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 บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธประเภทกาพยยานี 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบความ 

สามารถการแตงคำประพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตง          

คำประพันธ ประเภทกาพยยานี กอนเรียนและหลังเรียน  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

กลุมสหวิทยาเขตดานชาง จำนวน 3 หองเรียน จำนวน 111 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บานหนองมะคาโมง) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  จำนวน ซ่ึงไดมาจากการคะแนน

สอบรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ทุกหองมาวิเคราะหดวยสถิติ ANOVA โดยเลือก 1 

หองเรียน จากหองเรียนท่ีไมแตกตางกัน จากนั้นทำการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช

ในการทดลอง ไดแกแผนการจัดการเรียนรู  แบบฝกทักษะ เรื่อง การแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแตงคำประพันธ กอนและหลังการทดลอง (pre-test and post-test) สถิติท่ีใช

ในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคารอยละ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก 

การหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของความคิดเห็นในการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 1 ฝกคิดเขียนคำคลองจอง คือ 96.16/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด

ไว 80/80 2) ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 5 ชุดท่ี 2 ฝกคิดลองคำสัมผัส คือ 95.14/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 80/80 3) ประสิทธิภาพ

ของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 3 ฝกหัดแตงคำ

ประพันธ คือ 93.47/ 85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 80/80 4) นักเรียนมีความสามารถในการแตงคำ

ประพันธ ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี หลังเรียน        

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

ความสำคัญ : ความสามารถการแตงคำประพันธ; การสอนโดยใชแบบฝกทักษะ; การแตงคำประพันธ 
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บทนำ 

ภาษาไทยเปนภาษาประจำชาติ ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำคา นับวาเปนความภาคภูมิใจท่ีมี

เอกลักษณทางภาษาเปนของตนเอง ภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งหรือ

บุคคลหนึ่งไปสูสังคมอ่ืน และเปนการถายทอดวัฒนธรรมทางภาษา ดังท่ี ปญญา  หาญนา (2554, หนา 1) กลาววา 

ภาษาเปนวัฒนธรรมสำคัญของมนุษย เปนเครื่องแสดงความเปนชาติหนึ่งท่ีแตกตางจากชาติอ่ืนๆ เปนเคร่ืองแสดง

ความเปนเอกราชแสดงความเจริญ และประสบการณของชนชาติหนึ่งๆ ซ่ึงการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมุงให

นักเรียนใชภาษาไดถูกตอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีนิสัยรักการอาน มีนิสัยรักการเขียน มีนิสัยรักการฟง การดู 

และการพูด การแตงคำประพันธตองอาศัยทักษะทางภาษาตางๆ มาบูรณาการกันการเขียนมีความสำคัญเพราะเปน

การแสดงออกท่ีสำคัญแทนคำพูด และอาศัยการเขียนเพ่ือบันทึกความรูท่ีไดยินไดฟง และนำไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจำวัน  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                     

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา หลักสูตรไดใหความสำคัญกับการแตงคำประพันธไวใน สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย

มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติและหลักการใชภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา

ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ ไดกำหนดใหนักเรียนศึกษากฎเกณฑของภาษาไทย การใช

ภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล นักเรียนสามารถการแตงคำประพันธประเภทกาพยยานี 11 ได 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แตท่ีผานมาการสอนใหนักเรียนแตงคำประพันธไมประสบความสำเร็จเทาท่ีควร ดังท่ี

เบญจวรรณ วิเชียรครุฑ (2552) กลาววา การเรียนการสอนรอยกรองวา เปนงานเขียนท่ียากและซับซอนมากกวา

งานเขียนประเภทอ่ืนๆ เพราะตองมีลักษณะทางฉันทลักษณ และตองใชความสามารถในการเขียนถายทอด

ความรูสึกนึกคิดจินตนาการ และอารมณท่ีเดนชัดเปนรูปธรรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเปนเร่ืองสำคัญจะ

เห็นวา การแตงคำประพันธเปนงานเขียนท่ีมีความสำคัญและเปนประโยชน ตองมีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ 

และตองใชความสามารถในการเขียนถายทอดความรูสึกนึกคิดจินตนาการ และอารมณท่ีเปนนามธรรมใหเห็นเดนชัด

เปนรูปธรรม และสามารถสื่อสารใหผูอานไดรับรูตรงตามเจตนารมณของผูเขียนดวย ดังท่ี ฐะปะนีย นาครทรรพ 

(2523) กลาวไววา บทประพันธจะชวยธำรงรักษาสมบัติ วัฒนธรรมของชาติไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบทประพันธท่ี

เปนรอยกรอง จะชวยสะทอนวัฒนธรรมในแงตางๆ ออกมาใหคนรุนหลังไดเรียนรูอยางกวางขวางและสืบทอดกัน

ตอๆ ไปไมมีวันสิ้นสุด 

อยางไรก็ตามในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนการแตงคำประพันธยังไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร จาก

การจัดการเรียนการสอนเรียนของนักเรียน มีปญหาในการเรียนรู ดานการแตงคำประพันธประเภทกาพยยานี 11 

นักเรียนแตงคำประพันธประเภทกาพยยานี 11 ไมได นักเรียนไมแมนฉันทลักษณ ไมรูจักคำสัมผัส และการสรรคำใน

