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ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6*
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท และ 
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท กับเกณฑ์ร้อยละ 80

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6โรงเรยีนมธัยมวดัสงิห์ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จ�านวน 40 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตาม
ทฤษฎีสหบท จ�านวน 4 แผน ใช้เวลาคาบละ 50 นาที และ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ แบบอัตนัย ส�าหรับใช้ในการทดสอบความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ One Way ANOVA, Repeated Measures, One sample t-test, 
t-test dependent และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พัฒนาการความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น 

หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท
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3. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

คำาสำาคัญ: การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์/ สหบท

Abstract
The objectives of this research were to 1) study the grade-twelve students’ abilities in 

creative poetry writing before and after using the intertextuality approach, 2) The effectiveness of 
intertextuality approach for enhancing the students’ ability in creative poetry writing. 3) study the 
grade- twelve students’ abilities in creative poetry writing after the employment of the intertextuality 
approach with the achievement criteria of 80%.

The samples of 40 grade-twelve students of Mathayom Wat Sing School under the Office 
of Education al Service Area 1 were purposively selected. 

The research tools used were 1) the four 50-minute lesson plans of creative poetry writing 
based on intertextuality approach, 2) The written test to evaluate the student’s abilities in creative 
poetry writing before and after employment of the intertextuality approach. 

One-way ANOVA, repeated measures, one sample t-test” and analyzing data were used 
from the student’ abilities.

One-way ANOVA, repeated measures, one sample t-test, t-test dependent data and analyzing 
were used from the student’ abilities.

The results of the research were as follows;
1. The students’ abilities in writing creative poetry after using the intertexuality approach 

were higher and significantly different from the abilities before using the intertexuality approach 
at the level of .01. 

2. The development of the student’ abilities in writing creative poetry was higher after 
using the intertexuality approach.

3. The abilities in creative poetry writing of the samples taught with intertexuality approach 
were higher than the achievement criteria of 80%.

Keywords: Creative poetry writing/ Intertexuality approach
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บทนำา
ร้อยกรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คู่กับชาติ

ไทย นับตั้งแต่รวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบัน 
ความนยิมร้อยกรองของคนไทยในปัจจุบนันัน้ เกดิความ
ตืน่ตวักนัเป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ได้จากหน่วยงานทัง้ภาค
รฐัและเอกชนร่วมจดักจิกรรมส่งเสรมิการแต่งค�าประพนัธ์ 
และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในหนังสือ วารสารวิชาการ
มากมาย ดังที่ปรากฏเป็นผลงานประเภทบทประพันธ์
ยอดเย่ียมที่ท�าให้ผู ้ประพันธ์ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น 
อังคาร จันทาทิพย์ ได้รับยกย่องเป็นกวีซีไรท์ ประจ�าปี 
พ.ศ. 2556 จากบทกวีเรื่อง หัวใจห้องที่ห้า และกุหลาบ 
สายประดษิฐ์ ซ่ึงเป็นกวทีีอ่งค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้
เป็นกวีดีเด่นของโลก พ.ศ. 2549

การเขียนร ้อยกรองเชิงสร ้างสรรค์เข ้ามามี
บทบาทส�าคัญมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์มีจุดมุ ่งหมายที่ส�าคัญ คือ เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางการเขียนของนักเรียนและส่งเสริมให้
นักเรียนใช้ทักษะทางการเขียนร้อยกรองเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราว ความรู้ ความคิด จินตนาการ และประสบการณ์
ต่าง ๆ  ทีมี่อยู่ออกมาในทางสร้างสรรค์อย่างเสร ีกระทรวง
ศึกษาธิการได้ก�าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนร้อยกรอง 
ไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  
ว่า ผู ้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ (ร้อยแก้วและร้อยกรอง) โดยใช้
ภาษาแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ 
ตลอดจนประเมินงานเขียนของผู้อื่น และน�ามาพัฒนา
งานเขียนของตนเอง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์จะเป็นทักษะท่ีมีความส�าคัญ แต่จากการ
สัมภาษณ์ครูผู ้สอนวิชาการแต่งค�าประพันธ์ จ�านวน 
3 ท่าน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการ
ศึกษา 2555 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ�านวน 40 คน ถึง
ปัญหาการเรียนการสอนเขียนร้อยกรอง พบว่า เกิดจาก

ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน 
โดยครูจะตีกรอบความคิดของนักเรียน ให้เป็นไปตาม
แบบแผนและฉันทลักษณ์ในอดีต เนื้อหาก็จะต้องอยู่ใน
กรอบที่ครูได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ เนื้อหาในการสอนเขียน
ร้อยกรองมีมาก ท้ังประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์
และร่าย แต่เวลาในการสอนมีน้อย ครูผู้สอนจึงให้ความ
ส�าคญักบัการสอนเขยีนร้อยกรองน้อยกว่าการสอนเนือ้หา
ในเร่ืองอื่น ประกอบกับครูผู้สอนขาดสื่อการสอนและ
วิธีการสอนท่ีเหมาะสม เพราะครูผู้สอนจะเน้นวิธีสอน
แบบบรรยายเป็นหลัก จึงท�าให้การสอนเขียนร้อยกรอง
ไม่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศุภกัญญา รอดเดช (2543, หน้า 2) ที่พบว่า สาเหตุของ
ปัญหาการเขียนร้อยกรองแบ่งได้ 2 ประการ คือปัญหาที่
เกิดจากนักเรียนและปัญหาท่ีเกิดจากครูและวิธีการสอน
ของครู ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน ได้แก่ ขาดแรงจูงใจใน
การเขียน ขาดความคิดที่จะหาถ้อยค�ามาประกอบการ
เขียนให้เป็นเรื่องราว ไม่มีความรู้ เรื่องฉันทลักษณ์ และ
มีเวลาในการฝึกฝนไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาที่เกิดจากครู
และวิธีการสอนของครู ได้แก่ ครูไม่ถนัดในการเขียนบท
ร้อยกรอง มีเจตคติไม่ดีต่อการเขียนร้อยกรอง รวมทั้งไม่
ให้ความส�าคัญในการสอนเขียนร้อยกรอง

ด ้ ว ย เ หตุ นี้  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน
เพื่อส ่ง เสริมความสามารถในการเขียนร ้อยกรอง 
เชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับเหตุผลดังกล่าว ครูจึง
ต้องจัดกระบวนการสอนท่ีน่าสนใจ มีความหลากหลาย 
เป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้เรียน  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร
งานวิจัย เกี่ยวกับการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์  
ผู้วิจัยศึกษา ทฤษฎีสหบท พบว่าสามารถน�ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ 

ทฤษฎีสหบท เป็นทฤษฎีทางภาษาศาสตร์กลุ่ม
หลังโครงสร้างนิยมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท
ทุติยภูมิกับตัวบทปฐมภูมิ นักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีสหบทไว้หลากหลายแนวคิด แต่การวิจัยในคร้ังนี้
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ได้น�าทฤษฎีสหบทของ แฮโรว์ บลูม (Harold Bloom) 
มาเป็นแนวคิดในการสอน ซึ่ง บลูม ได้กล่าวว่า อิทธิพล
ของนกัเขยีนรุน่ก่อนมผีลกบันกัเขยีนรุน่ใหม่ ซึง่นกัเขยีน
รุน่ใหม่จะเกิดความกงัวลใจทีจ่ะพยายามสร้างงานเขยีนให้
แตกต่างจากรุน่ก่อน โดยกวีรุน่ใหม่จะท�าสองประการ คอื 
เขียนบทกวตีามแนวคดิของกวรีุน่เก่า และประการทีส่อง 
นกัเขียนพยายามจะต่อต้านความรูห้รอืมรดกทีม่มีาก่อน 
ดังนั้น สหบทส�าหรับบลูม คือ ความกังวลใจจากอิทธิพล
ที่ตัวบทหน่ึง ๆ ที่อาจเป็นส่วนของความหมาย หรือ
ส่วนหนึ่งของตัวบท หรือท้ังหมดของตัวบท ที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์ตัวบทใหม่ของผู้เขียน นอกจากนี้ บลูมยัง
ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยน 6 ระดับ ที่ใช้ด�าเนินการ
อ่านงานของกวรีุน่ก่อน โดยเรยีกกระบวนการเปลีย่นนีว่้า 
“แนวการอ่านผ่านมุมมองใหม่” หรือแนวการอ่านผิดไป
จากเดิม (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2553)

