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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ี
สุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตง   

โคลงสี่สุภาพ กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนกรับใหญ        
วองกุศลกิจพิทยาคม ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

จํานวน 40 คน ระยะเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 8 สัปดาห 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ แผนการจัดการเรียนรูการแตง

โคลงส่ีสุภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย 

(X̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (T-Test Dependent) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ 

82.74/81.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 หลัง

เรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 มีความเห็นตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ี

สุภาพอยูในระดับ มากท่ีสุด 
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 The purposes of this research were 1) to develop the Klong Sie Suparp Composing 

Tasks for Matthayomsuksa Four Students to meet the hypothetical criterion of 75/75 percent 2) to 

compare the Matthayomsuksa Four Students’ achievement score in Composing Klong Sie Suparp 

before and after learning by Klong Sie Suparp Composing Tasks, and 3) to study the 

Matthayomsuksa Four Students’ opinion about learning to compose Klong Sie Suparp by Tasks. 

The samples were 40 Matthayomsuksa Four Students who study in the second semester of 

academic year 2014 of Krub Yai Wongkusonkit Pitthayakom School in Krub Yai district 

Banpong, Ratchaburi Province. The instruments used to collect data include tasks on Composing 

Klong Sie Suparp, lesson plans for Composing Klong Sie Suparp, an achievement test in 

Composing Klong Sie Suparp and questionnaire requesting Matthayomsuksa Four Students’ 

opinions about learning to compose Klong Sie Suparp by tasks. The data were analyzed by mean 

(x̅), standard deviation (S.D.) and t-Test dependent. 

 The findings were follows: 

 1. The efficiency percentage of the Klong Sie Suparp Composing Tasks was 82.74/81.96 

that higher than expected criterion 75/75 
 2. The Matthayomsuksa Four Students’ achievement score after using the Klong Sie 

Suparp Composing Tasks was higher than before using the Klong Sie Suparp Composing Tasks at 

the level of .05 
 3. The Matthayomsuksa Four Students’ opinion about learning to compose Klong Sie 

Suparp by the Tasks was related at highest level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธเรื่อง การพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 4 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจาก รองศาสตราจารยสมพร รวมสุข 
ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา วัฒนถนอม และรองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา ขอเสนอแนะ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ที่เปน
ประโยชนตอผูวิจัย ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.อธิกมาส มากจุย ที่ไดกรุณาเปนประธานการสอบ
วิทยานิพนธ และรองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําแนะนํา 
อันเปนประโยชนอยางสูงสุดตอผูวิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ กรรมการตรวจเคร่ืองมือการวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ เวศรภาดา 
อาจารยจินดารัชต ทวีสินธนานนท และ อาจารยชลธิชา หอมฟุง ที่ไดกรุณาสละเวลาและให
คําแนะนําในการพัฒนาเครื่องมือแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ อันกอใหเกิดประโยชนตอการวิจัย
เปนอยางย่ิง 
 ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี อาจารยนุชจิรา มหาพัฒนไทย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และขอขอบใจ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ทดลองเครื่องมือ
และดําเนินการวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยวิพุธ โสภวงศ ที่กรุณาใหขอคิด สอนการใชชีวิต 
ตลอดจนบมเพาะความรูทางวิชาการใหแกผูวิจัย ดวยความเมตตามาโดยตลอด ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.โรม วงศประเสริฐ และ อาจารยชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล ที่ใหคําปรึกษาท้ังวิชาการและชีวิต 
ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนอํานวยศิลป ที่เปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือทั้งงานวิจัยและชวยเปน
กําลังใจใหกันเสมอมา และขอนอมบูชาคุณบิดามารดา ที่ใหกําเนิด ฟูมฟกเล้ียงดู เก้ือหนุนให
การศึกษาและสนับสนุนใหร่ําเรียนมาจนปจจุบัน 
 คณุประโยชนอันใดหากเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ขออุทิศเปนกุศลแกบุคคลขางตน และ
ขอใหเกิดความเจริญงอกงามแกวงการการศึกษาและวิชาภาษาไทยสืบตอไป 
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