การแตงคำประพันธ เปนปญหากับครูผูสอนในเร่ืองการแตงคำประพันธ ซ่ึงเกิดข้ึนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ดังท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2552, หนา 7) ไดกลาววา ควรเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ

หลากหลาย คิดคนเทคนิค และกลวิธีท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของ

ผูเรียน กุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ (2547, หนา 9) กลาวถึง สาเหตุการแตงบทรอยกรองไมประสบผลสำเร็จนั้น เกิดจาก

ตัวนักเรียนท่ีคิดวาตนไมมีความสามารถในการเขียนรอยกรองนักเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูท่ี

แตกตางกัน กลาวคือ คนเกงสามารถเรียนรูเร็วแตคนออนเรียนรูชาจึงทำใหคนเกงตองรอคนเรียนออน และเบื่อ

หนายวิธีการสอนของครูจึงทำใหไมสนใจท่ีจะเรียนเกิดจากตัวครูผูสอนท่ีไมสนใจและไมใหความสำคัญกับการสอน
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เขียนรอยกรอง ครูไมถนัดเนื้อหาในการสอน จึงไมใสใจในการสอนรอยกรองและไมคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเพราะ

คิดวาไมสำคัญยึดติดกับวิธีสอนแบบใดแบบหนึ่งไมยอมเปลี่ยนแปลงวิธีสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา 

ไพบูลย (2547, หนา 3) ท่ีพบวา ปญหาท่ีทำใหการแตงรอยกรองไมประสบผลสำเร็จ ประการแรกเกิดจากตัว

นักเรียนท่ีคิดวาตนไมมีความสามารถในการแตงบทรอยกรองและเบื่อหนายวิธีสอนของครู ประการท่ีสองเกิดจาก

ครูผูสอนท่ีไมสนใจ และไมใหความสำคัญกับการเขียนรอยกรองรวมท้ังมีเวลาในการสอนนอย ตลอดจนครูไมมี

ความสามารถในดานการแตงรอยกรอง ขาดสื่อการสอนและวิธีสอนท่ีเหมาะสม 

 ดังนั้นจากปญหาดังกลาว จึงสงผลตอการเรียนซ่ึงทำใหนักเรียนไดรับเนื้อหาความรูไมครบถวนและไม

ถูกตอง เนื้อหาการเรียนไมเรียงตามลำดับความยากงาย ไมสอดคลองกับตัวชี้วัด ขาดแรงจูงใจในการเรียนและ              

การปฏิบัติกิจกรรม ไมไดฝกปฏิบัติทักษะการเขียนและการสรางผลงาน ขาดความสนุกสนานจึงสงผลใหผูเรียนขาด

ความกระตือรือรนตอการเรียนและไมสามารถแตงกาพยยานีได จากปญหาเหลานี้แสดงใหเห็นวาครูผูสอนตอง

พัฒนาการสอน โดยคิดคนหาสื่อการเรียนการสอนท่ีนาสนใจและทันสมัยใชโดยแบบฝกทักษะ ท่ีเปนสื่อการเรียนการ

สอนท่ีใชฝกฝนทักษะหรือสรางความคิดรวบยอด ซ่ึงจะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และรวดเร็ว เนื่องจาก

ลักษณะของวิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะครูจะตองฝกฝน การสรางแบบฝกทักษะมีกระบวนการสรางอยางเปนระบบ

ระเบียบทำใหลดภาระงานของครูสะดวกตอการนำไปใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธประเภทกาพยยานี ซ่ึงจะ

ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เกิดการเรียนรูทางภาษาไดรวดเร็วและดีย่ิงข้ึน แบบฝกทักษะเปนสวนประกอบท่ี

สำคัญประการหนึ่งในการสอนภาษาดังท่ีกรมวิชาการ (2535) กลาววา แบบฝกจะทำใหเด็กเกิดความแมนยำ

คลองแคลวในแตละทักษะ สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินทักษะทางภาษาของนักเรียนได ซ่ึงสอดคลองกับ 

ภูมิศรี จันทรดา (2538) ไดกลาววา เด็กนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกชนิดตางๆ มีความคงทนในการเรียนรูไดดี เพราะ

นักเรียนไดฝกกระทำบอยๆ นักเรียนไดลงมือกระทำเองและนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการทำแบบฝกหัด 

 เม่ือพิจารณาจากหลักการดังกลาวทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถการแตงคำประพันธของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี เพ่ือ

เปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย อันจะสงผลใหมรดกทางวัฒนธรรมดานภาษาไมสูญหาย มีความรู

มีทักษะทางภาษา มีเจตคติท่ีดี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการแตงคำประพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอน

โดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี กอนเรียนและหลังเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากการศึกษางานวิจัยของ  นงเยาว  ศรีประดู (2546) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาการเรียนรูและแบบฝก

เสริมทักษะการเขียนกาพยยานี 11 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดวยกระบวนการเรียนรู

แบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน พบวา แบบฝกเสริมทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 88.75/85.10 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดานการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียน              
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รอยกรองกาพยยานี 11 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อีกท้ัง กุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ (2547) ได

ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

พบวา แบบฝกเสริมทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 88.75/85.10 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียน

รอยกรองกาพยยานี 11 กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 แตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้น ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 

 1. แบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

         2. นักเรียนมีทักษะในการแตงคำประพันธ ท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ 

ประเภทกาพยยานี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  

กลุมสหวิทยาเขตดานชาง จำนวน 3 หองเรียน จำนวน 111 คน  คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บานหนองมะคาโมง)  

มี 1 หอง จำนวน 37 คน โรงเรียนอนุบาลดานชาง มี 2 หอง หองละ 37 คน จำนวน 74 คน   

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บาน

หนองมะคาโมง) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน 1 หอง ซ่ึงไดมาจากการดูคะแนนสอบรายวิชา

ภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ทุกหองนำผลท่ีไดมาวิเคราะหดวยสถิติ ANOVA โดยเลือก 1 หองเรียน 

จากหองเรียนท่ีไมแตกตางกัน จากนั้นทำการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ  

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความสามารถการแตงคำประพันธ  

 

ระยะเวลาในการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการทดลองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  

ใชเวลา 6 ชั่วโมง ท้ังนี้ไมรวมเวลาการแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

  เนื้อหาท่ีนำมาใชในการทดลอง ผูวิจัยนำสาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย เรื่อง การแตงคำประพันธ ซ่ึง

นำมาสรางแบบฝกทักษะ เร่ือง การแตงคำประพันธประเภทกาพยยานี 11 ชั้นประถม ศึกษาปท่ี 5 ในหนวยการ

เรียนรูท่ี 1 เรื่อง ฝกปรือภาษาสรางสรรค ซ่ึงประกอบดวยแบบฝกทักษะจำนวน 3 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1  ฝกคิดเขียนคำคลองจอง 

ชุดท่ี 2  ฝกคิดลองคำสัมผัส 

 ชุดท่ี 3  ฝกหัดแตงคำประพันธ 
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นิยามศพัทเฉพาะ 

ความสามารถในการแตงคำประพันธ หมายถึง ความสามารถในการแตงคำประพันธ ประเภท               

กาพยยานี  เพ่ือถายถอดเร่ืองราว ความรูสึก หรือความคิดเห็น มีความถูกตองตามฉันทลักษณ โดยประเมินจาก

องคประกอบ 5 ดาน คือ ดานฉันทลักษณ  ดานเนื้อหาใจความ ดานการใชถอยคำภาษา ดานการเขียนสะกดคำ ดาน

ความเปนระเบียบเรียบรอยและความคิดสรางสรรควัดไดโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแตงคำประพันธ 

เปนการทดสอบแบบปฏิบัติ (Performance test) จำนวน 1 ขอ ท้ังนี้ การประเมินผลความสามารถในการแตงคำ

ประพันธ ตองคำนึงถึงองคประกอบ 5 ดาน คือ   

1. ดานฉันทลักษณ  คือ ความถูกตองตามขอบังคับของรอยกรองแตละประเภท ไดแก คณะ สัมผัส 

2. ดานเนื้อหาใจความ คือ มีเนื้อหาตรงตามหัวขอท่ีกำหนด 

3. ดานการใชถอยคำภาษา  คือ ใชถอยคำถูกตองตามอักขรวิธีและมีความไพเราะ ใชคำเหมาะแกเนื้อหา

และบริบท มีการเลนสัมผัสใน  มีการเลนสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษร  

4. ดานการเขียนสะกดคำ คือ เขียนสะกดคำถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาไทย 

5. ดานความเปนระเบียบเรียบรอยและความคิดสรางสรรค คือ เขียนตัวอักษรอานงาย สะอาดเรียบรอย มี

ความคิดสรางสรรค นำเสนอแงคิดท่ีเปนประโยชนและนำเสนอเนื้อหาท่ีนาสนใจหรือแปลกใหม 

แบบฝกทักษะ หมายถึง แบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  เพ่ือใหรู

เร่ืองการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี โดยนำเสนอบทเรียนในลักษณะการฝกทักษะตามลำดับข้ันตอน 

จำนวน 1 หนวยการเรียนรู ไดแก คำคลองจอง คำสัมผัส และการแตงกาพยยานี ซ่ึงสามารถฝกฝนใหนักเรียนพัฒนา

กระบวนการคิดและทักษะในการแตงกาพยยานีในระดับพ้ืนฐานได 

การแตงคำประพันธ หมายถึง การเรียบเรียงถอยคำอยางมีศิลปะประดิษฐคำหรือคัดสรรถอยคำให

สละสลวยตามกฎเกณฑหรือขอบังคับแหงฉันทลักษณนั้นเอง แมวาคำอ่ืนท่ีมีความหมายในทำนองเดียวกัน  

 กาพยยานี หมายถึง กาพยชนิดหนึ่ง มี 11 คำในหนึ่งบาท เรียกวา กาพยยานี 11 เปนคำประพันธประเภท

หนึ่งซ่ึงกำหนดลักษณะบังคับคณะ พยางคและสัมผัส บทหนึ่งมี 2 บาท บาทท่ีหนึ่ง เรียกวา บาทเอก บาทท่ีสอง 