บลูม (Bloom, 1997) ได้กล่าวถึง แนวการอ่าน
ผ่านมุมมองใหม่ 6 แนวทางประกอบด้วย

1. การปรับแต่งงานเขียนเดิม 
2. การหลอมรวมงานหลายชิน้แล้วใส่จินตนาการ

เพิ่มเติม
3. การหลีกหนีแนวการเขียนตามขนบเดิม 
4. การแสดงความขัดแย้งต่อลักษณะเด่นของ

กวีรุ่นก่อน
5. การสร้างงานใหม่ให้โดดเด่นและดีกว่างาน

เขียนเดิม
6. การน�างานเดิมของกวีที่เสียชีวิตแล้วมาเป็น

แรงบันดาลใจในการสร้างงานใหม่
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีสหบท พบว่า 

ทฤษฎีสหบทเน้นความสัมพันธ์ของตัวบท จึงอาจกล่าว
ได้ว่าวรรณกรรมที่เกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันมักมีทั้ง
ลักษณะร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวรรณกรรมอื่น ๆ 
ในยุคสมัยนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะแตก
ต่างเป็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแต่ละเร่ืองด้วย 
ลักษณะร่วมนั้นเกิดจากความรู้ ความคิด และค่านิยม
แห่งยุคสมัยที่ได้หล่อหลอมผู้แต่งให้สร้างสรรค์ผลงาน

จากแนวนิยมและความคิดที่อยู่ในช่วงขณะนั้น กล่าวได้
ว่า วรรณกรรมแต่ละเร่ืองอาศัยแนวนิยมและความคิด
ร่วมกันในการแต่ง ส่วนลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม
แต่ละเรื่อง เกิดจากความเป็นปัจเจกของผู้แต่งแต่ละคน
ย่อมได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และค่านิยมใน
ยุคสมัยของตนแล้วเกิดมีความเฉพาะตนขึ้น เมื่อผนวก
กับความรู ้ความสามารถอันเป็นสิ่งเฉพาะตนอยู ่แล้ว  
จึ งก ่อให ้ เกิดผลงานอันมีลักษณะเฉพาะต ่างกับ
วรรณกรรมท่ีร่วมยุคสมัยเดียวกันได้ (เสาวณิต จุลวงศ์,  
2549) ทฤษฎีสหบทจึงเป็นทฤษฎีท่ีสามารถน�ามาใช้
เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ได้ เนื่องจากเป็นการให้ประสบการณ์
กับนักเรียนให้สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์
งานเขียนขึ้นมาเป็นลักษณะเฉพาะตนอีกด้วย

จากหลกัการและแนวคดิดงักล่าว ผูว้จิยัได้เลือก
ระดับการอ่านผ่านมุมมองใหม่ 3 ระดับ จาก 6 ระดับ
ของบลูมมาใช้เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน  
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เป็นการเรียนรู ้ระดับหลักและแนวคิดเบื้องต้นของ
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ในด้านการสร้าง
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และจินตนาการจาก
การอ่านผ่านมุมมองใหม่ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการ
พัฒนาการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ขั้นสูงต่อไป

นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ด้วยทฤษฎีสหบท 
พบว่า ได้มีผู้น�าทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาความ
สามารถในการเขยีนร้อยแก้วเชงิสร้างสรรค์ ดงัที ่อธกิมาส 
มากจุ้ย (2553, หน้า 4) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีสหบท เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของ
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นักศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และร้อยละ 80 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ร้อยละ 70 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู ้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนด้วยทฤษฎีสหบทที่พัฒนาข้ึน ช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึง
สอดคล้องกับ เสาวณิต จุลวงศ์ (2549) กล่าวว่า ทฤษฎี
สหบทเป็นทฤษฎีที่สามารถน�ามาใช้เป็นฐานในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 
เนื่องจากเป็นการให้ประสบการณ์กับนักเรียนให้สามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้
เกดิแนวคดิในการสร้างสรรค์งานเขยีนขึน้มาเป็นลกัษณะ
เฉพาะของตนอีกด้วย

