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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 
ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง สูงกว่าก่อนเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 โดยการสร้างสื่อการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอ จ านวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลอง 
ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 แผนการจัดการเรียนรู้
การแต่งโคลงสี่สุภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งกาพย์ยานี 11 เป็นสื่อการเรียนหนังสือเล่มเล็กเรื่อง 
กาพย์เห่ชมจังหวัดตรัง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D) และ การทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์
กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83/86.66 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทักษะทางการเรียนการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ / การแตง่กาพย์ยานี 11 / กาพย์ยานี 1 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to compare the achievement of Yanee poem 
writing skill of students before and after learning by using the Yanee Poetry Writing 
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Practice Skill of Mathayomsuksa 1 students at Tessaban 2 School (Wat Ka). Phang Surin), 
Mueang District, Trang Province, higher than before studying  In order to compare the 
achievement of Yanee poetry writing skill by creating the Yan Yan poem writing medium 
of mathayom suksa 1 students, Municipality 2 School There were 30 participants. The 
duration of the experiment was 4 weeks The research instruments were Skill training for 
making an epic Yanee 11 Learning Management Plan The test of the achievement of 
writing epic Yanee 11 is a learning media booklet entitled Phak Heem, Tran 86I8jk-
v’[mihvpdiv’z^hc9j’g Province Data analysis uses the average (X) standard deviation  
(S.D) and t-test dependent. The results showed that The Yanee Poem 11 Writing 
Composition Practice Skill of Mathayom Suksa 1 students with efficiency 83 / 86.66 is in 
accordance with the standard criteria.The achievement in learning skill in composing the 
poem Yanyan 11 of the mathayom suksa 1 students after studying by using the practice 
practice in Yanee epic 11 was significantly higher than before learning at the .07 level. 
Key words: Skill training / Composing of the Yanji 11 
 
