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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนแต่งกลอน
สุภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาด ใหญ่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังการใช้ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 30 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
  ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพมีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.83/84.25              
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียน             
การสอนแต่งกลอนสุภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74  
คำสำคัญ: ชุดการเรียนการสอน, กลอนสุภาพ, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
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Abstract 
  The objectives of this research were to construct and determine the efficiency of 
an Instructional Package “Klon Supap” Poem for Students Thai Language Hatyai University 
based on the 80/80 standard criterion and to compare the students’ academic 
achievement before and after they were taught with the constructed an Instructional 
Package “Klon Supap” Poem.  The sample for the study consisted of 30 3rd year students 
of Thai Language Hatyai University. The tool used in this research was an Instructional 
Package “Klon Supap” Poem, an achievement test for the students who were taught with 
the Instructional Package “Klon Supap” Poem and satisfaction questionnaires form of the 
Instructional Package “Klon Supap” Poem. Statistics used were percentage, average, 
standard deviation and t-test. 
  The findings of the study reveal that constructed Instructional Package shows the 
efficiency of 81.83/84.25 and after having been taught with the constructed Instructional 
Package, they show a significantly higher level of achievement than before being taught 
with the Instructional Package at the .01 level. The students satisfaction of the Instructional 
Package “Klon Supap” Poem at a highest level that with the average of 4.74. 
Keywords: Construction of the Instructional Package, “Klon Supap” Poem, Thai Language 

