน
นอกจากจะเสนอแนวคิด เค้าโครงเร่ืองท่ีแปลกใหม่แล้ว อาจไม่ยึดฉันทลักษณ์ตามแบบแผนท่ี
กําหนดถือเป็นการแหวกกฎเกณฑ์ลกัษณะคําประพนัธ์ ดงัเช่น กวีนิพนธ์ขององัคาร กัลยาณพงศ์ 
ซึ่งมีรูปแบบฉันทลักษณ์แหวกแนวจากโบราณ ความคิดก็ค่อนข้างแปลกอย่างเด่นชัด จนเป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์กันมากใน พ.ศ.2507 ซึ่งเป็นการพิมพ์ครัง้แรก จากรูปแบบและแนวคิดท่ีค่อนข้าง
แปลกนี ้ได้รับความนิยมมากจากปัญญาชนรุ่นใหม่ในยคุนัน้ และมีผู้ นํามาเป็นแนวการเขียนในยคุ
ตอ่มา 

เน่ืองจากผู้ กล่าวถึงความหมายของการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ไม่มากนัก 
ผู้ วิจยัจึงได้ศึกษาความหมายเก่ียวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพิ่มเติมเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการวิจยัไว้ดงันี ้

จนัทร์ศรี นิตยฤกษ์ (2525: 1) กลา่ววา่ ขอบขา่ยของเร่ืองการเขียนสร้างสรรค์นัน้ ตา่ง
จากการเขียนเชิงวิชาการ ท่ีเห็นเดน่ชดัก็คือ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์จะไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีต้องคํานึงถึง
มากนกั แต่ก็มิใช่ไม่มีเกณฑ์เสียเลย เกณฑ์บางอย่างก็เป็นเกณฑ์เฉพาะตวัของผู้ เขียน สิ่งท่ี เน้น
มากในการเขียนเชิงสร้างสรรค์คือ ความคิดของผู้ เขียนท่ีมุ่งส่ือไปยงัผู้ อ่านอย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ีจะ
สร้างงานเขียนสร้างสรรค์ได้ดีก็จะต้องมีพืน้ฐานการใช้ภาษาท่ีดีด้วยแน่นอน 

ประภาศรี สีหอําไพ (2531: 1-2) กล่าวถึงการเขียนแบบสร้างสรรค์ว่า หมายถึงการ
เขียนท่ีผู้ เขียนสร้างคําและความจากจินตนาการของตนเองโดยมิได้ลอกเลียนแบบอย่างของผู้ อ่ืน มี
อิสระท่ีจะเลือกรูปแบบการเขียนโดยไม่อยู่ในกรอบของลกัษณะคําประพนัธ์นกั ผลงานเช่นนีจ้ึงมี
ความประณีต มีคุณค่าทางความคิดริเร่ิมอย่างเด่นชัด โดยการเขียนแบบสร้างสรรค์ในงานร้อย
กรองนัน้ นอกจากจะเสนอแนวคิด เค้าโครงเร่ืองท่ีแปลกใหม่แล้ว อาจไม่ยึดเอาฉันทลกัษณ์ตาม
แบบแผนท่ีกําหนด ถือเป็นการแหวกเกณฑ์ลกัษณะคําประพนัธ์ 

จนัตรี คปุตะวาทิน (2554: 71) ได้สรุปความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ว่า 
เป็นการเขียนซึ่งมีลกัษณะของการคิดริเร่ิม โดยท่ีผู้ เขียนจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์
ของตนมาเช่ือมโยงความคดิในการเขียน 

เกศนีิ จฑุาวิจิตร (2557: 6) กลา่ววา่ การเขียนสร้างสรรค์หมายถึงการเขียนท่ีแสดงถึง
ผลงานอนัใหม่ แปลก แตกต่าง ตอ่ยอดไปจากสิ่งท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่เดิม ทัง้ด้วยเนือ้หาสาระ และ/
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หรือรูปแบบ ทัง้นีจ้ะต้องเป็นงานท่ีมีคณุคา่และมีพลงัในการสร้างแรงบนัดาลใจ ยกระดบัความคิด 
ประเทืองสตปัิญญาและเปิดโอกาสแก่ผู้อา่นในการตีความท่ีหลากหลาย 

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัความหมายการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ว่า 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนได้เรียบเรียงความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ หรือ
จินตนาการของตนเองขึน้ใหม่ โดยมิได้ลอกเลียนแบบผู้ อ่ืนขึน้มา มีความคิดและคณุค่าในทางท่ี
เป็นประโยชน์กบัผู้อา่น โดยในแง่ของงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์นัน้จะมีความซบัซ้อนกว่าใน
แง่ของลักษณะคําประพันธ์ท่ีจะต้องถ่ายทอดผ่านฉันทลักษณ์ หรือในบางครัง้ผู้ เขียนอาจคิด    
ฉนัทลกัษณ์ขึน้ใหม ่ก็ถือเป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบหนึง่ 

4.2 ความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดผ่านภาษาในรูปแบบการ

เขียน เป็นการถ่ายทอดสิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้แสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นเสมือน
เคร่ืองมือท่ีช่วยแสดงความคิด จินตนาการ ความริเร่ิมสิ่งใหม่ของแต่ละบุคคลให้ออกมา ซึ่งมีผู้ ท่ี
กลา่วถึงความสําคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

กรรณิการ์ พวงเกษม (2532: 34) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการเขียนแบบ
สร้างสรรค์วา่มีความมุง่หมายดงันี ้

1. เพ่ือให้รู้จกัระบายความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในทางสร้างสรรค์และเข้าใจ
แนวคดิของผู้ อ่ืน 

2. เพ่ือให้เข้าใจ เห็นคณุคา่ และช่ืนชมศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ตลอดจนกิจกรรม
ทางวฒันธรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ ได้ 

3. เพ่ือให้มีความสามารถในการปรับตวัทางอารมณ์และสงัคม 
4. ครูจะต้องช่วยส่งเสริมการสังเกต การสร้างเร่ือง และการเขียนท่ีชัดเจนเป็น

รายบคุคล ด้วยการออกความเห็นและชมเชยสว่นท่ีดี 
5. เดก็จะได้รับประสบการณ์ตา่ง ๆ จากสิ่งท่ีครูให้บนกระดานดํา 
6. ประสบการณ์ท่ีได้จากการอภิปรายร่วมกนัจะช่วยพฒันาทกัษะในการเขียนได้

มากกวา่การให้เขียนแตเ่พียงอยา่งเดียว 
จนัตรี คปุตะวาทิน (2554: 71-72) กล่าวว่า การเขียนเป็นการใช้ทกัษะซึ่งต้องอาศยั

การนําถ้อยคําและความรู้จากประสบการณ์ตา่ง ๆ มาเรียบเรียงลําดบัของความคิดให้ตอ่เน่ืองกัน 
ด้วยเหตุนีก้ารเขียนจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะแสดงถึงพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของผู้ เขียนด้วย 
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นอกจากนีก้ารเขียนเชิงสร้างสรรค์ยงัเป็นผลิตผลของความคดิริเร่ิมอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ตระหนกั
วา่ผู้ เขียนได้ผลิตผลงานซึง่มีชิน้เดียวในโลกด้วยตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัความสําคญัในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุป
ได้ว่าการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์เป็นประมวลผลของการใช้ทักษะและประสบการณ์ทาง
ความคิด กลั่นกรองออกมาผ่านถ้อยคําเพ่ือนําเสนอผ่านรูปแบบงานเขียนท่ีมีฉันทลักษณ์ เป็น
เคร่ืองแสดงให้เห็นถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประสบการณ์ของผู้ เขียน และสร้างประโยชน์ให้กบั
ผู้ เขียนและผู้อา่นได้ 

4.3 ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะกระบวนการทางภาษาในรูปแบบหนึ่งท่ีมุ่ง

ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และการริเร่ิมสิ่งใหม่ ผู้ ท่ีจะเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้จึงจําเป็นจะต้อง
เข้าใจถึงความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองให้สามารถ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยได้มีผู้กลา่วถึงความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

ชนะ เวชกลุ (2524: 35) และกรรณิการ์ พวงเกษม (2532: 33) กล่าวถึงการเขียน
สร้างสรรค์ในทิศทางเดียวกนัวา่มีองค์ประกอบมากกวา่การเขียนทัว่ ๆ ไป ดงันี ้

1. มีจินตนาการหรือความคิดคํานึง คือ ผู้ เขียนจะต้องสร้างจินตนาการโดยการ
คดัเลือกความคิดตา่ง ๆ เหล่านัน้ให้เกิดเป็นภาพในใจของผู้อ่านให้ได้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้รสและมี
ความรู้สกึคล้อยตามเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัผู้ เขียน 

2. สํานวนภาษาดี คือ ผู้ เขียนจะต้องเลือกเฟ้นพลิกแพลงถ้อยคําและรูปประโยค
ให้สละสลวย นา่ฟังนา่อา่น มีท่วงทํานองในการเขียนดี ไม่มีลกัษณะกระทบกระเทียบเสียดสีผู้ ใดผู้
หนึง่ 

3. ให้คณุค่าทางจิตใจและสติปัญญา คือ นอกเหนือจากจะให้ความเพลิดเพลิน
แล้ว ควรให้ผู้ อ่านเกิดคณุธรรมขึน้ในตน มีความรู้สึกนึกคิดเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ก่อให้เกิด
ความเรืองปัญญาและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม 

ปราณี สุรสิทธ์ิ (2549: 353) กล่าวว่า การสรรค์สร้างงานกวีจะต้องประกอบด้วย
ความสามารถในการใช้คําท่ีให้ทัง้ภาพและเสียง มีความหมายลึกซึง้กินใจ สร้างสรรค์จินตนาการ
และมีความไพเราะเป็นเย่ียม อีกทัง้เนือ้หาท่ีเสนอนัน้ต้องมีคณุค่าทางความคิด นัน่คือให้ผู้อ่านได้
คดิในเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะยกระดบัจิตใจและคณุคา่ของความเป็นคนให้สงูขึน้ ทัง้ในทางส่วนตวัและ
ในทางสงัคม 
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เกศินี จฑุาวิจิตร (2557: 5) กล่าวว่า การเขียนสร้างสรรค์มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 2 
ประเดน็ ประเดน็แรกเป็นการเขียนท่ีแสดงถึงความคิดริเร่ิมของผู้ เขียน ซึ่งอาจจะปรากฏออกมาใน
รูปของ “เนือ้หา” คือแนวคิดและจินตนาการใหม่ ๆ หรือ “รูปแบบ” คือกลวิธีการนําเสนอหรือการ
เลา่เร่ืองด้วยวิธีการใหม ่ๆ ท่ีไม่ได้ตอกยํา้ซํา้เดิมหรือหยดุย่ําอยู่กบัท่ี ทัง้นีอ้าจจะเป็นสิ่งท่ีผู้ เขียนคิด
ขึน้มาเองหรือพัฒนามาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วก็ได้ ประเด็นท่ีสอง คือ ผลงานของการเขียน
สร้างสรรค์จะต้องมี “คุณค่า” กล่าวว่าเป็นสิ่งท่ีจรรโลงใจ ยกระดับความคิดและประเทือง
สตปัิญญาแก่ผู้อา่นในด้านใดด้านหนึง่ 

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สามารถแบง่
ออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ ด้านความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ เช่น เนือ้หา แนวคิด หรือรูปแบบ ด้านคณุค่า 
ท่ีจะต้องมีการยกระดบัความคิดจิตใจหรือมุ่งประเทืองปัญญาในมิติใหม่ และด้านสํานวนภาษา
หรือการใช้คําท่ีจะต้องมีการเลือกใช้ถ้อยคําให้ไพเราะสละสลวย มีความหมายลึกซึง้กินใจ สําหรับ
งานวิจยันีไ้ด้แบ่งความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ออกเป็นองค์ประกอบย่อย 3 
ด้าน คือ ด้านเนือ้หาและการนําเสนอแนวคิด ด้านการใช้ภาษา และด้านฉันทลักษณ์ ซึ่งด้าน
สดุท้ายนีผู้้วิจยัได้กําหนดเพิ่มขึน้มาเพื่อต้องการประเมินผู้ เรียนเร่ืองความแม่นยําและความถกูต้อง
ของฉนัทลกัษณ์ร้อยกรอง ซึง่เป็นความรู้พืน้ฐานสําหรับการเขียนร้อยกรอง 

4.4 หลักการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดควา มคิด 

จินตนาการ และความริเร่ิมสิ่งใหม่ผ่านรูปแบบการเขียนท่ีมีฉันทลกัษณ์หรือข้อบงัคบั ผู้ เขียนจึง
จําเป็นจะต้องมีความรู้เก่ียวกับหลกัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับหลกัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์มีค่อนข้างจํากดั ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัการเขียนร้อยกรองและการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาประกอบเพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูในการทําวิจยั ดงันี ้

จนัทร์ศรี นิตยฤกษ์ (2525: 8-22) ได้กลา่วถึงข้อเสนอแนะสําหรับการฝึกเขียนบทร้อย
กรองไว้ดงันี ้

1. เขียนกลอนบทเดียว การเขียนกลอนเพียงบทเดียวจะทําให้ผู้ เขียนไม่หนกัใจ
มาก เพราะกลอนขนาดสัน้เพียง 4 วรรค ไมต้่องคํานงึถึงสมัผสัระหวา่งบท 

2. เขียนเร่ืองท่ีผู้ เขียนรู้ดี การเขียนกลอนบทเดียวจะง่ายยิ่งขึน้ถ้าผู้ ฝึกเขียน เขียน
เร่ืองของตนเอง เร่ืองใกล้ ๆ ตวั หรือเร่ืองท่ีผู้ เขียนประสบมาเอง รู้อย่างถ่องแท้ ปัญหาการจนต่อ
ถ้อยคํามกัจะหมดไป 
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3. เขียนบทร้อยกรองในวาระวนัสําคญัตา่ง ๆ เม่ือถึงวาระสําคญัตา่ง ๆ ในรอบปี 
หรือในวาระวนัสําคญัพิเศษเป็นครัง้คราว ผู้ ท่ีรักจะฝึกเขียนบทร้อยกรอง น่าจะได้เขียนทุกครัง้ท่ีมี
โอกาส การเขียนตามวาระตา่ง ๆ ผู้ เขียนจะต้องถามตวัเองว่าเขียนเพ่ือจุดประสงค์ใด มีเร่ืองอะไร
จะบรรจลุงไปบ้าง 

4. เขียนบทร้อยกรองตามแนวท่ีตนถนดั บทร้อยกรองท่ีมีผู้ เขียนกนัในปัจจุบนันี ้
ถ้าพิจารณาตามเนือ้ความจะเห็นวา่มี 3 ลกัษณะ คือ บทร้อยกรองแสดงอารมณ์ส่วนตวั เช่น ความ
รัก ความคิดถึง ความชอกชํา้ผิดหวงั การรําพึงรําพนัถึงธรรมชาติกบัอารมณ์ เป็นต้น บทร้อยกรอง
แสดงทศันะหรือผลงานท่ีมีสาระ สร้างสรรค์สังคม เน้นแนวคิดหรือข้อเท็จจริงในสงัคมมากกว่า
ความไพเราะ และบทร้อยกรองแสดงข้อเท็จจริงและทัศนะแบบกลาง ๆ เป็นข้อเขียนทํานองเล่า
เร่ืองหรือบางบทอาจเป็นข้อเขียนเน่ืองในวาระต่าง ๆ มีอารมณ์ความรู้สึกและทศันะแทรก แตม่ิใช่
อารมณ์ความรู้สกึเร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ ไมใ่ชท่ศันะเก่ียวกบัสงัคม การเมือง 

สปุาณี พดัทอง (2540: 60-63) ได้กลา่วข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประพนัธ์ว่าหวัใจ
ของการแตง่บทร้อยกรองอยูท่ี่การฝึกแตง่อยูเ่สมอ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัดิงันี ้

1. ต้องรู้และแม่นยําเร่ืองฉันทลักษณ์ เพราะเป็นพืน้ฐานของเสียง จงัหวะ และ
สมัผสั 

2. ต้องรู้สึกว่าอยากแตง่ แล้วลงมือแต่งด้วยอารมณ์ความรู้สึกท่ีแท้จริง จึงจะทํา
ให้บทร้อยกรองนัน้มีชีวิต มีวิญญาณ 

3. การแต่งต้องดีพร้อมทัง้รูปแบบ เนือ้หา แนวคิด ภาษา และศิลปะหรือกลวิธี
การนําเสนอ ซึง่ผู้แตง่ต้องคดิก่อนวา่จะแตง่เร่ืองอะไร มีจดุประสงค์ใด ใช้รูปแบบ ภาษา และกลวิธี
นําเสนออย่างไร โดยผู้ แต่งต้องวางโครงเร่ืองของเนือ้หาตัง้แต่ต้นจนจบ รวมทัง้การเลือกใช้        
ฉนัทลกัษณ์ให้สอดรับกบัเนือ้หาอารมณ์ของเร่ือง 

4. การสรรคํานํามาใช้เป็นสิ่งสําคัญ ผู้แต่งต้องพิถีพิถันเลือกใช้ให้เหมาะงามทัง้
การส่ือความหมายและความไพเราะ 

5. ต้องฝึกฝนแตง่อยา่งสมํ่าเสมอให้เช่ียวชาญ โดยอาจฝึกฝนได้ ดงันี ้
5.1 วางโครงเร่ือง และร่างเร่ืองราวตามลําดบัแตล่ะวรรค 
5.2 เปล่ียนจากร้อยแก้วเป็นร้อยกรองให้ถกูต้องตามฉนัทลกัษณ์ 
5.3 ขดัเกลา ตกแตง่ เพิ่มสมัผสัสระหรือสมัผสัอกัษร การใช้ภาพพจน์ 
5.4 ตรวจทานว่าแต่งได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การใช้คํา และเนือ้หาดี

หรือไม ่
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5.5 หาผู้ รู้หรือผู้ ท่ีสนใจชว่ยอา่นวิจารณ์งาน หรือนํามาอา่นทบทวนใหม่ 
5.6 เพิ่มความน่าสนใจให้บทร้อยกรองด้วยการตัง้ช่ือบทร้อยกรองอย่างมี

ศลิปะ 
ประทีป วาทิกทินกร (2554: 95-97) กล่าวว่า การแตง่ร้อยกรองนัน้ไม่ใช่ของยาก ซึ่ง

สิ่งท่ีจะต้องมีในการเขียนร้อยกรองคือความรู้ จินตนาการหรือมโนภาพ และความสามารถในการ
แสดงออก โดยหลกัการเตรียมตวัในการเขียนร้อยกรองมีดงันี ้

1. เตรียมคํา เป็นการเตรียมคําท่ีใช้ในการเขียนร้อยกรอง ได้แก่ คําไวพจน์ คํา
วรรณคดี ราชาศพัท์ ศพัท์บญัญตั ิศพัท์ศาสนา คําภาษาถ่ิน คําพงัเพย สภุาษิตสํานวนไทย คําตา่ง
ระดบั คําท่ีมีความหมายหนกัเบาไมเ่ทา่กนั คําท่ีมีเสียงไพเราะเป็นพิเศษ เป็นต้น 

2. เตรียมเนือ้เร่ืองและทศันะ เป็นเนือ้เร่ืองและทศันะตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการเขียนซึ่งมี
หลายประเภท ควรเป็นเนือ้เร่ืองท่ีมีแก่นสาร และทศันะท่ีลกึซึง้ กว้างไกล และมีคณุคา่ด้วย 

3. เตรียมวิธีการแสดงออก คือควรศกึษาลีลาจงัหวะและลกัษณะพิเศษของร้อย
กรองชนิดนัน้ จนกระทัง่เกิดความเคยชิน รวมทัง้การสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้สอดคล้องกับ
เนือ้เร่ืองท่ีเตรียมไว้ โดยข้อปฏิบตัใินการเตรียมวิธีการแสดงออก ดงันี ้

3.1 เขียนให้ตรงตามท่ีตัง้ใจไว้ 
3.2 เขียนให้ถกูต้องตามลกัษณะบงัคบัร้อยกรองแตล่ะประเภท  
3.3 ดําเนินเร่ืองให้สอดคล้องเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั  
3.4 ระมดัระวงัการใช้ถ้อยคํา 
3.5 เขียนข้อความให้กระชบัรัดกมุและได้เนือ้หาสาระ 
3.6 ใช้คําให้เหมาะสมกบัเนือ้เร่ืองและลกัษณะของร้อยกรอง 
3.7 ใช้สํานวนภาษาให้ถกูต้องตรงตามความหมาย 
3.8 สอดแทรกความคดิดี ๆ และแปลกใหมท่ี่เป็นของตนเอง 
3.9 ขดัเกลาถ้อยคํา สํานวน และเนือ้หาให้ไพเราะราบร่ืน 

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลกัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือนํามา
ประยกุต์ใช้ในงานวิจยั สามารถสรุปได้ดงันี ้

ชนะ เวชกลุ (2524: 36) ได้กล่าวถึงข้อแนะนําสําหรับผู้ เขียนเชิงสร้างสรรค์ว่า งาน
ประพนัธ์สร้างสรรค์นัน้ ไม่มีใครสอนกนัได้ ผู้ ฝึกเขียนต้องอ่านมาก สงัเกตวิธีเขียนของนกัเรียนดี ๆ 
และสร้างแนวการเขียนของตนเองขึน้ ถ้าอ่านข้อเขียนชัน้ดีบอ่ย ๆ แล้วสงัเกตเทคนิคหรือกลวิธีผูก
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เร่ือง วิธีบรรยายรายละเอียดตา่ง ๆ พอจบัเค้าได้ก็จะช่วยให้หาแนวเขียนเฉพาะของตนเองได้ การ
สงัเกตแนววิธีเขียนของผู้ อ่ืนนัน้เพ่ือรู้ชัน้เชิง มิใชเ่พ่ือลอกเลียนแบบ 

ประภาศรี สีหอําไพ (2531: 3) กลา่วถึงงานเขียนสร้างสรรค์เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ใน
การส่ือสาร วา่วิธีเขียนมีขัน้ตอนตามลําดบั ดงันี ้

1. ตัง้วัตถุประสงค์ การส่ือความหมายจากผู้ ส่งสารถึงผู้ รับสารมีสารอะไรท่ี
ต้องการจะส่ือ เพ่ือจดุประสงค์อะไร ถ้าเป็นการส่ือสารเพ่ือให้ได้รับข้อมลูเชิงบอกเล่าตามเนือ้เร่ือง 
วัตถุประสงค์นัน้เป็นพืน้ฐานการส่ือความหมาย ยังไม่เป็นงานเขียนสร้างสรรค์ แต่ถ้าผู้ ส่ือสาร 
สร้างสรรค์วตัถุประสงค์ให้เกิดมีเกิดเป็นแนวคิดแปลกใหม่ขึน้มา เช่น เพ่ือให้เกิดความสะเทือน
อารมณ์ เพ่ือโน้มน้าวใจ เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจ เพ่ือกระชบัสมัพนัธ์ไมตรี เพ่ือให้มีความก้าวหน้าใน
การดําเนินการ เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินในจินตนาการท่ีสร้างสรรค์ขึน้ เป็นต้น 

2.  ส ร้าง คํา คําคือสํานวนท่ีผู้ เ ขียนเลือกสรรจะบ่งบอกความคิดไ ด้ตรง
วตัถุประสงค์แค่ไหน ขึน้อยู่กับวิธีเขียน ทําอย่างไรจะสร้างคําได้ “ตรงใจ” ผู้ เขียน “กระทบใจ” 
ผู้อา่น เกิดความชดัเจนแจม่แจ้ง เกิดความรู้สกึคล้อยตามไปด้วย 

3. สร้างแนวคิด แนวคิดท่ีมีทิศทางเชิงสร้างสรรค์ ควรเบิกปัญญาผู้ เขียนให้เกิด
ความคดิ ความหวงั จากงานเขียนนัน้ 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลกัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุป
ขัน้ตอนได้เป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้การเตรียมความพร้อมโดยการอ่านเพ่ือเรียนรู้จากตัวอย่าง 
ประสบการณ์ เพ่ือให้เห็นแนวทางทัง้ในแง่ของความคิดและรูปแบบฉันทลักษณ์ รวมทัง้เป็นการ
เตรียมคําเพ่ือใช้ในการเขียนตนเองด้วย ขัน้ฝึกฝนด้วยการเขียนร้อยกรองอย่างสัน้ ๆ และเขียนตาม
แนวทางหรือเนือ้หาท่ีตนเองถนัด และขัน้เขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเขียนโดยการสังเคราะห์
ความรู้ท่ีมี แล้วนํามาสร้างสรรค์ตอ่ยอดผา่นงานเขียนร้อยกรองให้มีความแปลกใหม่ทัง้ด้านเนือ้หา 
แนวคดิ และใช้คําท่ีสละสลวย โดยผา่นจากกระบวนขัน้ใน 2 ขัน้ตอนแรกมาแล้ว 