บทน า 
 ความส าคัญของทักษะการแต่งกลอน ในภาษาไทยมีการเรียบเรียงถ้อยค าเป็นจังหวะ มีสัมผัส
คล้องจองกันเป็นค าประพันธ์ที่เรียกว่า บทร้อยกรอง ซึ่งมีความไพเราะมาก ดังที่ บุญเหลือ ใจโน (2555 : 
1) กล่าวว่า ค าประพันธ์ไทยหรือบทร้อยกรองไทยนั้นมีความงดงาม เพราะการสรรหาถ้อยค ามาเรียงร้อย
ให้ประณีตจนเกิดความไพเราะตามควรแก่เหตุการณ์นั้น ๆ ใช้สื่อความหมายที่ได้อารมณ์อย่างลึกซึ้งทั้งยังมี
ส่วนช่วยให้จิตใจนุ่มนวลอ่อนโยน ฮึกเหิม เศร้าโศก สะเทือนใจ ไปตามถ้อยค าอันประกอบด้วยสุนทรียรส
นั้น ๆ ไปด้วย และบทร้อยกรองยังมีคุณค่าต่อผู้แต่ง ดังที่ นภาลัย สุวรรณธาดา (2547 : 41-24) กล่าวว่า 
คุณค่าของร้อยกรองมีต่อผู้แต่งดังนี้ ประการที่หนึ่ง คุณค่าทางจิตใจ คือการได้พรรณนาอารมณ์ และความรู้สึก 
นึกคิดของผู้เขียน อารมณ์ของกวี ถ้า แสดงออกในรูปแบบทางสติปัญญา กล่าวคือ ผู้แต่งได้ใช้สติปัญญาใช้
วิจารรญาณในการเขียนซึ่งต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลให้เพียงพอ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความคิด ให้แก่ผู้เขียน 
ประการที่สาม คุณค่าทางสังคม เมื่อผู้เขียนประสบความส าเร็จในการเขียนบทกวี จะเกิดความมั่นใจใน
ความส าเร็จ นั้นท าให้เป้นผู้ที่มีบุคลิกภาพมั่นคง เกิดความกล้าที่จะสร้างผลงานต่อไป ได้การยอมรับจาก
สังคมและประการสุดท้าย คุณค่าทางการสื่อสาร คือท าให้กวีสามารถเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดความในใจ
สู่ผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม โดยผ่านสื่อต่างๆ 
 กระทวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของบทร้อยกรอง ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาทางภาษาและมรดก
ทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทร้อยกรองตามวัย 
ที่เหมาะสม โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ค าคล้องจอง กลอนสี่ กาพย์ยานี 11 กลอนสุภาพ โคลงสี่สุภาพ ร่าย และ
ฉันท์ตามล าดับและยังก าหนดคุณภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วผุ้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง 
ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 
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ดังนั้นครูภาษาไทยจึงมีบทบาทส าคัญที่จะต้องถ่ายทอดความรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ให้
นักเรียนมีความรักในวรรณศิลป์เพ่ิมขึ้นและชอบที่จะเรียนวิชาภาษาไทยรักวิชาภาษาไทย และรักครู
ภาษาไทยมากขึ้น แต่ปัญหาการสอนการแต่งกาพย์ยานี 11 นั้น เป็นเรื่องยากและเป็นปัญหาส าคัญส าหรับ
ครูภาษาไทยที่ควรแก้ไข เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการแต่งค าประพันธ์นั้นยากไม่มีความจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวัน หรือมองว่าตนเองไม่มีความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ จึงท าให้นักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายในการเรียนการแต่งค าประพันธ์ อาจมีผลมาจากผู้เรียนขาดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจใน
การแต่งค าประพันธ์ และหากครูผู้สอนไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนจนสามารถแต่ง
ค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ได้ ก็จะท าให้ การเรียนการสอนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด มีนักการศึกษาได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 หลายท่าน
และ ได้น าเสนอปัญหาของการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 เช่น ชรินทร์ เนืองศรี (2551: 3) กล่าวถึง
สภาพปัจจุบัน นักเรียนมีความสนใจด้านร้อยกรองน้อยลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโอกาส ที่จะใช้มีน้อยมาก 
การพูดตอบโต้กันระหว่างชายหญิงก็ไม่นิยมใช้ภาษาร้อยกรองเนื่องจากค่อนข้างจะดูล้าสมัยไม่ทัน
เหตุการณ์ และสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

การสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ของหลักสูตรนั้น ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้อง
ฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานให้สัมพันธ์กันทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งทักษะการเขียน
เป็นการแสดงออกที่ส าคัญแทนค าพูดนอกเหนือ ไปจากประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ในการเรียนการสอน
เกือบทุกวิชาต้องอาศัยการเขียนเพ่ือบันทึก เพ่ือรวบรวมถ้อยค าของครูของเพ่ือนหรือวิทยากรเพ่ือรายงาน
หรือย่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง และเพ่ือเขียนตอบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการเขียนค าตอบในเวลาทดสอบ นับว่า
เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ดังนั้นการเขียนจึงเป็นรากฐานในการเรียนวิชาต่าง ๆ จากปัญหาที่กล่าวมาผู้ศึกษาจึงคิด
ว่าแบบฝึกเสริมทักษะเป็นวัตกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถ น ามาใช้ในการเสริมทักษะการแต่งค าประพันธ์
กาพย์ยานี 11 ได้ดี เพราะแบบฝึกเสริมทักษะเป็นสื่อการเรียนชนิดหนึ่งที่ท าขึ้นอย่างเป็นระบบ ช่วยให้
นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน คือเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ สามารถวัดผลและประเมินผลการเรียนช่วยให้ครูทราบความก้าวหน้า
หรือข้อบกพร่องของนักเรียน และช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ดังที่ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
และได้กล่าวถึงสื่อการสอนไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลง 
บทบาทจากการเป็น ผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
สร้างสรรค์ความรู้ ของตน สอดคล้องกับ ชรินทร์ เนืองศรี (2551: 1) ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เขียนร้อยกรอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เขียนร้อยกรองอย่างสร้างสรรค์ โดยคิดหาวิธีสอนและเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อฝึกฝนการเขียนของนักเรียน จึงสร้างชุดฝึกการเขียนร้อยกรองเฉพาะกาพย์ยานี 11 สาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เช่นเดียวกับ จรินทร์ งามแม้น (2553: 5-6) ได้กล่าวว่า แบบฝึก
เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะให้แก่นักเรียน ท าให้นักเรียนสนใจ  
ไม่เบื่อหน่าย เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเพ่ิมความพยายามมากขึ้น ในส่วนของครูนับว่า มีประโยชน์มาก เพราะ 
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แบบฝึกช่วยประหยัดเวลา แรงงาน ครูสามารถใช้แบบฝึกเป็นเครื่องมือส าหรับประเมินผลการเรียนท าให้
ทราบพัฒนาการด้านทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียน    