เรียกวา บาทโท บาทหนึ่งๆ จะแบงเปน 2 วรรค โดยวรรคหนามี 5 พยางค วรรคหลังมี 6 พยางค รวม 11 พยางค 

 ประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑท่ีใช

พิจารณาวาชุดแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสราง

ขึ้นมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม โดยพิจารณาจากเกณฑ ดังนี้ 

1. 80 ตัวแรก หรือ E1 หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีผูเรียนทุกคนไดจากคะแนนการทำแบบฝก

ทักษะแตละชุดรวมกันทุกชุดไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 80 

2. 80 ตัวหลัง หรือ E2 หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีผูเรียนทุกคนไดจากการทำแบบทดสอบหลังการ

เรียนไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 80 

 การสอนโดยใชแบบฝกทักษะ หมายถึง การสอนโดยใชชุดแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภท

กาพยยานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางขึ้นมีจำนวน 3 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1  ฝกคิดเขียนคำคลองจอง 

ชุดท่ี 2  ฝกคิดลองคำสัมผัส 

 ชุดท่ี 3  ฝกหัดแตงคำประพันธ 
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 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนมีมีทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานีท่ีดีขึ้น  

2. นักเรียนรูรูปแบบฉันทลักษณ สรรคำในการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานีและมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดีขึ้น  

3. ไดแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี สำหรับครูผูสอน 

4. ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ใหมีประสิทธิภาพ 

 5. ไดทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภท

กาพยยานี ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของกาพย  ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หนา 113) กลาววา กาพย หมายถึง คำรอยกรอง

ประเภทหนึ่งมีหลายชนิด เชน กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค กาพยยานี กาพยขับไม 

  กำชัย ทองหลอ (2554, หนา 441) กลาววา กาพย หมายถึง คำประพันธชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีกำหนด คณะ 

พยางค และสัมผัส มีลักษณะคลายกับฉันท แตไมนิยมครุลหุเหมือนกับฉันท 

  สรุปไดวา กาพย คือ คำประพันธชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีกำหนดคณะ พยางค และสัมผัส มีลักษณะคลายกับฉันท 

แตไมนิยม ครุ ลหุ เหมือนกับฉันท  
 ลักษณะบังคับของกาพยยานี 11 ปฤษณา  แจมแจง (2554, หนา 27) กลาววา บทรอยกรองทุกประเภท

ตองมีลักษณะบังคับในการแตง เพ่ือใหเกิดความไพเราะ และมีความแตกจากรอยแกวธรรมดา 

 1. คณะ กาพยยานี บทหนึ่งประกอบดวย 2 บาท คือ บาทเอก และบาทโท บาทหนึ่งแบงเปน 2 วรรค 

วรรคแรกมี 5 คำ และวรรคหลังมี 6 คำ 

 2. สัมผัส สัมผัสบังคับ คือ คำท่ี 5 ของวรรคแรกบาทเอก สัมผัสกับคำท่ี 3 ของวรรคท่ี 2 ในบาทเดียวกัน 

และคำสุดทายของวรรคท่ีสองในบาทเอก สัมผัสกับคำท่ี 5 ของวรรคท่ี 3 ในบาทโท 

 สัมผัสเชื่อมระหวางบทในกรณีท่ีแตงเกินกวาหนึ่งบท ตองสงสัมผัสเชื่อม คือ คำสุดทายของวรรคท่ีสองใน

บาทโท สงสัมผัสเชื่อมกับคำสุดทายของวรรคท่ี 2 ในบาทเอกของบทตอไปสัมผัสในไมบังคับ นิยมเชนเดียวกับกลอน 

ความสามารถในการแตงคำประพันธ การสอนแตงคำประพันธ นอกจากจะใชวิธีการสอน และสื่อท่ีนำมา

จัดกิจกรรมใหกับนักเรียนไดเปนท่ีนาสนใจแลว สรางความกระตือรือรนใหกับนักเรียน นักเรียนมีความสนุกสนานใน

การเรียนรู แตสิ่งท่ีจำเปนประการหนึ่ง คือ การประเมินผลซ่ึงถือวาเปนกระบวนการท่ีสำคัญท่ีจะไดทราบวาหลังจาก

การจัดการเรียนรูแลว นักเรียนมีทักษะความสามารถในการแตงคำประพันธไดอยางไร ซ่ึงมีผูเสนอแนวทางในการ

ตรวจและประเมินผลการแตงคำประพันธไว ดังนี้ 

ประยงค อนันทวงศ (2548, หนา 154-157) ไดอธิบายถึงหลักการพิจารณาของกรรมการในการประกวด

แตงรอยกรอง ดังนี้  

1. ถูกตองตามฉันทลักษณท่ีกำหนดใหหรือไม  

2. ตีความหมายหรือหัวขอกระทูท่ีใหถูกตองหรือไม  

3. การดำเนินเรื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอดหรือไม  

4. ใชถอยคำสำนวนโวหารดีหรือไม  
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5. เปนความคิดดีๆ แปลกๆ ใหมๆ ท่ีเปนของตนเองหรือไม  