4.5 การสอนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์มีรูปแบบและกระบวนการท่ีชัดเจนเป็นลําดบัขัน้

ตามลําดบัความยากง่ายและพฒันาการของผู้ เรียน รวมทัง้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้
ผู้ เรียนสามารถเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ จึงมีผู้กล่าวถึงการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ไว้
ดงันี ้

สจุริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2523: 134-137) ได้กล่าวว่า การปลกูฝัง
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์นี ้ครูจะต้องแนะแนวทางสร้างสภาพการณ์ท่ีจะจูงใจให้
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นกัเรียนเกิดความรู้สึกอยากคิด อยากเขียน อยากแสดงออก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาและค่อยเป็น
คอ่ยไป ในขณะเดียวกนัก็พยายามให้นกัเรียนเกิดความมัน่ใจและประสบความสําเร็จเพ่ือเป็นแรง
บนัดาลใจในอนัท่ีจะเขียนแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อไป ส่วนการสอนการเขียนคําประพนัธ์
ร้อยกรองนีดู้เป็นเร่ืองยากสําหรับครู ในด้านตัวนักเรียนเองก็รู้สึกว่าไม่ใช่ของง่าย ดังนัน้จึง
จําเป็นต้องสร้างสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีจะเอือ้อํานวยให้ทัง้ครูและนกัเรียนรู้สึกว่า
การเขียนคําประพนัธ์ร้อยกรองเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนสามารถทําได้ และอาจจะเป็นสิ่งหนึ่ งท่ีนกัเรียน
รู้สึกว่าประสบกับความสําเร็จในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เกิดความสุขใจ และสนุกสนานในการ
เรียน 

สุพรรณ ทองคล้อย (2533: 31-33) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนเขียนร้อยกรองไว้โดย
สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. การจดักิจกรรมในชัว่โมงต้น ๆ ผู้ สอนควรทําความรู้จกักับผู้ เรียน โดยเฉพาะ
เร่ืองพืน้ฐานการเขียนร้อยกรอง เช่น การพูดคุยซกัถามประสบการณ์ด้านการอ่านการเขียนร้อย
กรอง การให้ผู้ เรียนเขียนร้อยกรองสกัชิน้หนึ่งตามความถนดัเพ่ือเป็นการประเมินพืน้ฐานเบือ้งต้น 
ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะเป็นข้อมลูในการกําหนดแนวทางในการสอน 

2. การใช้ตัวอย่างร้อยกรองท่ีนักเรียนคุ้ นเคยมาสอนในเร่ืองของกฎเกณฑ์
ประกอบตวัอย่างท่ีชดัเจน มีการแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถเพ่ือระดมความคิด ฝึกฝนและ
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม จากนัน้จึงมีการนําเสนอเพ่ือรับฟังข้อดีข้อด้อยและเป็นการนําไปใช้ใน
การพฒันาในงานเขียนครัง้ตอ่ไป 

3. เม่ือผู้ เรียนมีความแม่นยําเร่ืองกฎเกณฑ์แล้ว จึงให้เร่ิมทํางานเด่ียวได้ โดยเร่ิม
จากฉันทลกัษณ์ง่าย ๆ และเม่ือมีกฎเกณฑ์บงัคบัมากขึน้ก็ต้องมีการสอนกฎเกณฑ์เหล่านัน้ โดย
อาจคดัตวัอยา่งจากวรรณกรรมมาเป็นต้นแบบแล้วให้ผู้ เรียนศกึษาให้เห็นชดัเจนยิ่งขึน้ 

4. เม่ือเห็นว่าผู้ เรียนเร่ิมเบื่อห้องเรียน อาจมีการปรับเปล่ียนบรรยากาศไปเขียน
นอกห้องเรียนบ้าง โดยควรจัดในช่วงท่ีผู้ เรียนแม่นยําฉันทลักษณ์และมีความสามารถขึน้มาใน
ระดบัหนึง่แล้ว ผู้สอนอาจมอบหมายงานท่ีมีขนาดความยาวมากกวา่ปกตแิล้วให้ทําเป็นแบบฝึกหดั
โดยให้เลือกฉนัทลกัษณ์ท่ีถนดัหรือคละกนัได้ สว่นเนือ้เร่ืองให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ เรียน 

ศิวกานท์ ปทมุสตูิ (2539: 15-25) กล่าวถึงกลวิธีสอนเด็กให้เขียนบทกวี โดยแนะนํา 
วา่อยา่เร่ิมสอนเดก็ให้เขียนร้อยกรองด้วยการสอนฉันทลกัษณ์ เพราะจะทําให้เด็กเบื่อและมีเจตคติ
ท่ีไม่ดีต่อฉันทลกัษณ์ การสอนเร่ิมแรกควรฝึกเด็กรู้จกัคิด และแสดงความคิดเห็นนัน้ ซึ่งมีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้
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บนัไดขัน้แรก ต้องเร่ิมท่ีการฝึกให้เด็กคิด คิดในเชิงเปรียบเทียบ หรือคิดคํานึง
อย่างไรก็ได้ โดยสามารถแสดงความคิดนัน้ ๆ ออกมาเป็นภาษาหนงัสือสัน้  ๆ พอได้ใจความตาม
อิสระ 

บนัไดขัน้สอง คือ ลํานําความคิด ได้แก่การฝึกความคิดอย่างต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่
ภาษาด้วยการเขียนคํา ความคดิอยา่งมีลีลา มีชัน้เชิงวรรณศิลป์ ในรูปแบบท่ีไม่เน้นคําสมัผสัคล้อง
จอง แต่อาจสัมผัสเสียงตามใจชอบได้ โดยยังไม่เน้นจํานวนคํา วลี ตลอดจนเสียงสระลดหลั่น 
ดงันัน้เม่ือเดก็ ๆ มีถ้อยคําส่ือความคดิอยูพ่อสมควรแล้ว จงึส่ือออกมาได้ดงัปรารถนา 

บนัไดขัน้สาม เม่ือนักเรียนได้ฝึกความคิดและลํานําความคิดอย่างอิสระด้วย
ความรู้สึก อยากคิด อยากเขียน คล่องคํา คล่องความระยะหนึ่งแล้ว จึงค่อยเร่ิมการเขียนบทร้อย
กรองตามฉนัทลกัษณ์ตอ่ไป 

ศิริกาญจน์ โกสมุภ์ และดารณี คําวจันงั (2544: 81) กล่าวว่า แนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ครูผู้สอนสามารถดําเนินการโดยการจดัประสบการณ์
หรือสิ่งเร้ามากระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ 
ความคดิคลอ่งแคลว่ ความคดิยืดหยุน่ ความคดิริเร่ิม และความคิดรอบคอบละเอียดลออ พร้อมทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีอิสระในการแสดงออกด้วยการพูดหรือการกระทําตามจินตนาการและ
ความพงึพอใจของผู้ เรียน 

จนัตรี คปุตะวาทิน (2554: 74-75) ได้กล่าวถึงกลวิธีการจดัการเรียนการสอนการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นเร่ืองท่ีผู้สอนส่งเสริมได้ตัง้แต่ในระดบัต้น ๆ 
เช่น ให้ผู้ เรียนเขียนบรรยายความรู้สึกของตนท่ีมีตอ่ภาพท่ีผู้สอนให้ด ูให้ผู้ เรียนเขียนตอ่ข้อความท่ี
ผู้สอนเขียนขึน้ต้นไว้ตามความคิดของผู้ เรียน ตัง้สถานการณ์เพ่ือให้ผู้ เรียนเขียนแสดงความคิดโดย
เสรี นอกจากนีก้ารส่งเสริมให้แตง่คําประพนัธ์หรือบทร้อยกรองท่ีมีฉันทลกัษณ์ง่าย ๆ ก็จะช่วยให้
ผู้ เรียนพฒันาการเขียนอย่างสร้างสรรค์และรู้จกัใช้ถ้อยคําท่ีไพเราะในการส่ือสารความคิดของตน 
อีกทัง้การจดับรรยากาศในการเขียนก็เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดี โดยควรจดั
สภาพแวดล้อมในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการให้ผู้ เรียนมีอิสระท่ีจะเขียนโดยส่งเสริมให้เขียนใน
โอกาส และสถานท่ีต่าง ๆ ทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน ท่ีบ้าน หรือขณะไปเท่ียว โดยสิ่งท่ีผู้สอน
ควรคํานงึ มีดงันี ้

1. กําหนดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน โดยจะต้อง
คํานึงถึงหลักสูตรในระดับชัน้ต่าง ๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายทําเพ่ืออะไร กิจกรรมต่าง ๆ นัน้สนอง
วตัถปุระสงค์ใดในหลกัสตูร 
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2. การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้มีการสัมพันธ์กับกลุ่ม
ประสบการณ์ตา่ง ๆ ด้วย 

3. จดัลําดบัความยากง่ายของกิจกรรมให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
4. ใช้ส่ือท่ีจงูใจเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหมแ่ละรักในการเขียน 
5. ให้ผู้ เรียนสามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนกึคดิอย่างอิสระ 

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการสอนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้
วา่ ควรเร่ิมจากการสร้างบรรยากาศท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการคิดหรือการแสดงออก
ก่อน จากนัน้จงึเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้ภาษาท่ีไร้กฎเกณฑ์ แล้ว
จึงค่อยจดัระบบระเบียบในการเรียบเรียงคําให้เข้ากับฉันทลกัษณ์ โดยอาจเร่ิมจากคําประพนัธ์ท่ี
นกัเรียนสนใจหรือคําประพนัธ์ง่าย ๆ แล้วคอ่ยพฒันาสูคํ่าประพนัธ์ท่ียากยิ่งขึน้ไปตามลําดบั 

4.6 การประเมินผลการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน (2518: 9-12) กลา่วถึงข้อท่ีควรพิจารณาในการตรวจงานเขียน

แตล่ะเร่ืองวา่ต้องมีองค์ประกอบ ดงันี ้
1. เนือ้เร่ือง ได้แก่ แนวคิดหรือแนวเร่ือง การจดัระเบียบความคิด การอ้างเหตผุล 

การขยายความ และความแจม่แจ้งชดัเจน 
2. การใช้ภาษา ได้แก่ ระดบัของภาษาใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะและลักษณะ

ของเร่ือง การใช้คํา การเว้นวรรคตอนการใช้สํานวนโวหาร คําพงัเพย และสภุาษิตตา่ง ๆ 
3. รูปแบบ ใช้พิจารณาเฉพาะการเขียนท่ีมีแผนแน่นอน พิจารณาว่าเขียนได้ถูก

รูปแบบการเขียนชนิดนัน้ ๆ หรือไม่ 
4. กลไกประกอบการเขียนอ่ืน ๆ เชน่ การสะกดการันต์ ลายมือ ความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ประยงค์ อนนัทวงศ์ (2512: 215-220) กล่าวถึงการให้คะแนนประกวดคําประพนัธ์

ร้อยกรองไว้ สรุปได้ดงันี ้
1. ถกูต้องตามฉนัทลกัษณ์ท่ีกําหนดให้ 
2. ตีความหมายหรือหวัข้อกระทู้ ท่ีให้ได้ถกูต้อง 
3. การดําเนินเร่ืองเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัโดยตลอดหรือเป็นเอกภาพ 
4. การใช้ถ้อยคําสํานวนโวหารดี 
5. เป็นความคดิดี ๆ แปลกใหม ่มีลกัษณะเป็นของตนเอง 
6. การสมัผสัทัง้สระและอกัษรเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
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7. จํานวนบทร้อยกรองนัน้ผิดไปจากท่ีกําหนดไว้ 
8. เขียนตรงตามแนวท่ีเขาเน้นให้มา 
9. ข้อความรัดกมุได้เนือ้หาสาระ 
10. อา่นแล้วเกิดความประทบัใจ 

สจุริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2523: 165) กล่าวว่า การประเมินผลงาน
เขียนคํา ประพนัธ์ร้องกรอง ควรมีกฎเกณฑ์ท่ีแนน่อน นกัเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลทกุ
ครัง้ ครูไม่ควรถือตวัเองเป็นเกณฑ์ แต่ควรจะประเมินจากพฒันาการและความก้าวหน้าทางการ
เขียนของนกัเรียนแตล่ะคนเป็นสําคญั 

ศริิกาญจน์ โกสมุภ์ และดารณี คําวจันงั (2544: 91) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ เรียน
ท่ีแสดงถึงความสร้างสรรค์ไว้เป็น 4 ระดบั ดงันี ้

ระดบัท่ี 1 ทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานตามคําสั่ง โดยดําเนินงานตามขัน้ตอนหรือ
รายละเอียดของงานอยา่งเคร่งครัด หรือเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิม ๆ เหมือนท่ีเคยใช้มา
ก่อน 

ระดบัท่ี 2 ทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานตามคําสัง่ โดยมีการดดัแปลงรายละเอียดใน
ขัน้ตอนการทํางานบางส่วน แต่ยงัคงดําเนินการตามขัน้ตอนหลกัอย่างครบถ้วน หรือเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีมีขัน้ตอนแตกตา่งไปจากเดิม แตย่งัคงยึดกรอบหรือหลกัการหรือวิธีการเดิมท่ีเคยใช้มา
ก่อน 

ระดบัท่ี 3 ทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานตามคําสัง่ โดยมีการดดัแปลงรายละเอียดใน
ขัน้ตอนการทํางานมากกว่าคร่ึง มีการดดัแปลง ยุบรวมหรือเพิ่มเติมขัน้ตอนหลกัของการทํางาน 
หรือเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีการแก้ไขกรอบหรือหลกัการบางสว่นจากวิธีเดมิท่ีเคยใช้มาก่อน 

ระดบัท่ี 4 ทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานตามคําสั่งโดยมีการเปล่ียนแปลงทัง้ขัน้ตอน
หลกัและรายละเอียดของการทํางาน เป็นวิธีการทํางานแบบใหม่ท่ีไม่เคยทํามาก่อน หรือเหมือน
วิธีการท่ีเคยใช้มาก่อนโดยสิน้เชิง 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546: 25) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การวัด
ความสําเร็จของการจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มีหลายด้าน ดังนัน้ครูผู้สอนและบคุลากรของแหล่ง
เรียนรู้ต้องใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในเร่ืองต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การวัดผลการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์
ตัง้แตต้่นจนจบ การประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้ เรียนในด้านต่าง ๆ ทัง้ก่อน ระหว่าง 
และหลงัการทํากิจกรรมโดยวิธีการท่ีหลากหลาย และผลงานท่ีผู้ เรียนสร้างสรรค์ ซึ่งการวัดและ
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ประเมินผลตามสภาพจริง ต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายและมีการประเมินอย่างตอ่เน่ือง ครอบคลมุ
ศกัยภาพของผู้ เรียน ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ กระบวนการ เจตคติ นอกจากนี  ้การกําหนดให้ผู้ อ่ืนท่ี
เก่ียวข้องได้เข้ามาช่วยประเมิน จะทําให้การประเมิลผลมีความเท่ียงตรงมากขึน้ และยงัเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ ท่ีถกูประเมินเกิดการยอมรับและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของตนอยา่งตอ่เน่ือง 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ (2559: 13) ได้
กําหนดเกณฑ์การประเมินการแต่งคําประพนัธ์ร้อยกรอง การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ครัง้ท่ี 66 ไว้ดงันี ้

บทร้อยกรองท่ีผิดฉนัทลกัษณ์ตอ่ไปนี ้จะไมนํ่าไปตรวจให้คะแนน 
1. ไมมี่สมัผสัระหวา่งวรรค 
2. ไมมี่สมัผสัระหวา่งบท 
3. ใช้สระเสียงสัน้สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ” 

สมัผสักบั “กาย”) 
4. เขียนไมค่รบตามท่ีกําหนด 

บทร้อยกรองท่ีไม่ผิดฉันทลักษณ์ กรรมการจะนําไปตรวจให้คะแนนโดยมี
หลกัเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

1. ฉนัทลกัษณ์และอกัขรวิธี คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
- เขียนตวัสะกดการันต์ผิด หกัคําละ 1 คะแนน 
- มีสมัผสัซํา้ หกัคะแนนตําแหนง่ละ 2 คะแนน 
- มีสมัผสัเลือน หกัคะแนนตําแหนง่ละ 2 คะแนน 

2. ความคดิและเนือ้หา คะแนนเตม็ 40 คะแนน 
- ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อท่ีกําหนดให้เป็น

แกนเร่ือง 
- เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนือ้หาท่ีนกัเรียนเสนอนัน้ให้แง่

คิดเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่าน เช่น แง่คิดในการดํารงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

- เสนอแนวคดิแปลกใหม่ หมายถึง แนวความคิดท่ีเสนอในเนือ้หาไม่คอ่ย
มีใครกลา่วถึง เป็นแนวความคดิท่ีมีเหตผุลและอยูใ่นขอบเขตของหวัข้อ 

3. กวีโวหาร คะแนนเตม็ 40 คะแนน 
- เลือกใช้คําเหมาะสมแก่เนือ้หาและบริบท 
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- เล่นสัมผัสอักษร เล่นคํา ไพเราะ สละสลวยและราบร่ืน ช่วยให้คํา
ประพนัธ์ไพเราะยิ่งขึน้ 

- ใช้โวหารต่าง ๆ ส่งเสริมเนือ้หาให้มีความหมายลึกซึง้กินใจ เช่น กล่าว
เปรียบเทียบ ใช้บคุลาธิษฐาน เป็นต้น 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการประเมินผลการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนัน้มีอยู่หลายด้าน แตกต่างกันตามระดบัและ
ลกัษณะของงานเขียน สําหรับงานวิจยันีผู้้วิจยัได้พฒันาเกณฑ์การประเมินงานเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ โดยปรับปรุงจากเกณฑ์การประเมินของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ  ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐานในระดบัชาติ ผู้วิจยัได้พฒันาเกณฑ์เพิ่มเติม โดย
แบง่การประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านฉันทลกัษณ์ เป็นลกัษณะบงัคบัท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นงาน
เขียนประเภทร้อยกรอง ให้ค่านํา้หนกั 20 คะแนน ด้านเนือ้หาและแนวคิด เป็นการประเมินในแง่
ของเนือ้ความว่ามีความลุ่มลึกในเนือ้หา มีความสร้างสรรค์ทางความคิดอย่างไร ให้คา่นํา้หนกั 40 
คะแนน ด้านการใช้ภาษา เป็นการประเมินการใช้ภาษาในการส่ือสารว่ามีความถูกต้องและ
เหมาะสมหรือไม่ รวมถึงการใช้ภาษาในทางสร้างสรรค์ในแง่ของการใช้คําท่ีไพเราะร่ืนหู ใช้กวี
โวหารเปรียบเทียบ ให้คา่นํา้หนกั 40 คะแนน 

 
5. เจตคตต่ิอการเขียน 

เจตคติ (Attitude) มาจากคําว่า Aptus ในภาษาลาติน ซึ่งตรงกบัคําว่าความเหมาะเจาะ
หรือการปรุงแต่ง เจตคติจึงเป็นพฤติกรรมการเตรียมพร้อมทางสมองในการท่ีจะกระทํา ซึ่งจะบ่ง
บอกถึงหน้าท่ีของสภาะจิตใจหรือสภาพของอารมณ์ท่ีซับซ้อน ก่อนท่ีคนเราจะตดัสินใจอย่างใด
อย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา โดยขึน้อยู่กบัประสบการณ์ เพ่ือรักษาเจตนา ความถกูต้อง ตามระดบั
ความเช่ือถือหรือความรู้สกึ เจตคตจิงึเป็นนามธรรมท่ีเป็นพฤติกรรมภายในของคนเรา (ศกัดิ์ สนุทร
เสณี, 2531: 1) 

5.1 ความหมายของเจตคต ิ
สงวนศรี วิรัชชยั (2527: 61) กล่าวโดยสรุปว่า เจตคติคือสภาพความคิด ความเข้าใจ 

และความรู้สึกเชิงประเมินท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ (วตัถ ุสถานการณ์ ความคิด ผู้คน ฯลฯ) ซึ่งทําให้
บคุคลมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอ่สิ่งนัน้ ๆ หรือผู้คนนัน้ ๆ ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทาง
ของเจตคตท่ีิมีอยู่ กล่าวคือ ถ้ามีเจตคติในทางท่ีดีก็จะมีพฤติกรรมและปฏิกิริยาในทางท่ีดี เช่น เข้า
ใกล้ สนบัสนุน ช่วยเหลือ ฯลฯ แตถ้่ามีเจตคติในทางท่ีไม่ดี ก็จะมีพฤติกรรมและปฏิกิริยาในทางท่ี
ไมดี่ด้วย เชน่ หลีกเล่ียง กลัน่แกล้ง ทําลาย เป็นต้น 
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สงวน สทุธิเลิศอรุณ (2529: 92) ได้กล่าวถึงคําว่าเจตคติไว้ว่า เดิมใช้คําว่าทศันคต ิ
ต่อมาคณะกรรมการบัญญัติศัพ ท์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยความ เห็นชอบของ
ราชบณัฑิตยสถานให้ใช้คําว่า “เจตคติ” แทน ซึ่งหมายถึงความรู้สึกหรือท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อสิ่ง
หนึง่สิ่งใด อนัจะมีผลให้บคุคลมีพฤตกิรรมตอบสนองในลกัษณะท่ีสอดคล้องกนัด้วย 

ศกัดิ ์สนุทรเสณี (2531: 2-3) ได้สรุปความหมายของเจคตไิว้ดงันี ้
1. เจตคติ หมายถึงความสลับซับซ้อนของความรู้สึก ความอยาก ความกลัว 

ความเช่ือมัน่ ความลําเอียง หรือการมีอคตขิองบคุคลในการท่ีจะสร้างความพร้อมท่ีจะกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึง่ตามประสบการณ์ของบคุคลนัน้ท่ีได้รับมา 

2. เจตคติ หมายถึงความโน้มเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีดีหรือ
ตอ่ต้านสภาพแวดล้อมท่ีจะมาถึงทางหนึง่ทางใด 

3. ในด้านพฤตกิรรมของคนเรา เจตคติหมายถึง การเตรียมตัวหรือความพร้อมใน
การท่ีจะตอบสนอง กลา่วคือ 

3.1 เป็นการบ่งแสดงถึงการตอบสนองท่ีจะเกิดขึน้ภายในบุคคลนัน้ ซึ่งจะยงั
ไมเ่กิดขึน้ทนัทีทนัใด และสามารถสงัเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก การบง่แสดงถึงการตอบสนอง 
อาจจะแสดงออกมาอย่างรู้สึกตวัหรือไม่รู้สึกตวั ทางด้านวาจาหรือจากสิ่งเร้าภายในร่างกาย สิ่งท่ี
แสดงออกแตล่ะอย่างเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองทางเจคติและแนวโน้มเอียงอ่ืน ๆ ภายในตวั
บคุคล 

3.2 การตอบสนองทัง้หมด เป็นการแสดงออกโดยการกระตุ้นให้แสดงออกซึ่ง
เจคต ิอาจจะกระทําภายในหรือภายนอกบคุคลนัน้ การกระตุ้นด้วยการพดูหรือวิธีอ่ืน ๆ 

3.3 การตอบสนองทัง้หมดเป็นผลของวิถีชีวิต แรงขบัท่ีเก่ียวข้องกบัคา่นิยมท่ี
จะทําให้เกิดการตอบสนองเป็นการสร้างภาพพจน์ตา่ง ๆ ตามนิสยัของคน ๆ นัน้ 

