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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 45 
คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกนักเรียนที่สอบไม่ผ่านตัวชี้วัดเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งค า
ประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบฝึกทักษะเรื่อง กลอนสุภาพ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 เล่ม คือ เล่มที่ 1 แบบฝึกทักษะเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการ
แต่งกลอนสุภาพ และเล่มที่ 2 แบบฝึกทักษะเรื่อง พะตงในดงการแต่งกลอนสุภาพ และ 3) แผนการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลท าโดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เท่ากับ 80.78/82.89  
(E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ จึงยอมรับได้ว่ า แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์เรื่อง 
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กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค า
ประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, กลอนสุภาพ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were : 1) to creat and find the efficiency of poem 
exercises to meet the efficient standard criteriion of 80/80, 2) to compare the students’ 
learning achievement before and after the treatment. The samples of this study were 45 
students of Matthayomsuksa 2 at Patongprathankiriwat School. The research intruments 
were: 1) learning achievement test, 2) two poem exercise books for Matthayomsuksa 2 
students  and, 3) lesson plans. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, and  t– test dependent.  

The results on findings were as follow: 1) The poem exercise had the efficiency 
80.78/82.89 (E1/E2) which was higher than the set scale of 80/80, 2) students’ post-test 
scores on recorder practice were a significantly higher than the pre-test scores at the .01 
level. 
Keyword: Development of Learning Achievement, Poem 
 
