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คําสําคัญ :  แบบฝก/การแตงรอยกรอง/โคลงส่ีสุภาพ 

  พนมศักดิ์  มนูญปรัชญาภรณ : การพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:   รศ.สมพร  รวมสุข , ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม 

และ รศ.วัฒนา  เกาศัลย.  304 หนา. 
 

 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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อาจารยจินดารัชต ทวีสินธนานนท และ อาจารยชลธิชา หอมฟุง ที่ไดกรุณาสละเวลาและให
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ทดลองเครื่องมือ
และดําเนินการวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยวิพุธ โสภวงศ ที่กรุณาใหขอคิด สอนการใชชีวิต 
ตลอดจนบมเพาะความรูทางวิชาการใหแกผูวิจัย ดวยความเมตตามาโดยตลอด ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.โรม วงศประเสริฐ และ อาจารยชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล ที่ใหคําปรึกษาท้ังวิชาการและชีวิต 
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กําลังใจใหกันเสมอมา และขอนอมบูชาคุณบิดามารดา ที่ใหกําเนิด ฟูมฟกเล้ียงดู เก้ือหนุนให
การศึกษาและสนับสนุนใหร่ําเรียนมาจนปจจุบัน 
 คณุประโยชนอันใดหากเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ขออุทิศเปนกุศลแกบุคคลขางตน และ
ขอใหเกิดความเจริญงอกงามแกวงการการศึกษาและวิชาภาษาไทยสืบตอไป 
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ก 
บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาษาไทย มีความสําคัญเนื่องจากเปนภาษาประจําชาติ คนไทยยอมใชภาษาไทยเปนภาษา

ในการติดตอสื่อสาร ดําเนินชีวิต รวมท้ังเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรม เพื่อสื่อความรูสึกนึกคิด และเพื่อ

การศึกษา นอกจากน้ีภาษาไทยยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญและถายทอดความเจริญรุงเรือง

ของคนในชาติทั้งอดีตและปจจุบัน ดังที่ กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2554: ค) ได

แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทยไวในหนังสือ ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทย

ดีเดนและผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดน พุทธศักราช 2554 วา “...ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

สําคัญ แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชนชาติไทยในอดีตท่ีสามารถธํารงความเปนเอกลักษณที่

ยาวนาน” และภาษาไทยนั้นเอง คือเครื่องมือสําคัญในการธํารงเอกลักษณแหงความเปนชาติไทยมา

จวบจนปจจุบัน  ภาษาไทยจึงนับวามีความสําคัญย่ิง  ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ            

พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ความตอนหนึ่งวา “...ชนชาติไทยของเรามีภาษาของเราใชเองเปนส่ิง

อันประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคาตกทอดมาถึง เราทุกคนจึงมีหนาท่ีจะตองรักษาไว...” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: ก)  
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทยและเหตุผลของความจําเปน       

ในการเรียนภาษาไทย ดังปรากฏในตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วา (กระทรวงศึกษาธิการ, 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 1) ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปน

ไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําให

สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข 

และเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนา

ความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 
 

สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคา ควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
นอกจากน้ี ฐะปะนีย นาครทรรพ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2547: 52) 

ไดสรุปคุณคาของภาษาไทยไวในบทความช่ือ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น ไมสิ้นสูญ” เพื่อช้ีใหผูอานเห็น

ถึงประโยชน และความสําคัญของการอนุรักษภาษาไทยใหคงอยู 8 ประการ คือ “…ในการพิจารณา

คุณคาของภาษาไทยน้ัน เรานาจะมองใหกวางวา ภาษาไทยใหประโยชนอะไรแกสังคมไทยบาง     

คุณคาท่ีผูเขียนมองเห็นนั้น พอจะประมวลได 8 ประการดังตอไปนี้ 1) ใชเปนสื่อกลาง 2) เสริมสราง

วัฒนธรรม  3) สําแดงเอกลักษณ 4) พิทักษเอกราช  5) ประสาทวิทยา  6) พัฒนาความคิด                    

7) กอบกิจการงาน 8) ประสานสามัคคี” 
 เนื่องจากภาษาไทยมีความสําคัญของดังท่ีกลาวมาขางตน การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  

จึงเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงสําหรับเยาวชนไทย กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหภาษาไทยเปนวิชา

บังคับในหลักสูตรทุกระดับช้ัน ดังเชน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ไดกําหนดจุดหมายของหลักสูตรไววา “ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รัก

การเขียน  และรักการคนควา มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี           

ภูมิปญญาไทย” (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 4) จากเหตุผล

ดังกลาว ภาษาไทยจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมืออันทรงคุณคาในการแสวงหาความรูใหเทาทัน          

การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงวิทยาการใหมๆ ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาไทย ไดกําหนดสาระการเรียนรูไว 5 สาระคือ 1. การอาน 2. การเขียน 3. การฟง ดู

และพูด 4. หลักการใชภาษา และ 5. วรรณคดีและวรรณกรรม นอกจากน้ีไดกําหนดมาตรฐาน     

การเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูของแตละระดับช้ัน เพื่อเปน

แนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา แสดงใหเห็นวาภาษาไทยมีความสําคัญตอการศึกษาใน

สังคมไทยเปนอยางย่ิง 

 การสอนภาษาไทยใหคนในชาติมีทักษะทางภาษา สามารถใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถของตนเอง สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มีความช่ืนชมท่ีจะใชภาษาอยาง

ถูกตอง มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทยไดนั้น จะตองเรียนรูตั้งแตเยาววัย และฝกฝนการใชภาษาไทย

อยางสม่ําเสมอ เนื่องจากภาษาเปนวิชาทักษะ ควรเนนการพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือการฟง การพูด      

การอาน และการเขียน เมื่อพิจารณาแลวจะพบวา ทักษะการเขียนมีความยาก  และสลับซับซอน

มากกวาทักษะดานอื่น เนื่องจากเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิด และความตองการของบุคคล

ออกมาเปนลายลักษณอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ ผูที่จะเขียนไดดีนั้น ตองมีความรู

ความเขาใจในเร่ืองที่เขียนเปนอยางดี ทั้งน้ีการสื่อสารดวยการเขียนจะประสบความสําเร็จหรือไม 
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ยอมข้ึนอยูกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการใชภาษาของผูเขียนเปนสําคัญ เพราะการเขียน

ตองประกอบดวยความสามารถหลายประการ เชนความสามารถในการใชคํา กลุมคํา ใหถูกตองตรง

ตามความหมายและเหมาะสมกับบริบท ความสามารถในการเรียบเรียงประโยคเปนขอความ

ตอเนื่อง  ไดความหมายเปนเร่ืองราว เปนตน การเขียนที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูเขียนจะตองมีความรู

ความเขาใจในโครงสรางไวยากรณ คําศัพท และการเลือกใชคําและสํานวนท่ีเหมาะสม ตลอดจน

การ เรียบเรียงความคิดท่ีเปนระเบียบเพ่ือใหผูอานเขาใจ ดังท่ี อัจฉรา ชีวพันธ (2541: 74) กลาววา       

“…การเขียนเปนทักษะการสื่อสารที่สามารถถายทอดความคิด ความรูสึก และความเขาใจของ

ผูเขียนโดยใชตัวอักษรเปนสื่อ การเขียนเปนสิ่งจําเปน และสําคัญตอการส่ือสารของบุคคลในวงการ

ตางๆ ทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการการศึกษา วงการธุรกิจ หนวยราชการ ตลอดจนหนวยงาน

เอกชน แมกระทั่งการบันทึกสวนตัวของบุคคลตางๆ” 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 2) ไดกําหนดใหการเขียนเปน

สาระการเรียนรูหนึ่งใน 5 สาระ และกําหนดคุณภาพทักษะการเขียนของผูเรียนไววา “ในดาน     

การเขียน ผูเรียนจะเรียนรูการเขียนสะกดคําตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสารรูปแบบตางๆ การเขียน

เรียงความ ยอความ การเขียนรายงานการศึกษาคนควา เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห วิจารณ

และเขียนเชิงสรางสรรค” ดังน้ันการเขียนจึงถือวาเปนทักษะหนึ่งท่ีสําคัญในการใชภาษาแสวงหา

ความรู ผูเรียนสมควรท่ีจะไดรับการฝกฝนใหมีความคลองแคลว 

นอกจากน้ีโครงการตําราและหนังสือ  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกลาวถึง

คุณคาของการเขียนไวในหนังสือภาษากับการสื่อสารอยางนาสนใจคือ “ทักษะการเขียนนับเปน

ทักษะที่เปนทั้งศิลปและศาสตร กลาวคือการเขียนตองใชภาษาท่ีงดงาม ประณีต สามารถสื่อไดทั้ง

อารมณ ความรู ความคิด จึงตองใชศิลปะในการเขียน สวนที่กลาววาเปนศาสตรเพราะการเขียนทุก

ชนิดตองประกอบดวยความรู หลักการและวิธีการ” (จุไรรัตน ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มสําราญ, 

บรรณาธิการ, 2550: 181) ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม (2547: 212) ไดนําเสนอความสําคัญของการเขียนไววา “การเขียนนั้น ใครที่รูหนังสือ

บางก็พอเขียนได แตจะเขียนใหไดดี และถูกตอง จําเปนตองสะสมความรู และทบทวนตรวจทาน

ขอเขียนเสมอๆ กอนจะปลอยผานออกไปสูผูอาน จึงจะเปนการชวยรักษาภาษาไทย และเอกลักษณ

ทางภาษาของชาติ”  

 นักการศึกษาและนักภาษาศาสตรหลายทานเชน สุธิวงศ พงศไพบูลย (2531: 158) สุจริต 

เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2538: 163 - 164) เปลื้อง ณ นคร (2541: 9) และดวงใจ        

ไทยอุบุญ (2549: 11) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความสําคัญของการเขียนไวอยางนาสนใจสรุปไดวา 
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การเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญ ตองใชความสามารถสูง เพราะผูเขียนตองมีความรู ความคิด 

ความเขาใจ ทัศนคติ และประสบการณในการสะสมคํา การใชถอยคํา และนําความรูความสามารถ

เหลาน้ันมาถายทอดใหผูอานไดรับรู ดวยการกลั่นกรอง เรียบเรียงถอยคําสํานวนและจัดระบบ

ความคิด ตลอดจนเขียนนําเสนอออกมาใหผูอื่นเขาใจเพ่ือชวยใหการส่ือสารสัมฤทธ์ิผล 

นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยท่ีช้ีใหเห็นวา การเขียนเปนทักษะสําคัญท่ีสมควรไดรับการเอาใจใส

จากผูสอน เพื่อฝกฝนใหผูเรียนมีความสามารถในทักษะการเขียน เชน อารี บัวคุมภัย ( 2540: 2) 

กลาววา “ผูที่จะสามารถใชภาษาเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีความสามารถทาง  การใชภาษา

เขียนที่ดี ถูกตองตามระเบียบแบบแผน สามารถใชถอยคําสํานวนใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน และ

พยายามขจัดขอบกพรองตางๆ ในการใชภาษาอยูเสมอ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีตองฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะและ

ความชํานาญ” นงเยาว ประโมนะกัง (2546: 3) กลาวถึงการเขียนวา “ทักษะการเขียนเปนทักษะที่

สลับซับซอน และยากที่สุด เพราะในการสื่อสารดวยการเขียนนั้น ผูเขียนตองใชความสามารถของ

ตนเองสื่อความหมาย ผูเขียนตองมีความรอบรู มีความคิด และสะสมประสบการณตางๆ ไวมาก” 

รัชณี เนาวรัตน (2546: 1) กลาววา “ทักษะทางดานการเขียนถือวาเปนทักษะที่มีความซับซอน และ

สําคัญในชีวิตประจําวันของเรา  เพราะการเขียนตองกําหนดตัวอักษรเปนหลัก  ถาเขียนผิด 

ความหมายก็จะเปลี่ยนไป” หรือ ขนิษฐา หวยหงษทอง (2547: 2-3) กลาววา “การเขียนเปนทักษะที่

ซับซอน ตองอาศัยความรูที่สะสมมา และตองอาศัยการฝกฝนอยูเสมอ จึงจะเขียนไดถูกตอง  ผูที่มี

ทักษะการเขียนยอมประสบความสําเร็จทั้งการศึกษาเลาเรียน และการประกอบอาชีพการงาน ” 

สอดคลองกับ พิมพใจ พจนสมพงส (2549: 2) ทีก่ลาววา “การเขียนถือวาเปนทักษะที่มีความสําคัญ

มากทักษะหนึ่ง เพราะการเขียนเปนเคร่ืองมือสําคัญในการส่ือสารระหวางผูเขียนกับผูอาน ที่ผูเขียน

ไดถายทอดความรู ความคิด ความคิดเห็น ทรรศนะ อารมณ จินตนาการ และส่ิงท่ีตองการส่ือสาร

อื่นๆ ของตนเองผานงานเขียนโดยใชภาษาเปนสื่อกลางของการสรางความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน” 

 การเขียนมีหลายประเภท ทั้งท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง การเขียนประเภทรอยกรองนั้น

ตองใชทักษะในการเขียนสูงกวารอยแกว อันเน่ืองมาจากลักษณะบังคับทางดานฉันทลักษณ ทําให

ผูเขียนตองใชความสามารถในการสรางสรรคผลงานการเขียนสูงกวารอยแกว ซึ่งบทรอยกรอง 

นับวาเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีครูภาษาไทยใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเมื่อ

ผูสอนภาษาไทย ตองการสอนเนื้อหาเร่ืองตางๆ ก็มักหยิบยกเอาวรรณคดี หรือวรรณกรรมรอยกรอง

ตางๆ มาใชในการเรียนการสอนของตน บทรอยกรองจึงมีความสําคัญในฐานะของเคร่ืองมือที่ใชใน

การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะนอกจากรอยกรองจะชวยเปน

เคร่ืองมือที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนของครูแลว รอยกรองยังเปนรากฐานของประเทศชาติ 

และสังคมไทยในฐานะเคร่ืองดํารงรักษาวัฒนธรรมของชาติใหมั่นคง  
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 สถาบันการศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการทางดานภาษาไทย และนักวิจัยหลายทานได

พยายามช้ีใหเห็นความสําคัญของรอยกรองไวดังน้ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เอกสาร       

การสอนชุดวิชาภาษาไทย 2 – การประพันธสําหรับครู, 2541: 32) กลาววา “หากจะพิจารณาคุณคา

ของ      รอยกรองวามีประการใดบางนั้น ก็อาจจําแนกไดวา รอยกรองมีคุณคาตอผูแตง มีคุณคาตอ

ผูอานมีคุณคาตอสังคม และประการสําคัญที่ควรนํามากลาวเปนประการแรกคือ รอยกรองมีคุณคา

ในตัวเอง คุณคาน้ันหมายถึงความงามของรอยกรองนั่นเอง” ฐะปะนีย นาครทรรพ (2522: บทนํา) 

กลาววา “การประพันธเปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีมีคุณคามากในชีวิตมนุษย ใครก็ตามที่แตงไดยอม

แสดงวาผูนั้นเปนผูมีความเจริญทางปญญา เพราะสามารถคิดและถายทอดความคิดของเขาออกมา

ใหผูอื่นเขาใจและรูสึกได การประพันธมีคุณคาในทางทําใหเกิดความเพลิดเพลินใจเปนประการแรก 

สงเสริมสติปญญาเปนประการที่สอง และชวยดํารงรักษาวัฒนธรรมไวเปนประการท่ีสาม ” 

ประเทือง คลายสุบรรณ  (2522: 78) กลาววา “คําประพันธรอยกรองเปนภาษาท่ีมีระเบียบแบบแผน 

แสดงใหเห็นถึงความเปนชาติที่มีวัฒนธรรมทางภาษาสูง ตลอดจนความเปนปกแผนมั่นคงภายใน

ชาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อัมพร สุขเกษม (2524: 4)       

ที่กลาวถึงความสําคัญของรอยกรองวา “หากพิจารณาโดยรวมแลว รอยกรองยอมนําสันติสุขมาสู

สังคม และสูโลก เพราะคนท่ีมีจิตใจละเอียดออนเห็นใจเพ่ือนมนุษย มีความคิดและจินตนาการท่ี

กวางไกล ยอมมองโลกในแงดี และมีความคิดสรางสรรคทําใหโลกมีความสงบสุข” อีกทั้ง สิทธา 

พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร (2525: 1) กลาววา “รอยกรอง กาพย กลอน หรือคําประพันธ

อันไดแก โคลง ฉันท กาพย กลอน ฯลฯ เปนสิ่งที่นักศึกษาภาษาไทยจําเปนตองศึกษา เพราะความรู

เร่ืองเหลาน้ีเกี่ยวของกับภาษา และวรรณคดีเปนอยางมาก หากนักศึกษาปราศจากความรูเร่ือง       

รอยกรองเสียแลว ก็ไมสมควรไดช่ือวาเคยผานการศึกษาภาษาไทย” ซึ่งสอดคลองกับ บารณี ถาวระ 

(2541: 13) ที่วา “ภาษาท่ีกวีใชในการสรางสรรคงานรอยกรองเพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิด และ

จินตนาการของตนเองใหผูอานไดสัมผัสน้ัน เปนภาษาท่ีประณีตไพเราะงดงามดวยรสแหงถอยคําท่ี

ใชรสแหงความหมายลึกซึ้ง กินใจ อันเปนองคประกอบแหงวรรณศิลปที่มี คุณคาตอกวีผูแตง        

ตอผูอานและตอสังคม” 

จากความสําคัญของรอยกรองดังท่ีกลาวไวขางตน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 51 – 52) ไดกําหนดเร่ืองการแตงบทรอยกรองไวใน

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 4 หลักการใช

ภาษา โดยกําหนดมาตรฐาน ท 4.1 วา เมื่อจบการศึกษา ผูเรียนเขาใจธรรมชาติของภาษา และหลัก

ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปญญาของภาษา และรักษาภาษาไทย

ไวเปนสมบัติของชาติ และกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ใหนักเรียนทุกชวงช้ันสามารถแตง 
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บทรอยกรองประเภทตางๆ ได เชนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ระบุวา ขอ 6 สามารถแตง        

บทรอยกรองโคลงส่ีสุภาพได และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ขอ 4 สามารถแตงบทรอยกรอง

ประเภท กาพย กลอน และโคลงได 

ในการเรียนเร่ืองการแตงรอยกรองนั้น รอยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ นับวามีความสําคัญ 

สําหรับผูเรียน เพราะโคลงสี่สุภาพเปนคําประพันธรูจักกันโดยทั่วไปเชนเดียวกับกาพยและกลอน 

แมวาจะนิยมแตงนอยกวากาพย และกลอน เพราะโคลงมีลักษณะบังคับในการแตงยากกวากาพย 

และกลอน แตปรากฏวานักประพันธหลายทานใหความสําคัญ และนิยมแตงโคลงสี่สุภาพมาจน

ปจจุบัน ดังที่ คมทวน คันธนู กลาววา “โคลงไดรับความสนใจจากนักประพันธมาเปนเวลานานแลว 

โคลงที่เร่ิมแตงกอนคือโคลงหาด้ัน แตที่นิยมแตงมาจนปจจุบันน้ีคือโคลงส่ีสุภาพ” (2545: 12) 

นอกจากน้ีวรรณคดีไทยท่ีแตงเปนโคลงมีหลายเร่ือง เชน นิราศสุพรรณ นิราศนรินทร และยังนิยม

นํามาแตงเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับคติสอนใจ เชน โคลงโลกนิติ เปนตน จากเหตุผลดังกลาวช้ีใหเห็นวา 

โคลงส่ีสุภาพมีความสําคัญท้ังตอนักประพันธและวงการศึกษา สอดคลองกับ บารณี ถาวระ (2541: 

69) ที่กลาววา “การเรียนลักษณะบังคับ รูปแบบในการแตงโคลงเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน

ภาษาไทย และผูสนใจศึกษารอยกรองประเภทโคลง ซึ่งจะชวยใหเขาใจโคลงดีขึ้น อันเปนพ้ืนฐาน

ในการศึกษาวรรณคดีประเภทโคลงไดเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใชไดดีย่ิงขึ้น” 

ถึงแมวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการแตงบทรอยกรอง แตเทาท่ีผานมาพบวาการสอนการแตงบทรอยกรองก็ยังเปน

ปญหาสําคัญในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงปญหาของ       

การเรียนการสอนแตงรอยกรองไวดังนี้ ยุพา ขนอนคราม (2519: 4–5) ไดกลาวถึงปญหาในการเรียน

การสอนแตงรอยกรองวา “ครูไมเห็นความสําคัญในการสอนบทรอยกรอง เพราะคิดวาเปนเร่ืองยาก

สําหรับเด็ก และครูขาดแนวทางในการสอนบทรอยกรอง ถาครูสามารถสอนการแตงรอยกรอง จน

เด็กเกิดทักษะดานน้ี จะเกิดประโยชนอยางมาก” ซึ่ง สุนทรี เฉลิมพงศธร (2533: 111) ไดกลาวถึง

ปญหา และอุปสรรคในการแตงบทรอยกรองไววา “นักเรียนไมสามารถแตงบทรอยกรองไดเพราะ

ไมเขาใจความหมายท่ีแทจริงของคํา ใชคําศัพทยากโดยที่ไมเขาใจความหมาย และจําลักษณะบังคับ

ของรอยกรองไมได” สอดคลองกับสุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536: 137) ที่แสดง

ความคิดเห็นวา “การเขียนคําประพันธ รอยกรองเปน  การเขียนที่คอนขางสลับซับซอนมากกวา   

การเขียนในรูปแบบอื่น การสอนเขียนคําประพันธรอยกรองนี้จึงดูเปนเร่ืองยากสําหรับครู สวนใน

ดานตัวนักเรียนเองก็รูสึกวาไมใชของงาย” นอกจากนี้ อุบลรัตน ตะอินตา (2535: 62, อางถึงใน        

สุปราณี นาคราช, 2547: 5) ไดศึกษาลักษณะการสอนเขียนของครูพบวา “ลักษณะการสอนทักษะ

การเขียนที่ครูเลือกสอนในอันดับนอยที่สุดคือการแตงรอยกรอง” 
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จากเหตุผลดังกลาว การเรียนการสอนแตงโคลงส่ีสุภาพ นับเปนปญหาสําคัญของครูผูสอน

ดวยเชนกัน เพราะบังคับฉันทลักษณที่คอนขางหลากหลาย ซึ่งผูสอนมีความเห็นคลายกันวา      

ฉันทลักษณที่คอนขางยากของโคลงส่ีสุภาพ สงผลใหการจัดการเรียนการสอนแตงโคลงส่ีสุภาพให

ผูเรียนมีความเขาใจท่ีชัดเจนในการแตงเปนไปดวยความลําบาก ซึ่งจากการสัมภาษณครูผูสอน

ภาษาไทย โรงเรียนวัดวังกุม จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการสอนแตงรอยกรองโคลงสี่สุภาพ พบวา 

ในการสอนน้ัน ครูตองปูพื้นฐานทางดานหลักภาษาใหกับผูเรียนกอนการแตงโคลงส่ีสุภาพ เชน

เร่ืองคําเปน คําตาย การผันวรรณยุกต และความแตกตางระหวางรูป และเสียงของคํา เพราะเด็กยัง

สับสนในการแตงโคลงส่ีสุภาพอยูมาก โดยเฉพาะเร่ืองวรรณยุกตเอกโท ที่บังคับในฉันทลักษณของ

โคลงสี่สุภาพ ถึงแมครูจะใหเด็กทองจําโคลงแมบท แตเด็กก็ยังสับสนในวิธีการบังคับ ตาม         

ฉันทลักษณ เชนการใชเอกโท การใชเอกโทษ โทโทษ การใชคําตายแทนเสียงเอก เปนตน ประกอบ

กับเมื่อเด็กทราบวาจะตองเรียนแตงโคลงส่ีสุภาพก็ตั้งเปาหมายในใจวาเปนเร่ืองยาก และมักตอรอง

ใหสอนคําประพันธชนิดอื่นแทนเพราะรูสึกวาเปนของงายกวาโคลงส่ีสุภาพ  (จําเรียง จําปานิล, 

2557) 

สอดคลองกับการสัมภาษณครูผูสอนภาษาไทยโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

จังหวัดกาญจนบุรี ที่เห็นวา การสอนแตงโคลงส่ีสุภาพเปนปญหาสําคัญสําหรับผูเรียนและผูสอน

ดังน้ี ในสวนตัวผูเรียนนั้นมักจะคิดวาโคลงส่ีสุภาพเปนยาขมหมอใหญ เปนเร่ืองไกลตัวตางจาก

กาพย และกลอนที่ไดสัมผัสอยางสม่ําเสมอในชีวิตประจําวัน ผูเรียนมักมีปญหาเร่ืองฉันทลักษณ

เปนประการแรก เชนการใชวรรณยุกตผิด เน่ืองจากความสับสนในเร่ืองการวางตําแหนงระหวางคํา

เอก และคําโท การใชคําตายแทนท่ีเสียงวรรณยุกตเอก เปนตน ปญหาประการท่ีสองคือ เร่ืองของ          

การเลือกสรรคําท่ีจะนํามาใช เน่ืองจากจํานวนคําบังคับคณะมีนอย ประกอบกับผูแตงจะตองเลือกคํา

ที่สั้น กระชับ แตกินความหมายกวางชัดเจน โดยวัยแลวการหาคําเหลาน้ีไดเปนเร่ืองยาก รวมกับ

ความรูสึกไมนิยมในเร่ืองการแตงบทรอยกรองของผู เรียน ทําใหเมื่อตองเรียนแตงคําประพันธ

ประเภทโคลงส่ีสุภาพท่ีมีเงื่อนไขในการแตงคอนขางมาก จึงทําใหเด็กเบื่อหนายท่ีจะเรียน ในสวน

ครูผูสอนเองนั้นก็ยังไมนิยมโคลงสี่สุภาพเทากับกาพย และกลอน เพราะรูสึกวาไมไดใชใน

ชีวิตประจําวัน กาพยและกลอนนั้นสามารถแตงไดในทันทีโดยความคุนเคย สามารถสอนโดยแสดง

ความสามารถดวยการแตงเปนตัวอยางใหนักเรียนสังเกตวิธีการประพันธไดทันที แตการแตงโคลงส่ี

สุภาพนั้นตองใชเวลาในการเตรียมตัว หรือตองแตงมากอนที่จะสอน จึงจะสามารถแตงใหนักเรียนดู

เปนตัวอยางได ซึ่งผูสอนเองก็มักจะหลีกเลี่ยงการรอยกรองดวยตนเอง มักจะใชวิธีการหาโคลงส่ี

สุภาพท่ีมีความไพเราะ เชนโคลงครู มาสอนเด็กมากกวาการแตงดวยตนเอง (ปทมา วิญญกูล, 2557)  
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นอกจากน้ี ครูผูสอนวิชาภาษาไทย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ยังมีความเห็น

วา การแตงโคลงสี่สุภาพเปนปญหาสําคัญในการสอนแตงคําประพันธ และเปนปญหาท่ีมีความ

ตอเนื่อง สงผลกระทบตอการเรียนรูในชวงช้ันถัดไปอีกดวย กลาวคือ พื้นฐานการเรียนเร่ืองการแตง

โคลงส่ีสุภาพของนักเรียนมักจะมีพื้นท่ีไมแนนมาจากช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ทําใหการสอนเร่ือง

ดังกลาวของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนปลายตองมีการปูพื้นฐานในเร่ืองที่

เกี่ยวของกับการแตงโคลงส่ีสุภาพใหมทั้งหมด ทั้งๆ ที่จริงแลว   การสอนในระดับนี้ตองเปนการ    

ตอยอดจากเดิม เด็กมักจะจําฉันทลักษณและรายละเอียดที่เปนขอบังคับของโคลงสี่สุภาพไมได ครู

จึงเสียเวลาในการเตรียมความพรอมกอนที่จะลงมือแตงจริงไปมาก ซึ่งเทคนิควิธีสอนที่เตรียมมาจึง

ไมไดใชประโยชนมากนัก เพราะเนื้อหาทางทฤษฎีที่ตองใชความจํามีมาก ประกอบกับเวลาใน   

การจัดการเรียนการสอนมีนอย เพราะในสาระการเขียนนั้นมีเร่ืองใหสอนหลากหลาย การเสียเวลา

ในการปรับพื้นฐานการแตงโคลงส่ีสุภาพใหกับนักเรียนจึงทําใหเวลาที่มีอยูนอยย่ิงลดนอยลงไปอีก 

ตลอดจนความใสใจในการเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองน้ีมีนอยมากเพราะเด็กมักจะคิดวาเปน

เร่ืองยาก ทําใหการจัดการเรียนการสอนเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

(ฉลอม ชวนอยู, 2557) ตลอดจน ครูผูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัด

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ก็มีความคิดเห็นท่ีคลาย  กับผูครูสอนทานอื่น ในเร่ือง

ของปญหาการสอนแตงโคลงสี่สุภาพ ซึ่งไดอธิบายปญหาท่ีพบในการสอนเร่ืองการแตงโคลงสี่

สุภาพสรุปไดวา การสอนแตงโคลงส่ีสุภาพมักจะเกิดปญหา ซึ่งอาจจะเกิดมาจากเด็กมักคิดวาเปน

เร่ืองยากอันเน่ืองมาจากการบังคับฉันทลักษณที่เขมงวด โดยเฉพาะวรรณยุกต ทําใหผูเรียนมักคิดวา

แตงไมได หรือไมถนัดที่จะแตงนัก โดยเด็กจะมีความคุนชินกับกาพย และกลอนมากกวา เพราะมี

ความคุนเคยมานาน ผิดกับโคลงท่ีเพิ่งเร่ิมเรียน นอกจากน้ีวุฒิภาวะที่ยังไมมากทําใหความสามารถ

ในการสรรคําท่ีมีความหมายเหมาะสมกับโคลง เชนคําท่ีเขาใจงาย สั้น กระชับ มีนอย เกิดปญหาใน

การเลือกคํามาใชกับการแตงโคลงส่ีสุภาพ และไมสามารถจบความในบทได ตางจากกลอนท่ี

สามารถขยายความไดหลายบท และโคลงนิยมแตงใหจบใน 1 บท หรือ 2 บท นอกจากนี้ครูยังพบวา 

เด็กมัธยมปลายท่ีผานการแตงโคลงสี่สุภาพมาแลวมักจะมีปญหานอยลง แตยังคงมีปญหาอยูบาง 

ดังนั้นหากจะใหผูเรียนมีความสามารถในการแตงจริงๆ ตองปูพื้นฐานการแตงโคลงส่ีสุภาพตั้งแต

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตลอดจนเพ่ิมระดับความยากในเนื้อหา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ซึ่งส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเด็กแตงโคลงส่ีสุภาพไดดีขึ้นคือการฝกใหเด็กไดลงมือแตงบอยๆ หรือฝก

ใหมีความคุนเคยกับโคลงส่ีสุภาพอยางสม่ําเสมอ (กมลรัตน เซงลอยเลื่อน, ดาวรุง เขียนทวี, ศิริพร 

เอกอุ, 2557) 
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นอกจากน้ี จากการสัมภาษณหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนกรับใหญ   

วองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี พบวา การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะเร่ืองการสอน

แตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพเปนปญหาสําคัญ เนื่องมาจากเหตุผลสําคัญหลายประการ ดังน้ี              

1. การแตงโคลงส่ีสุภาพไมไดรับความนิยมจากผูสอน  เนื่องจากมีรายละเอียดในการสอน

คอนขางมาก อันเน่ืองมาจากหลักการทางฉันทลักษณที่ซับซอน ทําใหผูสอนตองเตรียมตัวกอนสอน

เปนอยางมาก เชน การปูพื้นฐานใหแกนักเรียนในเร่ืองฉันทลักษณหลายประการ ทั้ง คณะ สัมผัส 

และตําแหนงวรรณยุกต ที่ลวนแตกตางจากบทรอยกรองที่นิยมแตงสวนใหญเชนกาพยและกลอน 

ตองปูพ้ืนฐานลักษณะเฉพาะบางประการเชนเร่ืองคําเปนคําตาย ความแตกตางระหวางรูปและเสียง

วรรณยุกต เอกโทษ โทโทษ การเลือกใชคําท่ีมีจํานวนพยางคนอยแตมีความหมายครอบคลุมเน้ือหา

ที่แตง ตลอดจนตองหาโคลงส่ีสุภาพท่ีมีลักษณะทางฉันทลักษณครบถวน ส่ือความหมายลึกซึ้ง และ

มีความไพเราะทางดานเสียง หรือที่เรียกวา โคลงครู มาเปนแบบใหนักเรียนศึกษาอยางหลากหลาย 

เปนตน 2. การแตงโคลงส่ีสุภาพไมไดรับความนิยมจากผูเรียน เนื่องจากเงื่อนไขจํานวนมากขางตน 

ทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายท่ีจะเรียน และไมใหความรวมมือในการเรียนแตงรอยกรองโคลงสี่

สุภาพมากนัก สังเกตไดจากเมื่อมีการเรียนการสอน นักเรียนหลายคนไมสามารถแตงไดจนจบบท 

หรือไมก็ไมแตงเลย และจากประสบการณการสอนพบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนทางการเรียน

เร่ืองแตงรอยกรองประเภทอื่นมากกวา ซึ่งจากเหตุผลทั้งสองประการ ผลการศึกษาในหนวย         

การเรียนรูเร่ืองการแตงรอยกรองโคลงสี่สุภาพ โดยเฉพาะระดับช้ันที่มีการเรียนการสอนเร่ือง

ดังกลาว เชนมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4 จึงคอนขางต่ํากวาหนวยการเรียนรูอื่น (นุชจิรา มหาพัฒนไทย, 

2557) 

ทั้งน้ี จากประสบการณการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยเอง ไดพบปญหาในการจัด      

การเรียนการสอน รายวิชาที่เกี่ยวของกับการแตงบทรอยกรองตองใชเวลาในการสอนเนื้อหาและ   

ลงมือฝกปฏิบัติแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพของนักเรียน นานกวารอยกรองชนิดอื่น เนื่องมาจาก

สาเหตุสําคัญสรุปได 2 ประการ คือ 1. ฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ ที่นอกจากสัมผัสบังคับท่ี

คอนขางจําไดยากแลว ยังบังคับวรรณยุกตเอก – โท สงผลใหผูเรียนหาคําใชในการแตงคอนขางยาก 

เพราะผูเรียนมีคลังคําและประสบการณในการแตงรอยกรองชนิดน้ีนอย และ 2. นักเรียนหาคําท่ีมี

ความหมายมาก ครอบคลุมเน้ือหาหรือหัวเร่ืองที่ผูวิจัยกําหนดใหแตงไดยาก จึงทําใหเกิดความ    

เบื่อหนายเมื่อเร่ิมเรียนเนื้อหาสวนที่เปนโคลงส่ีสุภาพเมื่อการแตงโคลงส่ีสุภาพ ยังไมเปนท่ีนิยมใน

หมูผูเรียน เน่ืองจากเหตุผลดังกลาวขางตน ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแตงโคลงสี่สุภาพมีอยู

นอยมาก ดังน้ันการชวยแกไขปญหาดังกลาว ผูสอนจึงสมควรหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชใน         

การจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสรางความสนใจในการเรียนแตงโคลงส่ีสุภาพใหมีมากย่ิงขึ้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 
 

แนวทางการสอนแตงรอยกรองโคลงสี่สุภาพขางตนมีหลายประการ เชนการสอนโดยชุด

การสอน การสอนโดยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน เปนตน ซึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนให

เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด สิ่งสําคัญประการหน่ึงคือการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งมีอยู

มากมายหลายประเภท สื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีนาสนใจชนิดหนึ่งคือแบบฝก เพราะแบบฝก

