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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้
ทฤษฎีรสและกระบวนการอ่านวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะ
และความผูกพันในการอ่านของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และศึกษาผลการใช้รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจ�ำนวน 29 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
ทีไ่ ด้จากแบบประเมินความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและแบบประเมินความผูกพันใน
การอ่าน และใช้การทดสอบสถิติทีแบบ T-test dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบ
การสอนฯ มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 1.1) หลักการมี 4 ประการ 1.2) วัตถุประสงค์
คือเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพันในการอ่าน 1.3)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 6 ขั้น คือ 1.3.1) ขั้นเตรียมความพร้อมในการอ่าน
ออกเสียง 1.3.2) ขั้นพิจารณาอารมณ์ของบทอ่าน 1.3.3) ขั้นวิเคราะห์บทอ่านเพื่อเลือกใช้
ศิลปะการอ่าน 1.3.4) ขั้นฝึกอ่านออกเสียง 1.3.5) ขั้นสร้างสรรค์ผลงานการอ่านออกเสียง
และ 1.3.6) ขั้นประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียง และ 1.4) การวัดและประเมิน
ผลโดย การใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและแบบประเมิน
ความผูกพันในการอ่าน 2) รูปแบบการสอนฯ สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ท�ำนองเสนาะของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตได้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3) รูปแบบการสอนฯ สามารถพัฒนาความผูกพันในการอ่านของนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตได้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการสอน ทฤษฎีรส กระบวนการอ่านวิเคราะห์ การอ่านท�ำนองเสนาะ
ความผูกพันในการอ่าน
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Abstract
The objective of this study was to develop an art reading instructional
model by using the rasa theory and the analytical reading process to
promote the rhythm reading ability and reading engagement of undergraduate
students and to study the effect by using this model. The sample was 29
undergraduate students in the first year of Thai language major, faculty of
education, Silpakorn university. The data were analyzed by comparing the data
from the rhythm reading ability evaluation form and the reading engagement
evaluation form and using t-test dependent. The results were as follows:
1) An instructional model consists of 4 elements including 1.1) 4 principles
of the developed model, 1.2) objective of the developed model was to
promote students’ the rhythm reading ability and reading engagement, 1.3)
6 steps of the developed model were 1.3.1) preparing for reading aloud,
1.3.2) considering moods embedded within the texts, 1.3.3) analyzing the texts
to select the art of reading, 1.3.4) practicing reading aloud, 1.3.5) creating
reading-aloud work, 1.3.6) assessing reading aloud ability, and 1.4) evaluation
of the developed model using the rhythm reading ability evaluation form and
the reading engagement evaluation form. 2) The developed instructional model
could promote the rhythm reading ability of undergraduate students higher
than pretest with significant level of .05 3) The developed instructional model
could promote the reading engagement of undergraduate students higher
than pretest with significant level of .05
Keywords: Instructional Model, Rasa Theory, Analytical Reading Process,
Rhythm Reading, Reading Engagement
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การอ่านอย่างมีศิลปะนับเป็นกิจกรรมสุนทรียะอย่างหนึ่ง ในอดีตเรียกการอ่าน
อย่างมีศลิ ปะนีว้ า่ การอ่านด้วยหู ดังที่ พ.ณ.ประมวญมารค (2502, น. 222) กล่าวว่า “ภาษา
ของเราเป็นดนตรีอยู่ในตัว ฉะนั้นทุกคนคงมีหูกวีบ้างไม่มากก็น้อย แต่หูนี้ไม่ค่อยได้ฝึกให้
แหลม เพราะตามต�ำราเรียนที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ไม่กล่าวถึงแง่นี้เลย ในการอ่านวรรณคดี
เราควรใช้หูประกอบ” สอดคล้องกับแนวคิดของสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
(2536, น. 26) และ Hildreth (1958, p. 433) ที่ว่าการอ่านค�ำประพันธ์ในใจจะท�ำให้
รสชาติและความไพเราะของค�ำประพันธ์นั้นด้อยลง แต่ถ้าอ่านออกเสียงให้ดังฟังชัด
ย่อมท�ำให้เสียงสัมผัสจังหวะและท�ำนองกระทบหูและความคิด จึงจะเกิดรสไพเราะซาบซึ้ง
ในรสค�ำ
การอ่านท�ำนองเสนาะเป็นรูปแบบการอ่านอย่างมีศิลปะอย่างหนึ่งของไทย ซึ่ง
พัฒนามาตั้งแต่ครั้งอดีตดังที่ นันทา ขุนภักดี (2537, น. 5-32) ได้ศึกษาค้นคว้าเชิงประวัติ
