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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอน
แบบแฮร์บาร์ต.(Herbart.Method).ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.โรงเรียนเทศบาล .2.(วัดกะพัง
สุรินทร์).ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์.80/80.2).เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับ 
หลังเรียน.โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต .(Herbart 
Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.2.(วัดกะพังสุรินทร์).อ าเภอเมือง.จังหวัดตรัง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย.คือ.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3/2.โรงเรียนเทศบาล .2.(วัดกะพังสุรินทร์) 
ภาคเรียนที.่1.ปีการศึกษา.2562.จ านวน.38.คน.ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น.4.สัปดาห์.เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ.แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ.แผนการจัดการเรียนรู้การแต่งโคลงสี่สุภาพ.แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การแต่งโคลงสี่สุภาพ.การวิเคราะห์ข้อมูลใช้.ค่าเฉลี่ย.( ̅).ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(S.D.).และการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน.(t-test.Dependent).ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต .(Herbart 
Method) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.2.(วัดกะพังสุรินทร์).อ าเภอเมือง.จังหวัดตรัง 
(E1/E2) เท่ากับ.83.30/84.80.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ.์80/80.ที่ก าหนดไว้.ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธี
สอนแบบแฮร์บาร์ต .(Herbart.Method).ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3 .โรงเรียนเทศบาล .2 
(วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง.จังหวัดตรัง.หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ: แบบฝึก,.การแต่งร้อยกรอง,.โคลงสี่สุภาพ 
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Abstract 
 The purpose of this research were 1) In order to create a practice exercise to 
compose a poem by using polite teaching Herbart methodsf Matthayomsuksa 3 students 
at Tessaban 2 School (Wat Kaphang Surin) to be in accordance with the criteria 80/80 
2)To compare learning achievement before learning and after learning By using skill 
training, skill practice in composing the rhyme by using the Herbart Method of 
Mathayomsuksa 3 students at Thetsaban 2 School (Wat Kaphang Surin), Muang District, 
Trang Province. The research was comprised of 38 mathayom suksa 3/2 students at 
Thetsaban 2 School (Wat Kaphang Surin) in the first semester of the academic year 2019, 
consisting of 38 students. The duration of the experiment was 4 weeks.The research 
instruments were The practice of composing a poem four politely Learning management 
plan to compose a poem. Achievement Composition Test The data analysis used the 
mean ( ̅), standard deviation (S.D.) and t-test dependent. The results showed that 
 1. The effectiveness of the skill in practicing the rhyme composing skill using 
Herbart Method for Mathayomsuksa 3 students at Thetsaban 2 School (Wat Kaphang 
Surin), Mueang District, Trang Province (E1 / E2) was 83.30/84.80 which is higher than the 
specified 80/80 criterion according to the set assumptions 
 2. The learning achievement of students learning through the practice of skill in 
dressing up with the gentlemen using Herbart Method for Mathayomsuksa 3 students at 
Thetsaban 2 School (Wat Kaphang Surin), Muang District, Province Trang after studying 
higher than before studying With statistical significance at the level of .01 which is in 
accordance with the assumptions set 
Keywords: Task, Poem, Klong Sie Suparp 
 
บทน า 
 การเขียนร้อยกรองมีความส าคัญในฐานะของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู 
ภาษาไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.เป็นรากฐานของประเทศชาติและสังคมไทย .ในฐานะเครื่องดารงรักษา
วัฒนธรรม.ของชาติให้มั่นคง.สถาบันการศึกษานักการศึกษานักวิชาการทางด้านภาษาไทยและนักวิจัย
หลายท่านได้พยายามชี้ให้เห็นความส าคัญของร้อยกรองไว้ดังนี้ .มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(เอกสาร
การสอนชุดวิชา.ภาษาไทย.2.การประพันธ์ไทย,.2551:.32) กล่าวว่า.“หากจะพิจารณาคุณค่าของร้อยกรอง
ว่ามีประการใดบ้าง.นั้น.ก็อาจจ าแนกได้ว่า.ร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้แต่ง.มีคุณค่าต่อผู้อ่านมีคุณค่าต่อสังคม 
และประการส าคัญที่ควรน ามากล่าวเป็นประการแรก.อยกรองมีคุณค่าในตัวเอง.หมายถึงความงามของ 
ร้อยกรองนั่นเอง”  
 