บทน า 

ประเทศไทยถือว่าเป็นชนชาติที่มีภาษาเป็นเอกลักษณ์ หลักสูตรการศึกษาของไทยจึงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการใช้ภาษา เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชนชาติ 
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อีกทั้งเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ โดยก าหนดให้ผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้เรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดูและการพูด 
สาระหลักการใช้ภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วนักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม สามารถใช้
ภาษาสื่อสารได้อย่างดี สามารถอ่าน เขียน และฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผลและคิดเป็นระบบ มีนิสัยรักการอ่าน มีการแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค ์
งานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมในการใช้ภาษาและความเป็นไทย ภูมิใจและชื่นชมวรรณคดีและวรรณกรรม 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย สามารถน าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-6) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถ
ฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานให้สัมพันธ์กันทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ส าหรับทักษะการ
เขียนนั้นมีความซับซ้อนมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นทักษะการแสดงออกที่ส าคัญแทนค าพูด ได้แก่ การถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียนผ่านตัวอักษรไปยัง
ผู้รับสารเพ่ือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง (วิไลลักษณ์ แก้วกระจ่าง, 2557.:.1) สอดคล้องกับ วิรัช วิรัช
นิภาวรรณ (2556 : 12) กล่าวไว้ว่า คนที่เขียนมักน้อยกว่าคนที่พูด อ่าน และฟัง ดังนั้นความช านาญ ความ
คล่องแคล่วย่อมมีน้อยเป็นธรรมดา เพราะการเขียนเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนยิ่งกว่าทักษะอ่ืนในกระบวน 
การเรียนรู้ภาษา เพราะเป็นการแสดงออกทางความคิดเป็นตัวหนังสือ เพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนได้ทราบความคิด
ของผู้เขียน โดยไม่มีเสียงสูง เสียงต่ า เสียงหนัก เสียงเบา หรือท่าทางประกอบ  
 ภาษาไทยมีคุณลักษณะพิเศษ มีเสียงมากมายถ้อยค าหลากหลาย สามารถน ามาเรียบเรียงให้เกิด
สัมผัสคล้องจองกันโดยไม่มีข้อจ ากัด เมื่อพิจารณาลักษณะของภาษา ภาษาไทยมีความงาม มีความไพเราะ 
มีเสียงของค าและความหมาย กวีจึงได้ถ่ายทอดไว้ เช่น เพลงกล่อมเด็ก ปริศนาค าทาย เพลงพ้ืนบ้าน เป็น
ต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นภาษาที่มีความสละสลวย มีศิลปะ
การใช้ถ้อยค า มีความไพเราะงดงาม โดยเฉพาะในบทกวีนิพนธ์หรือร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โคลง ฉันท์ 
กาพย์ กลอน และร่าย (นิศรา วงษ์สุบรรณ์, 2553 : 2-3 อ้างถึงในกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ, 2547 : 2-3) จะ
เห็นได้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ให้ความส าคัญ เรื่องการแต่งค า
ประพันธ์ จึงได้บรรจุสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ที่ว่าด้วยการแต่งค าประพันธ์หรือบทร้อยกรองไว้ใน
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างเข้าใจและฝึกฝนจนแต่งบทร้อยกรองได้  (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 37) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะด้านการเขียน การใช้ศิลปะการเลือกสรร
ถ้อยค าให้มีความไพเราะสวยงาม โดยการน าประสบการณ์จริงในชีวิต สภาพแวดล้อมที่พบเจอหรือจาก
การเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านการฝึกฝนโดยการลงมือกระท า สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้สูงสุด แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งบทร้อยกรอง หรือบทกวี
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั้น ผู้เรียนยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการเรียนรู้มากนัก อาจจะ
เนื่องจากขาดทักษะการคิด การฝึกฝน หรือแม้แต่การน าความคิด ประสบการณ์ในชีวิตมาผสมผสานเป็น
ความคิดสร้างสรรค.์(ปัญสุธา.ย่องลั่น,.2557.:.3.อ้างถึงในวิทยา.พาภิรมย์,.2555.:.53).ท านองเดียวกับนิศรา 
วงษ์สุบรรณ์ (2553.: 2-3) กล่าวว่า.การเรียนการสอนในปัจจุบันเรื่องการแต่งบทร้อยกรองยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากเป็นการเขียนที่ซับซ้อนกว่าการเขียนในรูปแบบอ่ืน การสอนเขียนค า
ประพันธ์จึงดูเป็นเรื่องยากส าหรับครู ในส่วนของตัวผู้เรียนเองรู้สึกไม่ใช่เรื่องง่าย ส าหรับค าประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพ นับว่าเป็นกลอนหลัก เพราะเป็นหลักของบรรดากลอนทุกชนิด ซึ่ง เป็นกลอนที่ใช้
ถ้อยค าเป็นท านองเรียบ ๆ เป็นค าประพันธ์ที่แสดงลักษณะเป็นไทยแท้ด้วยมีข้อบังคับในเรื่องของรูป 
วรรณยุกต์ ตามท่ียุทธ โตอดิเทพย์ (2544.: 7) กล่าวไว้ว่า งานร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทย การเขียนกลอนสุภาพจึงได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระบุไว้ว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ผู้เรียนต้องเรียนรู้เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสลงพ้ืนที่
กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา .พบว่ามี
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพโดยให้เหตุผลว่า เป็นกลอน
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พ้ืนฐานที่สามารถแต่งได้ง่าย ใช้ภาษาเรียบง่าย สามารถสร้างจินตนาการได้ แต่จากการทดสอบเบื้องต้น 
พบว่า ผู้เรียนยังขาดความรู้และทักษะในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ไม่สามารถเขียนค า
คล้องจองต่อได้จึงไม่สามารถหาค าที่เหมาะสมมาใช้ให้ตรงกับความหมายที่ต้องการและถูกต้องตามรูปแบบ
การเขียนคณะผู้วิจัยจึงเห็นควรด าเนินงานวิจัย การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์โดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับชุดแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เพ่ือให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากผู้เรียน
สามารถฝึกสมาธิ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาแล้วนั้น ผู้เรียนยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจอีกทั้งอาจจะช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูและ
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

1. แนวคิด ทฤษฎี 
 1.1 ความหมายของกลอนสุภาพ 

 วิเชียร เกษประทุม (2552 : 31) ได้ให้ความหมายของกลอนสุภาพไว้ว่า ค าประพันธ์ชนิด
หนึ่งซึ่งใช้ถ้อยค าเรียงกัน มีค าสัมผัสเป็นกลอนที่ใช้ถ้อยค าเรียงกัน มีค าสัมผัสเป็นกลอนที่ใช้ถ้อยค า .และ
ท านองเรียบง่ายในการแต่ง  

 ส าลี รักสุทธิ (2554 : 105) ได้ให้ความหมายของกลอนสุภาพไว้ว่า กลอนที่ใช้ถ้อยค าเป็น
ท านองเรียบ ๆ มีการจัดระเบียบเป็นวรรคเป็นตอน ก าหนดจ านวนตัวอักษรในวรรค และมีถ้อยค าสัมผัส
คล้องจองกัน กลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทุกชนิด 