ด้วยเหตุน้ี ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของ
การจัดการเรียนการสอนด้วยทฤษฎีสหบทที่มีต่อความ
สามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อน�าผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการ
เรยีนการสอนภาษาไทยให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการ

เขียนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบท

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยทฤษฎีสหบทกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. พฒันาการความสามารถในการเขยีนร้อยกรอง

เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น 
หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท

2. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีสหบทสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80

3. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยทฤษฎีสหบท หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เปิดสอนวิชาการ 
แต่งค�าประพนัธ์ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 จ�านวน 
8 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมดจ�านวน 320 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 40 คน ที่ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นนักเรียน
ที่เลือกเรียนในรายวิชา การแต่งค�าประพันธ์ ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน

ด้วยทฤษฎีสหบท
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเขียน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหารายวิชาการ

แต่งค�าประพันธ์ ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี ตรงตามหลักสูตร
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สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
มัธยมวัดสิงห์ โดยมีประเด็นในการศึกษา คือ ศึกษา
หลักและศิลปะการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และ
ฝึกเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ประเภท กลอนสุภาพ 
กลอนดอกสร้อย และกลอนสักวา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์ตามทฤษฎีสหบท จ�านวน 4 แผน แผนที่ 1
(คาบท่ี 1-2) แผนที ่2-4 (คาบที ่3-17) เวลาเรยีนคาบละ 
50 นาทีมีค่า IOC เท่ากับ 0.95

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ซึง่เป็นแบบทดสอบอตันยัจ�านวน 
5 ข้อ ส�าหรบัใช้ในการทดสอบความสามารถทางการเขยีน
ร้อยกรอง เชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ
ความสามารถในการเขียนร้อยกรอง เชิงสร้างสรรค์ที่
ก�าหนดไว้ในงานวจิยั โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คอื ด้านเนือ้หา
จินตนาการและการเรียบเรียงความคิด ด้านฉันทลักษณ์
ร้อยกรอง ด้านการใช้ภาษา และด้านคุณค่าของงานเขียน
มีค่าความยากง่าย 0.67 มีค่าอ�านาจจ�าแนก 0.72 และมี
ค่าความเชื่อมั่น 0.77

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค�านวณหาค่าสถติพิืน้ฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลีย่ 

ค่าความแปรปรวนของคะแนน และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มทดลอง

2. เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเขยีน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ t-test dependent

3. เปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถ
ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในช่วง
ระยะต่างๆ ของการทดลอง โดยใช้ One Way ANOVA, 
Repeated Measures

4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ี
ร้อยละ 80 โดยใช้ one sample t-test

5. วิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสหบทเป็น กรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเขยีน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน  

โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ t-test dependent

พัฒนาการความสามารถใน 

การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ก่อนเรียน หลังเรียน t Sig.

x SD x SD
-22.30** 0.00

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 58.30 7.56 81.55 1.26

**p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสหบทหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยมีคะแนนก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 58.30 และมีคะแนนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.55 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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2. เปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีนในช่วงระยะ
ต่างๆ ของการทดลอง

ตารางท่ี 2 ตารางเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีนในช่วง

ระยะต่างๆ ของการทดลอง โดยใช้ One Way ANOVA, Repeated Measures 

คะแนนการสอบ
ก่อนเรียน

(x = 58.300)

พัฒนาการ 1

(x = 60.275)

พัฒนาการ 2

(x = 68.575)

พัฒนาการ 3

(x = 76.575)

หลังเรียน

(x = 81.550)

ก่อนเรียน (x = 58.300) -1.975* -10.275* -18.275* -23.250

พัฒนาการ 1 (x = 60.275) -8.300* -16.300* -21.278*

พัฒนาการ 2 (x = 68.575) -8.000* -12.975*

พัฒนาการ 3 (x = 76.575) -4.925*

หลังเรียน (x = 81.550)

จากตารางที ่2 พบว่า ความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์หลงัเรยีนแตกต่างกบัก่อนเรยีน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