Students 
 
บทนำ 
 วรรณกรรมร้อยกรองเป็นงานเขียนที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการของกวี  
ได้อย่างมีศิลปะมีความงดงามด้านการใช้ภาษาวรรณศิลป์และเนื้อความ สามารถสื่อความหมายตามลีลา             
การเขียนของกวีได้อย่างน่าประทับใจ การแต่งร้อยกรองของไทยเป็นศิลปะทางภาษาที่ได้รับการถ่ายทอด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมายาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานไว้เพื่อให้ลูกหลานเยาวชน
ไทยได้ใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และกล่อมเกลาจิตใจ 
  ปัจจุบันการสืบสานวรรณกรรมร้อยกรองของไทยยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับเยาวชนผู้เริ่มต้นเขียน
ร้อยกรอง เนื่องจากยังขาดความแม่นยำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ของร้อยกรองแต่ละชนิด และยัง
ต้องได้รับการพัฒนาเรื่องการเลือกสรรถ้อยคำมาใช้ประพันธ์ร้อยกรองให้ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะ ร้อย
กรองประเภทที่ได้รับความนิยมมากอย่างเช่น กลอนสุภาพ ซึ่งนอกจากจะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเรื่องจำนวน
คำและสัมผัสระหว่างวรรค ระหว่างบาท และระหว่างบทแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์เรื่องเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค
ตามความนิยมเป็นข้อกำหนดที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วย ผู ้เขียนจึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ  
เพื่อไม่ให้เผลอไผลไปแต่งผิดฉันทลักษณ์ของกลอน ดังที่ สัจจาภรณ์  ไวยจรรยา (2550) กล่าวไว้ว่า 
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การเลือกสรรถ้อยคำให้ถูกต้องตามกฎการแต่งบทกลอนนั้น แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็อาจเผลอไผลในเรื่องของ
กฎได้ เพราะฉันทลักษณ์ไม่เพียงแต่พิจารณาจำนวนคำ (พยางค์) จำนวนวรรค การร้อยสัมผัสแต่ละบท  
แต่ละวรรคอย่างถูกต้องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของสัมผัสซ้ำและสัมผัสเลือน อัน เป็นองค์ประกอบที่บ่ง
บอกถึงความถูกต้องด้วย                   
  จากข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้ความนิยมในการแต่งร้อยกรองรูปแบบที่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ของ
เยาวชนปัจจุบันลดลง ดังที่ พิชญา สุวรรณโน (2557) ได้ศึกษาความสามารถด้านการเขียนร้อยกรองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาที่พบว่า นักเรียนเลือกแต่งร้อยกรองโดยใช้รูปแบบเคร่งครัดฉันทลักษณ์เพียงร้อยละ 
41.67 น้อยกว่ารูปแบบที่ไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ที่มีถึงร้อยละ 58.33 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการแต่ง            
ร้อยกรองแบบเคร่งครัดฉันทลักษณ์มีกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ในการแต่งที่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญของ
เยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่ยังขาดความแม่นยำด้านนี้ ทำให้มีความนิยมในการแต่งลดลง โดยเฉพาะกลอน
สุภาพซึ่งมีหลายชนิด ทั้งกลอนสี่ กลอนหก กลอนเจ็ด กลอนแปด และกลอนเก้า รวมเรียกกันว่ ากลอน
สุภาพ (วิเชียร  เกษประทุม, 2552) ซึ่งเป็นร้อยกรองที่บังคับคณะและสัมผัส ความไพเราะของกลอนสุภาพ
อยู่ที่สัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสสระ สัมผัสอักษร รวมทั้งเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค การมีสัมผัสที่ไพเราะ
แพรวพราวทำให้กลอนมีลักษณะพลิ้วไหว สื่ออารมณ์ ความรู้สึก และเล่าเรื่องได้ดี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
สำหรับเยาวชนที่เพ่ิมเริ่มต้นเขียน  
  ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การจำกฎเกณฑ์ของกลอนสุภาพมักเป็นอุปสรรคขั้นต้น 
ในการแต่งกลอนสำหรับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเขียนร้อยกรอง  ตามหลักสูตร 
ทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้
เห็นปัญหาสำคัญในการแต่งกลอนสุภาพของนักศึกษา คือการขาดความแม่นยำเรื่องกฎเกณฑ์การแต่ง
กลอนสุภาพ ทำให้แต่งกลอนไม่ค่อยถูกต้องตามฉันทลักษณ์ มีปัญหาเรื่องการส่งสัมผัส ศิลปะการเลือกสรร
ถ้อยคำ และมักใช้เวลาในการแต่งกลอนนานกว่าเวลาที่กำหนด จึงคิดหาเทคนิคการสอน วิธีการสอน หรือ
สื่อการสอนที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการ
แต่งกลอนสุภาพแก่นักศึกษาให้มีทักษะการแต่งกลอนที่ดีขึ้น โดยเลือกสร้างชุดการเรียนการสอนแต่ง
กลอนสุภาพเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพแก่นักศึกษา เนื่องจากเห็นว่าชุดการเรียน
การสอนหรือแบบฝึกเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ เพราะเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนที่สามารถ
นำมาใช้ฝึกทักษะภาษาไทย และใช้เป็นสื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ฝึกความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม เพิ่มความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ทําให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ซึ่งสามารถ
ทบทวนเนื้อหาเดิมได้บ่อยครั้งตามความต้องการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ช่วยเพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (สัจจาภรณ์  ไวยจรรยา, 2550) 
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  จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการสร้างชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ สำหรับ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้ชุดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการแต่งกลอนสุภาพของนักศึกษาให้ดีขึ้น รวมถึง
ช่วยลดปัญหาด้านการแต่งกลอนสุภาพ ซึ่งจะช่วยสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านการประพันธ์ร้อยกรอง
ของไทยให้เยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าและความงามของภาษาไทยสืบไป 
 