 บุญเหลือ ใจมโน (2555 : 41) ได้ให้ความหมายของกลอนสุภาพไว้ว่า ค าประพันธ์ที่มี
ความหมายแคบเข้า ไม่รวมโคลง ฉันท์ กาพย์ หรือร่ายเข้าไปด้วย แต่เป็นค าประพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะ
บังคับคณะ สัมผัส และเสียงวรรณยุกต์ ไม่บังคับเอกโท และครุ ลหุ ข้อบังคับคือต้องมีสัมผัสนอกค าสุดท้าย
ของวรรคต้องลงด้วยวรรณยุกต์ที่ก าหนดให้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 77) ได้ให้ความหมายของกลอนสุภาพไว้ว่า ค าประพันธ์ซึ่งมี
สัมผัส บางครั้งเรียกว่า กลอนตลาด  

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า กลอนสุภาพ หมายถึง ค าประพันธ์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะ
เป็นร้อยกรองที่มีค าสัมผัสคล้องจองกัน มีท านองเรียบง่าย มีความไพเราะสละสลวย และมีฉันทลักษณ์เป็น
แบบฉบับในการแต่งค าประพันธ์ ไม่รวมโคลง ฉันท์ กาพย์ หรือร่าย 
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 1.2 ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
   ก าชัย ทองหล่อ (2554: 415 - 417) กล่าวถึงความรู้เรื่อง ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
แบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ กลอนหก กลอนเจ็ด กลอนแปดและกลอนเก้า กลอนสุภาพที่ใช้ส าหรับบทเรียนที่
สร้างข้ึนนี้เป็นกลอนแปด ค าในแต่ละวรรคจึงมีแปดค าแต่ถ้าใจความในวรรคนั้นขาดหายไป สามารถเพ่ิมได้
อีก 1 ค า มีการบังคับคณะ สัมผัส และเสียงวรรณยุกต์ตามลักษณะของค าประพันธ์ ค าประพันธ์ประเภท
กลอนสุภาพมีลักษณะบังคับเฉพาะ 4 ประการ คือ  
 (1) คณะ หมายถึง กลอนหนึ่งบทมีทั้งหมด 4 วรรคหรือ 2 ค ากลอน วรรคแรกเรียกว่า 
วรรคสดับ วรรคที่ 2 เรียกว่า วรรครับ วรรคที่ 3 เรียกว่า วรรครอง วรรคที่ 4 เรียกว่า วรรคส่ง วรรคสดับ
และวรรครับ นับเป็น 1 ค ากลอน วรรครองกับวรรคส่ง นับเป็น 1 ค ากลอน การเขียนกลอนสุภาพนั้นต้อง
ให้จบลงในวรรคส่งเสมอจึงจะเรียกว่าจบคณะของกลอน  
 (2) พยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ จะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้ ในการเขียน
กลอนสุภาพถือว่า พยางค์ก็คือ ค านั่นเอง แต่ละวรรคของกลอนสุภาพบรรจุค าได้ 8-9 ค า 
 (3) สัมผัส คือ ลักษณะบังคับที่ใช้ค าคล้องจองกัน สัมผัสที่นิยมในภาษาไทยมี 2 ชนิดคือ 
สัมผัสสระ มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือสัมผัสสระท่ีมีเสียงคล้องจองกัน เพราะใช้สระเสียงเดียวกันในมาตรา
แม่ก กา เช่น บี ดี มี ดีและสัมผัสสระท่ีมีเสียงคล้องจองกัน เพราะใช้สระและตัวสะกดมาตราเดียวกัน เช่น 
วาง กวาง ย่าง และสัมผัสพยัญชนะ มีลักษณะดังนี้ คล้องจองกันด้วยพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวเดียวกัน 
เช่น ห่าง-เหิน จันทร์-เจ้า หรือคล้องจองกันด้วยพยัญชนะต้นที่มีเสียงเดียวกันเช่น ซึ้ง-สุข เพราะตัว ซ เป็น
อักษรคู่ของ ส หรือทับ-ถึง เพราะ ท เป็นตัวอักษรคู่ของ ถ สัมผัสทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว ยังแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท คือ สัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับ ได้แก่ สัมผัสที่ส่งและรับกันนอกวรรคในกลอนแปด ค าสุดท้าย
ของวรรคแรกจะสัมผัสกับค าที่ 3 หรือค าที่ 5 ของวรรคที่ 2 ค าสุดท้ายของวรรคที่ 2 จะสัมผัสกับค าสุดท้าย
ของวรรคที่ 3 ค าสุดท้ายของวรรคที่ 3 จะสัมผัสกับค าที่ 3 หรือค าที่ห้าของวรรคที่ 4 และค าสุดท้ายของ
วรรคที่ 4 จะส่งสัมผัสกับค าสุดท้ายของวรรคที่ 2 ในบทต่อไป สัมผัสนอกใช้เฉพาะสัมผัสสระเท่านั้น สัมผัส
ในเป็นสัมผัสไม่บังคับมีค าคล้องจองกันอยู่ภายในวรรคเดียวกันอาจไปสัมผัสระหรือสัมผัสพยัญชนะก็ได้
แล้วแต่ความเหมาะสมและความพึงพอใจของผู้ประพันธ์ จะมีหรือไม่มีก็ได้ สัมผัสในช่วยให้บทร้อยกรอง
ไพเราะยิ่งข้ึน 
 (4) เสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์เป็นข้อก าหนดที่บังคับใช้ในการเขียนกลอนสุภาพโดย
ถือเรื่องเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคสดับหรือวรรคที่ 1  ใช้ได้ทุกเสียงแต่ไม่ได้นิยมใช้เสียงสามัญ 
 เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรครับหรือวรรคท่ี 2  นิยมใช้เสียงเอก โท จัตวา 
 เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรครองหรือวรรคที่ 3  นิยมใช้เสียงสามัญ 
 เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคส่งหรือวรรคท่ี 4   นิยมใช้เสียงสามัญ 

 ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ (2559: 140-141) ได้กล่าวถึงลักษณะบังคับของกลอนสุภาพไว้ดังนี้ 
 1. คณะ บท 1 มี 2 ค ากลอน หรือ 4 วรรค วรรคหนึ่งๆ มี 7-9 ค า ส่วนมากนิยมให้มี 8 ค า 
วรรคที่ 1 เรียกว่า วรรคสดับ วรรคที่ 2 เรียกว่า วรรครับ วรรคที่ 3 เรียกว่า วรรครองวรรคที่ 4 เรียกว่า 
วรรคส่ง การแต่งกลอนสุภาพเรื่องหนึ่งจะมีความยาวกี่บทก็ได้ แต่ต้องแต่งให้ครบบท คือต้องจบลงที่วรรค
ส่งเท่านั้น 
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 2. สัมผัส หมายถึง สัมผัสคล้องจองกัน ซึ่งการใช้ค าสัมผัสจะช่วยท าให้บทร้อยกรองมี
ท่วงท านองเสียงที่ร้อยเรียงเก่ียวเนื่อง ท าให้เกิดเสียงเสนาะท่ีไพเราะน่าฟัง สัมผัสแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 สัมผัสใน เป็นสัมผัสที่อยู่ภายในวรรค ช่วยท าให้บทร้อยกรองมีความไพเราะ แต่ไม่ถือเป็น
ข้อบังคับ สัมผัสในมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 
 สัมผัสนอก เป็นสัมผัสระหว่างวรรคและระหว่างบท โดยค าที่บังคับจะมีสัมผัสสระคล้อง
จองกัน ถือเป็นสัมผัสบังคับ 
 สัมผัสระหว่างวรรค ค าสุดท้ายของวรรคสดับสัมผัสกับค าที่ 3 หรือ 5 ของวรรครับ ค า
สุดท้ายของวรรครับสัมผัสกับค าสุดท้ายของวรรครอง ค าสุดท้ายของวรรครองสัมผัสกับค าที่ 3 หรือ 5 ของ
วรรคส่ง  
 สัมผัสระหว่างบท ค าสุดท้ายของวรรคส่งสัมผัสกับค าสุดท้ายของวรรครับในบทต่อไป 
 3. เสียงวรรณยุกต์ การประพันธ์กลอนสุภาพไม่ได้มีการบังคับใช้เสียงวรรณยุกต์ แต่กวีนิยม 
ใช้เสียงวรรณยุกต์ในต าแหน่งของกลอนสุภาพ เพ่ือการอ่านรับรสเสนาะของกลอน ดังนั้นกวีจึงนิยมก าหนด
เสียงวรรณยุกต์ในค าสุดท้ายของแต่ละวรรค ดังนี้ 
  วรรคสดับ  ค าสุดท้ายใช้ได้ทุกเสียง ไม่นิยมใช้เสียงสามัญ เพราะถือว่าเรียบและเบาเกินไป 