เจตคติจึงเป็นการรวบรวมเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ความเช่ือ และ
ความจริง รวมทัง้ความรู้สึก ซึ่งอาจเป็นการประเมินทัง้หมดท่ีเก่ียวพนักันแล้วบรรยายให้รู้ถึงจุด
แกนกลางของวตัถนุัน้ ความรู้และความรู้สึกเหล่านีมี้แนวโน้มจะก่อให้เกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิด
หนึง่ขึน้ตอ่ไป 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538: 106) กล่าวว่า ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกของ
บคุคล  ตา่ง ๆ อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตวักระตุ้นให้บคุคลแสดง
พฤตกิรรมตอ่สิ่งตา่ง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ อาจเป็นไปในทางสนบัสนนุหรือทางตอ่ต้านก็ได้ 
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เรียม ศรีทอง (2542: 100) กล่าวว่า เจตคติเป็นสภาพของความคิด ความเช่ือ 
อารมณ์ ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ 
เชน่ ความชอบหรือไมช่อบ 

ฮาร์เรลล์ คีธ (2545: 22) กล่าวว่า เจตคติ คือภาวะของจิตหรือความรู้สึกท่ีมีตอ่บาง
สิ่งบางอย่าง สามารถบัญญัติไว้ในคํา ๆ เดียว คือ ชีวิต เจตคติท่ีมีอยู่จะทําให้ชีวิตเกิดความ
แตกต่าง เป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงัในการทําดีหรืออาจเป็นยาพิษท่ีทําให้ความสามารถในการทํางาน
อย่างเต็มศกัยภาพพิกลพิการไป เจตคติเป็นตวัตดัสินว่าคุณกําลงัไปสู่สิ่งท่ีมุ่งหวงัหรือกําลงัเก้ ๆ  
กงั ๆ อยู ่

รัญจวน คําวชิรพิทกัษ์ (2548: 240) กล่าวว่า คําว่าเจตคติ มีลกัษณะเช่นเดียวกบัคํา
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ ความวิตกกงัวล หรือความรัก คือตา่งก็เป็นภาวะสนันิษฐานท่ีไม่สามารถ
สงัเกตหรือวดัได้โดยตรง แตเ่ราสามารถอนมุานเจตคติได้จากพฤติกรมภายนอกท่ีบคุคลแสดงออก
ได้ว่าบุคคลใดบคุคลหนึ่งมีเจตคติอย่างไร สําหรับนกัจิตวิทยาสงัคมได้ให้ความหมายของเจตคติ
กนัอยา่งหลากหลาย ท่ีได้รับความนิยมและการยอมรับกนัมากในขณะนีก็้คือ “เจตคติคือความรู้สึก
ทางบวกหรือทางลบของบคุคลท่ีมีตอ่คน วตัถ ุสตัว์ สิ่งของ มโนมิติ หรือสภาพการณ์ตา่ง ๆ อนัเกิด
จากการเรียนรู้ หากมีสิ่งเร้าท่ีเหมาะสม” โดยทัว่ไปแล้ว เม่ือพดูว่าบคุคลมีเจตคติทางบวกหรือทาง
ลบจะต้องระบดุ้วยวา่บคุคลนัน้มีเจตคตทิางบวกหรือทางลบตอ่อะไรด้วย จะไมพ่ดูลอย ๆ 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับความหมายของเจตคติ สามารถสรุปได้ว่า เจตคติคือ
สภาพของความคิดหรือจิตใจท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดการแสดงออกถึง
พฤตกิรรมนัน้ตามมาในภายหลงั 

5.2 ลักษณะของเจตคต ิ
ประหยดั ลกัษณะงาม (2524: 81) ได้กล่าวถึงลกัษณะของเจตคติว่าจะประกอบไป

ด้วยลกัษณะสําคญั 4 ประเภท คือ 
1. เจตคตมีิท่ีหมายเสมอ (Attitude Object) 
2. มีการประเมินผลลพัธ์ (Evaluative Aspect) ว่าจะดี-ไม่ดี, ชอบ-ไม่ชอบ ตอ่ท่ี

หมายของเจตคตนิัน้ 
3. มีลกัษณะคอ่นข้างมัน่คง (Relatively Enduring) 
4. เป็นลกัษณะของความพร้อมท่ีจะตอบสนอง (Readiness For Response) 

สงวนศรี วิรัชชยั (2527: 62) กล่าวถึงเจตคติของคนเราโดยทัว่ไปว่ามีลักษณะท่ี
สําคญั ดงันี ้
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1. เจตคติมีท่ีหมาย ท่ีหมายของเจตคติ ได้แก่ วัตถุ สิ่งของ บุคคล กลุ่มคน 
สถานท่ี แนวคิด เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีบุคคลได้รับรู้ มีประสบการณ์ และเกิด
ความคดิความเข้าใจ ความรู้สกึ หรือเจตคตติอ่สิ่งนัน้ ๆ 

2.  เจตคติเ กิดจากประสบการณ์หรือเกิดจากการเรียนรู้  เวลาท่ีเราได้มี
ประสบการณ์หรือได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง เราก็จะประเมินและทําความเข้าใจประสบการณ์หรือ
สิ่งท่ีได้เรียนรู้นัน้ ความคดิ ความรู้สกึท่ีเกิดจากการประเมินผู้คน เหตกุารณ์ สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประสบการณ์นัน้ ๆ คือ เจตคติ แตถ้่าเราไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับบคุคลใดหรือสิ่งใด เราก็จะ
ไมเ่กิดเจตคตติอ่สิ่งนัน้หรือคนนัน้ 

3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินก็คือลักษณะ
ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีเกิด ถ้าเป็นความรู้สึกหรือการประเมินว่า ชอบ พอใจ เห็นด้วย ฯลฯ ก็ถือ
เป็นทิศทางในทางท่ีดี ซึง่อาจเรียกได้ว่า มีทิศทางในทางบวกหรือเจตคตินิมาน (Positive Attitude) 
และถ้ามีความรู้สึกหรือมีการประเมินว่า ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ ไม่ชอบ ไม่ดี ฯลฯ ก็ถือเป็นทิศทางท่ี
ไมดี่ เรียกวา่เจตคตนิิเสธ (Negative Attitude) 

การมีเจตคติในทางไม่ดีหรือมีเจตคตินิเสธ ไม่ได้หมายความว่าบคุคลไม่พึงมีเจต
คตนิัน้ แตห่มายถึงการมีความรู้สึกในทางลบ (ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย) ตอ่บางสิ่งบางอย่างท่ี
เป็นท่ีหมายของเจตคติของเขา ดงันัน้ เจตคตินิเสธท่ีบคุคลมีตอ่บางสิ่งบางอย่าง อาจเป็นเจตคติท่ี
พึงประสงค์ เช่น การมีเจตคตินิเสธต่อการคดโกง มีเจตคตินิเสธต่อการพนนั ฯลฯ และในทํานอง
เดียวกัน การมีเจตคตินิมานก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจตคติท่ีควรจะได้รับการสนบัสนุนส่งเสริม
เสมอไป เจตคตนิิมานบางอยา่งก็ไม่ใช่เจตคติท่ีพึงประสงค์ เช่น การเจตคตินิมานตอ่การพนนั การ
มีเจตคตนิิมานตอ่การพดูปด เป็นต้น 

4. เจตคติมีความเข้ม คือ มีปริมาณความมากน้อยของความรู้สึก เช่น ถ้าชอบ
มากหรือไมเ่ห็นด้วยอยา่งมาก ก็แสดงวา่มีความเข้มสงู ถ้าชอบน้อยหรือไม่เห็นด้วยนกั ก็จดัว่าเป็น
เจตคตท่ีิมีความเข้มตํ่า 

5. เจตคตมีิความคงทน เม่ือเจตคติได้เกิดขึน้แล้วมกัจะเปล่ียนได้ยาก โดยเฉพาะ
เจตคติท่ีเกิดจากการสร้างสมประสบการณ์มาตัง้แตเ่ล็ก เช่น นกัเรียนมธัยมหรือนิสิตนกัศกึษาท่ีมี
เจตคตนิิเสธตอ่วิชาคณิตศาสตร์ จะเปล่ียนแปลงได้ยากกว่านกัเรียนประถมท่ีมีเจตคตินิเสธตอ่วิชา
คณิตศาสตร์ ทัง้นีเ้พราะเจตคติของนิสิตนกัศกึษาและนกัเรียนมธัยมท่ีมีตอ่วิชาคณิตศาสตร์นัน้ ได้
เกิดและสร้างสมมานานกวา่เจตคตขิองนกัเรียนในระดบัประถม 
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6. เจตคติจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ เป็นเจ้าของเจตคติกับ
สิ่งของ ผู้คน เหตกุารณ์ หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ีหมายของเจตคติ ลกัษณะความสมัพนัธ์นัน้
จะเป็นไปตามทิศทางของความรู้สึกและอารมณ์หรือความผูกพัน ซึ่งจะเป็นผลต่อพฤติกรรมท่ี
บคุคลจะแสดงตอ่สิ่งท่ีเป็นเปา้หมายของเจตคติด้วย 

สงวน สทุธิเลิศอรุณ (2529: 92-93) กล่าวว่าลกัษณะของเจตคติจะเป็น 2 มิติ คล้าย 
ๆ กับวตัถซุึ่งเป็นมิติกว้าง และมิติความยาว ลกัษณะของเจตคติจะประกอบด้วยมิติซึ่งมีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทิศทาง มีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ ทางบวก ได้แก่ ความรู้สึกหรือที
ทา่ในทางท่ีดี ชอบ และพงึพอใจ เป็นต้น สว่นทางลบ ก็จะเป็นไปทางตรงข้าม ได้แก่ ความรู้สึกหรือ
ทีทา่ในทางท่ีไมดี่ ไมช่อบ และไมพ่งึพอใจ เป็นต้น 

2. ความเข้มข้น มีอยู่ 2 ขนาด คือ ความเข้มข้นมาก และความเข้มข้นน้อย เช่น บาง
คนมีความรู้สกึชอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก แตบ่างคนมีทีท่าใฝ่ต่ํามาก ๆ 
เป็นต้น ถ้าบคุคลมีเจตคตท่ีิมีความเข้มข้นมาก จะเป็นอปุสรรคในการเปล่ียนแปลงเจตคติ 

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกับลกัษณะของเจตคติ สามารถแบง่ลกัษณะของเจตคติ
ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะตามทิศทาง ได้แก่ เจตคติในทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็นทิศทางใน
การวดัเจตคต ิและอีกลกัษณะหนึ่ง คือ ลกัษณะตามความเข้มข้น เป็นลกัษณะของความมากน้อย
ของเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะกินความรวมถึงความคงทนของเจตคติ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลเจ้าของเจตคตกิบัสิ่งของนัน้ ๆ ด้วย หากไม่มีปัจจยัท่ีทําให้เปล่ียนแปลงความเข้มข้นนัน้ก็จะ
ไมเ่ปล่ียนแปลงตามไปด้วย 

5.3 องค์ประกอบของเจตคต ิ
ประหยดั ลกัษณะงาม (2524: 80) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของเจตคติไว้ว่า บคุคล

จะสร้างเจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้นัน้มักจะต้องอาศัย
องค์ประกอบ 3 ประการ ดงันีคื้อ 

1. ความรู้ (Cognitive Component) บุคคลจะต้องรู้ จะต้องทราบรายละเอียด
เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ เพ่ือก่อให้เกิดความเช่ือในสิ่งนัน้ เช่น เจตคติท่ีมีต่อระบบคอมมิวนิสต์ 
จะต้องประกอบด้วยความเข้าใจในทฤษฎีของมาร์ค ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ของรัสเซีย จีนแดง 
ความเช่ือเก่ียวกบัระบบการบริหารภายในประเทศ นโยบายตา่งประเทศ และประเมินผลความเช่ือ
ท่ีมีอยูน่ัน้วา่ พอใจหรือไมพ่อใจ ดีหรือไมดี่ เป็นต้น 
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2. ความรู้สึก (Affective Component) องค์ประกอบส่วนนีจ้ะเก่ียวข้องกับ
อารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่ งนัน้  ในรูปของความยินดีหรือไม่ยินดี ชอบใจหรือไม่ชอบใจ 
องค์ประกอบทางอารมณ์นีจ้ะก่อให้เกิดแรงจงูใจ เช่น ชาวอีสานไปอยู่กรุงเทพฯ มกัจะมีความรู้สึก
เป็นกันเอง สนิทสนมกับชาวอีสานด้วยกัน มีความสนใจความเป็นอยู่ของชาวอีสานมากกว่าพวก
อ่ืน เป็นต้น 

3. แนวโน้มของพฤติกรรม (Action Tendency) องค์ประกอบด้านนีจ้ะรวมพร้อม
ของพฤติกรรมทัง้หมดท่ีจะแสดงออกตอ่เปา้หมาย เช่น ถ้าบคุคลมีเจตคติทางบวกตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ท่ีกําหนดให้ เขาก็มักจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งนัน้ แต่ ถ้าหากเขามีเจตคติในทางลบ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมกัออกมาในรูปของการทําลายหรือลงโทษ ตวัอย่างเช่น ถ้าหากนายดํา คํา
พา มีเจตคติท่ีดีต่อชาวอีสาน พฤติกรรมท่ีแสดงออกของนายดีมกัจะยอมรับพึงพอใจท่ีได้สนทนา
วิสาสะกับพวกชาวอีสาน เป็นต้น แตถ้่าหากนายดีมีเจตคติตอ่ชาวอีสานในทางลบ เขาก็จะแสดง
อาการรังเกียจ ดหูมิ่น และหลีกเล่ียงการพบปะกบัชาวอีสาน เป็นต้น 

สงวนศรี วิรัชชยั (2527: 61) กล่าวว่าเจตคติท่ีคนเรามีต่อผู้คนและสิ่งต่าง ๆ จะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ 

1. ความคิดความเข้าใจ (Cognitive Component) ได้แก่ ความรู้ ความคิด และ
ความเช่ือของเราเก่ียวกบัผู้คน วตัถ ุสถานการณ์ ความคิด และสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ีหมายของเจตคต ิ
เช่น เจตคติต่ออาชีพครู ก็จะมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งท่ีเป็นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท 
หน้าท่ี สถานภาพ และลกัษณะงานของครู 

2. ความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Component หรือ Feeling Component) 
คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราท่ีเป็นปฏิกิริยาตอ่ผู้คน เหตกุารณ์ ความคิด หรือสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็น
เปา้หมายของเจตคติ ความรู้สึกนีจ้ะเป็นความรู้สึกเชิงประเมิน เช่น ชอบ-ไม่ชอบ เห็นด้วย-ไม่เห็น
ด้วย ดี-ไมดี่ สวย-ไมส่วย ฯลฯ 

3. แนวโน้มของพฤติกรรม (Action Tendency, Behavioral Component หรือ 
Action Component) คือ รูปแบบของพฤติกรรมท่ีเราคิดจะแสดงออก เพ่ือตอบสนองตอ่สิ่งท่ีเป็นท่ี
หมายของเจตคติ ลักษณะพฤติกรรมท่ีคิดจะแสดงออกมาหรือแนวโน้มของพฤติกรรมนีจ้ะ
สอดคล้องกับความรู้สึกท่ีมีอยู่ เช่น คนท่ีมีความรู้สึกชอบ มีเจตคติท่ีดีต่อครู ก็อยากจะสรรเสริญ 
สนบัสนุน ให้ความร่วมมือกับครู แต่ถ้าไม่ชอบหรือมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อครู ก็อยากจะพูดโจมตีหรือ
กลา่วถึงความไมดี่ไมง่ามเก่ียวกบัครู 

สงวน สทุธิเลิศอรุณ (2529: 93) ได้สรุปองค์ประกอบของเจตคต ิ3 องค์ประกอบ คือ 
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1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ (Cognitive Component) เช่น ความรู้ท่ีบคุคล
ได้รับมา ซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ ทัง้นีร้วมทัง้ความเช่ือของบุคคลนัน้ ๆ ด้วย จากความรู้
และความเช่ือจะเป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ เช่น บุคคลท่ีเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกับยิวก็จะมีความรู้เร่ือง
เก่ียวกบัยิว ซึง่จะเป็นสว่นหนึง่ของเจตคตท่ีิเก่ียวกบัยิวในโอกาสตอ่มาได้ 

2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component) เม่ือบคุคลได้เรียนรู้
อะไรมาก็จะเกิดความรู้สึกหรือท่าทีต่อสิ่งนัน้ว่าชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ เช่น ได้เรียนรู้
เร่ืองยิวมาแล้ว จะชอบยิวหรือไมช่อบก็ได้ 

3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เม่ือบุคคลได้
เรียนรู้อะไรมา ก็จะเกิดความรู้สกึหรือทา่ทีตอ่สิ่งนัน้ในทางบวกหรือลบก็ได้ และจะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ่งนัน้ เช่น บุคคลท่ีเรียนรู้เร่ืองยิวแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ได้ 
ตอ่จากนัน้ก็จะแสดงพฤตกิรรมตอ่เน่ือง ถ้าชอบก็อาจจะคบเป็นเพ่ือน ถ้าไม่ชอบก็อาจจะหนีให้ไกล 
ดงันีเ้ป็นต้น 

รัญจวน คําวชิรพิทกัษ์ (2548: 240-241) ได้กล่าวว่ามีนกัจิตวิทยาสงัคมได้เสนอ
โครงสร้างของเจตคติท่ีสําคญั 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีระบุว่า เจตคติมีองค์ประกอบเดียว เจตคติมี 2 
องค์ประกอบ และเจตคตมีิ 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1.  กลุ่ม ท่ีระบุว่า เจตคติ มีองค์ประกอบเดียว แนวคิด ท่ีระบุว่า เจตคติ มี
องค์ประกอบเดียว คือ อารมณ์ความรู้สึกในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบท่ีบุคคลมีต่อสิ่งต่าง ๆ 
นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนนุแนวคดินี ้ได้แก่ เบม ฟิชไบน์ และไอเซ็นและเธอร์สโตน 

2. เจตคติมี 2 องค์ประกอบ แนวคิดนีร้ะบุว่าเจตคติมี 2 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านปัญญาและองค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนนุเจตคติ
แนวนีไ้ด้แก่ แคทซ์ และโรเซนเบอร์ก 

3. เจตคตมีิ 3 องค์ประกอบ แนวคิดนีร้ะบวุ่าองค์ประกอบทัง้ 3 ของเจตคติ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านปัญญา ได้แก่ ความเช่ือ ความรู้ ความคิด และความเห็นท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมาย
ของเจตคต ิองค์ประกอบด้านความรู้สึก ได้แก่ ความรู้สึกชอบ-ไม่ชอบ หรือท่าทีท่ีดี-ไม่ดี ท่ีบคุคลมี
ตอ่ท่ีหมายของเจตคติ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ได้แก่ แนวโน้มหรือความพร้อมท่ีบคุคลจะ
ปฏิบตัติอ่ท่ีหมายของเจตคต ิ

ปัจจุบนัมีแนวโน้มว่าแนวคิดคิดของกลุ่มท่ีเช่ือว่าเจตคติมีองค์ประกอบเดียวจะ
ได้รับความนิยมสูงสดุ คือ องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกท่ีมีความรู้ ความคิด หรือความเช่ือเป็น
รากฐานสําคญั โดยเจตคตเิป็นผลท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ความคิดและความรู้สกึ 
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จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับองค์ประกอบของเจตคติ สามารถสรุปได้ว่าเจตคติมี
องค์ประกอบทัง้หมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้หรือความเข้าใจ เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีจะทําให้บคุคล
เกิดความรู้สึกออกมาได้ ด้านอารมณ์ความรู้สึก เป็นความคิดท่ีเกิดขึน้เม่ือเกิดองค์ประกอบด้านท่ี
หนึง่ขึน้ และด้านพฤตกิรรม เป็นปฏิกิริยาตอบกลบัท่ีเกิดจาองค์ประกอบด้านท่ีสอง 

5.4 การวัดและประเมินเจตคต ิ
ประหยดั ลกัษณะงาม (2524: 82) ได้กล่าวว่าเจตคติเป็นลกัษณะท่ีเกิดขึน้ในจิตใจ

ของบุคคล และเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล จึงจําเป็นจะต้องหาเคร่ืองมือวัดเจตคติท่ีมี
ความหมายเท่ียงตรง มีความเช่ือถือได้ และเคร่ืองมือนัน้จะต้องมีคา่อํานาจจําแนกคณุภาพเจตคติ
ของบคุคลได้ด้วย แตเ่น่ืองจากเจตคติเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของบุคคล มาตราท่ีใช้วดัจะวดั
โดยตรงไม่ได้ จึงเป็นเพียงการอ้างอิงเอาจากการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้า ซึ่งอาจจะเป็น
พฤตกิรรมทางกาย ทางวาจา หรือภาษาก็ได้ 

ศกัดิ์ สนุทรเสณี (2531: 16-18) ได้กล่าวว่าเจตคติเป็นพฤติกรรมภายในท่ีมีลกัษณะ
เป็นนามธรรม ซึง่การศกึษาเจตคตนิัน้ทําได้ 3 วิธี คือ 

1. การสังเกต เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ศึกษาเจตคติโดยใช้ประสาทหูและตาเป็น
สําคญั เป็นวิธีการศกึษาพฤตกิรรมท่ีแสดงออกของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วนําข้อมลูท่ีสงัเกต
นัน้ไปอนมุานวา่บคุคลนัน้มีเจคติตอ่สิ่งนัน้เป็นอยา่งไร 

2. การให้รายงานตัวเอง เป็นวิธีศึกษาเจตคติของบุคคลโดยให้บุคคลนัน้เล่า
ความรู้สึกท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ออกมา วิธีการนีเ้ป็นวิธีการของเทอร์สโตน ลิเคิร์ท กทัท์แมน และอ๊อสกู๊ด ท่ี
ได้พยายามสร้างสเกลการวดัเจตคติขึน้ คะแนนท่ีได้จากการวดัเจตคติแบบสเกลนีจ้ดัแบง่ออกเป็น
ชว่ง ๆ โดยแตล่ะชว่งมีขนาดเทา่กนั สามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้ 

3. เทคนิคการฉายออก เป็นวิธีวดัเจคติโดยการสร้างจินตนาการจากภาพ โดยใช้
ภาพเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลนัน้แสดงความคิดเห็นออกมา จะได้สังเกตและวัดได้ว่าบุคคลนั น้มี
ความรู้สกึอยา่งไร 

ดงันัน้ การวดัและประเมินเจตคติจึงจําเป็นท่ีจะต้องสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวดั
และประเมิน เพ่ือให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ผู้ วิจยัจึงได้ศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
แนวทางในการสร้างแบบวดัเจตคต ิโดยมีนกัวิชาการหลายทา่นได้กลา่วไว้ ดงันี ้

สงวนศรี วิรัชชยั (2527: 64-66) ศกัดิ์ สุนทรเสณี (2531: 23-76) และพวงรัตน์ ทวี
รัตน์ (2538-109) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบวดัเจตคติในทิศทางเดียวว่า มีมาตรในการวดัเจตคติท่ี
นิยมอยู ่3 ชนิด ดงันี ้
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1. มาตรวดัของเทอร์สโตน เป็นการกําหนดช่วงความรู้สึกของคนท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเป็น 11 ช่วง จากน้อยท่ีสดุถึงมากท่ีสดุ ข้อความท่ีบรรจลุงในมาตรวดัจะต้องนําไปให้ผู้ตดัสิน
พิจารณาว่าควรอยู่ในตําแหน่งใดของมาตรา โดยยึดหลกัว่า ข้อความคิดเห็นท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือ
วดัเจคติได้ต้องให้ข้อความคิดเห็นนัน้แทนความมากน้อยของเจตคติท่ีมีตอ่เร่ืองนัน้ ๆ และช่วงเจต
คตแิตล่ะข้อความคดิเห็นจะมีระยะหา่งเทา่ๆ กนั ตามมาตรวดั 

2. มาตรวัดของลิเคิร์ท เป็นการกําหนดช่วงความรู้สึกของคนเป็น 5 ช่วงหรือ 5 
ระดบั คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไมเ่ห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ข้อความท่ีบรรจลุง
ในมาตรวัดประกอบด้วข้อความท่ีแสดงความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดทัง้ในทางท่ีดี (ทางบวก) และ
ในทางท่ีไม่ดี (ทางลบ) และมีจํานวนพอ ๆ กัน การกําหนดนํา้หนกัคะแนนการตอบแต่ละตวัเลือก 
กระทําภายหลงัจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลมาแล้ว การใช้มาตรวดันีมี้ผู้นิยมใช้กนัมาก เพราะสะดวก 
สร้างง่าย รวดเร็ว และมีความเช่ือมัน่คอ่นข้างสงู 