81.55) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 58.30) โดยระดับคะแนนพัฒนาการแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1
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 ตารางเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ของนกัเรียนในชวงระยะตางๆ ของการทดลอง โดยใช ้่ ่ One Way ANOVA, Repeated Measures  
 

คะแนนการสอบ 
ก่อนเรียน 

( X = 58.300) 
พฒันาการ 1 

( X = 60.275) 
พฒันาการ 2 

( X = 68.575) 
พฒันาการ 3 

( X  = 76.575) 
หลงัเรียน 

( X  = 81.550) 
ก่อนเรียน 
( X  = 58.300) 

 -1.975* -10.275* -18.275* -23.250 

พฒันาการ 1 
( X  = 60.275) 

  -8.300* -16.300* -21.278* 

พฒันาการ 2 
( X  = 68.575) 

   -8.000* -12.975* 

พฒันาการ 3 
( X  = 76.575) 

    -4.925* 

หลงัเรียน 
( X  = 81.550) 

     

 
 จากตาราง  พบวา ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนแตกตาง่ ่

กบกอนเรียน อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ั ่่ .01โดยความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรคห์ลงัเรียน (คาเฉล่ีย เทากบ ่ ่ ั 81.55) สูงกวากอนเรียน ่ ่ (คาเฉล่ีย เทากบ ่ ่ ั 58.30) โดยระดบั
คะแนนพฒันาการแสดงไดด้งัแผนภาพท่ี 1 
   

 
  

แผนประกอบ 1 ผลการเปรยีบเทียบพฒันาการความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงระยะต่างๆ ของการทดลอง (N = 40)

แผนภาพข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าในระยะที ่1 คอืการทดสอบก่อนเรียน กลุม่ตวัอย่างมคีะแนนพัฒนาการความ
สามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 58.30 แต่หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นในระยะที่ 2-5 ตามล�าดับ ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของ
นักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80
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ตารางที ่3 ตารางเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ของนักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ80 โดยใช้ one sample t-test

  N คะแนนเต็ม Mean SD % of Mean t Sig. (1-tailed)

หลังเรียน 40 100 81.55 1.260 81.55 7378** 0.0000

**p < .01

จากตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบหลังเรียนของ

กลุ่มตัวอย่างมคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 81.55 เมือ่น�า

มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ ร้อยละ 80 พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (p < 0.01) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
4. วิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ของนักเรียนผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสหบทเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์

การวิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของนกัเรยีนด�าเนนิการวิเคราะห์พฒันาการความสามารถ
ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์จากแบบ
บันทกึ “นกักลอนสะท้อนคร”ู ของกลุม่ตวัอย่างทีส่ะท้อน
การเรยีนรูข้องตนเองทีม่ต่ีอการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีสหบท จากน้ันน�ามาจัดหมวดหมู่ และพิจารณา

ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนต่างๆ เพื่อสรุปเป็นข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎสีหบทช่วยส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวาม
สามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอนที่ช่วยพัฒนาความ
สามารถของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

1. การฝึกวิเคราะห์งานเขียน และการอ่านผ่าน
มมุมองใหม่ ท่ีเน้นการเปรียบเทียบ เชือ่มโยงความเหมอืน
และความต่างของตัวบทสองตัวบท ส่งผลให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงตัวบท ตลอดจนก�าหนดแนวคิดและ
การใช้ภาษาได้ ดงัตวัอย่างจากบนัทึก “นกักลอนสะท้อน
ครู” ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับ
การสอนตามทฤษฎีสหบท ดังต่อไปนี้

“การจัดการเรียนรู้เด่นเน้นสร้างสรรค์ สอนประพันธ์ตามบทเดิมที่ศึกษา 
แล้วอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา สร้างคุณค่าตัวบทใหม่ให้งดงาม”
 “อธิบดี ศรีเลิศ”

“สักวาสร้างสรรค์งานต้องหมั่นคิด ใช้บทเรียนพินิจวิเคราะห์สาร 
ทั้งส�านวนเก่าใหม่จ�าจดจาร ฝึกฝนอ่านตัวบทจนเข้าใจ 
เตรียมตัวพร้อมหลอมแนวร่วมรวมความต่าง แล้วสรรค์สร้างจากขอบเขตที่มีให้ 
จนเชี่ยวชาญช�านาญเขียนโดยเร็วไว สุขสมใจเมื่อได้เรียนเขียนกลอนเอย”