พบว่า การอ่านท�ำนองเสนาะน่าจะเริ่มมีขึ้นในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยอาจเรียก
เป็นการอ่านต่าง ๆ เช่น การอ่านโองการ หรืออ่านกลอน ส่วนค�ำว่าอ่านท�ำนองเสนาะ
น่าจะเริ่มใช้เมื่อการศึกษาของไทยเริ่มเข้าสู่ระบบโรงเรียน
ในปัจจุบนั การอ่านท�ำนองเสนาะเป็นหนึง่ ในสาระการเรียนรูส้ ำ� คัญในหลักสูตรผลิต
ครูภาษาไทยดังมีข้อมูล พบว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 (2562, น. 18) ได้ระบุว่า นิสิต/นักศึกษาวิชาเอกภาษา
ไทย ควรมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกับภาษา และร้อยกรองเพื่อสุนทรียภาพทางภาษา
ด้วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตครูภาษาไทย จึงต่างก�ำหนดให้การ
อ่านท�ำนองเสนาะเป็นเนื้อหาหนึ่งในการผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
ภาษาไทย โดยบรรจุไว้ในชื่อรายวิชาที่แตกต่างกัน เช่น ศิลปะการอ่าน การอ่านออกเสียง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านบทประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน สุนทรียภาพในบทประพันธ์
ไทย ศิลปะการอ่านค�ำประพันธ์ ศิลปะการอ่านออกเสียงส�ำหรับครูภาษาไทย การพัฒนา
ทักษะ การอ่านและการอ่านท�ำนองเสนาะ เป็นต้น
แม้การอ่านท�ำนองเสนาะ จะเป็นเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนิสิต/
นักศึกษาทีจ่ ะประกอบวิชาชีพครูภาษาไทย เพือ่ คาดหวังให้ครูภาษาไทยจะน�ำความรูด้ งั กล่าว
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ข้อมูลส่วนหนึ่งกลับสะท้อน
ให้เห็นว่าครูภาษาไทยยังขาดความช�ำนาญในการอ่านท�ำนองเสนาะและนักเรียนก็ไม่ให้ความ
สนใจในการอ่านท�ำนองเสนาะ ดังผลการวิจัยของบรรพต ศิริชัย (2557, น. 93) ที่พบว่า
ครูภาษาไทยส่วนหนึ่งไม่สามารถอ่านท�ำนองเสนาะได้ครบทุกประเภทฉันทลักษณ์ และ
ต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นท� ำ นองเสนาะ ส่ ว นนั ก เรี ย นก็ ไ ม่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ และ
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ไม่ให้ความสนใจในการอ่านท�ำนองเสนาะในระดับมาก อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าผู้เรียน
ขาดความผูกพันในการอ่านออกเสียงคือไม่เห็นคุณค่าจึงไม่ให้ความส�ำคัญกับการอ่าน
ออกเสียงเป็นท�ำนองเสนาะ
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลสภาพและปัญหาเบื้องต้นจากนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา 465141 ศิลปะ การอ่าน ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังอ่าน
ท�ำนองเสนาะโดยไม่ค�ำนึงถึงความหมายของค�ำประพันธ์ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถ
จ�ำท�ำนองหลักที่เป็นโครงสร้างของการอ่านท�ำนองเสนาะแต่ละประเภทได้ แต่มักเป็นการ
อ่านแบบเรียบ ๆ ขาดความเป็นศิลปะ เช่น การเลือกใช้น�้ำเสียงที่ไม่เหมาะสมกับตัวบท
ค�ำประพันธ์ การเลือกใช้เทคนิคการอ่านท�ำนองเสนาะไม่เหมาะสม เป็นต้น ปัญหา
ดังกล่าวนี้ จึงส่งผลท�ำให้ความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะของผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง
ทฤษฎีรสและกระบวนการอ่านวิเคราะห์เป็นแนวทางส�ำคัญที่สามารถช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ทั้งความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพัน
ในการอ่าน กล่าวคือ ทฤษฎีรสจะช่วยในการวิเคราะห์บทอ่านเพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์และ
น�้ำเสียงของบทร้อยกรอง ดังที่ กุสุมา รักษมณี (2549, น. 200-201) ระบุว่าการใช้ทฤษฎี
รสในการวิเคราะห์วรรณคดี คือ การศึกษาความส�ำเริงอารมณ์ของผู้อ่านที่เกิดขึ้นหลังจาก
การอ่านวรรณคดีเรื่องนั้น ตลอดจนภาวะต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยให้เกิดความส�ำเริงอารมณ์
รวมถึงความคิดของกวีทมี่ กั เกิดควบคูก่ บั อารมณ์ การศึกษาวิธนี ี้ จะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจเนือ้ หา
ของเรื่อง แนวคิด เจตนาและน�้ำเสียงของผู้แต่ง ในขณะที่การอ่านวิเคราะห์ เป็นกระบวน
การอ่านเรื่องอย่างละเอียด แล้วพิจารณาความหมาย ความส�ำคัญและความสัมพันธ์ของ
เนื้อหา โดยผู้อ่านจะต้องอ่านไตร่ตรองอย่างพินิจพิจารณา (สมพิศ คูศรีพิทักษ์, 2536,
น. 628; Sosothikul, 2007, p. 48) เมื่อพิจารณาแนวคิดของทฤษฎีรสและกระบวนการ
อ่านวิเคราะห์ขา้ งต้น จึงสรุปได้วา่ หากผูอ้ า่ นท�ำนองเสนาะประยุกต์ทฤษฎีรสและกระบวนการ
อ่านวิเคราะห์มาใช้ในการอ่านอย่างมีศิลปะ ก็จะท�ำให้สามารถเลือกใช้น�้ำเสียงและอารมณ์
ได้เหมาะสมกับบทร้อยกรองมากขึ้น ท�ำให้เกิดความไพเราะในการอ่านและยังท�ำให้ผู้ฟัง
สามารถซาบซึ้งสุนทรียรสของวรรณคดีไทยได้มาก นับว่าเป็นการเข้าถึงคุณค่าของการอ่าน
ท�ำนองเสนาะอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การที่ผู้เรียนได้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์จนเข้าถึง
บทอ่านมากขึ้น ยังส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันในการอ่านซึ่งเป็นคุณลักษณ์ทางจิตพิสัย
ได้อีกด้วย ดังที่ Organization for Economic Cooperation and Development (2018)