จะชวยแกไขปญหาการเรียนการสอน โดยเฉพาะในดานการสรางทักษะ หรือความชํานาญใหเกิดแก

ผูเรียน ซึ่งการแตงโคลงส่ีสุภาพ เปนกระบวนการทางทักษะการเขียน ที่สามารถฝกฝนใหเกิดความ

ชํานาญได จากการวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ของกองวิจัยทางการศึกษา กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2538: 4 อางถึงใน ธีรญา เหงี่ยมจุล, 2547: 7) พบวาส่ือที่ทําให

นักเรียนมีทักษะ หรือความสามารถดานการฟง พูด อาน และเขียน คือนวัตกรรมเสริมทักษะ หรือ

แบบฝก นอกจากนี้สิ่งท่ีทําใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนสูงกวาวิธีสอนท่ีใชกิจกรรมการเรียน   

การสอนตามคูมือครูคือแบบฝกเสริมทักษะ และเมื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแตงบทรอยกรอง

เปนปญหาตอผูเรียนวิชาภาษาไทย การแกปญหาการเรียนการสอนเขียนรอยกรองจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ

อยางย่ิงที่ครูผูสอนตองพยายาม สรรหาวิธีการในการแกไขปญหาดังกลาวมาใชในการจัดการเรียน

การสอน แบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการชวยแกไขปญหา         

การเรียนการสอนแตงรอยกรองใหประสบความสําเร็จได 

 กฤติยา เรวัต (2538: 44) กลาววา “แบบฝกคือสื่อการสอนที่สรางข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะทาง

ภาษาใหแกนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนจนมีประสบการณ แบบฝกจะมีการฝกหัดใหนักเรียนทํา

กิจกรรมเพ่ือทบทวนความรูที่ไดเรียนในแบบฝก และเพ่ือใหครูกับนักเรียนไดทราบขอบกพรองใน

การเรียนการสอน จะไดแกไขใหการเรียนการสอนพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม” และ สุรียมาศ บุญฤทธ์ิ

รุงโรจน (2544: 54) กลาววา “ในการเรียนการสอนภาษาไทย ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี

โอกาสปฏิบัติ หรือฝกซ้ําๆ เพื่อใหนักเรียนมีความคลองแคลว และมีความชํานาญในทักษะดาน

ตางๆ ซึ่งใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ครูตองหาเทคนิค และวิธีการมาเปนเคร่ืองมือที่จะชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรู แบบฝกจึงเปนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีครูสามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอนใหบรรลุผลได” สอดคลองกับ ธีรญา เหงี่ยมจุล (2547: 9) กลาววา “แบบฝกมีสวนชวย

สงเสริม และชวยเหลือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และแบบฝกสามารถใชฝก

ทักษะทางภาษาไดทุกดาน ชวยกระตุนสงเสริมทักษะทางภาษา สามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน ในสวนของผูสอนเองจะไดทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน อันเปน

แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ตลอดจนชวยนักเรียนใหเ รียนไดดีที่สุดตาม

ความสามารถของตนเอง” นอกจากน้ี พิมพใจ พจนสมพงส (2549: 7) กลาววา “การสอนเขียนบท
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ประพันธที่ เกี่ยวของกับงานอาชีพโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเปนวิธีหนึ่ ง ท่ีจะชวยพัฒนา

ความสามารถในการเขียนบทประพันธของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได” 

นอกจากน้ี นักวิจัยหลายทานไดทดลองใชแบบฝกเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน เชน 

มณฑนกร เจริญรักษา (2552: 118) วิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทัพยายทาว จังหวัดนครปฐม พบวาแบบฝกชวยสราง

ทักษะใหแกผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และเขาใจไดเร็วขึ้น ชัดเจนข้ึน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การเรียนรูใหผูเรียนเกิดความคลองแคลว หรือเกิดทักษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  พิมพใจ พจนสมพงส 

(2549: 69)  วิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา ความสามารถในดานการเขียน

บทประพันธในงานอาชีพของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใช

แบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ จรินทร งามแมน (2553: บทคัดยอ) วิจัยเร่ืองการ

พัฒนาแบบฝกการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11  สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปที่ 1 โรงเรียนพัฒนาบริหารธุรกิจ จังหวัดนครปฐม พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดาน

การเขียนคําประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากความสําคัญของแบบฝกดังกลาวช้ีใหเห็นวา แบบฝกสามารถการพัฒนาการเรียน      

การสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพที่

ผูเรียนยังมีปญหา แบบฝกจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการแตงรอยกรองประเภทนี้มาก

ย่ิงข้ึน อีกทั้งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กําหนดใหเรียนเร่ือง  

การแตงโคลงส่ีสุภาพในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝกการแตง  

รอยกรองโคลงสี่สุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแตง

รอยกรองโคลงส่ีสุภาพ และเปนประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาไทยตอไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มี           

กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 กอน และหลังการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝก

การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

คําถามการวิจัย 

 1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ  75/75 หรือไม 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลัง  

การเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ สูงกวากอนเรียนหรือไม 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความเห็นตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ี

สุภาพในระดับใด 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 75/75 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลัง

เรียนโดยใช แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสูงกวากอนเรียน 

การจัดการเรียนรูโดยใช 
แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิดานการแตง 
โคลงส่ีสุภาพ 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

   ส
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สมุดกลาง



13 
 

 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 
 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน    

กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2            

ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 หองเรียน เปนหองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน รวม

นักเรียนทั้งส้ิน 103 คน 

  1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียน

กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2            

ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หองเรียน เปนหองเรียนแบบคละความสามารถ รวมนักเรียนทั้งส้ิน 40 

คน ไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 

   2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 

   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตง

โคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

 3. เนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใชเน้ือหา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 4 หลักการใชภาษา มาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 เขาใจ

ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทาง

ภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ตัวช้ีวัดขอที่ 4 การแตง  

บทรอยกรอง โดยใชเน้ือหาจากสาระการเรียนรูแกนกลาง กาพย โคลง รายและฉันท 
 

4. ระยะเวลาในการทดลอง  

 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ

เรียน รวมท้ังส้ิน 16 คาบเรียน รวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. แบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ หมายถึง เอกสารที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัด       

การเรียนรูเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ประกอบดวย  คําช้ีแจงการใช    

แบบฝกสําหรับครูและนักเรียน จุดประสงค กิจกรรม และภาพประกอบจํานวน 3 ชุด ไดแก แบบฝก

ชุดที่ 1 คําไวพจน แบบฝกชุดที่ 2 คําสัมผัส และแบบฝกชุดที่ 3 การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

 2. ประสิทธิภาพของแบบฝก หมายถึง คุณภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 75/75 คือ 

เกณฑ 75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทั้งหมดสามารถทํากิจกรรม

การเรียนรู ดวยแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางเรียนได

คะแนนรอยละ 75 

เกณฑ  75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งหมดสามารถทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ หลังเรียน ไดคะแนนรอยละ 75 

เกณฑการยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝก กําหนดเกณฑไว 3 ระดับคือ 
1. สูงกวาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ  สูงกวาเกณฑที่

กําหนดไวมีคาเกินรอยละ 2.5 

2. เทาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ  เทากับหรือสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไว แตมีคาไมเกินรอยละ 2.5 

3. ต่ําวาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ  ต่ํากวาเกณฑที่

กําหนดไว แตมีคาไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวายังมีประสิทธิภาพยอมรับได 
 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแตงโคลงสี่สุภาพ หมายถึงคะแนนความสามารถในการแตง

โคลงสี่สุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ     

การแตงโคลงส่ีสุภาพท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ และแบบทดสอบ

อัตนัย 1 ขอ 
 

 4.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึงความรูสึกนึกคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู ดวยการใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ ในดาน เนื้อหา รูปแบบ

และกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

 5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ

วองกุศลกิจพิทยาคม ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2557 

   ส
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ก 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนความรูประกอบการวิจัยในประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

  1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  1.2 คุณภาพของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.3 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.4 โครงสรางและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกรับใหญ  

วองกุศลกิจพิทยาคม 

 2. รอยกรอง 

  2.1 ความหมายของรอยกรอง 

  2.2 ประเภทของรอยกรอง 

  2.3 ประโยชนของรอยกรอง 

  2.4 หลักการสอนเขียนรอยกรอง 

  2.5 การประเมินผลการเขียนรอยกรอง 

 3. โคลง 

  3.1 ความหมายและความเปนมาของโคลง 

  3.2 ประเภทของโคลง 

3.3 โคลงส่ีสุภาพ 

 4. แบบฝก 

4.1 ความหมายของแบบฝก 

  4.2 ความสําคัญและประโยชนของแบบฝก 

  4.3 ลักษณะท่ีดีของแบบฝก 

  4.4 หลักการสรางแบบฝก 

   ส
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  4.5 หลักจิตวิทยาท่ีนํามาใชในการสรางแบบฝก 

  4.6 การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

 1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ทําไมตองเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ

และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือ

สรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิต

รวมกัน  ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  และเปน เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู 

ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ  เพ่ือพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 

วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียังเปน

สื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ   เปนสมบัติล้ําคาควร

แกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 1) 
 

เรียนรูอะไรในภาษาไทย 

ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อ การสื่อสาร        

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง 

การอาน การอานออกเสียงคํา  ประโยคการอานบทรอยแกว  คําประพันธชนิดตางๆ 

การอานในใจเพ่ือสรางความเขาใจ และการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากสิ่งท่ีอานเพื่อนําไป

ปรับใชในชีวิตประจําวัน 

   ส
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สมุดกลาง



17 
 

 
 

การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนส่ือสารโดยใชถอยคําและรูปแบบตางๆ ของ

การเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอความ รายงานชนิดตางๆ การเขียนตามจินตนาการ 

วิเคราะหวิจารณและเขียนเชิงสรางสรรค 

การฟง การดู และการพูด การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 

ความรูสึก พูดลําดับเร่ืองราวตางๆ อยางเปนเหตุเปนผล การพูดในโอกาสตางๆ ทั้งเปนทางการและ

ไมเปนทางการและการพูดเพื่อโนมนาวใจ 

หลักการใชภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทย การใชภาษาใหถูกตอง

เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแตงบทประพันธประเภทตางๆ  และอิทธิพลของ

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาขอมูล แนวความคิด 

คุณคาของงานประพันธ และความเพลิดเพลิน การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห บทรองเลนของ

เด็ก  เพลงพื้นบานท่ีเปนภูมิปญญาที่มีคุณคาของไทย ซึ่งไดถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม  

ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษา เพื่อใหเกิดความซาบซ้ึง

และภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 1) 
 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู 
สาระที่ 1 การอาน 

มาตรฐาน  ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใช 

ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1  ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ 

และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ

และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู  

ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ 

และสรางสรรค 

 

   ส
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สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษา 

ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ        

                      สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ 

วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

 1.2 คุณภาพของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตองและเขาใจ ตีความ แปลความ

และขยายความเร่ืองที่อานได วิเคราะหวิจารณเร่ืองที่อาน แสดงความคิดเห็นโตแยงและเสนอความคิดใหมจาก

การอานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองที่อาน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและ

เขียนรายงานจากสิ่งท่ีอาน สังเคราะห  ประเมินคาและนําความรูความคิดจากการอานมาพัฒนาตน พัฒนาการ

เรียนและพัฒนาความรูทางอาชีพและนําความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาใน     การดําเนินชีวิต มี

มารยาทและมีนิสัยรักการอาน 

 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค ยอความจากส่ือ

ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ 

เขียนบันทึกรายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ  ใชขอมูลสารสนเทศในการ

อางอิง  ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบตางๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมท้ังประเมินงานเขียน

ของผูอื่นและนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

 ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองที่

ฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเช่ือถือของเร่ืองที่ฟงและดู ประเมิน

สิ่งท่ีฟงและดูแลวนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการโดยใชภาษาท่ีถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอ

แนวคิดใหมอยางมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทในการฟง ดูและพูด 

 เขาใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษาและลักษณะของภาษาไทย ใชคําและกลุมคํา

สรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค แตงคําประพันธประเภท กาพย โคลง รายและฉันท ใชภาษา

ไดเหมาะสมกับกาลเทศะและใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางถูกตอง  วิเคราะหหลักการสราง

   ส
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คําในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะหและประเมินการ

ใชภาษาจากส่ือสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและ

เขาใจลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบาน เช่ือมโยงกับการเรียนรู

ทางประวัติศาสตรและวิถีไทย ประเมินคุณคาดานวรรณศิลปและนําขอคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ

, 2553: 6) 
 

 1.3 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที ่4 หลักการใชภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตารางท่ี 1  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4-6 1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 

และลักษณะของภาษา 

 ธรรมชาติของภาษา  

 พลังของภาษา 

 ลักษณะของภาษา 

- เสียงในภาษา 

- สวนประกอบของภาษา 

- องคประกอบของพยางคและคํา 

2. ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตาม

วัตถุประสงค 

 

 การใชคําและกลุมคําสรางประโยค  

- คําและสํานวน 

- การรอยเรียงประโยค 

- การเพ่ิมคํา 

- การใชคํา 

- การเขียนสะกดคํา  

3. ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ 

และบุคคล รวมท้ังคําราชาศัพทอยาง

เหมาะสม 

 

 ระดับของภาษา 

 คําราชาศัพท 
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ตารางท่ี 1  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ) 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4-6 4. แตงบทรอยกรอง  กาพย โคลง ราย และฉันท 

5. วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศ

และภาษาถิ่น 

 อิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น 

6. อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคําใน

ภาษาไทย   

 หลักการสรางคําในภาษาไทย   

7. วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากส่ือ

สิ่งพิมพและสื่ออิเลก็ทรอนิกส 

 การประเมินการใชภาษาจากส่ือสิ่งพิมพ

และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
1.4 โครงสรางและคําอธิบายรายวิชา หลกัสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม 
 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาพ้ืนฐาน 
ท31101  ภาษาไทย 1  2  ช่ัวโมง / สัปดาห 1.0  หนวยกิต  

ท31102  ภาษาไทย 2  2  ช่ัวโมง / สัปดาห 1.0  หนวยกิต  

ท32101  ภาษาไทย 3  2  ช่ัวโมง / สัปดาห 1.0  หนวยกิต  

ท32102  ภาษาไทย 4  2  ช่ัวโมง / สัปดาห 1.0  หนวยกิต  

ท33101  ภาษาไทย 5  2  ช่ัวโมง / สัปดาห 1.0  หนวยกิต  

ท33102  ภาษาไทย 6  2  ช่ัวโมง / สัปดาห 1.0  หนวยกิต  
 

วิชาเพ่ิมเติม  

ท31201  การพูด 1  1  ช่ัวโมง / สัปดาห 0.5  หนวยกิต  

ท31202  การพูด 2  1  ช่ัวโมง / สัปดาห 0.5  หนวยกิต  

ท32201  ประวัติวรรณคดี 1 1  ช่ัวโมง / สัปดาห 0.5  หนวยกิต  

ท32202  ประวัติวรรณคดี 2 1  ช่ัวโมง / สัปดาห 0.5  หนวยกิต  

ท33201  ภาษาและวัฒนธรรม 1 1  ช่ัวโมง / สัปดาห 0.5  หนวยกิต 

ท33202  ภาษาและวัฒนธรรม 2 1  ช่ัวโมง / สัปดาห 0.5  หนวยกิต 

   ส
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา ภาษาไทย 1                รหัสวิชา ท 31101             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

รายวิชา  ( ) พ้ืนฐาน (  ) เพิ่มเติม     เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จํานวน  1.0  หนวยกิต 
 

 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองประเภทบทความ ความเรียง และประเภทโคลง  

กลอน ไดถูกตองเหมาะสมกับเน้ือเร่ือง ตอบคําถามจากเร่ือง แปลความ ขยายความ คาดคะเนเหตุการณ 

และประเมินคา เร่ืองที่อานไดอยางมีเหตุผล   และมีมารยาทในการอาน   สามารถถายทอดความรู 

และนําประสบการณจากการอานหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส ไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน 

เพื่อใหมีนิสัยรักการอาน  ใฝรูใฝเรียน มีสมาธิใน   การอาน ใชการอานเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต   

รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของส่ิงตาง ๆ  รอบตัวอยูเสมอ 

 พูดแสดงทรรศนะพูดโตแยง  พูดโนมนาวใจ  พูดเสนอแนวคิดใหมดวยภาษาท่ีถูกตอง  

เหมาะสม  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด  ใหเกียรติผูอื่นท้ังในการฟง  การดูและการพูด  มี

ความเช่ือมั่นในตนเอง   กลาแสดงออก  รอบคอบ  มีเหตุผล   ฟง  ดู  พูด  ดวยคุณลักษณะความรัก

ชาติ  ศาสน  กษัตริย  และเคารพกติกาของสังคม 

 อธิบายหลักการสรางคํา การออกเสียงคํา การสะกดคํา การใชคํา กลุมคําและประโยคตาม

วัตถุประสงค  ใชภาษาอยางเหมาะสมกับโอกาส  กาลเทศะและบุคคล  แตงบทรอยกรองประเภท

กาพยและโคลง  ตลอดจนประเมินการใชภาษาจากส่ือสิ่งพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหเห็น

คุณคาของภาษาไทย  มีจิตสาธารณะ รวมอนุรักษและสืบทอดภาษาไทยไวเปนมรดกชาติเปน

เอกลักษณของชาติไทยสืบไป 

 แสดงความคิดเห็น วิจารณลักษณะเดนของวรรณคดีและวรรณกรรมที่กําหนด ตามหลักการ

วิจารณเบื้องตน  เช่ือมโยงกับการเรียนรูประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต  ประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมแลวสังเคราะหขอ คิดมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ทองจําและบอกคุณคาของบทอาขยานท่ีกําหนด หรือตามความสนใจ  

สามารถนําไปใชอางอิงเพื่อใหเกิดนิสัยรักการอาน  การแสวงหาความรู   อยูอยางไทย  รักและหวงแหน

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย   เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาอันจะนํามาซึ่งความตระหนักในบทบาทของ

อนุชนไทย  ที่จะชวยกันผดุงรักษา สืบทอดวรรณคดีและวรรณกรรมไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ํา

คาของชาติสืบไป 

 

 

   ส
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รหัสตัวช้ีวัด 
 

ท 3.1 ม.4-6/1  สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟงและดู   

ท 3.1 ม.4-6/3  ประเมินเร่ืองท่ีฟงและดู แลวกําหนดแนวทางนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

ท 3.1 ม.4-6/4   มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ีฟงและดู 

ท 3.1 ม.4-6/5  พูดในโอกาสตาง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหม 

ดวยภาษาถูกตองเหมาะสม 

ท 3.1 ม.4-6/6   มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

ท 4.1 ม.4-6/4  แตงบทรอยกรอง 

ท 5.1 ม.4-6/1  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน 

ท 5.1 ม.4-6/2  วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและ 

วิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

ท 5.1 ม.4-6/3  วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรม 

ในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

ท 5.1 ม.4-6/4  สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

ท 5.1 ม.4-6/6  ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองที่มีคณุคา 

ตามความสนใจและนําไปใชอางอิง       

รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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ตารางท่ี 2  โครงสรางรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี 
 

โครงสรางรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4                   เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จํานวน 1.0 หนวยกิต 
 

ท่ี 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก 

คะแนน 

1 การฟงและการดูสื่อ ท. 3.1 ม.4-6/4 

ท. 3.1 ม.4-6/6 

พ้ืนฐานของการพัฒนาทักษะทางภาษา 

คือการใชวิจารณญาณและไตรตรอง

อยางมีเหตุผลกอนตัดสินใจเช่ือหรอื

ปฏิบัติตาม เปนแนวทางในการเลือกรับ

ฟงและดูสื่อท่ีมีประโยชน 

6 10 

2 การสรุปความจาก

การฟง การด ู

ท. 3.1 ม.4-6/1 

ท. 3.1 ม.4-6/3 

ท. 3.1 ม.4-6/4 

ท. 3.1 ม.4-6/6 

การรับสารท่ีมีประสิทธิภาพ การใช

วิจารณญาณ แยกแยะขอเท็จจริง 

ขอคิดเห็น รูจักไตรตรองวินิจฉัย และ

ประเมินคาสื่อท่ีไดจากการฟงการดู  

6 10 

3 การพูดตอท่ี 

ประชุมชน 

ท. 3.1 ม.4-6/5 

ท. 3.1 ม.4-6/6 

การพูดตอท่ีประชุมชน การเตรียมตัว

ลวงหนา ความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีจะ

พูด ศิลปะในการพูดและมีการฝกฝนอยู

เสมอ การพูดเพ่ือสัมฤทธิผลและเปนท่ี

ประทับใจของผูฟง 

5 10 

4 ทดสอบ 

กลางภาคเรียน  

 สอบกลางภาค 1 10 

5 การแตงคํา

ประพันธประเภท

กาพยและโคลง 

ท. 4.1 ม.4-6/4 

 

การแตงคําประพันธมลีักษณะการใชคํา 

คณะ สัมผัส แตกตางกันไปตามลักษณะ

บังคับในการแตงคําประพันธแตละ

ประเภท การรูจักลักษณะ ประเภทและ

ฉันทลักษณของบทรอยกรองจะชวยให

แตงบทรอยกรองไดถูกตองไพเราะ 

6 10 
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ตารางท่ี 2  โครงสรางรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี (ตอ) 
 

ท่ี 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก 

คะแนน 

6 หัวใจชายหนุม ท. 5.1 ม.4-6/1 

ท. 5.1 ม.4-6/2 

ท. 5.1 ม.4-6/3 

ท. 5.1 ม.4-6/4 

หัวใจชายหนุม เปนเรื่องท่ีสะทอนให

เห็นแนวคิดสําคัญของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในการคอยๆ 

ปรับเปลี่ยนรับเอาอารยธรรมตะวันตก

เขามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทย

โดยสื่ออารมณ ความรูสึก รวมท้ัง

แนวคิดทัศนะผานตัวละครเอกของเรื่อง 

5 10 

7 มงคลสูตรคําฉันท ท. 5.1 ม.4-6/1 

ท. 5.1 ม.4-6/3 

ท. 5.1 ม.4-6/4 

ท. 5.1 ม.4-6/6 

มงคลสูตรคําฉันท  เปนวรรณคดีคําสอน

ท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงแปลและเรียบเรียงมา

จากธรรมคาถาภาษาบาลจีากพระไตร 

ปฎก  เปนวรรณกรรมท่ีมีความหมาย

งดงามดานเสียงและความหมายโดยมี

เนื้อหากลาวถึงมงคล 38 ความเจรญิและ

เกิดสิ่งมงคลแกชีวิต  แสดงใหเห็นขอคิด

คติธรรมท่ีเปนจริงสามารถพิสูจนดวย 

ไดดวยการปฏิบัติ 

5 10 

8 มหาชาติหรือ

เวสสันดรชาดก 

ท. 5.1 ม.4-6/1 

ท. 5.1 ม.4-6/3 

ท. 5.1 ม.4-6/4 

ท. 5.1 ม.4-6/6 

มหาชาติหรือเวสสันดรชาดก  เปน

วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง 
แนวคิดสําคัญของเรือ่งสอนใหคนเรา

รูจักเปนผูเสียสละ  เพ่ือความสงบสุข

สังคม 

5 10 

9 สอบปลายภาค ท. 4.1 ม.4-6/4 

ท. 5.1 ม.4-6/1 

ท. 5.1 ม.4-6/2 

ท. 5.1 ม.4-6/3 

ท. 5.1 ม.4-6/4 

ท. 5.1 ม.4-6/6 

สอบปลายภาค 1 20 

รวมท้ังสิ้นตลอดภาคเรียน 40 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา ภาษาไทย 2                รหัสวิชา ท 31102             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

รายวิชา  ( ) พ้ืนฐาน (  ) เพิ่มเติม     เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จํานวน  1.0  หนวยกิต 
 

 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองประเภทบทความ ความเรียง และประเภทโคลง  

กลอน ไดถูกตองเหมาะสมกับเน้ือเร่ือง ตอบคําถามจากเร่ือง แปลความ ขยายความ คาดคะเนเหตุการณ 

และประเมินคา เร่ืองท่ีอานไดอยางมีเหตุผล   และมีมารยาทในการอาน สามารถถายทอดความรู และ

นําประสบการณจากการอานหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส ไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน เพื่อให

มีนิสัยรักการอาน  ใฝรูใฝเรียน  มีสมาธิใน  การอาน ใชการอานเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต   รูเทาทัน

ความเปลี่ยนแปลงของส่ิงตาง ๆ  รอบตัวอยูเสมอ 

 เขียนสื่อสารในรูปแบบการเชิญชวน   ประกาศ  จดหมายกิจธุระ เขียนเรียงความ  ยอความจาก

บทกวีนิพนธ  นวนิยาย มีมารยาทในการเขียน  ประเมินงานเขียนของผูอื่นและบันทึกการศึกษาคนควา  

นําไปพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ   เพื่อใหสามารถใชงานเขียนในการส่ือสารตามวัตถุประสงค มีความ

มุงมั่นในการทํางาน รักการศึกษาคนควา สรางสรรคงานเขียนอยางสะอาดเรียบรอย  มีระเบียบ รักความ

เปนไทย  มีวินัยและรับผิดชอบ 

 เลือกฟง เลือกดูเร่ืองราวตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ  สรุปแนวคิด  แสดงความคิดเห็น  

วิเคราะหแนวคิดอยางมีเหตุผล  ประเมินคาเร่ืองท่ีฟงและดู  แลวนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 แสดงความคิดเห็น วิจารณลักษณะเดนของวรรณคดีและวรรณกรรมที่กําหนด ตามหลักการ

วิจารณเบื้องตน  เช่ือมโยงกับการเรียนรูประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต  ประเมิน

คุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมแลวสังเคราะหขอคิดมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ทองจําและบอกคุณคาของบทอาขยานท่ีกําหนด หรือตามความสนใจ  

สามารถนําไปใชอางอิงเพื่อใหเกิดนิสัยรักการอาน  การแสวงหาความรู   อยูอยางไทย  รักและหวงแหน

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย   เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาอันจะนํามาซึ่งความตระหนักในบทบาทของ

อนุชนไทย  ที่จะชวยกันผดุงรักษา สืบทอดวรรณคดีและวรรณกรรมไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ํา

คาของชาติสืบไป 
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รหัสตัวช้ีวัด 
 

ท1.1 ม.4-6/1   อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรองไดอยางถูกตอง  ไพเราะ  

และเหมาะสมกับเร่ืองท่ีอาน   

ท1.1 ม.4-6/2   ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอาน  
ท1.1 ม.4-6/3   วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีอานในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล  

ท1.1 ม.4-6/4  คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองท่ีอานและประเมนิคา เพ่ือนําความรูความคิด 

ไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 

ท1.1 ม.4-6/5  วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเร่ืองที่อาน และเสนอความคิดใหม 

อยางมีเหตุผล 

ท1.1 ม.4-6/6  ตอบคําถามจากการอานประเภทตางๆ  ภายในเวลาที่กําหนด  

ท 2.1 ม.4-6/2 เขียนเรียงความ 

ท 2.1 ม.4-6/3  เขียนยอความจากส่ือที่มีรูปแบบ  และเน้ือหาหลากหลาย   

ท 4.1 ม.4-6/1  อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา และลักษณะของภาษา 

ท 4.1 ม.4-6/2  ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค 

ท 4.1 ม.4-6/3  ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และบคุคล รวมทั้งคําราชาศัพท 

อยางเหมาะสม 

ท 4.1 ม.4-6/4  การแตงบทรอยกรอง 

ท 5.1 ม.4-6/1  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน 

ท 5.1 ม.4-6/2  วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร 

และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

ท 5.1 ม.4-6/3  วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรม 

ในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ตารางท่ี 3  โครงสรางรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี 
 

โครงสรางรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4                   เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จํานวน 1.0 หนวยกิต 

 

ท่ี 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก 

คะแนน 

1 การอานจับใจความจากส่ือ

ตางๆ 

ท 1.1 ม.4-6/2 

ท 1.1 ม.4-6/3 

ท 1.1 ม.4-6/4 

ท 1.1 ม.4-6/5 

ท 1.1 ม.4-6/6 

การอานจับใจความจากส่ือ

สิ่งพิมพวรรณกรรมพ้ืนบาน 

และบทโฆษณา  

6 10 

2 การเขียนสื่อสาร 

 

ท 1.1 ม.4-6/2 

ท 1.1 ม.4-6/3 

ท 1.1 ม.4-6/4 

ท 1.1 ม.4-6/6 

การเขียนสื่อสารในรูปแบบ

ประกาศจดหมายกิจธุระ กรอก

แบบฟอรม  

6 10 

3 วรรณกรรม วรรณศิลป ท 4.1 ม.4-6/1 

ท 4.1 ม.4-6/2 

ท 4.1 ม.4-6/3 

ท 4.1 ม.4-6/4 

ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม  

การนําขอคิดจากเรื่องท่ีอาน 

มาประยุกตใช 

5 10 

4 ทดสอบ 

กลางภาคเรียน  

 สอบกลางภาค 1 10 

5 วรรณกรรม วรรณศิลป ท 1.1 ม.4-6/2 

ท 1.1 ม.4-6/3 

ท 5.1 ม.4-6/2 

ท 5.1 ม.4-6/3 

เรื่องสั้น บทความ  6 10 

6 ธรรมชาติของภาษา พลัง

ของภาษา และลกัษณะ

ของภาษา 

ท 4.1 ม.4-6/1 

ท 4.1 ม.4-6/3 

ธรรมชาติของภาษา พลังของ

ภาษาและลักษณะของภาษา 

5 10 

7 แตงบทรอยกรอง ท 1.1 ม.4-6/1 

ท 1.1 ม.4-6/3 

ท 4.1 ม.4-6/1 

กาพยและโคลง  5 10 
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ท่ี 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก 

คะแนน 

8 วิเคราะหประเมินการใช

ภาษาจากส่ือสิ่งพิมพและ

อิเล็กทรอนิกส 

ท 2.1 ม.4-6/2 

ท 2.1 ม.4-6/3 

ท 4.1 ม.4-6/1 

การเขียนในรูปแบบนิทาน 

เขียนบันทึกความรู 

5 10 

9 สอบปลายภาค ท 1.1 ม.4-6/2 

ท 1.1 ม.4-6/3 

ท 5.1 ม.4-6/2 

ท 5.1 ม.4-6/3 

ท 4.1 ม.4-6/3 

ท 1.1 ม.4-6/1 

ท 4.1 ม.4-6/1 

ท 2.1 ม.4-6/2 

ท 2.1 ม.4-6/3 

สอบปลายภาค 1 20 

รวมท้ังสิ้นตลอดภาคเรียน 40 100 

 

 

2. รอยกรอง 

2.1 ความหมาย 
 คําวา “รอยกรอง” นั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังน้ี 
 

 ชลธิรา กลัดอยู และคนอื่นๆ (2521: 161 - 163) กลาววา “รอยกรอง หมายถึงถอยคําสํานวน 

ภาษาท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางมีบทบัญญัติ กฎเกณฑ หรือที่เรียกกันท่ัวไปวามีฉันทลักษณแบบโบราณ 

รวมท้ังฉันทลักษณที่ผูแตงคิดตั้งข้ึนเองก็ได” 

ชวน เพชรแกว (2523: 1) กลาววา “รอยกรองแตเดิมเรียกวากลอนบาง กาพยบาง ฉันทบาง 

กานทบาง ตอมาในระยะหลังก็เรียกช่ือตางกันไปอีกหลายอยาง เชน กาพย กลอน กวีนิพนธ กวีวัจน 

และ คําประพันธ เปนตน คําวารอยกรองเพิ่งจะเร่ิมใชเมื่อมีการต้ังวรรณคดีสมาคมข้ึนใน พ.ศ. 2485 

โดยใชคําวา รอยกรอง แทนคําวา กวีนิพนธ ซ่ึงแตเดิมหมายถึง โคลง ฉันท กาพย กลอน” 

 กุลทรัพย  เกษแมนกิจ (2527: 830) กลาวถึงความหมายของรอยกรองวา “รอยกรอง ไดแก 

งานสรางสรรค หรือบทกวีนิพนธที่กวีผูสรางสรรค จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงออกซ่ึงความคิด การเห็น 

ความตองการ หรือจินตนาการของตนใหเปนที่ปรากฏโดยใชระ เบียบของภาษา มีรูปแบบ มี
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ขอบังคับกําหนดกฎเกณฑตางๆ เฉพาะแบบ เชน การกําหนดจํานวนคําหรืออักษร กําหนดสงรับ

สัมผัสตามตําแหนงกําหนดจํานวนวรรค กําหนดคําท่ีมีเสียงหรือรูปวรรณยุกต กําหนดคํา ที่มีเสียง

หนักเบา สั้น ยาว ที่เรียกวา ครุ ลหุ เปนตน” 

 ประภาศรี  สีหอําไพ (2527: 59) กลาววา “รอยกรอง คือ คําประพันธชนิดตางๆ ไดแก โคลง 

ฉันท กาพย กลอน ราย ลิลิต ใชเรียกวรรณกรรมประเภทที่มีลักษณะบังคับในการแตง หรือมี       

การกําหนด คณะ โบราณ เรียกวา คํากานท หรือกวีนิพนธ ที่กวีใชจินตนาการสรางสรรคขึ้นมาตาม

ลักษณะคําประพันธที่บัญญัติไวในคําประพันธแตละชนิด” 

 รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2539: 599) กลาวถึงรอยกรองวา “รอยกรอง หมายถึงขอความท่ีเกิด

จากศิลปะแหงการเลือกใชถอยคําอันไพเราะ และถูกตองตามฉันทลักษณ  รอยกรองใชถอยคํา

ถายทอดใหเกิดอารมณ เกิดความสุข ความเบิกบาน หรือความสะเทือนใจ  ตลอดจนทําใหเกิด

ความคิด และจินตนาการ” ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ มะเนาะ ยูเด็น และวันเนาว ยูเด็น (2548: 2) 

ที่วา “รอยกรอง หมายถึง คําประพันธ หรือถอยคําท่ีไดเรียบเรียงข้ึน โดยมีขอบังคับจํากัดคํา วรรค

ตอน และมีสัมผัสตามกฎเกณฑที่กําหนดใหแตละประเภท”  

 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 688) ไดใหความหมายของรอยกรองไว

วา “คําประพันธ หรือถอยคําท่ีเรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณ” 

 จากความหมายของรอยกรองที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา รอยกรองหมายถึง งานเขียน 

ที่ใชศิลปะในการเรียบเรียงถอยคํา เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดหรือจินตนาการอยางมีระบบ

ระเบียบ ที่เรียกวาฉันทลักษณ ซึ่งแตกตางกันไปตามรูปแบบของรอยกรองน้ันๆ เชน โคลง ราย 

ฉันท กาพย กลอน ลิลิต เปนตน 
 

2.2 ประเภทของรอยกรอง 

 รอยกรองมีหลายประเภท นักวิชาการไดจัดหมวดหมูหรือแบงประเภทของรอยกรองไว

หลากหลาย เชน 

 วราภรณ  บํารุงกุล (2537: 16 - 17) กลาววา อาจแบงประเภทของรอยกรอง ไดดังนี้ 

 1.  แบงตามลักษณะการแตง เปนกาพย กลอน โคลง ฉันท ราย ลิลิต และกลบท นอกจากน้ี

ยังมีชนิดยอยของคําประพันธเหลานั้น เชนกาพยยานี กลอนดอกสรอย โคลงส่ีสุภาพ    

กลบทกบเตนตอยหอย เปนตน 

 2. แบงตามวัตถุประสงคในการใช เชน 

  2.1 เพลงยาว ใชเปนบทฝากรัก หรือบทแสดงความในใจของผูแตง 

2.2 เสภา นิทานคํากลอน บทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ใชเลาเร่ือง หรือนิทาน 
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2.3 นิราศ ใชแสดงความรัก ความอาลัย หรือคร่ําครวญ 

