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บทคัดยอ 

 การทําวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิ
ทะเลพิทยา และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 4 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา   
ตําบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน กลุม
ตัวอยางดําเนินการโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 37 คน พบวา การใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยได
เกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 80.00/79.86 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู    
เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 15.65 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 10.54 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: แผนการจัดการเรียนรู / ทักษะการแตงคําประพันธ / กาพยยานี 11 
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Abstract 
The research aimed to develop of lesson plans to enhance composing skill of Kabyanee 11  

of Grade 7 students at Thungphothale Pittaya School and to compare students' achievement of 
composing skill of Kabyanee 11 before and after using the lesson plans of grade 7 students at 
Thungphothale Pittaya School, Muang District, Kamphaengphet Province. The research 
instruments were lesson plans, composing skill of Kabyanee 11 exercises and students' 
achievement. The samples were chosen by using the 4 multiple choices for 20 items. The 
samples used in the study were 37 grade 7 students, Room 4, the second semester in academic 
year 2017. The samples were conducted by a specific selection. 
 The results of this research were: 
 1. The effectiveness of using Kabyanee 11 exercises for 37 grade 7 students found the 
standards 75 / 75. The performance criteria was 80.00 / 79.86. 
 2. The achievement of Grade 7 students who learned Kabyanee 11 was found that the 
average score of the students after using of Kabyanee 11 exercises has an average score of 15.65 
which was higher than before using exercises at 10.54 and t-test dependent was found to be 
significantly different at .05 level. 
 