3. มาตรวดัของออสกูด หรือวิธีวดัทศันคติโดยใช้ความหมายทางภาษา เป็นการ
ใช้คําคณุศพัท์มาอธิบายความหมายของสิ่งเร้า โดยมีคณุศพัท์ตรงข้ามกนัเป็นขัว้ของมาตรวดั เป็น
วิธีการวดัความคิดรวบยอดของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ ออสกูดเช่ือว่าภาษา
เป็นส่ือความหมายและผลิตผลความรู้ของมนษุย์ สามารถนํามาวดัการรับรู้ ความรู้สึก เจตคติ และ
พฤตกิรรมของมนษุย์ได้ คําคณุศพัท์ท่ีใช้ในการอธิบายคณุลกัษณะสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
คือ 

3.1 องค์ประกอบด้านการประเมินคา่ เชน่ ดี-ชัว่ จริง-เท็จ ฉลาด-โง่ 
3.2 องค์ประกอบด้านศักยภาพ เช่น แข็งแรง -อ่อนแอ หนัก-เบา หยาบ-

ละเอียด 
3.3 องค์ประกอบด้านกิจกรรม เชน่ เร็ว-ช้า กระตือรือร้น-เฉ่ือยชา 

นอกจากนี  ้ศักดิ์  สุนทร เสณี  (2531:  102-105)  ยัง ไ ด้กล่าวถึ งวิ ธีการ เ ขียน
แบบสอบถามวัดเจคติไว้ว่า แบบสอบถามชุดหนึ่งๆ จะประกอบด้วยกลุ่มของข้อความท่ีใช้ถาม
เก่ียวกับเจคติท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จึงควรพิจาณาประเภทของคําถาม ซึ่งคําถามท่ีใช้ใน
แบบสอบถามวดัเจคตโิดยทัว่ไป มีอยู ่3 ประเภท คือ 

1. คําถามเก่ียวกับข้อเท็จจริง ได้แก่ คําถามเร่ืองส่วนตัวของผู้ ตอบ มักจะ
เก่ียวข้องกับอายุ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา ฯลฯ จุดประสงค์ของคําถาม
ประเภทนีเ้พ่ือจะทราบถึงลกัษณะหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกบัภูมิหลงัของผู้ตอบโดยทัว่ ๆ ไป มกัจะอยู่
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ตอนแรกสุดของแบบสอบถาม โดยคําถามประเภทนีจ้ะมีในแบบสอบถามก็ต่อเม่ือต้องการทราบ
ภมูิหลงัของผู้ตอบ หรือต้องการจะนําผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการศกึษา 

2. คําถามท่ีเป็นความรู้ เป็นคําถามเพ่ือต้องการจะรู้ว่าผู้ตอบรู้อะไรบ้าง รู้มาก
น้อยแคไ่หน และรู้ได้อยา่งไร การท่ีต้องมีคําถามท่ีเป็นความรู้ เน่ืองจากว่าความรู้ของผู้ตอบมกัจะมี
ความสมัพนัธ์กบัเจตคติของเขาตอ่เร่ืองนัน้ ๆ การวดัความรู้สามารถวดัได้ แม้ว่าผู้ตอบจะมีเจตคติ
ตอ่เร่ืองนัน้ ๆ ไปในทางท่ีดีหรือไมดี่ 

3. คําถามท่ีเก่ียวกบัความคดิเห็นและเจตคติ เป็นคําถามหรือข้อความท่ีใช้วดัเจต
คติ ซึ่งคําถามจะเก่ียวข้องกับความรู้สึก ความเช่ือ อุดมคติ ค่านิยม และข้อสมมติล่วงหน้าของ
ผู้ตอบ เป็นข้อความท่ีได้วิเคราะห์มาแล้ว อาจจะใช้วิธีการของเทอร์สโตน , ลิเคิร์ท, ออสกูด 
หรือกัทท์แมน เพ่ือท่ีจะค้นหาว่าผู้ตอบคิดและรู้สึกอย่างไรต่อเร่ืองท่ีถูกถาม ณ ช่วงเวลานัน้ ซึ่ง
ความรู้สึกของเราในช่วงเวลานัน้จะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนมาจากเจตคติท่ีฝังลึกอยู่ในใจของผู้ตอบ ใน
การท่ีจะวดัเจตคติของบคุคลใดควรจะได้ทราบพืน้ฐานทัว่ ๆ ไป ตลอดจนประสบการณ์ และระดบั
การศกึษาของผู้ตอบด้วย เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างแบบสอบถามตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อความในแบบสอบถาม 
1. การเขียนข้อความควรหลีกเล่ียงสิ่งท่ีเป็นข้อเท็จจริง เช่น ไม่ควรใช้คําว่า.....

ประเทศไทยมีพลเมือง 45 ล้านคน 
2. หลีกเล่ียงท่ีจะถามสิ่งท่ีเก่ียวกบัอดีตท่ีผู้ตอบอาจสะเทือนใจ 
3. ไมค่วรใช้ข้อความท่ีสามารถตีความได้หลายแง่มมุ 
4. ไมค่วรใช้ข้อความไมเ่ก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีต้องการจะวดั 
5. ไม่ควรใช้ข้อความท่ีผู้ตอบสามารถตอบได้หรือเลือกตอบเหมือนกันหมดหรือ

ตอบไมไ่ด้เลย 
6. ควรเลือกข้อความท่ีเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมความรู้สึก ความเช่ือ และ

ความพยายามท่ีจะทํา 
7. ใช้ภาษาง่าย ชดัเจน และไมอ้่อมค้อม 
8. ถ้อยคํากะทดัรัด ใช้คําไมเ่กิน 20 คํา 
9. ข้อความหนึง่ควรมีความคดิเดียวและเป็นประโยคเดียว 
10. ไมค่วรใช้คําวา่ ทัง้หมด ทัว่ไป ไมมี่เลย 
11. การใช้คําวา่ เทา่นัน้ ควรจะใช้อยา่งระมดัระวงัท่ีสดุ 
12. ไมค่วรใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 
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13. ในแบบสอบถามควรประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นทัง้นิมานและนิเสธ 
จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการวดัและประเมินเจตคติ สามารถสรุปได้ว่า เจตคติ

เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีจําเป็นจะต้องมีเคร่ืองมือหรือเกณฑ์ในการวัดเพ่ือสร้างความเช่ือถือและ
ความเท่ียงตรง โดยมาตรในการวดัเจตคตินัน้มีอยู่หลายแบบ แตท่ี่ได้รับความนิยมคือมาตรวดัของ
ลิเคิร์ทท่ีแบ่งช่วงการวัดเป็น 5 ช่วง และชุดคําถามชุดหนึ่งควรประกอบไปด้วย คําถามเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง คําถามท่ีเป็นความรู้ และคําถามท่ีเก่ียวกบัความคดิเห็นและเจตคติ ดงันัน้ ในงานวิจยันี ้
จึงเลือกใช้การวดัแบบลิเคิร์ท เน่ืองจากมีการแบ่งมาตรการวดัท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ เรี ยน 
และสอดคล้องกบัลกัษณะของคําถามในแบบวดัเจตคตขิองผู้ เรียน 

 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคิดอรรถฐาน 
งานวิจยัในประเทศ 
อภิรักษ์ อนะมาน (2546:163-169) ได้ศกึษาการบรูณาการการสอนเขียนแบบอรรถ

ฐานในรายวิชาระดบัอดุมศกึษา: รูปแบบการเรียนการสอน โดยพฒันารูปแบบบรูณาการการสอน
เขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดบัอดุมศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนความเรียง
ร้อยแก้ว ทกัษะทางภาษาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนในระดบัอดุมศกึษา ศกึษาผลของ
การใช้รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษาท่ีมีต่อ
ความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้ว ทกัษะทางภาษา และผมสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนในระดบัอุดมศึกษา เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้วและทกัษะ
ทางภาษาของนักศึกษากลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียน
แบบอรรถฐานในรายวิชาระดบัอดุมศกึษากับกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่าง
คือนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ จํานวน 60 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
30 คน กลุ่มควบคมุ 30 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลอง 18 คน 
กลุม่ควบคมุ 14 คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบความสามารถ
ในการเขียนความเรียงร้อยแก้วและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน แบบสอบทักษะทางภาษา 
ประกอบด้วย แบบสอบทกัษะการอ่าน แบบสอบทกัษะการเขียน แบบสอบทกัษะการฟัง และแบบ
สอบทกัษะการพดู และแบบสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาขึน้ คือ รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียนในรายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้ว ทกัษะทางภาษาและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ 
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ลกัษณะเฉพาะของรูปแบบ เง่ือนไขและขอบเขตของรูปแบบ กระบวนการบรูณาการการเรียนการ
สอนของรูปแบบ และกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบ นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษาได้คะแนน
ความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้ว สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดทัง้ 2 กลุ่มสาขาวิชา คือสูง
กว่าร้อยละ 70 มีความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้วสูงกว่านกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้การ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ได้คะแนนทกัษะทางภาษาต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดทัง้ 2 กลุ่มสาขาวิชา คือต่ํากว่าร้อยละ 70 นกัศกึษากลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ท่ีเรียนโดย
ใช้รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษามีทักษะทาง
ภาษาสูงกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนโดยใช้การสอน
แบบปกติมีทักษะทางภาษาสูงกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบ
บูรณาการการสอนการเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดบัอุดมศึกษาอย่างไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบบรูณาการการสอนการเขียนแบบอรรถฐานใน
รายวิชาระดบัอดุมศกึษาได้คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ทัง้ 2 กลุ่ม
สาขาวิชาคือต่ํากว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ และร้อยละ 50 ของกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

ฉตัรชยั อภิวนัท์สนอง (2548: 93-98) ได้ศกึษาการเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่าน ความสามารถในการเขียน และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน
วิธีการสอนตามคู่มือครู โดยเปรียบเทียบความสามารถและแรงจูงใจในการอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนภาษาแบบอรรถ
ฐานกับวิธีการสอนตามคู่มือครู และระหว่างก่อนและหลงัได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน จํานวน 80 คน ซึ่งได้มากจากการสุ่มอย่าง
ง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการสอนของกลุม่ทดลองโดยใช้วิธีการตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน จํานวน 20 คาบ แผนการสอนของกลุม่ควบคมุซึ่งสร้างขึน้ตามขัน้ตอนการสอน
ของคู่มือครูของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จํานวน 20 คาบ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
และแบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการ
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อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานกบัวิธีการสอนตามคูมื่อครูไมแ่ตกตา่งกนั ความสามารถในการ
เขียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐานกับวิ ธีการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ . 01 
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนด้วย
วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ
สอนตามวิธีการสอนตามคูมื่อครูแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แรงจงูใจในการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนและหลงัการได้รับการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั . 01 
และแรงจงูใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนและหลงั
การได้รับการสอนตามวิธีการสอนตามคูมื่อครูไมแ่ตกตา่งกนั 

วรรณระวี วิรัตน์ (2550: 83-84) ได้เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความ
และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
6 โรงเรียนไตรราชวิทยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แบง่เป็นกลุ่มทดลองท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาแบบอรรถฐาน จํานวน 1 ห้องเรียน และกลุม่ควบคมุจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู จํานวน 1 
ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน จํานวน 20 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จํานวน 20 ชั่วโมง 
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนเรียงความ แบบสอบถามวดัเจตคติตอ่วิชาภาษาไทย 
และแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการ
เขียนเรียงความของนกัเรียนท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานกบันกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครูแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเจตคติตอ่วิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานกบันกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครูไมแ่ตกตา่งกนั 

อินทร์วุธ เกษตระชนม์ (2551: 94-100) ได้ศึกษาผลของการสอนการเขียนตาม
แนวคดิอรรถฐานท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง
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สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระหว่างนกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานกับนกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ และระหว่างก่อนและ
หลังการสอนเขียนตามแนวคิดอรรถฐาน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมธัยม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 7 ห้องเรียน จํานวนห้องละ 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง
สร้างสรรค์ เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ แบบวดั
ความคิดสร้างสรรค์ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 16 แผน 
แบง่เป็นแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มทดลอง จํานวน 8 คาบ และแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มควบคมุ 
จํานวน 8 คาบ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมี
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์สงูกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์
และความคิดสร้างสรรค์สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนการเขียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

วิไล พนัชนกกุล (2553: 84-87) ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถด้านการเขียน
ภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับ
การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานก่อนเรียนและหลงัเรียน และศกึษาเจต
คติตอ่การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข จังหวัด
อุดรธานี จํานวน 13 คน ซึ่งได้จากการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แผนการจดัการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน จํานวน 8 แผน 
แผนละ 3 ชัว่โมง แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียน 
แบบวดัเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐาน ผลการวิจยัพบว่า
ความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ความสามารถด้านการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาองักฤษ
ตามแนวการสอนแบบอรรถฐานอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.83 
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สาลิกา หารประทุม (2558: 43-47) ได้ศึกษากิจกรรมการสอนด้วยวิธีอรรถฐาน
กระบวนการเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเร่ืองสร้างแรงบนัดาลใจของนิสิต โดยศึกษา
ความสามารถในการเขียนเร่ืองสร้างแรงบนัดาลใจของนิสติด้วยกิจกรรมการเขียนแบบ Process 
Genre Approach และศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อรูปแบบกิจกรรมการเขียนแบบ 
Process Genre Approach ท่ีพฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่างคือนิสิตชัน้ปีท่ี 3 คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีเรียนรายวิชา 01053305 Narrative and Descriptive 
Composition ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 1 ห้อง มีนิสิตจํานวน 24 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการสอนเขียนด้วยวิธี Process Genre 
Approach เพ่ือพฒันาการเขียนเร่ืองสร้างแรงบนัดาลใจของนิสิต และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตท่ีมีตอ่การเรียนด้วยกิจกรรมการสอนเขียนแบบ Process Genre Approach ผลการวิจยั
พบว่าการจดักิจกรรมการสอนแบบ PGA ช่วยพฒันาการเขียนของนิสิต และนิสิตมีความพึงพอใจ
ตอ่กิจกรรมการสอนเขียนด้วยวิธี Process Genre Approach ในระดบัมากท่ีสดุ 

งานวิจยัตา่งประเทศ 
ไฮแลนด์ (Hyland, 1990) ได้ศกึษาผลของการสอนคําอธิบายอรรถลกัษณ์ท่ีมีผลต่อ

การเขียนเรียงความภาษาองักฤษเชิงโต้แย้ง (Argumentative Essay) พร้อมทัง้นําเสนอรูปแบบ
ภาษาของการเรียงความภาษาอังกฤษของการเขียนในการเรียงความลักษณะดังกล่าวซึ่ง
ผลการวิจยัพบวา่ มีวิธีดงักลา่วเป็นประโยชน์และสง่ผลตอ่คณุภาพของงานเขียน 

ซาลาซูร์ (Salahshoor, 2001)ได้ศกึษาการนําแนวคิดอรรถฐานมาใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศอิหร่าน ซึ่งมีปัญหาเร่ืองการไม่มีพืน้
ฐานความรู้เดิมด้านโครงสร้างทางภาษาของนกัเรียน เม่ือวิเคราะห์แล้วพบว่า นกัเรียนขาดการ ฝึก
ปฏิบตั ิและมีการใช้อรรถลกัษณ์ไม่เหมาะสม ประกอบกบัตําราเรียนมีเนือ้หายาก เช่น บางเนือ้หา
เหมาะกบัการศกึษาเพ่ือการวิจยัมากกวา่จะนํามาใช้สอน จงึสรุปได้วา่ ผู้สอนต้องระมดัระวงัในการ
เลือกใช้เอกสารตําราให้มากขึน้โดยมีเปา้หมายในการเลือกใช้อรรถลกัษณ์ทางภาษาให้เหมาะสม 
เพ่ือปรับปรุงและสง่เสริมความรู้ทางด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้ดีขึน้ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดอรรถฐาน สามารถสรุปได้ว่า แนวคิด
อรรถฐานเป็นแนวคิดท่ีสามารถนํามาใช้กับการเรียนการสอนด้านภาษาซึ่งปรากฏทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยเร่ิมจากพืน้ฐานการอ่านจนกระทัง่พฒันาไปสู่การเขียน และการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ พืน้ฐานของแนวคิดดงักล่าวมาจากการศกึษาตามทฤษฎีความรู้เดิมท่ีมีอยู่ เม่ือผู้ เรียน
สามารถเข้าใจทฤษฎีพืน้ฐานทางภาษาได้แล้วจึงสามารถนํามาสู่กระบวนการเขียนเพ่ือแสดง
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ความรู้และแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ งานวิจยัส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนร้อยแก้ว ผู้วิจยัจึงได้นํา
แนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในด้านการศึกษาทฤษฎีพืน้ฐานด้านการเขียนและการคิดในเชิง
สร้างสรรค์ โดยการประยุกต์กบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืนท่ีเป็น
ลกัษณะของการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ 

6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 
งานวิจยัในประเทศ  
อทุมุพร แก่นทอง (2553: 60-61) ได้เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ โรงเรียน
วดัปากบ่อ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัปากบ่อ 
โดยใช้การสุ่มแบบแบง่กลุ่มจากประชากร โดยจบัสลากห้องเรียน จํานวน 2 ห้องเรียนจากทัง้หมด 
5 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จํานวน 20 คน และกลุ่มควบคมุ 1 ห้องเรียน จํานวน 20 
คน ดําเนินการจัดกลุ่มให้เท่าเทียมกันแบบคละความสามารถของนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจยั
พบว่า การจดัการเรียนรู้หลงัเรียนแบบซินเนคติกส์มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนทัง้ 2 กลุ่มโดยการทดสอบที 
(t-test) มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ภณิดา ยานะ (2554: 48) ได้ศึกษาการใช้เทคนิคซินเนคติกส์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสําหรับส่ือสิ่งพิมพ์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ศกึษาความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสาหรับส่ือสิ่งพิมพ์ของนกัเรียนท่ี เรียนโดยใช้เทคนิคซิ
นเนคติกส์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การเขียนบทโฆษณาสาหรับส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนทา่วงัผาพิทยาคม จงัหวดันา่น จํานวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนบทโฆษณาสาหรับส่ือสิ่งพิมพ์โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสาหรับส่ือสิ่งพิมพ์ เกณฑ์ประเมิน
ความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสาหรับส่ือสิ่งพิมพ์ และแบบสอบถามความคิดเห็น ของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการเขียนบทโฆษณาสาหรับส่ือสิ่งพิมพ์โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์มีความสามารถในการเขียนบทโฆษณา
สาหรับส่ือสิ่งพิมพ์ผา่นเกณฑ์การประเมินตามท่ีตัง้ไว้ และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์
มีความคดิเห็นตอ่การเขียนบทโฆษณา สําหรับส่ือสิ่งพิมพ์อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
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เสาวรัตน์ คําอ่อน (2555: 91-92) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
วิจารณญาณและการยอมรับนบัถือตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
ยอมรับนบัถือตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนเร่ืองการอ่านเชิงวิเคราะห์ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบซิ
นเนคติกส์ และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการยอมรับ
นบัถือตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านเชิงวิเคราะห์
ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มตวัอย่าง
คือนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 และ 2/3 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา จํานวน 61 คน จําแนกเป็น
กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 28 คน และกลุ่มทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ จํานวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิธีละ 9 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
แบบทดสอบซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ
แบบวดัการยอมรับนบัถือตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพ
ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ค่าดชันี
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแบบซินเนคติกส์ เท่ากบั 0.5933 และ 
0.6112 ตามลําดบั นกัเรียนท่ีเรียนโดยจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ มีการคิดและวิจารณญาณและการยอมรับนบัถือตนเองหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
วิจารณญาณและการยอมรับนบัถือตนเอง หลงัเรียนทัง้ 2 รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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อาจิยา หลิมกุล (2556: 54-55) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ โดย
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบัณฑิตท่ีจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ และศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ กลุ่ม
ตวัอย่างคือนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา THA1303 การพฒันาทกัษะการเขียน มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 1 ห้องเรียน 
ทัง้สิน้ 40 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ของทิศนา แขมมณี จํานวน 7 แผน แผนละ 4 คาบ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ และแบบทดสอบความคิดเห็นท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
ซินเนคติกส์ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษามีความสามารถในการเขียนนิทานมากท่ีสุด 
และมีความสามารถด้านการเช่ือมโยงความคิดมากท่ีสุด และความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบณัฑิตท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วยมาก 

อรทยั โรจน์สุกิจ (2556: 101-104) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคซินเนคตกิส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดย
พฒันาชุดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคซินเนค
ติกส์ สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนขัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรม
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ และศกึษาความ
พงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างคืนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวนนักเรียน 50 คน ซึ่งใช้การสุ่มอย่างง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชดุกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ผลการวิจยั
พบวา่ ประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
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เทคนิคซินเนคติกส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ
ชดุกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ โดย
ภาพรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

จรรยา ปิตรัมย์ (2556: 134-137) ได้พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 โดยศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การ
เรียนรู้แบบซินเนคตกิส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ซินเนคติกส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/1 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม จงัหวดับรีุรัมย์ จํานวน 40 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบฝึกทกัษะการเ ขียนเชิงสร้างสรรค์ 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนด้วยแบบฝึก
ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และมีความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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สมพร ช่อสูงเนิน (2558: 115) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการอ่านและการเขียนส่ือ
ความ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ 
CIRC กับการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ โดยพฒันาการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบ CIRC และการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบการอ่านและการเขียนส่ือความเปรียบเทียบการอ่านและการเขียน
ส่ือความระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน และเปรียบเทียบการอ่านและการเขียนส่ือความด้วย
กลุ่มร่วมมือแบ CIRC และการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ศนูย์พฒันาคณุภาพการศกึษา
โตนดใหม ่จงัหวดันครราชสีมา จํานวน 32 คน จาก 2 ห้อง คือ โรงเรียนบ้านโนนมนัเทศ จํานวน 15 
คน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จํานวน 17 คน ท่ีได้รับการจดัห้องเรียนแบบคละกัน ซึ่งประกอบด้วย
นกัเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) และใช้วิธีจบัสลากเลือกกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม โดยโรงเรียนบ้านโนนมนัเทศ จํานวน 13 
คน เรียนด้วยแผนการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และโรงเรียนไตรมิตรวิทยา จํานวน 15 
คน เรียนด้วยแผนการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบซินเนคติกส์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การอา่นและการเขียนส่ือความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มี 
2 แบบ คือ แผนการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง และ
แผนการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบซินเนคติกส์ จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนส่ือความ ผลการวิจัย
พบว่า การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนด นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบ CIRC และการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ มีความสามารถในการอ่านและการเขียนส่ือความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC มีความสามารถในการอ่านและ
การเขียนส่ือความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ปวิตรา กิจจานมุาศ (2559: 77-78) ได้ศกึษาการเปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนร้อยแก้วของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ระหว่างวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์กบัวิธีการสอน
แบบปกต ิโดยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยแก้วก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ และเปรียบเทียบ
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ความสามารถในการเขียนร้อยแก้วของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ระหว่างวิธีการสอนแบบปกติ
และวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 2 ห้องเรียน ได้แก่ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ห้อง 4 และห้อง 5 ห้องละ 22 คน และ 26 คน ตามลําดบั เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยแก้ว ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการเขียนร้อยแก้ว
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ 
คะแนนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถใน
การเขียนร้อยแก้วของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบซิ
นเนคตกิส์กบัวิธีการสอนแบบปกตแิตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

งานวิจยัตา่งประเทศ 
เฮฟวิลิน (Heavilin, 1982) ได้ศกึษาการใช้ซินเนคติกส์เพ่ือช่วยสร้างความคิดในการ

เขียนความเรียงระดับวิทยาลัย โดยทดสอบกับนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีการเรียนรู้ในการคิดเปรียบเทียบและมีทศันคติท่ีดีต่อการเขียนมาก
ขึน้ 