วรรครับ  ค าสุดท้ายนิยมใช้เสียงจัตวา ไม่นิยมใช้เสียงสามัญและตรี 
วรรครอง  ค าสุดท้ายนิยมใช้เสียงสามัญและตรี ไม่นิยมใช้เสียงเอก เสียงโท เสียงจัตวา  
วรรคส่ง  ค าสุดท้ายใช้ได้ทุกเสียง แต่ไม่นิยมใช้เสียงจัตวา 

 
2. กรอบแนวคิด 

     ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรเเละกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธาน
คีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 92 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 45 คน ซึ่งได้มา
จากการคัดเลือกจากนักเรียนที่สอบไม่ผ่านตัวชี้วัดเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  

แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง 
กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพะ
ตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสภุาพ
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นแบบทดสอบ 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 เเละค่าอ านาจ
จ าเเนกตั้งแต ่0.20 ขึ้นไป  
 2.2 แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 2 เล่ม ดังนี้ 
  2.2.1 แบบฝึกทักษะเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกลอนสุภาพ    
  2.2.2 แบบฝึกทักษะเรื่อง พะตงในดงการแต่งกลอนสุภาพ  
 2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอน
สุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จ านวน 2 แผน ดังนี้ 
  2.3.1 เเผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกลอนสุภาพ 
  2.3.2 เเผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ 

 3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะผู้วิจัย
ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  3.1.1 ศึกษาเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง กลอนสุภาพ จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.1.2 ศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  3.1.3 สร้างเเบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นเเบบทดสอบเเบบ 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 40 ข้อ 
  3.1.4 น าเเบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา.จ านวน 3.ท่านตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรง (Validity) ตามเนื้อหาเเละจุดประสงค์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index 
of Item Objective Congruence) ของเเบบทดสอบโดยการให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ก าหนด
เกณฑ์ ดังนี้ 
  +1  เมื่อเเน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาเเละจุดประสงค์ 
   0 เมื่อไม่เเน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาเเละจุดประสงค์ 
  -1 เมื่อเเน่ใจว่า ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาเเละจุดประสงค์  

 3.1.5 บันทึกผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 
ที่มีค่าตั้งเเต่ 0.50 ขึ้นไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554 : 269) แสดงว่าข้อสอบมีความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาและจุดประสงค์ ได้จ านวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 30.ข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ 
ทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตรครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89   
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 3.1.6 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่ง
ค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับจริงและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 45 คน 
 3.2.การสร้างเเบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.2.1.ศึกษาเอกสาร เเนวคิด ทฤษฎีเเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสร้างเป็น
เเบบ ฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  3.2.2 สร้างเเบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 เล่ม ได้เเก่ เล่มที่ 1 แบบฝึกทักษะเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกลอนสุภาพ 
และเล่มที่ 2 แบบฝึกทักษะเรื่อง พะตงในดงการแต่งกลอนสุภาพ 
 3.2.3 น าเเบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน.3.ท่าน.เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง 
จากนั้น น าที่เเก้ไขปรับปรุงเเล้วไปใช้ในการวิจัย 
 3.2.4 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) (ศิริภา จันทร์เกื้อ, 2556 : 45) เเบบ 
ฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.45) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเกณฑ์การแปลความหมาย 
ดังนี้ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2543 : 67-71) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 5  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน 4  หมายถึง  ดี 
คะแนน 3  หมายถึง  พอใช้ 
คะแนน 2  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
คะแนน 1  หมายถึง  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

 