 “กมลวาทิน นวไตรลาภ”

ตัวอย่างแบบบันทึก “นักกลอนสะท้อนครู” ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยง 

ความสัมพันธ์ของตัวบทสองตัวบท และยังส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นเนื่องจาก

ได้รับประสบการณ์จากตัวบทที่ได้อ่านและได้วิเคราะห์นั่นเอง
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2. การร่างงานเขยีนก่อน แล้วจึงเพิม่เนือ้หาต่างๆ อย่างเป็นขัน้ตอน ส่งผลให้นกัเรยีนเข้าใจล�าดบัขัน้ตอนของ
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ผลงานได้ ดังตัวอย่างจากบันทึก “นักกลอนสะท้อนครู” ซึ่งเป็นการ
แสดงความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการสอนตามทฤษฎีสหบท ดังต่อไปนี้

“เรื่องกานท์กลอนฉันขี้ขลาดฉันไม่กล้า แต่วิชานี้จุดไฟในตัวฉัน 
ว่าทุกคนก็แต่งกลอนได้เหมือนกัน ท�าตามขั้นตามล�าดับกับประสบการณ์”

 “ภาณุ สระทองแป้น”
“วางโครงเรื่องดูเหมือนยากล�าบากนัก ครูประจักษ์สอนเป็นขั้นท่านช่วยฉัน 

เปลี่ยนสิ่งใดอะไรคงจงท�าพลัน แล้วสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่อายใคร”
 “วรากร โชติช่วง”

ตัวอย่างแบบบันทึก “นักกลอนสะท้อนครู” ข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียน

ร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์จากการเรยีนตามทฤษฎสีหบท ซึง่มขีัน้ตอนการจดัการเรยีน การสอนทีม่ขัีน้ตอนชดัเจน และ

การฝึกให้นักเรียนร่างงานเขียนก่อนลงมือเขียนจริง ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ได้เมื่อพบ

ข้อบกพร่องหรือเมื่อได้รับการประเมินจากเพื่อนและครู เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนการสอนจะท�าให้

สามารถเขียนงานเขียนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
3. การประเมนิร่างงานเขยีนเชงิสร้างสรรค์ทัง้ของตนเองและของเพ่ือน ถอืว่า เป็นการฝึกอ่านประเมนิคุณค่าของ

งานเขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ทัง้ข้อดแีละข้อบกพร่อง เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้จากแบบบนัทกึ “เกลากลอนสะท้อนงาน”  
มาปรับปรุงแก้ไขงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ทันสมัย ที่ครูให้ตัวฉันนั้นศึกษา 
เป็นการฝึกเพื่ออ่านประเมินค่า แล้วค้นหาข้อด้อยและข้อด ี
น�าข้อมูลที่ได้มาย้อนกลับ น�ามาปรับปรุงเพิ่มเติมเต็มที ่
น�าแนวคิดสู่งานเขียนจนเด่นดี ภูมิใจที่วันนั้นฉันได้เรียน”

 “กิตติยา ผายวงษา”
“คือคันฉ่องส่องบทกลอนสะท้อนงาน คือการอ่านประเมินค่าพาแก้ไข 

ให้รู้ด้านด้อยดีเด่นเป็นเช่นไร แล้วปรับใหม่จนบทกลอนสมบูรณ์ดี”
 “จารุภา แซ่จัง”

ตัวอย่างแบบบันทึก “นักกลอนสะท้อนครู” ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถประเมินงานเขียน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของตนเองและเพื่อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเกิดการยอมรับเพื่อที่จะเรียนรู ้จาก

ความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อน�าผลการให้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงและพัฒนางานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นท่ีได้จากการบันทึก

การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละครั้ง แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทท�าให้นักเรียนสามารถ
วเิคราะห์องค์ประกอบของงานเขยีนในแต่ละครัง้ สามารถเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ของตัวบทจากการอ่านผ่านมมุมอง
ใหม่ สามารถวางโครงเรื่อง แนวคิดในการร่างงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์และประเมินงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
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จากผลการวิจัยข้างต้นทั้งตอนท่ี 1 ตอนที่ 2 
และตอนที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีสหบทสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที ่6 ได้อย่างแท้จริง 

สรุปผลการวิจัย
1. พัฒนาการความสามารถในการเขียน

ร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
สูงขึ้น หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบท

2. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จดัการเรยีนการสอนตามทฤษฎสีหบท มีค่าร้อยละ 81.55 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80

3. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 81.55 และมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 58.30 ซึ่งแสดงให้
เหน็ว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนการสอนตามทฤษฎี
สหบทมีพัฒนาการความสามารถในการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์สูงขึ้นทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการน�า
ทฤษฎีสหบทและการสอนเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์มา
ช่วยในการพฒันาความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิ
สร้างสรรค์ให้แก่นกัเรยีนทัง้ในด้านเน้ือหา จินตนาการ การ
เรียบเรียงความคดิ ด้านการใช้ภาษา และด้านฉนัทลกัษณ์ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์ ทฤษฎสีหบทจะช่วยเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิ
และประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับงานเขียนร้อยกรองให้เกิด
ขึน้กบันกัเรยีน และท�าให้นกัเรยีนมองเหน็แนวทางในการ
สร้างสรรค์งานเขียนร้อยกรองชิ้นใหม่ (Cairney, 1992)

นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบทนั้นมีขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ แต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน โดยเร่ิมเนื้อหาจากง่ายไปหายากซ่ึงช่วยให้
ผูเ้รยีนค่อย ๆ  พฒันาความสามารถในการเขยีนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นเป็นล�าดับสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อธิกมาส มากจุ้ย (2553, หน้า 173-175) ที่พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทสามารถเสริม
สร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
ได้ เนือ่งจากรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ได้ผ่าน
การพฒันาอย่างเป็นระบบ แต่ละขัน้ตอนมคีวามเกีย่วข้อง
สมัพนัธ์กนั โดยมทีฤษฎสีหบทและแนวคดิการสอนเขียน
เชงิสร้างสรรค์เป็นกรอบแนวคดิพืน้ฐานซึง่ขัน้ตอนแต่ละ
ขั้นท่ีพัฒนาข้ึนนั้นท�าให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์
ของตวับท สามารถเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างตวับท  
วิเคราะห์องค์ประกอบความเหมือนและความแตกต่าง
ของงานเขียนแต่ละประเภทได้ ตลอดจนสามารถสรุป
แนวการสร้างตัวบทใหม่ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ตามแนวคิด Anxiety of Influenceได้ จนเกิดเป็นงาน
เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์นอกจากนี้การจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎีสหบท ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นและเขียนงานได้อย่างอิสระตาม
จินตนาการของนักเรียนเอง

2. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ด้รับการจดั 
การเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทหลังเรียนมีค่าร้อยละ 
81.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อธิกมาส มากจุ้ย (2553, หน้า 173) ที่พบว่า  
นกัศกึษาทีไ่ด้รับการสอนด้วยทฤษฎสีหบทมคีะแนนเฉลีย่
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเชงิสร้างสรรค์ในภาพ
รวมคิดเป็น ร้อยละ 77.27 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้  
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แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบทสามารถเสรมิสร้างความสามารถในการเขยีนภาษา
ไทยเชงิสร้างสรรค์ได้ นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธันยา พิทยาพิทักษ์ (2553, หน้า 151) ที่พบว่า  
นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน มีค่าคะแนนความสามารถในการ
อ่านเชิงสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ทฤษฎีสหบทสามารถ
ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์
ได้อีกด้วย นอกจากผลการวิจัยดังกล่าวยังมีเหตุผล
หลายประการที่ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถใน
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
80 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบทดังต่อไปนี้