6. การสัมผัสท้ังสระและอักษรเปนไปอยางราบรื่นไพเราะหรือไม  

7. จำนวนบทรอยกรองผิดไปจากท่ีกำหนดไวหรือไม  

8. เขียนตรงตามแนวท่ีเขาเนนใหมาหรือไม  

9. ขอความรัดกุมไดเนื้อหาสาระหรือไม  

10. การใชภาษาถูกตองหรือไม  

11. อานแลวเกิดความประทับใจหรือไม 

สถาบันภาษาไทย (2554, หนา 3) กลาวถึงเกณฑการใหคะแนนการแตงรอยกรองในโครงการรักษ

ภาษาไทยฯ วาจะตองเปนบทรอยกรองท่ีถูกตองตามแบบแผนคำประพันธและฉันทลักษณโดยพิจารณาใหคะแนน

จากความคิดและเนื้อหาท่ีสอดคลองกับชื่อเรื่องการใชภาษาเหมาะสมถูกตองใช ตัวอักษรตามรูปแบบท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอานงายและสะอาดสรุปไดวาการประเมินผลการเขียนรอยกรองนั้นตองประเมินในดาน

ความถูกตองของฉันทลักษณและการนำเสนอเนื้อหาท่ีสอดคลองกับหัวขอท่ีกำหนดหรือเปนแนวความคิดท่ี

สรางสรรค 

สรุปไดวาการประเมินผลความสามารถในการแตงคำประพันธ ตองคำนึงถึงองคประกอบ 5 ดาน คือ   

1. ดานฉันทลักษณ  คือ ความถูกตองตามขอบังคับของรอยกรองแตละประเภท ไดแก คณะ สัมผัส 

2. ดานเนื้อหาใจความ คือ มีเนื้อหาตรงตามหัวขอท่ีกำหนด 

3. ดานการใชถอยคำภาษา  คือ ใชถอยคำถูกตองตามอักขรวิธีและมีความไพเราะ ใชคำเหมาะแกเนื้อหา

และบริบท มีการเลนสัมผัสใน  มีการเลนสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษร  

4. ดานการเขียนสะกดคำ คือ เขียนสะกดคำถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาไทย 

5. ดานความเปนระเบียบเรียบรอยและความคิดสรางสรรค คือ เขียนตัวอักษรอานงาย สะอาดเรียบรอย มี

ความคิดสรางสรรค นำเสนอแงคิดท่ีเปนประโยชนและนำเสนอเนื้อหาท่ีนาสนใจหรือแปลกใหมโดยสัดสวนการให

คะแนนนั้นจะใหคะแนนแตละหัวขอเทากันหรือใกลเคียงกัน 

 ความหมายของแบบฝกทักษะ ถวัลย มาศจรัล (2546, หนา 18) กลาววา แบบฝกหัด หมายถึง กิจกรรม

พัฒนาทักษะเรียนรูท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอท่ีสามารถ

ตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนำผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและ

หลักการสำคัญของสาระการเรียนรู รวมท้ังทำใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองได 

  สรุปไดวา แบบฝกทักษะ แบบฝกหัด หรือชุดการฝก เปนคำท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน คือ งานหรือ

กิจกรรมท่ีครูผูสอนมอบหมายใหผูเรียนกระทำเพ่ือฝกทักษะและทบทวนความรูท่ีไดเรียนไปแลวใหเกิดความชำนาญ 

ถูกตอง คลองแคลว จนสามารถนำความรูไปแกปญหาไดโดยอัตโนมัติ  

 หลักการสรางแบบฝกทักษะ อังศุมาลิน เพ่ิมผล (2542, หนา 14) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกวา 

แบบฝกจะตองใชภาษาใหเหมาะสมกับผูเรียน และควรสรางโดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการแกปญหา และการ

ตอบสนองไวดังนี้ 

1. สรางแบบฝกหลายๆ ชนิด เพ่ือเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

2. แบบฝกท่ีสรางขึ้นนั้นจะตองใหผูเรียนสามารถพิจารณาไดวาตองการใหผูเรียนทำอะไร 

3. ใหผูเรียนไดนำสิ่งท่ีเรียนรูจากการเรียนมาตอบในแบบฝกใหตรงตามเปาหมาย 
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4. ใหผูเรียนตอบสนองสิ่งเราดวยการแสดงความสามารถและความเขาใจในการฝก 

5. กำหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียนตอบแบบฝกแตละชนิด แตละรูปแบบดวยวิธีการตอบอยางไร 

  สรุปไดวา หลักในการสรางแบบฝกควรสรางใหตรงกับจุดประสงคท่ีตองการฝก มีความเหมาะสมตอ

พัฒนาการของผูเรียน สนองความสนใจและคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดทำใหจบเปนเร่ืองๆ การ

ประเมินผลแจงผลความกาวหนาในการฝกใหผูเรียนทราบทันทีทุกครั้ง 

 ลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดี จิตรา สมพล (2547, หนา 20) กลาววา แบบฝกท่ีดีตองมีหลากหลาย

รูปแบบ มีคำชี้แจงท่ีชัดเจน จุดมุงหมายวาตองการฝกดานใด สำนวนงาย เราความสนใจและฝกใชความคิด ตรงตาม

เนื้อหาในหลักสูตร ไมมากหรือนอยเกินไป เหมาะสมกับเวลา วัย ความสามารถของนักเรียน และทำใหผูเรียนเกิด