ระบุว่าการเห็นคุณค่าต่อบทอ่านเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความผูกพันในการอ่าน
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การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ร สและกระบวนการอ่ า นวิ เ คราะห์ เ พื่ อ การสอนการอ่ า น
อย่างมีศิลปะ จึงมีความส�ำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านท�ำนอง
เสนาะและความผูกพันในการอ่านได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพันในการอ่าน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนโดยเฉพาะผูเ้ รียนทีเ่ ป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ซึง่ จะเติบโตไปเป็นครูภาษาไทย
ในอนาคตเป็นผู้ที่เข้าถึงสุนทรียรสของวรรณคดีไทย อันจะน�ำไปสู่ความรัก ความหวงแหน
ความผูกพันในการอ่านวรรณคดีไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาภาษาที่เป็นศักดิ์ศรีของ
ประเทศไทยสืบต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศลิ ปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการ
อ่านวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพันในการอ่าน
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎีรส
และกระบวนการอ่านวิเคราะห์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะของนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตก่อนและหลังการทดลอง
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎีรส
และกระบวนการอ่านวิเคราะห์ที่มีต่อความผูกพันในการอ่านของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ก่อนและหลังการทดลอง
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องนี้ มีดังต่อไปนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอน (Instructional Model) คือ การสร้างแบบแผน
หรือลักษณะการจัดการเรียน การสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส�ำคัญ คือ หลักการ
จุดประสงค์ ขั้นตอนการสอน และการวัดและประเมินผล ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างมีระบบ
ระเบียบตามหลักปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ไปตามจุดประสงค์ที่ก�ำหนด (ทิศนา แขมมณี, 2553, น. 220; บุญชม ศรีสะอาด, 2541,
น. 140; Joyce, Weil & Calhoun, 2009, p. 7; Saylor, Alexander & Lewis, 1981,
p. 271) ซึ่งช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือ
และช่วยให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีคิดที่ต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ทฤษฎีรส (Rasa Theory) คือ ทฤษฎีวรรณคดีของสันสกฤตทีม่ งุ่ ศึกษาปฏิกริ ยิ า
ทางอารมณ์อันซับซ้อนที่เกิดจากความรู้สึกทางใจที่มีต่อบทวรรณกรรมนั้น ๆ (Shridevi,
2020, p. 31; Mangattu, 2016, p. 6) การศึกษารส คือ การศึกษาปัจจัยที่ท�ำให้เกิด
อารมณ์ของตัวละครในบทอ่านซึง่ จะปรากฏอยูใ่ นถ้อยค�ำ บทบรรยายหรือบทพรรณนา (กุสมุ า
รักษมณี, 2549, น. 202) เพือ่ พิจารณาการประสานกันขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ
คือ 1) วิภาวะ (Vibava) ซึ่งเป็นสาเหตุ สถานการณ์ หรือเงื่อนไขที่ให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ
2) อนุภาวะ (Anubhava) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางการกระท�ำอันเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก
วิภาวะ 3) วยภิจาริภาวะ (Vyabhicaribhava) ซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ และ 4)
สถายิภาวะ (Sthayibhava) ซึ่งเป็นพื้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติสามัญของมนุษย์อันส่ง
ผลให้เกิดรส (Rasa) ต่าง ๆ ขึ้นภายในใจ การที่ผู้อ่านออกเสียงเข้าถึงรสของบทอ่านย่อม
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้สามารถอ่านเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ในบทอ่านได้มากขึ้น
รวมถึงเห็นคุณค่าของบทอ่านและเกิดเป็นความผูกพันในการอ่าน
3. กระบวนการอ่านวิเคราะห์ (Analytical Reading Process) คือ การอ่าน
ที่ใช้การพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการอ่านจนเข้าใจเนื้อหาสาระของบทอ่าน
แล้วจึงแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทอ่านในด้านรูปแบบการประพันธ์ ใจความหลัก
และใจความสนับสนุน จุดมุง่ หมายของการประพันธ์ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การใช้ภาษา
และองค์ประกอบของงานประพันธ์ เพื่อน�ำไปสู่การค้นหาความหมายและการเข้าใจบทอ่าน
อย่างลึกซึ้งมากขึ้น การที่ผู้อ่านออกเสียงได้ใช้กระบวนการอ่านวิเคราะห์จะช่วยให้เข้าใจ
บทอ่าน และเห็นคุณค่าของการอ่านมากขึ้นน�ำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงและความผูกพันในการอ่านได้
4. การอ่านท�ำนองเสนาะเป็นวิธีการอ่านออกเสียงค�ำประพันธ์ตามลีลาของ
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่ายให้มีเสียงสูงต�ำ่ มีจังหวะสั้นยาว และมีความไพเราะ
น่าฟังกว่าการอ่านแบบธรรมดา ท�ำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับเสียงของท�ำนองนั้น ๆ
การประเมินการอ่านท�ำนองเสนาะใช้เครื่องมือที่ใช้ประเมินทักษะปฏิบัติ โดยทั่วไปนิยมใช้
การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ร่วมกับเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริงแบบรูบริคซึ่งเป็นมีลักษณะ
เป็นตารางแสดงคุณสมบัติของการอ่านท�ำนองเสนาะในระดับต่าง ๆ เพื่อให้การประเมิน
สามารถวัดได้จริงน่าเชื่อถือและเป็นรูปธรรม
5. ความผูกพันในการอ่าน (Reading Engagement) หมายถึง การมีแรงบันดาล
ใจเชิงบวกในการใช้กระบวนการทางปัญญาเพื่อท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่อ่านอย่างเห็นคุณค่า
มีความสนใจและความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน จึงใช้การอ่านจากสือ่ หลายประเภท
และในวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคม การประเมินความ
ผูกพันในการอ่านใช้แบบรายงานตนเองในลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) รายละเอียดดังนี้
1. วิธีด�ำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอน มีขั้นตอนย่อย ดังนี้
		 1.1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน (Research: R1) โดย
การวิเคราะห์เอกสารเกีย่ วกับการอ่านออกเสียง การสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับการสอน
อ่านอย่างมีศลิ ปะ การสัมภาษณ์ผเู้ รียนเกีย่ วกับการเรียนรูก้ ารอ่านอย่างมีศลิ ปะ โดยใช้เครือ่ ง
มือทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ และผ่านการตรวจประสิทธิภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 คนแล้ว ทัง้ นี้
ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาด้วย การพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบว่า เครื่องมือที่ใช้
ในขั้นนี้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ค่าดัชนีความสอดคล้องเป็น 1.00 ทุกเครื่องมือ)
		 1.2 พัฒนารูปแบบการสอน (Development: D1) โดยการน�ำข้อมูลพื้นฐาน
ในข้อ 1.1 มาใช้พัฒนาเครื่องมือดังต่อไปนี้
			 1.2.1 รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศลิ ปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการ
อ่านวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพันในการอ่าน
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยรูปแบบ การสอนนี้ ผ่านการประเมินความสอดคล้อง
ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Ration
Scales) จากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 9 คนพบว่ามีคณ
ุ ภาพในระดับสอดคล้องมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่
อยู่ระหว่าง 4.66-4.88, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.33- 0.50)
			 1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ประกอบรูปแบบการสอนดังกล่าวประกอบด้วย
คู่มือการใช้รูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเครื่องมือประกอบรูปแบบ
การสอนนี้ ผ่านการประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Ration Scales) จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 9 คน
พบว่า ทุกเครื่องมือมีคุณภาพในระดับสอดคล้องมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.66-4.88,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.33- 0.50)
			 1.2.3 เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ได้แก่
แบบประเมินความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะ แบบประเมินความผูกพันในการอ่าน
จากนั้นน�ำเครื่องมือข้างต้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คนตรวจพิจารณา ทั้งนี้ ผลการ
ประเมิ น ประสิท ธิภาพโดยการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาด้ ว ยการพิ จ าณาค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบว่า ที่ใช้ประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนทุกเครื่องมือมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ค่าดัชนีความ
สอดคล้องทุกเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00)
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2. วิธีด�ำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพันในการอ่าน มีขั้นตอนย่อย ดังนี้
		 2.1 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ (Research: R2) วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในขั้นนี้ด�ำเนินการวิจัยแบบก่อนการทดลอง (Pre-experimental Designs) ซึ่งด�ำเนิน
การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลัง การทดลอง (One Group
Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
จ�ำนวน 29 คน ได้มาจาก การเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
465141 ศิลปะการอ่าน โดยเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยมาจากค�ำอธิบายรายวิชาศิลปะการอ่าน
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) คือ การอ่านออกเสียง
ค�ำประพันธ์ประเภทโคลงและฉันท์ ทั้งนี้ ค�ำประพันธ์ประเภทโคลงและฉันท์ที่น�ำมาใช้เป็น
บทอ่านนี้ ก�ำหนดขอบเขตคือคัดเลือกจากวรรณคดีทมี่ เี นือ้ หาเรือ่ งราวทีเ่ อือ้ ต่อการวิเคราะห์