 2.4 บทขับรองเพื่อการแสดง เชน บทละครรํา บทพากยโขน หนังใหญ 

2.5 บทละครรอง ใชในการแสดง และการละเลน 

2.6 บทรอง เชน บทมโหรี เพลงตางๆ 

2.7 บทสวด บทไหว (ประณามบท) 

2.8 บทสอน เชน สุภาษิตสอนหญิง โคลงราชสวัสดิ์ โคลงโลกนิติ 

2.9 บทแสดงความคิด และทัศนะ เชน บทดอกสรอยรําพึงในปาชา 

 2.10 บทวิชาการ เชน ตําราการแตงรอยกรอง แบบเรียน ใชฝกการอานภาษาไทย

ประกอบการเรียนหลักภาษาเพื่อใหจํางาย เชน กาพยพระไชยสุริยา  ไวพจนพิจารณ (ภาคอาน

ประกอบ) 
 2.11 บทสวดที่ใชในพิธีกรรมตางๆ เชน ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง โองการแชงนํ้า 

รายทําขวัญนาค  
 

 กุหลาบ มัลลิกะมาส (2517: 163 - 164) แบงประเภทของรอยกรองออกเปน 2 ประเภท 

ไดแก “1. รอยกรองเชิงศิลป คือ บทรอยกรองที่แสดงอารมณและทัศนะที่ลึกซึ้งดวยภาษาไพเราะ    

2. รอยกรองที่เปนเชิงคําสอน หรือวิชาการ เชน โคลงโลกนิติ ฉันทกลอมชาง เปนตน” 

 สําหรับการแบงประเภทของรอยกรองน้ัน นภาลัย สุวรรณธาดา (2525: 17 อางถึงใน        

วราภรณ บํารุงกุล, 2537: 17) กลาววา “ในงานรอยกรอง แตเดิมมักปรากฏในรูปแบบของ โคลง 

ฉันท กาพย กลอน ราย และลิลิต เทาน้ัน ปจจุบันน้ีไดเพิ่มรูปแบบตางๆ ขึ้นอีก เชนกลอนเปลา 

(Blank Verse) และบทกวีวรรณรูป (Visual Poetry หรือ Concrete Poetry) ซึ่งเปนการนําจิตรกรรม 

กับวรรณกรรมมารวมกันเปนรูปแบบใหม เปนตน” 

 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา รอยกรอง แบงออกเปน 3 ประเภท กลาวคือ 1. แบงตาม

ลักษณะการแตง หรือหมายถึงฉันทลักษณของรอยกรองนั้น ไดแก โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย 

ลิลิต และกลบท รวมถึง กลอนเปลา และบทกวีวรรณรูป เปนตน 2. แบงตามวัตถุประสงคใน      

การแตง หรือประโยชนของรอยกรองนั้น ไดแก เพลงยาว บทเสภา นิราศ ละครรํา บทรอง บทสวด 

บทสอน บทที่ใชในพิธีกรรมตางๆ เปนตน และ 3. แบงตามลักษณะของเน้ือหา เชน รอยกรองเชิง

ศิลป คือรอยกรองที่มีเนื้อหาลึกซึ้งและไพเราะ กับรอยกรองเชิงวิชาการ คือมีเนื้อหาในทางคําสอน

หรือเพื่อการศึกษา 
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2.3 ประโยชนของรอยกรอง 

 รอยกรองเปนงานเขียนท่ีมีประโยชน และคุณคาทั้งทางดานวิชาการ วัฒนธรรม และสังคม 

ดังที ่ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2522: 210 - 211) ไดกลาวถึงประโยชนของรอยกรองตอผูอาน และผู

แตง ดังนี้ 

 ประโยชนสําหรับผูอาน 

 1.    สบายใจ คลายๆ ฟงเพลงบรรเลง 

 2.    เพลิน ทําใหลืมส่ิงซ่ึงระคายเคืองใจอยูบางไดช่ัวคราว 

 3.    ไดฟงโวหารอันแปลก 

 4.    ไดทราบความคิดของผูแตง 
  

 ประโยชนสําหรับผูแตง 

 1.    สบายใจ คลายผูที่เลนดนตรี ตีพิณพาทย 

 2.    เพลิน เพราะใชสมองในทางที่นึกถอยคําอันไพเราะ 

 3.    ตองขะมักเขมนแสดงโวหารใหแปลก 

 4.    มีโอกาสไดแสดงความคิดใหผูอื่นฟง 
 

 นอกจากน้ี สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร (2525: 1 - 29) ไดกลาวถึงประโยชน

ของรอยกรองสําหรับผูแตง ผูอาน และสังคม ไวดังนี้ 

1. ประโยชนสําหรับผูแตง เพื่อแสดงออกในสิ่งท่ีสวยงามของความรูสึก ความคิด ความ

สะเทือนอารมณ ความเพลิดเพลินใจ สงเสริมสติปญญา ดํารงรักษาวัฒนธรรม และสังคม ตลอดจน

แสดงออกทางดานประสบการณของผูแตง 

 2. ประโยชนสําหรับผูอาน รอยกรองชวยเราอารมณ และความรูสึก เร าจินตนาการ เรา

ความคิดที่เทียบเคียงกับประสบการณของผูอาน ขยายวงความรู ประสบการณ และจินตนาการของ

ผูอานใหกวางขวางและลึกซึ้ง ผูอานสามารถเพ่ิมพูนสติปญญาไดรวดเร็ว กับรอยกรองที่เขียนเพียง

ไมกี่คํา 

 3. ประโยชนสําหรับสังคม บทรอยกรองถือวาเปนสมบัติล้ําคา ซึ่งคนในชาติหวงแหน และ

รักษาไว โดยเฉพาะอยางย่ิง บทรอยกรองจะชวยสะทอนสังคม และวัฒนธรรมของชาติในแงตางๆ 

สูคนรุนหลังไดเรียนรูอยางกวางขวาง ใชสืบทอดกันตอๆ ไปไมสิ้นสุด เพราะรอยกรองมีเสียงสัมผัส

คลองจองทําใหจํางายและจําไดนาน 
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จากประโยชนของรอยกรองขางตน สรุปไดวา รอยกรองมีคุณประโยชนสําคัญ 3 ประการ 

คือ 1. ประโยชนสําหรับผูแตง คือ เพื่อใชในการแสดงทัศนคติ ความรูสึก และประสบการณของตน 

ฝกสติปญญาความสามารถในทางการประพันธ และสรางความสุขทางใจอันเกิดจากสุนทรียรสของ

รอยกรองท่ีตนแตง 2. ประโยชนสําหรับผูอาน คือ เพ่ิมพูนสติปญญาและความรูจากการแสดง

ทัศนคติ ความรูสึก และประสบการณของผูแตงจากการอานรอยกรอง และสรางความสุขทางใจอัน

เกิดจากสุนทรียรสของรอยกรองที่ตนอาน และ 3. ประโยชนตอสังคม คือ ชวยบันทึกความรูและ

ประวัติศาสตร สะทอนสังคมและวัฒนธรรมของคนในชาติ ตลอดจนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของ

ชาติที่มีคุณคา 
 

2.4 การสอนเขียนรอยกรอง 

การวางรากฐานการเขียนรอยกรองใหแกเยาวชนนับวาเปนส่ิงสําคัญย่ิง เพราะเทากับเปน

การปูพ้ืนฐานใหนักเรียนมีความรู ความสนใจ และความถนัดในการท่ีจะสามารถเขียนรอยกรองได

ดี ในดานหลักและแนวทางในการสอนเขียนรอยกรองน้ัน ไดมีนักการศึกษา เชน เรืองอุไร กุศลาสัย 

เกหลง พานิช และประจักษ ประภาพิทยากร (2516: 43) สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย 

(2525: 137 - 139) ไดเสนอแนะในทิศทางเดียวกันสรุปไดดังนี้ 

1. นักเรียนควรจะไดรับประสบการณตรง คือ มีโอกาสไดฟง ไดอาน ไดสังเกต และสรุป

ลักษณะคําประพันธประเภทตางๆ และมีโอกาสฝกฝนแตงเองบางตามสมควร 

2. ในการสอนเขียนรอยกรองน้ัน ครูควรจะไดเตรียมการสอนเปนอยางดี มีขั้นตอนใน    

การสอนครบถวน นับตั้งแตช้ันนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน ขั้นลงมือปฏิบัติคือชวยกันแตงในกลุมยอย 

ลองแตงดวยตนเองเปนรายบุคคล  มีกิจกรรมประกอบ  เชนการรองเพลง ขับเสภา  และขั้น

ประเมินผล 

3. เพื่อใหการเรียนการสอนการเขียนรอยกรองดําเนินไปดวยคดีมีประสิทธิภาพ ครูผูสอน

ควรใชสื่อการสอนตางๆ ประกอบการสอนดวย อาจเปนภาพ แผนภูมิ หุนจําลอง เทปบันทึกเสียง 

หรือแผนเสียง เปนตน 

4. การสอนเขียนรอยกรองควรเร่ิมจากงายๆ กอน แลวจึงคอยๆ ยากข้ึนตามลําดับ ทั้งน้ี

เพื่อใหนักเรียนรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จเพื่อจะไดเปนการเสริมกําลังใจใน  การที่จะเรียนรู  

และแตงบทรอยกรองในโอกาสตอไป 

5. ผูสอนเขียนรอยกรองควรใชวิธีหลายวิธี เพื่อใหการเรียนการสอนนาสนใจ และผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
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6. การสอนเขียนรอยกรอง ควรมุงใหผูเรียนมีใจรัก มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนเกิดความ

สนุกสนาน ดวยการจัดกิจกรรมประกอบตางๆ ทั้งกิจกรรมในช้ันเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

นอกจากน้ี ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2518: 10) ไดกลาวถึงวิธีการสอนเขียนรอยกรองไววา 

การเขียน รอยกรองนี้อาจเร่ิมตนดวยวิธีงายๆ เชน หาบทรอยกรองที่ไพเราะมาอานใหนักเรียนฟง 

และแนะใหนักเรียนสังเกตวา กวีสามารถเลือกเฟนถอยคํามาใชไดอยางประณีตเพียงไร ในข้ันแรก

การฝกใหแตงอาจจะยากอยูบาง แตก็พอจะเร่ิมไดดวยหาคํามาเติมชองวาง ใหมีเสียงสัมผัสตาม

ลักษณะของคําประพันธนั้นๆ ตอไปก็หาภาพธรรมชาติ หรือภาพศิลปะที่สวยงามมาใหนักเรียน

บรรยายเปนกาพยหรือกลอนงายๆ และใหแตงตามความสมัครใจบาง หรือกําหนดหัวขอใหไปแตง

บาง ภายหลังที่นักเรียนไดรูจักแผนผังขอบังคับของคําประพันธนั้นแลว 

ดานกิจกรรมที่สงเสริมการเขียนรอยกรองสําหรับเด็กนั้น บันลือ พฤกษะวัน (2533: 83 - 

84) ไดกลาวถึง แนวทางการสงเสริมการเขียนรอยกรองวา ควรใหเปนไปตามความสนใจของเด็ก 

เพราะเด็กบางคนอาจจะไมมีความสามารถในดานนี้ จึงไมควรบังคับ แตควรสงเสริมใหเปนไปตาม

ความสนใจของผูเรียนคือ 1. กิจกรรมที่ควรสงเสริมไดแก การเลนตอคําสัมผัส ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เด็ก

ชอบมาก การจัดควรจัดใหเลน สลับกับการเรียนวรรณคดีประเภทรอยกรอง 2. สอนใหรูจักถอด   

คําประพันธ  3. ช้ีแนะใหเห็นความสําคัญและรสไพเราะของบทประพันธที่กวีสามารถเลือกถอยคํา

มาใชไดอยางเหมาะสม และ 4. สงเสริมการทองคําประพันธหรือบทรอยกรองที่มีความไพเราะ และ 

รัชนี ศรีไพวรรณ (2539: 633 - 634) กลาวไววา 1. ควรเร่ิมจากกิจกรรมที่งายๆ ไปหากิจกรรมที่ยาก 

2. กิจกรรมน้ันจะตองสนุกสนาน นาสนใจ 3. เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 4. เปนกิจกรรมที่ทา

ทายความคิด ความสามารถของเด็ก และพัฒนาความคิดสรางสรรคทางภาษาใหมากที่สุด” บันลือ      

พฤกษะวัน (2533: 83 - 84) ไดกลาวถึง แนวทางการสงเสริมการเขียนรอยกรองวา ควรใหเปนไป

ตามความสนใจของเด็ก เพราะเด็กบางคนอาจจะไมมีความสามารถในดานน้ี จึงไมควรบังคับ แต

ควรสงเสริมใหเปนไปตามความสนใจของผูเรียนคือ 1. กิจกรรมที่ควรสงเสริมไดแก การเลนตอคํา

สัมผัส ซึ่งเปนกิจกรรมที่เด็กชอบมาก การจัดควรจัดใหเลน  สลับกับการเรียนวรรณคดีประเภท   

รอยกรอง 2. สอนใหรูจักถอดคําประพันธ  3 . ช้ีแนะใหเห็นความสําคัญและรสไพเราะของ           

บทประพันธที่กวีสามารถเลือกถอยคํามาใชไดอยางเหมาะสม และ 4. สงเสริมการทองคําประพันธ

หรือบทรอยกรองที่มีความไพเราะ 

 สําหรับขั้นตอนการสอนเขียนรอยกรองนั้น กรรณิการ  พวงเกษม  (2534: 115) กลาวไว 

ดังนี้  
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1. ครูไดนําตัวอยางรอยกรองที่จะใหนักเรียนฝกเขียนมาใหนักเรียนอาน 
 2. ครูแนะนําใหนักเรียนรูจักแผนภูมิลักษณะบังคับของการเขียน รอยกรองนั้นๆ นักเรียน

จะไดทราบลักษณะบังคับการใชคํา การสัมผัสคํา 

 3. แนะนําใหนักเรียนเขาใจวา เมื่อเขียนเร่ืองใด ตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ การฝกขั้น

แรก ครูอาจใหนักเรียนชวยกันคิดกลุมละ 1 - 3 คน เมื่อทําไดจึงทําเปนรายบุคคล 

 4. ใหนักเรียนเขียนรอยกรองแลววาดภาพประกอบ เชนนักเรียนระดับประถมศึกษาชอบ

วาดภาพมากจึงชวยใหเกิดความสนใจที่จะทํางาน และเกิดจินตนาการสรางสรรค 

 5. ครูตรวจผลงานโดยช้ีแนะเปนรายบุคคล 

รัชนี ศรีไพรวรรณ (2539: 661 - 674) กลาววาการสอนเขียนรอยกรองสําหรับเด็ก ควรมี

ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. สํารวจความสนใจ หรือความถนัดของนักเรียนที่มีตอบทรอยกรอง 

 2. ใหนักเรียนรูจักฉันทลักษณของรอยกรองที่นักเรียนชอบ 

 3. ใหนักเรียนกําหนดเร่ือง และจุดมุงหมายในการเขียน 

 4. ใหนักเรียนรูจักเรียบเรียงและขยายความคิด 

 5. ใหนักเรียนลงมือเขียนบทรอยกรอง โดยยึดหลัก ดังนี้ 

  5.1 เขียนใหตรงจุดมุงหมายที่คิดวาจะเขียน 

  5.2 เขียนใหถูกฉันทลักษณที่ตั้งใจจะเขียน 

  5.3 ดําเนินเร่ืองใหสอดคลองกัน เกี่ยวเนื่องกันไปเปนเร่ืองเดียวกัน 

  5.4 ระวังการใชถอยคํา เลือกใชคําท่ีมีความหมายสอดคลองกับเนื้อหา และอารมณ  

บทรอยกรองจึงจะไพเราะ 
  5.5 เขียนรอยกรองใหกระชับรัดกุม 

  5.6 ใชคําใหเหมาะแกเนื้อเร่ือง 

  5.7 ใชสํานวนภาษาใหถูกตอง 

  5.8 พยายามสอดแทรกความคิดที่ดีในบทรอยกรอง 

  5.9 ขัดเกลาสํานวนใหไพเราะราบรื่น 
  

นอกจากน้ี ศิวกานท  ปทุมสูติ (2539: 15) ไดกลาวถึง กลวิธีสอนเด็กใหเรียนเขียนกวี โดย

แนะนําวา อยาเร่ิมสอนเด็กใหเขียนรอยกรองดวยการสอนฉันทลักษณ เพราะจะทําใหเด็กเบื่อ และมี

เจตคติที่ไมดีตอฉันทลักษณ การสอนเร่ิมแรกควรฝกใหเด็กรูจักคิด และแสดงความคิดน้ัน  โดย

เสนอขั้นตอนท่ีจะสอนเด็กใหเขียนรอยกรองไวดังนี้ 
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 บันไดขั้นแรก ตองเร่ิมท่ีการฝกใหเด็กคิด คิดในเชิงเปรียบเทียบ หรือคิดคํานึง อยางไรก็ได

โดยสามารถแสดงความคิดนั้นๆ ออกมาเปนภาษาหนังสือส้ันๆ พอไดใจความตามอิสระ 

 บันไดขั้นท่ีสอง คือ “ลํานําความคิด” ไดแก การฝกความคิดอยางตอเนื่องเปนลูกโซภาษา

ดวยการเขียนคําความคิดอยางมีลีลา มีช้ันเชิงวรรณศิลป ในรูปแบบท่ีไมเนนคําสัมผัสคลองจอง แต

อาจจะสัมผัสเสียงอักษรตามใจชอบได โดยยังไมเนนจํานวนคํา วลีตลอดจนเสียงสระลดหลั่น 

ดังนั้น เมื่อเด็กๆ มีถอยคําส่ือความคิดอยูพอสมควรแลว จะส่ือออกมาไดดังปรารถนา 

 บันไดขั้นที่สาม เมื่อนักเรียนไดฝกความคิด และลํานําความคิดอยางอิสระดวย ความรูสึก 

อยากคิด อยากเขียน คลองคําคลองความ ระยะหนึ่งแลว จึงคอยเร่ิมการเขียนบทรอยกรองตาม   

ฉันทลักษณตอไป 

กรมวิชาการ (2539: 266 - 227) ไดเสนอขั้นตอนการสอนเขียนบทรอยกรองไวดังนี้ 

1. ขั้นเรียงรอยความคิดตน เปนข้ันท่ีฝกใหเด็กรูจักคิดอยางตอเนื่องแลวเขียนความคิดน้ัน

ดวยภาษารอยแกวเปนขอความส้ันๆ (เปนประโยคหรือวลีก็ได) โดยไมตองคํานึงถึงจํานวนคํา และ

การสัมผัสตามลักษณะรอยกรอง แตตองใหขอความตอเนื่องเปนเนื้อเร่ืองเดียวกัน 

2. ขั้นฝกฝนใหรูสัมผัส เปนขั้นที่ฝกใหเด็กรูจักคําสัมผัสคลองจองวามีลักษณะอยางไรแลว

ฝกใหนักเรียนคนหา หรือเขียนคําที่สัมผัสกัน เพ่ือใหเกิดความเคยชินกับเสียง และสัมผัส 

3. ขั้นรูจักจัดคําคลองจอง เปนขั้นที่ฝกใหเด็กรูจักจังหวะการสัมผัสระหวาง กลุมคําแลวฝก

เขียนกลุมคําสัมผัสคลองจองกัน และมีใจความตอเน่ืองเปนเร่ืองเดียวกัน 

4. ขั้นเห็นรูปของฉันทลักษณ เปนขั้นที่ฝกใหเด็กไดเรียนรูรูปแบบฉันทลักษณของ        

รอยกรอง โดยเร่ิมจากบทรอยกรองงายๆ เชน กลอนสี่ หรือ กาพย แลวใหฝกอาน ฝกฟง สังเกต

จํานวนคํา และจังหวะการสัมผัสตามลักษณะบทรอยกรองนั้นๆ 

5. ขั้นเขาใจหลักการเขียน เปนข้ันท่ีฝกใหเด็กไดเรียนรูหลักในการเขียนบทรอยกรอง วา

จะตองเขียนตามรูปแบบฉันทลักษณ โดยมีความตอเน่ือง และกําหนดโครงเร่ืองจะเขียนใหชัดเจนมี

การใชคําท่ีเหมาะสม และใจความของบทรอยกรองตองเปนเร่ืองเดียวกัน 

6. ขั้นลองปรับเปลี่ยนรวมเขียนบาง เปนขั้นที่ฝกใหเด็กไดเร่ิมเขียนบทรอยกรองโดยเร่ิมตน

จากกิจกรรมงายๆ เชน การเรียงบทรอยกรองใหถูกตองตามลักษณะการสัมผัสเติมคําท่ีขาดหายไป

ใหสมบูรณ หรือปรับเปลี่ยนคําในบทรอยกรองใหถูกตองตามลักษณะ และเนื้อหาท่ีสอดคลองกัน 

เปนตน 
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7. ขั้นลงมือสรางผลงานตน เปนข้ันการฝกที่ยากข้ึน โดยใหนักเรียนลงมือเขียนรอยกรอง

ดวยตนเอง โดยเร่ิมตนจากกิจกรรมงายๆ กอน เชน เขียนตามผัง เขียนเลียนแบบ ขึ้นตนแลวใหเขียน

ตอ เขียนตามหัวขอที่กําหนด เขียนบรรยายภาพ เปนตน 
8. ขั้นประเมินผลและช่ืนชม เปนข้ันประเมินผลงานการเขียนของนักเรียน โดยครูหรือตัว

นักเรียนเอง เพื่อหาจุดเดน จุดบกพรองท่ีตองแกไขใหสมบูรณ และเปนข้ันท่ีครูจัดกิจกรรมสงเสริม

ใหกําลังใจนักเรียนไดแสดงออกในวงกวาง และตอเน่ือง เชน การนําผลงานมาอานใหเพื่อนฟง    

การนําผลงานของเด็กมาแสดงละคร จัดนิทรรศการผลงาน พิมพเผยแพรงานของเด็ก เปนตน 

 จากขอมูลเหตุผลตน สามารถสรุปไดวา การสอนเขียนรอยกรอง มีขั้นตอนที่สําคัญ 3 

ประการคือ 

 1. ขั้นปูพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนรักการเขียนรอยกรองตั้งแตวัยเยาว โดยตองไดรับการ

สงเสริมของครอบครัว เชน พอแม โรงเรียน หรือสิ่งแวดลอมรอบตัวผูเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมท่ี

เกี่ยวของกับการเขียนรอยกรองอยางสม่ําเสมอ 
2. ขั้นฝกคิดฝกเขียน ผูสอนฝกใหผูเรียนเรียบเรียงความคิดอยางมีลําดับ เปนระบบ และ

นาสนใจ และฝกแตงรอยกรองอยางงาย จากนั้นจึงเรียนฉันทลักษณกอนแตงรอยกรอง ฝกอาน

ตัวอยางบทรอยกรอง เพื่อใหเขาใจจังหวะและสัมผัส ทดลองแตงดวยกิจกรรมจากงายไปยาก  

3. ขั้นแกไขพัฒนา ผูสอนควรตรวจผลงาน แกไข วิจารณ และแนะนําเปนรายบุคคล เพื่อให

ผูเรียนไดรับทราบขอบกพรองของตนเอง และนําไปปรับปรุง อาจ ใหนักเรียนจับคูวิจารณผลงาน 

หรือออกมาอานผลงานการเขียนรอยกรองของตนหนาช้ัน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

ผลงานการเขียนรอยกรองของตนตอไป 
 

2.5 การประเมินผลการเขียนรอยกรอง 

 การเรียนการสอนเขียนรอยกรองตองมีการประเมินผลเชนเดียวกับการเรียนการสอนวิชา

อื่นๆ เพื่อใหการเรียนเขียนรอยกรองครบถวนสมบูรณ และชวยใหทราบถึงผลการจัดการเรียนรูของ

ครูวาเปนอยางไร มีประสิทธิภาพดีหรือไม นักเรียนมีพัฒนาการมากนอยเพียงใด การประเมินผล

งานเขียนรอยกรองมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากงานเขียนรอยแกว ซึ่งมีผูใหแนวทางการประเมิน

ไวดังนี้ 

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2522: 165) เสนอหลักในการประเมินผลวา 

การประเมินผลงานเขียนรอยกรองควรมีกฎเกณฑที่แนนอน  นักเรียนจะไดมีสวนรวมใน              

การประเมินผลทุกคร้ัง ครูไมควรถือตัวเองเปนเกณฑ แตควรจะประเมินจากพัฒนาการ และ

ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนแตละคนเปนสําคัญ  สอดคลองกับ จันทิมา พรหมโชติกุล 
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(2529: 320) ที่กลาววา การวัดและประเมินผลการเขียนคําประพันธที่ดีที่สุดคือ  ใหนักเรียนแตงคํา

ประพันธจากเร่ืองท่ีกําหนดใหแลวใหคะแนนโดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ 

สวนการวิเคราะหเพื่อประเมินผลงานเขียนรอยกรองวา ควรจะวิเคราะหดานใดบางน้ัน 

ประภาศรี สีหอําไพ (2527: 83 - 84) กลาวถึงงานเขียนเชิงวิเคราะหงานเขียนรอยกรองไว สรุปไดวา 

การวิเคราะหมีประเด็นสําคัญคือ 1. แนวคิดและเนื้อหา 2. การใชภาษา 3. ทวงทํานองเขียน             

4. รูปแบบโครงสรางงานเขียน และ 5. เลือกสรรถอยคําตามเกณฑของอลังการศาสตร คือ

ประกอบดวยคุณ มีความหมายของขอความท่ีใหแงคิดสรางสรรค มีคุณประโยชนสามารถนําไปใช

ในชีวิต มีรสคือความรูสึกซาบซ้ึงประทับใจ ซ่ึงสอดคลองกับประไพ วิเศษธานี (2529: 16) ที่อธิบาย

วา กลอนจะดีไดดวยอาศัยดีในทางความมุงหมาย หมายถึง กาพย กลอนที่สรางข้ึนน้ันสามารถ

ประจักษผลที่เปนคุณ  – ประโยชนไดเพียงไร ดีในทางความงาม กลอนท่ีสรางข้ึนยอมเปน

ประโยชนตอสาธารณะ มีความงามแหงศิลปะในรูปการของกลอน ดีในทางฉันทการ คือความ

เช่ียวชาญ ในแบบวิธีการเขียนกาพยกลอน หรือฉันทลักษณวิทยา ตลอดจนการใชทวงทํานอง 

โวหาร และสํานวนตางๆ ดวย ความดีทั้งสามดานจะตองเปนเอกภาพกัน จึงเปนกลอนที่ดีได 

ยุทธ โตอดิเทพ (2544: 82-83) วิจัยเร่ือง การพัฒนาเกณฑการประเมินงานเขียนรอยกรอง

กลอนสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดสรุปสาระสําคัญของเกณฑการประเมิน

เปน 5 ดานดังนี้ 

1. ดานฉันทลักษณ หมายถึง งานเขียนรอยกรองที่เขียนไดถูกตองตามกฎเกณฑ เปน

ระเบียบตามลักษณะบังคับทุกดาน ตั้งแตจํานวนคําในคณะครบถวน มีสัมผัสนอก สัมผัสใน มีเสียง

บังคับทายวรรค ถูกตอง สมบูรณ ตลอดจนมีความไพเราะของถอยคําท่ีนําเสนอ สอดคลองกลมกลืน

กับน้ําเสียงเมื่ออานออกเสียง 

 2. ดานเน้ือหาสาระ หมายถึง งานเขียนรอยกรองท่ีมีเนื้อหาและรูปแบบที่สอดคลองตองกัน

อยางเหมาะสมกลมกลืน มีสาระในดานความรู ความคิด อันเปนสัมพันธภาพตามหัวขอที่กําหนด 

 3. ดานการใชถอยคํา หมายถึง งานเขียนรอยกรองที่ใชถอยคําถูกตอง ทั้งในดานสะกดคํา

และการส่ือความหมาย มีความเหมาะสมกับเนื้อหา งามดวยรสคํา รสความและการสรางบรรยากาศ

เหมาะสมทุกดาน 
 4. ดานกวีโวหาร หมายถึง งานเขียนรอยกรองที่มีความไพเราะ สรางความประทับใจและ

ใหจินตนาการดวยวิธีตางๆ เชน อุปมาอุปไมย ใชคําสัญลักษณเราอารมณดวยถอยคําท่ีงดงามลึกซึ้ง 

เปนตน สามารถดึงดูดความสนใจไดอยางเหมาะสมและสมบูรณทําใหผูอานซาบซ้ึง 
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 5. ดานความคิดสรางสรรค หมายถึง งานเขียนรอยกรองที่มีกระบวนการทางศิลปะ ในการ

สะทอนปญหา หรือปรากฏการณตามท่ีเปนจริงออกมา ช้ีใหเห็นถึงตนเหตุของปญหาหรือที่มาอยาง

ถูกตองได แนะทางแกปญหาหรือทางออกที่ดีกวาของปรากฏการณนั้นๆ สามารถปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง แยกแยะ สรุป ตีความสิ่งท่ีไดพบเห็น มีวิสัยทัศน และนําเสนอความคิดใหมที่เปนของ

ตนเองไดอยางเหมาะสม 

สวนเบอรน (Burns, 1971: 99 อางถึงใน กุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ, 2547: 66) ไดเสนอวา       

การประเมินผลงานเขียยนรอยกรองน้ัน ไมควรเอาบทรอยกรองของเด็กทุกคนมาเปรียบเทียบกัน

เพื่อพิจารณาวาใครมีความสามารถมากกวากัน ในการตัดสินครูควรคํานึงถึงความสามารถท่ี

เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ภูมิหลัง ตลอดจนประสบการณของเด็กเปนองคประกอบ ผลงานของเด็ก

จะไดรับการเปรียบเทียบกับงานช้ินกอนๆ ของตัวเด็กเองเทานั้น” 

ประยงค อนันทวงศ (อางถึงใน กุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ, 2547: 68) ไดกลาววา การใหคะแนน

คําประพันธรอยกรอง จะมีหลักในการใหดังน้ี  1. ถูกตองตามฉันทลักษณที่กําหนดหรือไม              

2. ตีความหมายหรือหัวขอกระทูที่ใหถูกตองหรือไม 3. ดําเนินเร่ืองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดย

ตลอด หรือเปนเอกภาพหรือไม 4. ถอยคําสํานวนโวหารดีหรือไม 5. เปนความคิดดีๆ แปลกๆ ใหมๆ 

ที่เปนของตนเองหรือไม 6. การสัมผัสท้ังสระ และอักษรเปนไปอยางราบร่ืนไพเราะหรือไม           

7. จํานวนบทรอยกรองน้ันๆ ผิดไปจากที่กําหนดไวหรือไม 8. เขียนตรงตามแนวท่ีเขาเนนใหมา

หรือไม 9. ขอความรัดกุมไดเนื้อหาสาระหรือไม และ 10. อานแลวเกิดความประทับใจหรือไม 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2536: 305) ได

เสนอวิธีวัดและประเมินผลบทรอยกรองไวดังนี้ วิธีวัดและประเมินผลการเขียนประเภทที่ดีที่สุด คือ

ใหนักเรียนเขียนคําคลองจอง หรือรอยกรองตามหลักสูตรกําหนด แลวใหคะแนนโดยวิธีจัดอันดับ

คุณภาพตามรายการประเมิน โดยคํานึงถึงวัยของนักเรียนดวย ซ่ึงรายการประเมินอาจเปนดังน้ี เขียน

ตามจุดมุงหมายที่ตนเองคิด เขียนถึงอะไร เพื่ออะไร เขียนถูกฉันทลักษณ เลือกใชคํามีความหมาย

สอดคลองกับเนื้อเร่ือง มีความไพเราะ การดําเนินเร่ืองสอดคลองกัน กลาวถึงส่ิงใด หรือเหตุการณ

ใดจะตองดําเนินเร่ืองเกี่ยวเนื่องเปนเร่ืองเดียวกัน นิสัยที่ดีในการเขียน สะอาด เรียบรอย 

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน การประเมินผลรอยกรองมีหลักสําคัญคือ เพื่อใหการเรียน 

การสอนเขียนรอยกรองมีประสิทธิภาพและทราบพัฒนาการของผูเรียน มีกฎเกณฑในการประเมินที่

ถูกตอง ชัดเจน  แนนอนและครอบคลุมทุกประเด็น โดยเปดโอกาสใหผู เรียนมีสวนรวมใน            

การประเมิน และประเมินจากพัฒนาการหรือความกาวหนาในการเขียนรอยกรองเปนหลัก  โดย

คํานึงถึงวัยของผูเรียนและไมเปรียบเทียบผลงานการเขียนรอยกรองของผูเรียน ในสวนของวิธีการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

 
 

ประเมินตองพิจารณาฉันทลักษณ เนื้อหาหรือแนวคิด  วรรณศิลปดี ประโยชน และความคิด

สรางสรรค บนพื้นฐานของหลักการประเมินที่ชัดเจน 

 

 

3. โคลง 

3.1 ความหมายและความเปนมาของโคลง 

 คําวา “โคลง” เปนช่ือของคําประพันธประเภทหนึ่ง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 (2538: 202) ไดใหความหมายของคําวา “โคลง” ไวดังนี้  

 “โคลง 1 (โคลง) น. คําประพันธชนิดหนึ่ง มีสัมผัส และบังคับเอกโทตามตําราฉันทลักษณ” 

 “ครรโลง [คันโลง] (กลอน) น. โคลง, คําประพันธชนิดหนึ่ง (แผลงมาจากโคลง)” 

สําหรับความเปนมาของโคลงนั้น ยังไมปรากฏหลักฐานสรุปอยางชัดเจน แตมีผูสันนิษฐาน

ไวตางๆ ดังตอไปนี้ 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2475: 75) มีพระราชาธิบายวา “…

โคลงนั้น จะคิดแตงเมื่อครั้งไรไมปรากฏ มีเคาเงื่อนแตวา โคลงนั้นดูเหมือนจะเปนของพวกไทยขาง

ฝายเหนือคิดข้ึน มีกําหนดอักษรนับเปนบาทสองบาท สามบาท สี่บาท เปนบทเรียกวาโคลงสอง 

โคลงสาม โคลงส่ี โคลงเกาๆ มีที่รับสัมผัสและท่ีกําหนดใชอักษรสูงตํ่านอยแหง แตมามีบังคับมาก

ขึ้นภายหลัง เห็นจะเปนพวกไทยขางฝายใตไดรับอยางมาแตงประดิษฐเติมข้ึน...” 
 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548: 379) ใหความเห็นวา “คําโคลงและรายน้ีเปนคํากานทดั้งเดิม

ของไทยเรา กลาวคือ คํารายเปนคํากานทที่ใชกันแพรหลายตั้งแตสมัยโบราณ สัมผัสตนวรรคปลาย

วรรคคลองกันเร่ือยไป เชนคํากาพยพระมุนีของไทยเหนือ หรือแมพระนามาภิไทยของพระเจา

แผนดิน นามขุนนางผูใหญ เปนตน ก็ใชคลองกันเปนทํานองรายพ้ืน สวนคําโคลงก็นิยมใชกันมา

ตั้งแตครัง้โบราณ เชนโคลงดั้น ผิดกันท่ีมีวิธีแตงยากกวากัน แตในสมัยตอมา ทานเอารายกับโคลง

มาแตงเปนเร่ืองรวมกัน ซึ่งเรียกวาลิลิต….” 
เปลื้อง ณ นคร  (2515:8-9) ใหความเห็นวา “โคลงเปนคําประพันธที่แพรหลายอีกแบบหนึ่ง 

เขาใจกันวาจะเปนของไทยแท คําโคลงอยางเกาท่ีสุดปรากฏในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 

(พ.ศ. 1893 - 1912) คือประกาศแชงนํ้าโคลงหา แบบคําโคลงที่มีอยูมากแบบคือ โคลงสองสุภาพ 