ความสนุกสนาน ความพอใจในการเรียน 

 สรุปไดวา ลักษณะของแบบฝกท่ีดี ควรเปนแบบฝกสั้นๆ ฝกหลายๆ คร้ังมีหลายรูปแบบ การฝกควรฝก

เฉพาะเร่ืองเดียว และควรเปนสิ่งท่ีผูเรียนพบเห็นอยูแลว คำชี้แจงสั้นๆ ใชเวลาเหมาะสม เปนเร่ืองท่ีทาทายใหแสดง

ความสามารถ เม่ือผูเรียนไดฝกแลวก็สามารถพัฒนาตนเองไดดี จึงจะนับวาเปนแบบฝกท่ีดีและมีประโยชน 

 ประโยชนของแบบฝกทักษะ นิลาภรณ ธรรมวิเศษ (2546, หนา 13) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไว

วา แบบฝกท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ชวยทำใหนักเรียนประสบผลสำเร็จในการฝกทักษะทางภาษา แบบฝกท่ีดี

เปรียบเสมือนผูชวยท่ีสำคัญของครู ทำใหครูลดภาระการสอนลงได ทำใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มท่ี 

และเพ่ิมความม่ันใจในการเรียน ไดเปนอยางดี 

 สรุปไดวา แบบฝกมีประโยชนเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะ สามารถท่ีจะทบทวนดวยตนเอง

และเห็นความกาวหนาของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถชวยลดภาวะของครูผูสอนอีกดวย 
 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  

กุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ (2547, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง กาพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอย

กรองกาพยยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนครูและผูเกี่ยวของตองการ

ใหมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะท่ีมีกิจกรรมหลากหลายรูปเลมมีภาพประกอบท่ีมีสีสันสวยงามและดึงดูดความ

สนใจควรฝกจากงายไปหายากดานเนื้อหาควรเปนเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมสัตวพืชเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง

ครอบครัวเปนเร่ืองใกลตัวนักเรียน (2) แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 ประกอบดวยคำนำ

วัตถุประสงคคำชี้แจงแผนการเรียนรูและแบบฝกเสริมทักษะประกอบดวยเนื้อหา 9 เร่ือง แบบฝกเสริมทักษะท่ี

พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 88.75/85.10 (3) การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะสอนโดยใหนักเรียนทำแบบทดสอบ

กอนเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยเกมเพลงปริศนาคำทายกิจกรรมฝกทักษะดวยแบบฝกเสริมทักษะ

การเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 และใหนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนขณะทดลองนักเรียนมีความสนใจต้ังใจ

เรียนและปฏิบัติกิจกรรมไดดี (4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 กอนเรียน

และหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน  

 

 



9 

 

นงเยาว  ศรีประดู (2546, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเรียนรูและแบบฝกเสริมทักษะการ

เขียนกาพยยานี 11 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพ่ือน

ชวยเพ่ือน ผลการวิจัยพบวา แผนการเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียนกาพยยานีชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนมีประสิทธิภาพเทากับ 88.19/83.63 มีคาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ 0.82 นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียนกาพยยานี 11 มีคะแนน

เฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความพึงพอใจตอแผนการเรียนรูและแบบฝก

ทักษะการเขียนกาพยยานี 11 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนโดย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 จากท่ีกลาวมา สรุปไดวา การนำแบบฝกทักษะมาพัฒนาเพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ

เขียนบทรอยกรองกาพยยานี 11 จะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีเจตคติท่ีดีตอการแตงคำ

ประพันธ และการฝกการเขียนประเภทฉันทลักษณอ่ืนๆ 
 

วิธีการดำเนนิการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ฉบับ ไดแก  

 1. แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 3 แผน 6 ชั่วโมง 

2. แบบฝกทักษะ เรื่อง การแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี  จำนวน 3 ชุด 

3. แบบทดสอบ   เรื่อง การแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี  จำนวน 1 ขอ 
 

วิธีการดำเนนิการทดลอง 

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาความสามารถการแตงคำ

ประพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพย

ยานี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บานหนองมะคาโมง) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 จำนวน 37 คน 1 หอง ใชเวลาในการดำเนินการ 1 ชั่วโมง ไมรวมเวลาทำแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

 1. ทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแตงคำประพันธ จำนวน  

1 ขอ  

 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกวันตามตารางสอนนักเรียน  

 3. เม่ือดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูครบตามเวลาท่ีกำหนดแลวทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แตงคำประพันธหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียน จำนวน 1 ขอ 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติท่ีใชในเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ของนักเรียน

กลุมท่ีไดรับการจัดการกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมเปนสื่อในการเรียน

การสอน ไดแก คาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. เปรียบเทียบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t-test Dependent จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPPS 

(Statistical package for social science) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหประสิทธิภาพตามของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

ตอนที่ 1 คาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี                          

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 1 ฝกคิดเขียนคำคลองจอง  
 

ประสิทธิภาพ นักเรียน คะแนนเต็ม รวม คาเฉลี่ย รอยละ เกณฑ 

80 ตัวแรก (E1) 37 50 1779 46.81 96.16 80 

80 ตัวหลัง (E2) 37 15 477 12.55 85.94 80 
 

จากตารางตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพย

ยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 1 ฝกคิดเขียนคำคลองจอง คือ 96.16/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑ

มาตรฐานท่ีกำหนดไว 80/80 
 

ตอนที่ 2  คาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี                     

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 2  ฝกคิดลองคำสัมผัส 
 

ประสิทธิภาพ นักเรียน คะแนนเต็ม รวม คาเฉลี่ย รอยละ เกณฑ 

80 ตัวแรก (E1) 37 60 2112 55.58 95.14 80 

80 ตัวหลัง (E2) 37 15 477 12.55 85.94 80 
 

จากตารางตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพย

ยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 2  ฝกคิดลองคำสัมผัส คือ 95.14/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนดไว 80/80 
 

  ตอนที่ 3  คาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี                              

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 3  ฝกหัดแตงคำประพันธ 
 

ประสิทธิภาพ นักเรียน คะแนนเต็ม รวม คาเฉลี่ย รอยละ เกณฑ 

80 ตัวแรก (E1) 37 60 2075 54.61 93.47 80 

80 ตัวหลัง (E2) 37 15 477 12.55 85.94 80 
 

จากตารางตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพย

ยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 3  ฝกหัดแตงคำประพันธ คือ 93.47/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกำหนดไว 80/80 
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การเปรียบเทียบความสามารถการแตงคำประพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดย

ใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี กอนเรียนและหลังเรียน  

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบความสามารถการแตงคำประพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี กอนเรียนและหลังเรียน 
 

กลุมตัวอยาง N x� SD df t p 

กอนเรียน 37 3.05 2.08 
36 -23.365 .000 

หลังเรียน 37 12.49 1.50 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน ของ

แบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถการแตงคำประพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยาน ีสรุปไดดังนี ้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา            

ปท่ี 5 ชุดท่ี 1 ฝกคิดเขียนคำคลองจอง คือ 96.16/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 80/80  

2. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         

ปท่ี 5 ชุดท่ี 2 ฝกคิดลองคำสัมผัส คือ 95.14/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 80/80 

3. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา       

ปท่ี 5 ชุดท่ี 3 ฝกหัดแตงคำประพันธ คือ 93.47/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 80/80 

        4. นักเรียนมีความสามารถในการแตงคำประพันธ ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ           

การแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

อภิปรายผล 

จากการพัฒนาความสามารถการแตงคำประพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดย

ใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี สามารถนำไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ผลจากการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จำนวน 3 ชุด ชุดท่ี 1 ฝกคิดเขียนคำคลองจอง คือ 96.16/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑ

มาตรฐานท่ีกำหนดไว 80/80 ชุดท่ี 2 ฝกคิดลองคำสัมผัส คือ 95.14/85.94  ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 

80/80 ชุดท่ี 3 ฝกหัดแตงคำประพันธ คือ 93.47/85.94 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 80/80 

เนื่องจากบทเรียนมีการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยยึดหลักทฤษฎี หลักการ คูมือ ตำรา และเอกสารท่ี

เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียน โดยจัดแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ เร่ิมจากงายไปหายาก ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียน

ไปทีละข้ันตอน และมีการสรางชุดการเรียนท่ีนาสนใจ คือ มีเนื้อหาความรู มีภาพประกอบสีสันสวยงาม เราความ
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สนใจของผูเรียน ซ่ึงผูเรียนไดฝกคิด ฝกทำไมรูสึกเบื่อหนาย มีการทดสอบดวยแบบฝกหัดตางๆ เพ่ือวัดความสามารถ

พรอมเฉลยการใหคะแนนไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนการตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาในยุคปจจุบันท่ีใหผูเรียน เรียน

อยางมีความสุข ผูวิจัยไดนำแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี จำนวน 3 ชุดท่ีสรางขึ้น ไปให

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม จากนั้นผูวิจัยนำขอบกพรองท่ีพบมาดำเนินการปรับปรุง

แกไข จนไดแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี จำนวน 3 ชุด ท่ีมีประสิทธิภาพ แลวนำไปหา

ประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะอีกครั้ง ผูวิจัยไดนำชุดแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี 

จำนวน 3 ชุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มาใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู

ผูวิจัยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความคิด และความสามารถในการแตงคำประพันธ โดยยึดหลักผูเรียนเปนสำคัญ 

และพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดกิจกรรม ให

ผูเรียนไดปฏิบัติตนใหดีท่ีสุด จึงทำใหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี 

จำนวน 3 ชุด เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว 

ผลการวิจัยจากการศึกษางานวิจัยของ นงเยาว  ศรีประดู (2546, หนา 111) ไดกลาววา แบบฝกเสริม

ทักษะการเขียนกาพยยานี 11 ไดผานการสรางอยางมีระบบ มีลำดับข้ันตอน ฝกจากงายไปหายาก ตลอดจนแกแก 

ปรับปรุงขอบกพรองในการเรียนตลอดเวลา และสอดคลองกับแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการการประถม 

ศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 12-13) ไดกลาวไววา ลักษณะของแบบฝกท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนมีโอกาส

เรียนรูดวยตนเอง โดยการเรียนรูจากเพ่ือนักเรียนดวยกัน หรือจากสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของ 