 
 



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติครั้งที่11 
The 11thHatyai National and International Conference 

1502 

 

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.(2555:.บทน า).กล่าวว่า.“การประพันธ์เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามาก
ในชีวิตมนุษย์.ใครก็ตามที่แต่งได้ย่อมแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความเจริญทางปัญญา .เพราะสามารถคิดและ
ถ่ายทอดความคิดของเขา.ออกมาให้ผู้อ่ืนเข้าใจและรู้สึกได้.การประพันธ์มีคุณค่าในทางท าให้เกิดความ
เพลิดเพลินใจเป็นประการแรก ส่งเสริมสติปัญญาเป็นประการที่สอง และช่วยด ารงรักษาวัฒนธรรมไว้เป็น
ประการที่สาม” 

ในการเรียนเรื่องการแต่งร้อยกรองนั้น.โคลงสี่สุภาพ.นับว่ามีความส าคัญส าหรับผู้เรียน.เพราะโคลง
สี่สุภาพเป็นค าประพันธ์รู้จักกันโดยทั่วไป.เช่นเดียวกับกาพย์และกลอน.แม้ว่าจะนิยมแต่งน้อยกว่ากาพย์ 
และกลอน เพราะโคลงมีลักษณะบังคับในการแต่งยาก .แต่ปรากฏว่านักประพันธ์หลายท่านก็ยังให้ความ
นิยมโคลงสี่สุภาพมาจนปัจจุบัน ดังที่ คมทวน คันธนู (2555:.12) กล่าวว่า.“โคลงได้รับความสนใจจากนัก
ประพันธ์มาเป็นเวลานานแล้ว โคลงที่เริ่มแต่งก่อนคือโคลงห้าดั้น แต่ที่นิยมแต่งมาจนปัจจุบันนี้คือโคลงสี่
สุภาพ”.นอกจากนี้วรรณคดีไทยที่แต่งเป็นโคลงมีหลายเรื่อง เช่น นิราศสุพรรณ นิราศนรินทร์.และยังนิยม
น ามาแต่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคติสอนใจ เช่น โคลงโลกนิติ ซึ่งนักการศึกษากล่าวถึงการเรียนการสอน
เกี่ยวกับโคลงสี่สุภาพไว้อย่างน่าสนใจ ได้แก่ บารณี ถาวระ (2551:.69) กล่าวว่า.“การเรียนลักษณะบังคับ 
รูปแบบในการแต่งโคลงเป็นประโยชน์สาหรับครูผู้สอนภาษาไทย และผู้สนใจศึกษาร้อยกรองประเภทโคลง 
ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจโคลงดีขึ้น อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวรรณคดีประเภทโคลงได้เข้าใจ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ดียิ่งขึ้น”.อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จะเล็งเห็นถึงความส าคัญของการแต่งบทร้อยกรอง .แต่เท่าที่ผ่านมาพบว่า.การสอนการแต่งร้อย
กรองก็ยังเป็นปัญหาส าคัญในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งนักวิจัยหลายท่าน ได้กล่าวถึงปัญหาของ
การเรียนการสอนแต่งร้อยกรองไว้ดังนี้  