คีย์ (Keyes, 2006) ได้ศกึษาและเปรียบเทียบมมุมองหลายมิติในวรรณคดีและการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาในห้องเรียนท่ีเรียน
ศลิปะการใช้ภาษาองักฤษ ใช้รูปแบบซินเนคติกส์วิเคราะห์วรรณกรรมและประสบการณ์ของแตล่ะ
บุคคล เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเทียบจากประสบการณ์ของแต่ละ
บคุคล เขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการบรรยาย เลา่เร่ือง โดยมุง่เน้นการคิดเชิงอปุมาท่ีแปลกใหม ่
ผลการศกึษาพบว่านกัเรียนและครูมีทศันคติท่ีดีตอ่รูปแบบซินเนคติกส์เป็นกลยทุธ์ในการคิด การ
อุปมาท่ีมีผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในห้องเรียนท่ีเรียนศิลปะการใช้
ภาษาองักฤษ และกระตุ้นให้ครูตระหนกัถึงการสร้างความรู้ใหมจ่ากบริบทของการเล่าเร่ืองคํานึงถึง
การสร้างสิ่งใหม่กับถ้อยคําเดิม การแบ่งปันประสบการณ์ นําไปพัฒนาด้านวิชาชีพและเป็น
แนวทางให้ครูนําไปวิเคราะห์เนือ้หาพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ ท่ีผลิตหลักสูตรได้นําไป
วิเคราะห์พฒันาหลกัสตูร 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ สามารถสรุปได้ว่า 
รูปแบบการสอนดงักล่าวได้นํามาใช้ในงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการคิดและการ
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เขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนร้อยแก้ว สอดคล้องกับงานวิจัยนีท่ี้มุ่งพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการปรับลกัษณะงานเขียนจากร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์เป็นร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการศึกษาและนํารูปแบบการสอนดังกล่าวมาใช้ในงานเขียนท่ีมีความ
หลากหลายรูปแบบมากย่ิงขึน้ 

6.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
งานวิจยัในประเทศ 
วนายทุธ พนัธ์งาม (2554: 70-73) ผลการใช้บทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการเขียนบทร้อย

กรองกลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
สําเร็จรูปเร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสุภาพ สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนด้วย
บทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสภุาพ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หา
คา่ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสภุาพ สําหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป
เร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสุภาพ สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียน
สําเร็จรูปเร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการ
จดัการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 14 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสภุาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสภุาพ ผลการวิจยัพบว่า บทเรียน
สําเร็จรูปเร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนโดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูปเร่ืองการเขียนบทร้อยกรองกลอนสภุาพสําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 สงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คา่ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนสําเร็จรูป เท่ากบั 0.70 
แสดงว่านกัเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้หลงัการเรียน และนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการ
เขียนบทร้อยกรองกลอนสภุาพสําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจตอ่บทเรียนอยู่
ในระดบัมาก 

ชุมพล วงศ์เพชรชารัต (2555: 66-67) ได้ศึกษาผลการพฒันาแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เร่ืองการแตง่คําประพนัธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา
เร่ืองการแตง่คําประพนัธ์ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาคา่ดชันีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเร่ืองการแต่งคําประพันธ์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเร่ืองการแต่งคําประพันธ์ ศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเร่ืองการแตง่คําประพนัธ์ และเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเร่ืองการแตง่คํา
ประพนัธ์ กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลยั ท่ีได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยการจบัสลาก
และสุ่มได้ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 จํานวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปาเร่ืองการแต่งคําประพนัธ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตง่คําประพนัธ์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนตอ่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
ซิปปาเร่ืองการแต่งคําประพันธ์ และแบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการวิจยัพบวา่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
ซิปปาเร่ืองการแต่งคําประพันธ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.03/82.58 ดชันี
ประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิป
ปาเร่ืองการแตง่คําประพนัธ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีคา่เท่ากบั 0.5544 นกัเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเร่ืองการแต่งคํา
ประพันธ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีความพึงพอใจตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบซิปปาเร่ืองการแต่งคําประพนัธ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
นกัเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
ซิปปาเร่ืองการแต่งคําประพันธ์ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 การแต่งคําประพันธ์ประเภทโคลงส่ี
สภุาพ และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 การแต่งคําประพนัธ์ประเภทฉันท์ 11 มีคะแนนหลงัเรียนสูง
กกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

มยุรี บุตรนุช (2556: 54-57) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคํา
ประพนัธ์ประเภทกลอนสภุาพ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเต็มรักศึกษา อําเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ โดยศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการแต่ง
คําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเต็มรัก
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ศึกษา จังหวัดนนทบุรี จํานวน 39 คน ท่ีได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบฝึกเสริมทกัษะการแตง่คําประพนัธ์ประเภทกลอนสภุาพสําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนคําประพนัธ์ประเภทกลอนสภุาพ 
ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะการแตง่คําประพนัธ์ประเภทกลอนสภุาพ สําหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการแตง่คําประพนัธ์ประเภทกลอนสภุาพ สําหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สนุนัท์ ธาราศกัดิ์ (2555: 61-63) ได้ศกึษาการใช้แบบฝึกทกัษะการแตง่บทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแตง่บทร้อยกรองประเภทกาพย์สําหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการแตง่บท
ร้อยกรองประเภทกาพย์ กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนไชยปราการ 
จํานวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ท31102 หน่วยสุนทรกาพย์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบฝึกทกัษะ
การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ จํานวน 22 แผน แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการแต่งบท
ร้อยกรองประเภทกาพย์ และแบบฝึกทกัษะการแตง่บทร้อยกรองประเภทกาพย์ ผลการวิจยัพบว่า 
แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์มีประสิทธิภาพยอมรับได้ท่ีเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 และคะแนนสอบเฉล่ียหลงัเรียนด้านการแตง่บทร้อยกรองประเภทกาพย์ของกลุ่มตวัอย่างสงู
กวา่คะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ประจกัษ์ น้อยเหน่ือย (2557: 104-106) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีสหบทท่ีมีตอ่ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ศกึษาพฒันาการความสามารถในการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนด้วย
ทฤษฎีสหบทกบัเกณฑ์ร้อยละ 80 กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 40 คน ท่ี
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นนกัเรียนท่ีเลือกเรียนในรายวิชา
การแตง่คําประพนัธ์ โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้
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การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีสหบท จํานวน 4 แผน แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทหลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 พฒันาการความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 สงูขึน้หลงัจากได้รับการจดัการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีสหบท และความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท มีค่าร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

งานวิจยัตา่งประเทศ 
แอดเลอร์ (Adler, 2002) ได้ศกึษาบทบาทการปฏิบตัิพฒันาการเขียนกบันกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพฒันาความเข้าใจในระดบัท่ีแตกต่างของ
วัยรุ่นและเพ่ือพัฒนาผู้ เขียนในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้ เรียนได้ช่วยให้
นักเรียนทําความเข้าใจในวิชาการ นักเรียนมีจินตนาการสูงจึงส่งผลให้การปฏิบัติการเขียน
สร้างสรรค์พฒันาขึน้ 

บายแลนด์ (Byland, 2005) ได้ศึกษาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึก
เขียนตอบเพ่ือนและเขียนประเมินตนเอง ผลการวิจยัท่ีพบว่า นกัเรียนท่ีเข้าร่วมในกลุ่มซึ่งใช้วิธีการ
ฝึกเขียนถึงเพ่ือนและเขียนประเมินตนเอง ได้แสดงให้เห็นทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์และทกัษะ
ด้านการเขียนของนกัเรียนอยา่งเห็นได้ชดั เพราะกระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการ
เขียนคือความสามารถในการวิเคราะห์งานเขียน และจําแนกข้อความท่ีเป็นจดุแข็งและจดุอ่อนของ
เนือ้เร่ืองได้ นกัเรียนท่ีสามารถคดิอย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกบังานเขียนสามารถอธิบายและพิสจูน์
ว่าการอธิบายของพวกเขาและสามารถรวบรวมคําถามและตวัอย่างประกอบซึ่งจะช่วยให้ผู้ เขียน
หรือตวัเขาเองได้เรียนรู้วิธีการท่ีจะพฒันางานเขียนท่ีดีเช่นกัน รวมทัง้ครูผู้สอนด้านการประพนัธ์
สามารถชว่ยสง่เสริมให้นกัเรียนได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกบังานเขียนได้เช่นกนั 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุป
ได้ว่า งานวิจยัส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาวิธีการพัฒนาความสามารถในการเขียนร้อยกรอง ท่ีมุ่งเน้น
ความถูกต้องของฉันทลกัษณ์และมีเนือ้หาท่ีเหมาะสม แต่ยังมีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับงานเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ค่อนข้างน้อย งานวิจัยนีจ้ึงได้ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการเขียนร้อยกรองโดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการ
สอนซินเนคตกิส์ เพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียน 
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6.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเจตคตต่ิอการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
งานวิจยัในประเทศ 
พิมพ์ใจ พจน์สมพงส์ (2549: 69-70) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการเขียนบท

ประพนัธ์ในงานอาชีพสําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนบทประพันธ์ในงานอาชีพของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีมีตอ่การใช้แบบฝึกการเขียนบทประพนัธ์ในงานอาชีพ กลุ่มตวัอย่าง
คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จํานวน 34 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้บทประพนัธ์ในงานอาชีพ แบบฝึกการเขียน
บทประพนัธ์ในงานอาชีพ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนบทประพนัธ์ในงานอาชีพ 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนบทประพันธ์ในงาน
อาชีพ ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการเขียนบทประพันธ์ในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพมีประสิทธิภาพ 86.91/75/59 ความสามารถด้านการเขียนบทประพนัธ์ใน
งานอาชีพของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัการใช้แบบฝึกสงูกว่าก่อนการใช้แบบฝึก
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2 มีความ
คดิเห็นตอ่การใช้แบบฝึกการเขียนบทประพนัธ์ในงานอาชีพในระดบัเหมาะสมมาก 

จงรักษ์ น้อยอ่าง (2553: 74-76) ได้ศกึษาการพฒันาความสามารถการเขียนบทร้อย
กรองด้วยการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เพลงเป็นส่ือของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยเปรียบเทียบความสามารถการเขียนบทร้อยกรองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้วยการ
จดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เพลงเป็นส่ือ และการจดัการเรียนรู้แบบปกติระหว่างก่อนเรียน
กบัหลงัเรียน และเปรียบเทียบเจตคติต่อการเขียนบทร้อยกรองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เพลงเป็นส่ือกับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนชมุชนบ้านกลบั (สราญราษฎร์) จํานวน 60 คน 
ซึง่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยจบัสลากกลุ่มตวัอย่าง 2 ห้อง ห้อง
ละ 30 คน ได้ห้องประถมศึกษาปีท่ี 6/1 เป็นกลุ่มทดลองสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้เพลงเป็นส่ือ ห้องประถมศกึษาปีท่ี 6/2 เป็นกลุ่มควบคมุจดัการเรียนรู้แบบปกติ เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เพลงเป็นส่ือ 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนบทร้อยกรอง 
และแบบวดัเจตคติตอ่การเขียนบทร้อยกรอง ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า 
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ความสามารถในการเรียนการเขียนบทร้อยกรองของนกัเรียนหลงัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้เพลงเป็นส่ือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 
ความสามารถในการเรียนเขียนบทร้อยกรองของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เพลงเป็นส่ือสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และเจตคติตอ่การเขียนบทร้อยกรองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เพลงเป็นส่ือสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

นิศรา วงษ์สบุรรณ์ (2553: 99-100) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการ
แตง่ร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสภุาพของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 
MAT กบัการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแตง่
ร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียน โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT และการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และศกึษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จํานวน 2 ห้องเรียน รวมทัง้สิน้ 
100 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแผนการจดัการเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนแบบปกติเร่ืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสภุาพ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองการแตง่ร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสภุาพ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยการ
จดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉล่ียสงูกว่ากลุ่มท่ีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแต่งร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทัง้ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลการศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่าในภาพรวมนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 

จรินทร์ งามแม้น (2553: 90-92) ได้ศกึษาการพฒันาแบบฝึกการเขียนคําประพนัธ์
กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 สําหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 โดยศึกษาข้อมูล
พืน้ฐานในการพฒันาแบบฝึกการเขียนคําประพนัธ์กลอนสภุาพและกาพย์ยานี 11 พฒันาและหา
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ประสิทธิภาพของแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ทดลองใช้แบบฝึกและประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึก และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกการเขียนคําประพันธ์
กลอนสภุาพและกาพย์ยานี 11 กลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 สาขางาน
การบญัชี โรงเรียนพฒันบริหารธุรกิจ จํานวน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบฝึกการ
เขียนคําประพนัธ์กลอนสภุาพและกาพย์ยานี 11 สําหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 
จํานวน 4 ชุด แผนการจดัการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้านการเขียนคํา
ประพนัธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียน ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียน ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องการให้มีการพฒันาแบบฝึกท่ีมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย รูปเล่มมีภาพประกอบท่ีมีสีสนัสวยงาม ควรฝึกจากง่ายไปยากและเน้นการ
ฝึกเป็นรายบคุคล ผู้วิจยัสามารถพฒันาแบบฝึกท่ีมีคา่ประสิทธิภาพ 87.64/78/82 โดยระหว่างการ
ทดลองใช้แบบฝึก นกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน สามารถทําแบบฝึกได้ถูกต้อง
และเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนพงึพอใจกบัการเรียนด้วยแบบฝึก 
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้
วา่ งานวิจยัสว่นใหญ่มุง่เน้นการศกึษาเจตคติท่ีมีตอ่รูปแบบหรือวิธีการสอนท่ีพฒันาความสามารถ
ในการเขียนร้อยกรอง  และพบงานวิจัยเพียงชิ น้เดียวท่ีศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ ผู้ วิจัยจึงนําลักษณะของการกําหนดกรอบคําถามและประเด็นในการวัดเจตคติมา
ประยกุต์ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือในงานวิจยั เพ่ือศกึษาเจตคติท่ีผู้ เรียนมีตอ่การเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ ทัง้นี ้เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจยัเพ่ือศกึษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบ

การสอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ในครัง้นี ้มีจดุมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กบัเกณฑ์ร้อย
ละ 80 วิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ และศกึษาเจตคติตอ่
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบือ้งต้น (Pre 
Experimental Research) โดยผู้วิจยัดําเนินการวิจยัตามลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
3. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
4. วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการทําวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัอิน
ทารามสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 7 ห้องเรียน รวม 167 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทําวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 3 

จํานวน 30 คน ท่ีได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นนกัเรียนท่ีเลือก
เรียนในรายวิชาการเขียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอินทาราม  สังกัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การศกึษาค้นคว้าครัง้นีดํ้าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาทดลอง

จํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทดสอบก่อนและหลงัเรียน  โดยดําเนินการทดสอบก่อนการ
เรียน 1 คาบ ทดสอบหลงัการเรียน 1 คาบ และดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทัง้สิน้ 10 คาบ 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หารายวิชาการเขียน ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมของหลกัสตูรสถานศกึษา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวดัอินทาราม โดยศกึษาเก่ียวกบัหลกัและกลวิธีในการประพนัธ์ร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ ประเภทกาพย์และกลอน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีป้ระกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐาน

ร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ จํานวน 4 แผน รวมทัง้สิน้ 10 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ เป็น

แบบทดสอบอตันยั จํานวน 2 ข้อ สําหรับใช้ในการทดสอบความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ซึง่ครอบคลมุองค์ประกอบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีกําหนดไว้
ในงานวิจยั โดยแบง่เป็น 3 ด้าน คือ ด้านฉนัทลกัษณ์ร้อยกรอง ด้านเนือ้หาและการนําเสนอแนวคิด 
และด้านการใช้ภาษา 

3. แบบวดัเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบสอบถามความรู้สึก
ของผู้ เรียน จํานวน 17 ข้อ สําหรับใช้ในการสอบถามเพ่ือวดัเจตคติของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความคิดเก่ียวกับการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ ด้านความรู้สึกเก่ียวกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และด้านพฤติกรรมการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐาน
ร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ จํานวน 4 แผน รวมทัง้สิน้ 10 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที มี
ขัน้ตอนดงันี ้
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1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
คําอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ เพ่ือกําหนดขอบเขตเนือ้หาของบทเรียน สาระสําคัญ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ อปุกรณ์และแหลง่การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.2 ศกึษาข้อมลูและคดัเลือกเนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้โดยคดัเลือกตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และผลการเรียนรู้รายวิชาการเขียน ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัอินทาราม ประกอบกบัการพิจารณาตามความยากง่ายของเนือ้หาให้
สอดคล้องกับผู้ เรียนและประโยชน์ของเนือ้หาท่ีสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ คํา
ประพนัธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 และกลอนสภุาพ 

1.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการและแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ จากเอกสารและงานวิจัย
เก่ียวกบัแนวคิดอรรถฐานและรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ แล้วสงัเคราะห์กระบวนการการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์เพ่ือพฒันาความสามารถในเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ดงันี ้
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ตาราง 2 กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
ในงานวิจัย 

แนวคิดอรรถฐาน 
รูปแบบการสอน 
ซินเนคตกิส์ 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 
การให้รูปแบบ 

ขัน้ท่ี 1 การให้รูปแบบ  การสอนฉันทลกัษณ์
และการลําดบั

เนือ้ความตามรูปแบบ
เร่ืองเลา่เชิงจินตนาการ 

ขัน้ท่ี 2 
ขัน้เขียนร้อยกรองตาม

หวัข้อท่ีกําหนด 

ขัน้ท่ี 2 การตกลง
ร่วมกนัเก่ียวกบั

เนือ้ความ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้นํา 
นกัเรียนเขียนร้อยกรอง

ตามความเข้าใจ 

นกัเรียนเขียนร้อยกรอง
ตามหวัข้อท่ีกําหนด 

ขัน้ท่ี 3 
ขัน้การสร้างอปุมาแบบ

ตรง 

ขัน้ท่ี 2 การสร้างอปุมา
แบบตรงหรือ

เปรียบเทียบแบบตรง 

นกัเรียนเปรียบเทียบ
ความเหมือนของ

สิ่งของสองสิ่ง 
ขัน้ท่ี 4 

ขัน้การสร้างอปุมา
บคุคล 

ขัน้ท่ี 3 การสร้างอปุมา
บคุคลหรือเปรียบเทียบ

บคุคลกบัสิ่งของ 

นกัเรียนเปรียบเทียบ
ตนเองกบัสิ่งอ่ืน 

ขัน้ท่ี 5 
ขัน้การสร้างอปุมาคําคู่

ขดัแย้ง 

ขัน้ท่ี 4 การสร้างอปุมา
คําคูข่ดัแย้ง 

นกัเรียนเลือกจบัคูคํ่าคู่
ขดัแย้ง 

ขัน้ท่ี 6 
ขัน้การอธิบาย

ความหมายของคําคู่
ขดัแย้ง 

ขัน้ท่ี 5 การอธิบาย
ความหมายของคําคู่

ขดัแย้ง 

นกัเรียนเช่ือมโยงคําคู่
ขดัแย้งกบัหวัข้อบทร้อย
กรองท่ีได้รับในขัน้ต้น 

ขัน้ท่ี 7 
ขัน้การสร้างสรรค์

ชิน้งาน 

ขัน้ท่ี 3 การสร้าง
เนือ้ความร่วมกนัใน
กลุม่และโดยอิสระ 

ขัน้ท่ี 6 การนําความคิด
ใหมม่าสร้างสรรค์งาน 

นกัเรียนเขียนร้อยกรอง
อีกครัง้โดยใช้แนวคดิ

จากคําคูข่ดัแย้ง 
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1.4 ผู้ วิจัยดําเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ จํานวน 10 คาบเรียน 
สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 3 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
 

คาบเรียนที่ เร่ือง จ านวนคาบ 
1 ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน 1 

2-6 การเขียนกาพย์ยานี 11 5 
7-11 การเขียนกลอนสภุาพ 5 
12 ทดสอบหลงัเรียน 1 

 
1.5 จัดทําแผนการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐาน

ร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ จํานวน 4 แผน รวมทัง้สิน้ 10 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที ซึ่งแต่
ละแผนการจดัการเรียนรู้จะประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้

1.5.1 ผลการเรียนรู้ 
1.5.2 สาระสําคญั 
1.5.3 สาระการเรียนรู้ 
1.5.4 ชิน้งาน/ภาระงาน 
1.5.5 การประเมินผล 
1.5.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การให้รูปแบบ 
- การให้นกัเรียนอา่นคําประพนัธ์ร้อยกรอง 
- การสงัเกตและอธิบายโครงสร้างและการลําดบัเนือ้ความของร้อยกรอง 
- การศกึษาฉนัทลกัษณ์ร้อยกรอง 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้เขียนร้อยกรองตามหวัข้อท่ีกําหนด 
- การแตง่คําประพนัธ์ร้อยกรองตามความเข้าใจของผู้ เรียน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การสร้างอปุมาแบบตรง 
- การกําหนดสิ่งของ 2 สิ่ง แล้วเปรียบเทียบความเหมือน 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้การสร้างอปุมาบคุคล 
- การเปรียบเทียบตนเองกบัสิ่งอ่ืน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การสร้างอปุมาคําคูข่ดัแย้ง 
- การเลือกคําจากขัน้ท่ี 3 และขัน้ท่ี 4 มาสร้างคําคูข่ดัแย้ง 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้การอธิบายความหมายของคําคูข่ดัแย้ง 
- การพิจารณาคําคูข่ดัแย้ง 
- การเช่ือมโยงคําคูข่ดัแย้งกบัหวัข้อบทร้อยกรองท่ีได้รับ 

ขัน้ท่ี 7 ขัน้การสร้างสรรค์ชิน้งาน 
- การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดคําคูข่ดัแย้ง 
- การนําเสนอ แลกเปล่ียนความคดิเห็น 
- การประเมินชิน้งาน 

1.5.7 ส่ือ/แหลง่การเรียนรู้ 
1.5.8 บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.6 ผู้ วิจยันําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนํา ก่อนนําไปให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านการเขียนบทร้อยกรอง และด้านการวดัและประเมินผล 
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบพิจารณาในเร่ืองความชดัเจน ความเหมาะสมของเนือ้หา ลําดบัขัน้ใน
การสอน ความเหมาะสมสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนกบัผลการเรียนรู้ พบว่าแผนการจดัการ
เรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคดิอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มี
ค่า IOC เท่ากับ 0.86 โดยผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเร่ืองการพิจารณาการจัดการ
เรียนรู้เนือ้หาเร่ืองการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ให้ครบถ้วน และพิจารณาเนือ้หาให้สอดคล้อง
ตามแนวคดิของรูปแบบ 

1.7 ผู้วิจยันําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงจากผู้ เช่ียวชาญ
แล้ว ไปทดลองใช้กับห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง จํานวน 1 แผน เพ่ือพิจารณา
ข้อบกพร่องความเหมาะสมด้านเวลา ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนนําไปใช้ทดลองกบักลุม่ทดลอง 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ มี
ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ศกึษาเอกสาร ตํารา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
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2.2 ศึกษาคําอธิบายรายและผลการเรียนรู้วิชาการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนวดัอินทาราม 

2.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและประเมินผล 

2.4 ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบอตันยั จํานวน 2 ข้อ สําหรับใช้ในการทดสอบความสามารถทางการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2.5 ผู้ วิจยันําแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ี
สร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หา รวมทัง้
ความถกูต้องในการใช้ภาษา จากนัน้นําแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ก่อนนําไปให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านการเขียนบทร้อยกรอง และด้านการวดัและประเมินผล 
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและสํานวนภาษา โดยพิจารณาจากค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Item of Congruence: IOC) พบว่า แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ มีคา่ IOC เทา่กบั 0.83 

2.6 ผู้ วิจยันําแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลอง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา ภาษา และเวลา 

2.7 วิ เคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก ของแบบทด สอบวัด
ความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ โดยนําสําเนาคําตอบของนักเรียน เพ่ือให้
ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาไทยจํานวน 2 ท่าน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีพัฒนาขึน้ 
จากนัน้นําผลการตรวจมาคํานวณหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
ความสามารถแบบอัตนัย และหาค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบความสามารถด้วยวิธีหาค่า

ความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ซึ่งเป็นวิธีท่ีครอนบาค (α-Cronbach) 
สร้างขึน้ พบว่าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์มีค่าความยาก
ง่าย เทา่กบั 0.53 และมีคา่อํานาจจําแนก เทา่กบั 0.66 

2.8 ผู้ วิจัยพัฒนาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ขึน้โดยมีวิธีดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

2.8.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์และองค์ประกอบของการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีกําหนดไว้ในงานวิจยั 
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2.8.2 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้วิชาการเขียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวดัอินทาราม เพื่อนํามากําหนดโครงสร้างของแบบประเมินความสามารถ
ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