โดยใช้ทฤษฎีรส เช่น โคลงจากเรือ่ งลิลติ ตะเลงพ่าย โคลงจากโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ฉันท์จากมัทธะพาธา ฉันท์จากสามัคคีเภทค�ำฉันท์ เป็นต้น
		 2.2 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (Development: D2)
วิธีด�ำเนินการวิจัยในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย
การศึกษาความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและ ความผูกพันในการอ่านของผู้เรียน
ด้วยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ
(T-test Dependent)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการสอนอ่ า นอย่ า งมี ศิ ล ปะโดยใช้ ท ฤษฎี ร สและ
กระบวนการอ่านวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพัน
ในการอ่านของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตและอภิปรายผล
ผลการพัฒนารูปแบบการสอนดังกล่าวท�ำให้ได้รูปแบบการสอนซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
		 1.1 หลักการของรูปแบบการสอน ประกอบด้วยหลักการ 4 ประการคือ
1) ทฤษฎีรสเป็นทฤษฎีทางวรรณคดีที่ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาอารมณ์ที่ผู้แต่งน�ำเสนอ
และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู ้ อ ่ า น 2) กระบวนการอ่ า นวิ เ คราะห์ ช ่ ว ยพั ฒ นาความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีศิลปะให้มีประสิทธิภาพ 3) การอ่านท�ำนองเสนาะต้องวิเคราะห์บทอ่าน
อย่างละเอียด เพื่อที่จะเลือกใช้อารมณ์ น�้ำเสียงและศิลปะการอ่านออกเสียงที่เหมาะสม
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และ 4) ความผูกพันในการอ่านเกิดจากการพิจารณาบทอ่านอย่างรอบด้านด้วยความสนใจ
ซึง่ จะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าถึงคุณค่าของวรรณคดีทอี่ า่ นมากกว่าการอ่านแบบปกติ ท�ำให้เกิดความ
รักและเห็นคุณค่าการอ่าน
		 1.2 จุดประสงค์ของรูปแบบการการสอน คือ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านท�ำนองเสนาะและ ความผูกพันในการอ่านของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
		 1.3 ขั้นตอนของรูปแบบการสอน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
			 1) ขัน้ เตรียมความพร้อมในการอ่านออกเสียง (Preparing for Reading
Aloud) ขั้นตอนนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตใจที่สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เพื่อเตรียมการอ่านออกเสียง
ในเบื้องต้น โดยการส�ำรวจชนิดของสารว่าเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง และควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เลือกบทอ่านตามความสนใจ แล้วจึงส�ำรวจเบื้องต้นว่าบทอ่านนั้นเป็นสาร
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ในกรณีที่เป็นร้อยกรองให้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับท่วงท�ำนอง
หลักในการอ่านออกเสียง
			 2) ขัน้ พิจารณาอารมณ์ของบทอ่าน (Considering Moods Embedded
Within the Texts) ขั้นตอนนี้ ให้ผู้เรียนศึกษาบทอ่านจนเข้าใจว่าบทอ่านนั้นมีเนื้อหา
หรือเรื่องราวเป็นอย่างไร อ่านแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไร แล้วจึงไปพิจารณาการใช้ภาษา
ในบทอ่านว่าส่วนใดที่มีผลต่ออารมณ์ โดยผู้เรียนควรสมมุติตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของบทอ่านนั้น เพื่อให้เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของบทอ่านนั้น
			 3) ขั้นวิเคราะห์บทอ่านเพื่อเลือกใช้ศิลปะการอ่าน (Analyzing the
Texts to Select the Art of Reading) ขั้นตอนนี้ เน้นให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนทั้งในด้านค�ำและความหมาย จากนั้นให้เลือกใช้เทคนิคการอ่านต่าง ๆ เช่น
การเน้นเสียง การแผ่วเสียง การกระแทกเสียง ฯลฯ โดยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เพื่อเป็นการขยายความคิด
			 4) ขั้นฝึกอ่านออกเสียง (Practicing Reading Aloud) ขั้นตอนนี้
ให้ผเู้ รียนน�ำผลการศึกษาบทอ่าน ต่าง ๆ มาฝึกอ่านออกเสียงตามประเภทของบทอ่านนัน้ ๆ
แล้วให้ผู้เรียนได้ประเมินการอ่านของตนเองว่าได้เลือกใช้ศิลปะการอ่านได้เหมาะสม
หรือไม่ สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตามบทอ่านหรือไม่ จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การฝึกอ่านออกเสียงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
			 5) ขั้นสร้างสรรค์ผลงานการอ่านออกเสียง (Creating Readingaloud Work) ขั้นตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้และความคิดต่าง ๆ
มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการอ่านออกเสียงจริง โดยผลงานนี้อาจมีลักษณะเป็นคลิป
การอ่านก็ได้

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

			 6) ขัน้ ประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียง (Assessing Reading
Aloud Ability) ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินผลงานการอ่านออกเสียง ทั้งจากการประเมิน
ตนเอง การประเมินจากเพื่อนและครู โดยมีลักษณะเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา
		 1.4 การวัดและประเมินผล คือ การวัดและประเมินความสามารถในการอ่าน
ท�ำนองเสนาะโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะ และประเมินความ
ผูกพันในการอ่านโดยใช้แบบประเมินความผูกพันในการอ่าน
ผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น อภิ ป รายผลได้ ว ่ า ทุ ก องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการสอน
ข้างต้นนั้น ล้วนพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง
การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น เช่น ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ และพบว่าการประเมินและการให้ข้อมูล
ป้อนกลับรายบุคคล ท�ำให้เกิดพัฒนาการเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการสอนอ่านอย่างมีศิลปะ
ผู้วิจัยก็ได้น�ำไปใช้ใน การพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ 6 ประเมินความสามารถในการอ่าน
ออกเสียง หรือการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีรสก็ได้น�ำหลักการของทฤษฎีรสมาช่วยแก้ปัญหา
การอ่านออกเสียงทีผ่ เู้ รียนไม่สามารถอ่านสือ่ อารมณ์ความรูส้ กึ ได้ตรงตามบทอ่าน ดังจะเห็น
ได้ว่า ในขั้นที่ 2 พิจารณาอารมณ์ของบทอ่าน (Considering Moods Embedded
Within the Texts) ก็สอดคล้องกับหลักการของทฤษฎีรสที่มุ่งศึกษาความส�ำเริงอารมณ์
ของผู้อ่านที่เกิดขึ้นหลังจากการอ่านวรรณคดี โดยการพิจารณาอารมณ์ของตัวละคร
ในวรรณกรรมซึ่งจะปรากฏอยู่ในถ้อยค�ำ บทบรรยายหรือบทพรรณนา นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ยังได้ใช้หลักการของกระบวนการอ่านวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาขั้นตอนการสอนด้วย
ดังในขั้นที่ 3 วิเคราะห์บทอ่านเพื่อเลือกใช้ศิลปะการอ่าน (Analyzing the Texts to
Select the Art of Reading) เนื่องจากขั้นตอนนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านพิจารณาบทอ่าน
ทั้งในระดับค�ำและความหมาย เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการเลือกใช้ศิลปะการอ่านที่ถูกต้อง
เหมาะสม มีเหตุผล และยังมีการใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วมพิจารณาผลการวิเคราะห์
บทอ่านด้วย กิจกรรมการสอนดังกล่าวนีส้ อดคล้องกับหลักการของกระบวนการอ่านวิเคราะห์
ดังที่ Adler and Doren (1972, pp. 60-187) และ Conley, Frees and McCall
(2019) กล่าวว่ากระบวนการอ่านวิเคราะห์ที่ดี ควรมีเหตุผลประกอบความคิดและควร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นเป็นการขยายความคิดที่ได้จากการอ่านวิเคราะห์
การอภิปรายข้างต้นจึงแสดงให้เห็นได้ว่าขั้นตอนการสอนซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของรูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศลิ ปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการอ่านวิเคราะห์
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นท� ำ นองเสนาะและความผู ก พั น ในการอ่ า นของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตทั้ง 6 ขั้น ล้วนพัฒนาขึ้นจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักการของ
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ทฤษฎีรส และหลักการของกระบวนการอ่านวิเคราะห์ทั้งสิ้น ดังนั้นขั้นตอนการสอนในรูป
แบบการสอนนี้จึงมีหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในเชิงวิชาการ จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้รูป
แบบการสอนนีไ้ ด้รบั ผลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ 9 คนในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ
2. ผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการ
อ่านวิเคราะห์ทมี่ ตี อ่ ความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตและ
อภิปรายผล
ผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการอ่าน
วิเคราะห์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตพบว่า
คะแนนความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.90
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.52 และคะแนนความสามารถใน การอ่านท�ำนองเสนาะ
หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.03 ผลการ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะพบว่าค่าเฉลีย่
ของคะแนนความสามารถใน การอ่านท�ำนองเสนาะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยข้างต้นอภิปรายผลได้ว่าทุกขั้นตอนของรูปแบบการสอนนี้ล้วนส่งเสริม
ให้ นั ก ศึ ก ษาปริญญาบัณ ฑิต สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่ า นท� ำ นองเสนาะได้
กล่าวคือ ขัน้ ที่ 1 เตรียมความพร้อมในการอ่านออกเสียง (Preparing for Reading Aloud)
ขั้นนี้สอดคล้องกับหลักการของทฤษฎีรสดังที่ กุสุมา รักษมณี (2549, น. 134) กล่าวว่า
ในการเข้าถึงรสของวรรณกรรม ผู้อ่านจะต้องเป็นผู้มีใจกว้าง ไม่อคติต่อบทอ่านหรือ
ที่เรียกกันว่าเป็นผู้ที่มี สหฤทัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ R.N. Caine, G. Caine,