Keywords: Lesson plans / Writing skill / Kabyanee 11 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะเปนภาษาประจําชาติในการติดตอสื่อสารเพ่ือความเขาใจซึ่งกันและกัน
ทําใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข นอกจากจะเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางคนในชาติแลว ยังแสดง
ถึงความเปนเอกลักษณของชาติน้ันดวยทําใหคนในชาติสํานึกไดวาตนเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของชนชาติตน ดังน้ัน
การสอนภาษาประจําชาติควรไดรับความสําคัญเปนอันดับหน่ึงในวงการการศึกษา ดวยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดบรรจุวิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะพ้ืนฐานเนนใหใชภาษาในการติดตอท้ังรับฟงและถายทอดความรูสึกนึกคิดได
ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน นักการศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทยเปนอยางมาก             
เพราะเปนพ้ืนฐานของการเรียนวิชาอ่ืนๆ ไดทุกแขนงอีกดวย จากเหตุผลเหลาน้ีทําใหเห็นวาครูตองสอนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (สุภาพ เดือนเพ็ชร, 2533) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ ในการแขงขันในเวทีระดับโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พรอมกันน้ีไดปรับกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุงเนนการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาใหทองถ่ินและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลอง
กับสภาพ และความตองการของทองถ่ิน  
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักการพัฒนาทางสมองและพหุปญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดใหผูเรียน เรียนรู 8 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุข ศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงานอา ชีพและเทคโนโลยี                      
และภาษาตางประเทศ ในกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยในสาระการเรียนรูภาษาไทยน้ันไดกําหนดสาระการเรียนรูไวท้ังหมด 5 สาระ คือ สาระการอาน 
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สาระการเขียน สาระการฟง ดูและพูด สาระหลักภาษาและการใชภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ใน
บรรดาสาระท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ี สาระการเขียนถือวาเปนทักษะท่ีมีความสําคัญมากทักษะหน่ึง เพราะการเขียนเปน
เครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน ทักษะการเขียนจึงเปนท้ังศิลปและศาสตร กลาวคือ 
การเขียนตองใชภาษาท่ีงดงาม ประณีต สามารถสื่อสารไดท้ังอารมณ ความรู ความคิดจึงตองใชศิลปะในการเขียน 
ในสวนท่ีกลาววาเปนศาสตรน้ันเพราะการเขียนทุกชนิดตองอาศัยความรู หลักการและวิธีการ (จรินทร งามแมน, 
2553 )  
 จะเห็นไดวาทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีจําเปนและสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดคุณภาพของ
ผูเรียนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนไววา ผูเรียนจะสามารถเขียนสื่อสารดวยลายมือท่ี
อานงายชัดเจน ใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษา และแสดงความรูความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล 
และสามารถสรางสรรคงานเขียนออกมาในรูปแบบของรอยแกวและรอยกรองหรือคําประพันธได โดยเฉพาะ                   
คําประพันธกลอนสุภาพซึ่งเปนงานเขียนชนิดหน่ึง ท่ีควรฝกฝนใหนักเรียนมีความสามารถเขียนและเรียบเรียงคํา
ประพันธเพ่ือใชในโอกาสตางๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เพราะคําประพันธกลอนสุภาพเปนงานท่ีมีคุณคา
ทางภาษาชวยสงเสริมสติปญญากอใหเกิดความเพลิดเพลินและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ การกําหนด                
แนวทางการจัดการเรียนรูดานการเขียนคําประพันธในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดไวในรายวิชา
ภาษาไทยแตปรากฏวาผลการจัดการเรียนการสอนหนวยการเรียนรูการเขียนคําประพันธยังไมประสบความสําเร็จ 
กลาวคือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังขาดทักษะการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพ และมีเจตคติท่ีไมดีตอ
การเขียนเพราะเห็นวาเปนเรื่องยากตนเองไมสามารถทําได ขาดคลังความรูเก่ียวกับคําศัพทท่ีใชในการแตงคํา
ประพันธกลอนสุภาพ นักเรียนไมแมนฉันทลักษณ ใชสัมผัสและคําคลองจองไมถูกตอง ไมรูจังหวะคํา แบงจังหวะคํา
ไมได หากนักเรียนเขียนคําประพันธได ก็จะเปนวิธีหน่ึงท่ีชวยกลอมเกลาใหผูเรียนมีความออนโยนดวยศิลปะในการ
ใชถอยคําผานการกลั่นกรองจากความคิด ความรูสึกได จึงเห็นวาหากครูผูสอนภาษาไทยจัดทําสื่อท่ีนํามาใชใน
กระบวนการจัดการเรียนรูในเรื่องการเขียนคําประพันธ จะชวยพัฒนาเด็กท้ังดานความรูและคุณธรรม (พิมพใจ พจน
สมพงส, 2549 ) 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเห็นวาการเขียนคําประพันธประเภทของกลอนสุภาพไดมีการพัฒนาสื่อ
เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดความรูและความเขาใจเปนจํานวนมาก แตการเขียนคําประพันธประเภทกาพยยังไมคอยมีการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอนไมมากนัก ผูวิจัยจึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 เพ่ือนํามาใชในการฝกทักษะการเขียนคําประพันธกาพยยานี 11 
ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการแตงคํา
ประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด สามารถทําใหนักเรียนสนใจ ไมเบ่ือหนาย             
เปนแรงจูงใจใหนักเรียนเพ่ิมความพยายามมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหการจัดการเรียนรูในหนวยการเขียนคําประพันธ      
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและจะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําประพันธสูงข้ึน อีกท้ังยังเปนแนวทาง
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะภาษาไทยอีกดวย อันจะสงผลใหมรดกทางวัฒนธรรมไทย   
ดานภาษาไมสูญหายและเยาวชนไทยยังอนุรักษ พัฒนาในดานความรู ทักษะ เจตคติ สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไทยไดอยางปกติสุขสืบไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
    1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  
    2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  1  โรงเรียนทุ ง โพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง                    
จังหวัดกําแพงเพชร  
 



233 
 

 

สมมติฐานการวิจัย 
   1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑรอยละ 75  
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการ

จัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวาเกณฑรอยละ 75 

ขอบเขตการวิจัย 
ดานเน้ือหา 
สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย  มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย       

การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด ท 4.1  ม.1/5 แตงบทรอยกรอง 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง การแตงคําประพันธ  ประเภท            

   กาพยยานี 11 
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท       

   กาพยยานี 11  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร        

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท้ังหมด 4 หอง จํานวนรวม 148 คน 
กลุมตัวอยาง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 4 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร               

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 โดยผูวิจัยศึกษาและดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
1. แผนการจัดการการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 8 แผน ดังน้ี 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ 
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง 
 1.3 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง 
 1.4 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย 

ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รี ยนรู วิ ช า

ภ า ษ า ไ ทย  เ รื่ อ ง  ก า ร แ ต ง คํ า

ประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 

การสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 

เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท

กาพยยานี 11 
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 1.5 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ  
 1.6 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส  
 1.7 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ  
 1.8 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11    
ภายในแผนการจัดการเรียนรูน้ี จะประกอบไปดวยเน้ือหาสาระ โดยมีสวนประกอบ ดังน้ี  
 1)  หนวยการเรียนรู 
 2)  สาระสําคัญ 
 3)  จุดประสงคการเรียนรู 
 4)  เน้ือหา 
 5)  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 6)  สื่อและแหลงเรียนรู 
 7)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 8)  แบบฝกทักษะ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลัง
เรียน (Posttest) เพ่ือตองการทราบความกาวหนาของการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยการวัดจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังน้ี 