2.8.3 ผู้ วิจยัพัฒนาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์แบบวิเคราะห์ส่วนประกอบย่อยของงานเขียน ให้ครอบคลุมองค์ประกอบของ
ความสามารถในงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีกําหนดไว้ในงานวิจยั โดยปรับจากเกณฑ์การ
ประเมินการแต่งคําประพันธ์ร้อยกรอง ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ (2559: 13) ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีใช้การแข่งขนัระดบัชาติ และสอดคล้องกบัระดบั
ของผู้ เ รียน ผู้ วิจัยได้พัฒนาเกณฑ์เพิ่มเติม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน         
ฉันทลกัษณ์ เป็นลกัษณะบงัคบัท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นงานเขียนประเภทร้อยกรอง ให้คา่นํา้หนกั 20 
คะแนน ด้านเนือ้หาและแนวคิด เป็นการประเมินในแง่ของเนือ้ความว่ามีความลุ่มลึกในเนือ้หา มี
ความสร้างสรรค์ทางความคดิอยา่งไร ให้คา่นํา้หนกั 40 คะแนน ด้านการใช้ภาษา เป็นการประเมิน
การใช้ภาษาในการส่ือสารว่ามีความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงการใช้ภาษาในทาง
สร้างสรรค์ในแง่ของการใช้คําท่ีไพเราะร่ืนห ูใช้กวีโวหารเปรียบเทียบ ให้คา่นํา้หนกั 40 คะแนน โดย
สามารถสรุปได้ ดงันี ้
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ตาราง 4 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
 

ระดับเกณฑ์
คะแนน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

1.ด้านฉนัทลกัษณ์ คา่นํา้หนกั 20 คะแนน 
1.1 จํานวน
คํา วรรค บาท 
และบท 

จํานวนคํา 
วรรค บาท 
และบท 
ครบถ้วน 

จํานวนคํา 
วรรค บาท 
และบท ขาด
ไป 1 ตําแหนง่ 

จํานวนคํา 
วรรค บาท 
และบท ขาด
ไป 2 ตําแหนง่ 

จํานวนคํา 
วรรค บาท 
และบท ขาด
ไป 3 ตําแหนง่ 

จํานวนคํา 
วรรค บาท 
และบท ขาด
ไปตัง้แต ่4 
ตําแหนง่ขึน้
ไป 

1.2 สมัผสั
บงัคบั และ
เสียงท้าย
วรรค (กรณี
ของกลอน
สภุาพ) 

เขียนบทร้อย
กรองท่ีมีคํา
สมัผสับงัคบั
และเสียงท้าย
วรรค (กรณี
ของกลอน
สภุาพ) 
ถกูต้องทกุ
ตําแหนง่ 

เขียนบทร้อย
กรองท่ีมีคํา
สมัผสับงัคบั
และเสียงท้าย
วรรค (กรณี
ของกลอน
สภุาพ) ผิด 1 
ตําแหนง่ 

เขียนบทร้อย
กรองท่ีมีคํา
สมัผสับงัคบั
และเสียงท้าย
วรรค (กรณี
ของกลอน
สภุาพ) ผิด 2 
ตําแหนง่ 

เขียนบทร้อย
กรองท่ีมีคํา
สมัผสับงัคบั
และเสียงท้าย
วรรค (กรณี
ของกลอน
สภุาพ) ผิด 3 
ตําแหนง่ 

เขียนบทร้อย
กรองท่ีมีคํา
สมัผสับงัคบั
และเสียงท้าย
วรรค (กรณี
ของกลอน
สภุาพ) ผิด
ตัง้แต ่4 
ตําแหนง่ขึน้
ไป 

1.3 สมัผสั
เลือนและ
สมัผสัซํา้ 

ไมมี่การใช้คํา
สมัผสัเลือน
และสมัผสัซํา้ 

มีการใช้คํา
สมัผสัเลือน
หรือสมัผสัซํา้ 
1 ตําแหนง่ 

มีการใช้คํา
สมัผสัเลือน
หรือสมัผสัซํา้ 
2 ตําแหนง่ 

มีการใช้คํา
สมัผสัเลือน
หรือสมัผสัซํา้ 
3 ตําแหนง่ 

มีการใช้คํา
สมัผสัเลือน
หรือสมัผสัซํา้
ตัง้แต ่4 
ตําแหนง่ขึน้
ไป 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ระดับเกณฑ์
คะแนน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

1.4 การเขียน
ตวัสะกด
การันต์ 

ไมมี่การเขียน
ตวัสะกด
การันต์ผิด 

มีการเขียน
ตวัสะกด
การันต์ผิด 1 
ตําแหนง่ 

มีการเขียน
ตวัสะกด
การันต์ผิด 2 
ตําแหนง่ 

มีการเขียน
ตวัสะกด
การันต์ผิด 3 
ตําแหนง่ 

มีการเขียน
ตวัสะกด
การันต์ผิด
ตัง้แต ่4 
ตําแหนง่ขึน้
ไป 

2.ด้านเนือ้หาและแนวคิด คา่นํา้หนกั 40 คะแนน 
2.1 การ
นําเสนอ
แนวคิดท่ีตรง
ประเดน็และ
สอดคล้องกบั
อรรถลกัษณ์
ของภาษา 

มีการนําเสนอ
แนวคิดตรง
ประเดน็ท่ี
กําหนด 
พร้อมทัง้
อธิบาย
ประเดน็ได้
อยา่งกระจา่ง
ชดั ตรงตาม
อรรถลกัษณ์
ของเร่ืองเลา่
เชิง
จินตนาการ 

มีการนําเสนอ
แนวคิดตรง
กบัประเดน็ท่ี
กําหนด มีการ
อธิบาย
ประเดน็ ตรง
ตามอรรถ
ลกัษณ์ของ
เร่ืองเลา่เชิง
จินตนาการ 

มีการกลา่วถึง
ประเดน็ท่ี
กําหนด แต่
ไมไ่ด้อธิบาย
ประเดน็ให้
ชดัเจน และมี
สว่นท่ีไม่
สอดคล้อง
ตามอรรถ
ลกัษณ์ของ
เร่ืองเลา่เชิง
จินตนาการ 
1-2 สว่น 

มีการกลา่วถึง
ประเดน็ท่ี
กําหนด แตมี่
การกลา่วถึง
ประเดน็อ่ืนท่ี
ไมเ่ก่ียวข้อง 
และมีสว่นท่ี
ไมส่อดคล้อง
ตามอรรถ
ลกัษณ์ของ
เร่ืองเลา่เชิง
จินตนาการ 
3-4 สว่น 

ไมไ่ด้กลา่วถึง
ประเดน็ท่ี
กําหนด และ
ไมต่รงตาม
อรรถลกัษณ์
ของเร่ืองเลา่
เชิง
จินตนาการ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ระดับเกณฑ์
คะแนน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

2.2 เนือ้หา
สร้างสรรค์ มี
ความแปลก
ใหม ่

มีการนําเสนอ
พร้อมอธิบาย
เนือ้หาท่ี
สร้างสรรค์ มี
ความแปลก
ใหมจ่าก
แนวความคิด
เดมิท่ีเคย
ปรากฏ มี
ความเป็น
เอกภาพและ
มีมมุมองหรือ
ประเดน็ท่ี
นา่สนใจ
แตกตา่งจาก
มมุมองทัว่ไป 

มีการนําเสนอ
พร้อมอธิบาย
เนือ้หาท่ี
สร้างสรรค์ มี
ความแปลก
ใหมจ่าก
แนวความคิด
เดมิท่ีเคย
ปรากฏ แตย่งั
ขาดความเป็น
เอกภาพหรือ
ความ
นา่สนใจ 

มีการนําเสนอ
ประเดน็
เนือ้หาท่ี
สร้างสรรค์ มี
ความแปลก
ใหม ่แตย่งั
ไมไ่ด้อธิบาย
แนวคิดนัน้ให้
กระจา่ง 
ชดัเจน 

มีการนําเสนอ
ประเดน็ใหม่ 
แตย่งัขาด
ความ
สร้างสรรค์
หรือความ
นา่สนใจ 

ไมมี่การ
นําเสนอ
เนือ้หา
สร้างสรรค์
หรือแปลก
ใหม ่
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ระดับเกณฑ์
คะแนน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

2.3 เนือ้หามี
ประโยชน์หรือ
คณุคา่ตอ่
ผู้อา่น 

เนือ้หามี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่นและ
สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่นได้ใน
ลกัษณะเป็น
รูปธรรมท่ี
นําไปใช้ได้
อยา่งชดัเจน 

เนือ้หามี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่นและ
สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่นได้ แต่
ยงัขาดความ
ชดัเจนใน
ลกัษณะ
รูปธรรม 

เนือ้หามี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่นและ
สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่นได้บ้าง 
แตไ่มส่ามารถ
สรุปเป็น
ข้อคิดไปใช้
ประโยชน์ได้ 

เนือ้หามี
ประโยชน์แก่
ผู้อา่น แตย่งั
ไมส่ามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่นให้มี
ความรู้สกึใน
ทางบวก 
รวมทัง้ไม่
สามารถสรุป
เป็นข้อคดิไป
ใช้ประโยชน์
ได้ 

เนือ้หาไมมี่
ประโยชน์แก่
ผู้อา่นและไม่
สามารถ
จรรโลงใจ
ผู้อา่นให้มี
ความรู้สกึใน
ทางบวก 
รวมทัง้ไม่
สามารถสรุป
เป็นข้อคดิไป
ใช้ประโยชน์
ได้ 

2.4 การ
นําเสนอ
จินตนาการท่ี
แตกตา่งจาก
เดมิ 

มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ
ใหม่ๆ  อย่าง
ชดัเจน ไม่
เหมือนกบั
งานเขียน  
เดมิ ๆ 

มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ
ใหม่ๆ  บ้าง 

มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ
เล็กน้อย 

มีการ
สอดแทรก
จินตนาการ 
แตไ่มต่รงกบั
หวัข้อหรือไม่
เป็นประโยชน์ 

ไมมี่การ
สอดแทรก
จินตนาการ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ระดับเกณฑ์
คะแนน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

3.ด้านการใช้ภาษา คา่นํา้หนกั 40 คะแนน 
3.1 การ
เลือกใช้คําท่ี
เหมาะสมกบั
งานเขียน 

ใช้คําท่ีเป็น
ภาษาเขียน 
ถกูต้องตาม
ระดบัภาษา 
และเลือกใช้
คําได้
เหมาะสมกบั
เนือ้เร่ือง
ทัง้หมด 

มีใช้คําท่ีเป็น
ภาษาพดู 
หรือใช้คําผิด
ระดบัภาษา 
หรือเลือกใช้
คําไม่
เหมาะสมกบั
เนือ้เร่ือง 1 
ตําแหนง่ 

มีใช้คําท่ีเป็น
ภาษาพดู 
หรือใช้คําผิด
ระดบัภาษา 
หรือเลือกใช้
คําไม่
เหมาะสมกบั
เนือ้เร่ือง 2 
ตําแหนง่ 

มีใช้คําท่ีเป็น
ภาษาพดู 
หรือใช้คําผิด
ระดบัภาษา 
หรือเลือกใช้
คําไม่
เหมาะสมกบั
เนือ้เร่ือง 3 
ตําแหนง่ 

มีใช้คําท่ีเป็น
ภาษาพดู 
หรือใช้คําผิด
ระดบัภาษา 
หรือเลือกใช้
คําไม่
เหมาะสมกบั
เนือ้เร่ืองตัง้แต ่
4 ตําแหนง่ขึน้
ไป 

3.2 การใช้
ภาษาท่ี
สละสลวย
และมีความ
ไพเราะ 

มีการใช้ภาษา
ไพเราะ 
สละสลวย 
และราบร่ืน 
ชว่ยทําให้คํา
ประพนัธ์
ไพเราะยิ่งขึน้ 

มีการใช้ภาษา
ไพเราะ 
สละสลวย 
และราบร่ืน 
อา่นแล้ว
เข้าใจได้ง่าย 

มีการใช้ภาษา
ท่ีส่ือสารได้
เข้าใจได้ง่าย 

มีการใช้ภาษา
ท่ียากตอ่
ความเข้าใจ 
อาจจะต้อง
ต้องตีความ
มากกวา่ปกติ 

ไมส่ามารถ
เข้าใจภาษา
หรือเนือ้เร่ือง
ได้ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ระดับเกณฑ์
คะแนน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

3.3 การเลน่
สมัผสัในหรือ
การเลน่คํา 

มีการเลน่
สมัผสัใน 
(สมัผสัสระ
หรือสมัผสั
พยญัชนะ) 
หรือการเลน่
คํา หรือการ
ซํา้คําครบทกุ
วรรค 

ขาดการเลน่
สมัผสัใน 
(สมัผสัสระ
หรือสมัผสั
พยญัชนะ) 
หรือการเลน่
คํา หรือการ
ซํา้คํา 1 วรรค 

ขาดการเลน่
สมัผสัใน 
(สมัผสัสระ
หรือสมัผสั
พยญัชนะ) 
หรือการเลน่
คํา หรือการ
ซํา้คํา 2 วรรค 

ขาดการเลน่
สมัผสัใน 
(สมัผสัสระ
หรือสมัผสั
พยญัชนะ) 
หรือการเลน่
คํา หรือการ
ซํา้คํา 3 วรรค 

ขาดการเลน่
สมัผสัใน 
(สมัผสัสระ
หรือสมัผสั
พยญัชนะ) 
หรือการเลน่
คํา หรือการ
ซํา้คําตัง้แต ่ 4 
วรรคขึน้ไป 

3.4 การใช้
โวหาร
ภาพพจน์ 

มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ตา่งๆ สง่เสริม
เนือ้หาให้มี
ความหมาย
ลกึซึง้กินใจ
อยา่งน้อย 2 
ตําแหนง่ 

มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์
ตา่งๆ สง่เสริม
เนือ้หาให้มี
ความหมาย
ลกึซึง้กินใจ
อยา่งน้อย 1 
ตําแหนง่ 

มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์ 
ตา่งๆ สง่เสริม
เนือ้หาแตข่าด
ความ
เหมาะสมหรือ
สอดคล้อง 

มีการใช้
โวหาร
ภาพพจน์ท่ีไม่
เก่ียวข้องกบั
เนือ้หาและ
ขาดความ
เหมาะสมหรือ
สอดคล้อง 

ไมมี่การใช้
โวหาร
ภาพพจน์ 
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2.8.4 ผู้ วิจัยนําเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม จากนัน้นําเกณฑ์การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ก่อนนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการสอนภาษาไทย ด้านการเขียนบทร้อยกรอง และด้านการวดัและประเมินผล จํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างเนือ้หาและพฤติกรรมท่ีต้องการวดั โดยพิจารณาจาก
คา่ดชันีความสอดคล้อง (Item of Congruence: IOC) พบว่า การประเมินความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ มีคา่ IOC เทา่กบั 0.75 

2.8.5 ผู้ วิจัยนําเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กบัห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
ในการทดลอง โดยนําผลงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์มาถ่ายสําเนาผลงาน เสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญ 2 ท่านเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ จากนัน้นํา
คะแนนท่ีได้มาคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-
moment correlation coefficient) พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้สอง
ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.88 แสดงว่าเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีคณุภาพ 

3. การสร้างแบบวดัเจตคตติอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ มีขัน้ตอนดงันี ้
3.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบวดัเจตคติมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ตามวิธีของลิ

เคร์ิท (Likert) 
3.2 ผู้วิจยัรวมรวบและวิเคราะห์เนือ้หาแบบวดัเจตคติจากงานวิจยั แล้วนํามาพฒันา

และปรับปรุงให้สอดคล้องกบังานวิจยันี ้โดยปรับจากงานวิจยัของจงรักษ์ น้อยอ่าง (2553: 106-
108) สรุปเป็นกรอบด้านการวดัท่ีสําคญัในด้านต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความคิดเก่ียวกับการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ด้านความรู้สึกเก่ียวกบัการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ และด้านพฤตกิรรมการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

3.3 ดําเนินการสร้างแบบวัดเจตคติ เป็นข้อคําถามท่ีใช้ในการถามความรู้สึกของ
ผู้ เรียน จํานวน 33 ข้อ 

3.4 ผู้ วิจัยนําแบบวัดเจตคติท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หา รวมทัง้ความถกูต้องในการใช้ภาษา จากนัน้นําแบบทดสอบไป
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ก่อนนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการเขียนบทร้อยกรอง ด้านจิตวิทยา
และด้านการวดัและประเมินผล จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและสํานวน
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ภาษา โดยพิจารณาจากคา่ดชันีความสอดคล้อง (Item of Congruence: IOC) แล้วคดัเลือกข้อท่ีมี
คา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ได้ 17 ข้อ  

3.5 ผู้ วิจยันําแบบวดัเจตคติ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้
กบัห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง จากนัน้นํามาตรวจให้คะแนนแล้ววิเคราะห์หาค่า
อํานาจจําแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนน
รวม (Item Total Correlation) และวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติต่อการเขียน 

โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (α-Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากับ 
0.91 
 
วิธีด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีดําเนินการทดลอง 
งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองเบือ้งต้น (Pre Experimental Research) มีกลุ่ม

ตวัอย่างเดียวและผู้วิจยัเลือกแบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
(นิคม ตงัคะพิภพ, 2543: 310) ดงัแบบแผนการทดลองนี ้

 

E-Group 
1 2 3 

O₁ X O₂ 

 
E  คือ กลุม่ทดลอง 

O₁ คือ ผลท่ีวดัได้ก่อนการทดลอง  

O₂ คือ ผลท่ีวดัได้หลงัการทดลอง 
X  คือ การจดัการเรียนการสอนตามตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกบั 

รูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบักลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความสามารถใน
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ แบบอตันยั จํานวน 1 ข้อ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือเก็บข้อมลูเบือ้งต้น  
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2. ดําเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โดยผู้วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการสอน
ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ จํานวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่ง
ข้อมูลท่ีได้ในงานวิจัยดงักล่าวจะมาจากผลการตรวจงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้ เรียน
เขียนหลงัจากเรียนจบเนือ้หาแล้ว 

3. ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบักลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความสามารถใน
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ แบบอตันยั จํานวน 1 ข้อ รวมทัง้แบบวดัเจตคติตอ่การเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

4. ตรวจแบบทดสอบและแบบวัดเจตคติ แล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. คํานวณหาค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย ค่าความแปรปรวนของคะแนน 

และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ทดลอง 
2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การทดสอบคา่ทีท่ีไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั t-test dependent 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนโดยเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ท่ีร้อยละ 80 โดยใช้การทดสอบคา่ที
แบบ one sample t-test 

4. ศกึษาเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซิน เนคติกส์โดยใช้
คา่สถิตพืิน้ฐาน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ืองผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอน          

ซินเนคตกิส์ท่ีมีตอ่ความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียน เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 วิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการ
สอนซินเนคตกิส์ และศกึษาเจตคตติอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้
 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การนําเสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการ
สอนซินเนคตกิส์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ความสามารถในการเขียน 
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

N  ̅ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 42.00 16.75 
12.56* 0.0000 

หลงัเรียน 30 80.20 9.01 
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จากตาราง พบว่า ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอน           
ซินเนคติกส์ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
คะแนนก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 42.00 และมีคะแนนหลังการทดลองเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 
80.20 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

การนําเสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบพฒันาการความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ชว่งระยะตา่ง ๆ ของการทดลอง 
 

 
N Mean S.D. % of Mean t 

Sig. 
(1-tailed) 

หลงัเรียน 30 80.20 9.015 80.20 0.12 0.4521 

 
จากตาราง พบว่า ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 80.20 

สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 80 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
3. การวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 

การวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียน ดําเนินการวิเคราะห์
พฒันาการและความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคดิอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ โดยนํามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์จากการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถอธิบายได้ ดงันี ้
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สว่นท่ี 1 ด้านฉนัทลกัษณ์  นกัเรียนพฒันาความรู้ด้านฉันทลกัษณ์ ซึ่งเป็นความรู้เก่ียวกบั
ข้อบงัคบัของงานเขียนร้อยกรอง ได้แก่ งานเขียนร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 มีข้อบงัคบัเร่ือง
คณะและสมัผัส และงานเขียนร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ มีข้อบงัคบัเร่ืองคณะ สมัผัส และ
เสียงท้ายวรรค จากการตรวจผลงานของนกัเรียนพบว่านกัเรียนสามารถเขียนร้อยกรองได้ถกูต้อง
ตามข้อบงัคบัของฉนัทลกัษณ์ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

หวัข้อ เส้นขนาน 
อปุมาคําคูข่ดัแย้ง หลากหลายแตว่่างเปลา่ 

  ชีวิตมีหลากหลาย  แตส่ดุท้ายก็วา่งเปลา่ 
 ทัง้สขุและทัง้เศร้า   อยูก่นัเป็นเส้นขนาน 
  ต้องสู้และอดทน   จะผจญกบัภยัพาล 
 เหน็ดเหน่ือยมาเนิ่นนาน   แล้วสดุท้ายก็ตายไป 

นายองค์กร กําแหงกิจ 
หวัข้อ อนาคต 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง สงูแตเ่หน่ือย 
อนาคตเป็นเหมือนบ้านท่ีอยูส่งู  ต้องชกัจงูอนาคตให้ถึงฝัน 

อปุสรรคทัง้หลายไมสํ่าคญั   ตวัเรานัน้ก็ต้องสู้กนัตอ่ไป 
ถึงจะเหน่ือยจะท้อก็ไมห่วัน่   เพ่ือก้าวทนัอนาคตอนัสดใส 
ให้ตวัเรานําพาฝันไปให้ไกล   จําเอาไว้ฝันของเราต้องเป็นจริง 

นางสาวสราวลี ทศันยิ่งยง 
จากตวัอย่างงานเขียนร้อยกรอง หวัข้อเส้นขนาน เป็นร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 

และหวัข้อกาลเวลา เป็นร้อยกรองประเภทกลอนสภุาพ จะเห็นได้ว่าตวัอย่างงานเขียนทัง้สองชิน้นี ้
ถกูต้องตามฉนัทลกัษณ์หรือข้อบงัคบัของงานเขียนร้อยกรอง แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความเข้าใจ
ฉันทลักษณ์และสามารถเขียนบทร้อยกรองได้ถูกต้อง และจากการสมัภาษณ์นกัเรียนพบว่าการ
จดัการเรียนรู้มีการอธิบายให้นกัเรียนได้เข้าใจถึงพืน้ฐานของงานเขียนร้อยกรองจึงทําให้นกัเรียนมี
ความรู้เบือ้งต้นก่อนท่ีจะลงมือเขียน (บญุญฤทธ์ิ ติน้เหมือน, 2561: สมัภาษณ์) นอกจากนีก้าร
จดัการเรียนรู้โดยมีตวัอย่างงานเขียนร้อยกรองให้นกัเรียนได้ศึกษาทําให้นกัเรียนเข้าใจและจดจํา
ฉันทลักษณ์งานเขียนร้อยกรองได้ง่ายขึน้ นักเรียนเห็นรูปแบบของงานเขียนร้อยกรองประเภท    
ตา่ง ๆ ได้อยา่งชดัเจน (กมลทิพย์ อินทร์แก้ว, 2561: สมัภาษณ์) 
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สว่นท่ี 2 ด้านเนือ้หาและแนวคดิ นกัเรียนพฒันาความสามารถในด้านการนําเสนอเนือ้หา
และแนวคิด ซึ่งเป็นความสามารถในการลําดับความคิดได้ตามอรรถลักษณ์ของเร่ืองเล่าเชิง
จินตนาการ คือมีการลําดับเร่ืองของเหตุการณ์ มีการแสดงปมปัญหา จนนําไปสู่การคล่ีคลาย
ปัญหาและให้คตเิตือนใจ ด้านเนือ้หามีการจรรโลงใจ เป็นทศันะในเชิงบวก มีความแปลกใหม่ และ
สามารถส่ือสารข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ อ่านได้ จากการตรวจผลงานของนักเรียนพบว่า
นกัเรียนสามารถนําเสนอเนือ้หาและแนวคิดจากหวัข้อท่ีได้รับได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถขยาย
กรอบความคดิและนําเสนอมมุมองใหมไ่ด้อยา่งมีเอกภาพ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