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความส าคัญเรื่องการแต่งค า
ประพันธ์ จึงได้บรรจุ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ที่ว่าด้วยการแต่งค าประพันธ์หรือบทร้อยไว้ในหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างเข้าใจและฝึกฝนจนแต่งบทร้อยกรองได้ส าหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ต้องเรียนรู้เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 37)  

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีทักษะการใช้ภาษาไทยและมีนิสัยรักการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์และส่งเสริมสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพในปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรังเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ในการสอนผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ผลปรากฏ
ว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80จ านวน 20 คนและมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80จ านวน 30 คน 
จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จดจ าฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 
ไม่ได้ ประกอบกับหนังสือเรียนที่ใช้ในปัจจุบันมี แบบฝึกเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ในการฝึกทักษะให้แก่นักเรียน ท าให้นักเรียนสนใจไม่เบื่อหน่าย เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเพ่ิมความพยายาม
มากขึ้น ในส่วนของครูนับว่า มีประโยชน์มาก เพราะแบบฝึกช่วยประหยัดเวลา แรงงาน ครูสามารถใช้แบบ
ฝึกเป็นเครื่องมือส าหรับประเมินผลการเรียนท าให้ทราบพัฒนาการด้านทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 ของ
นักเรียนแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11จ านวนน้อย จึงท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11ให้ประสบความส าเร็จได้ดี
เท่าท่ีควร ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องคิดหาวิธีที่จะพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองให้ดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างและใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11สูงขึ้น เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสื่อนวัตกรรมที่จัดท า
ขึ้นตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่จะได้พัฒนาการแต่งกาพย์
ยานี 11 ให้ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการรักษาและสืบทอดลักษณะค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของไทยเอาไว้ให้
ยั่งยืนต่อไปได ้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 โดยการสร้างสื่อการแต่ง
ค าประพันธ์กาพย์ยานี 11  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์
กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1.โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง
จังหวัดตรังให้ได้ประสิทธิภาพ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
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ใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1.สูงขึ้น.และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 โดยการสร้างสื่อการแต่งค าประพันธ์
กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมืองจังหวัดตรังจ านวน 128 
คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2562โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมืองจังหวัดตรัง จ านวนนักเรียน 30 คนได้มาจากวิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการ
แต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1.จ านวน 5 แผนและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมืองจังหวัดตรังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการแต่งค าประพันธ์
กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 5 แผน ได้แก่ 1.1) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
ค าคล้องจอง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 1.2) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สัมผัสสระ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 1.3) แผนจัด 
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สัมผัสอักษร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 1.4) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 
11 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 1.5) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แต่งกาพย์เห่ชมจังหวัดตรัง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
2.) แบบทดสอบกิจกรรมวัดผลการเรียนรู้เรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 จ านวน 3 ชุดได้แก่ 2 
1) ชุดที่ 1 เรื่อง ค าคล้องจอง 2.2) ชุดที่ 2 เรื่อง สัมผัสสระ 2.3) ชุดที่ 3 เรื่อง สัมผัสอักษร 2.4) ชุดที่ 4 
เรื่อง กาพย์เห่ชมจังหวัดตรัง 

3. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์
ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคแบบเจาะจง (Purposive.Sampling) กับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 
จ านวน 20 ข้อ พบว่า องค์ประกอบหลักมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง .83-.86.66 

4. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบคะแนนมาตรฐานควรสูงกว่า .16 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน และสรุปผลการทดลอง ดังนี้ 1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง จังหวัดตรังตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 80/80 2) การวิเคราะห์หาค่าสถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 87.33 
 

ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยสรุปและน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 1) หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งค าประพันธ์
กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อ
พิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 30 คน 2) ก่อนเรียน 
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ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนท า
คะแนนสูงสุดได้ 15 คะแนน คะแนนต่ าสุด 7 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (X ) 11.63 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 2.14 และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 20 คะแนน คะแนนต่ าสุด 16 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (X ) 
17.46 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.40 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง 
การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งค าประพันธ์
กาพย์ยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนานั้นมีประสิทธิภาพสูงมีผลมาจากการปรับปรุง และ
ตรวจสอบจากผู้ที่เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะน ามาใช้กับนักเรียน อีกทั้งแบบฝึกยังมีเนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไป
หายาก มีความน่าสนใจ เหมาะกับผู้เรียนที่จะน ามาใช้ทบทวนได้ จึงท าให้แบบฝึก มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน เหมาะกับผู้เรียนที่มีปัญหาและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อ การแต่งกาพย์ยานี .11.เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเรื่อง กาพย์ยานี 11 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่ง
ค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แบบฝึกทักษะมีการด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการสร้างแบบฝึกทักษะที่ถูกต้อง 
ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะจากครูพ่ีเลี้ยง มีการปรับปรุงแก้ไข จนได้แบบฝึก
ทักษะที่ดีและมีประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะแต่ละตอนมีค าชี้แจงการใช้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ เนื้อหาที่ต้องการฝึกฝน ซึ่งเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มีกิจกรรมทบทวนความรู้ และมีแบบทดสอบ 
พร้อมเฉลย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยอาศัยสื่อการเรียนรู้ที่ส่งผล
ใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดการท างานอย่างมีระบบ มีขั้นตอน มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของตนให้สูงขึ้นจึงท าให้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับกานต์รวี เกิดสมศรี (2559 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.16 / 80.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้องกับ 
ชรินทร์ เนืองศรี (2551: 82) พัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง “กาพย์ยานี 11” กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้ค่าประสิทธิภาพ86.66/80.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ จรินทร์ 
งามแม้น (2553: 95-96)ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการเขียนค าประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 
ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ได้ค่าประสิทธิภาพ 84.03/89.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ เนื่องจากนักเรียนท าแบบฝึกทีละขั้นตอนตามล าดับความยากง่ายท าให้นักเรียนไม่เกิดความวิตกกังวล 
เป็นการประมวลความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา ไพราม (2556: 63) ศึกษาผลการแต่ง
บทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี 11 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 82.19/83.77.เนื่องจากแบบฝึกทักษะสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองท าให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพ  จากผลการศึกษาสามารถ
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สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้วิจัยได้พัฒนานั้นมีประสิทธิภาพสูงมีผลมาจากการปรับปรุง และตรวจสอบจากผู้ที่เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะ
น ามาใช้กับนักเรียน อีกทั้งแบบฝึกยังมีเนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มีความน่าสนใจ เหมาะกับ
ผู้เรียนที่จะน ามาใช้ทบทวนได้ จึงท าให้แบบฝึก มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะกับผู้เรียนที่มี
ปัญหาและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อ การแต่งกาพย์ยานี 11.เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง 
การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า หลักจากที่นักเรียนเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเรื่อง กาพย์ยานี 11 สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 
ของผู้เรียนภายใต้กระบวนการปฏิบัติและการฝึกฝน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น และวิเคราะห์
เป็น ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพและมีความภาคภูมิใจกับความส าเร็จในการท ากิจกรรม  
แบบฝึกทักษะน าไปสู่การพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งสามารถน าไปสู่การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ กานต์รวี เกิดสมศรี (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 
วัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งกาพย์
ยานี 11.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 1.59.ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยแบบฝึก ร้อยละ 21.98 
แสดงว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังใช้ แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินทร์ เนืองศรี (2551: 79) พัฒนา
ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง “กาพย์ยานี 11” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มีค่าอ านาจจ าแนก .22 - .54 
ค่าความยากตั้งแต่ .37 - .78 และความเชื่อมั่น 0.89 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ รวิวรรณ พวงสมบัติ (2553: 
106) ที่ได้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน เรื่องกาพย์ยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 เท่ากับร้อยละ 62.66 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าและ มีพัฒนาการทางการเรียน จรินทร์ งามแม้น 
(2553: 92) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนค าประพันธ์ของนักเรียนก่อนและหลัง การใช้
แบบฝึกการเขียนค าประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาราด้านพบว่าความสามารถในการเขียนค าประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ด้าน
ฉันทลักษณ์อยู่ในระดับสูงส่วนด้านเนื้อหาในการใช้ภาษาอยู่ในระดับปานกลาง กาญจนา ไพราม (2556: 
62) พัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกแต่งต่างกับก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากแบบฝึกสามารถเพ่ิมทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภท
กาพย์ยานี 11 ให้นักเรียนได้ฝึกฝนและท าซ้ าด้วยตนเอง ประกอบกับความน่าสนใจของเนื้อหาและ
ภาพประกอบ ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเป็นระบบ อีกทั้งแบบฝึกที่ใช้ มีเนื้อหาที่เหมาะสม และไม่
ยากจนเกินไป นักเรียนได้ฝึกทักษะตามล าดับขั้นตอน ตามกิจกรรมที่น่าสนใจ ท าให้เกิดความสุขในการ
เรียน การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับ
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแตกต่างกัน โดยมีค่าการพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นถึง 29.17 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 ที่ดีข้ึนมาก เนื่องจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
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ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานีตามล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก และการ
ได้รับค าชมเชย การให้ก าลังใจ รวมถึงจะต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกความสนุกสนาน 
เช่นการใช้เกม การใช้สื่อการสอนอ่ืนๆ ร่วมกับการใช้แบบฝึกด้วยจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสุข และสนุก
กับการเรียน เรื่อง การแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ที่สร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ท าให้นักเรียนอยู่ในระดับดีเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการน าแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัย
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ในการท าแบบฝึกทักษะไม่ควรก าหนดเวลาให้นานเกินไป ควรให้นักเรียนฝึกทักษะหลังจาก
นักเรียนได้เรียนวิชาการต่าง ๆ เสร็จแล้ว เพราะแบบฝึกทักษะจะช่วยให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความตึง
เครียดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. ห้องเรียนควรมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข  

3. ครูผู้สอนควรเตรียมตัวล่วงหน้าทุกครั้ง เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาด และจะต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์
ให้พร้อมก่อน 

4. สนับสนุนให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก โดยที่ครูผู้สอนให้การชมเชย ยอมรับ นักเรียนที่มีความ
ตั้งใจ และความพยายามที่จะเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีมีการปฐมนิเทศก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืน ๆ และในช่วงชั้นอ่ืน ๆ ด้วย  
3.ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการน าค าไปแต่งประโยค การแต่งเรื่องจากภาพ 

การบูรณาการการคิดวิเคราะห์กับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เป็นต้น 
4.ควรมกีารรวบรวมกิจกรรมที่เหมาะสม ส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทั้งกิจกรรมที่ท า

เป็นงานรายบุคคล งานคู่ หรืองานกลุ่ม เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ประโยชน์
ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป 
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