2.1 นักเรียนได้ฝึกอ่านตัวบทตามแนวทาง
การอ่านผ่านมุมมองใหม่และฝึกเขียน ร้อยกรองอย่าง
สม�า่เสมอ จึงส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ได้ดขีึน้ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎกีาร
เรียนรู้ของธอร์นไดร์ (Thorndike) ในเรื่องกฎแห่งการ
ฝึกหัด สอดคล้องกับที่ กรรณิการ์ พวงเกษม (2555, 
หน้า 37) กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ การฝึกฝน
บ่อย ๆ จะท�าให้เกิดความแม่นย�า ถ้าได้ท�าบ่อยๆ ความ
ช�านาญจะเกิดขึ้น

2.2 การส่งเสริมให้นักเรียนอ่านงานเขียน
ที่มี เนื้อหาและรูปแบบงานเขียนที่มีความสัมพันธ ์
กับหัวข้องานที่จะเขียนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู ้
ค�าศัพท์ ส�านวนภาษา แนวคิด กลวิธีการน�าเสนอ 
ท�าให้นักเรียนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับงานเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ของตนเองได้ดียิ่งข้ึน ดังท่ี  
Hyland (2003, หน้า 17) ได้กล่าวถึงความส�าคัญ
ของการอ ่านที่ มีต ่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นเนื้อหาสรุปได้ว่า การส่งเสริมให้นักเรียนอ่านงาน
เขียนที่มีแบบ ของภาษาเหมือนกันกับงานที่จะเขียน  
จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู ้ส�านวนภาษา แนวคิดที่

นักเรียนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนร้อยกรอง
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับในงานเขียน
ร้อยกรองระหว่างเพื่อนกับเพื่อนช่วยให้ผู ้เรียนรู ้ข้อดี
และข้อบกพร่องของงานเขียนตนเอง ตลอดจนทราบ
แนวทางปรับปรงุแก้ไข เพือ่พฒันางานเขยีนร้อยกรองเชงิ
สร้างสรรค์ให้มีคณุภาพมากยิง่ข้ึนซึง่สอดคล้องกบัผลการ
ศกึษาของ Lewis (2003) ทีพ่บว่า ข้อมลูย้อนกลบัท�าให้
ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการทบทวนงานของตนเองมากขึน้ 
อีกท้ังยังช่วยให้เห็นข้อดี ข้อด้อยและแนวทางแก้ไขจน
สามารถพัฒนางานเขียนของตนเองไปทิศทางที่ถูกต้อง

ผลการอภิปรายข ้างต ้น แสดงให ้ เห็นว ่า 
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท ช่วยเสริม
สร้างความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ให้กับนักเรียนได้ เมื่อนักเรียนมีความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ก็น�าความรู้ความสามารถ
ไปใช้ในการพัฒนางานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
ตนเองตลอดจนพัฒนาให้กลายเป็นงานเขียนร้อยกรอง 
เชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
1. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี

สหบทครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
ได้ฝึกเขียนร้อยกรองอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือจะได้พัฒนา
ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ดี
ยิ่งขึ้น

2. ครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้างานเขียนที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่มีความสัมพันธ์
กับตัวบทท่ีครูก�าหนดให้เพ่ิมเติม เพ่ือจะได้เห็นส�านวน
ภาษา กลวิธกีารน�าเสนอ แนวคดิ เพ่ือจะได้น�ามาประยกุต์ใช้ 
กับงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของตนได้ดียิ่งขึ้น

3. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบทครคูวรให้ข้อมลูย้อนกลบัในงานเขยีนของนกัเรยีน 
เพ่ือนักเรียนจะได้ทราบว่าข้อดีและข้อบกพร่องของ
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ตนเอง เพื่อจะได้น�ามาแก้ไขกับงานเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของตนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีสหบทกับกลุ ่มตัวอย่างที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน เพื่อจะได้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎี สหบทสามารถน�าไปใช้จัดกระบวนการเรียน
การสอนกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถแตกต่างกัน
หรือไม่ตลอดจนเพื่อศึกษาความแตกต่างของผลที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างและน�าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสามารถแตกต่างกันต่อไป

2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎสีหบทควบคูกั่บตวัแปรอืน่ เช่น เจตคต ิความ
พึงพอใจ ความคิดเห็น เป็นต้น

3. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีสหบทที่มีผลต่อตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น
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