นงเยาว  ศรีประดู (2546) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาการเรียนรูและแบบฝกเสริมทักษะการเขียนกาพยยานี 11           

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน พบวา แบบ

ฝกเสริมทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 88.75/85.10 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนรอยกรอง

กาพยยานี 11 กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อีกท้ัง กุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ (2547) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ

การเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา แบบฝกเสริมทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมี

ประสิทธิภาพ 88.75/85.10 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 กอนเรียนและ

หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01  

         2. ผลจากการวิจัยพบวา นักเรียนมีทักษะในการแตงคำประพันธ ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบ

ฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ผูวิจัยไดจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางเปนระบบขั้นตอนในการจัดประสบการณ

ใหแกผูเรียนไดเรียนรู ซ่ึงมีการปฏิบัติรวมดวยในขณะท่ีผูเรียนทำกิจกรรมเสร็จแลวเม่ือทราบผล ผูวิจัยจะมีคำติชม          

ชี้จุดเดน จุดดอย และแนะนำขอบกพรองเพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงแกไขในการทำงานครั้งตอไป และเสริมแรงแกผูเรียน 

ใชคำชมเชย การย้ิม และใหรางวัลสำหรับผูเรียนท่ีทำงานไดดี ซ่ึงจะทำใหผูเรียนมีกำลังใจ สนใจรวมกิจกรรม และ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ พิมพสุพร  สุนทรินทร อางถึงใน ธีรชัย ปูรณโชติ (2554, หนา 149) ไดกลาวถึงแนว 

ความคิดในการสรางชุดการเรียน ไววาอาศัยหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูของ Skinnerและ Thorndike ซ่ึงสรุป

ไดดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรูของ Skinner ท่ีนำมาใชเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียน คือ (1) เงื่อนไขของการ

ตอบสนอง (operand conditioning) ไดแก  การเสริมแรง (reinforcement) หรือการไม เส ริมแรง (non-
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reinforcement) เม่ือผูเรียนไดทำการตอบสนอง (2) การเสริมแรง (reinforcement) การเสริมแรงเปนสิ่งท่ีสำคัญ

ตอพฤติกรรมท่ีดี ควรไดรับรางวัลหรือการเสริมแรง สวนพฤติกรรมไมดีก็ไมนาสนับสนุนใหเกิดอีกตอไปโดยละเวน

ไมใหเกิดการเสริมแรงนั้น ในการเรียนดวยชุดการเรียน การรูผลการเรียนหรือรูคำตอบ (knowledge of results) 

เปนตัวเสริมแรงอยางหนึ่งและการเสริมแรงนั้นตองกระทำทันทีทันใด (3) การดัดรูปพฤติกรรม(shaping) พฤติกรรม

การเรียนรูบางอยางจะมีความซับซอนมาก ประกอบดวยข้ันตางๆ ตอเนื่องกันไป การดัดรูปพฤติกรรมก็คือ ตองรูวา

ข้ันสุดทายใหเปนในทางท่ีตองการงานวิจัยเร่ืองนี้การนำสื่อการเรียนการสอนดวยชุดแบบฝกทักษะการแตงคำ

ประพันธ ประเภทกาพยยานี มาใชในการจัดการเรียนรู ทำใหผูเรียนเกิดความสนใจเรียนไมเบื่อหนายกับการเรียน 

จึงทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนาความสามารถการแตงคำประพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี สูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับกุลธิดา ปญญา

จิรวุฒิ (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2547 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  จำนวน 41 คน วิเคราะหขอมูล โดย

ใชสถิติ t-test of Dependent  ผลการศึกษาคนควาพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดานการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียน        

รอยกรองกาพยยานี 11 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือการศึกษา           

วิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 รูปแบบแบบฝกทักษะ เร่ืองการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย

เพ่ือชวยใหการใชแบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ชวยเหลือกันทำกิจกรรม เพ่ือ

ชวยเหลือนักเรียนท่ียังแตกาพยยานีไมถูกตอง ใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 1.2 การเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ เร่ืองการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 นั้น ควร

คำนึงถึงวัยและระดับความสามารถของนักเรียน เนื้อหาในแบบฝกทักษะแตละชุดจึงไมควรมากเกินไป เพราะจะทำ

ใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย  

 1.3 ในการทำแบบฝกทักษะ อาจจะใหนักเรียนไดฝกทักษะนอกเวลา เชน ทำการบาน หรือศึกษา

คนควาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู 
 

 2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการสรางแบบฝกทักษะในระดับชั้นตางๆ หรือในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ มาประยุกตใช

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 2.2 ในการสรางแบบฝกทักษะ เร่ืองการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานีนั้น อาจมีการนำ

เทคโนโลยีอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมหรือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย เชน การใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส บทเรียนออนไลน เปนตน 
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 2.3 ควรมีการสรางแบบฝกทักษะ เร่ืองการแตงคำประพันธประเภทอ่ืนๆ เชน กลอน โคลง ฉันท ราย 

เปนตน 

 2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถการแตงคำประพันธ ในประเภทอ่ืนๆ ดวยวิธีการสอนตางๆ         

ท่ีหลากหลาย 
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