สุนทรี เฉลิมพงศธร (2553:.111) ได้กล่าวว่า.“นักเรียนไม่สามารถแต่งบทร้อยกรองได้เพราะ 
ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของค า.ใช้ค าศัพท์ยากโดยที่ไม่เข้าใจความหมาย และจ าลักษณะบังคับของ   
ร้อยกรองไม่ได้”.สอดคล้องกับสุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2558:.137).ที่แสดงความ
คิดเห็นว่า.“การเขียนค าประพันธ์ ร้อยกรองเป็น การเขียนที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากกว่าการเขียนใน
รูปแบบอื่น การสอนเขียนค า  จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) มีความมุ่งหมายที่
จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยและมีนิสัยรักการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์และส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพในปี
การศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานชั้น
มัธยมศึกษาปีที.่3.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง
โคลงสี่สุภาพ ในการสอนผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ผลปรากฏว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ.80  
และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ.20.จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า.นักเรียนส่วนใหญ่จดจ าฉันทลักษณ์
ของบทประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพไม่ได้ ประกอบกับหนังสือเรียนที่ใช้ในปัจจุบันมีแบบฝึกเสริมทักษะ
การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพจ านวนน้อย จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใน
ด้านการแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพให้ประสบความส าเร็จได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องคิดหาวิธีที่จะพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองให้ดียิ่งขึ้น  
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ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างและใช้แบบฝึกทักษะ.เรื่อง.โคลงสี่สุภาพ.ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพ่ือพัฒนาให้ นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โคลงสี่สุภาพสูงขึ้น เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสื่อ นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นตาม
ความเหมาะสมของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน และเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่จะได้พัฒนาการแต่งโคลงสี่สุภาพ
ให้ดีขึ้น อีกท้ังยังช่วยรักษาเอกลักษณ์ของภาษาไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.2.(วัดกะพังสุรินทร์).ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึก
ทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที.่3.โรงเรียนเทศบาล.2.(วัดกะพังสุรินทร์).อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความรู้เกี่ยวกับการสอนแต่งโคลงสี่สุภาพพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542:.271) ได้ให้