 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
  1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน
แต่งกลอนสุภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ สำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู ้ของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อเทคโนโลยี การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจและมีความสุขจากการเรียนมากยิ่งขึ้น สื่อที่
ผู้สอนจัดทำขึ้นและนิยมใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ ชุดกิจกรรม หรือแบบ
ฝึกทักษะ หรือชุดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับ
พัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้เรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยทีผู่้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้คำปรึกษา ยิ้มรมัย  พลศรี (2560) กล่าวว่า ชุดการเรียนการสอน 
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ประกอบเป็นชุด ซึ่งในชุดนั้นประกอบด้วยคำชี้แจงสำหรับนักเรียน บัตรคำสั่ง 
บัตรเนื ้อหา บัตรกิจกรรม  บัตรเฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 
กระดาษคำตอบ หนังสืออ้างอิง โดยแบ่งเป็นชุดของครูและชุดของผู้เรียน บรรจุไว้ในกล่องหรือซอง ผู้เรียน
สามารถนำไปศึกษานอกห้องเรียนได้  
  ดังนั้นชุดการเรียนการสอนจึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ               
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อตอบคำถามจากบัตรงานหรือบัตร
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุดการเรียนการสอน ทำให้มีความตื่นตัวและสนุกสนานกับการเรียนตลอดเวลา 
และช่วยพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ดังที่ กิ่งแก้ว ศรีสาลีกุลรัตน์ (อ้างถึงใน              
สุริศา โสภณเลิศพงศ์, 2560) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอน ไว้ว่า 1) ช่วยสร้างความพร้อมและ
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ความมั่นใจให้แก่ผู้สอน เพราะได้เตรียมเนื้อหากิจกรรมแบบทดสอบและสื่อการสอนไว้ในชุดการสอนโดย
สมบูรณ์ 2) ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปในทางเดียวกัน 3) ช่วยให้การเรียนเป็นอิสระจากอารมณ์และ
ความสามารถในการสอนของผู้สอน 4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแสดงความ
คิดเห็น และรับผิดชอบต่อตนเอง 5) ช่วยเร้าความสนใจ ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน จะประกอบ
กิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนสนใจต่อการเรียนตลอดเวลา 6) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ดี จากการที่ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง สามารถเรียนได้ตามความสนใจ และตามอัตรา
การเรียนรู้ของตนเอง จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 7) ส่งเสริมและฝึกหัดให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบตนเองและสังคม 8) ช่วยให้การเรียนเป็นอิสระ จากบุคลิกภาพของ
ผู้สอน เนื่องจากการเรียน โดยใช้ชุดการสอนผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายตลอดเวลามาเป็นผู้
แนะนำ ช่วยเหลือ และใช้ชุดการสอนทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แทนครู 9) แก้ปัญหาเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดการสอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ  ความถนัด 
ความสนใจ และตามโอกาส ดังนั้นประโยชน์ของชุดการสอนจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เรียน ช่วยแก้ปัญหาเมื่อมีครูเข้าสอนแทน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ                
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากความรู้เกี่ยวกับชุดการเรียนการสอนข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมาออกแบบชุดการเรียนการสอนแต่ง
กลอนสุภาพตามรูปแบบคำประพันธ์ร ้อยกรองที ่บ ังคับคณะและสัมผัส ความไพเราะของกลอน                
อยู่ที่สัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสสระ สัมผัสอักษร รวมทั้งเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค การมีสัมผัสที่ไพเราะ
แพรวพราวทำให้กลอนมีลักษณะพลิ้วไหว สื่ออารมณ์ ความรู้สึก และเล่าเรื่องได้ดี เป็นกลอนที่ใช้ถ้อยคำ
และทำนองเรียบง่ายในการแต่ง ลักษณะบังคับกลอนสุภาพ บทหนึ่งมี 4 วรรค กลอน 2 วรรค เรียกว่า 1 
บาท หรือ 1 คำกลอน ฉะนั้นกลอนสุภาพบทหนึ่งจึงมี 2 บาท หรือ 2 คำกลอน บาทแรกเรียกว่า บาทเอก 
บาทที่สองเรียกว่า บาทโท ซึ่งพบว่าผู้เรียนมักจะสับสนในเรื่องฉันทลักษณ์การแต่งกลอนสุภาพแต่ละชนิด
อยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งสัมผัสและเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคตามความนิยมในการแต่งที่นิยม
แต่งให้คำสุดท้ายของวรรคที่ 1 หรือวรรคสดับ สามารถใช้เสียงวรรณยุกต์ได้ทุกเสียงแต่ส่วนมากไม่นิยมใช้
เสียงสามัญ คำสุดท้ายของวรรคที่ 2 หรือ วรรครับใช้ได้ 3 เสียงคือ เสียงจัตวา เอก และโท ส่วนมากนิยม
เสียงจัตวา คำสุดท้ายของวรรคที่ 3 หรือวรรครอง ให้ใช้เสียงวรรณยุกต์ตรีกับวรรณยุกต์สามัญ ส่วนมาก
นิยมเสียงวรรณยุกต์สามัญ คำสุดท้ายของวรรคที่ 4 หรือวรรคส่ง ให้ใช้เสียงวรรณยุกต์ตรีกับสามัญเท่านั้น
ห้ามใช้เสียงวรรณยุกต์จัตวา เอก โท และห้ามใช้คำตายท้ายวรรค ส่วนมากคำสุดท้ายของวรรคส่งมักนิยม
เสียงวรรณยุกต์สามัญ อีกทั้งการแต่งกลอนสุภาพยังต้องคำนึงถึงความไพเราะด้านภาษาวรรณศิลป์ ได้แก่ 
การเลือกสรรคำและการใช้ภาพพจน์ในการแต่งเพื ่อสื่อความหมายให้ชัดเจน เหมาะสม สื ่ออารมณ์
ความรู้สึกได้ดี สอดคล้องกับรสความในเนื้อเรื่องที่ต้องการนำเสนอด้วย ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้
ผู้เรียนสับสนในเรื่องฉันทลักษณ์และการสรรคำให้มีความไพเราะทางวรรณศิลป์  
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  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพขึ้นมาเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ด้วยมุ่งหวังให้ผู ้เรียนคลายความสับสนด้านฉันทลักษณ์            
การแต่งและเพิ่มทักษะการสรรคำให้มีความไพเราะทางวรรณศิลป์ โดยชุดการเรียนการสอนแต่งกลอน
สุภาพที่สร้างขึ้นประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนปก คู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอน ชุดการเรียนการ
สอนจำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1  รู้ฉันทลักษณ์-รู้จักกลอน  ชุดที่ 2 รู้สัมผัส-รู้จัดคำ  ชุดที่ 3  รู้ และชุดที่ 
4 รู ้จักเติม-รู ้จักแต่ง ซึ่งผ่านการหาประสิทธิภาพ เครื่องมือตามกระบวนการวิจัยแล้ว ก่อนนำไปให้
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทดสอบการใช้ชุดการเรียนการสอน และประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ  
  กรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษาตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอน
สุภาพ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะการแต่งกลอนสุภาพ กับความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ   
   