โคลงสามสุภาพ โคลงสี่สุภาพ โคลงส่ีตรีพิธพรรณ โคลส่ีจัตวาทัณฑี โคลงสองดั้น โคลงสามด้ัน 

โคลงวิวิธมาลี โคลงดั้นบาทกุญชร โคลงหา พิจารณาตามประวัติวรรณคดีจะเห็นวา แตเดิมโคลงใช

เขียนเร่ืองจําพวกนิราศ เชนนิราศหริภุญไชย กําสรวลศรีปราชญ เปนตน”  
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (2541: 89) ไดสรุปที่มาของโคลงไววา “จากหลักฐาน

ตางๆ ไดแสดงท่ีมาของโคลงไวตรงกันวามีที่จากคํากวีพื้นถิ่นไทยในสยามประเทศแตโบราณกาลน้ี

เอง คือมาจากไทยฝายเหนืออันเรียกวาลานนาไทย กับมาจากไทยฝายอีสาน ซึ่งมีภาษาตระกูล ไทย-

ลาว เปนหลัก และมักเรียกช่ือโคลงมาแตโบราณวาโคลงลาว” 
หนังสือภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน กลุมสาระ         

การเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 (2551: 270) ไดอธิบายความ

เปนมาของโคลงส่ีสุภาพไววา เช่ือกันวาโคลงเปนคําประพันธที่เกาแกที่สุดของไทย ถิ่นกําเนิดของ

โคลงคือดินแดนที่เปนภาคเหนือของไทยในปจจุบัน 
นอกจากนี้ ยุทธ โตอดิเทพย และสุธีร พุมกุมาร (2552: 160) กลาววา มีผูรูสันนิษฐานไว

ตางๆ กัน ซึ่งพอสรุปลงความเห็นสองนัยดังนี้ 
1. “โคลง” อาจเลือนมาจาก “โครง” เพราะแตเดิมอาจใชประพันธสําหรับอธิบายขอความ

สั้นๆ หรืออาจสรุปความ จึงอาจวาง “โครง” ใหแตงกัน ซึ่งก็คือคําท่ีเปนกระทู อยางท่ีเราเขาใจใน

สมัยน้ี 
2. ไมปรากฏถิ่นกําเนิดที่แนนอน แตพอมีเคาเง่ือนใหคิดวานาจะเปนคําประพันธที่ชาวไทย

ภาคเหนือใชคิดแตงกันข้ึนกอน โดยสังเกตจากคําท่ีใชอยูในโคลงเปนคําท่ีมาจากภาคเหนืออยูไม

นอย เชน ขอย เขือ เผ่ือ ลี้ พูน เมือ เปนตน 
จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายและเปนมาไดวา โคลงเปนคําประพันธ

ชนิดหน่ึงของไทยตั้งแตสมัยโบราณ  มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตําราฉันทลักษณ ทั้งน้ี

สันนิษฐานวามีตนกําเนิดมาจากแถบภาคเหนือและภาคอีสาน สังเกตไดจากคําท่ีใชอยูในโคลงเปน
คําท่ีมาจากภาคเหนือเปนจํานวนมาก เชน ขอย เขือ เผ่ือ ลี้ พูน เมือ เปนตน แตเดิมโคลงใชเขียนเร่ือง
จําพวกนิราศ ตอมามีการรับจากไทยฝายใตมาประดิษฐใหมีฉันทลักษณมากขึ้น ตลอดจนเอามาแตง

รวมกับรายใหเปนเนื้อเร่ืองเรียกวาลิลิต 
 

3.2 ประเภทของโคลง 

 คําประพันธประเภทโคลงแบงเปนประเภทใหญได 3 ประเภทคือ โคลงสุภาพ โคลงด้ัน 

และโคลงโบราณ แตละประเภทก็แบงยอยออกไปไดอีกดังนี้ (บารณี ถาวระ, 2541: 71 - 86) 
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 1. โคลงสุภาพ แบงเปน 6 ชนิดคือ 
  1.1 โคลงสองสุภาพ ตัวอยาง เชน 
 

   โคลงสองเปนอยางนี้  แสดงแกกุลบุตรช้ี 

  เชนใหเห็นเลบง    แบบนา 

       (จินดามณ)ี 

1.2 โคลงสามสุภาพ ตัวอยางเชน 
 

โคลงสามแปลกโคลงสอง เพราะทํานองท่ีแท 

  วรรคหนึ่งพึงเติมแล   เลหนี้จงยล เย่ียงเทอญ 

(จินดามณี) 

1.3 โคลงส่ีสุภาพ ตัวอยางเชน 

เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด พี่เอย 

  เสียงยอมยอยศใคร   ทั่วหลา 

  สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน ฤๅพี ่

สองพ่ีคิดเองอา    อยาไดถามเผือ 

(ลิลิตพระลอ) 
1.4 โคลงตรีพิธพรรณ ตัวอยางเชน 

โคลงอยางวางฉบับต้ัง  นามมี 

  คือช่ือตรีพิธพรรณ   พากยไว 

  ปวงปราชญฉลาดวาที   เชลงลักษณ   นี้นา 

  กลอนรับที่สามใช   แตเบื้องบาทสอง 

(จินดามณ)ี 

  1.5 โคลงจัตวาทัณฑี ตัวอยางเชน 

โคลงหนึ่งนามแจงจัต-  วาทัณ  ฑีนา 

  บังคับรับกันแสดง   อยางพรอง 

  เลบงแบบแยบยลผัน   แผกชนิด  อื่นเอย 

  ที่สี่บาทสอดคลอง   ทอนทายบทประถม 

(จินดามณ)ี 
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1.6 โคลงกระทู ตัวอยางเชน 

1.6.1 โคลงกระทูหน่ึงคํา 

   หนา เนตรสมช่ือแมน  มฤคี 

  เนื้อ นุมนวลดูดี   แตงหนา 

  ใจ พาลเกงโกงมี   จิตดั่ง 

  เสือ ดุดันกลั่นกลา   โกรธรายอยาสมาน 

(โคลงสุภาษิตประจําภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) 
1.6.2 โคลงกระทูสองคํา 

เพื่อนกิน  สิ้นทรัพยแลว    แหนงหนี 

  หางาย  หลายหมื่นมี   มากได 

  เพื่อนตาย  ถายแทนชี   วาอาตม 

  หายาก  ฝากผีไข    ยากแทจักหา  

(โคลงโลกนิติ) 

1.6.3 โคลงกระทูสามคํา 

ไปเห็นน้ํา  หนาดวน  ชวนกัน 

  ตัดกระบอก  แบงปน   สวนไซร 

  ไปเห็นรอก  อวดขัน   มือแมน 

  ขึ้นหนาไม  ไวให   หยอนแทเสียสาย 

(โคลงโลกนิติ) 

1.6.4 โคลงกระทูสีค่ํา 

ฝนตกแดดออก  จา  แจมแสง 

  นกจอกเขารัง  แฝง   ใฝลี้ 

  แมมายใสเสื้อ  แดง   ดูฉาด 

  เอาเสื่อปดหลัง  เตน   ตอลอหลอกฝน  

(ของเกา) 

2. โคลงดั้น 

 ลักษณะของโคลงดั้นมีทั้งสวนที่เหมือน และแตกตางกับโคลงสุภาพ ลักษณะท่ีแตกตางกัน

โคลงดั้น กับโคลงสุภาพตางกันในเร่ืองของจํานวนคํา โคลงด้ันมีจํานวนคํานอยกวาที่ใชกันในโคลง
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สุภาพ โดยเฉพาะในบาทสุดทาย ตางกันเร่ืองของตําแหนงคําโท และตําแหนงคํารับสัมผัสบางคํา 

โคลงดั้นแบง 4 ชนิดยอยดังนี้ (บารณี ถาวระ, 2541: 71 - 86) 

2.1 โคลงสองด้ัน ตัวอยาง เชน 

โคลงสองเรียกอยางดั้น  เพราะวาวรรคทายน้ัน  เปลี่ยนแปลง 

  แสดงแบบแยบย่ิงให   กุลบุตรจําไวใช  แตงตาม                  

(จินดามณ)ี 

2.2 โคลงสามด้ัน ตัวอยาง เชน 

ยลแบบแผนโคลงสาม  ทํานองตามอยางดั้น 

  วรรคหนึ่งเติมเขาน้ัน   เชนกัน (จินดามณี) 

2.3 โคลงดั้นวิวิธมาลี ตัวอยาง เชน 

 วัดยาวเสนไดใส   เศษสาม  วาแฮ 

  กอพระมหาวิหารมาน   มุขสราง 

  สวมพระระยะงามตาม   แตที่  นั้นนา 

  อยางโบสถโปรดสรางอาง  อาจทัน 

   มุงกระเบ้ืองชรอ่ําคล้ํา  เคลือบสี  ขาบเฮย 

  ลดมุขสามช้ันสวรรค   เสร็จไสร 

  ดาษพื้นทั่วท่ีมี    หมดนอก  ในนา 

  หินชาติแดงใหใช   ชวงลาน                

(ประชุมจารึกวดัพระเชตุพนฯ) 

2.4 โคลงดั้นบาทกุญชร ตัวอยาง เชน 

ฝนพึ่งหมาดหมดฟา  ฝากคืน 

  หยดเหยาะเปาะแปะปรอย  เปยกยอม 

  คันนานุมดินผืน    ผิงแดด 

  ขาวสะบัดเพชรนํ้าพรอม   พรางพรู 

   ไผพลอดออดแอดรอง  ซอสี 

  น้ําเอื่อยเจ้ือยประจําคู   ขับรอง 

  ระบําดอกโสนล ี    ลาระริก 

  ระหัดพัดน้ําตอง    แตงงาม 

(เนาวรัตน พงษไพบูลย) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 
 

 
 

3. โคลงโบราณ 
 โคลงโบราณเปนโคลงที่มีลักษณะบังคับเฉพาะคณะ และเฉพาะสัมผัส แตไมไดบังคับ      

คําเอกคําโท ซ่ึงสามารถแบงเปน 8 ชนิดไดดังนี้ 

  3.1 โคลงวิชชุมาลี ตัวอยาง เชน 

สูไปเที่ยวคน   หานล 

  วรราชผูเรือง    ฤทธ์ิเลิศ 

  อีกนิ่มนฤมล    สุดารัตน 
  ทมยันตีเพริศ    เพราะงาม                  

(พระนลคําหลวง) 

3.2 โคลงมหาวิชชุมาลี ตัวอยาง เชน 

เหมือนบึงบัวเห่ียวแหง  หางชม 

  ฝูงวิหคเหิรไกล    บพัก 

  น้ําแหงขุนเปนตม   แสนขุน 

  เพราะคชเอางวงควัก   ดูดน้ํามากนิ               

(พระนลคําหลวง) 
  3.3 โคลงจิตรลดา ตัวอยาง เชน 

ขาแตไวทรรภราช  สุดา 

  ขาสุเทพเพื่อนพระ   พี่ไซร 
  มาแสวงน่ิมนารี    นรรัตน 

  โดยภีมะใชดวน    ดลมา                         

(พระนลคําหลวง) 

  3.4 โคลงมหาจิตรลดา ตัวอยาง เชน 

พระจันทรเพ็งแผว  สรัทกาล 

  ชชวงโชติพรายงาม   รุงฟา 

  ใหคนช่ืนบานนิตย   ทุกหมู 

  รัศมีเรืองกลาแหลง   แหงหวงเวหา 

(โคลงโบราณ) 
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3.5 โคลงสินธุมาลี ตัวอยาง เชน 

สงสารทารกนอย   คอยหา 

  จําพรากจากกันมา   วิโยค 

  สงสารลูกกําพรา    พรากพอ 

  ซ้ําแมหางคงโศก    ศัลยหา 

(พระนลคําหลวง) 

3.6 โคลงมหาสินธุมาลี ตัวอยาง เชน 

ดูราวาหุกยอด   สารถี 

  ผูฉลาดขับพาชี    ย่ิงยอด 

  นางทมยันตี    อรเอก 

  จะสยมพรรวด    เรงเราเวลา 

(พระนลคําหลวง) 

  3.7 โคลงนันททายี ตัวอยาง เชน 

โดยทรงสิริรูปเลิศ  โสภา 

  แมหมนบซางาม    สักนิด 

  ปราศจากวราภรณ   ภูษณะ 

  งามดังทองพิศเพิ่ม   ปรีด ี

(พระนลคําหลวง) 

3.8 โคลงมหานันททายี ตัวอยาง เชน 

อาศรีเสาวลักษณเลิศ  นารี 

  เปนลูกภคินีฉัน    สุดสวาท 

  เห็นไฝซึ่งมีงาม    ขําอยู 

  จ่ึงแนนางนาฏลักษณ   เลิศแทคือหลาน 

(พระนลคําหลวง) 

3.3 โคลงสี่สุภาพ 
  โคลงส่ีสุภาพ เปนโคลงสุภาพที่มีผูนิยมแตงมากที่สุด เพราะมีทวงทํานองไพเราะ 

ลีลาสงางาม ทั้งยังแตงไดไมยาก การรอยกรองโคลงต้ังแต 2 บทขึ้นไป กวีอาจเลือกแตงใหสงสัมผัส

ระหวางบทหรือไมก็ได ถาแตงรอยกรองโคลงใหสงสัมผัสตอเนื่องกัน ก็จะชวยเพิ่มความไพเราะ
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ดวยเสียงที่คลองจองกันโดยตลอด เชนโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนพระสุริโยทัยขาดคอชาง 

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตน 

 ผูที่เร่ิมตนเรียนการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ มักจะใช “โคลงแมบท” จากวรรณคดีเร่ืองลิลิต

พระลอในการจดจําฉันทลักษณบังคับ เพราะโคลงแมบทดังกลาวมีบังคับฉันทลักษณครบถวน

สมบูรณ ตามแบบของรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ ดังตอไปนี้ 
 
 

   เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 

  เสียงยอมยอยศใคร   ทั่วหลา 

  สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 

  สองพ่ีคิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
  
 

 ฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ มีแผนผังดังนี้ 

 

ลักษณะบังคับ 
1. บังคับคณะหรือจํานวนคํา 

บังคับคณะหรือจํานวนคําของโคลงส่ีสุภาพ มีลักษณะดังน้ี 1 บทมี 4 บาท บาทหนึ่งมี 2 

วรรค วรรคหนามีจํานวน 5 คํา วรรคหลังมีจํานวน 2 คํา ยกเวนบาทสุดทาย วรรคหลังจะมีจํานวน 4 

คํา โคลง 1 บท จึงมีจํานวนคําทั้งสิ้น 30 คํา (ไมนับคําสรอย) นอกจากนี้ วรรคหลังของบาทที่ 1 และ 

3 อาจมีคําสรอยได 

ในการแตงรอยกรอง เราพิจารณาวา พยางคก็คือคํา รอยกรองแตละชนิดมี         การกําหนด

บังคับคณะหรือจํานวนคําไวชัดเจน ในการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ อนุโลมใหคําท่ีมีเสียงพยางค

ใดพยางคหนึ่งในคํานั้น ออกเสียงสระกึ่งเสียง ก็อนุโลมไดเชน 
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 เจ็ดวันเวนดีดซอม  ดนตรี 

อักขระหาวันหนี    เน่ินชา 

สามวันจากนารี    เปนอื่น 

หนึ่งวันเวนลางหนา   อับเศราศรีหมอง 

     (โคลงโลกนิติ) 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา คํา “อักขระ” ในวรรคตนของบาทท่ี 2 มีจํานวน 3 พยางค 

สงผลใหบาทดังกลาว มีจํานวนพยางคทั้งส้ิน 6 พยางค ซึ่งในกรณีนี้มีเสียง ขะ ซึ่งเปนเสียงแบบ 

“สระกึ่งเสียง” หรือ “สระอะ” จึงอนุโลมใหคํา “อักขระ” นับเปนคํา 2 พยางค เพื่อใหวรรคตนของ

บาทที่สอง มีบังคับคณะถูกตองตามฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ เปนตน 

2. บังคับสัมผัส 

บังคับสัมผัสคือลักษณะบังคับที่หมายถึงคําคลองจองหรือเสียงสัมผัส  ซึ่งถือเปน             

ฉันทลักษณที่สําคัญในการแตงรอยกรองทุกประเภท บังคับสัมผัสของโคลงสี่สุภาพมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 
 2.1 คําสุดทายของบาทท่ี 1 สงสัมผัสกับคําท่ี 5 ของบาทที่ 2 และ บาทที่ 3 

 2.2 คําสุดทายของบาทท่ี 2 สงสัมผัสกับคําท่ี 5 ของบาทที่ 4 
 2.3 คําสุดทายของบาทท่ี 4 จะสงสัมผัสกับบทตอไปหรือไมก็ได หากผูแตง

ประสงคจะใหมีการสงสัมผัสระหวางบท ก็จะตองสัมผัสกับคําท่ี 2 หรือ 3 ในวรรคหนา ของบาทที่ 

1 บทถัดไป ดังตัวอยาง 
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บุเรงนองนามราชเจา  จอมรา-  มัญเฮย 

ยกพยุหแสนยา    ยิ่งแกลว 

มอญมานประมวลมา   สามสิบ  หมื่นแฮ 

ถึงอยุธเยศแลว    หยุดใกลนครา 

 พระมหาจักรพรรดิเผา  ภูวดล  สยามแฮ 

วางคายรายร้ีพล    เพียบหลา 

ดําริจักใครยล    แรงศึก 

ยกนิกรทัพกลา    ออกตั้งกลางสมร 

 บังอรอัคเรศผู   พิสมัย  ทานนา 

นามพระสุริโยทัย    ออกอาง 

ทรงเครื่องยุทธพิชัย   เชนอุป-  ราชแฮ 

เถลิงคชาธารควาง   ควบเขาขบวนไคล 

(โคลงภาพพระราชพงศาวดาร) 

สม

ร

คร

มหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บังคับวรรณยุกต 
ลักษณะบังคับวรรณยุกตในโคลงส่ีสุภาพ หมายถึง การใชคําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกและ

วรรณยุกตโท ตามแผนผังฉันทลักษณที่ไดกลาวไปแลวขางตน โดยมีจํานวนคําที่มีรูปวรรณยุกตเอก

ทั้งส้ิน 7 คํา และวรรณยุกตโททั้งส้ิน 4 คํา ดังตัวอยาง 
 

 จากมามาลิ่วล้ํา   ลําบาง 

บางยี่เรือเรือราพลาง   พี่พรอง 

เรือแผงชวยพานาง   เมียงมาน  มานา 

บางบรับคําคลอง    คลาวน้ําตาคลอ 
(นิราศนรินทร) 
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จากตัวอยางขางตน  แสดงใหเห็นวา บังคับวรรณยุกตในรอยกรองโคลงสี่สุภาพ มี

ดังตอไปนี้ 

คําเอก มีตําแหนงอยูที่ คําท่ี 4 ของบาทที่ 1 

   คําที่ 2 และ คําที่ 6 ของบาทท่ี 2 

   คําที่ 3 และ คําที่ 7 ของบาทที่ 3 

คําท่ี 2 และ คําที่ 6 ของบาทที่ 4 

  รวมมีคําเอกทั้งสิ้น 7 คํา 
 

คําโท มีตําแหนงอยูที่ คําท่ี 5 ของบาทที่ 1 

   คําที่ 7 ของบาทที่ 2 

   คําที่ 5 และ คําที่ 7 ของบาทที่ 4 

  รวมมีคําโททั้งสิ้น 4 คํา 
 

นอกจากนี้ คําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกและโท คําท่ี 4 และ 5 ของวรรคแรก ยังอนุโลมให

สามารถสลับที่กันไดดังตัวอยาง 

 เดือนตกนกรองเรง  สุริยง 

เย่ียมยอดยุคนธรทรง   สองฟา 

เดือนดับลับโลกคง   คนืคึ่น  อีกเฮย 

จันพี่นี้ลับหนา    นับสิ้นดินสวรรค 

(นิราศสุพรรณ) 
 

บังคับวรรณยุกตในฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ ยังมีขอยกเวนสําคัญอีกสองประการ 

กลาวคือในกรณีที่ผูรอยกรองไมสามารถหาคําเอกมาใชในการแตง ก็อนุโลมใหใช “คําตาย” แทน

ได และในกรณีที่รูปวรรณยุกตเอกหรือโท สามารถแผลงคําระหวางอักษรสูงและอักษรต่ํา ใหใชได

ตรงตามบังคับวรรณยุกต ที่เรียกวา “เอกโทษและโทโทษ” ซึ่งจะอธิบายในขอตอไป 
 

ฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพท่ีสําคัญบางประการ 

ฉันทลักษณที่ปรากฏในโคลงส่ีสุภาพบางประการ ถึงแมจะไมใชฉันทลักษณที่บังคับ แตก็

ถือวามีความสําคัญสําหรับผูรอยกรองเปนอยางย่ิง และสมควรที่จะเรียนรูไวเพื่อทําใหโคลงสี่สุภาพ

ที่รอยกรองน้ันมีความไพเราะหรือสะดวกในการแตงมากย่ิงขึ้น ประกอบดวย 
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1. คําตาย 
คําตาย เปนคําท่ีอนุโลมใหใชแทน “คําเอก” ตามบังคับฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ ใน

กรณีที่ผูแตงไมสามารถหาคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกมาใชในการรอยกรองได ดังน้ันคําตายจึงปรากฏ

อยูตรงตําแหนงเดียวกับบังคับวรรณยุกตเอก ตัวอยางเชน 

  บรรลุอาวาสแจง   เจ็บกาม 

  แจงจากจงอาราม    พระรู 
  เวรานุเวรตาม    ตัดสวาท  แลฤๅ 

  วานวัดแจงใจชู    จากชาสงวนโฉม 

(นิราศนรินทร) 

คําตาย ที่สามารถใชแทนคําเอกในการแตงโคลงส่ีสุภาพได มีลักษณะดังนี้ 

 1.1 คําท่ีประสมดวยสระเสียงสั้นในแม ก กา หรือคําท่ีมีสระเสียงส้ันและไมมี

ตัวสะกด เชน ระ ประ มิ ติ ดุ สุ เตะ เละ โตะ เลาะ เปราะ เจอะ แหละ แปะ เปนตน  

 1.2 ทุกคําท่ีสะกดดวยมาตรา แมกก แมกบ และแมกด เชน เบิก กก ราก พริก มัก 

ลบ ปรับ กราบ เมฆ นาค โอษฐ โจทย คลาด เสียด ยอด กริช เปนตน 

2. คําเอกโทษและคําโทโทษ 

 2.1 คําเอกโทษ หมายถึง คําท่ีเดิมตองมีรูปวรรณยุกตโท แตเกิดการยักเย้ืองไปเขียน

ในรูปวรรณยุกตเอกเพื่อใหถูกตองตามกฎเกณฑทางฉันทลกัษณของโคลงส่ีสุภาพ ดังน้ันคําเอกโทษ

นี้จึงมักเปนคําที่ไมมีในชีวิตจริง หรือถาหากมีใช ก็จะเปนคําที่ไมเหมาะสมกับบริบทรอบขาง ดังนั้น

เมื่อแปลความหมาย ก็ตองแปลดวยคําท่ีมีรูปวรรณยุกตโท จึงจะไดใจความตรงตามบริบท ตัวอยาง

จากนิราศสุพรรณของสุนทรภู ที่ใชคําเอกโทษ และยกมาใหพิจารณาเฉพาะบางบาท เชน 
 

 (1)เนื้อออนหอนซูเน้ือ   นองหญิง 

 (2)สืบซางทางพุทธิพงศ   ผองแผว 

 (3)ของสวนลวนเจาของ   ขายนา  ทาเฮย 

 (4)เสียงพึ่งห่ึงห่ึงหนา   นึกครามหวามถวิล 
 

จากตัวอยางโคลงบาทท่ี (1) – (4) ที่ยกมาขางตนจะเห็นวา คําเอกโทษ (1)ซู (2)ซาง (3)นา 

และ (4)พึ่ง ก็ตองเปลี่ยนไปใชคําท่ีเขียนดวยรูปวรรณยุกตโท คือ สู สราง หนา และ ผ้ึง ตามลําดับ 

จึงจะไดความหมายที่เขาใจตรงตามบริบท 

ตัวอยางคําเอกโทษในรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ เชน 

   ส
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  บางรมาดมิ่งมิตรคร้ัง  คราวงาน 

  บอกบทบุญยังพยาน   พยักหนา 

  ประทุนประดิษฐาน   แทนฮอง  หอเอย 

  แหวนประดับกับผา   พี่อางรางวัล 

       (นิราศสุพรรณ) 
 

จากตัวอยางโคลงขางตน จะเห็นวา คําเอกโทษ “ฮอง” ตองเปลี่ยนไปใชคําท่ีเขียนดวยรูป

วรรณยุกตโท คือ “หอง” จึงจะไดความหมายที่เขาใจตรงตามบริบท 

 2.2 คําโทโทษ หมายถึง คําท่ีเดิมตองมีรูปวรรณยุกตเอก แตเกิดจากการยักเย้ืองไป

เขียนในรูปวรรณยุกตโท เพื่อใหถูกตองตามกฎเกณฑทางฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ ดังน้ันคําโท

โทษนี้จึงมักเปนคําที่ไมมีในชีวิตจริง หรือถาหากมีใช ก็จะเปนคําท่ีไมเหมาะสมกับบริบทรอบขาง 

ดังน้ันเมื่อแปลความหมาย ก็ตองแปลดวยคําท่ีมีรูปวรรณยุกตโท จึงจะไดใจความตรงตามบริบท 

ตัวอยางจากนิราศสุพรรณของสุนทรภู ที่ใชคําโทโทษ และยกมาใหพิจารณาเฉพาะบางบาท เชน 
 

 (1)สาวเอยเคยออนหนุม   ทุมถนอม 

 (2)ถึงระยะสระประโยชนหยาน  บานลาว 

 (3)หวนนึกดึกเคยวอน   คอนหวา 

 (4)เห็นแตคลองนองแคลว  คลาดเขลื้อนเดือนป 
 

จากตัวอยางโคลงบาทท่ี (1) – (4) ที่ยกมาขางตนจะเห็นวา คําโทโทษ (1)หนุม (2)หยาน 

(3)หวา และ (4)เขลื้อน ก็ตองเปลี่ยนไปใชคําท่ีเขียนดวยรูปวรรณยุกตเอก คือ นุม ยาน วา และ 

เคลื่อน ตามลําดับ จึงจะไดความหมายที่เขาใจตรงตามบริบท 

ตัวอยางคําโทโทษในรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ เชน 

  เชิงเลนเปนตลาดสลาง  หลักเรือ 

 โองอางบางอิฐเกลือ   เกลื่อนกลุม 

 หลีกรองชองเล็กเหลือ   ลําบาก  ยากแฮ 

 ออกแมน้ํายํ่าถุม    ถี่ฆองสองยาม 

      (นิราศสุพรรณ) 
 

จากตัวอยางโคลงขางตน จะเห็นวา คําโทโทษ “ถุม” ตองเปลี่ยนไปใชคําท่ีเขียนดวยรูป

วรรณยุกตโท คือ “ทุม” จึงจะไดความหมายที่เขาใจตรงตามบริบท 
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3. คําสรอย 

คําสรอยหรือสรอยคํา คือคําสองคําท่ีอยูทายวรรค หรือทายบาท เพ่ือใหไดเนื้อความ

ครบถวน เพื่อเปนคําถาม เพื่อยํ้าความ หรือเพ่ือบอกใหรูวาเน้ือความตอนน้ันจบแลว คําสรอยใน

โคลงส่ีสุภาพ จะปรากฏอยูทายบาทท่ี 1 และบาทที่ 3 เทาน้ัน ทั้งน้ี คําสรอยอาจจะมีเฉพาะบางบาท 

มีทุกบาท หรือไมมีเลยก็ได เพราะไมไดเปนฉันทลักษณบังคับในโคลงสี่สุภาพ ซึ่งคําสรอยจะมี

ลักษณะใชคําท่ีมีความหมายหนึ่งคํา สวนอีกคําจะไมมีความหมาย ถือวาเปนคําสรอยที่แทจริงซ่ึง

ไดแก เทอญ แฮ นา ฤๅ แล ฮา เฮย เอย เปนตน 

ตัวอยางจากโคลงแมบท เชน 
 

  เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 

 เสียงยอมยอยศใคร   ทั่วหลา 

 สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 

 สองพ่ีคิดเองอา    อยาไดถามเผือ 

      (ลิลิตพระลอ) 
 

เทคนิคในการรอยกรองโคลงสี่สุภาพ 

ความไพเราะของโคลงส่ีสุภาพนั้น มีหลักในการพิจารณาเชนเดียวกับรอยกรองประเภท

กลอน และกาพย คือผูศึกษาตองพิจารณาความถูกตองในดานรูปแบบ หรือฉันทลักษณในการแตง

เปนเบื้องตน และพิจารณาความงามความไพเราะของคําท่ีใชความเหลื่อมล้ําตํ่าสูงของเสียง

วรรณยุกตในตําแหนงคําท่ีรับสงสัมผัสกัน และการแบงจังหวะของคําท่ีเหมาะสมในการอาน จะ

เปนองคประกอบสวนหนึ่งที่ชวยใหโคลงในบทนั้นๆ ไพเราะ 

เทคนิคในการรอยกรองโคลงสี่สุภาพใหมีความไพเราะ ตามทรรศนะของผูวิจัยมีดังนี้ 
1. ความไพเราะที่เกิดจากความถูกตองของบังคับฉันทลักษณ 

ความไพเราะท่ีเกิดจากความถูกตองของบังคับฉันทลักษณนั้น เปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุดใน     

การรอยกรองทุกประเภท โคลงสี่สุภาพ ก็เชนเดียวกัน ผูแตงจําเปนตองระมัดระวังไมใหเกิดความ

บกพรองในทางฉันทลักษณไดเปนประการแรก ประการตอมาคือ การรอยกรองโคลงสี่สุภาพ หาก

ไมมีความจําเปนตองใชฉันทลักษณที่มิไดบังคับ เชน คําเอกโทษ โทโทษ หรือคําสรอยที่ไม

สอดคลองกับบริบท ก็สมควรหลีกเลี่ยง เปนตน 

นอกจากนี้ ในเร่ืองการใชบังคับสัมผัส ก็มีประเด็นสําคัญที่ผูแตงควรพิจารณาเพื่อใหเกิด

ความไพเราะในการรอยกรองโคลงสี่สุภาพ ดังตอไปนี้ 
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 1.1 อยาใชคําท่ีมีเสียงเดียวกันรับสงสัมผัสกัน แมวาจะเขียนตางกัน เชนคําวา สัน 

สรร สรรพ สรรค สัณห และสัณฑ เปนตน 

 1.2 คําท่ี 7 ในบาทที่ 1 และในบาทท่ี 2 ไมควรใชคําท่ีสัมผัสสระเดียวกัน เพราะจะ

ทําใหคําท่ีรับสงสัมผัสบังคับมีเสียงสระเดียวกันตลอดทั้งบท สงผลใหโคลงบทนั้นไมไพเราะ เชน 
 

  หามเพลิงไวบให   ควันมา แมฮา 
 หามสุริยะจันทรา   สองหลา 
 หามเสพซึ่งภักษา   ตลอดชีพ 

 หามดั่งนี้ไดขา    จ่ึงรูลืมเธอ 

(ประจักษ ประภาพิทยากร และคนอื่นๆ, 2517: 34) 
 

 1.3 โคลงไมนิยมรอยกรองโดยมีสัมผัสในดวยสัมผัสสระ ดังน้ันในบาทหน่ึงๆ ไม

ควรมีสัมผัสสระมากกวาหนึ่งตําแหนง มิฉะนั้นจะเฝอและมีลีลาเปนกลอนไป เชน 
 

  แกมช้ําดําที่แกม   แตมดํา 

 ดูเกลื่อนเหมือนจะนํา   แนะนอง 

 แรกรักปรักปรางประจํา   จุมพิต  มิตรเอย 

 ชํ้าเชนปลาอยาตอง   แตงแตมแกมสมร 

      (วราภรณ บํารุงกุล, 2542: 71) 
 

 1.4 สัมผัสในของโคลงนิยมสัมผัสอักษรในแตละบาท ย่ิงใชคําสัมผัสอักษรกันมาก

เทาใดก็ถือวามีความไพเราะมากเทานั้น เชนกลบทอักษรลวน ในนิราศสุพรรณของสุนทรภู ที่วา 
 

  แจวแจวจักจ่ันเจา   จับใจ 

  หร่ิงหร่ิงเร่ือยเรไร    รํ่ารอง 

  แซงแซวสงเสียงใส    ซาบโสต 

  แหนงนิ่งนึกนุชนอง    นิ่มเน้ือนวลนาง 
 

 1.5  ใหคําท่ี 5 และ 6 ของทุกบาท มีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน หรือเรียกวา

สัมผัสพยัญชนะ หรือการเลมสัมผัส “ขามวรรค” จะชวยใหการรอยกรองโคลงสี่สุภาพมีความ

ไพเราะและเสียงเสนาะในการอานได เชนโคลงส่ีสุภาพในลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ของเจาพระยา

พระคลัง (หน) ที่วา 
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  ศรีสามารถเลิศล้ํา  ลําทรง 

 เหมพิมายบันยงค   ยาตรเย้ือน 

 เฉกอาสนอิศวรองค   อมเรศ 

 จากสถานทิพยเหลื้อน   ลองฟามาดิน 
 

2. ความไพเราะที่เกิดจากความถูกตองของการใชคํา 

การใชคําในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ ถือวามีความสําคัญไมนอยไปกวาฉันทลักษณ 

เพราะการใชคําในการรอยกรองท่ีมีความไพเราะเหมาะสม ยอมสงผลใหโคลงส่ีสุภาพมีความ

ไพเราะมากย่ิงข้ึน เชนการเลือกใชคําท่ีมีความหมายชัดเจน ทําใหผูอานเห็นภาพ แสดงความรู 

ความคิด ความรูสึก และมีลําดับความคิดที่เปนขั้นตอนชัดเจน เปนตน 

นอกจากน้ีแลว ยังมีหลักหรือเทคนิคในการรอยกรองโคลงสี่สุภาพ อันเกี่ยวของกับการใช

คําท่ีผูแตงสมควรพิจารณาไวเพื่อประโยชนในการแตง ดังตอไปนี้ 

 2.1 คําท่ี 7 ของบาทที่ 1 และคําท่ี 5 ของบาทที่ 2 และ 3 ไมควรใชคําท่ีมีรูป

วรรณยุกตกํากับ เพราะจะทําใหขาดความไพเราะ และในตําแหนงคําดังกลาวเปนคํารับสงสัมผัสกัน 

ถาใชคําท่ีมีเสียงจัตวาในอักษรสูง จะชวยเสริมใหเสียงไพเราะข้ึน ดังเชนตัวอยางโคลงแมบทจาก

ลิลิตพระลอท่ีวา 

  เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 

  เสยีงยอมยอยศใคร   ทั่วหลา 

  สองเขือพ่ีหลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 

  สองพ่ีคิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
 

 2.2 คําท่ี 7 ของบาทที่ 1 และคําท่ี 5 ของบาทท่ี 2 และ 3 ไมนิยมคําตาย เวนแตแตง

เพื่อแสดงความโศกเศรา หรืออึดอัดตันใจ หรือมีความชุลมุนวุนวาย เชน ลิลิตตะเลงพาย ของสมเด็จ

พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทํายุทธ

หัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชท่ีวา 

  บัดมงคลพาหไท   ทวารัติ 

  แวงเหว่ียงเบ่ียงเศียรสะบัด  เน่ืองเศรา 

  อุกคลุกพุกเงยงัด    คอคช   เศิกแฮ 

  เบนบายหงายแหงนให   ทวงทอทีถอย 
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 2.3 ใหคําท่ี 5 และ 7 ในบาทที่ 4 เปนคําเดียวกัน จะชวยสรางความไพเราะใหโคลง