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

4.50-5.00 
3.50-4.49 
2.50-3.49 
1.50-2.49 
1.00-1.49 

 3.3 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง 
กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  3.3.1.ศึกษาหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 3.3.2.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เเละตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3.3.3.คณะผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการ
แต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 4.1 ขั้นก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 4.1.1 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู 
 4.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 4.1.3 ท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง 
การเรียนก่อนเรียนเรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 4.2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
 4.2.1 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ
การแต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 ฉบับ ใช้เวลา 6 คาบ 
คาบละ 50 นาที  
 4.2.2 ท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง 
การเรียนหลังเรียนเรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 4.3.ขั้นหลังเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยน าผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ 80/80.เเละเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน 
  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 5.1 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เเละหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าเเนก (r) รวมทั้งค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตร K.R. – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (กาญจนา วัฒายุ, 2550 : 192) จากนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 5.2.1.วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์โดยการ
หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เเละประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
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 5.2.2.วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนน
ทดสอบ ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิเคราะห์โดยใช้ค่าที 
(t-test) 

 6. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 สถิติพ้ืนฐาน 
 6.1.1 ค่าร้อยละ 
 6.1.2 ค่าเฉลี่ย 
 6.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 6.2 สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 6.2.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 จากสูตร E1/E2 

 6.2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)    
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที ่2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

คะเเนนระหว่างเรียน (E1) คะเเนนหลังเรียน (E2) ประสิทธิภาพ 
ครั้งที่ 1

คะแนนเต็ม 
ครั้งที่ 2

คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

E1 คะแนนเต็ม คะแนน
เฉลี่ย 

E2 E1/E2 

10 10 16.15 80.78 30 24.86 82.89 80.78/82.89  
 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบระหว่างเรียนมีคะแนนร้อยละ 80.78 (E1 = 80.78) และ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนร้อยละ 82.89 (E2 = 82.89) แสดงว่า แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์เรื่อง
กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีประสิทธิภาพ 80.78/82.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
แต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

คะเเนน n  ̅ S.D. d  t p 
ทดสอบก่อนเรียน 45 14.89 1.745 10.02 28.49 .000 
ทดสอบหลังเรียน 45 24.87 1.714 
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      ** p<.01  

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะเเนนเฉลี่ยของเเบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการก่อน
เรียนเท่ากับ 14.89 ( ̅=14.89) คะเเนนเฉลี่ยของเเบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 
24.87 ( ̅= 24.87) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 2 (E1/E2) เท่ากับ 80.78/82.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้จึงยอมรับได้ว่า แบบฝึก
ทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธาน
คีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และสามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง กลอนสุภาพ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. การสร้างเเละหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 

 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เท่ากับ 80.78/82.89 (E1/E2) 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และผลการประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
แบบฝึกทักษะดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ บุษบา 
(2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึก
ทักษะการแต่งกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ื อ
เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอน
สุภาพ และเพ่ือประเมินผลการใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแต่งกลอน
สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 87.83/84.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่นเดียวกันกับวลิดา เชาว์ไฝ (2559 : 15) ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดเพ่ือส่งเสริมทักษะในการแต่งกลอน
แปดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งค า
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ประพันธ์ประเภทกลอนแปดให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.85/88.95 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และทักษะ
การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกลอนแปดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ 
เนื่องจากในการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ ก าหนดเนื้อหาจากง่ายไปหายาก รวมถึงมีการตรวจสอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้  
 2. ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การแต่งค าประพันธ์เรื่อง กลอนสุภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภา วงศ์วิริยะ (2550.:.39) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1 โดย
ใช้แบบฝึกการแต่งค าประพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือสร้างแบบฝึกการสอนวิชาภาษาไทย
เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพ่ือศึกษาความก้าวหน้าของการเรียน
โดยการใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1.ผลการวิจัย
พบว่า ความก้าวหน้าของผู้เรียนดีขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้จากแบบฝึก โดยมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกันกับจรินทร์ งามแม้น (2552 : 244) ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาแบบฝึกการเขียนค าประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาแบบฝึกการเขียน
ค าประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 2) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 3) เพ่ือทดลองใช้แบบฝึก 4) เพ่ือประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกและศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการเขียนค าประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนค าประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนค าประพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนด้วยแบบฝึก 
ทั้งนี้ ผู้เรียนมีความเห็นว่าแบบฝึกมีเนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย และอาจเนื่องจากแบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ ได้ฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติ เกิดความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความพยายามและมีความ 
สามารถในการแต่งกลอนสุภาพได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามไป  
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