วิธีดำเนินการวิจัย  
  การสร้างชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 120 คน ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1        
ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน                   
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) มีหน่วยในการสุ่มคือห้องเรียน เป็นห้องเรียนที่มีนักศึกษา
แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำนวน 20 ข้อ  

3. การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือตามลำดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) การสร้างชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ เริ่มจากการศึกษาหลักสูตรและคำอธิบาย
รายวิชา 604-203 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลอนสุภาพ และการสร้างชุด
การเรียนการสอนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงกำหนดกรอบเนื้อหาเรื่องการแต่งกลอน
สุภาพโดยแบ่งเนื้อหาความรู้เป็น 4 ตอน นำไปสร้างชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ จำนวน 4 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วย บัตรแจ้งกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน บัตรความรู้  บัตรกิจกรรม แบบทดสอบ
หลังเรียน  บัตรเฉลยกิจกรรม  บัตรเฉลยแบบทดสอบ แบ่งตามกรอบเนื้อหาที่กำหนดไว้ ได้แก่  
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  ชุดที่ 1 รู้ฉันทลักษณ์-รู้จักกลอน ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและฉันทลักษณ์ในการแต่ง
กลอนสุภาพ  

 ชุดที่ 2 รู้สัมผัส-รู้จัดคำ ให้ความรู้เกี่ยวกับสัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสสระ และสัมผัสอักษร 
และข้อควรหลีกเลี่ยงในการแต่งกลอนสุภาพ ได้แก่ การแย่งสัมผัส การสัมผัสซ้ำ และการสัมผัสเลือน 

 ชุดที่ 3 รู้ใช้คำ-ย้ำภาพพจน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการใช้คำและภาพพจน์ เพื่อเพิ่มความ
ไพเราะในการแต่งกลอนสุภาพ  