บทนั้น เชน 

 พลพางพานรแกลว   กลั่นแกลวเกลื่อนหาญ 
 

 2.4 คําจบบทในโคลงไมควรใชคําตาย หรือคําท่ีมีรูปวรรณยุกต แตถาใชคําจัตวา

ในอักษรสูง จะชวยใหอานเปนทํานองเสนาะไดไพเราะย่ิงขึ้น และถาแตงหลายบทตอกันในลักษณะ

ของลิลิต อยาลงทายบทถัดไปดวยคําท่ีมีเสียงสัมผัสสระเดียวกันกับคําจบบทในบทกอน เชน 
 

  กอไผไกขันแจง   แจมเจ้ือยเฉื่อยเสียง  

 หรือ ขอสุขทุกขโศกเศรา  สิ่งรายหายสูญ 
 

 2.5 อยาใชคําแผลงที่มุงแตสัมผัสเปนสําคัญ เชน กาย แผลงเปน กายา   กายี กาเยศ 

หรือ สุข สุขขะ สุขา สุขี สุโข สุขัง ลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการจนปญญาของกวี 

 2.6 ถาเปนโคลงกระทู ความในโคลง ตองไขความกระทูใหเขาใจ ที่เรียกวาตีกระทู

แตก ดังตัวอยาง 

  หนา เนตรสมช่ือแมน  มฤคี 

  เนื้อ นุมนวลดูดี   แตงหนา 

  ใจ พาลเกงโกงมี   จิตดั่ง 

  เสือ ดุดันกลั่นกลา   โกรธรายอยาสมาน 

(โคลงสุภาษิตประจําภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) 
 

 2.7 ในคําสรอยซึ่งมีอยูสองคําน้ัน คําสรอยคําแรกจะทําหนาท่ีตอความหมายจาก

ความในเนื้อหาขางหนาใหมีความหมายครบถวน สวนสรอยคําสุดทายจะเปนคําท่ีเสริมใหเต็ม 

เพื่อใหเกิดความไพเราะ ชัดเจน เชน “เพลงพรากสัตวจําผัน   พลัดคู  เขาฤๅ” คําวา “เขาฤๅ” เปนคํา

สรอย หรือ “เอียงอกเทออกอาง อวดองค  อรเอย” คําวาอรเอย เปนคําสรอย จะเห็นวาคําสรอยคํา

หลัง คือคําวา ฤๅ และเอย เปนคําชวยเสริมเพิ่มใหโคลงนั้นใหไพเราะข้ึน การใชคําสรอยในโคลงนั้น

ไมจําเปนตองใชเสมอไป ถาโคลงบาทน้ันบทนั้น ไดความครบ และเสียงของคําไพเราะเหมาะสมอยู

แลว ก็ไมจําเปนตองเติมสรอยลงไปอีก คําสรอยที่ใชมากเชนคําวา ฤๅ นา รา ฮา เอย และเฮย เปนตน 

ตัวอยางการใชคําสรอยที่ทําใหโคลงส่ีสุภาพ “ขาดความไพเราะ” เชน 
 

 นวลน้ิวอรกรีดซ้ํา   เยียซอ  หลายเลห 
หรือ ทับทรวงพ่ีตูมตึง    ตายกลับ  เกิดหนา 
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4. แบบฝก 

 คําวาแบบฝก แบบฝกทักษะ หรือแบบฝกเสริมทักษะ เปนคําท่ีมีความหมายเดียวกัน ในท่ีนี้

ผูวิจัยขอใชคําวาแบบฝก เพื่อใหสอดคลองกับหัวขอการวิจัย 
 

4.1 ความหมายของแบบฝก 

มีผูใหความหมายของแบบฝกไวหลายทาน ดังน้ี 

 ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520: 107) กลาววา “แบบฝกหมายถึงแบบฝกเสริมทักษะ

เพิ่มเติมภาคปฏิบัติ เมื่อครูไดอธิบายภาคทฤษฎี หรือใหความรูดานเน้ือหาแลว เปนสิ่งที่นักเรียนตอง

ใชควบคูกับการเรียน ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึงกระทํา อาจกําหนดเปนแตละหนวย หรืออาจ

รวมเลมก็ได โดยมุงใหนักเรียนฝกทําดวยตนเอง เพ่ือจะไดมีทักษะ หรือความชํานาญเพ่ิมข้ึน” 

 สราวดี เพ็งศรีโคตร (2537: 29) ไดใหความหมายของแบบฝกวา “หมายถึงงานกิจกรรม 

หรือประสบการณที่ครูใหนักเรียนไดฝกหัดกระทําเพื่อทบทวน ฝกฝนเนื้อความรูตางๆ ที่ไดเรียนไป

แลว ใหเด็กเปนความจําจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได” 

 พจนานุกรมเว็บสเตอร (Webster, 1981: 640, อางถึงในอารี บัวคุมภัย, 2540: 18) ไดอธิบาย

วา “แบบฝกหมายถึงโจทยปญหา หรือตัวอยางท่ียกมาจากหนังสือ เพื่อนํามาใช หรือสอน หรือ

ผูเรียนฝกฝนทักษะตางๆ ใหดีขึ้นหลังจากท่ีเรียนบทเรียนแลว เชนทักษะการคํานวณ การทบทวน

ไวยากรณ” 

 พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ (The American Heritage Dictionary, อางถึงใน กันตดนัย 

วรจิตติพล 2542: 34) ไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไววา “แบบฝกเปนเคร่ืองมือทางการเรียน

ช้ินหนึ่งสําหรับนักเรียน โดยแบบฝกจะประกอบไปดวยขอคําถาม หรือกิจกรรม และมีชองวางให

นักเรียนเขียนคําตอบ หรือฝกทําบทเรียนในชั้นเรียน” 

กันเทอรและคณะ (Gunter et al., 1990: 80) กลาววา “แบบฝกมักใชในการใหนักเรียนฝก

เรียนดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหการแนะนําในการทําแกนักเรียน โดยการใหครูแสดง

ตัวอยางแกนักเรียนกอน โดยการใหครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชนครูใหนักเรียนทั้งช้ัน

ชวยกันตอบคําถามขอแรก และครูชวยใหคําแนะนํา จากน้ันจึงใหนักเรียนทําดวยตนเอง และ

หลังจากนักเรียนทําแบบฝกหัดเสร็จ ครู และนักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบ และซักถามขอสงสัย

ในขอคําถาม และคําตอบของการฝกรวมกัน” 

จากขอมูลขางตน สรุปวา แบบฝกหมายถึง เคร่ืองมือทางการเรียนที่จัดทําข้ึนในรูปแบบ

ของเอกสารแบบฝกหัด มีประเด็นเกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียน นํามาใชควบคูกับการเรียนการสอน 

ประกอบดวยอธิบาย คําถาม หรือกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนฝกทําในช้ันเรียนหลังจากเรียนทฤษฎี 
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โดยมีจุดมุงหมายในการเสริมสรางทักษะทางการเรียนใหเกิดแกผูเรียน เพื่อทดสอบความรูที่เกิดจาก

การเรียน และชวยผูเรียนในการทบทวนเน้ือหาบทเรียน 
 

4.2 ความสําคัญและประโยชนของแบบฝก 

การเรียนการสอนท่ีเปนวิชาทักษะนั้น ผูเรียนตองใชความสามารถทางดาน “ทักษะ” ซึ่ง

หมายถึง ผูเรียนตองมีความคลองแคลว ความรวดเร็ว และถูกตอง ซึ่งทักษะเหลาน้ีเกิดจาก             

การกระทําซํ้า หรือการฝกฝนเพื่อเกิดความชํานาญ และเมื่อภาษาไทยเปนวิชาทักษะ ครูจึงสมควร

เปดโอกาสทําซํ้า ฝกซ้ํา ซึ่งเคร่ืองมือสําคัญอยางหน่ึงท่ีใชฝกฝนใหไดผลดี คือแบบฝก ซึ่งนักการ

ศึกษา และนักวิจัยหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญ และประโยชนของแบบฝกไวดังตอไปนี้ 
บันลือ พฤกษะวัน (2534: 80) อธิบายวา “การสอนภาษาไทยควรจะฝกใหเด็กไดทําแบบฝก

หลายๆ ลักษณะ เพ่ือชวยใหไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ เมื่อแบบฝกเขามามีบทบาทและมีความจําเปน

ตอการเรียนภาษา ดังน้ันครูควรจะสรางแบบฝกขึ้นมาเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูย่ิงข้ึน แบบฝก

เปนอุปกรณการเรียนการสอนอยางหนึ่งท่ีสรางข้ึนเพื่อฝกทักษะหลังการเรียนเน้ือหาไปแลว       

แบบฝกเปนส่ิงหน่ึงท่ีชวยการสอนของครูใหประสบความสําเ ร็จ เพราะการท่ีแบบฝกครอบคลุม

เนื้อหาท้ังหมด จะชวยทุนเวลาในการสอนกฎเกณฑ การยกตัวอยาง ทั้งยังเปนการวัดผลการเรียน

การสอนในแตละเร่ืองดวย” 

รัชนี ศรีไพรวรรณ (2539: 189) และวนิดา สุขวนิช (2536:36, อางถึงใน พิมพใจ พจน-

สมพงส, 2549: 45) กลาวถึงประโยชนและความสําคัญของแบบฝกไว สามารถสรุปไดคือ แบบฝก

ชวยทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเปนเคร่ืองชวยอํานวยประโยชนในการเรียนรู ครูจะทราบความ

เขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน ชวยใหนักเรียนมีความเช่ือมั่น และสามารถประเมินผลตนเองได 

ฝกใหนักเรียนสามารถทํางานตามลําพัง และรับผิดชอบในงานของตนเองมากย่ิงข้ึน พรอมท้ัง

ทบทวนความรูไดตลอดเวลา และแบบฝกจะชวยเปนอุปกรณการสอนลดภาระครู แกไขความ

แตกตางของบุคคล สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะทางภาษาที่คงทน 

อารี บัวคุมภัย (2540: 19) อธิบายถึงความสําคัญของแบบฝกสามารถสรุปใจความสําคัญได

วา แบบฝกเสริมทักษะมีความสําคัญตอผูเรียน และผูสอน เพราะจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะ 

ทดสอบความรูของตนเอง และไดทราบผลอยางรวดเร็ว ทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนรูมากขึ้น 

อีกทั้งผูสอนก็จะไดทราบพัฒนาการ และขอบกพรองของผู เรี ยน  ซึ่งจะไดเปนแนวทางใน             

การสงเสริม หรือแกไขไดทันทวงที เปนการชวยใหบรรลุจุดประสงคการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว 

สําลี รักสุทธี (2554: 18) ไดแกไขปญหาการสอนเขียนรอยกรอง ดวยการออกแบบกิจกรรม

ตางๆ ผานส่ือการสอนโดยใชแบบฝก พบวาผูเรียนสามารถปฏิบัติได เกิดทักษะในระดับที่นาพอใจ 
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เพราะการแตงรอยกรองนั้นเปนเร่ืองท่ีไมใชวาจะแตงไดทันทีเพียงรูกฎเกณฑ แตตองฝกแตงบอยๆ 

จากงายไปหายาก การนําแบบฝกไปใชกับผูเรียนในการแตงรอยกรองไปตามลําดับขางตน ชวย

สงเสริมใหเกิดทักษะการแตงรอยยกรองใหกับผูเรียนไดเปนอยางดีและมีความเหมาะสมกับวัย 

เพ็ตต้ี (Petty, 1963: 269) กลาวถึงความสําคัญของแบบฝกวา “แบบฝกเปนสวนชวยเพิ่มเติม 

หรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของครูไดมาก ชวย

สงเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เพราะการใหนักเรียนทํา

แบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง จะทําใหประสบความสําเร็จทางดานจิตใจมาก 

ทั้งยังชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนส่ิงท่ีเรียนดวยตนเอง และใชเปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนได

อีกดวย” 
 จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา แบบฝกมีประโยชนและมีความสําคัญตอผูสอนคือ เปน

เคร่ืองมือประกอบการสอน ที่ชวยลดภาระการสอนและชวยวัดและประเมินผลทางการเรียน ทําให

ผูสอนสามารถแกไขปญหาทางการเรียนของผูเรียนไดทันทวงที สําหรับผูเรียน แบบฝกชวยให

เขาใจบทเรียนและมีทักษะทางการเรียนเพิ่มข้ึน และคงทน ชวยลดปญหาความแตกตางระหวาง

บุคคลท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน และชวยใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง 
 

4.3 ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
 การสรางแบบฝกที่ดีนั้น ผูสรางจะตองทราบลักษณะของแบบฝกที่มีคุณภาพ หรือแบบฝกที่

ดีเสียกอนเปนลําดับแรก เพื่อผูสรางจะไดสรางแบบฝกที่สงผลตอผูเรียนตามจุดประสงค ซึ่งลักษณะ

ของแบบฝกที่ดีมีผูกลาวไวดังนี้ 

 สามารถ มีศรี (2530: 28) กลาววา  “แบบฝกที่ดี ตองเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีคําส่ัง และคําอธิบาย มีคําแนะนําการใช มีรูปแบบที่นาสนใจ และมี

กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ” 

 โรจนา แสงรุงระวี (2531: 28) กลาววา “แบบฝกที่ดีนอกจากมีคําอธิบายชัดเจนแลว ควร

เปนแบบฝกสั้นๆ ใชเวลาในการฝกไมนานเกินไป และมีหลากหลายรูปแบบ” 

 บรูค (Brook, 1960: 97 - 105) และบารเนทท (Barnett, 1969: 155 - 157) (อางถึงใน อารี  

บัวคุมภัย, 2540: 19 - 20) ใหความเห็นวา “แบบฝกที่มีควรจะมีหลายรูปแบบ มีคําส่ัง หรือตัวอยางท่ี

เขาใจไดงาย สามารถศึกษาไดดวยตนเอง มีความทันตอเหตุการณ และมีความหมายตอการนําไปใช

ในชีวิตประจําวันของผูฝกหัดอยูเสมอ แมวาเวลาจะผานไปนานเทาไรก็ตาม ทําใหการเรียนคงอยูใน

ความทรงจําของผูเรียนตลอดไป” 
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 จากความเห็นดังกลาวขางตน สรุปไดวา แบบฝกที่ดีนั้น จะตองสรางข้ึนตามหลักจิตวิทยา 

มีคําส่ัง คําอธิบาย และคําแนะนําการใชแบบฝกที่ชัดเจน เขาใจงาย มีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับเร่ืองที่

เรียน มีกิจกรรมในแบบฝกที่มีความหลากหลาย มีรูปแบบท่ีกระตุนความสนใจของผูเรียน มีระดับ

ความยากงายเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูเรียน ตลอดจนใชเวลาในการฝกสั้นๆ ไมนาน

เกินไปจนทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 
 

4.4 หลักการสรางแบบฝก 

 การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพตองมีหลักการสรางท่ีสอดคลองกับลักษณะที่ดีของ

แบบฝกดวย ซึ่งในเร่ืองดังกลาวมีผูเสนอแนะไวดังนี้ 
 

 รัชนี ศรีไพรวรรณ (2539: 412) เสนอหลักในการสรางแบบฝกที่มีประสิทธิภาพวา 

 1. สรางแบบฝกใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา และพัฒนาการของนักเรียนตามลําดับขั้น

การเรียนรู แบบฝกตองมีรูปภาพจูงใจผูเรียน และเรียงลําดับของเนื้อหาจากงายไปยาก เพื่อชวยให

ผูเรียนเกิดกําลังใจในการทําแบบฝก 

 2. แบบฝกจะตองมีจุดประสงคที่ชัดเจนวาจะฝกทักษะในดานใด แลวจึงจัดเน้ือหาของแบบ

ฝกใหตรงกับจุดประสงคที่ตั้งไว 

 3. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ถาเปนไปไดควรแบงผูเรียนออกเปน

กลุมยอยตามระดับความสามารถ และจึงทํากิจกรมในแบบฝก 

 4. แบบฝกที่ดีตองมีคําชี้แจงงายๆ ส้ันๆ ที่ผูเรียนสามารถอานไดเขาใจ และสามารถทําแบบ

ฝกไดดวยตนเอง 

 5. แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูตองพิจารณาใหละเอียดถี่ถวน หรือทดลองทําดวยตนเอง

เสียกอน อยาใหเกิดขอผิดพลาด 

 6. การใหผูเรียนทําแบบฝกแตละครั้งตองเหมาะสมในดานเวลา และระดับความสนใจ 

 7. แบบฝกควรมีหลากหลายรูปแบบเพื่อกอใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และชวยให

ผูเรียนเกิดจากการทําแบบฝกความคิดสรางสรรค 

 อารี บัวคุมภัย (2540: 21) สรุปหลักในการสรางแบบฝกไววา 

 1. ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู และพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย รวมถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล กับแรงจูงใจที่จะชวยใหนักเรียนสนใจแบบฝกเสริมทักษะ 

 2. ตองต้ังจุดประสงคที่แนนอนวาจะฝกทักษะดานใดเพ่ือจัดเนื้อหาใหตรงกับจุดประสงค 
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 3. ตองมีความยากงายเหมาะสมกับวัย และระดับช้ันของนักเรียน และเรียงลําดับจากงายไป

หายาก 

 4. ตองมีคําชี้แจงท่ีเขาใจงาย และควรมีตัวอยางเพื่อใหนักเรียนเขาใจมากข้ึนจนสามารถทํา

ไดดวยตนเอง 

 5. ตองมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่กวางขวาง สงเสริมความคิด

สรางสรรค และไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย 

 6. ตองมีความถูกตองดานเน้ือหา ซึ่งทําไดโดยการตรวจสอบ หรือทดลองใชกอนที่จะ

นําไปใชจริง 

 7. ตองมีรูปภาพประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน และใชเวลาในการฝกสั้นๆ 

ประมาณ 30 – 45 นาที เพื่อปองกันไมใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 

 8. ตองใหนักเรียนทราบความกาวหนาในการทําแบบฝกทักษะของตน เพื่อเปนการจูงใจให

เกิดการเรียนรูในโอกาสตอไป 
 

 นอกจากนี้ หลักการสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพสําหรับนําไปใชกับนักเรียนนั้น  ตอง

อาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู และทฤษฎีที่ถือวาเปนแนวความคิดพ้ืนฐานของการสรางแบบฝก เขา

มาประกอบการสราง เพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของนักเรียน 

พรรณี ชูทัย (2528: 167 - 168) ไดกลาววาหลักจิตวิทยาท่ีควรนํามาใชในการสรางแบบฝก

เสริมทักษะคือทฤษฎีการเรียนรู ประกอบดวย 

 1. หลักการใกลชิด (Contiguity) คือการใชสิ่งเรา และการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนในเวลา

ใกลเคียงกัน จะสรางความพึงพอใจใหแกนักเรียน 

 2. หลักการฝกหัด (Practice) คือการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ําๆ เพื่อชวยเสริมสรางความรู

ความเขาใจท่ีแมนยํา 

 3. กฎแหงผล (Law of Effect) คือการใหนักเรียนทราบผลการทํางานของตน ไดแก การ

เฉลยคําตอบใหนักเรียนทราบผลการทํางานอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการสรางความพอใจใหแกนักเรียน 

 4. การจูงใจผูเรียน (Motivation) หมายถึงการเรียงลําดับแบบฝกจากงายไปยาก และเนื้อหา

ที่นํามาสรางเปนแบบฝกควรมีหลายรูปแบบ และควรมีภาพประกอบเพื่อเราความสนใจของ

นักเรียนมากข้ึน 
 

 สุจริต เพียรชอบ (2536: 137 - 138) ไดเสนอหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนซ่ึง

สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกไดดังนี้ 
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 1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) ครูควรคํานึงอยูเสมอวานักเรียน

แตละคนมีความรู ความถนัด ความสามารถ และความสนใจทางภาษาแตกตางกัน ดังน้ันจึงไมควร

คาดหวังท่ีจะใหนักเรียนทุกคนทําเหมือนกันหมด แตควรพยายามจะจัดระบบการเรียนการสอน 

และกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู เกิดความเจริญงอกงามใหมากท่ีสุด เทาที่จะมากได 

 2. การเรียนรูโดยการฝกฝนตามกฎแหงการเรียนรู (Law of Effect) ของธอรนไดค เกี่ยวกับ

กฎแหงการฝกหัด การเรียนเกิดขึ้นไดดีตอเมื่อใหมีการฝกฝน หรือการกระทําซ้ํา ถาผูเรียนไดฝกฝน 

ไดทําแบบฝกหัด ไดใชทักษะทางภาษามากเทาใดก็จะชวยใหมีทักษะดีมากข้ึนเทานั้น 

 3. การเสริมกําลังใจ (Reinforcement) การเสริมกําลังใจทางบวกเปนส่ือชวยใหนักเรียน

ทราบวาส่ิงท่ีตนแสดงออกไปน้ันถูกตอง เมื่อนักเรียนทราบวาตนทําไดถูกตองก็ จะเกิดความ

ภาคภูมิใจ และพยายามทํากิจกรรมตางๆ ใหดีย่ิงขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก  แนวหนึ่งคือ แนวคิดของ   

สกินเนอร (อางถึงใน เดโช สวนานนท, 2521: 159-163) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การเรียนรูจากการวางเง่ือนไขใหปฏิบัติ (Operant Conditioning) หมายถึงแนวทฤษฎี  

การเรียนรูที่อธิบายวาพฤติกรรมจะมีอัตราเขมของการตอบสนองสูงข้ึน เมื่อไดรับการเสริมแรง 

(Reinforcement) 

 2. กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement) เปนกระบวนการที่นํามาเพื่อเพิ่ม หรือลด      

การตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงน้ัน จะมีการใชตัวเสริมแรง (Rein Forcer) เชนคําชมเชย 

รางวัลที่เปนวัตถุ สัญลักษณ หรือสิทธิพิเศษตางๆ ตลอดจนการใหรูผลการกระทําของตนเอง 

 3. การใหเสริมแรงทันทีทันใด (Immediate Reinforcement) หมายถึง การกําหนดใหมี     

การเสริมแรงอยางทันทีทันใดเมื่อไดรับการตอบสนอง เชน เมื่อนักเรียนตอบ ครูใหการเสริมแรง

ทันทีวาคําตอบของนักเรียนถูก หรือผิด อยารีรอการเสริมแรงเพราะจะทําใหการเรียนรูลาชาไป 

 นอกจากน้ี ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552: 18-19) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค 

(Thorndike) ที่สอดคลองกับการสรางแบบฝก สรุปไดดังนี้ 

1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) ที่กลาววา เมื่อมีความพรอมที่จะตอบสนอง 

หรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ถามีโอกาสไดกระทํายอมเปนที่พอใจ แตถาไมพรอมท่ีจะตอบสนอง หรือ

แสดงพฤติกรรม การบังคับใหกระทํายอมทําใหเกิดความไมพอใจ  ดังน้ันการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดี 

ถาผูเรียนมีความพรอมท้ังกายและใจ 
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 2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ที่กลาววา การมีโอกาสไดกระทําซํ้าๆ ใน

พฤติกรรมหนึ่ง จะทําใหพฤติกรรมน้ันสมบูรณย่ิงข้ึน การฝกหัดท่ีมีการควบคุมท่ีดี  จะสงเสริมผล

ของการเรียนรู ดังนั้นการฝกหัดบอยๆ ที่กระทําดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร 

 3. กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) ที่กลาววา การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ความคงทนของการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดหากมีการนําไปใชบอยๆ 

ในทางตรงกันขาม หากไมมีการนําไปใชความคงทนในการเรียนรูนั้นก็ลดลง 

 4. กฎแหงผล (Law of Effect) ที่กลาววา การเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรา กับการตอบสนองจะดี

ย่ิงขึ้น เมื่อผูเรียนแนใจวาพฤติกรรมตอบสนองของตนนั้นถูกตอง การใหรางวัลจะชวยสงเสริม  การ

แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อีก ดังน้ันบุคคลเมื่อไดรับผลท่ีพึงพอใจยอมเกิดพฤติกรรมที่อยากจะเรียนรู

ตอไป 

 จากความเห็นขางตนสรุปไดวา การสรางแบบฝกตองมีวัตถุประสงคในการใชที่ชัดเจน มี

คําอธิบายและตัวอยางประกอบ มีความยากงายเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และวัยของผูเรียน  และใช

หลักจิตวิทยาในการสรางไดแก จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาพัฒนาการ 

เพราะเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน และเปนพ้ืนฐานสําคัญในการจัดกิจกรรม        

การเรียนการสอน 
 

4.6 การหาประสิทธภิาพของแบบฝก 

 การหาประสิทธิภาพของแบบฝก คือกระบวนการในการนําแบบฝกที่สรางขึ้นไปทดลองใช

กับนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมทดลองจริง (Try Out) เพื่อหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกนั้น

กอนนําไปใชในการทดลองจริง (Trail Run) (ชัยยงค พรหมวงศและคณะ, 2520: 49-52) การทดลอง

ใชดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบคาประสิทธิภาพ ตลอดจนขอบกพรองตางๆ ของแบบฝก 

เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหแบบฝกมีประสิทธิภาพดีมากย่ิงข้ึน  จากนั้นจึงผลิตออกมาเปนจํานวน

มากเพ่ือใชในการทดลองจริง 

 การสรางแบบฝกที่มีประสิทธิภาพ ผูสรางตองกําหนดเกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพ

ของแบบฝก ซึ่งตองคํานึงถึงหลักการท่ีวา การเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียนใหเกิดการพัฒนาและบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง เกณฑที่กําหนดจึง

ตองคํานึงถึง “กระบวนการ” และ “ผลลัพธ” ซึ่งวิธีในการกําหนดเกณฑดังกลาวทําไดโดยประเมิน

ผูเรียนเปน 2 พฤติกรรมคือ 1) พฤติกรรมตอเนื่อง หรือกระบวนการ และ 2) พฤติกรรมสุดทาย หรือ

ผลลัพธ โดยกําหนดใหคาประสิทธิภาพของกระบวนการคือ E1 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธคือ 

E2 ทั้งน้ีเกณฑที่กําหนดข้ึน ผูสอนจะเปนผูพิจารณาตามความพอใจโดยคํานึงวา หากเปนเน้ือหา
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ประเภทความรูความจําควรต้ังเกณฑที่ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาประเภททักษะหรือ  

เจตคติควรตั้งเกณฑที่ 75/75 จากน้ันนําแบบฝกไปทดลองใชตามกระบวนการดังน้ี 

  4.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) คือการนําแบบฝกไป

ทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปนตัวแทนของผูที่มีความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง 

และออน ประเภทละ 1 คน รวมเปน 3 คน จากนั้นนําผลท่ีไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพตาม

เกณฑที่กําหนดไว แลวปรับปรุงแบบฝกใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

  4.2 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) คือการนําแบบฝก

ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปนตัวแทนของผูที่มีความรูแตกตางกัน คือ เกง ปาน

กลาง และออน ประเภทละ 3 คน รวมเปน 9 คน จากน้ันนําผลท่ีไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑที่กําหนดไว แลวปรับปรุงแบบฝกใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

  4.3 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Try Out) คือการนําแบบฝกไป

ทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปนตัวแทนของผูที่มีความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง 

และออน ประเภทละ 10 คน รวมเปน 30 คน จากนั้นนําผลท่ีไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพตาม

เกณฑที่กําหนดไว แลวปรับปรุงแบบฝกใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 การคํานวณหาคาประสิทธิภาพของแบบฝก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เกณฑ 75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทั้งหมดสามารถทํากิจกรรม

การเรียนรู ดวยแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางเรียนได

คะแนนรอยละ 75 

เกณฑ  75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งหมดสามารถทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ หลังเรียน ไดคะแนนรอยละ 75 

เกณฑการยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝก กําหนดเกณฑไว 3 ระดับคือ 

1. สูงกวาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ สูงกวาเกณฑที่

กําหนดไวมีคาเกินรอยละ 2.5 

2. เทาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ เทากับหรือสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไว แตมีคาไมเกินรอยละ 2.5 

3. ต่ําวาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ ต่ํากวาเกณฑที่

กําหนดไว แตมีคาไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวายังมปีระสิทธิภาพยอมรับได 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

วรรณศิริ ผลประมูล (2545: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบความสามารถใน        

การเขียนรอยกรองและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับ

การสอนโดยแบบฝกเสริมทักษะประกอบการสอนกับการสอนตามคูมือครู” มีวัตถุประสงคใน    

การวิจัยคือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนรอยกรอง  และความสนใจในการเรียนวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบ   

การสอน กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2545 จํานวน 2 หองเรียน ที่ไดมาจาก

การสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก โดยแบงนักเรียนเปน 2 กลุม กลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

กลุมละ 30 คน ซ่ึงกลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบการสอน และกลุม

ควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู เคร่ืองมือที่ใช ในการวิจัยคือ แบบฝกเสริมทักษะการเขียน      

รอยกรอง แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนรอยกรอง และแบบสอบถามวัดความสนใจใน

การเรียนวิชาภาษาไทย ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

ประกอบการสอน กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการเขียนรอยกรอง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 2) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

ประกอบการสอน กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

ประกอบการสอน กอน และหลังการทดลอง มีความสามารถในการเขียนรอยกรองแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 4) นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู กอน และหลังการทดลอง มี

ความสามารถในการเขียนรอยกรอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 5) นักเรียนที่ไดรับ

การสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบการสอน กอน และหลังการทดลอง มีความสนใจใน

การเรียนวิชาภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 6) นักเรียนที่ไดรับการสอนตาม

คูมือครู กอน และหลังการทดลอง มีความสามารถในการเขียนรอยกรองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .01  

กุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ (2547: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียน

รอยกรองกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5” มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อ

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน พัฒนา และหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ ทดลองใช ประเมิน และ

ปรับปรุงแกไข กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนประถม  
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ฐานบินกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2547 จํานวน 1 หองเรียน ที่ไดมาจากการสุมอยาง

งาย ดวยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 

11 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 แบบสัมภาษณ 

และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียน ครู และผูที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาแบบ

ฝกเสริมทักษะที่มีกิจกรรมหลากหลาย รูปเลมมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม และดึงดูดความ

สนใจ  ควรฝกจากงายไปหายาก ดานเนื้อหาควรเปนเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สัตว พืช 

เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เปนเร่ืองใกลตัวนักเรียน 2) แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรอง 

กาพยยานี 11 ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําช้ีแจง แผนการจัดการเรียนรู และแบบฝกเสริม

ทักษะ ประกอบดวยเนื้อหา 9 เร่ือง แบบฝกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.75/85.10 3) 

การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะสอน  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน กิจกรรม           

การเรียนรูประกอบดวยเกม เพลง ปริศนาคําทาย กิจกรรม ฝกทักษะดวยแบบฝกเสริมทักษะ        

การเขียนรอยกรอง กาพยยานี 11 และใหนักเรียนทําแบทดสอบหลังเรียน ขณะทดลองนักเรียนมี

ความสนใจ ต้ังใจเรียน และปฏิบัติกิจกรรมไดดี 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียน

รอยกรองกาพยยานี 11 กอน และหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

กอนเรียน และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดในดานการเขียนคําสัมผัสอักษร และนักเรียน

มีความเห็นวากิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะนาสนใจ ภาษาในแบบฝกชัดเจนเขาใจงาย การตูน 

และภาพประกอบสวยงาม มีการเรียงลําดับขั้นตอนการฝกจากงายไปยาก ทําใหนักเรียนสามารถ

เขียนกาพยยานี 11 ไดรวดเร็วขึ้น  

สุปราณี นาคราช (2547: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง “การสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียน     

รอยกรองกาพยสุรางคนางค 28 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดบานทวน จังหวัด

กาญจนบุรี” มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพย

สุรางคนางค 28 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนรอยกรองกอนเรียน และหลังเรียน และศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยการใชแบบฝกเสริมทักษะ กลุมตัวอยางเปนนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดบานทวน จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 

จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบฝกเสริมทักษะการเขียน 

รอยกรองกาพยสุรางคนางค 28 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 ชุด แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินงานเขียนรอยกรอง และแบบสอบถามความคิดเห็นตอ   
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การเรียนดวยการใชแบบฝกเสริม การวิเคราะหขอมูลในการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริม

ทักษะใชคารอยละ สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชคาสถิติ t-test และหาระดับความ

คิดเห็นของนักเรียนใชคาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพ

ของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยสุรางคนางค 28 มีคาเทากับ 88.25/86.56 สูงกวา

เกณฑที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนรอยกรองกาพยสุรางคนางค 28 สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01      

3) นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพย

สุรางคนางค 28 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

พิมพใจ พจนสมพงส (2549: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธ

ในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ” มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อ 1) 

พัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกอนเรียน และหลังเรียนโดยการใชแบบฝก 3) ศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธ

ในงานอาชีพ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2549 จํานวน 34 คน โดยกําหนดระยะเวลาใน

การทดลอง 2 สัปดาห สัปดาหแรกสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง สัปดาหถัดมาสัปดาหละ 4 ช่ัวโมง รวม 7 

ช่ัวโมง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูการเขียนบทประพันธใน

งานอาชีพ 2) แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการ

เขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4) แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ การวิเคราะหขอมูลใช

สถิติ t – test dependent ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีประสิทธิภาพ 86.91/75.59 2) ความสามารถดานการเขียน

บทประพันธในงานอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังการใชแบบฝกสูงกวากอน

การใชแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 

มีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพในระดับเหมาะสมมาก 

จรินทร งามแมน (2553: บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการเขียนคําประพันธ

กลอนสุภาพและกาพยยานี  11 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1” มี

วัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกการเขียนคําประพันธ
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กลอนสุภาพและกาพยยานี 11 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 75/75 3) เพื่อทดลองใชแบบฝก 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกและศึกษาความ

คิดเห็นของท่ีมีตอแบบฝกการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 กลุมตัวอยางคือ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 โรงเรียนพัฒนบริหาธุรกิจ จังหวัดนครปฐม            

จํานวน 34 คน  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองคือ ปการศึกษา  2553 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ 3) แผนการจัดการเรียนรู 4) แบบฝกการเขียนคํา

ประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 5) แบบทดสอบการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพและกาพย

ยานี 11 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ 

(%) คาเฉลี่ย (X̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t – test of dependent และการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียน ครูและผูที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาแบบ

ฝกท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย รูปเลมทีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม ควรฝกจากงายไปยากและควร

เนนการฝกรายบุคคล 2) แบบฝกท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.64/78.82 3) ระหวางทดลองฝก 

นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน สามารถทําแบบฝกไดถูกตอง เสร็จตามเวลาท่ี

กําหนด 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 

11 กอนและหลังเรียนดวย แบบฝกการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนพึงพอใจ

กับการเรียนดวยแบบฝก โดยนักเรียนมีความเห็นวาแบบฝกมีเนื้อหานาสนใจ เขาใจงาย มีการตูน

และภาพประกอบสวยงาม มีการเรียงลําดับข้ันตอนจากงายไปยากทําใหนักเรียนสามารถเขียนคํา

ประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 ไดรวดเร็วข้ึน  
 

5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

รูโซ (Reso, 2007: 236-A) วิจัยเร่ือง ผลของการเรียนรูโดยใชแบบฝกเปนฐานในช้ันเรียน 

วิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เมดิเตอรเรเนียน สาธารณรัฐ

ตุรกี แหงประเทศไซปรัสเหนือ โดยนําการจัดการเรียนรูดังกลาวมาใชกับ นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมี

อายุระหวาง 17-23 ป จํานวน 101 กลุม วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อประเมินศักยภาพในการ

กระตุนความสนใจและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนของการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเปนฐาน

ภายใตบริบทที่กําหนด เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเรียน 2) บันทึกประจําวัน (Diary) โดยผูสอน และ 3) วิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-

Structure Interview) ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเปนฐานในหองเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ สรางความแตกตางและความสนใจใหกับนักเรียน กระตุน
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ใหนักเรียนมีจิตใจจดจอและเห็นความสําคัญในการพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการเรียนใหสูงข้ึน นอกจากน้ี นักเรียนกลุมตัวอยางมีความเห็นวา พวกเขาไมชอบ

การเรียนการสอนแบบปกติที่มีครูเปนผูสอนอยางเดียว เพราะพวกเขาไมสามารถหาโอกาสท่ี

เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเปาหมายทางภาษาของตนได 
คิวบิโล และเบรเนส (Cubillo and Brenes, 2009: 1-A) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชนของ

แบบฝกเสริมทักษะการเรียนรูเร่ือง กฎของรูปแบบข้ันสูงสุดของคําคุณศัพทในภาษาอังกฤษท่ีมีตอ

นักเรียนจากศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยคอสตาริกา ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

จุดประสงคเฉพาะทาง (English for Specific Purposes) วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษา

ความสําคัญของการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเรียนรู และ 2) เพ่ือเสนอแนะประโยชนของ

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเรียนรู  ใหแกครูผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

จุดประสงคเฉพาะทางท่ีสนใจ กลุมตัวอยางการวิจัยเปนนักเรียน 6 คน ประกอบดวยนักเรียนชาย 3 

คน หญิง 3 คน มีอายุระหวาง 20-55 ป ทดลองดวยการสอนโดยใชเสริมทักษะการเรียนรูเร่ือง กฎ

ของรูปแบบข้ันสูงสุดของคําคุณศัพทในภาษาอังกฤษ  สัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละ 45 นาที และ 1 

ช่ัวโมงตามลําดับ โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยแบบฝกกอนเรียน และวิเคราะหปญหาการใช

ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกระหวาง

เรียน ซึ่งออกแบบใหแบบฝกแตละหนวยการเรียนรูมีกิจกรรมที่หลากหลาย  และประเมินผลการ

เรียนรูโดยใชแบบฝกหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) เมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ของบทเรียน เกี่ยวกับกฎของรูปแบบข้ันสูงสุดของคําคุณศัพทในภาษาอังกฤษได นักเรียนมีความ

กระตือรือรนและภูมิใจที่สามารถทํากิจกรรมในแบบฝกสําเร็จไดดวยตนเอง และพบวา 2) ครูผูสอน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะทาง ใหความสนใจการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริม

ทักษะการเรียนรู เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง สรางความทาทาย และกอใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนมากกวาการสอนปกติ 

 ลี งอก แทน และ หงวน บู ฮวน (Thanh and Huan, 2012: 106-A) วิจัยเร่ือง การเรียนโดยใช

แบบฝกทักษะทางภาษากับความสนใจในการเรียนรูคําศัพทของนักเรียน กับนักเรียนช้ันปที่ 1 ที่

ไมใชวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัย วิน ลอง คอมมูนิตี้ ประเทศเวียดนาม จํานวน 76 คน โดยสุม

นักเรียนเปน 2 กลุมคือกลุมควบคุมเรียนโดยวิธีสอนปกติ และกลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝก

ทักษะทางภาษา เปนเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบเรียน วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคําศัพทของนักเรียน และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะทางภาษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย        
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1) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน และ 3) แบบ

สัมภาษณนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคําศัพทหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธ์ิของกลุมทดลองสูงกวา

กลุมควบคุม 2) ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณสรุปไดวา นักเรียนกลุม

ทดลองมีความเห็นวาแบบฝกเสริมทักษะทางภาษา ชวยใหเขาสามารถทํากิจกรรมในช้ันเรียนได

สําเร็จอยางกระตือรือรน ชวยใหเขาสนุกสนานในการเรียน และชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ไดมากกวาการเรียนดวยวิธีปกติ 

 เอสแฟนดิอารี (Esfandiari, 2012: 37-A) วิจัยเร่ืองการตรวจสอบอิทธิพลของการเรียนโดย

ใชแบบฝกทักษะการเขียน เกี่ยวกับพ้ืนฐานของทักษะการอานของผูเตรียมตัวสอบวัดพ้ืนฐานทาง

ภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยนานาชาติน็อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร กับนักเรียนตางชาติ จํานวน 24 

คน ที่ลงทะเบียนเรียนเตรียมตัวสอบวัดพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนนักเรียนระดับหลังปริญญา

เอกจากตะวันออกกลางและพูดภาษาอารบิกเปนภาษาแม โดยสุมนักเรียนเปน 2 กลุมคือกลุม

ควบคุม ใหเรียนโดยวิธีสอนปกติ และกลุมทดลองใหเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนที่เกี่ยวกับ

พื้นฐานของทักษะการอาน  เปนเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบเรียน วัตถุประสงคของการวิจัย

คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของท้ังสองกลุม 2) เพ่ือศึกษา

อิทธิพลของการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียน เกี่ยวกับพื้นฐานของทักษะการอานของผูเตรียม

ตัวสอบวัดพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้ง

สองกลุม พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธ์ิ

ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  และ 2) การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียน เกี่ยวกับ

พื้นฐานของทักษะการอานของผูเตรียมตัวสอบวัดพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ มีอิทธิพลในทางบวกตอ

ผูเรียน คือชวยสงเสริมใหความสามารถในทักษะการอานสูงข้ึน 

จากการศึกษางานวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวา แบบฝกเปนส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

การใชแบบฝกในการเรียนการสอนเร่ืองการเขียนรอยกรอง จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะอันเกิดจาก

การฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดความชํานาญ ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

โดยใชแบบฝกสูงข้ึน และเกิดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) วัดผลกอนและหลังการทดลอง มีแบบแผนการ

ทดลองแบบกลุมเดียว (The One Group Pretest Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ 2551: 40) ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4 แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

กอนสอน ทดลอง หลังสอน 

T1 X T2 
 

 T1  แทน  การทดสอบกอนเรียน 

 T2  แทน  การทดสอบหลังเรียน 

 X  แทน  การทดลองเรียนดวยแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน      

กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2             

ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 หองเรียน เปนหองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน รวม

นักเรียนทั้งสิ้น 103 คน 
  2. กลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียน

กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2            

ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หองเรียน เปนหองเรียนแบบคละความสามารถ รวมนักเรียนทั้งส้ิน 40 

คน ไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรตน คือการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 
2. ตัวแปรตาม คือ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

เนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใชเน้ือหา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 4 หลักการใชภาษา มาตรฐานการเรียนรู ท 4.1 เขาใจ

ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทาง

ภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ตัวช้ีวัดขอที่ 4 การแตง  

บทรอยกรอง โดยใชเน้ือหาจากสาระการเรียนรูแกนกลาง กาพย โคลง รายและฉันท 
 

ระยะเวลาในการทดลอง  

 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ

เรียน รวมท้ังส้ิน 16 คาบเรียน รวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวนท้ังส้ิน 3 ชุด มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 แบบฝกชุดที่ 1 คําไวพจน 

1.2 แบบฝกชุดที่ 2 คําสัมผัส 

1.3 แบบฝกชุดที่ 3 การแตงโคลงส่ีสุภาพ 

2. แผนการจัดการเรียนรูการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพกอนเรียนและหลังเรียน 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ี

สุภาพ 
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  

ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนในการวิจัยตางๆ ดังตอไปนี ้

 1. ขั้นเตรียมการ 

 2. ขั้นสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 3. ขั้นทดลอง 

 4. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
 

1. ขั้นเตรียมการ 

ศึกษาคนควาตํารา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับดังนี้ 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 – 6 

1.2 การแตงรอยกรองและการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

1.3 การสรางแบบฝกการแตงรอยกรอง 

1.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
1.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

1.6 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

2. ขั้นสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

 2.1.1 แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

 2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

2.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตง

โคลงส่ีสุภาพ 

การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือขางตนมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
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2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

2.1.1 แบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ 

  2.1.1.1 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน 

ท 4.1 

  2.1.1.2 วิเคราะหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแตงโคลงส่ีสุภาพและกําหนดขอบเขต

ของเนื้อหา 

  2.1.1.3 ศึกษาคนควาตํารา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง

และหาประสิทธิภาพของแบบฝก 

  2.1.1.4 สรางแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

จํานวนท้ังส้ิน 3 ชุดคือ แบบฝกชุดท่ี 1 คําไวพจน แบบฝกชุดท่ี 2 คําสัมผัส และแบบฝกชุดท่ี 3      

การแตงโคลงส่ีสุภาพ 

  2.1.1.5 นําแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแบบฝกในดาน

เนื้อหา รูปแบบ การใชภาษา และการวัดและประเมินผล จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข 

  2.1.1.6 นําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ปรับปรุงแกไขแลว เสนอใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาไทย เพื่อ 

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแบบฝกในดานความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

กําหนดเกณฑในการพิจารณาใหคะแนนของผูเช่ียวชาญดังนี้ 
 

ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพนั้น 

   มีความสอดคลองกับจุดประสงค 

ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจวาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

นั้นมีความสอดคลองจุดประสงคหรือไม 

ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพนั้น 

   ไมมีความสอดคลองจุดประสงค 
 

  2.1.1.7 หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ของ เคอรลิงเจอร (Kerlinger, 2000: 667 อางถึงใน ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, 2549: 65) ระหวาง

คุณลักษณะแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ กับวัตถุประสงคของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ ทั้งน้ี 
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เมื่อคาดัชนีความสอดคลองที่มีคาต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพมีความ

สอดคลองขางตนอยูในเกณฑที่ยอมรับได  โดยแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาดัชนีความสอดคลองเฉล่ียเทากับ 0.96 ซึง่ถือวาอยูในเกณฑที่

ยอมรับได 
  2.1.1.8 นําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) คือการนําแบบฝก

ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ที่ไมใช     

กลุมตัวอยาง โดยกําหนด เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 1 คน รวมเปน 3 คน ที่ไดมาจากการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และนํามาทดลองหาคาประสิทธิภาพของแบบฝก

ตามเกณฑ 75/75 ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 75.47/76.67 ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) 
 

 
จํานวน 

นักเรียน 
คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รอยละของคา 

ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรียน 

(กระบวนการ) 
3 988 745.67 24.13 75.47 

หลังเรียน 

(ผลลัพธ) 
3 30 23.00 1.5 76.67 

  

การหาประสิทธิภาพในคร้ังนี้มีขอเสนอแนะคือ 

แบบฝกมีขอบกพรองเร่ืองการพิมพ พบวายังมีการพิมพผิด  และพิมพตก ทําให

เนื้อหาของแบบฝกสับสน เชน ชุดคําไวพจนมีตัวลวงในแบบฝกเปนคําตอบที่ถูกตอง ชุดคําสัมผัสมี

ตัวอยางคําซํ้ากัน และชุดการแตงโคลงส่ีสุภาพตอนเติมวรรณยุกตบางขอไมไดลบวรรณยุกตออก 

เปนตน ผูวิจัยจึงปรับแกไขใหถูกตอง 

  นอกจากน้ียังพบขอบกพรองเร่ืองขนาดของตัวอักษร เมื่อพิมพเปนเลมแลว พบวา 

ขนาดของตัวอักษร โดยเฉพาะโจทย หรือเนื้อหาในแบบฝกที่ใหนักเรียนทําในแตละตอนมีขนาด

เล็กไป ทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายในการอาน หรือลดความนาสนใจของแบบฝกลง เพราะ

ตัวอักษร ไมชัดเจน ผูวิจัยจึงปรับแกขนาดตัวอักษร ทั้งสวนของโจทย และเนื้อหาในแบบฝกใหมี

ขนาดใหญขึ้นเพ่ือเพิ่มความนาสนใจ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) คือการนํา

แบบฝกไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ที่

ไมใชกลุมตัวอยาง โดยกําหนด เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 3 คน รวมเปน 9 คน ที่ไดมา

จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และนํามาทดลองหาคาประสิทธิภาพของ

แบบฝกตามเกณฑ 75/75 ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 76.59/79.63 ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) 
 

 
จํานวน 

นักเรียน 
คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รอยละของคา 

ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรียน 

(กระบวนการ) 
9 988 756.67 26.87 76.59 

หลังเรียน 

(ผลลัพธ) 
9 30 23.89 1.32 79.63 

 

 

การหาประสิทธิภาพในคร้ังนี้มีขอเสนอแนะคือ 

แบบฝกมีขอบกพรองเร่ืองของเนื้อหาในโจทยของแบบฝกมากเกินความจําเปน 

เชนแบบฝกชุดคําสัมผัสตอนที่ใหนําคําตัวอยางจากช่ือคนมาเรียงใหสัมผัสกัน มีจํานวนคําตัวอยาง

มากเกินไป ทําใหผูเรียนเกิดความสับสนและใชเวลาในการเลือกคํามาเติมคําตอบนาน ผูวิจัยจึงปรับ

เนื้อหาในโจทยดังกลาวใหนอยลงและมีตัวอยางท่ีชัดเจนเพ่ือใหกระชับมากขึ้น นอกจากน้ียังพบ

ขอบกพรองเร่ืองการเรียงพิมพ เนื่องจากการวางหนาบางตอนท่ีมีเนื้อหาตอเนื่องกัน มีการขึ้นหนา

ใหม ทําใหผูเรียนตองเปดเน้ือหากลับไปกลับมา ไมสะดวกในการทําแบบฝก จึงมีการจัดเรียงหนา

ใหสะดวกตอการทําแบบฝกมากข้ึน 

นอกจากน้ียังพบขอบกพรองเร่ืองการพิมพกรอบคําตอบบางตอนของแบบฝก 

พบวามีพื้นที่ในการเติมคําตอบนอย และการเติมสีลงในสวนของกรอบเนื้อหาหรือกรอบคําตอบ ทํา

ใหการอานเน้ือหาและเขียนตอบลงในแบบฝกไมชัดเจนเนื่องจากสีในกรอบเขมกวาสีของหมึกพิมพ 

และสีของปากกาที่นักเรียนเขียนตอบ ผูวิจัยจึงปรับขยายพ้ืนที่ของกรอบคําตอบใหสามารถเขียน

ตอบไดงาย และปรับใหกรอบเน้ือหาและกรอบคําตอบมีสีสันท่ีออนลงเพื่อเพ่ิมความชัดเจนในการ

อานและเขียนตอบแบบฝก 
 

ขั้นตอนท่ี 3 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Try Out) คือการนํา     

แบบฝกไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ที่
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ไมใชกลุมตัวอยาง โดยกําหนด เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 10 คน รวมเปน 30 คน ที่ไดมา

จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และนํามาทดลองหาคาประสิทธิภาพของ       

แบบฝกตามเกณฑ 75/75 ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 79.09/80.22 ดังตาราง 
 

 

ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Try Out) 
 

 
จํานวน 

นักเรียน 
คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รอยละของคา 

ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรียน 

(กระบวนการ) 
30 988 781.40 33.74 79.09 

หลังเรียน 

(ผลลัพธ) 
30 30 24.07 2.15 80.22 

 

การหาประสิทธิภาพในคร้ังนี้มีขอเสนอแนะคือ 

แบบฝกมีขอบกพรองเร่ืองการจัดลําดับเนื้อหาในแบบฝก เนื่องจากแบบฝกบาง

ตอนมีการเรียงลําดับของเนื้อหาท่ีใชเวลาในการทํานานไวกอน เชนชุดคําไวพจนตอนที่ 1 และชุด           

คําสัมผัสตอนที่ 1 ที่ผูเรียนตองเติมคําตอบมากกวาตอนท่ี 2 เปนตน จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูเรียน

ตองทําแบบฝกที่มีเน้ือหามาก ใชเวลาในการทํานานต้ังแตเร่ิมทํา ทําใหเกิดความทอแท และขาดแรง

กระตุนในการทําแบบฝก ผูวิจัยจึงทบทวนรายละเอียดของแบบฝกแตละชุดวาตอนใดมีจํานวนที่เติม

คําตอบมากและใชเวลาในการทํานาน ตลอดจนความยากของแตละตอน วาตอนใดยากกวา แลวจัด

เรียงลําดับแตละตอนใหมใหเหมาะสม 

นอกจากน้ียังพบขอบกพรองเร่ืองเนื้อหา ผูวิจัยพบวา เน้ือหาบางชุดของแบบฝกยัง

ไมครบถวน เชนแบบฝกชุดที่ 3 เร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพ ควรสรุปเร่ืองเทคนิคในการแตงโคลงส่ี

สุภาพลงไปในเนื้อหาสวนนําของแบบฝกดวย เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสทบทวนเนื้อหาดังกลาว

ในขณะทดลองแตงโคลงส่ีสุภาพจากคําส่ังของแบบฝก ดังน้ันผูวิจัยจึงเพ่ิมเติมเน้ือหาสวนดังกลาว

ลงในแบบฝก 

2.1.1.9  นําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูการแตงโคลงสี่สภุาพ 

 2.1.2.1 ศึกษาหลักสูตรและแนวทางในการจัดการเรียนรู จากเอกสารหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐานการ

เรียนรูและตัวช้ีวัด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 สาระท่ี 4 หลักการใชภาษา 

 2.1.2.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และคูมือ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

 2.1.2.3 ศึกษาเอกสาร ตํารา และคูมือ เกี่ยวกับโคลงสี่สุภาพ วิเคราะหรายละเอียด

ของเนื้อหา เพื่อกําหนดจํานวนคาบเรียนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 2.1.2.4 สรางแผนการจัดการเรียนรู การแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีรายละเอียดของแผนประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ สาระการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน 

การประเมินผลการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

และรายละเอียดของเน้ือหาสาระ จํานวน 3 แผน คาบละ 50 นาที รวมทั้งส้ิน 16 คาบเรียน รวมการ

ทดสอบกอนและหลังเรียน มีรายละเอียดของแตละคาบดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 8 รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรูการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

แผนท่ี หัวเร่ือง คาบ เวลา (นาที) 

1 

การทดสอบกอนเรียน 1 50 

พ้ืนฐานในการแตงรอยกรอง: คําไวพจน 1 50 

แบบฝกชุดท่ี 1: คําไวพจน 2 100 

2 
พ้ืนฐานในการแตงรอยกรอง: คําสัมผัส 1 50 

แบบฝกชุดท่ี 2: คําสัมผัส 2 100 

3 

พ้ืนฐานในการแตงโคลงส่ีสุภาพ 2 100 

แบบฝกชุดท่ี 3: การแตงโคลงสี่สุภาพ ตอนฉันทลักษณบังคับ 2 100 

แบบฝกชุดท่ี 3: การแตงโคลงสี่สุภาพ ตอนฉันทลักษณสําคัญ 1 50 

แบบฝกชุดท่ี 3: การแตงโคลงสี่สุภาพ ตอนการฝกแตงโคลงสี่สุภาพ 3 150 

การทดสอบหลังเรียน 1 50 

 รวม 16 800 
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 2.1.2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ

ความถูกตองสอดคลอง ในดานความเหมาะสมของมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด สาระสําคัญ 

สาระการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน  การ

ประเมินผลการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู และรายละเอียดของเน้ือหาสาระ 

 2.1.2.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู แลวนําไปเสนอใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 

ทาน เปนผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาไทย เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแผนการ

จัดการเรียนรูในดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความสอดคลอง กําหนดเกณฑใน

การพิจารณาใหคะแนนของผูเช่ียวชาญดังนี้ 
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้น 

   มีความสอดคลองกับจุดประสงค 

ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรู 

นั้นมีความสอดคลองจุดประสงคหรือไม 

ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้น 

   ไมมีความสอดคลองจุดประสงค 
 

 2.1.2.7 หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ของ เคอรลิงเจอร (Kerlinger, 2000: 667 อางถึงใน ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, 2549: 65) ระหวาง

คุณลักษณะแผนการจัดการเรียนรู กับวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้ เมื่อคาดัชนีความ

สอดคลองท่ีมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองขางตนอยูในเกณฑที่

ยอมรับได สรุปผลการหาคาดัชนีความสอดคลองรวมของแผนการจัดการเรียนรู มีคาเทากับ 0.97 ซึ่ง

ถือวาอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

 ทั้งน้ี ในการหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง คํา

สัมผัส พบวา ลําดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูยังไมชัดเจน และไดรับการแนะนําจาก

ผูเช่ียวชาญ 2 ประเด็น คือ 1) ใหลดกิจกรรมการทายปริศนารอยกรองข้ันนําเขาสูบทเรียนใหนอยลง 

เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความกระชับ  และ  2)  กิจกรรมในขั้นสอนบางรายการ 

เชน การสรุปความรูเปนผังมโนภาพ และการสรุปความรูลงในสมุดบันทึกของนักเรียน ใหปรับ

นํามาใชเปนกิจกรรมในขั้นสรุป ผูวิจัยจึงปรับปรุงแกไขลําดับขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู

ดังกลาวตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญใหมีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
2.1.2.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การแตงโคลงสี่สุภาพ 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 ประกอบดวย แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบอัตนัย     

การแตงโคลงส่ีสุภาพ จํานวน 1 ขอ มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

 2.2.1.1 แบบทดสอบปรนัย 

  2.2.1.1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด ช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 4 – 6 สาระท่ี 4 หลักการใชภาษา 

  2.2.1.1.2  ศึกษาเอกสาร ตํารา และคูมือ เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ 

และการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

  2.2.1.1.3 ศึกษาเอกสาร ตํารา และคูมือ เกี่ยวกับโคลงส่ีสุภาพ วิเคราะห

รายละเอียดของเน้ือหา เพื่อกําหนดประเด็นการสรางแบบทดสอบและจัดทําตารางวิเคราะหเนื้อหา

การแตงโคลงส่ีสุภาพ 

  2.2.1.1.4 สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตง

โคลงส่ีสุภาพดังรายละเอียดในตาราง 
 

ตารางท่ี 9 ตารางวิเคราะหเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
  

เน้ือหา 
ความรู 

ความจํา 

ความ 

เขาใจ 

การ 

นําไปใช 

การ 

วิเคราะห 

การ 

สังเคราะห 

การ 

ประเมินคา 
รวม 

คําสัมผัส - 2 2 - - - 4 

คําเปนคําตาย - 3 2 - - - 5 

คําเอก คําโท 

คําเอกโทษ 

คําโทโทษ 

- 3 2 - - - 5 

ฉันทลักษณ

ของ 

โคลงสี่สุภาพ 

- 3 3 - - - 6 

รวม - 11 9 - 1* - 21 
 

*แบบทดสอบอัตนัย 
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2.2.1.1.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ เปน

แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ใหสอดคลองตามประเด็นในตารางขางตน 

  2.2.1.1.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ เสนอให

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและการใชภาษา จากนั้นปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  2.2.1.1.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ เสนอให

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาไทย ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

ของแบบทดสอบในดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความสอดคลองของ

แบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู กําหนดเกณฑในการพิจารณาใหคะแนนของผูเช่ียวชาญดังนี้ 
 

ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบน้ันมีความสอดคลอง 

   กับจุดประสงคการเรียนรู 

ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบน้ันมีความสอดคลอง 

กับจุดประสงคการเรียนรู 
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบน้ันไมมีความสอดคลอง 

กับจุดประสงคการเรียนรู 
 

  2.2.1.1.8 หาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ของ เคอรลิงเจอร (Kerlinger, 2000: 667 อางถึงใน ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, 2549: 

65) ระหวางคุณลักษณะ และความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  ทั้งน้ี เมื่อ

คาดัชนีความสอดคลองที่มีคาต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาแบบทดสอบมีความสอดคลองขางตนอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได โดยสรุปผลการหาคาดัชนีความสอดคลองไดคือ คาดัชนีความสอดคลองรายขอ

ต่ําสุดมีคาเทากับ 0.67 คาดัชนีความสอดคลองรายขอสูงสุดมีคาเทากับ 1.00 และคาดัชนีความ

สอดคลองรวมมีคาเทากับ 0.93 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ยอมรับได  

  2.2.1.1.9 ปรับปรุงแบบทดสอบแลว นําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยาง และเปนตัวแทนของนักเรียนที่มีความรูสูงท่ีสุดในชวงช้ัน คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ปที่ 6 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี      

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 35 คน ที่เคยเรียนเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพมากอน 
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  2.2.1.1.10 นําผลการทดลองมาวิเคราะหคาความยากงาย (Level of 

Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination Index) รายขอ (ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ. 2549: 53 - 

54) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 2010 

  2.2.1.1.11 คัดเลือกแบบทดสอบ ขอท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 

0.80 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป พรอมท้ังปรับปรุงขอที่ไมถึงเกณฑจนไดแบบทดสอบ

ที่สมบรูณจํานวน 20 ขอ ผลการคัดเลือกพบวา ไดแบบทดสอบขอท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.22 

– 0.77 และแบบทดสอบที่มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.29 – 0.58 ซึ่งถือวา มีคาความยากงายและ   

คาอํานาจจําแนกท่ีเหมาะสม 

  2.2.1.1.12 นําแบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ที่ผานการปรับปรุงแลวขางตน 

มาหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) (ธีรศักด์ิ อุน-

อารมยเลิศ. 2549: 75) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 2010 ซึ่งผลการหาคาความ

เช่ือมั่นพบวา มีคาเทากับ 0.92 ซึ่งเกิน 0.70 ขึ้นไป ถือวามีคาความเช่ือมั่นเหมาะสม 

  2.2.2.1.13 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ ไปใชกับ

กลุมตัวอยางในการทดสอบกอนและหลังเรียนตอไป 
 

2.2.1.2 แบบทดสอบอัตนัย 

  2.2.1.2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด ช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 4 – 6 สาระท่ี 4 หลักการใชภาษา 

  2.2.1.2.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และคูมือ เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ 

และการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

  2.2.1.2.3 ศึกษาเอกสาร ตํารา และคูมือ เกี่ยวกับโคลงส่ีสุภาพ วิเคราะห

รายละเอียดของเน้ือหา เพื่อกําหนดประเด็นการสรางแบบประเมินช้ินงาน (Rubric) การแตงโคลงส่ี

สุภาพ 

  2.2.1.2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ เปน

แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอ โดยกําหนดใหผูเรียนแตงโคลงส่ีสุภาพจากการดูรูปที่กําหนดให 

และสรางแบบประเมินชิ้นงาน (Rubric) คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีรายการประเมินและรายละเอียด

การประเมินดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 10 แบบประเมินชิ้นงาน (Rubric) การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

 ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1.ฉันทลักษณ      

2. เนื้อหาสาระ      

3. การใชถอยคํา      

4. ความคิดสรางสรรค      
 

รายละเอียดการประเมิน 

เกณฑการประเมินการแตงโคลงส่ีสุภาพน้ี ปรับปรุงจาก การพัฒนาเกณฑการ

ประเมินงานเขียนรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ ยุทธ โตอดิเทพย 

(2544: 124) ใชในการประเมินงานเขียนรอยกรองโคลงสี่สุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

4 โดยใชรวมกับแบบประเมินการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ ซึ่งพิจารณาตามเกณฑการประเมิน 4 

ดานดังนี้ 

1. ดานฉันทลักษณ 

คะแนน 5 ดีมาก หมายถึง โคลงสี่สุภาพที่แตงไดถูกตองตาม

ระเบียบฉันทลักษณทุกดานประกอบดวย สัมผัสนอกถูกตองทุกตําแหนง จํานวนคําในคณะ

ครบถวน จํานวนคําเอกและคําโทครบถวน การวางตําแหนงของคําเอกและคําโทถูกตอง ใชคําตาย

แทนคําเอกไดถูกตอง (ถามี) ตลอดจนมีสัมผัสพยัญชนะเพื่อสรางความไพเราะทางดานเสียง 

คะแนน 4 ดี หมายถึง โคลงสี่สุภาพที่แตงไดถูกตองตามระเบียบ

ฉันทลักษณทุกดานประกอบดวย สัมผัสนอกถูกตองทุกตําแหนง จํานวนคําในคณะครบถวน 

จํานวนคําเอกและคําโทครบถวน การวางตําแหนงของคําเอกและคําโทถูกตอง ใชคําตายแทนคําเอก

ไดถูกตอง (ถามี) แตไมมีการใชสัมผัสพยัญชนะเพื่อสรางความไพเราะทางดานเสียง 

คะแนน 3 ปานกลาง หมายถึง โคลงสี่สุภาพที่แตงไดถูกตองตาม

ระเบียบฉันทลักษณ สัมผัสนอกถูกตองทุกตําแหนง แตมีขอควรปรับปรุงทางฉันทลักษณบาง

ประการ รวมแลวไมเกิน 2 ตําแหนง เชน จํานวนคําในคณะมากหรือนอยเกินไป จํานวนคําเอกและ

คําโทไมครบถวน แตไมเกิน 1 ตําแหนง การวางตําแหนงของคําเอกและคําโทผิดตําแหนงตามบังคับ

ฉันทลักษณ แตไมเกิน 1 ตําแหนง ใชคําตายแทนคําเอกผิด (ถามี) และไมมีการใชสัมผัสพยัญชนะ

เพื่อสรางความไพเราะทางดานเสียง 
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คะแนน 2 พอใช หมายถึง โคลงส่ีสุภาพท่ีแตงไดถูกตองตาม

ระเบียบฉันทลักษณ สัมผัสนอกถูกตองทุกตําแหนง แตมีขอควรปรับปรุงทางฉันทลักษณบาง

ประการ รวมแลวไมเกิน 3 ตําแหนง เชน จํานวนคําในคณะมากหรือนอยเกินไป จํานวนคําเอกและ

คําโทไมครบถวน การวางตําแหนงของคําเอกและคําโทผิดตําแหนงตามบังคับฉันทลักษณ ใชคําตาย

แทนคําเอกผิด (ถามี) และไมมีการใชสัมผัสพยัญชนะเพื่อสรางความไพเราะทางดานเสียง 

คะแนน 1 ปรับปรุง หมายถึง โคลงสี่สุภาพที่มีขอบกพรองทาง

ฉันทลักษณ สัมผัสนอกผิดต้ังแต 1 ตําแหนงข้ึนไป และมีขอควรปรับปรุงทางฉันทลักษณ 4 

ตําแหนงข้ึนไป เชน จํานวนคําในคณะมากหรือนอยเกินไป จํานวนคําเอกและคําโทไมครบถวน 

การวางตําแหนงของคําเอกและคําโทผิดตําแหนงตามบังคับฉันทลักษณ ใชคําตายแทนคําเอกผิด (ถา

มี) และไมมีการใชสัมผัสพยัญชนะเพื่อสรางความไพเราะทางดานเสียง 

2. ดานเน้ือหาสาระ 

คะแนน  5 ดีมาก  หมายถึง  โคลงส่ีสุภาพที่แตงแลวเ น้ือหา

สอดคลองกับรูปแบบอยางเหมาะสมกลมกลืน ตรงประเด็นชัดเจน มีสัมพันธภาพกับหัวขอหรือภาพ

ที่กําหนดใหแตง มีการต้ังช่ือเร่ืองท่ีสรางสรรคและสอดคลองกับเน้ือหาที่ เขียน  ตลอดจนมี

ประโยชนในดานความรูและความคิด 

คะแนน 4 ดี หมายถึง โคลงสี่สุภาพที่แตงแลวเนื้อหาสอดคลอง

กับรูปแบบอยางเหมาะสมกลมกลืน ตรงประเด็นชัดเจน มีสัมพันธภาพกับหัวขอหรือภาพท่ี

กําหนดใหแตง มีการตั้งช่ือเร่ืองที่สรางสรรคและสอดคลองกับเนื้อหาที่เขียน แตเนื้อหายังไมมี

ประโยชนในดานความรูและความคิด 

คะแนน 3 ปานกลาง โคลงสี่สุภาพที่แตงแลวเน้ือหาสอดคลอง

กับรูปแบบอยางเหมาะสมกลมกลืน ตรงประเด็นชัดเจน มีสัมพันธภาพกับหัวขอหรือภาพท่ี

กําหนดใหแตง การตั้งช่ือเร่ืองยังขาดความสรางสรรคและไมสอดคลองกับเนื้อหาที่เขียน และ

เนื้อหายังไมมีประโยชนในดานความรูและความคิด 

คะแนน 2 พอใช โคลงส่ีสุภาพท่ีแตงแลวเนื้อหาสอดคลองกับรูป

แบบอยางเหมาะสมกลมกลืน ตรงประเด็นชัดเจน แตไมปรากฏสัมพันธภาพกับหัวขอหรือภาพท่ี

กําหนดใหแตง การตั้งช่ือเร่ืองยังขาดความสรางสรรคและไมสอดคลองกับเนื้อหาที่เขียน และ

เนื้อหายังไมมีประโยชนในดานความรูและความคิด 

คะแนน 1 ปรับปรุง โคลงส่ีสุภาพที่แตงแลวเนื้อหาไมสอดคลอง

กับรูปแบบ ประเด็นไมชัดเจน (เชนเนื้อหาวกวน สับสน) ไมปรากฏสัมพันธภาพกับหัวขอหรือภาพ
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ที่กําหนดใหแตง การตั้งช่ือเร่ืองยังขาดความสรางสรรคและไมสอดคลองกับเน้ือหาที่เขียน และ

เนื้อหายังไมมีประโยชนในดานความรูและความคิด 

3. ดานการใชถอยคํา 

คะแนน  5 ดีมาก หมายถึง โคลงส่ีสุภาพที่ใชถอยคําถูกตอง 

ประกอบดวย การสะกดคําถูกตองทุกคํา การสื่อความหมายของคําชัดเจน และใชคําเหมาะสมกับ

เนื้อหา มีการสรรคํา เพื่อใหงามดวยรสคํา รสความ และชวยสรางบรรยากาศ มีการใชกวีโวหาร เชน 

อุปมา อุปลักษณ การใชคําสัญลักษณ ฯลฯ เพ่ือสรางความนาสนใจ ประทับใจ ทําใหเกิดจินตนาการ 

และความซาบซึ้ง 

คะแนน  4 ดี  หมายถึง  โคลงส่ีสุภาพที่ ใช ถอยคํ าถู กตอ ง 

ประกอบดวย การสะกดคําถูกตองทุกคํา การสื่อความหมายของคําชัดเจน และใชคําเหมาะสมกับ

เนื้อหา มีการสรรคํา เพื่อใหงามดวยรสคํา รสความ และชวยสรางบรรยากาศ แตขาดการใชกวี

โวหาร เชน อุปมา อุปลักษณ การใชคําสัญลักษณ ฯลฯ เพื่อสรางความนาสนใจ ประทับใจ ทําให

เกิดจินตนาการ และความซาบซึ้ง 

คะแนน 3 ปานกลาง หมายถึง โคลงสี่สุภาพที่ใชถอยคําถูกตอง 

ประกอบดวย การสะกดคําถูกตองทุกคํา การสื่อความหมายของคําชัดเจน และใชคําเหมาะสมกับ

เนื้อหา แตขาดการสรรคํา เพื่อใหงามดวยรสคํา รสความ และชวยสรางบรรยากาศ และขาดการใช

กวีโวหาร เชน อุปมา อุปลักษณ การใชคําสัญลักษณ ฯลฯ เพ่ือสรางความนาสนใจ ประทับใจ ทําให

เกิดจินตนาการ และความซาบซึ้ง 

คะแนน  2 พอใช หมายถึง โคลงสี่สุภาพที่ใชถอยคําถูกตอง 

ประกอบดวย การสะกดคําถูกตองทุกคํา การส่ือความหมายของคําชัดเจน แตการใชคําบางคําไม

เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา ขาดการสรรคํา เพื่อใหงามดวยรสคํา รสความ และชวยสราง

บรรยากาศ และขาดการใชกวีโวหาร เชน อุปมา อุปลักษณ การใชคําสัญลักษณ ฯลฯ เพ่ือสรางความ