McClintic and Klimek (2009) ที่อธิบายว่าการเรียนรู้ของสมองจะเกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย มีความสุข ไม่ตึงเครียด ขั้นตอนนี้
จึงท�ำให้เกิด การเรียนรู้การอ่านอย่างมีความสุข ขั้นที่ 2 พิจารณาอารมณ์ของบทอ่าน
(Considering Moods Embedded Within the Texts) ขั้นตอนนี้สอดคล้องกับทฤษฎี
รสโดยตรง ดังที่ Shridevi (2020, pp. 30-38); Mangattu (2016, pp. 1-10); Higgins
(2021, pp. 43-54) และ Chaudhury (1965, pp. 145-149) กล่าวว่า การศึกษารส
คื อ การศึ ก ษาปัจ จัยที่ท�ำให้เ กิด อารมณ์ โดยในบทอ่ า นจะสั ง เกตได้ จ ากการใช้ ถ ้ อ ยค� ำ
บทบรรยายหรือบทพรรณนาว่าส่วนใดมีผลต่ออารมณ์ของตน จึงส่งผลให้สามารถอ่าน
ออกเสียงได้เหมาะสมมากขึ้นสอดคล้องกับที่พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2548, น. 34)
ระบุ ว ่ า การศึ ก ษาบทอ่ า นตามทฤษฎี ร สเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการศึ ก ษาบทอ่ า นที่ ใ ช้ พั ฒ นา
ทักษะการอ่านท�ำนองเสนาะได้ ขั้นที่ 3 วิเคราะห์บทอ่านเพื่อเลือกใช้ศิลปะการอ่าน
(Analyzing the Texts to Select the Art of Reading) ขั้นตอนนี้เน้นกระบวนการอ่าน
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วิเคราะห์กับการเลือกใช้ศิลปะการอ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน ดังที่ สิริอาภา รัชตะหิรัญ
(2548, น. 155) ได้ระบุว่าการวิเคราะห์บทอ่านเป็นสิ่งส�ำคัญในการอ่านออกเสียงอย่างมี
ศิลปะ ดังนัน้ ขัน้ ตอนนีจ้ งึ เป็นปัจจัยที่ ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ท�ำนองเสนาะได้ เห็นได้จากผูเ้ รียนจะท�ำสัญลักษณ์ในตัวบทอ่านทีไ่ ด้รบั เพือ่ แทนการใช้ศลิ ปะ
การอ่านในลักษณะต่าง ๆ ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกอ่านออกเสียง (Practicing Reading Aloud)
ขั้ น นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ข องการสอนทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ เ ชื่ อ ว่ า การฝึ ก จะช่ ว ยพั ฒ นา
การเรียนรู้ดังที่ทิศนา แขมมณี (2553, น. 51) กล่าวว่าการฝึกหัดหรือการกระท�ำบ่อย ๆ
อย่างเข้าใจจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนตามทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดร์ที่กล่าวถึง
กฎของการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกในขั้นตอนนี้จึงมีส่วนพัฒนาการเรียนรู้
การอ่านท�ำนองเสนาะของนักศึกษาได้ดงั เห็นได้วา่ นักศึกษาจะได้รบั ผลการประเมินการอ่าน
ท�ำนองเสนาะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีการฝึกซ�้ำบ่อย ๆ ขั้นที่ 5 สร้างสรรค์ผลงานการอ่าน
ออกเสียง (Creating Reading-aloud Work) ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนส�ำคัญในการสอนทักษะ
ปฏิบัติทางภาษา โดยให้ผู้เรียนต้องประมวลองค์ความรู้และความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับ
บทอ่านมาใช้จริง ขัน้ ตอนนีจ้ ะสัมพันธ์กบั ขัน้ ที่ 6 ประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียง
(Assessing Reading Aloud Ability) เพราะผูเ้ รียนต้องน�ำผลงานการอ่านมาสูก่ ระบวนการ
ประเมิน ทั้งการประเมินตนเองว่าผลงานการอ่านสามารถสื่ออารมณ์ซึ่งท�ำให้เกิดรสไปยัง
ผู้ฟังได้จริงหรือไม่ มีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการประเมินโดยเพื่อนซึ่ง
พินดา วราสุนันท์ (2558) กล่าวว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยเพื่อน (Peer Feedback)
เป็นวิธีการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในระยะยาว รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมิตร ขั้นตอนของการประเมิน
เช่นนี้ท�ำให้ผู้เรียนไม่เครียดและส่งเสริมความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะด้วย
การอภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุกขั้นตอนของรูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะ
โดยใช้ทฤษฎีรสร่วมกับกระบวนการอ่านวิเคราะห์สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ท�ำนองเสนาะนักศึกษาปริญญาบัณฑิตได้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้
3. ผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการ
อ่านวิเคราะห์ที่มีต่อ ความผูกพันในการอ่านของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตและอภิปรายผล
ผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการอ่าน
วิ เ คราะห์ ที่ มี ต ่ อ ความผู ก พั น ในการอ่ า นของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต พบว่ า คะแนน
ความผูกพันในการอ่านก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 14.50 และคะแนนความผูกพันในการอ่านหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.86
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.05 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
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ความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่าน
ท�ำนองเสนาะหลังการทดลองสูงกว่าก่อน การทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยข้างต้น อภิปรายผลได้ว่ารูปแบบการสอนนี้มีขั้นตอนการสอนที่ส่งเสริมความ