ความหมายของโคลงไว้ว่า.หมายถึง.ค าประพันธ์ประเภทหนึ่ง.มีจ านวนค าในวรรค.สัมผัส.และบังคับเอกโท
ตามต าราฉันทลักษณ์ก าชัย.ทองหล่อ (2552,.หน้า 396) ได้อธิบายความหมายว่า.โคลง.คือ.ค าประพันธ์
ชนิดหนึ่ง.ซึ่งมีวิธีเรียบเรียบเรียงค าเข้าคณะ .มีก าหนดเอกโทและสัมผัส.แต่มิได้บัญญัติครุลหุประทีป 
วาทิกทินกร (2557:.17) และวัฒนะ.บุญจับ (2554:.228) มีความเห็นตรงกันว่าโคลงเป็นร้อยกรองที่มีวิธี
เรียงค าเข้าคณะโดยก าหนด.ค าเอก.ค าโท.และบังคับสัมผัสสอดคล้องกับชวน.เพชรแก้ว (2550:.7) ที่ให้
ความหมายของโคลงไว้ว่า โคลงเป็นร้อยกรองที่มีระเบียบ เรียงถ้อยค าเข้าคณะโดยมีก าหนดเอก โท และ
สัมผัส แต่มิได้บังคับคลุ ลหุ   ดังนั้น โคลง จึงหมายถึง ค าประพันธ์ หรือร้อยกรองชนิดหนึ่ง ซึ่งจะบังคับ
จ านวนค า.สัมผัสนอก.และมีการก าหนดต าแหน่งค าเอก.ค าโทด้วยประเภทของโคลง.โคลงเป็นค าประพันธ์
ที่สามารถจ าแนกได้หลายประเภท ซึ่งมีผู้จ าแนกโคลงได้ดังนี้ ก าชัย ทองหล่อ (2552,.หน้า 396) แบ่งโคลง
ออกเป็น.3.ประเภท.คือ.โคลงสุภาพ.โคลงดั้น.และโคลงโบราณ.แต่ละประเภทแบ่งเป็นชนิดย่อย.ๆ.ดังนี้ 
1. โคลงสุภาพแบ่งออกเป็น.7.ชนิด.คือ.โคลงสองสุภาพ.โคลงสามสุภาพ.โคลงสี่สุภาพ.โคลงตรีพิธพรรณ 
โคลงจัตวาทันที โคลงกระทู้.2. โคลงดั้น.แบ่งออกเป็น.6.ชนิด คือ โคลงสองดั้น โคลงสามดั้น โคลงสี่ดั้น 
วิวิธมาลี.โคลงสี่ดั้นบาทกุณชร.โคลงสี่ดั้นตรีพิธพรรณ.โคลงสี่ดั้นจัตวาทันที.3. โคลงโบราณ.แบ่งออกเป็น 
8.ชนิด.คือ.โคลงวิชชุมาลี.โคลงมหาวิชชุมาลี.โคลงจิตรลดา.โคลงมหาจิตรลดา.โคลงสินธุมาลี.โคลงมหาสินธุมาลี 
โคลงนันททายี.โคลงมหานันททายี.ส่วนวัฒนะ.บุญจับ (2544:.228) ได้จ าแนกชนิดของโคลงได้.4.ชนิด.คือ 
โคลงสอง โคลงสาม โคลงสี่ โคลงห้า ซึ่งโคลงทั้ง 4 ชนิดยังจ าแนกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทโคลงดั้น 
และโคลงสุภาพจากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า .บทร้อยกรองประเภทโคลงนั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 
3 ประเภทใหญ่.ๆ.ได้แก่.โคลงสองสุภาพ.โคลงดั้น.และโคลงโบราณ.ซึ่งโคลงทั้ง.3.ประเภทก็ยังสามารถ
แบ่งเป็นชนิดย่อย.ๆ.ได้อีกหลายประเภท .ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะบังคับของแต่ละชนิดดังนี้ 
1. โคลงสุภาพ.แบ่งออกได้.8.ชนิด.คือ.1.1.โคลงสองสุภาพ.1.2.โคลงสามสุภาพ.1.3.โคลงสี่สุภาพ.1.4 โคลง
ห้าสุภาพ.หรือโคลงมณฑกติ.1.5.โคลงกระทู้.1.6.โคลงตรีพิธพรรณ.1.7.โคลงสี่สุภาพจัตวาทัณฑี.1.8.กลโคลง 
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2. โคลงดั้น.แบ่งออกได้.8.ชนิด.คือ.2.1.โคลงสองดั้น.2.2.โคลงสามดั้น.2.3.โคลงดั้นวิวิธมาลี.2.4.โคลงดั้น
ตรีพิธพรรณ.2.5.โคลงดั้นจัตวาทัณที 2.6.โคลงดั้นบาทกุญชร.2.7.โคลงดั้นกระทู้.2.8.กลโคลง.3. โคลงโบราณ 
แบ่งออกได้ .8.ชนิด.คือ.3.1.โคลงวิชชุมาลี .3.2.โคลงจิตรลดา .3.3.โคลงสินธุมาลี .3.4.โคลงนันททายี 
3.5 โคลงมหาวิชชุมาลี.3.6.โคลงมหาจิตรลดา.3.7.โคลงมหาสินธุมาลี.3.8.โคลงมหาวิชชุมาลี.ฉันทลักษณ์
ของโคลงสี่สุภาพฐะปะนีย์.นาครทรรพ (2555:.244) กล่าวถึงฉันทลักษณ์หรือข้อบังคับโคลงสี่สุภาพไว้ดังนี้ 