หวัข้อ คนดี 
อปุมาคําคูข่ดัแย้ง ความกลวัท่ีนา่ลอง 

ความกลวัท่ีนา่ลอง  เหมือนกบัมองไมก่ล้าทํา 
อยากลองเร่ืองชัว่ต่ํา   แตไ่มก่ล้ากงัวลใจ 

  อยากชัว่แตไ่มก่ล้า  กลวัโดนหาวา่เป็นภยั 
 กลวัวา่ไมมี่ใคร    อยูเ่คียงข้างในชีวี 

นายสิทธิชยั ร่ืนรวย 
จากตวัอย่างงานเขียนร้อยกรอง หวัข้อคนดี โดยใช้อปุมาคําคูข่ดัแย้งความกลวัท่ีน่าลอง 

พบว่านักเรียนสามารถนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับคนดีได้อย่างตรงประเด็น และสามารถนําเสนอ
เนือ้หาท่ีมีความแปลกใหมโ่ดยการนําอปุมาคําคูข่ดัแย้งมาใช้ในการดําเนินเร่ืองคือการกล่าวถึงการ
ลองทําเร่ืองท่ีไม่ดีแตก็่มีความหวาดกลวัในเร่ืองท่ีไม่ดีนัน้ เป็นการเขียนบทร้อยกรองแบบมุมกลบั
คือการกลา่วถึงความละอายในการทําความชัว่ซึ่งหมายถึงการเป็นคนดี แทนท่ีจะกล่าวถึงการเป็น
คนดีแบบตรงไปตรงมา 

หวัข้อ คนดี 
อปุมาคําคูข่ดัแย้ง ความกลวัท่ีดดีู 

  ความกลวัท่ีดดีู   และต้องมีในทกุคน 
 คือกลวัในบาปตน   ให้คดิทําแตค่วามดี 
  หิริโอตปัปะ   เนกขมัมะบารมี 
 เคร่ืองหมายความดีนี ้   เป็นสิ่งท่ีตดิตวัตน 

นายรัตตพล อนนัต์สิริภมูิ 
จากตวัอย่างงานเขียนร้อยกรอง หัวข้อคนดี โดยใช้อุปมาคําคู่ขัดแย้งความกลัวท่ีดูดี 

พบว่านกัเรียนสามารถนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับคนดีได้อย่างตรงประเด็น เนือ้หาท่ีมีความแปลก
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ใหม่ในการดําเนินเร่ืองตามแนวคิดของอปุมาคําคูข่ดัแย้ง นอกจากนีเ้นือ้หาในผลงานชิน้นีมี้ความ
โดดเดน่เร่ืองการนําเสนอหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ผู้อ่านท่ีสามารถเข้าใจ
และนําไปปฏิบตัไิด้ 

หวัข้อ หนงัสือ 
อปุมาคําคูข่ดัแย้ง แออดัท่ีพลิว้ไหว 

 ตวัหนงัสือเบียดเสียดและหนาแนน่ กลบัโลดแลน่พาใจไปถึงฝัน 
ตวัหนงัสือมากน้อยร้อยเรียงกนั   พาเรานัน้ใจเบกิบานละลานตา 
จินตนาการมีมากและกว้างไกล   ชา่งพลิว้ไหวเลา่เร่ืองชวนศกึษา 
คอยเฝา้รอให้เรานัน้เข้ามา   เพ่ือนําพาให้เรามีเส้นทาง 

นางสาวชลิตา ชา่งเหล็ก 
จากตวัอยา่งงานเขียนร้อยกรอง หวัข้อหนงัสือ โดยใช้อปุมาคําคูข่ดัแย้งแอดอดัท่ีพลิว้ไหว 

พบว่านกัเรียนสามารถนําอปุมาคําคูข่ดัแย้งมาใช้ในการดําเนินเร่ืองให้เกิดจินตนาการตอ่ผู้อ่านได้
อย่างชดัเจน เช่น “ตวัหนงัสือเบียดเสียดและหนาแน่น” เป็นการเล่าให้เห็นภาพของตวัหนงัสือท่ี
เบียดเสียดกนัภายในหน้ากระดาษ หรือ “ช่างพลิว้ไหวเล่าเร่ืองชวนศกึษา” เป็นการเล่าให้เห็นภาพ
ของตวัหนงัสือท่ีแม้จะเบียดเสียดเต็มหน้ากระดาษแต่เนือ้หากลับพลิว้ไหวไหลร่ืนเป็นเร่ืองราวท่ี
นา่สนใจ นกัเรียนสามารถนําหวัข้อและอปุมาคําคูข่ดัแย้งมาใช้ถ่ายทอดเร่ืองราวให้เกิดจินตนาการ
ได้อยา่งสร้างสรรค์และเกิดความแปลกใหม ่

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อด้านเนือ้หา
และแนวคิด พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยการสอนอรรถลักษณ์หรือการลําดับความคิด ทําให้
สามารถวางเค้าโครงในการลําดบัเร่ืองจากสถานการณ์ปัญหาไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและให้ข้อคิดกบั
ผู้ อ่านได้ นอกจากนีใ้ช้อุปมาคําคู่ขัดแย้งเป็นเหมือนตัวช่วยในการขยายความคิดหรือกําหนด
เร่ืองราวได้มากขึน้ เน่ืองจากบางหวัข้อนัน้นกัเรียนไม่สามารถคิดประเด็นปัญหาได้เอง เม่ือมีอปุมา
คําคูข่ดัแย้งมาแล้วจงึเหมือนมีแนวคิดท่ีจะนําเสนอมากขึน้ (ธนภรณ์ สร้างน้อย, 2561: สมัภาษณ์) 
นอกจากนีอ้ปุมาคําคูข่ดัแย้งเป็นตวัชว่ยในการสร้างมมุมองใหม่ ๆ ให้กบันกัเรียน โดยปกติแล้วเม่ือ
นักเรียนได้รับหัวข้อก็จะตีความหรือเขียนไปตามท่ีเข้าใจในครั ง้แรก เม่ือมีการสร้างอุปมาคําคู่
ขดัแย้งขึน้มาทําให้นกัเรียนเห็นมมุมองทางความคิดมากขึน้ และสามารถเลือกอปุมาคําคูข่ดัแย้งท่ี
คิดว่าเหมาะสมมาใช้เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ในแนวคิดใหม่ได้ (อธิณัฐ กองธรรม, 2561: 
สมัภาษณ์) 
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ส่วนท่ี 3 ด้านการใช้ภาษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้พืน้ฐานเร่ือง
คณุคา่ด้านวรรณศิลป์ของคําประพนัธ์ร้อยกรองแตล่ะชนิดแล้วนํามาถ่ายทอดความคิดผ่านกลวิธี
การเลือกสรรและเรียบเรียงถ้อยคําในงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งถ้อยคํานัน้จะต้องมี
ความไพเราะ งดงาม มีการใช้โวหารหรือกลวิธีทางวรรณศิลป์เพ่ือให้เกิดจินตภาพได้ ดงัตวัอย่าง
ตอ่ไปนี ้

หวัข้อ กาลเวลา 
อปุมาคําคูข่ดัแย้ง ความแนน่อนท่ีเจ็บปวด 

 มีอดีตมีปัจจบุนัมีอนาคต   ล้วนกําหนดหนทางสร้างวิถี 
จะดีร้ายคล้ายคลงึตา่งพงึมี   แตชี่วีต้องตายไปไมจี่รัง 
ยามหายใจให้ศีลเป็นเชน่เข็มทิศ   สมาธิลิขิตให้สมหวงั 
ใช้ปัญญาเป็นแสงทองสอ่งกําลงั   อนิจจงัท่ีแท้นัน้แนน่อน 

นายพีระพฒัน์ ศรีเหรา 
จากตวัอยา่งงานเขียนร้อยกรอง หวัข้อกาลเวลา โดยใช้อปุมาคําคูข่ดัแย้งความแน่นอนท่ี

เจ็บปวด พบว่านกัเรียนสามารถเลือกใช้คําได้อย่างเหมาะสม เป็นภาษาเขียนท่ีถกูต้องตามระดบั
ภาษา มีการใช้ภาษาท่ีสละสลวย เช่น “ยามหายใจ” ท่ีแทนความหมายถึงการมีชีวิตอยู่ มีการใช้
สมัผัสในทุกวรรคเพ่ือเพิ่มความไพเราะ มีการเล่นคําว่า “มี” ได้แก่ “มีอดีตมีปัจจุบนัมีอนาคต” 
รวมทัง้การใช้โวหารภาพพจน์อปุลกัษณ์ ได้แก่ “ยามหายใจให้ศีลเป็นเช่นเข็มทิศ” และ “ใช้ปัญญา
เป็นแสงทองสอ่งกําลงั” การใช้บคุคลวตั ได้แก่ “สมาธิลิขิตให้สมหวงั” 

หวัข้อ กาลเวลา 
อปุมาคําคูข่ดัแย้ง ความแนน่อนท่ีเจ็บปวด 

 ความแนน่อนของกาลและเวลา  ดัง่ธาราท่ีไหลจากยอดเขา 
เป็นสายนํา้ท่ีไหลเช่ียวไมเ่บา   ทําเอาเราเจ็บปวดระทมใจ 
กาลเวลาคือยารักษาโรค   หายทกุข์โศกทกุข์เศร้าจากเราได้ 
ความเจ็บปวดท่ีคงอยูภ่ายใน   เวลานัน้ทําให้หายแนน่อน 

นายธนานนท์ ตรีรส 
จากตวัอยา่งงานเขียนร้อยกรอง หวัข้อกาลเวลา โดยใช้อปุมาคําคูข่ดัแย้งความแน่นอนท่ี

เจ็บปวด พบว่านกัเรียนสามารถเลือกใช้คําได้อย่างเหมาะสม มีการหลากคําเพ่ือยํา้ความให้หนกั 
เช่น “หายทกุข์โศกทุกข์เศร้าจากเราได้” และมีการใช้โวหารภาพพจน์อปุมา ได้แก่ “ความแน่นอน
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ของกาลและเวลา ดัง่ธาราท่ีไหลจากยอดเขา” และการใช้อปุลกัษณ์ ได้แก่ “กาลเวลาคือยารักษา
โรค” 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อด้านการใช้
ภาษา พบว่าการเรียนรู้ลกัษณะการใช้ภาษาจากตวัอย่างงานเขียนร้อยกรองท่ีมีความไพเราะ มี
คณุคา่ด้านวรรณศิลป์ท่ีชดัเจน สามารถทําให้นกัเรียนเห็นแนวทางในการใช้ภาษาและนํามาเขียน
เป็นงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของตนเองได้ (ศราวธุ เมฆหนู, 2561: สมัภาษณ์) และการ
สร้างอุปมาคําคู่ขัดแย้งเป็นการทําให้นักเรียนได้เปิดมุมมองทางความคิดใหม่ ๆ ช่วยให้เกิด
แนวทางในการเลือกสรรคํามาใช้ในงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ (วุฒิชัย ฉันทานุมัติ
อาภรณ์, 2561: สมัภาษณ์) 
 
4. การศึกษาเจตคตต่ิอการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 

การศกึษาเจตคตติอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียน โดยใช้คา่สถิติพืน้ฐาน
หาคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 7 ผลการศกึษาเจตคตติอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 
 

กลุม่ทดลอง 
เจตคตติอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

n  ̅ S.D. แปลผล 

หลงัการทดลอง 30 4.43 0.57 มาก 

จากตาราง พบว่า เจตคติต่อต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอน           
ซินเนคติกส์ หลงัการทดลองผู้ เรียนมีคะแนนเฉล่ียนเท่ากบั 4.43 คะแนน และเม่ือเปรียบเทียบกับ
คะแนนผู้ เรียนกบัเกณฑ์พบวา่ คะแนนของแบบวดัเจตคตขิองผู้ เรียนอยูใ่นระดบัมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ในข้อ 4 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอะแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองเบือ้งต้น (Pre Experimental Research) มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 วิเคราะห์ผลงานการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ และศกึษาเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐาน
ร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ สรุปสาระสําคญัและผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 

3. เพ่ือวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 

4. เพ่ือศกึษาเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน 

2. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 
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3. ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินท่ีตัง้ไว้ 

4. เจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์อยูใ่นระดบัมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการทําวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัอิน

ทารามสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 7 ห้องเรียน รวม 167 คน 
กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทําวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 3 

จํานวน 30 คน ท่ีได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นนกัเรียนท่ีเลือก
เรียนในรายวิชาการเขียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอินทาราม  สังกัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การศกึษาค้นคว้าครัง้นีดํ้าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาทดลอง

จํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทดสอบก่อนและหลงัเรียน  โดยดําเนินการทดสอบก่อนการ
เรียน 1 คาบ ทดสอบหลงัการเรียน 1 คาบ และดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทัง้สิน้ 10 คาบ 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หารายวิชาการเขียน ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมของหลกัสตูรสถานศกึษา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวดัอินทาราม โดยศกึษาเก่ียวกบัหลกัและกลวิธีในการประพนัธ์ร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ ประเภทกาพย์และกลอน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีป้ระกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐาน

ร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ จํานวน 4 แผน รวมทัง้สิน้ 10 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ เป็น

แบบทดสอบอตันยั จํานวน 2 ข้อ สําหรับใช้ในการทดสอบความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิง
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สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ซึง่ครอบคลมุองค์ประกอบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีกําหนดไว้
ในงานวิจยั โดยแบง่เป็น 3 ด้าน คือ ด้านฉนัทลกัษณ์ร้อยกรอง ด้านเนือ้หาและการนําเสนอแนวคิด 
และด้านการใช้ภาษา 

3. แบบวดัเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบสอบถามความรู้สึก
ของผู้ เรียน จํานวน 17 ข้อ สําหรับใช้ในการสอบถามเพ่ือวดัเจตคติของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความคิดเก่ียวกับการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ ด้านความรู้สึกเก่ียวกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และด้านพฤติกรรมการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. คํานวณหาค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย ค่าความแปรปรวนของคะแนน 

และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ทดลอง 
2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การทดสอบคา่ทีท่ีไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั t-test dependent 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนโดยเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ท่ีร้อยละ 80 โดยใช้การทดสอบคา่ที
แบบ one sample t-test 

4. ศกึษาเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์โดยใช้
คา่สถิตพืิน้ฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2. ความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าร้อยละ 
80.20 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ ร้อยละ 80 

3. งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 



  113 

4. เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์อยูใ่นระดบัมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองเบือ้งต้นเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ และเจตคตติอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ผู้วิจยั
ได้อภิปรายผลตามลําดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

ด้านความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอน           
ซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ีย
หลงัการทดลองเท่ากบั ร้อยละ 80.20 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ อนัสืบเน่ืองมาจากเหตผุล 2 ประการ ดงันี ้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับแบบแผนหรืออรรถลักษณ์ ซึ่ง
เป็นลําดบัการดําเนินเนือ้ความหรือโครงสร้างการดําเนินเร่ือง (schematic structure) และลกัษณะ
ของภาษา (linguistic feature) ท่ีแตกต่างกันตามแนวการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดอรรถฐาน 
เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (2550: 54) เม่ือนกัเรียนเข้าใจอรรถลกัษณ์ของงานเขียนร้อยกรองแล้วจึง
สามารถนําความรู้นัน้เป็นพืน้ฐานไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อินทร์วธุ เกษตระชนม์ (2551: 94-100) พบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอน
การเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความสามารถใน
การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และความคดิสร้างสรรค์สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนการเขียน
ด้วยวิธีปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะเห็นได้ว่าแนวคิดอรรถฐานเป็นพืน้ฐานของ
การจดัการเรียนรู้เพ่ือทําให้ผู้ เรียนเข้าใจลกัษณะการลําดบัเนือ้ความของงานเขียนได้ เม่ือนกัเรียนมี
พืน้ฐานดงักลา่วแล้วจงึสามารถจดัการเรียนรู้ขัน้ตอ่ไปเพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
แล้วถ่ายทอดเป็นงานเขียนร้อยกรองได้ 

2. การสอนตามแนวคิดอรรถฐานและรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ช่วยให้
นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการคิดประเด็นการเขียน ทําให้นกัเรียนสามารถเขียนร้อยกรอง
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เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนกัเรียนจะได้รับการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
การนําเสนอเนือ้หาและแนวคิดของร้อยกรองผ่านกระบวนการเรียนรู้ในงานวิจยั ขัน้ท่ี 2 ถึง ขัน้ท่ี 7 
ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ทําให้นักเรียน
สามารถนําเสนอเนือ้หาและแนวคิดจากหัวข้อท่ีได้รับได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถขยายกรอบ
ความคิดและนําเสนอมุมมองใหม่ได้อย่างมีเอกภาพ นอกจากนี ้ยงัช่วยพฒันาความสามารถใน
ด้านการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในงานวิจยั ขัน้ท่ี 1 ถึง ขัน้ท่ี 7 ซึ่งเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอรรถฐานและรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เม่ือนักเรียน
สามารถกําหนดกรอบแนวคิดของเร่ืองใหม่อย่างสร้างสรรค์ได้แล้ว นกัเรียนสามารถเลือกใช้ภาษา
ในการถ่ายทอดความคิดผ่านการเรียนร้อยกรองได้อย่างเหมาะสม มีความไพเราะ โดยนักเรียน
จะต้องเข้าใจถึงความรู้พืน้ฐานเร่ืองคณุคา่ด้านวรรณศิลป์ของคําประพนัธ์ร้อยกรองแตล่ะชนิดแล้ว
นํามาถ่ายทอดผา่นความคดิและการเลือกใช้ภาษาท่ีสร้างสรรค์ โดยการสอนตามแนวคิดอรรถฐาน
นกัเรียนจะสามารถลําดบัการดําเนินเร่ืองได้อย่างเป็นระบบตามโครงสร้างของการเขียนเร่ืองเล่า
เชิงจินตนาการ ส่วนรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้กบัผู้ เรียน (สมพงษ์ สิงหะพล, 2533: 7-8) จึงมุ่งเน้นให้นกัเรียนเปิดมมุมอง
ทางความคดิใหม ่ใช้การเช่ือมโยงจากความย้อนแย้งหรือความแตกตา่งของคําแล้วนํามาผนวกเข้า
เป็นกรอบแนวคิดในการนําเสนอในมิติใหม่ จึงทําให้เกิดเป็นผลงานการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ท่ีมีเนือ้หาท่ีมีความสร้างสรรค์ ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2556: 252-253) กล่าวว่า รูปแบบ
การสอนแบบซินเนคตกิส์ได้มุง่พฒันาความคดิสร้างสรรค์ของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดใหม่
ท่ีแตกตา่งจากเดิม รวมทัง้สามารถนําความคิดใหม่นัน้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งรูปแบบซินเนค
ติกส์ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถนําความคิดใหม่ ๆ นัน้ไปใช้ในงานของตน 
ทําให้งานมีความแปลกใหม่ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปวิตรา กิจจานมุาศ (2559: 77-78) พบว่า 
ความสามารถในการเขียนร้อยแก้วของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการ
สอนแบบซินเนคตกิส์ มีคะแนนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และความสามารถในการเขียนร้อยแก้วของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนโดย
ใช้วิธีการสอนแบบซินเนคติกส์กับวิธีการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

จากข้อมูลดงักล่าวจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับ
รูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างความเข้าใจพืน้ฐานของ
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โครงสร้างการลําดบัเนือ้หาและสามารถสร้างมมุมองความคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้กบัผู้ เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้ เรียนสามารถเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ 

ด้านเจตคตติอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่าเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนค
ติกส์อยู่ในระดบัมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่านกัเรียนสามารถเข้าใจและ
เห็นแนวทางในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ทัง้ในด้านของการลําดับความคิดและการ
สร้างสรรค์เนือ้หา มีความสนใจและเห็นคณุค่าของงานเขียนร้อยกรอง ส่งผลให้มีเจตคติต่อการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ อาจิยา หลิมกลุ (2556: 54-
55) พบว่า ความคิดเห็นของนกัศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ ซินเนคตกิส์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แนวทางหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมเจตคติท่ีดีตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียน ซึ่งโดยพืน้ฐานแล้วร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์นัน้เป็นเร่ืองท่ียากต่อความเข้าใจของ
นกัเรียน จึงควรมีการใช้การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมบรรยากาศภายในห้องเรียน ดงัท่ี ศิ
ริกาญจน์ โกสมุภ์ และดารณี คําวจันงั (2544: 81) กล่าวว่า แนวทางในการจดัการเรียนการสอน
เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ครูผู้สอนสามารถดําเนินการโดยการจดัประสบการณ์หรือสิ่งเร้ามา
กระตุ้ นให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิดรอบคอบละเอียดลออ พร้อมทัง้เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้มีอิสระในการแสดงออกด้วยการพูดหรือการกระทําตามจินตนาการและความ
พึงพอใจของผู้ เรียน โดยแนวคิดอรรถฐานเป็นแนวคิดท่ีทําให้ผู้ เรียนได้รับความสนุกสนานจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนทกุขัน้ตอน สามารถพฒันาทกัษะทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเน้น
ความเข้าใจความหมายหรือความคดิรวบยอด เปิดโอกาสให้ฝึกการใช้ภาษาในทกัษะตา่ง ๆ ทัง้การ
อา่น การคดิวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ในลกัษณะบรูณาการ ได้ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และมีโอกาส
แสดงความสามารถเฉพาะด้านและเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบจากกิจกรรมท่ีกําหนด
ไว้ (ฉตัรชยั อภิวนัท์สนอง, 2548: 58; นสุรา ขวญัศรี, 2540: 27; อินทร์วธุ เกษตระชนม์, 2551: 24) 
ส่วนรูปแบบการสอนซินเนคติกส์เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบสิ่งตา่ง ๆ ท่ีไม่น่าจะนํามาเปรียบเทียบ เพราะสิ่งเหล่านัน้ไม่จดัอยู่ในประเภทเดียวกัน
ตามธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้คิดเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ในสังคม และสามารถคิดได้อย่างกว้างขวาง 
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รูปแบบการสอนนีจ้ึงเหมาะสําหรับสอนการเขียน การแก้ปัญหา และการสร้างงานท่ีสร้างสรรค์ 
(ชาญชยั ยมดิษฐ์ 2548: 126-127) เม่ือนําแนวคิดอรรถฐานมาใช้ร่วมกับการสอนซินเนคติกส์จึง
ทําให้เกิดแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหมท่ี่สร้างบรรยากาศภายในห้องเรียน ทําให้ผู้ เรียน
มีเจตคตท่ีิดีตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ สาลิกา หารประทมุ 
(2558: 43-47) พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสอนเขียนด้วยวิธี Process Genre 
Approach ในระดบัมากท่ีสดุ และงานวิจยัของ จรรยา ปิตรัมย์ (2556: 134-137) พบว่า ความพึง
พอใจตอ่การเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
การเรียนรู้แบบซินเนคตกิส์ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

จากข้อมูลดงักล่าวจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับ
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไปได้ ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ 
1.1 จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการสอนโดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการ

สอนซินเนคติกส์ทําให้ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ดีขึน้ แตต้่องอาศยัการให้
ข้อมูลย้อนกลับระหว่างการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อบกพร่องหรือ
ข้อเสนอแนะแล้วนําข้อมลูเหลา่นัน้มาใช้ในการพฒันางานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง
ให้ดียิ่งขึน้ 

1.2 ครูผู้สอนต้องสง่เสริมให้นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ไม่
ควรปิดกัน้ความคิดเห็นของนกัเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อความคิดและผลงานการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนกัเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการสอนโดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการ

สอนซินเนคตกิส์ทําให้ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ดีขึน้ จึงควรมีการศกึษาว่า
กระบวนการจดัการเรียนรู้ดงักลา่วมีสว่นช่วยพฒันาความคดิสร้างสรรค์ด้วยหรือไม่ 



  117 

2.2 จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการสอนโดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ทําให้ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ดีขึน้ จึงควรมีการศกึษา
ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีผลตอ่ตวัแปร
อ่ืน ๆ เชน่ การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการคดิเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ แนะน า และแก้ไขเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริอาภา   รัชตะหิรัญ ข้าราชการบํานาญ 

ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน 

     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

อาจารย์ ดร.อดสิรณ์   เรืองกิจจานนัท์ ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย์ ดร.พนิดา   มารุ่งเรือง  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ครูนนัทิยา   สวุรรณรัตน์   ครูชํานาญการพิเศษ 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จงัหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซนิเนคตกิส์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  รายวิชาการเขียน (ท 32201)     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การเขียนกาพย์ยานี 11 เวลา 3 คาบ  ผู้สอน นายพล พมิพ์โพธ์ิ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 5 เขียนบทร้อยกรองอยา่งง่ายได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. นกัเรียนอธิบายฉนัทลกัษณ์ของกาพย์ยานี 11 ได้ถกูต้อง (K) 

 2. นกัเรียนวิเคราะห์ฉนัทลกัษณ์ของกาพย์ยานี 11 ได้ถกูต้อง (K) 

 3. นกัเรียนเขียนกาพย์ยานี 11 ได้ถกูต้อง (P) 

4. นกัเรียนใฝ่เรียนรู้และร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน (A) 

 

สาระส าคัญ 

 กาพย์ยานี 11 เป็นคําประพนัธ์ร้อยกรองของไทย มีลกัษณะบงัคบัเร่ืองคณะและสมัผสั ซึ่ง

ถือเป็นลกัษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทร้อยกรอง อีกทัง้เป็นรูปแบบของงานเขียนท่ีสามารถใช้

เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวและข้อคิดต่าง ๆ ได้ การท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้เร่ืองกาพย์ยานี 11 จะช่วยให้

นกัเรียนสามารถเข้าใจลกัษณะคําประพันธ์ร้อยกรองของไทย และสามารถนําไปใช้เพ่ือเขียนใน

โอกาสตา่ง ๆ ได้ 

  

สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ (K) 

 1. คณะของกาพย์ยานี 11 

2. สมัผสับงัคบัของกาพย์ยานี 11 

 ทักษะ/กระบวนการ (P) 

 1. ทกัษะการเขียน 
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 2. ทกัษะการคดิวิเคราะห์ 

 3. ทกัษะการคดิเชิงสร้างสรรค์ 

 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ (A) 

 1. มีวินยั 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 

 3. มุง่มัน่ในการทํางาน 

 

ชิน้งาน/ภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 

 - ใบงานท่ี 1 ฉนัทลกัษณ์กาพย์ยานี 11 

 - ใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 

 

การประเมินผล 

 วิธีการประเมินผล 

 - การตรวจใบงานท่ี 1 ฉนัทลกัษณ์กาพย์ยานี 11 

 - การตรวจใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 

 เคร่ืองมือประเมิน 

 - ใบงานท่ี 1 ฉนัทลกัษณ์กาพย์ยานี 11 

 - ใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 และเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน 

 - นกัเรียนต้องผ่านการประเมินใบงานท่ี 1 ฉันทลกัษณ์กาพย์ยานี 11 ตัง้แต ่5 คะแนนขึน้

ไป 

 - นกัเรียนต้องผา่นการประเมินใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 ตัง้แต ่5 คะแนนขึน้ไป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 คาบเรียนที่ 1 

 ขัน้ท่ี 1 ขัน้การให้รูปแบบ 

1. ครูให้นกัเรียนอา่นคําประพนัธ์ตอ่ไปนี ้

  สวุรรณหงส์ทรงพูห้่อย งามชดช้อยลอยหลงัสินธุ์ 

  เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์  ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม 

   เรือชยัไววอ่งวิ่ง  รวดเร็วจริงยิ่งอยา่งลม 

 เสียงเส้าเร้าระดม  หม่ท้ายเย่ินเดนิคูก่นั 

2. ครูอธิบายฉนัทลกัษณ์ของกาพย์ยานี 11 

3. ครูอธิบายเร่ืองอรรถลกัษณ์ของการเขียนเร่ืองเล่าเชิงจินตนาการ ประกอบด้วยการนํา

เร่ือง การลําดบัเหตกุารณ์ การแสดงปมปัญหา การคล่ีคลายปัญหา และการให้คติพจน์หรือข้อ

เตือนใจท้ายเร่ือง เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจลกัษณะการดําเนินเร่ืองและสามารถนําไปใช้ในการเขียน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

4. นกัเรียนร่วมกนัทบทวนฉันทลกัษณ์ของกาพย์ยานี 11 และอรรถลกัษณ์ของการเขียน

เร่ืองเลา่เชิงจินตนาการ 

 5. นกัเรียนทําใบงานท่ี 1 ฉนัทลกัษณ์กาพย์ยานี 11 

 คาบเรียนที่ 2 

 ขัน้ท่ี 2 ขัน้เขียนร้อยกรองตามหัวข้อที่ก าหนด 

 1. นกัเรียนเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท หวัข้อ คนดี ตามความเข้าใจของนกัเรียนลง

ในใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้เวลา 15 นาที แล้วเก็บผลงานนัน้ไว้ก่อน 

 ขัน้ท่ี 3 ขัน้การสร้างอุปมาแบบตรง 

 1. ครูให้นกัเรียนดภูาพของดารานกัแสดงกบัภาพของขนมขบเคีย้ว  

2. นกัเรียนเปรียบเทียบวา่ทัง้ 2 สิ่งนีมี้ลกัษณะเหมือนกนัอยา่งไรได้บ้าง  

3. ครูเขียนคําตอบของนกัเรียนไว้ท่ีด้านซ้ายของกระดาน พร้อมทัง้ให้นกัเรียนบนัทึกลงใน

ใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 เชน่ ดดีู นา่กิน นา่หลงใหล ชอบ มีราคา เป็นต้น 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้การสร้างอุปมาบุคคล 

1. ครูให้นกัเรียนสมมตติวัเองเป็นไก่ท่ีอยูใ่นเตาอบ แล้วให้บอกความรู้สกึของตนเอง 

2. ครูเขียนคําตอบของนกัเรียนไว้ท่ีด้านขวาของกระดาน พร้อมทัง้ให้นกัเรียนบนัทึกลงใน

ใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 เชน่ ร้อน คบัแคบ หวาดเสียว อดึอดั เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 

1. นกัเรียนนําคําบนกระดานจากด้านซ้ายและขวามาสร้างเป็นคําคู่ขดัแย้ง พร้อมทัง้ให้

นกัเรียนบนัทึกลงในใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 เช่น ความร้อนท่ีดดีู ความหวาดเสียวท่ีดดีู 

อดึอดัแบบมีราคา เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้การอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง 

1. นกัเรียนพิจารณาวา่คําคูข่ดัแย้งใดบ้างท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัหวัข้อการเขียนกาพย์ยานี 

11 ในขัน้ท่ี 2 คือ คนดี ได้บ้าง แล้วนกัเรียนจงึเลือกคําคูข่ดัแย้งมา 1 คํา  

2. นกัเรียนพิจารณาคําคูข่ดัแย้งท่ีเลือกแล้วลองลําดบัเนือ้หา  เช่น คนดีเช่ือมโยงกบัคําว่า 

ความหวาดเสียวท่ีดดีู ลําดบัเนือ้ความเก่ียวกับคนในสังคมท่ีเรามองว่าเป็นคนดี แต่ก็มีความน่า

หวาดเสียวหรือนา่กลวัวา่จะเป็นคนดีเหมือนกบัรูปลกัษณ์ภายนอกหรือไม ่เป็นต้น 

คาบเรียนที่ 3 

ขัน้ท่ี 7 ขัน้การสร้างสรรค์ชิน้งาน 

 1. นกัเรียนนําผลงานกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท หวัข้อ จากขัน้ท่ี 2 มาทบทวนและแก้ไข 

โดยให้สอดคล้องกบัแนวคดิในขัน้ท่ี 6 แล้วเขียนลงในใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 อีกครัง้ 

 2. นกัเรียนออกมานําเสนอผลงานการเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท หวัข้อ คนดี 

 3. นักเรียนแลกเปล่ียน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับลําดบัการดําเนินเนือ้ความและ

ความคดิสร้างสรรค์ในงานเขียนแตล่ะชิน้ 

 4. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้และข้อคิดท่ีได้รับ 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. ใบงานท่ี 1 ฉนัทลกัษณ์กาพย์ยานี 11 

 2. ใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 

 3. ภาพของดารานกัแสดงและภาพของขนมขบเคีย้ว 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

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

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

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

 

บันทกึผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

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

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

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

  

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

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

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

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

 

 

 

ลงช่ือ.............................................................. ผู้สอน 

        (.............................................................) 

                  วนัท่ี .............. เดือน....................... พ.ศ.................. 
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ช่ือ-นามสกลุ................................................................. ชัน้...................... เลขท่ี................... 
 

 
 
ตอนที่ 1 ให้นกัเรียนโยงเส้นสมัผสัของกาพย์ยานี 11 ให้ถกูต้อง 
 
   เมืองไทยคือเมืองทอง  งามเรืองรองวดัเวียงวงั 
 
  ยิม้งามส่ือความหวงั   มิตรไมตรีอนัดีงาม 
 
   อาหารบนัดาลสขุ  หมดสิน้ทกุข์ทัว่สยาม 
 
  วิถีท่ีเดนิตาม    คือแบบไทยภมูิใจเอย 
 
ตอนที่ 2 ให้นกัเรียนเลือกคํามาเตมิในชอ่งวา่งให้ถกูต้อง 
 

 
 
   พอเพียงหลอ่เลีย้งชาต ิ  ..........................จงึร่มเย็น 
 
  มีสขุสิน้.........................   เพราะพระองค์ผู้ทรงชยั 
 
   ทรงสร้างและ....................... เอือ้อาทร............................ 
 
  ปรัชญาสอน............................  ให้รู้คา่คําวา่พอ  

ใบงานท่ี 1 ฉันทลกัษณ์กาพยย์านี 11 

  

ใสสะอาด จติใจ  ผดัผ่อน  ทุกขเ์ขญ็ ประชาราษฎร ์
 ชวี ี  ทัว่แดนไทย หาเลีย้ง  งดงาม  ทรงสอน 
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แบบประเมินการท าใบงานท่ี 1 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 
ค าชีแ้จง   แบบบันทึกการประเมินการทําใบงานฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 สร้างขึน้เพ่ือให้
ครูผู้สอนประเมินคะแนนการปฏิบตัิงานของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยกรอกคะแนนท่ีนกัเรียนได้ 

และทําเคร่ืองหมาย √ ในชอ่งระดบัคณุภาพตามเกณฑ์ตดัสินระดบัคณุภาพท่ีกําหนดไว้ 

เคร่ืองมือวัด
และแสดงผล 
การเรียนรู้ 

เลข
ที่ 

คะแนน 
(เตม็ 10 
คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ใบงาน 

ฉันทลักษณ์
กาพย์ยานี 11 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
...        
30        

 
เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน   ผลการประเมิน 
9-10    ดีมาก 
7-8         ดี 
5-6         พอใช้ 
0-4         ควรปรับปรุง 

 หมายเหต ุนกัเรียนต้องได้คะแนนมากกวา่ 5 คะแนนหรือในระดบัดีขึน้ไปจงึถือวา่ผ่าน
เกณฑ์ 
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ช่ือ-นามสกลุ................................................................. ชัน้...................... เลขท่ี................... 
 

 
 
ตอนที่ 1 ให้นกัเรียนเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท ตามหวัข้อท่ีกําหนดให้ 

หัวข้อ คนดี 
 .....................................................  ..................................................... 

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

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

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

ตอนที่ 2 ให้นกัเรียนบนัทกึคําจากการทํากิจกรรมการสร้างอปุมาคําคูข่ดัแย้ง 
การสร้างค าอุปมาแบบตรง 

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

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

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

การสร้างค าอุปมาบุคคล 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 

การสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
ตอนที่ 3 ให้นกัเรียนเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท ตามหวัข้อท่ีกําหนดให้ โดยดําเนินเร่ืองตาม
แนวคดิของการอปุมาคําคูข่ดัแย้ง 

หัวข้อ คนดี 
อุปมาค าคู่ขัดแย้ง........................................................ 

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

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

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

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

ใบงานท่ี 2 การเขียนกาพยย์านี 11 
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แบบประเมินการท าใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 
ค าชีแ้จง   แบบบนัทึกการประเมินการทําใบงานท่ี 2 การเขียนกาพย์ยานี 11 จํานวน 2 บท สร้าง
ขึน้เพ่ือให้ครูผู้สอนประเมินคะแนนการปฏิบตัิงานของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยกรอกคะแนนท่ี

นกัเรียนได้ และทําเคร่ืองหมาย √ ในช่องระดบัคณุภาพตามเกณฑ์ตดัสินระดบัคณุภาพท่ีกําหนด
ไว้ 

เคร่ืองมือวัด
และแสดงผล 
การเรียนรู้ 

เลข
ที่ 

คะแนน 
(เตม็ 10 
คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
การเขียน

กาพย์ยานี 11 
จ านวน 2 บท 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
...        
30        

 
เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน   ผลการประเมิน 
9-10    ดีมาก 
7-8         ดี 
5-6         พอใช้ 
0-4         ควรปรับปรุง 

 หมายเหต ุนกัเรียนต้องได้คะแนนมากกวา่ 5 คะแนนขึน้ไปจงึถือว่าผา่นเกณฑ์ 
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ภาคผนวก ค 

- แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

- แบบวัดเจตคตต่ิอการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
(ก่อนเรียน) 

ภาคเรียนที่ 1/2561                  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
วิชาการเขียน (ท 32201)  เวลา 50 นาที       คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
ช่ือ.................................................................................. ชัน้................... เลขที่................... 

 
ค าชีแ้จง 
 แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบอตันยั จํานวน 1 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 
ผลการเรียนรู้ 
 ข้อท่ี 5 เขียนบทร้อยกรองอยา่งง่ายได้ 
ค าส่ัง 
 ให้นกัเรียนแตง่กลอนสภุาพ จํานวน 2 บท ตามหวัข้อท่ีกําหนดให้ 
 

หัวข้อ คุณธรรม 
 
 .......................................................... ............................................................. 
 
.............................................................  ............................................................. 
 
.............................................................  ............................................................. 
 
.............................................................  ............................................................. 
 
 
 
ผลการประเมิน 

เกณฑ์ 
ฉนัทลกัษณ์ 

(คา่นํา้หนกั 20) 

เนือ้หาและ
แนวคิด 

(คา่นํา้หนกั 40) 

การใช้ภาษา 

(คา่นํา้หนกั 40) 
รวม 

คะแนนท่ีได้     
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
(หลังเรียน) 

ภาคเรียนที่ 1/2561                  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
วิชาการเขียน (ท 32201)  เวลา 50 นาที       คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
ช่ือ.................................................................................. ชัน้................... เลขที่................... 

 
ค าชีแ้จง 
 แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบอตันยั จํานวน 1 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 
ผลการเรียนรู้ 
 ข้อท่ี 5 เขียนบทร้อยกรองอยา่งง่ายได้ 
ค าส่ัง 
 ให้นกัเรียนแต่งกลอนสภุาพ จํานวน 2 บท ตามหวัข้อท่ีกําหนดให้ โดยดําเนินเร่ืองตาม
แนวคดิของการอปุมาคําคูข่ดัแย้ง 
 

หัวข้อ กาลเวลา 
อุปมาค าคู่ขัดแย้ง ความแน่นอนที่เจ็บปวด  

 
 .......................................................... ............................................................. 
 
.............................................................  ............................................................. 
 
.............................................................  ............................................................. 
 
.............................................................  ............................................................. 
 
ผลการประเมิน 

เกณฑ์ 
ฉนัทลกัษณ์ 

(คา่นํา้หนกั 20) 

เนือ้หาและ
แนวคิด 

(คา่นํา้หนกั 40) 

การใช้ภาษา 

(คา่นํา้หนกั 40) 
รวม 

คะแนนท่ีได้     
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แบบวัดเจตคตต่ิอการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคตกิส์ 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบบันีเ้ก่ียวกบัเจตคติตอ่การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ขอให้นกัเรียน
อา่นข้อความในแตล่ะข้ออยา่งละเอียดและพิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วจงึตดัสินใจเลือกตอบ 

2. การตอบแบบสอบถามไม่มีคําตอบถกูหรือผิด ไม่มีผลตอ่การเรียนของนกัเรียนแตอ่ย่าง
ใด 

3. ให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามโดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ี  ตรงกบัระดบั
ความคดิเห็นจริงมากท่ีสดุ 
 

ข้อ 
ระดับความคิดเหน็ 

 
รายละเอียด 

เหน็ด้วย
มาก
ที่สุด 

เหน็ด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อย
ที่สุด 

ด้านความคดิเก่ียวกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์  
1 ฉนัทลกัษณ์เป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับ

การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
     

2 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ชว่ย
พฒันาทกัษะการคิด 

     

3 งานเขียนร้อยกรองเป็นเอกลกัษณ์
อยา่งหนึง่ของภาษาไทย 

     

4 ความคดิสร้างสรรค์ไมจํ่าเป็นสําหรับ
การเขียนร้อยกรอง 

     

ด้านความรู้สึกเก่ียวกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
5 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์มี

ความสําคญัตอ่การเรียนวิชา
ภาษาไทย 

     

6 การเขียนร้อยกรองชว่ยทําให้นกัเรียน
เข้าใจการเรียนภาษาไทยมากขึน้ 
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ข้อ 
ระดับความคิดเหน็ 

 
รายละเอียด 

เหน็ด้วย
มาก
ที่สุด 

เหน็ด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

เหน็ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
น้อย
ที่สุด 

7 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์เป็น
เร่ืองท่ียาก 

     

8 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์เป็น
เร่ืองท่ีล้าสมยั 

     

9 นกัเรียนรู้สึกเบื่อเม่ือต้องเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ 

     

10 นกัเรียนสนใจและรู้สึกสนกุเม่ือได้
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

     

11 นกัเรียนชอบเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ 

     

ด้านพฤตกิรรมการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
12 นกัเรียนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ในเวลาวา่ง 
     

13 นกัเรียนสามารถแสดงความเป็น
ตนเองผา่นการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ 

     

14 หากมีโอกาส นกัเรียนจะเข้าร่วมการ
แขง่ขนัเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

     

15 นกัเรียนจะพฒันาทกัษะการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

     

16 นกัเรียนจะเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์เม่ือถกูบงัคบัเท่านัน้ 

     

17 นกัเรียนจะนําสิ่งท่ีพบเห็นมา
ถ่ายทอดผ่านการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างผลงานร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่างผลงานร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ประเภทกาพย์ยานี 11 

 

หวัข้อ คนดี 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง โดดเด่ียวท่ีดดีู 

    โดดเด่ียวท่ีดดีู  เปรียบคนมีศีลธรรม 

   แม้ใครไมจ่ดจํา   เรายงัคงทําความดี 

    บ้านเมืองท่ีเป็นอยู่ มิใคร่รู้ในตนนี ้

   ไมเ่ห็นบารมี   ดีแคเ่ราเทา่นัน้พอ 

นายศราวธุ เมฆหน ู

 

หวัข้อ คนดี 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง ความกลวัท่ีนา่ลอง 

    คนดีเป็นกนัได้  ถ้าตัง้ใจมนัไมย่าก 

   บางทีก็ลําบาก   เพราะมนัยากเกินจะทํา 

    ความกลวัท่ีนา่ลอง เปล่ียนมมุมองความดีนํา 

   ให้คนได้จดจํา   เป็นรางวลัแก่ตวัเอง 

นางสาวเวทกา บญุมี 

 

หวัข้อ เส้นขนาน 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง หวาดกลวัแตน่า่มอง 

    ขนานท่ีตา่งขัว้  เหมือนความกลวัท่ีนา่มอง 

   ไมก่ล้าแตอ่ยากลอง  เม่ือทัง้สองขนานกนั 

    ทําให้ใจกงัวล  คอยดิน้รนกบัชีวนั 

   อยากกล้าแตต่วัสัน่  จงข้ามเส้นขนานไป 

นายสิทธิชยั ร่ืนรวย 
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ตัวอย่างผลงานร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ประเภทกลอนสุภาพ 

 

หวัข้อ หนงัสือ 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง หลากหลายแตโ่ดดเดี่ยว 

  หนงัสือมีมากมายหลายชนิด  คนท่ีคดิหยิบอา่นมีนิดหน่อย 

เปรียบหนงัสือดงัคนท่ีเฝา้คอย   แม้มีน้อยแตห่วงัคนใฝ่งาน 

เป็นหนงัสือชีวิตชา่งนา่เศร้า   มีเร่ืองเลา่หลากหลายให้ส่ือสาร 

อยูโ่ดดเด่ียวเดียวดายมาเนิ่นนาน   รอคนอา่นกนัก่อนจะหมดไป 

นายธนานนท์ ตรีรส 

 

หวัข้อ หนงัสือ 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง หลากหลายท่ีสดใส 

  จะเปรียบดงัหนงัสือนัน้คือมิตร  หลายข้อคิดตา่งกนัแสนหรรษา 

 ตา่งวิถีตา่งความรู้ตา่งชีวา   ล้วนนํามาสร้างสรรค์ปันนํา้ใจ 

 คณุธรรมนําทางสร้างคณุคา่   เป็นปัญญาความดีท่ีสดใส 

 สร้างความสขุแดนดนิถ่ินเมืองไทย  สขุหวัใจแม้แตกตา่งอยา่งลงตวั 

นายพีระพฒัน์ ศรีเหรา 

 

หวัข้อ อนาคต 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง สดใสท่ีแออดั 

  วา่ด้วยเร่ืองอนาคตท่ีสดใส  ความกว้างไกลสร้างผลงานได้ทกุท่ี 

 ปัจจบุนันัน้มีเทคโนโลยี    ขอแคมี่ความคิดเป็นของตน 

 แตใ่นความสดใสของบ้านเมือง   แฝงด้วยเร่ืองพิษภยัไร้เหตผุล 

 ทกุข์แออดัพาใจให้มืดมน    ขอทกุคนอยา่เอาเปรียบกนัเลย 

นายวฒุิชยั ฉันทานมุตัอิาภรณ์ 
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หวัข้อ อนาคต 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง สวยแตเ่หน่ือย 

  อนาคตคนเราท่ีใฝ่ฝัน   จงรีบพลนัทําเสร็จตามกําหนด 

 เพราะความฝันของเราอยา่ละลด   อนาคตนัน้สําเร็จเพราะตวัเรา 

 อนาคตคนเราต้องดีแน่    อาจท้อแท้เหน่ือยหน่ายนา่อายเขา 

 สร้างความฝันรู้รับแม้หนกัเบา   อยา่มวัเฝา้นัง่ดอูยูอ่ยา่งเดียว 

นายอธิณฐั กองธรรม 

 

หวัข้อ กาลเวลา 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง ความแนน่อนท่ีเจ็บปวด 

  มีอดีตมีปัจจบุนัมีอนาคต   ล้วนกําหนดหนทางสร้างวิถี 

 จะดีร้ายคล้ายคลงึตา่งพงึมี   แตชี่วีต้องตายไปไมจี่รัง 

 ยามหายใจให้ศีลเป็นเชน่เข็มทิศ   สมาธิลิขิตให้สมหวงั 

 ใช้ปัญญาเป็นแสงทองสอ่งกําลงั   อนิจจงัท่ีแท้นัน้แนน่อน 

นายพีระพฒัน์ ศรีเหรา 

 

หวัข้อ กาลเวลา 

อปุมาคําคูข่ดัแย้ง ความแนน่อนท่ีเจ็บปวด 

  เวลานัน้เป็นสิ่งท่ีเท่ียงแท้   ถึงอยากแก้เปล่ียนแปลงมนัก็ไมไ่ด้ 

 บ้างเจ็บปวดทัง้กายและหวัใจ   มนษุย์ไซร้บอบบางกวา่ท่ีคิด 

 หากทําพลาดสิ่งนัน้จะทําร้าย   เสมือนคล้ายคําสาปท่ีหลงผิด 

 ฉะนัน้ตอ่จากนีใ้นชีวิต    ไมย่ดึติดอดีตร้ายในวนัวาน 

นายชินกฤต ศรีชะนะ 

 



 

ประวัติผ ู้เขีย น 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล พล พิมพ์โพธ์ิ 
วัน เดือน ปี เกิด 5 ธนัวาคม 2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2551   มธัยมศกึษาตอนปลาย  

                  โรงเรียนสงวนหญิง จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
พ.ศ.2556   ศกึษาศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย)  
                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  
พ.ศ.2561   การศกึษามหาบณัฑิต  
                  สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
                  แขนงวิทยาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  
                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 171/433 ลมุพินีเพลส พหล-สะพานควาย ถนนประดพิทัธ์ แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
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