ผูกพันในการอ่าน กล่าวคือ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมในการอ่านออกเสียง (Preparing
for Reading Aloud) ขั้นตอนนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกบทอ่านตามความสนใจและ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ivey and Johnson
(2015, pp. 297-327) ทีพ่ บว่าการจัดการเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เลือกบทอ่านทีส่ นใจ
มีการจัดบรรยากาศทางอารมณ์ที่ส่งเสริมการอ่าน จะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการอ่าน
และความผูกพันในการอ่านสูงขึ้น ขั้นที่ 2 พิจารณาอารมณ์ของบทอ่าน (Considering
Moods Embedded Within the Texts) และขั้นที่ 3 วิเคราะห์บทอ่านเพื่อเลือกใช้ศิลปะ
การอ่าน (Analyzing the Texts to Select the Art of Reading) ซึ่งสองขั้นตอนนี้
มุ่งเน้นการศึกษาการใช้ภาษา รสค�ำ รสความของบทอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็จะส่งผล
ต่อความผูกพันในการอ่านของผู้เรียนดังเห็นได้ว่าผู้เรียนจะให้ความสนใจและกระตือรือร้น
ในการวิเคราะห์ภาษามากขึ้น ซึ่งแตกต่างไปจากก่อนเรียนที่ผู้เรียนจะข้ามขั้นตอนนี้ไป
ในการอ่านออกเสียง Ochaba (2021) ระบุว่าการอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนนี้ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันในการอ่าน อีกทั้งการอ่านละเอียดนี้ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเข้าถึงคุณค่าของบทอ่านมากขึ้น Organization for Economic Cooperation
and Development, 2018) ระบุว่าหากผู้เรียนเห็นคุณค่าของ การอ่านก็จะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความผูกพันในการอ่านเช่นกัน ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกอ่านออกเสียง (Practicing
Reading Aloud) มีขั้นตอนให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านร่วมกันซึ่งท�ำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
เชิงบวกนี้ก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความผูกพันในการอ่านด้วย ดังที่ Mucherah,
Finch and Smith (2014, pp. 93-110) ได้ด�ำเนินการวิจัยและพบว่าบรรยากาศ
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความผูกพันในการอ่าน ขั้นที่ 5 สร้างสรรค์ผลงาน
การอ่านออกเสียง (Creating Reading-aloud Work) และขั้นที่ 6 ประเมินความสามารถ
ในการอ่านออกเสียง (Assessing Reading Aloud Ability) ซึ่งสองขั้นตอนนี้มุ่งเน้น
ให้ ผู ้ เ รี ย นได้ น� ำ ผลงานการอ่ า นออกเสี ย งมาประเมิ น ด้ ว ยการประเมิ น โดยตนเองและ
โดยเพื่อนก็มีส่วนในการพัฒนาความผูกพันในการอ่าน เพราะการประเมินด้วยบรรยากาศ
ของกัลยาณมิตรจะท�ำให้ผู้เรียนมีเจตคติเชิงบวกต่อการอ่านอย่างมีศิลปะมากขึ้น
การอภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎี
รสร่วมกับกระบวนการอ่านวิเคราะห์มีขั้นตอนที่สามารถพัฒนาความผูกพันในการอ่านของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตได้ สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
รูปแบบการสอนอ่านอย่างมีศิลปะโดยใช้ทฤษฎีรสและกระบวนการอ่านวิเคราะห์
มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 1) หลักการมี 4 ประการ 2) วัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพันใน การอ่าน 3) ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มี 6 ขั้น คือ ขั้นเตรียมความพร้อมในการอ่านออกเสียง ขั้นพิจารณา
อารมณ์ของบทอ่าน ขั้นวิเคราะห์บทอ่านเพื่อเลือกใช้ศิลปะการอ่าน ขั้นฝึกอ่านออกเสียง
ขั้ น สร้ า งสรรค์ ผ ลงานการอ่ า นออกเสี ย ง และขั้ น ประเมิ น ความสามารถในการอ่ า น
ออกเสียง และ 4) การวัดและประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินความสามารถในการ
อ่านท�ำนองเสนาะและแบบประเมินความผูกพันในการอ่าน ผลของการใช้รูปแบบการสอน
ข้างต้นสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพันในการอ่านของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตได้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยนี้ จึงเป็นแนวทางส�ำหรับผู้สอนระดับอุดมศึกษาในการอ่านพัฒนาความ
สามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะและความผูกพันในการอ่านของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการพัฒนารูปแบบ การสอนอ่านอย่างมีศลิ ปะโดยใช้แนวคิด
หรือทฤษฎีทางการละครมาเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านท�ำนองเสนาะ
เนื่องจากแนวคิดหรือทฤษฎีละครบางส่วนสามารถน�ำมาใช้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครในบทอ่านมากขึ้น เช่น การใช้กิจกรรม Reader Theatre หรือ
กิจกรรม Choral Reading เป็นต้น อีกทั้ง ควรมีการน�ำรูปแบบการสอนนี้ไปขยายผล
กับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วศึกษาผลที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำ
รูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น
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