 2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545 : 55-66) 

 2.2 วิเคราะหเน้ือหาและผลการเรียนรู ในเรื่องท่ีใชสอนทําตารางกําหนดจํานวนขอสอบท่ี
ตองการออก จํานวน 30 ขอ และจํานวนท่ีตองการนําไปใชจริง 20 ขอ 

   2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท         
กาพยยานี 11 เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยศึกษาจากเน้ือหาและ
จุดประสงคการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด ซึ่งขอคําถามสอดคลองกับผลการเรียนรูและครอบคลุมเน้ือหาใน
แบบฝกทักษะและแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

 2.4 นําแบบทดสอบท่ีผู วิจัยสรางข้ึน จํานวน 30 ขอ ไปใหครู พ่ีเลี้ยง อาจารย ท่ีปรึกษา              
หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 3 ทาน เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชวิธีการประเมินคา IOC (Index of 
Concurrence) (ประภาพรรณ เส็งวงศ, 2550) ดังน้ี  

 ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 ใหคะแนน 0   เมื่อไมแนใจวาขอสอบน้ันสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 ใหคะแนน -1  เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวังโดยใชสูตร IOC (Index of Concurrence) เพ่ือหาผลรวมของคะแนนในขอสอบแตละขอของ
ผูเช่ียวชาญท้ังหมดนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองและถือเกณฑเหมาะสมตั้งแต 0.6 ถึง 1.00 
จํานวน 20 ขอ  

 2.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ 
 2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try Out) 

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 56 คน 
    2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนักเรียนทํามาใหคะแนน ขอท่ีตอบถูกให        

1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ จากน้ันคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ ท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 
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0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ถึง 0.75 เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช
สูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538) ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ                  
เทากับ 0.79  

 2.8 จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง     
3. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 เปนแบบฝกทักษะท้ังหมด 8 แบบฝก ซึ่ง

จะอยูภายในแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังน้ี 
 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกําหนดเน้ือหาวิชา

ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องการแตงคําประพันธ 
 3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบฝกทักษะ 
 3.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพย 
 3.4 สรางแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 จํานวน 8 แบบฝก 

ประกอบดวย 
  3.4.1 แบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ 
  3.4.2 แบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง 
  3.4.3 แบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง 
  3.4.4 แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย 
  3.4.5 แบบฝกทักษะท่ี 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ  
  3.4.6 แบบฝกทักษะท่ี 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส  
  3.4.7 แบบฝกทักษะท่ี 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ  
  3.4.8 แบบฝกทักษะท่ี 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11     
        3.5 นําแบบฝกทักษะ ไปใหครูพ่ีเลี้ยงชวยในการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมในดาน

เน้ือหา และองคประกอบตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และปรับปรุงตามคําแนะนํา 
 3.6 นําแบบฝกทักษะ ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาชวยในการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมใน

ดานเน้ือหา และองคประกอบตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และปรับปรุงตามคําแนะนํา 
 3.7 ปรับปรุงนําแบบฝกทักษะใหสมบูรณ และเตรียมพรอมท่ีจะดําเนินการนําไปใชจริงตอไป  

   การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre–test) จํานวน 20 ขอ 
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ช่ัวโมง โดยมีเน้ือหาดังน้ี 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ 
 2.2 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง 
 2.3 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง 
 2.4 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย 
 2.5 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ  
 2.6 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส  
 2.7 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ  
 2.8 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11    
3. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post–test) จํานวน 20 ขอ 
การวิเคราะหขอมูล 

    ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 75/75 ตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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    ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของกระบวนการเรียนจากคะแนนระหวางจัดกระบวนการเรียนของแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวแรก (E1) การทดลองหา
ประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 37 คน 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี คะแนนเตม็ คะแนนรวม คิดเปนรอยละ 
1 10 311 84.05 
2 10 283 76.49 
3 10 300 81.08 
4 10 301 81.35 
5 10 288 77.84 
6 10 295 78.92 
7 10 292 79.73 
8 10 298 80.54 
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน  (E1) 80.00 