1. คณะ.คือ.แบบบังคับที่วางเป็นกฎเกณฑ์ไว้ว่า.ร้อยกรองชนิดนั้นจะต้องมีจ านวนค า.จ านวนวรรคเท่าไร 
เช่น โคลงสี่สุภาพก าหนดไว้ว่า 1 บท มี 4 บาท แต่ละบาทมี 2 วรรค คือ วรรคหน้ามี 4 ค า วรรคหลังมี 
2 ค าบ้าง 4 ค าบ้าง ลักษณะข้อบังคับเป็นสิ่งส าคัญท่ีร้อยกรองแต่ละประเภทจะต้องมี มิฉะนั้นจะบอกไม่ได้
ว่าเป็นร้อยกรองชนิดใด 2. พยางค์ คือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ บางครั้งก็มีความหมายบางครั้งก็ไม่มี
ความหมายแต่ถือว่าเป็นค า ในการแต่งร้อยกรองจะถือว่าพยางค์ก็คือค า แต่ละพยางค์นั้นมีเสียงเป็นลหุจะ
รวม 3 พยางค์เป็น 1 ค าก็ได้ เช่น ภริยา (3 พยางค์) จะนับเป็น 1 ค า หรือ 2 ค าได้ ทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะ
ข้อบังคับของร้อยกรองแต่ละประเภท 3. สัมผัส คือ ลักษณะที่มีร้อยกรองประเภทใดที่ไม่บังคับสัมผัส 
ดังนั้น ลักษณะการแต่งที่ขาดสัมผัสจึงไม่ใช่ร้อยกรอง และสัมผัสในโคลงมีทั้งสัมผัสบังคับ (สัมผัสนอกเป็น
สัมผัสสระ) และสัมผัสไม่บังคับ (สัมผัสในมีท้ังสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ) จะนิยมสัมผัสพยัญชนะหรือ
สัมผัสอักษรมากกว่าสัมผัสสระ 4. ค าเอก ค าโท เป็นลักษณะข้อบังคับของโคลงโดยเฉพาะ ซึ่งจะก าหนดไว้
ในต าแหน่งบังคับแต่ละประเภทของโคลง จะไม่มีไม่ได้เพราะค าเอกค าโทถือเป็นเรื่องของโคลงโดยเฉพาะ 
4.1 ค าเอก คือ พยางค์หรือค าที่มีรูปวรรณยุกต์เอกปรากฏอยู่ จะใช้ค าตายแทนค าเอกก็ได้ .เช่น.พ่อ.แม่.ปู่ 
ชิ ชะ มัก มาก ฯลฯ จะใช้ค าเอกโทษแทนก็ได้ ค าเอกโทษ คือค าที่มีรูปวรรณยุกต์เอกปรากฏอยู่ แต่ค านั้น
ไม่ใช่ค าเอกที่แท้จริงเป็นแต่เพียงสร้างศัพท์หรือภาษาปรุงแต่ของกวีที่สร้างขึ้นให้เป็นค าเอก เช่น นิ้ว เข้า 
ใช้เป็นท่า ฯลฯ 4.2 ค าโท คือ พยางค์หรือค าที่มีรูปวรรณยุกต์โทปรากฏอยู่ เช่น น้า ป้า ช้าง นี้ น้อง ต้อง 
เสี้ยว ฯลฯ จะใช้ค าโทโทษแทนก็ได้ค าโทโทษ คือ ค าที่มีรูปวรรณยุกต์โทปรากฏอยู่ แต่ค านั้นไม่ใช่ค าโทที่
แท้จริงเป็นแต่เพียงสร้างศัพท์หรือภาษาปรุงแต่งของกวีที่สร้างขึ้นให้เป็นค าโท เช่น เล่น ช่วย ใช้เป็นเหล้น 
ฉ้วย ฯลฯ 5. ค าเป็นค าตาย เป็นลักษณะบังคับท่ีใช้ในการแต่งโคลง 5.1 ค าเป็น คือ ค าที่ประกอบด้วยสระ
เสียงยาว (ที่มีสระ) ในแม่ ก กา และคาที่มีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว รวมทั้งสระเสียงสั้น 4 ตัว 
คือ อ า ไอ ใอ เอา เช่น ตาด าชมเชยคนหุงข้าวเหนียวในครัวไฟ 5.2 ค าตาย คือ ค าที่ประกอบด้วยสระเสียง
สั้น (รัสสระ) ในแม่ ก กา ยกเว้น สระอ า ไอ ใอ เอา และค าที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น นก
กะหรอดกับนกกะปูดจิกพริก 6. ค าสร้อย ค าสร้อยจะเขียนเติมท้ายบาทของโคลง จะมีหรือไม่มีก็ได้ความ
ของโคลงนั้นสมบูรณ์ไพเราะอยู่แล้ว ไม่ต้องมีสร้อยเติมก็ได้หลักส าคัญเกี่ยวกับการสอนแต่งโคลงสี่สุภาพ 
ประทีป ทินกร (2554,.หน้า 133-134) ได้กล่าวถึงวิธีการแต่งโคลงสี่สุภาพไว้ว่า การแต่งโคลงสี่สุภาพเรื่อง
หนึ่ง หรือความคิดหนึ่งจะให้จบภายในบทเดียวหรือหลาย ๆ บทก็ได้แต่มีข้อส าคัญอยู่ว่าควรจะบรรจุความ