 ชุดที่ 4 รู้จักเติม-รู ้จักแต่ง ให้ความรู้เกี ่ยวกับเทคนิคการแต่งกลอนสุภาพและเกณฑ์การ
ประเมินกลอนสุภาพ แล้วให้ฝึกแต่งเติมกลอนและแต่งกลอนขนาดสั้น เพื่อสื่อความจากภาพและสำนวน
ไทย  
 จากนั้นผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ ด้านการใช้
ภาษา เนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยก่อนนำเสนอที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง มีการปรับปรุงการใช้ภาษาเล็กน้อยก่อนนำชุดการเรียนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน  3 คน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  (Index of Objective Consistency: IOC) เพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของชุดการเรียนการสอนกับการนำไปใช้จัดการเรียนการสอนแต่งกลอน
สุภาพ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ผลปรากฏว่าชุดการเรียนการสอนที่สร้ างขึ้นมีดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 จึงนำชุดการเรียนการสอนไปทดลองหาประสิทธิภาพกับประชากรกลุ่มทดลอง            
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 ครั้ง ตามเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนของ ชัยยงค์  
พรหมวงศ์ (2556) ครั้งที่ 1 เป็นการทดลอง (Try out) หาประสิทธิภาพรายบุคคล (1 : 1) ใช้กลุ่มทดลอง 
จำนวน 3 คน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 60.56/64.16 ครั้งที่ 2 เป็นการทดลองหาประสิทธิภาพรายกลุ่ม 
(1 : 10) ใช้กลุ่มทดลอง จำนวน 9 คน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 70.18/78.61 ครั้งที่ 3 เป็นการทดลองหา
ประสิทธิภาพภาคสนาม (1 : 100) ใช้กลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/81.33 จึง
นำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

 2) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ 
ดำเนินการตามขั้นตอน เริ ่มจากศึกษาหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 604-203 การเขียนร้อยกรอง           
เชิงสร้างสรรค์ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ วิธีการหาความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหา กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรม
ย่อยที่ต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวางโครงสร้างของแบบทดสอบให้สอดคล้องกับชุดการเรยีน
การสอนทั้ง 4 ชุด แล้วจึงสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ครอบคลุมเนื ้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดจำนวน 40 ข้อ ต้องการข้อสอบที่ใช้จริง 30 ข้อ แล้ว
นำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ  3 คน เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ( Index of Objective Consistency: 
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IOC) เป็นรายข้อ ปรากฏว่าข้อสอบจำนวน 40  ข้อมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จำนวน 37 
ข้อ และมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 จำนวน 3 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องรวมเท่ากับ 0.98 
อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกข้อ ผู้วิจัยจึงนำไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งผ่านการเรียนเรื่องกลอนสุภาพมาแล้ว จำนวน 30 คน จากนั้นนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (r) รายข้อ โดยใช้สูตรของเบรนแนน พบว่าข้อสอบที่สร้างขึ้นจำนวน 
40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.33-0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.66 เข้าเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดไว้ว่าข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอำนาจ
จำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ข้อสอบที่สร้างขึ้นจึงผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 40  ข้อ จึงวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ตามวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากประชากรกลุ่มทดลอง 30 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.73  จึงนำไปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานคือค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [6] และค่าที (Dependent t-test)  
 3) การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอน

สุภาพ ดำเนินการตามขั้นตอนเริ่มจากศึกษาเอกสาร และตำรา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ  แล้วกำหนดกรอบการสอบถาม 
ความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน รวม 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา จำนวน 5 ข้อ 
ด้านกิจกรรม จำนวน 5 ข้อ ด้านการวัดผลแลประเมินผล จำนวน 5 ข้อ และด้านประโยชน์ จำนวน 5 ข้อ 
จากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ จำนวน 
1 ชุด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย
ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2556) ได้แก่ ความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50  ความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.51 – 3.50 ความพึงพอใจ
น้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 และ ความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00 – 1.50 
  จากนั้นดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมด้านการใช้ภาษา เนื้อหา และความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยก่อนนำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่ง
กลอนสุภาพที่สร้างขึ้นเสนอที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข แล้วนำเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมระหว่าง
รายการประเมินกับวัตถุประสงค์การวิจัย หาดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับนิยาม (Index of 
Consistency: IOC)  โดยให้คะแนน +1  เมื ่อแน่ใจว่ารายการในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ให้คะแนน 0 เมื ่อไม่แน่ใจว่ารายการในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ให้คะแนน -1 เมื ่อแน่ใจว่ารายการในแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาวิเคราะห์ความสอดคล้อง              
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ผลการประเมินความสอดคล้องปรากฏว่า แบบสอบถามมีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นค่าดัชนี
ความสอดคล้องที ่รับได้ จึงนำมาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู ้เชี ่ยวชาญเสนอแนะก่อนนำไปทดลองใช้กับ
ประชากรกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นที่ 3 เพ่ือหา
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 เป็นค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้ จึงนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทีไ่ดเ้รียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ
แล้ว จำนวน 30 ชุด ได้กลับมาครบ 100 เปอร์เซ็น แล้วรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ซึ่งพบว่า นักศึกษาตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกฉบับ จึงนำมาตรวจวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานคือ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน แล้วสรุปผลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ก่อนนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
 