  จากตารางท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท    
กาพยยานี 11 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคะแนนระหวางจัดกระบวนการแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ท้ัง 8 แผน มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) เทากับ 80.00 แสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวแรก          
ท่ีกําหนดไว 
 ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง 
(E2) การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 37 คน 

จํานวนนักเรียน 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 740 คะแนน) 
คะแนนเฉลีย่ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
ประสิทธิภาพ 

ของผลลัพธ (E2) 
37 591 15.97 79.86 

จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท     
กาพยยานี 11 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคะแนนของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิดานการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11             
มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 79.86 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.97    

เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู      
เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของ
กระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ท้ัง 8 แผน ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ 
80.00 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนและ
ประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 79.86 

ดังน้ันจึงสรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประสิทธิภาพเทากับ 
80.00/79.86  
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ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยใชสถิติรอยละ และ t-test dependent ดังน้ี 
 ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน 

คะแนน 
จํานวน 
(คน) 

x� SD �D �D2 t 

กอนเรียน 37 10.54 2.82 
189 1159 13.40** 

หลังเรียน 37 15.65 1.86 

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง      

คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.65 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.54 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test 
dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง         
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันแสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตง     
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
 2.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
 จากผลการทดลองพบวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สอดคลองกับผลการศึกษาของ (ชุมพล วงคเพชรชารัต, 2555) สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 80.00/79.86 ท้ังน้ีเปนเพราะแบบฝกทักษะการแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สรางข้ึนเพ่ือพัฒนาการการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 จึงจําเปน     
ท่ีจะตองไดรับการฝกฝนและพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและการเรียนรู 
ดังน้ันนักเรียนจึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาฝกฝนอยางตอเน่ือง เริ่มตนจากการฝกหัดอยางสม่ําเสมอ และ      
ใชกิจกรรมการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 เพราะนอกจากจะแสดงถึงความพรอมหรือไมพรอม เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภท                            
กาพยยานี 11 ของนักเรียนแลว ยังสามารถวัดความสามารถดานการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 ไดดวย 
 2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11  
 จากการทดลองพบวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการแตงคําประพันธของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 
80.00/79.86 สอดคลองกับผลการศึกษาของ (อนัญญา ออนพุทธา, 2553) พบวามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.2.1 แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
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  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 พัฒนาข้ึนโดยการเรียงลําดับจาก       
งายไปยาก โดยอาศัยหลักในการจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝกทักษะใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัยและระดับ               
ของผูเรียน มีคําสั่ง คําช้ีแจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกทักษะท่ีเราความสนใจ 
อีกท้ังยังสามารถทบทวนฝกฝนเพ่ือหาความรูตางๆ ท่ีไดเรียนไปแลว ใหเกิดเปนความจําจนสามารถปฏิบัติได                 
ดวยความชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนสูงข้ึน 
  2.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  การจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11            
มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมีข้ันตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับโดยเริ่มฝกจาก
งายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูท่ีชัดเจน มีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน จึงทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน   
 2.3 บทบาทหนาท่ีของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
ครูมีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูคอยช้ีแนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรมดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอย เริ่มตนจากการพิจารณาสวนประกอบของแบบฝกทักษะและกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ 
คัดเลือกกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 บรรลุตามจุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. จากผลการวิจับพบวา นักเรียนมีความสามารถและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย 

เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวากอนการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
แสดงวาแผนการจัดการเรยีนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดดี ฉะน้ันผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหครูไดสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูหรือ               
แบบฝกทักษะ เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

2. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไดผานข้ันตอนการสราง
และพัฒนาอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ และมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ      
จึงควรไดมีการเผยแพรใหกับครูผูสอนวิชาภาษาไทย ในชวงช้ันท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษา           
ปท่ี 3 เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน    

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถึงแมจะมีแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 แตครูก็ยังมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการช้ีแนะวาผลงานของนักเรียนน้ันดี
อยางไร ไมดีอยางไร ถาจะแกไข ใหไดดีน้ันควรทําอยางไร ครูควรดําเนินการจัดกิจกรรมและบรรยากาศใหนักเรียน
สนใจมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 กลุมท่ีมี  
การเรียนการสอนตามปกติกับกลุมท่ีใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
   2. ควรทดลองทําการวิจัยโดยใชเวลาในการทดลองยาวนานกวาน้ี เพ่ือควบคุมตัวแปรดานเวลา            
ซึ่งมีอิทธิพลตอการฝกทักษะทางดานฉันทลักษณและการใชภาษา 
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