ตอนหนึ่ง ๆ ไว้ภายในโคลงบทเดียว ดังนั้นในการเขียนโคลงแต่ละบทจึงควรมีวิธีการ ดังนี้  1. คิดเนื้อเรื่อง
เป็นค าพูดธรรมดาเสียก่อนว่า ต้องการจะเขียนเรื่องอะไรลงไปในโคลง เช่น คิดว่า .“กวีซึ่งสร้างผลงาน
เอาไว้นั้นนอกจากจะท าให้คนอ่ืนเป็นสุขแล้ว ตัวกวีเองก็พลอยมีความสุขไปด้วย ฉะนั้นถึงแม้ว่าการ
สร้างสรรค์กวีนิพนธ์จะเป็นงานที่ยากยิ่ง แต่กวีก็เพียรสร้างขึ้นจนกระทั่งส า เร็จสมความตั้งใจ”.หรือคิด
ว่า.“งานของครูเป็นงานที่น่าเหน็ดเหนื่อย เพราะค าสั่งสอนที่อุตส่าห์ให้กับศิษย์นั้นบางครั้งก็ลบเลือนไป ไม่
บังเกิดผลอะไรขึ้นมา แต่กระนั้นครูก็ไม่ปริปากบ่นหรือแสดงความน้อยเนื้อต่ าใจออกมาให้ปรากฏ”.ดังนี้ 
เป็นต้น 2. พยายามนึกย่อความให้เหลือประมาณ 30 ค า โดยแบ่งออกเป็นช่วงๆละประมาณ 7 ค านั้นคือ
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พยายามบรรจุค าลงในแต่ละบาทให้ครบพอดีค ายังไม่พอก็คิดอ่านเพ่ิมค าสร้อยได้อีก 2 แห่ง 3. หาสัมผัส
นอกทั้งสองชุด คือ ชุดแรกได้แก่ค าสุดท้ายของบาทที่ 1 กับค าที่ 5 ของบาทที่ 2 และ 3 ส่วนชุดที่ 2 คือ 
ค าสุดท้ายของบาทท่ี 2 กับค าที่ 5 ของบาทที่4  4. ใส่ค าเอก 7 แห่ง และค าโท 4 แห่ง ตามลักษณะบังคับ
หากติดขัดก็ให้นึกถึงข้ออนุโลมซึ่งอาจใช้ค าอย่างอ่ืนแทนได้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จดจ าฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ประเภท
โคลงสี่สุภาพไม่ได้ ประกอบกับหนังสือเรียนที่ใช้ในปัจจุบันมีแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพจ านวนน้อย จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการแต่งบท   
ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพให้ประสบความส าเร็จได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดหา
วิธีที่จะพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างกรอบแนวคิดและสร้างแบบฝึก
ทักษะ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.2.(วัดกะพังสุรินทร์)
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพ่ือพัฒนาให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โคลงสี่
สุภาพสูงขึ้น เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสื่อนวัตกรรม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนในการวิจัยต่าง .ๆ.ประกอบด้วย.ขั้นเตรียมการ.ขั้นสร้างและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ.ขั้นทดลอง.และขั้นวิเคราะห์ข้อมูล.ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ขั้นเตรียมการศึกษาค้นคว้าต ารา.หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ.1. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.พุทธศักราช.2551.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที.่3.2. การแต่งร้อยกรองและการแต่งโคลงสี่สุภาพ.3. การสร้างแบบฝึกและแบบฝึก
การแต่งร้อยกรอง.4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้.5. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
โคลงสี่สุภาพโดยใช้โดยใช้วิธีสอนแบบ
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 

อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วย  แบบฝึกทักษะ

เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) สูงกว่าก่อนเรียน 
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 ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ 
  1. วิเคราะห์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแต่งโคลงสี่สุภาพ ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาและสร้างแบบ
ฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ.จ านวน.4.เล่มคือ.ได้แก่.เล่มที่.1.เรื่อง.ประวัติโคลงสี่สุภาพ.เล่มที่.2.เรื่อง.ค าสัมผัส 
เล่มที่.3.เรื่อง.ค าเอก.ค าโท.เล่มที่.4.เรื่อง.การแต่งโคลงสี่สุภาพจากนั้น.เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของแบบฝึกในด้านเนื้อหา .รูปแบบ.การใช้ภาษา.และการวัดและประเมินผล.น ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
 2. น าแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ.เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ.จ านวน.3.ท่าน.ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของแบบฝึกในด้านความตรงเชิงเนื้อหา .(Content.Validity).เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence:.IOC) ของ เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger, 2000:.667 อ้างถึงใน 
ธีรศักดิ์.อุ่นอารมย์เลิศ,.2549:.65) โดยแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
 3. น าแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพไปหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ .80/80.ได้ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ.80.09/83.33.ซึ่งทั้งสามขั้นตอนมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้.จากนั้นน าแบบฝึกการ
แต่งโคลงสี่สุภาพไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.ที่มี
รายละเอียดของแผน .ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด .สาระส าคัญ .สาระการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์.จุดประสงค์การเรียนรู้.ชิ้นงาน/ภาระงาน.การประเมินผลการเรียนรู้.กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ และรายละเอียดของเนื้อหาสาระ .จ านวน 
4 แผน.รวมทั้งสิ้น.12.คาบเรียน.คาบเรียน.50.นาท.ีจากนั้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา.ตรวจสอบความถูกต้อง 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา .ตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นจึงน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งโคลงส่ีสุภาพ 
 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งโคลงสี่สุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประกอบด้วย แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
 แบบทดสอบปรนัย 
  1. วิเคราะห์เนื้อหาเรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ จากนั้นสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่ง
โคลงสี่สุภาพ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ให้สอดคล้องตามประเด็นที่วิเคราะห์ 
จากนั้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษาและปรับปรุงแก้ไข 
  2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งโคลงสี่สุภาพ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบทดสอบในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index.of 
Item.Objective.Congruence:.IOC) สรุปผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
การแต่งโคลงสี่สุภาพได้คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 0.67 ค่าดัชนีความสอดคล้อง
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รายข้อสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1.00 และค่าดัชนีความสอดคล้องรวมมีค่าเท่ากับ 0.93 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได ้
  3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งโคลงสี่สุภาพ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบก่อน
และหลังเรียนต่อไป 
 ขั้นทดลอง 
  1. ก่อนการทดลอง ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ตรวจให้คะแนน และบันทึกผลการ
ทดสอบก่อนเรียน 
  2. ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง โดยใช้แบบฝึก ควบคู่ไปกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน 
รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3. หลังการทดลอง ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อสลับตัวเลือก ตรวจให้คะแนน บันทึกผล  
  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป.Microsoft.Excel 2010 
เพ่ือทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลการทดลองดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้ค่าเฉลี่ย .( ̅).และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน.(S.D.).จากนั้นเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยการทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
สถิติ แบบบรรยายคือการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน.(t-test.Dependent).(ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ,.2538:.73) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลง
สี่สุภาพ 

ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแต่งโคลงสี่สุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.ไป
ใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง.ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตารางที.่1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ 
 จ านวน