ผลการวิจัย 

การสร้างชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ว่า  

1. ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/84.25 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัยข้อ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพสำหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ชุดที ่  

N 
คำถามระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ ประสิทธิภาพ  

(E1 / E2) คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1-4 30 60 49.10 81.83 40 33.70 84.25 81.83/84.25 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ 

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.80 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.83 และหลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 33.70 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.71 มีค่าการทดสอบที (t-test)  
เท่ากับ 15.51 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดการเรียน  

การสอนแต่งกลอนสุภาพ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ผลสัมฤทธิ์ คะแนนเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ∑D  2D  t-test 

ก่อนเรียน 22.80 3.83 32
5 

3,945 15.51** 
หลังเรียน 33.70 3.71 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
3. ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 แยก
สรุปผลการวิจัย 4 ด้าน ได้แก่  

 1) ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 แยกวิเคราะห์รายข้อได้ดังแผนภูมิที่ 1  
 
แผนภูมิที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ  

ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา  

 
 

  2) ด้านกิจกรรม โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69 แยกวิเคราะห์รายข้อไดด้ังแผนภูมิที่ 2 
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ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา
ชดุการเรียนการสอนมีเนือ้หาท่ีเข้าใจง่าย

การเรียงล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสมเร่ิมจาก
ง่ายไปหายาก
การจดัเนือ้หาแต่ละชดุเหมาะสมกบัเวลาเรียน

รูปแบบการน าเสนอเนือ้หามีความเหมาะสมกบั
ผู้ เรียน
การใช้ภาษาในการอธิบายเนือ้หามีความถกูต้อง 
ชดัเจน 
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แผนภูมิที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ  
ด้านกิจกรรม  

  
 3) ด้านการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด            

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 แยกวิเคราะห์รายข้อได้ดังแผนภูมิที่ 3  

 
แผนภูมิที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ  

ด้านการวัดผลประเมินผล 

 
 
 

  4) ด้านประโยชน์ โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 แยกวิเคราะห์รายข้อได้ดังแผนภูมิที่ 4 
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ความพึงพอใจด้านกิจกรรม
บตัรกิจกรรมแต่ละชดุสอดคล้องกบัเนือ้หาและ
เหมาะสมกบัเวลา
บตัรกิจกรรมแต่ละชดุช่วยพฒันาความรู้ความ
เข้าใจในเนือ้หา
บตัรกิจกรรมแต่ละชดุช่วยพฒันาทกัษะการคิด
และการเขียน
บตัรกิจกรรมแต่ละชดุช่วยให้ผู้ เรียนปฏิบติั
กิจกรรมได้ง่ายเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน
ผู้ เรียนสามารถท าบตัรกิจกรรมแต่ละชดุได้ด้วย
ตนเอง
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5.1

ความพึงพอใจด้านการวัดประเมินผล 
ชดุการเรียนการสอนแต่ละชดุมีการประเมินผล
ผู้ เรียนรายบคุคลชดัเจน

ชดุการเรียนการสอนแต่ละชดุมีการประเมินผล
ครอบคลมุเนือ้หาท่ีเรียนครบถ้วนชดัเจน 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ
เหมาะสมในการวดัผลการเรียนรู้ทางการเรียน
ของผู้ เรียน
ผู้ เรียนสามารถท าแบบประเมินการเรียนรู้แต่ละ
ชดุกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

ผู้ เรียนได้ทราบผลการประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน
ของตนเองอย่างรวดเร็ว 
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แผนภูมิที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ  
ด้านประโยชน์ 

 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนแต่งกลอน
สุภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังการใช้ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า  
  1. ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/84.25 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 คือ ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ  สำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 อภิปราย
ผลได้ว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.83 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีน
เฉลี่ยร้อยละ 84.25 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพแต่ละชุดให้
น่าสนใจ โดยคำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพการเรียนรู้ ของนักศึกษาซึ ่งมีความรู ้พื ้นฐานต่างกัน                  
แล้วออกแบบชุดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร จุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชา สร้างบัตร
กิจกรรมระหว่างเรียนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงแรงจูงใจผู้เรียนให้สนใจใฝ่รู้ด้วยตนเอง ตาม
แนวคิดของเพียเจท์ (Jean Piage) สร้างกิจกรรมเสริมทักษะวางเงื ่อนไขตั้งคำถามที่กระตุ้นให้ค้นหา
คำตอบจากเรื่องและเสริมแรงด้วยบัตรเฉลยคำตอบ ให้สามารถตรวจความถูกต้องของคำตอบได้ในทันที 
ตามแนวคิดของ บี เอฟ สกินเนอร์ เอดวาร์ด ลี ทอร์นไดค์ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อที่
เร้าความสนใจให้ผู ้เรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียน และสามารถสรุปผล ขยายผลความรู ้ได้ตาม
ศักยภาพ ประกอบกับผู้วิจัยได้ออกแบบชุดการเรียนการสอนจากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาก่อน
กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัด แล้วออกแบบชุดการเรียนการสอน จำนวน 4 ชุด ที่มีเนื้อหา
ครบตามหลักสูตร กำหนดเนื้อหาการเรียนรู้เป็นหมวดหมู่ ลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก โดยคำนึงถึง
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ความพึงพอใจด้านประโยชน์
ชดุการเรียนการสอนนีช้่วยพฒันาความรู้เร่ือง
กลอนสภุาพให้กบัผู้ เรียนได้มากขึน้

ชดุการเรียนการสอนนีท้ าให้นกัศกึษามีความเข้าใจ
เร่ืองการแต่งกลอนสภุาพมากขึน้

ชดุการเรียนการสอนนีท้ าให้นกัศกึษาสามารถ
พฒันาทกัษะการแต่งกลอนสภุาพได้ดียิ่งขึน้

ชดุการเรียนการสอนนีท้ าให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันา
ทกัษะการคิด
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พื้นฐานเดิมของผู้เรียน กำหนดเวลาเรียน บัตรกิจกรรม วิธีประเมินผล และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมแล้ว
ดำเนินการสร้างชุดการเรียนการสอนแต่ละชุด ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ปกหน้า คำนำ คำชี้แจง
สำหรับผู้สอน คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน สารบัญ บัตรแจ้งกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน บัตรความรู้  บัตร
กิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน บัตรเฉลยกิจกรรม บัตรเฉลยแบบทดสอบ เอกสารอ้างอิง และปกหลัง 
(ยิ้มรมัย พลศรี, 2560) ออกแบบชุดการเรียนการสอนครอบคลุมองค์ประกอบทั้งส่วนนำ ส่วนเนื้อหา 
ส่วนกิจกรรมฝึกทักษะ และการประเมินผลจากบัตรเฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ออกแบบ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ส่วนกิจกรรมด้วยสีตัวอักษรที่อ่านแล้วสบายตา 
ใช้รูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรขนาด 17 pion  ซึ่งเป็นขนาดที่พอเหมาะกับวัยของผู้เรียน ใช้ภาพ
การ์ตูนประกอบตกแต่งที่ดูสบายตา เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและผ่อนคลายสายตาขณะอ่าน ทำให้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพ ใช้เรียนได้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
ประกอบกับชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ ้นผ่านการประเมินโดยผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของชุดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ก่อนนำไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษารายบุคคล (1: 1) รายกลุ่ม (1 : 10) และ ภาคสนาม (1 : 100) เพ่ือหาประสิทธิภาพและปรับปรุง
แก้ไขก่อน จนกระท่ังได้ชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
แล้วจึงนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 81.83/84.25 
สอดคล้องกับงานวิจัย จรินทร์ งามแม้น (2553) ที่ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการเขียนคำประพันธ์กลอน
สุภาพและกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการ
เขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11  มีประสิทธิภาพ 87.64/78.82 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ (2559) ได้วิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภท
กลอนสุภาพโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า
ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.56/85.28  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ 
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.80 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.83 และหลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 33.70 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.71 มีค่าการทดสอบที (t-test)  
เท่ากับ 15.51 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการหาประสิทธิภาพถึง 3 ครั้ง 
จนกระทั่งได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดังที่กล่าวมาแล้วประกอบกับมีการจัดแบ่งเนื้อหา
สาระเป็นตอน ๆ ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การเรียน และมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัด
ความรู้ความเข้าใจทั้ง 4 ชุด ที่ผู้เรียนสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตนเองและสามารถทบทวนเนื้อหาซ้ำใน
ตอนที่ไม่เข้าใจหรือได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้
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คำแนะนำปรึกษา จึงทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู งขึ้น ดังงานวิจัยของ กรรณิการ์ บุษบา 
(2555) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการแต่งกลอนสุภาพ
สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ จินดา ลาโพธิ์ (2553)            
ที่วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคผังกราฟิก เพื่อสร้าง
เสริมความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ไทย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ไทยหลังเรียนสูงกว่า             
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

3. ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนแต่งกลอนสุภาพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.74  โดยมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาคือด้านเนื้อหา
และการใช้ภาษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ด้านการวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และด้าน
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ตามลำดับ อภิปรายผลได้ว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน
การแต่งกลอนสุภาพมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดย
ผ่านการหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน มีการใช้ภาษาในการอธิบายเนื้อหา มีความถูกต้อง ชัดเจน มีเนื้อหา
ที่เข้าใจง่าย การเรียงลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม เริ่มจากง่ายไปหายาก รูปแบบการนำเสนอเนื้อหามี
ความเหมาะสมกับผู้เรียน และการจัดเนื้อหาแต่ละชุดเหมาะสมกับเวลาเรียน  ด้านกิจกรรม จึงทำให้
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนใน
ด้านกิจกรรมนั้นออกแบบให้ผู้เรียนสามารถทำบัตรกิจกรรมแต่ละชุดได้ด้วยตนเอง บัตรกิจกรรม แต่ละชุด
ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ช่วยพัฒนาทักษะการคิดและการเขียน ช่วยให้ผู ้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมได้ง่าย กิจกรรมที่ออกแบบไว้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและเหมาะสมกับเวลา จึงทำให้นักศึกษา
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.69 เช่นเดียวกับด้านการวัดผลประเมินผล                  
ที ่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.70 เนื ่องจากมีการประเมินผล
ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนครบถ้วนชัดเจน ความพึงพอใจ  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความ
เหมาะสมในการวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนของผู้เรียน มีการประเมินผลผู้เรียนรายบุคคลชัดเจน ผู้เรียน
สามารถทำแบบประเมินการเรียนรู้แต่ละชุดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจ
ด้านประโยชน์ของชุดการเรียนการสอนในดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจที่สูงกว่าด้านอื่น ๆ โดยนักศึกษาเห็นว่าชุดการเรียนการสอนเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนแต่งกลอนสุภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.93 โดยเห็นว่า ชุดการเรียนการสอนนี้ทำให้ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแต่งกลอนสุภาพมากขึ้น ทำให้สามารถ
พัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุริศา โสภณเลิศพงศ์ (2560) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง สำนวนไทย สำหรับนักศึกษาชาวจีน ผลการวิจัย
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พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง สำนวนไทย สำหรับนักศึกษา
ชาวจีน เท่ากับ 4.38 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ชะเอิ้น  พิศาลวัชรินทร์ (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษาในหน่วยงานต่างๆ โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านบุคลากรที่ให้บริการด้านสถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านผลของการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อให้บริการงานกิจการนักศึกษาในระดับมาก จรินทร์  งามแม้น (2553) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนา
แบบฝึกการเขียนคำประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกโดยมีความเห็นว่าแบบฝึกมีเนื้อหาน่าสนใจ 
เข้าใจง่าย มีการ์ตูนและภาพประกอบสวยงาม มีการเรียงลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ทำให้เขียนคำ
ประพันธ์ได้รวดเร็วขึ้น  

  
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และได้รับความกรุณา
จากที่ปรึกษางานวิจัย ผู้เชี ่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ ครูอาจารย์  นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งเจ้าของผลงานทางวิชาการทุกท่านที่ผู้วิจัยได้นำมาอ้างอิงทางวิชาการ ผู้วิจัย         
จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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