นักเรียน 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t df p 

ทดสอบ
ก่อนเรียน 

38 20 11.11 1.813 -19.315 37 .000 

ทดสอบ
หลังเรียน 

38 20 16.89 1.008    
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จากตารางที.่1.พบว่า.ค่าเฉลี่ย ( ̅) ของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง.มีค่าเท่ากับ 16.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.008.และค่าเฉลี่ย ( ̅) ของผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ.11.11.และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.).1.813.ค่าสถิตวิเคราะห์ t.เท่ากับ.-19.315 
และค่า.p.เท่ากับ 0.000 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ
มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 2 
 ด้านการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพบว่า .แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธี
สอนแบบแฮร์บาร์ต .(Herbart.Method) .ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.โรงเรียนเทศบาล .2 
(วัดกะพังสุรินทร์).อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เท่ากับ 83.30/84.80 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 80/80 และผลการประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า แบบฝึกทักษะมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีทุกองค์ประกอบ ทั้งนี้ เนื่องจากในการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะได้ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้อง การปรับปรุงแก้ไข และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริรัตน์ อะโน (2553:.บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
พัฒนาการแต่งโคลงสี่สุภาพ ผลการศึกษาพบว่า.1) แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 85.18/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80.2) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2.เท่ากับ 
0.7270.แสดงว่าหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
แล้ว นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน .ร้อยละ.72.70.3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2.ที่เรียนด้วย
แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0.01.4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2.มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.56.จากผลการวิจัยแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3.ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ .ทั้งนี้.เนื่องจากมีการวางแผนการ
สร้างแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ.ก าหนดเนื้อหาจากง่ายไปหายาก มีการตรวจสอบแก้ไขจาก
ผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้.นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างมีขั้นตอน.ดังนั้น.จึงท าให้แบบฝึกทักษะโดย 
ใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method)ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.2 
(วัดกะพังสุรินทร์).อ าเภอเมือง จังหวัดตรังที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนรู้
ด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.2.(วัดกะพังสุรินทร์).อ าเภอเมือง จังหวัดตรังที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ปรากฏว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณีย์ เขนยทิพย์ (2554:.89) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถใน
มัธยมศึกษาปีที่.2.โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแต่งโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2.โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกอง
การศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 31 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ จ านวน 5 แผน ใช้เวลา 10 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดความสามารถ
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ในการแต่งโคลงสี่สุภาพ ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าที ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ อ่านจับใจความของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยข้างต้นกล่าวได้ว่า แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบ
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ .อาจเนื่องมาจาก
การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ .เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การแต่งโคลงสี่
สุภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระ การทบทวนความรู้
ด้วยเกม ท าให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นและสามารถน าความรู้ของแต่ละเรื่องมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดังกล่าว 
  นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์ (2552:.บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการแต่ง
โคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.1).เพ่ือพัฒนา
แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1.ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์.80/80.2).เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ .เรื่อง.การแต่งโคลง
สี่สุภาพ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.4/2.จ านวน.21.คน.ภาคเรียนที่.1.ปีการศึกษา.2552.ได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง.(Purposive.Sampling).เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.คือ.1) แบบฝึกทักษะการ
แต่งโคลงสี่สุภาพ.2) แผนการจัดการเรียนรู้.3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล.คือ.ร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้.t.–.test (Dependent 
Samples) ผลการวิจัยพบว่า.1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพชั้น
มัธยมศึกษาปีที่.4.ปรากฏว่าเมื่อค านวณหาประสิทธิภาพของคะแนนรวมจากกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 
87.81/87.62.ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด .80/80.2) นักเรียนมีความสามารถของการแต่งโคลงสี่สุภาพ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน .อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..05.3).นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที.่4.มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ.โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพโดยใช้
วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต .(Herbart.Method) .ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.โรงเรียนเทศบาล .2 
(วัดกะพังสุรินทร์).อ าเภอเมือง.จังหวัดตรัง เป็นแบบฝึกที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะเเละใช้ได้ด้วยตนเอง
จากการศึกษาค าชี้เเจงต่าง.ๆ.ดังนั้น.การจัดกระบวนการเรียนการสอน.ครูจึงควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
 2. ระหว่างการน าแบบฝึกทักษะการแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพโดยใช้วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต .(Herbart.Method) .ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.โรงเรียนเทศบาล.2.(วัดกะพังสุรินทร์).อ าเภอเมือง.จังหวัดตรัง ไปใช้ในขณะที่นักเรียน
ท ากิจกรรม ครูต้องคอยดูแลและให้ค าแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด .ตลอดจนเมื่อมีนักเรียนที่มีคะแนนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยให้นักเรียนศึกษาใหม่ และประเมินผลใหม่ 
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3. ครูควรจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 4. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
แต่งโคลงสี่สุภาพ ในระดับชั้นอื่น.ๆ.ที่ต่างไปจากการศึกษาครั้งนี้ 
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