นาสนใจ ประทับใจ ทําใหเกิดจินตนาการ และความซาบซึ้ง 

คะแนน 1 ปรับปรุง หมายถึง โคลงส่ีสุภาพท่ีมีขอบกพรองในการ

ใชถอยคํา ต้ังแตการสะกดคําผิด ใชคําไมสื่อความหมาย และไมเหมาะสมกับบริบทของเน้ือหา ขาด

การสรรคํา เพื่อใหงามดวยรสคํา รสความ และชวยสรางบรรยากาศ และขาดการใชกวีโวหาร เชน 

อุปมา อุปลักษณ การใชคําสัญลักษณ ฯลฯ เพ่ือสรางความนาสนใจ ประทับใจ ทําใหเกิดจินตนาการ 

และความซาบซึ้ง 
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4. ดานความคิดสรางสรรค 

คะแนน  5 ดีมาก  หมายถึง  โคลงส่ีสุภาพที่มีการนํ า เสนอ

แนวความคิดแปลกใหม ไมคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากแนวความคิดของผู อื่น มีการช้ีใหเห็นถึง

ตนเหตุ มีการสะทอนปญหา หรือปรากฏการณตามท่ีเปนจริงของปญหาอยางถูกตอง มีการแนะ

แนวทางแกปญหาหรือทางออกท่ีดกีวาของปรากฏการณนั้น มีวิสัยทัศน และนําเสนอความคิดใหม

ที่สอดคลองกับยุคสมัยไดอยางเหมาะสม 

คะแนน 4 ดี หมายถึง โคลงส่ีสุภาพที่มีการนําเสนอแนวความคิด

แปลกใหม ไมคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากแนวความคิดของผูอื่น มีการช้ีใหเห็นถึงตนเหตุ มีการ

สะทอนปญหา หรือปรากฏการณตามท่ีเปนจริงของปญหาอยางถูกตอง มีการแนะแนวทางแกปญหา

หรือทางออกท่ีดีกวาของปรากฏการณนั้น แตยังขาดการเสนอวิสัยทัศน หรือขาดการนําเสนอ

ความคิดใหมที่สอดคลองกับยุคสมัยไดอยางเหมาะสม 

คะแนน 3 ปานกลาง หมายถึง โคลงสี่สุภาพที่มีการนําเสนอ

แนวความคิดแปลกใหม ไมคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากแนวความคิดของผูอื่น มีการช้ีใหเห็นถึง

ตนเหตุ มีการสะทอนปญหา หรือปรากฏการณตามที่เปนจริงของปญหาอยางถูกตอง แตไมปรากฏ

การแนะแนวทางแกปญหาหรือทางออกที่ดีกวาของปรากฏการณนั้น และขาดการเสนอวิสัยทัศน 

หรือขาดการนําเสนอความคิดใหมที่สอดคลองกับยุคสมัยไดอยางเหมาะสม 

คะแนน  2 พอใช  หมายถึง  โคลงส่ีสุภาพที่มีการนําเสนอ

แนวความคิดแปลกใหม ไมคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากแนวความคิดของผูอื่น แตขาดการช้ีใหเห็น

ถึงตนเหตุ มีการสะทอนปญหา หรือปรากฏการณตามที่เปนจริงของปญหาอยางถูกตอง ไมปรากฏ

การแนะแนวทางแกปญหาหรือทางออกที่ดีกวาของปรากฏการณนั้น และขาดการเสนอวิสัยทัศน 

หรือขาดการนําเสนอความคิดใหมที่สอดคลองกับยุคสมัยไดอยางเหมาะสม 

คะแนน 1 ปรับปรุง หมายถึง โคลงส่ีสุภาพท่ีขาดการนําเสนอ

แนวความคิดแปลกใหม มีการคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากแนวความคิดของผูอื่น ขาดการช้ีใหเห็น

ถึงตนเหตุ มีการสะทอนปญหา หรือปรากฏการณตามที่เปนจริงของปญหาอยางถูกตอง ไมปรากฏ

การแนะแนวทางแกปญหาหรือทางออกที่ดีกวาของปรากฏการณนั้น และขาดการเสนอวิสัยทัศน 

หรือขาดการนําเสนอความคิดใหมที่สอดคลองกับยุคสมัยไดอยางเหมาะสม 

  2.2.1.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงสี่สุภาพ และแบบ

ประเมินช้ินงาน (Rubric) การแตงโคลงส่ีสุภาพ เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
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ความถูกตองของเนื้อหาและการใชภาษา จากนั้นปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

  2.2.1.2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงสี่สุภาพ และแบบ

ประเมินชิ้นงาน (Rubric) ที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูเช่ียวชาญ

ดานการสอนภาษาไทย เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแบบทดสอบในดานความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) และความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู กําหนด

เกณฑในการพิจารณาใหคะแนนของผูเช่ียวชาญดังนี้ 
 

ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบน้ันมีความสอดคลอง 

   กับจุดประสงคการเรียนรู 

ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบน้ันมีความสอดคลอง 

กับจุดประสงคการเรียนรู 
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาแบบทดสอบน้ันไมมีความสอดคลอง 

กับจุดประสงคการเรียนรู 
 

  2.2.1.2.7 หาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ของ เคอรลิงเจอร (Kerlinger, 2000: 667 อางถึงใน ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, 2549: 

65) ระหวางคุณลักษณะ และความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  ทั้งน้ี เมื่อ

คาดัชนีความสอดคลองที่มีคาต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาแบบทดสอบมีความสอดคลองขางตนอยูใน

เกณฑที่ยอมรับได สรุปผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตง

โคลงสี่สุภาพพบวาคาดัชนีความสอดคลองขอที่ 1 และขอที่ 2 มีคาเทากับ 1.00 และคาดัชนีความ

สอดคลองรวมมีคาเทากับ 1.00 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ยอมรับไดทั้งสองขอ 

  2.2.1.2.8 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  ตําบลกรับใหญ อําเภอ      

บานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 35 คน ที่เคยเรียนเร่ืองการแตงโคลง

สี่สุภาพมากอน 

  2.2.1.2.9 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ โดยใชแบบประเมินช้ินงาน 

(Rubric) จากนั้นนําไปวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (X̅) พบวา จากคะแนนเต็ม 10.0 แบบทดสอบขอที่ 1 มี

คาเฉลี่ย (X̅) เทากับ 6.70 และแบบทดสอบขอที่ 2 มีคาเฉลี่ย (X̅) เทากับ 7.42 แสดงวา นักเรียนมี
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แนวโนมในการทําแบบทดสอบขอที่ 2 ไดมากกวาขอ 1 จึงเลือกแบบทดสอบสอบขอที่ 2 เก็บไว 

และนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดสอบกอนและหลังเรียนตอไป 
 

2.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงสี่
สุภาพ 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลง            

สี่สุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
2.2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และคูมือ เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

2.2.2.2 พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบ

ฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพทั้ง 3 ชุด โดยแบงเปน 3 ดาน ประกอบดวย  ดานรูปแบบ ดานเน้ือหา และ

ดานกิจกรรม 
2.2.2.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบ

ฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท 

(Likert’s Five Scale) (Norman, 2010: 626) โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นแตละชวงคะแนน 

และความหมายของแตละระดับดังนี้ 
 

เห็นดวยนอยที่สุด มีคาระดับการประเมิน  ระดับ 1    

เห็นดวยนอย  มีคาระดับการประเมิน  ระดับ 2    

เห็นดวยปานกลาง มีคาระดับการประเมิน  ระดับ 3  

เห็นดวยอยางมาก มีคาระดับการประเมิน  ระดับ 4  

เห็นดวยมากที่สุด มีคาระดับการประเมิน  ระดับ 5  
 

การแปลความหมายใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑซึ่งพัฒนามาจากเกณฑของเบสท (Best, 1997: 190) นํามาหาคาเฉลี่ย (X̅) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยใหคาเฉล่ียเปนรายขอดังนี้ 
 

คาเฉล่ียคะแนน  1.00 – 1.50 หมายถึง  อยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

คาเฉล่ียคะแนน  1.51 – 2.50 หมายถึง  อยูในระดับเห็นดวยนอย 

คาเฉล่ียคะแนน  2.51 – 3.50 หมายถึง  อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

คาเฉล่ียคะแนน  3.51 – 4.50 หมายถึง  อยูในระดับเห็นดวยอยางมาก 

คาเฉล่ียคะแนน  4.51 – 5.00 หมายถึง  อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
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2.2.2.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของขอคําถาม  ความเหมาะสมของเนื้อหา การใชภาษา  และการวัด

ประเมินผลจากน้ันนํามาปรับปรุงแกไข 

2.2.2.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็น เสนอใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปน

ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาไทย  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของแบบสอบถาม       

ความคิดเห็น และความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จุดประสงค การใชภาษา และการวัด

ประเมินผล 
2.2.2.6 หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ของเคอรลิงเจอร (Kerlinger, 2000: 667 อางถึงในธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ, 2549: 65) ระหวาง

คุณลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น กับจุดประสงคแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งกําหนดเกณฑ

ในการพิจารณาใหคะแนนของผูเช่ียวชาญดังนี้ 
 

ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นนั้น 

มีความสอดคลองกับจุดประสงค 

ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นนั้น 

มีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 

ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามความคิดเห็นนั้น 

ไมมีความสอดคลองจุดประสงค 
  

ทั้งนี้ เมื่อคาดัชนีความสอดคลองท่ีมีคาต้ังแต 0.5 ขึ้นไปถือวาแบบสอบถามความคิดเห็นมี

ความสอดคลองขางตนอยูในเกณฑที่ยอมรับได  สรุปผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของ

แบบสอบถามความคิดเห็นพบวา คาดัชนีความสอดคลองรายขอต่ําสุดมีคาเทากับ 0.67 คาดัชนีความ

สอดคลองรายขอสูงสุดมีคาเทากับ 1.00 และคาดัชนีความสอดคลองรวมมีคาเทากับ 0.96 ซึ่งถือวา

อยูในเกณฑที่ยอมรับได 
2.2.2.7 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับกลุมตัวอยาง เมื่อดําเนินการทดลอง

สอนการแตงโคลงส่ีสุภาพโดยใชแบบฝกเสร็จสิ้น 
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3. ขั้นทดลอง 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดังรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 กอนการทดลอง 

 3.1.1 ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิดานการแตงโคลงส่ีสุภาพ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน  20 ขอ  และ

แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และผานการตรวจสอบคุณภาพแลว ใชเวลา

ในการทําแบบทดสอบ 1 คาบเรียน (50 นาที)  

3.1.2 ตรวจใหคะแนน บันทึกผลการทดสอบกอนเรียน 
3.2 ดําเนินการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ซึ่งใชแบบฝกการแตงโคลงส่ี

สุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ควบคูไปกับแผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการทดลองใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน รวมท้ังส้ิน 16 คาบเรียน 

รวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

3.3 หลังการทดลอง 

 3.3.1 ดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการแตงโคลงส่ีสุภาพ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ 

และแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน แต

สลับขอและสลับตัวเลือกแลว ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1 คาบเรียน (50 นาที) 

 3.3.2 ตรวจใหคะแนน บันทึกผลการทดสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนที่ไดจาก

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกตาง 

 3.3.3 ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง ทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

การเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 3.3.4 บันทึกผลการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยาง และ

นํามาวิเคราะหคาเฉล่ีย (X̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

4. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 

2010 เพื่อทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลการทดลองดังนี้ 
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4.1 การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สรางข้ึนตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 ดังน้ี (ชัยยงค พรหมวงศและคณะ, 2520: 

49-52) 

เกณฑ 75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งหมดสามารถทํากิจกรรม

การเรียนรู ดวยแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางเรียนได

คะแนนรอยละ 75 
เกณฑ  75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งหมดสามารถทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ หลังเรียน ไดคะแนนรอยละ 75 
เกณฑการยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝก กําหนดเกณฑไว 3 ระดับคือ 

1. สูงกวาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไวมีคาเกินรอยละ 2.5 

2. เทาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพเทากับหรือสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไว แตมีคาไมเกินรอยละ 2.5 

3. ต่ําวาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ  ต่ํากวาเกณฑที่

กําหนดไว แตมีคาไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวายังมีประสิทธิภาพยอมรับได 
 

4.2 การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพโดยใชคาเฉล่ีย (X̅) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นเปรียบเทียบคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบกอนและหลังเรียนของ

นักเรียนสถิติแบบบรรยายคือการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (T-Test Dependent) โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 2010 ดังนี้ (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 73) 
 

4.3 การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนโดยใชคาเฉลี่ยรายขอ 

(X̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของผลการวิเคราะหตามเกณฑของ

เบสท (Best, 1997: 190) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 3) ศึกษาความ

คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ กลุม

ตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ตําบล

กรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน ระยะเวลา

ในการทดลองทั้งส้ิน 8 สัปดาห 

ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงเปน 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลง

สี่สุภาพ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกการแตง

โคลงสี่สุภาพ และ 3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝก     

การแตงโคลงส่ีสุภาพ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ 

 ผลการประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.74/81.96 ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ตารางท่ี 11 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

 
จํานวน 

นักเรียน 
คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รอยละของคา 

ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรียน 

(กระบวนการ) 
40 988 817.50 60.08 82.74 

หลังเรียน 

(ผลลัพธ) 
40 30 24.59 3.45 81.96 
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 จากตารางที่ 9 พบวาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มี

คาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  เทากับ 82.74 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 

81.96 แสดงวา แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนา มี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว คือมีคาเกินรอยละ 2.5 สามารถนําไปใชในการเรียน

การสอนได สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงสี่
สุภาพ 

 ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    

ปที่ 4 ไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตาราง 
 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

 จํานวน 

นักเรียน 

คะแนน 

เต็ม 

คาเฉล่ีย 

(X̅) 

สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
t df p 

กอนเรียน 40 30 13.16 4.38 
15.987* 39 0.000 

หลังเรียน 40 30 24.59 3.45 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p นอยกวา 0.05) 
 

 จากตารางท่ี 10 พบวา คาเฉลี่ย (X̅) ของผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวยแบบฝกการแตงโคลงส่ี

สุภาพ ของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 24.59 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.45 และคาเฉลี่ย (X̅) 

ของผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนที่มีคาเทากับ 13.16 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.38 คาสถิตวิเคราะห 

t เทากับ 15.987 และคา p เทากับ 0.000 แสดงวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชแบบฝก

การแตงโคลงส่ีสุภาพมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 
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3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ี

สุภาพ มีรายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝก 

การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

 รายการประเมิน X ̅ ̅ S.D. ความหมาย ลําดับ 

ดาน 

รูปแบบ 

1. มีความสวยงามในภาพรวมเหมาะสมกับผูเรียน 4.73 0.45 มากท่ีสุด 2 

2. มีการจัดวาง และการเรียงลําดับหนา สอดคลอง เหมาะสม 4.63 0.48 มากท่ีสุด 4 

3. มีจํานวนกิจกรรมของแตละชุดเหมาะสม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 

4. มีภาพประกอบนาสนใจ 4.73 0.45 มากท่ีสุด 2 

5. มีการใชตัวอักษรที่ชัดเจน อานงาย 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 

6. มีกิจกรรมที่หลากหลาย 4.75 0.43 มากท่ีสุด 1 

คาเฉลี่ย (X̅) ดานรูปแบบ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 2 

ดาน 

เนื้อหา 

1. มีความชัดเจน ครบถวน ตรงตามเนือ้หาที่เรียน 4.73 0.45 มากท่ีสุด 3 

2. มีการยกตัวอยางชัดเจน 4.78 0.42 มากท่ีสุด 1 

3. มีความนาสนใจตอการเรียนรู 4.75 0.43 มากท่ีสุด 2 

4. มีการเรยีงลําดับจากงายไปหายาก 4.68 0.47 มากท่ีสุด 5 

5. มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.70 0.46 มากท่ีสุด 4 

6. มีการใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน 4.65 0.48 มากท่ีสุด 6 

คาเฉลี่ย (X̅) ดานเนื้อหา 4.72 0.45 มากท่ีสุด 1 

ดาน 

กิจกรรม 

1. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 

2. กิจกรรมของแบบฝกแตละชุดนาสนใจ 4.73 0.45 มากท่ีสุด 2 

3. ระยะเวลาในการทําแบบฝกแตละชุดเหมาะสม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 

4. กิจกรรมของแบบฝกเรยีงลําดับจากงายไปยากเหมาะสม 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4 

5. ชวยสงเสริมพัฒนาทักษะในการแตงโคลงส่ีสุภาพ 4.75 0.43 มากท่ีสุด 1 

6. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนรู 4.73 0.45 มากท่ีสุด 2 

คาเฉลี่ยดาน (X ̅) กิจกรรม 4.70 0.46 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.70 0.46 มากท่ีสุด - 
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จากตารางที่ 11 พบวา ระดับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใช

แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพในภาพรวม นักเรียนเห็นดวยในระดับ มากท่ีสุด (X̅ = 4.70, S.D. = 

0.46)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับความคิดเห็นของนักเรียนในดานเน้ือหาของแบบฝก

การแตงโคลงส่ีสุภาพ นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับ มากท่ีสุด และมีคาสูงท่ีสุดเปนลําดับที่ 1  (X̅ = 

4.72, S.D. = 0.45) โดยขอท่ี 2 แบบฝกมีการยกตัวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.78, S.D. = 

0.42) ตอมาคือ ดานรูปแบบและดานกิจกรรมของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ มีคาเฉลี่ยรองลงมา

เปนลําดับที่ 2 เทากันท้ังสองดาน คือ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนในดานรูปแบบของแบบฝก        

การแตงโคลงส่ีสุภาพ นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับ มากท่ีสุด (X̅ = 4.70, S.D. = 0.46) โดยขอที่ 6 

รูปแบบของแบบฝกมีกิจกรรมหลากหลาย มีคาเฉล่ียสูงสุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.43) และ ระดับความ

คิดเห็นของนักเรียนในดานกิจกรรมของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับ 

มากท่ีสุด (X̅ = 4.70, S.D. = 0.46) โดยขอที่ 5 แบบฝกชวยสงเสริมพัฒนาทักษะในการแตงโคลงส่ี

สุภาพ มีคาเฉล่ียสูงสุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.43) 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ี

สุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตง  

โคลงสี่สุภาพ กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ           

วองกุศลกิจพิทยาคม ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

จํานวน 40 คน ระยะเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 8 สัปดาห 

เคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  1) แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ  จํานวน  3 ชุด               

2) แผนการจัดการเรียนรูการแตงโคลงส่ีสุภาพ  จํานวน 3 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ       

การแตงโคลงส่ีสุภาพ ประกอบดวยแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ แบบทดสอบ

อัตนัย แตงโคลงส่ีสุภาพจากการดูรูปที่กําหนดให 1 ขอ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ  จํานวน 3 ดาน  

ใชคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Ratting Scales) 5 ระดับ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการทดลองเปน

แบบ One Group Pretest Posttest Design การวิเคราะหขอมูลใช 1) การหาประสิทธิภาพของแบบฝก

การแตงโคลงส่ีสุภาพ ดวยสูตร E1/E2  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและ

หลังเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ โดยใช คาเฉลี่ย (X̅) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และ การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (T-Test Dependent) 3) วิเคราะหความคิดเห็นของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ  โดยใช 

คาเฉลี่ย (X̅) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลทางความหมายตามระดับของเกณฑที่

กําหนด 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกโคลงสี่สุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. แบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ 

82.74/81.96 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลัง

เรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความเห็นตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ี

สุภาพอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 

ผลการพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 พบวาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 ที่พัฒนามีประสิทธิภาพเทากับ 82.74/81.96 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว สอดคลองกับ

สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก 

1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีการพัฒนาอยางเปน

ระบบ โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตํารา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะหตัวช้ีวัดและเนื้อหาเกี่ยวกับ 

การแตงโคลงส่ีสุภาพ ศึกษาคนควาตํารา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง   

แบบฝก และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จากน้ันจึงกําหนดจุดประสงคและสรางแบบฝก       

การแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ขึ้น สอดคลองกับ นิรานันทน วิไล-       

รัตนกุล (2553: 63) ที่กลาววา “แบบฝกที่ดีควรมีลักษณะท่ีจะตองมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาตองการ

ฝกฝนทักษะในดานใด ใชภาษาใหเหมาะสมกับผูเรียน มีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน

หลายรูปแบบเพ่ือไมใหเกิดความเบ่ือหนาย เรียงลําดับความยากงาย ใชเวลาใหเหมาะสม ไมนาน

จนเกินไปและสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได” นอกจากน้ี แบบฝกการแตงโคลง

สี่สุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ยังผานการตรวจสอบความถูกตองจากอาจารยที่
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ปรึกษาวิทยานิพนธ และการประเมินคุณภาพในดานความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ (Content 

Validity) จากนั้นมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกอนการนําไปทดลองใช ทําใหแบบฝกการแตงโคลงส่ี

สุภาพมีคุณภาพ สอดคลองกับ อภิรดี สาริกา (2555: 46) ที่กลาววา “การสรางแบบฝก ผูสรางควร

ศึกษาขั้นตอนการสรางเปนอยางดี โดยคํานึงถึงการวิเคราะหปญหา กําหนดเน้ือหา จุดประสงค และ

กิจกรรมใหสอดคลองกับสิ่งท่ีตองการฝก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความชํานาญในทักษะ

นั้นๆ และเกิดความเขาใจในเร่ืองท่ีฝกอยางมีประสิทธิภาพ” 

2. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีรูปแบบ เนื้อหา 

และการใชภาษาท่ีเหมาะสมตอผูเรียน กลาวคือ ประการแรก ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาแบบฝกให

สวนประกอบชัดเจน มีคําช้ีแจงในการใชแบบฝก วัตถุประสงคของแบบฝก ในสวนนํากอนการทํา

แบบฝก ดังท่ี พรรณี ช่ืนอุทัย (2546: 46) กลาววา “ลักษณะของแบบฝกที่ดีควรสรางใหตรงกับ

จุดประสงคที่ตองการฝก มีหลายชนิด สอดคลองกับเน้ือหาของผูเรียน เลือกใหเหมาะสมกับวัย มี

คําอธิบายชัดเจน มีตัวอยางส้ันๆ มีรูปแบบท่ีนาสนใจ และใชเวลาฝกเหมาะสม นอกจากนี้ควร

คํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู ความพรอม ความเหมาะสมกับช้ัน วัย และความสามารถของนักเรียน

ดวย” ประการที่สอง แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีการ

จัดเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก โดยแบงเปน 3 ชุด ประกอบดวย 1. คําไวพจน 2. คําสัมผัส และ     

3. การแตงโคลงส่ีสุภาพ ทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจในการทําแบบฝก  สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู

ของกาเยและบริกส (Gagne’ and Briggs 1974: 99 อางถึงใน วัฒนา เสนนอก 2550: 59) ที่วา      

“การเรียนการสอนจะเร่ิมจากทักษะที่งายสูทักษะท่ียากซับซอน โดยทักษะที่สูงกวาตองอาศัยทักษะ

ที่นักเรียนมีอยูเปนพื้นฐาน จะชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น” ประการที่สาม แบบฝกแตละชุดมี

การยกตัวอยางที่ชัดเจน เขาใจงายอยูในตอนตนของทุกกิจกรรม มีกิจกรรมในแตละชุดที่หลากหลาย

และมีภาพประกอบนาสนใจ ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสนใจที่จะทําแบบฝก 

สอดคลองกับ รังษิมา สุริยารังสรรค (2555: 80) กลาววา “จากผลการทดลองและงานวิจัยตางๆ 

แสดงใหเห็นวาการสรางแบบฝกที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและเปน

เร่ืองราวใกลตัวของนักเรียน ควรมีภาพประกอบ เรียงลําดับแบบฝกจากงายไปหายาก มีการทดลอง

ใชแบบฝกและนํามาปรับปรุง แกไขกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง” และประการสุดทาย แบบฝก

การแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ใชภาษาเขาใจงาย ทําใหผูเรียนเขาใจได

อยางชัดเจน สอดคลองกับ ณัฐกาญจน เลิศยะโส (2553: 45) ที่กลาววา “ดานภาษาควรใชคําหรือ

ประโยคตลอดจนเนื้อหางายๆ ที่จะชวยฝกฝนใหเกิดความคลองแคลวและตองคํานึงถึงเสมอวา 

แบบฝกไมใชแบบทดสอบหรือแบบวัดสติปญญา แตแบบฝกเปนสิ่งท่ีชวยใหนักเรียนประสบ
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ความสําเร็จในการเรียน ฉะน้ันลักษณะของแบบฝกควรกอใหเกิดความสนุกสนานหรือพอใจในการ

ที่จะทํา”  

3. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพตามหลักการวิจัย  ทําใหแบบฝกมีคุณภาพดีกอนการทดลองใช ดังท่ี               

ฮุสตันและโฮวแซม (Houstan and Howsam 1972: 72 อางถึงใน หทัยรัตน อันดี 2544: 140)  กลาววา 

“ไมมีบทเรียนในชุดการสอนใดเหมาะสมในตัวเอง ดังน้ันจึงสมควรมีการประเมินผลการใชและ

ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดความสมบูรณตลอดเวลา” สอดคลองกับ ศศิกัญชณัฐ เส็งเส (2554: 82 อาง

ถึงใน รังษิมา สุริยารังสรรค 2555: 80) ที่วา “แบบฝกที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการสรางท่ีเปนระบบ

และผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ นํามาปรับปรุงแลวนําไปใช ปรับปรุงอีกคร้ังแลว

นําไปใชกับกลุมทดลองทําใหไดแบบฝกที่มีประสิทธิภาพ” 
 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแตงโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลังการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ พบวา ผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการแตงโคลงส่ีสุภาพอยางเปนระบบ กลาวคือ นักเรียนไดรับการสอน

เร่ิมจาก 1. การทดสอบความรูกอนเรียน เพื่อใหทราบพ้ืนความรูเกี่ยวกับการแตงโคลงส่ีสุภาพกอน

เรียน 2. การฝกฝนการแตงโคลงส่ีสุภาพท้ังพื้นฐานความรูและการทดลองแตงจริง ดวยแบบฝกการ

แตงโคลงส่ีสุภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งชวยพัฒนาทักษะการแตงอยางเปนระบบ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ พิมพใจ พจนสมพงส (2549: บทคัดยอ) เร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการเขียนบท

ประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ” ที่พบวา ความสามารถดาน

การเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังการใชแบบฝก

สูงกวากอนการใชแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผลการวิจัยของ จรินทร งามแมน 

(2553: บทคัดยอ) เร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1” ที่พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดานการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 กอนและหลังเรียนดวย แบบฝกการเขียนคํา

ประพันธกลอนสุภาพและกาพยยานี 11 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 โดย

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝก
การแตงโคลงสี่สุภาพ พบวา มีคาเฉลี่ยรวม (X̅) เทากับ 4.70 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม (S.D.) 

เทากับ 0.46 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีการลําดับเน้ือหา

จากงายไปหายาก  ทําให ผู เรียนเกิดกําลังใจในการเรียนและการทําแบบฝก  สอดคลองกับ 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 99 อางถึงใน ศิลปน บุญจันทรศรี 2555:122) ที่กลาวถึง

ทฤษฎีเช่ือมโยงของการเรียนรูวา การเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรา  (Stimulus) กับการตอบสนอง 

(Responses) ซึ่งประกอบดวย กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) ผูเรียนจะเรียนรูไดดีเมื่อมี

ความพรอมในการเรียน กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) คือการฝกฝน กระทําซ้ําๆ หรือกระทํา

บอยๆ จะเกิดความชํานาญและสามารถเรียนรูไดคงทน และกฎแหงผล (Law of Effect) คือผลที่

ไดรับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู เมื่อไดรับผลเปนที่พึงพอใจ ผูเรียนยอมอยากท่ีจะเรียนรูตอไป

อีก ดังน้ันเมื่อเร่ิมทําแบบฝกดวยเนื้อหาที่งาย จึงทําใหผูเรียนทําแบบฝกไดตั้งแตเร่ิม เกิดความพรอม

ในการเรียน  มีการฝกฝนกระทําซํ้าๆ ในเน้ือหาแตละชุดจนเกิดความชํานาญชวยใหผู เรียน

สนุกสนานและมีความคงทนตอการเรียนรู และผลการเรียนในเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพพัฒนาขึ้น

จากความรูพื้นฐานจนถึงความรูในระดับสูง ผูเรียนจึงเกิดความทาทาย เกิดกําลังใจในการเรียนและ

อยากท่ีจะเรียนรูตอไปในท่ีสุด 

2. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีกิจกรรมท่ี

หลากหลาย ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและไมเบ่ือหนายตอการเรียนรู เชนแบบฝกชุดท่ี 1 

คําไวพจน มีทั้งกิจกรรมจับคู โยงคํา การเติมคําจากคําตัวอยาง หรือการเติมคําจากภาพตัวอยาง   

แบบฝกชุดท่ี 2 คําสัมผัส มีทั้งการเติมคําสัมผัส 1 พยางค 2 พยางค การเติมคําสัมผัสอยางงายจาก 

การเรียงช่ือคนเปนกลอนสี่ การเติมคําสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ การโยงคําสัมผัสและหาคํา

สัมผัสเติมในตารางคําตอบ จากบทรอยกรองตัวอยางที่กําหนดให และแบบฝกชุดท่ี 3 การแตงโคลง

สี่สุภาพ มีกิจกรรมทั้งพ้ืนฐานในการแตงโคลงส่ีสุภาพ เชน  การโยงสัมผัสบังคับ การเติม

เคร่ืองหมายวรรณยุกต การวงกลมคําตายและการขีดเสนใตคําตาย ที่ใชแทนคําเอก จากโคลงสี่

สุภาพท่ีกําหนดให การเติมคําตายจากคําต้ังตนที่กําหนดให การเรียงขอความเปนโคลงสี่สุภาพ 

ตลอดจนกิจกรรมข้ันสูงเชน การฝกแตงโคลงส่ีสุภาพเปนวรรค เปนบาท และการฝกแตง เปนบท 

จากหัวขอและการดูภาพท่ีกําหนดให ดวยเหตุผลดังกลาว ผูเรียนจึงเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

เนื่องจากไดฝกฝนจากแบบฝกที่มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังเชนงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝก   

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถ่ิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
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ปที่ 6 ของ วนิดา กุลภัทรแสงทอง (2554: 142) พบวานักเรียนช่ืนชอบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 

ใหความสนใจ กระตือรือรน รวมมือปฏิบัติกิจกรรม กลาซักถาม และกลาแสดงความคิดเห็นอยาง

สุภาพ สอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

(2529: 28 - 29) ที่วา การจัดกิจกรรมใหมีทางเลือกหลายๆ ทาง และมีความหลากหลาย ทําให

นักเรียนรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียน เกิดความตองการที่จะศึกษาคนควาหาความรู

เพิ่มเติม รักการอานและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาไทย การเรียนการสอนภาษาไทยควรมีวิธีสอน

และสื่อการเรียนที่ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ใหนักเรียนได รับทั้ งความรู  เนื้อหาและ

ประสบการณจากเร่ืองท่ีเรียนที่มีความหลากหลายใหความเพลิดเพลินสนุกสนาน ใหสามารถ

คนควาดวยตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

มีขอเสนอแนะในการวิจัยดังตอไปนี้ 
 

ขอเสนอแนะในการการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การจัดการเรียนการสอนเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพ ควรใหความสําคัญกับเร่ืองตําแหนง

วรรณยุกต เปนพิเศษ  โดยผูสอนควรเนนใหผู เรียนสามารถจดจํา ตําแหนงวรรณยุกตใหได            

ดวยการยกตัวอยางโคลงแมบทหรือโคลงท่ีมีแผนผังตรงตามบังคับทุกประการใหผูเรียนพิจารณา

บอยๆ เพื่อใหชวยจดจําบังคับวรรณยุกตไดแมนยํา และควรยกตัวอยางโคลงส่ีสุภาพที่ไพเราะ มี

เทคนิคในการแตงดีใหผูเรียนไดศึกษาเปนตัวอยางบอยๆ  เพื่อใหผูเรียนไดคุนเคยกับเทคนิคที่มี

ประโยชนในการแตงและจดจําไปใช 

 2. การจัดการเรียนการสอนเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพ ควรนํากิจกรรมที่นาสนใจ  เชนการ

ทายปริศนารอยกรอง มาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการผลิตส่ือการสอนที่นาสนใจ 

ดังเชน ผลการตอบแบบสอบถามของผูเรียน ที่ใหความสําคัญกับ กิจกรรมของแบบฝกที่หลากหลาย 

สีสันสดใส มีภาพการตูนประกอบและมีการยกตัวอยางท่ีชัดเจน ซึ่งจะทําใหผูเรียนตั้งใจเรียนมาก

ขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพเปรียบเทียบกับการวิธี

สอนแบบอื่น เชน การสอนโดยใชชุดการสอน บทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูป ชุดการสอนมัลติมีเดีย 

บทเรียนออนไลน การสอนโดยใชผังมโนภาพ เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw KWL PLUS หรือ 

STAD เปนตน 

 2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพกับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายช้ันอื่นๆ 

 3. ควรมีการพัฒนาแบบฝกการแตงรอยกรองชนิดอื่น เชน กลอนสุภาพ กาพยยานี 11 ราย 

และฉันท เปนตน 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก ก. 

รายการเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

2. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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แบบฝกนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง 
การพัฒนาแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดย นายพนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ไ  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นภาษาไทย ภาควชาหลกสูตรและวธสอน 
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คํานํา 
 

 แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เลมนี้ จัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน “เขียนรอยกรอง” โดยมุงเนนที่
จะพัฒนาการแตงรอยกรองประเภท “โคลงส่ีสุภาพ” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ผูจัดทําตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการเขียนรอยกรองวาเปนทักษะที่
จําเปนตองไดรับการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญ จึงจัดทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ
ขึ้นทั้งหมด 3 ชุดคือ 
 

 ชุดที่ 1 คําไวพจน 
 ชุดที่ 2 คําสัมผัส 
 ชุดที่ 3 การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

 แบบฝกแตละชุดจะมีกิจกรรม ที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูการเขียนรอยกรอง
เรื่องการแตงโคลงส่ีสุภาพ ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะการแตงโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนใหดีขึ้น
และสามารถแตงโคลงส่ีสุภาพไดอยางคลองแคลวในที่สุด 
 
 
      พนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ 
      ผูจัดทํา 
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วัตถุประสงคของแบบฝก 
 

1. เพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรูการเขียนรอยกรองเรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” 
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเร่ือง พื้นฐานในการเขียนรอยกรอง ไดแก คําไวพจน 

คําสัมผัส และความรูเรื่องการแตงโคลงส่ีสุภาพ ประกอบดวย ฉันทลักษณ คณะ สัมผัส 
วรรณยุกต และเทคนิคในการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

3. เพื่อใหผูเรียนแตงโคลงส่ีสุภาพได 
 

คําช้ีแจงการใชแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ 
 

คําช้ีแจงสําหรับครู 
1. ศึกษารายละเอียดและคําช้ีแจงในการใชแบบฝกและใชประกอบการจัดการเรียนรู     

การแตงโคลงส่ีสุภาพ โดยใหนักเรียนทําเฉพาะสวนท่ีระบุในแผนการจัดการเรียนรู    
รายช่ัวโมงนั้นๆ 

2. กอนการใชแบบฝก ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre Test) เรื่องการแตง   
รอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 

3. จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งระบุการใชแบบฝกไวตามข้ันตอน 
4. อธิบายวิธีการใชแบบฝกและแจงใหนักเรียนอานคําช้ีแจงในการใชแบบฝก เมื่อเริ่มใชใน

ครั้งแรก 
5. ทําความเขาใจกับนักเรียนใหมีวินัยในตนเองและซ่ือสัตยในการทําแบบฝก 
6. ตรวจใหคะแนนทุกครั้งหลังจากนักเรียนทําแบบฝกแตละชุด 
7. หลังการใชแบบฝก ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) เรื่องการแตง

รอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
 
คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre Test) เรื่องการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
2. ศึกษารายละเอียดและคําช้ีแจงของแบบฝกใหเขาใจกอนทํากิจกรรม โดยทําแบบฝกเปน

รายบุคคล และทําทีละขั้นตอน ตามท่ีครูมอบหมายในการเรียนแตละครั้ง 
3. ทําแบบฝกดวยความมีวินัยตอตนเองและซื่อสัตยเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะการแตง

โคลงส่ีสุภาพอยางแทจริง 
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) เรื่องการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ หลังจาก

เรียนจบและทํากิจกรรมในแบบฝกครบถวนแลว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบฝก ชุดที่ 1 
เรื่อง “คําไวพจน” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

นักเรียนสามารถทําแบบฝกชุดที่ 1 เรื่อง “คําไวพจน” ได โดย 
1. เลือกคําไวพจนจากกรอบขอความ มาเติมใหมีความหมายตรงกับภาพที่

กําหนดใหไดถูกตอง 
2. โยงคําที่เปนคําไวพจนไดถูกตอง 
3. เติมคําไวพจนจากคําตัวอยางที่กําหนดใหไดถูกตอง 
4. เติมคําคําไวพจน จากคําตั้งตนที่กําหนดใหไดถูกตอง 
5. วงกลมเลือกคําคําไวพจน จากคําตัวอยางที่กําหนดใหไดถูกตอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  

พื้นฐานสําคัญประการหนึ่งในการเขียนรอยกรองคือการใชคําไวพจน หรือคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกันแตเขียนและออกเสียงตางกัน การรูคําไวพจน ชวยใหผูประพันธ สามารถสรรใชคําท่ี
หลากหลายในการเขียนรอยกรอง ชวยใหเกิดความไพเราะในการแตงรอยกรองนั้นไดเปนอยางดี 
 
คําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคําไวพจน 

มีคําหลายคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน ตัวอยาง คําท่ีมีความหมายวา กิน มีคํา รับประทาน 
บริโภค ฟาด ฯลฯ คําท่ีมีความหมายวา ดอกไม มีคํา ผกา มาลี บุปผา ฯลฯ คําท่ีมีความหมายวา 
ผูหญิง มีคํา นารี กัญญา อิสตรี ฯลฯ เปนตน 

คําประเภทนี้ ความหมายในทางการประพันธเราเรียกวา “คําไวพจน” หรือคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกันแตเขียนและออกเสียงตางกัน ตัวอยางเชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใช คําไวพจนในการประพันธ ถือวาเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่ ง ท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการประพันธของผูแตง ตรงกับลักษณะท่ีเรียกวา “การสรรคํา” หรือการบรรจงเลือก
คําเพื่อนํามาใชรอยกรองอยางหลากหลาย เพื่อใหเกิดความไพเราะในงานประพันธนั้นๆ 
 
 

เจริด จรูญ จํารูญ ฉลวย 

แฉลม 

เฉิดฉาย 

ตรู 

ประไพ 

พรรณราย พร้ิงเพรา เพริดพราย รุจี 

ไฉไล 

ตระการ 

บรรเจิด 

ผุดผาด 

กัลยาณ ขจี 

ลออ โศภิต 

ความสวยงาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 1 
 

คําสั่ง นักเรียนโยงคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคําไวพจน จากคําที่กําหนดให 
 

ตัวอยาง 
 

     
ก. ดง    นาวา 
ข. เรือ    ปา 
     

 
    

1. พระทศพล   1. ทิวากร 
2. หฤทัย   2. คชสาร 
3. นงคราญ   3. จงกล 
4. กนก   4. พระสมณโคดม 
5. กุญชร   5. นราธิป 
6. พนาดร   6. คงคา 
7. โกมุท    7. ธานินทร 
8. บุปผชาติ   8. อัปสร 
9. ภูวนาถ   9. โพยม 
10. นภดล   10. เทวดา 
11. ชล   11. สุรบถ 
12. พนม   12. กุสุมาลย 
13. มัจฉา   13. ไพรสณฑ 
14. อาชา   14. มัศยา 
15. สุริยา   15. กมล 
16. ศศิธร   16. กัลยา 
17. นคร   17. บรรพต 
18. สุราลัย   18. กาญจนา 
19. เทวัญ   19. พาชี 
20. สุรางค   20. รัตติกร 

    
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 2 
 

คําสั่ง นักเรียนวงกลมคําที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคําไวพจน จากคําตัวอยาง 
ที่กําหนดให 

  

ตัวอยาง 
 

ขอ คํา 1 2 3 4 
ก มา กาสร อัสดร พฤษภ ทิชากร 

 
ขอ คํา คําตอบ 1 คําตอบ 2 คําตอบ 3 คําตอบ 4 
1 ใจ คงคา อัปสร กมล ธาดา 

2 ปา ทก ไศล แถน อรัญ 

3 บัว จงกล อมรา วาริช เขจร 

4 ทองฟา สิงขร กบิล นภา รัมภา 

5 ภูเขา กมลาสน คีร ี ทิชากร สยมภ ู

6 ปลา มัจฉา บุหลัน บุร ี สุรา 

7 มา วิษณุ นรนาถ สินธพ เทว ี

8 ลิง พานร พยัคฆา ดุรงค อุสุภ 

9 เงิน สมุทร รัชดา พฤษภ กนก 

10 ควาย โพยมัน วิธู นท ี มหิษ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 3 
 

คําสั่ง นักเรียนเติมคําไวพจนจากคําที่กําหนดให 
  

ตัวอยาง 
 

ขอ คําตอบ คํา 1 คํา 2 คํา 3 คํา 4 
 ก สวรรค สรวง สุคติ สุรบถ สุราลัย 

 

ขอ คําตอบ คํา 1 คํา 2 คํา 3 คํา 4 
1  โกวิท ธีร บัณฑิต เมธี 
2  ดัสกร ปรปกษ ไพรี ริป ู
3  ภาคย ลาวัณย รุจิเลข วิไล 
4  จงกล นิลุบล สาโรช อุทุมพร 
5  พจน พากย วจนะ วจี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 4 
 

คําสั่ง นักเรียนเติมคําไวพจน จากคําตั้งตนที่กําหนดให 
  

ตัวอยาง 
 

ขอ คํา คําตอบ 1 คําตอบ 2 คําตอบ 3 คําตอบ 4 
ก ปลา มีน มัจฉา มัศยา มัตสยา 

 

ขอ คํา คําตอบ 1 คําตอบ 2 คําตอบ 3 คําตอบ 4 
1 ภูเขา     
2 น้ํา/แมน้ํา     
3 ทองฟา     
4 พระอาทิตย     
5 พระจันทร     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 5 
 

คําสั่ง นักเรียนเลือกคําจากกรอบขอความนํามาเติมในชองวาง ใหมีความหมายตรงกับคํา
ที่กําหนดให 

 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบขอความ 
 

     
กาญจนา นงลักษณ หัตถี บังอร พนาสัณฑ 
สตร ี กนก พนาดร ภูธเรศ นรบาล 
นราธิป คชาชาต ิ จามีกร พนิดา ภูเบศวร 
สาร กัลยา กัญญา พนาลี คชสาร 
อนงค ไพร ภูบาล ชมพูนุช ภูมินทร 
ดง กุญชร ดําร ี พธู นารี 

นรนาถ ไพรสณฑ นฤบด ี พนัส คเชนทร 
กริณ สาวิตร ี พนา คชาธาร ตปนียะ 
ชระงม นเรศวร นโรดม พารณ พนันดร 
อุระ บงกช วลัช โกสุม ภาสกร 

     
 
 

ทองคํา 

กนก กาญจนา จามีกร 

ชมพูนุช ตปนียะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ผูหญิง 

สตรี 

อนงค 

กัลยา 

สาวิตรี 
กัญญา นงลักษณ 

บังอร 

พนิดา 

นาร ี

พธ ู

2. ชาง 

สาร 

กริณ 

คชาชาติ 

กุญชร 
หัตถี ดํารี 

พารณ 

คชาธาร 

คชสาร 

คเชนทร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นราธิป 

นรนาถ 

นเรศวร 

นโรดม 
ภูบาล นฤบดี 

ภูธเรศ 

นรบาล 

ภูเบศ 

ภูมินทร 

3. พระเจาแผนดิน 

4. ปา 

ชระงม 

ดง 

ไพร 

ไพรสณฑ 
พนา พนาดร 

พนัส 

พนาล ี

พนาสัณฑ 

พนันดร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบฝก ชุดที่ 2 
เรื่อง “คําสัมผัส” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

นักเรียนสามารถทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ ชุดที่ 2 เรื่อง “คําสัมผัส” ได โดย 
1. เขียนเติมคําตอบคํา 1 พยางค ที่สัมผัสสระ และมีมาตราตัวสะกดเดียวกันกับ

คําที่กําหนดใหไดถูกตอง 
2. เขียนเติมคําตอบคํา 1 พยางค 2 พยางค และ 4 พยางค ตามลําดับ ใหสัมผัส

สระกับคําที่กําหนดใหไดถูกตอง 
3. ขีดเสนใตและเขียนเติมคําตอบคํา 1 พยางค ที่สัมผัสพยัญชนะกับคําที่

กําหนดใหไดถูกตอง 
4. โยงสัมผัส ขีดเสนใต และเขียนเติมคําตอบ เพื่อบอกคําสัมผัสนอกและสัมผัสใน 

จากบทรอยกรองที่กําหนดใหไดถูกตอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปลุยกันเลยครับรับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

 คําสัมผัส เปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงในการแตงรอยกรองทุกประเภท การแตงรอยกรองท่ีถูกตอง
และไพเราะสละสลวยนั้น ตองปรากฏลักษณะท่ีเรียกวา “สัมผัสหรือคลองจอง”  จึงจะถูกตองตาม
ระเบียบของฉันทลักษณในการแตง ดังนั้นหากผูแตงมีความสามารถในการใชคําสัมผัสไดเปนอยางดี
และคลองแคลวถูกตอง ยอมทําใหการแตงโคลงส่ีสุภาพมีความไพเราะ 
 คําสัมผัส พิจารณาไดเปน 2 ประเภท คือ 
  

 1. พิจารณาตามเสียงท่ีสัมผัส ประกอบดวย สัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ ดังนี้ 
1.1 สัมผัสสระ คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงสระเหมือนกัน หรือสัมผัสคลองจองกัน มี 2 

ประการคือ 
1) มีเสียงสระเดียวกันและตองมีเสียงส้ันหรือเสียงยาวเหมือนกัน และ 2) เสียง
พยัญชนะสะกด ตองเปนเสียงพยัญชนะสะกดในมาตราเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
 

 กะ สัมผัสกับ ปะ เพราะมีเสียงสระอะ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม ก กา 
 กัน สัมผัสกับ ปน เพราะมีเสียงสระอะ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม กน 
 ด่ืม สัมผัสกับ ยืม เพราะมีเสียงสระอือ (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม กม 
 การ สัมผัสกับ สาน เพราะมีเสียงสระอา (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม กน 
 

 

คําสัมผัสประเภทนี้ พิจารณาท่ี “เสียงสระ” และ “เสียงพยัญชนะสะกด” เปน
สําคัญ และตองระมัดระวัง “รูป” ของสระและพยัญชนะสะกดท่ีออกเสียงไมตรงรูป ดวย 
เชน 

 

 

 คํา สัมผัสกับ ต้ัม เพราะมีเสียงสระอะ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม กม 
 (รูปสระอํา ในภาษาไทย มีเสียงสระอะและสะกดดวยมาตราแมกม) 
 

 เพลิน สัมผัสกับ เทอญ เพราะมีเสียงสระเออ (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม กน 
 (รูปสระเออ ในภาษาไทย หลายตัวมีรูปไมตรงกับเสียง และ พยัญชนะ ญ หากเปน
พยัญชนะสะกด จะมีเสียงพยัญชนะสะกดในมาตราแม กน) 
   

สัมผัสสระระหวางวรรคในรอยกรองนั้น นอกจากจะถูกตองตามระเบียบแหงฉันท
ลักษณของแตละประเภท และยังสงผลใหรอยกรองนั้นๆ มีความไพเราะทางดาน “เสียง” ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย  มันแสนสุดลึกลํ้าเหลือกําหนด 
ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวท่ีเล้ียวลด   ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 
      (พระอภัยมณี) 
 

 

1.2 สัมผัสพยัญชนะ คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงพยัญชนะเหมือนกัน หรือสัมผัสกัน อัน
เกิดจาก “มีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน” ดังตัวอยางคําตอไปนี้ 

 
 

คํา “เกา” สัมผัสพยัญชนะกับคํา ไก  กอน  กาว  กิน  กุมภ การ กูบ 
     กาม กันย กาญจน กาย เกียง ฯลฯ 
คํา “โซ” สัมผัสพยัญชนะกับคํา ซาย ซอม ซิ่ว เซียว  ซูบ  เสือ  สิงห 
     ศีล  ศาล แซม แทรก ทราย  โทรม ฯลฯ 
คํา “อยู” สัมผัสพยัญชนะกับคํา อยา  ยั้ง  ยืน  ยาว  ยาน  ยอ  ยิ้ม 
     ญาณ  หญิง  หยุด  หยาบ  โหยง ฯลฯ 
คํา “เฮี้ยน” สัมผัสพยัญชนะกับคํา ฮา  โฮง  ฮวบ  ฮาบ  ให  หาย  หิน  หด 
     หิ้ว  หน  แห  หิ้ง  หวย  โหด  หัก  ฯลฯ 
 

 

สัมผัสพยัญชนะ ถือเปนคําสัมผัสท่ีปรากฏในรอยกรองโดยท่ัวไป แตไมถือวาเปน
สัมผัส “บังคับ” แหงฉันทลักษณ การแตงรอยกรองท่ีปรากฏสัมผัสพยัญชนะนั้น จะชวยให
บทรอยกรองมีความไพเราะมากย่ิงขึ้นและถือเปนภูมิปญญาของผูแตง เชน 

   

  ลางลิงลิงลอดไม   ลางลิง 
 แลลูกลิงลงชิง    ลูกไม 
 ลิงลมไลลมติง    ลิงโลด  หนีนา 
 แลลูกลิงลางไหล    ลอดเล้ียวลางลิง 
      (ลิลิตพระลอ) 
 

  

2. พิจารณาตามตําแหนงที่สัมผัส ประกอบดวย 
2.1 สัมผัสนอกหรือสัมผัสบังคับ คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงเหมือนกัน หรือสัมผัสกันดวย 

“สัมผัสสระ” และมีการวางตําแหนงของสัมผัสสระนั้นตรงตามบังคับฉันทลักษณรอยกรองแต
ละประเภท ซึ่งจะปรากฏอยู “ระหวางวรรค” ของรอยกรองนั้นๆ 

สัมผัสนอกหรือสัมผัสบังคับถือวาเปนสัมผัสท่ีตองปรากฏอยูในรอยกรอง หาก    
รอยกรองนั้นๆ ไมปรากฏสัมผัสบังคับท่ีถูกตองตรงตามแบบแผนของรอยกรองประเภทนั้น 
ถือวา “ผิดฉันทลักษณ” 

   ส
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ตัวอยางสัมผัสนอกหรือสัมผัสบังคับท่ีถูกตองตามฉันทลักษณ เชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 สัมผัสใน คือคําสัมผัสกัน ท่ีปรากฏอยู “ภายในวรรค” เดียวกันของรอยกรอง
นั้นๆ สัมผัสในถือเปนวิธีการสรางความไพเราะใหกับบทรอยกรองอันเปนท่ีนิยมของ
ผูประพันธ เพื่อชวยใหรอยกรองนั้นๆ มีลีลาไพเราะงดงามทางดานเสียงมากย่ิงข้ึน แตไมได
ถือเปนสัมผัสท่ีบังคับตามฉันทลักษณ กลาวคือไมมีก็ไมเสียหายแตประการใด สัมผัสในท่ีพบ
ในงานประพันธรอยกรองนั้นมี 2 ประการดังตอไปนี้ 

 

1) สัมผัสในดวยเสียงสระ 
คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงสระและเสียงพยัญชนะสะกดเหมือนกัน หรือสัมผัสกันอยู ท่ี

ตําแหนงภายในวรรค ซึ่งสงสัมผัสกันดวยเสียงสระดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 

2) สัมผัสในดวยเสียงพยัญชนะ 
คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงพยัญชนะตนเดียวกัน หรือสัมผัสท่ีตําแหนงภายในวรรคเดียวกัน 

ซึ่งสงสัมผัสกันดังตัวอยาง 

 
 
 
 

 

  แลวตรัสบอกลูกนอยกลอยสวาท เจาหนอเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห 
 อันรักษาศีลสัตยกัตเวที   ยอมเปนท่ีสรรเสริญเจริญคน 
      (พระอภัยมณี) 
 

 

 ปวดเหน็บเจ็บจนหนาวในสาวหนุม ถูกไลเชือดเลือดไหลชุมเขารุมเฉือน 
สูดงดอยสอยดวงดาวสาวดวงเดือน  แอบสะทกอกสะเทือนกลาดเกลื่อนทิศ 
      (นาฏกรรมบนลานกวาง) 
 

 

ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว ท้ังเกดแกวพิกุลยี่สุนสี 
 

 จะโรยรางหางส้ินกล่ินมาลี   จําปเอยกี่ปจะมาพบ 
 
 ท่ีมีกล่ินก็จะคลายหายหอม  จะพลอยตรอมเหือดส้ินกล่ินตลบ 
 
 ท่ีมีดอกก็จะวายระคายครบ  จะเห่ียวแหงเซาซบสลบไป 
 

(ขุนชางขุนแผน) 

   ส
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กิจกรรมที่ 1 

 

คําสั่ง นักเรียนเขียนคํา 1 พยางค ที่มีความหมายและสัมผัสคลองจองกับคําที่กําหนดให 
 

ตัวอยาง 
 

ขอ/คําที่ 1 2 3 4 5 
ก. เรื่อย เฉื่อย เอื่อย เมื่อย เปอย เหนื่อย 

 
ขอ/คําที ่ 1 2 3 4 5 
1. ยาก      
2. ทาย      
3. แสน      
4. ราว      
5. ครบ      
6. เกิด      
7. ตอง      
8. ขาม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 2 
 

คําสั่ง นักเรียนเขียนคํา 1 พยางค ที่มีความหมายและสัมผัสคลองจองกับคําที่กําหนดให 
 
ตัวอยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน หาน ราน 

บาน 

แมกน เรือน จน 

บิน 

หมิ่น ชิ้น ริน 

เพื่อน 

เยือน 

เกลื้อน 

ชล 

ปลน 

ทนต 

   ส
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1. มาตราตัวสะกดแมกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มาตราตัวสะกดแมกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

คูณ 

แมกน พร เจียร 

วาฬ 

   

 

 

 

 

 

 

   

ซอม 

แมกม จ้ิม หาม 

เยี่ยม 
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3. มาตราตัวสะกดแมเกย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มาตราตัวสะกดแมเกอว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ยุย 

แมเกย เลย ทาย 

ไทย 

   

 

 

 

 

 

 

   

จิ๋ว 

แมเกอว เขา ราว 

เที่ยว 
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5. มาตราตัวสะกดแมกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. มาตราตัวสะกดแมกก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

มอง 

แมกง โลง หาง 

เสี่ยง 

   

 

 

 

 

 

 

   

โชค 

แมกก แรก เมฆ 

ยุค 
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7. มาตราตัวสะกดแมกบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. มาตราตัวสะกดแมกด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

จับ 

แมกบ กราบ แสบ 

รวบ 

   

 

 

 

 

 

 

   

โคตร 

แมกด ทาส อูฐ 

พุทธ 
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กิจกรรมที่ 3 

 

คําสั่ง นักเรียนเขียนคํา 2 พยางค ที่มีสัมผัสตอเน่ืองกับคําที่กําหนดให 
และมีความหมายถูกตองชัดเจน 

 

ตัวอยาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. บานเรือน 
     

 

2. เพื่อนตาย 
     

 

3. ขายหนา 
     

 

4. ฟาฝน 
     

 

5. คนไทย 
     

 

6. ใกลรุง 
     

ก. ลูกชาง หางแม แยแลว แกวตา พาท ี ที่ทาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 4 

 

คําสั่ง นักเรียนวงกลมคํา 1 พยางค ที่สัมผัสพยัญชนะกับคําที่กําหนดให 
 

ตัวอยาง 
 

ขอ/คําที ่ 1 2 3 4 5 6 
ก. บท รถ บาท หอน เบา รัก บอน 

 
 

ขอ/คําที ่ 1 2 3 4 5 6 
1. กอน กาฬ หอน รอย ไทย กล โกง 
2. ทอง กลม เฒา เขียม ธาร ปอง เทา 
3. ฟา ฟาง ฟน ฝาย พุง ฟุง เสีย 
4. จะ จร งง จูบ จาง วาว ชาง 
5. สด ศีล จรด สาว ออก แสง เกวียน 
6. ชื่น สอง ชิม หอน โวย ชาย ชาม 
7. เมฆ เรือน หมู มึน หมอง เทา คน 
8. ดํา โดด หาก ซอย ดื่ม ยล ดก 
9. ลอย นอย คาด ลืม ลาภ ภาพ หลง 
10. ต่าํ ขาว ตาล เตียง เจียน ตอน ฝาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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กิจกรรมที่ 5 

 

คําสั่ง นักเรียนเขียนคํา 1 พยางค ที่สัมผัสพยัญชนะกับคําที่กําหนดให 
 

ตัวอยาง 
ขอ/คําที ่ 1 2 3 4 5 6 
ก. กา ไก กิน กุง กอน เกี่ยว กอง 

 
ขอ/คําที ่ 1 2 3 4 5 6 
1. โนน       
2. เรือ       
3. ลอง       
4. ไป       
5. ดาว       
6. มวย       
7. สรรค       
8. ผอน       
9. บิด       

10. อาว       
 

 
 
 
 

 
 
 

   ส
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กิจกรรมที่ 6 
 

คําสั่ง นักเรียนโยงคําสัมผัสนอกจากรอยกรองที่กําหนดให 
 

ตัวอยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
ขอ 2 
 
 
 
 
 
 
ขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
 

ถึงเถาวัลยพันเก่ียวที่เลี้ยวลด  ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 
 

พระอภัยมณี ของ พระสุนทรโวหาร 

เม่ือขอบฟาพราพราวหลาวทองทาบ พุงปลายปลาบทะลวงถ่ินทมิฬถอย 
 

ความมืดแมกแหลกเร้ือไมเหลือรอย อุทัยพรอยแสงพรางสวางพราย 
 

ในนิมิต ของ อุชเชนี (ประคิน ชุมสาย ณ อยุธยา) 

สรวงสวรรคช้ันกวีรุจีรัตน ผองประภัศรพลอยหาวพราวเวหา 
 

พร้ิงไพเราะเสนาะกรรณวัณณนา  สมสมญาแหงสวรรคช้ันกวี 
 

สามกรุง ของ น.ม.ส. 

ดอกรักบานในหัวใจใครทั้งโลก แตดอกโศกบานในหัวใจฉัน 
 

และอาจเปนเชนนี้ชั่วชีวัน  เม่ือรักอันแจมกระจางกลับรางไกล 
 

บทสุดทายของนิยายรัก ของ เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน 

   ส
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ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 5 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปากเปนเอกเหมือนเสกมนตใหคนเช่ือ  ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน 
 

จะกลาวถอยรอยคําไมรําคาญ    เปนรากฐานเทิดตนพนลําเค็ญ 
 

สุภาษิตสอนหญิง ของ พระสุนทร

จะหักอื่นขืนหักก็จักได   หักอาลัยนี้ไมหลุดสุดจะหัก 
 

สารพัดตัดขาดประหลาดนัก   แตตัดรักนี้ไมขาดประหลาดใจ 
 

นิราศอิเหนา ของ พระสุนทรโวหาร 

ปากเปนเอกเลขโทโบราณวา  หนังสือตรีมีปญญาไมเสียหาย 
 

ถึงรูมากไมมีปากลําบากตาย   มีอุบายพูดไมเปนเห็นปวยการ 
 

วิวาหพระสมุทร: รัชกาลท่ี 6 

ไมเมาเหลาแลวแตเรายังเมารัก  สุดจะหักหามจิตคิดไฉน 
 

ถึงเมาเหลาเชาสายก็หายไป   แตเมาใจน้ีประจําทุกคํ่าคืน 
 

นิราศภูเขาทอง ของ พระสุนทรโวหาร 

   ส
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กิจกรรมที่ 7 
 

คําสั่ง นักเรียนนําชื่อคน 2 พยางค จากกรอบขอความที่กําหนดให ไปเรียงตอกัน 
 โดยใหมีสัมผัสถูกตองตามแบบของกลอนส่ีอยางนอย 4 บท 
 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยิ่งยง  สงกรานต   ประสาน  บุญมี 
สมบัติ  สมศรี    วันดี  นภา 
 จําเรียง  จําปูน   ทองพูน  วาสนา 
งามใจ  งามตา    ธารา  นที 

 

บุญชวย บัวผัน  สุนทรี  พัชรา  พัชรี  บุญมา 
บุญม ี  สมศร ี  ธงชัย  พิสมัย  สมจิต  บุญช ู
สมใจ  วิไล  อํานวย  ปญญา  นิสา  กัลยา 
บุญสง  จํานง  ทองดี  สมคิด  บัวผัน  ณรงค 
นรา  นรินทร  สําราญ  บุปผา  นภา  เมตตา
กรุณา  การุณ  อารี  มุทิตา  ฉันทนา อังคณา
อัคนี  วารินทร วรา  ธานินทร บุญลือ  สมถวิล 
กิมฮวย  ปรานี  บุญยง  บุญยัง  ศักด์ิสิทธิ์ อนันต 
บุญทัน  อานนท อานันท อนงค  จํารัส  ประยงค
ประสงค สําราญ  สํารวย  สําริด  บุญเสริม ศรุต 
บุญเพิ่ม จําเริญ  ลํายอง  ลําไย  บุญสนอง วิสุทธิ์ 
ชัยยุทธ  นิรุตต  แนงนอย นงนุช  บุญหลง โกวิท
ครรชิต  คณิต  จําเนียร สมพิศ  ดุสิต  วิจิตร 

   ส
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กระดาษเขียนตอบกิจกรรมท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____  ____  ____  ____   ____  ____  ____  ____ 

 

____  ____  ____  ____    ____  ____  ____  ____ 
 

____  ____  ____  ____   ____  ____  ____  ____ 
 

____  ____  ____  ____    ____  ____  ____  ____ 
 

____  ____  ____  ____   ____  ____  ____  ____ 
 

____  ____  ____  ____    ____  ____  ____  ____ 
 

____  ____  ____  ____   ____  ____  ____  ____ 
 

____  ____  ____  ____    ____  ____  ____  ____ 
 

 

ระวังคําที่รับ – สง สัมผัสกัน 

อยาใหพลาดนะครับ 

   ส
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สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 8 
 

คําสั่ง เลือกคําสัมผัสพยัญชนะของแตละวรรคจากบทรอยกรองที่กําหนดให 
มาเขียนตอบในตารางใหถูกตอง 

 

ตัวอยาง 
ขอ ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ ขอ ก 
 

วรรค เสียงพยัญชนะที่สัมผัส คําที่สัมผัส 
1 /น/ เหน็บ/หนาว/ใน/หนุม 
 /จ/ เจ็บ/จน 
2 /ร/ และ /ล/ ไล/เลือด/ไหล/รุม 
 /ฉ/ และ /ช/ เชือด/ชุม/เฉือน 
3 /ส/ สู/สอย/สาว 
 /ด/ ดง/ดอย/ดวง/ดาว/เดือน 
4 /อ/ แอบ/อก 
 /ส/ และ /ท/ สะทก/สะเทือน/ทิศ 
 /ก/ กลาด/เกลื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปวดเหน็บเจ็บจนหนาวในสาวหนุม ถูกไลเชือดเลือดไหลชุมเขารุมเฉือน 

สูดงดอยสอยดวงดาวสาวดวงเดือน  แอบสะทกอกสะเทือนกลาดเกลื่อนทิศ 

    (นาฏกรรมบนลานกวาง) 

ลองทําดู คณุทําได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ ขอ 1 
 

วรรค เสียงพยัญชนะที่สัมผัส คําที่สัมผัส 
1   
   
   
2   
   
   
3   
   
   
4   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ  ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก 
 

สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก    จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย 
 

นิราศอิเหนา ของ พระสุนทรโวหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ ขอ 2 
 

วรรค เสียงพยัญชนะที่สัมผัส คําที่สัมผัส 
1   
   
   
2   
   
   
3   
   
   
4   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงสารใจใจเจาเอยไมเคยนิ่ง  วนและว่ิงคืนและวันหว่ันและไหว 
 

เหมือนถูกกายกําบังกักขังใจ   ใจจึงไดด้ินรนทุกหนทาง 
 
วารีดุริยางค ของ  เนาวรัตน พงษไพบูลย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ ขอ 3 
 

วรรค เสียงพยัญชนะที่สัมผัส คําที่สัมผัส 
1   
   
   
2   
   
   
3   
   
   
4   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําโบราณทานผูกถูกทุกสิ่ง  เขาวาลิงจองหองมันพองขน 
 

ทําหลุกหลิกเหลือกลานพาลลุกลน  เขาดาคนจึงวาลิงโลนลําพอง 
 
นิราศเมืองแกลง ของ พระสุนทรโวหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ ขอ 4 
 

วรรค เสียงพยัญชนะที่สัมผัส คําที่สัมผัส 
1   
   
   
2   
   
   
3   
   
   
4   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตะบูนตนผลหอยยอยระยา  ดาษดาด่ังหนึ่งผูกดวยลูกตุม 
 

เปนคราบน้าํครําคราแตกตารุม   ดูกระปุมกระปมตุมต่ิมเต็ม 
 
นิราศเมืองเพชร ของ พระสุนทรโวหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบฝก ชุดที่ 3 
เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

นักเรียนสามารถทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ ชุดที่ 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ี
สุภาพ” ได โดย 

1. โยงสัมผัสบังคับโคลงส่ีสุภาพไดถูกตองตรงตามฉันทลักษณ 
2. เขียนเติมเครื่องหมายวรรณยุกตเอกและวรรณยุกตโทลงในโคลงส่ีสุภาพได

ถูกตองตามฉันทลักษณ 
3. วงกลมคําตายจากคําและโคลงส่ีสุภาพที่กําหนดใหไดถูกตอง 
4. ขีดเสนใตคําตายที่ใชแทนคําเอกในโคลงสี่สุภาพไดถูกตอง 
5. เติมคํา รับ – สง สัมผัสในโคลงส่ีสุภาพใหไดถูกตองตามบังคับฉันทลักษณ 
6. แตงโคลงส่ีสุภาพ เปนวรรค และเปนบาท ลงในโคลงส่ีสุภาพที่กําหนดใหได

ถูกตองตามบังคับฉันทลักษณและมีความหมายสอดคลองกัน 
7. เรียงขอความที่กําหนดใหเปนโคลงส่ีสุภาพที่ถูกตองตามฉันทลักษณ 
8. แตงโคลงส่ีสุภาพจากหัวขอและการดูภาพที่กําหนดใหได 
9. โยงสัมผัสบังคับโคลงส่ีสุภาพไดถูกตองตรงตามฉันทลักษณ 
10. เขียนเติมเครื่องหมายวรรณยุกตเอกและวรรณยุกตโทลงในโคลงส่ีสุภาพได

ถูกตองตามฉันทลักษณ 
11. วงกลมคําตายจากคําและโคลงส่ีสุภาพที่กําหนดใหไดถูกตอง 
12. ขีดเสนใตคําตายที่ใชแทนคําเอกในโคลงส่ีสุภาพไดถูกตอง 
13. เติมคํา รับ – สง สัมผัสในโคลงส่ีสุภาพใหไดถูกตองตามบังคับฉันทลักษณ 
14. แตงโคลงส่ีสุภาพ เปนวรรค และเปนบาท ลงในโคลงส่ีสุภาพที่กําหนดใหได

ถูกตองตามบังคับฉันทลักษณและมีความหมายสอดคลองกัน 
15. เรียงขอความที่กําหนดใหเปนโคลงส่ีสุภาพที่ถูกตองตามฉันทลักษณ 
16. แตงโคลงส่ีสุภาพจากหัวขอและการดูภาพที่กําหนดใหได 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

 การแตงโคลงส่ีสุภาพใหมีความไพเราะนั้น ผูแตงตองคํานึงถึงลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ
อันประกอบดวย คณะ สัมผัส วรรณยุกต และฉันทลักษณท่ีไมไดบังคับแตมีความสําคัญในการแตงคือ 
คําตาย คําสรอย คําเอกโทษ และคําโทโทษ 
 นอกจากนี้ การแตงโคลงส่ีสุภาพ ตองใหความสําคัญกับการใชคําและเทคนิคในการแตงบาง
ประการ ซึ่งเกิดจากการฝกฝนแตงโคลงส่ีสุภาพอยางสม่ําเสมอ จะทําใหเกิดทักษะ ความมั่นใจ และ
พัฒนาใหการเขียนรอยกรองโคลงส่ีสุภาพมีความไพเราะยิ่งขึ้น 

 

แผนผัง 
 โคลงส่ีสุภาพ มีแผนผังดังนี้ 
 

 
โคลงแมบท 
   เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 
  เสียงยอมยอยศใคร   ท่ัวหลา 
  สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 
  สองพี่คิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
       (ลิลิตพระลอ) 
ลักษณะบังคับ 

1. บังคับคณะหรือจํานวนคํา 
บังคับคณะหรือจํานวนคําของโคลงส่ีสุภาพ มีลักษณะดังนี้ 1 บทมี 4 บาท บาทหนึ่งมี 2 

วรรค วรรคหนามีจํานวน 5 คํา วรรคหลังมีจํานวน 2 คํา ยกเวนบาทสุดทาย วรรคหลังจะมี
จํานวน 4 คํา โคลง 1 บท จึงมีจํานวนคําท้ังส้ิน 30 คํา (ไมนับคําสรอย) นอกจากนี้ วรรคหลัง
ของบาทท่ี 1 และ 3 อาจมีคําสรอยได 

 อยุธยายศลมแลว   ลอยสวรรค  ลงฤๅ 
สิงหาสนปราสาทบรร-   เจิดหลา 
บุญเพรงพระหากสรรค   ศาสนรุง-  เรืองแฮ 
บังอบายเบิกฟา    ฝกฟนใจเมืองฯ 
     (นิราศนรินทร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. สัมผัสบังคับ 
สัมผัสบังคับ สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหวางวรรค คือคําสัมผัสท่ีปรากฏอยูในรอยกรองแต

ละประเภท แตกตางกันไปตามบังคับฉันทลักษณของรอยกรองนั้นๆ สัมผัสบังคับมีลักษณะ
เดียวกับ “สัมผัสสระ” ท่ีสัมผัสจากวรรคหนึ่งไปยังอีกวรรคหนึ่ง หรือจากบทหนึ่งไปยังอีก  
บทหนึ่ง สัมผัสบังคับถือวามีสําคัญในการแตงรอยกรองทุกประเภท บังคับสัมผัสของโคลงส่ี
สุภาพมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) คําสุดทายของบาทท่ี 1 สงสัมผัสกับคําท่ี 5 ของบาทท่ี 2 และ บาทท่ี 3 
2) คําสุดทายของบาทท่ี 2 สงสัมผัสกับคําท่ี 5 ของบาทท่ี 4 
3) คําสุดทายของบาทที่ 4 จะสงสัมผัสกับบทตอไปหรือไมก็ได หากผูแตงประสงค

จะใหมีการสงสัมผัสระหวางบท ก็จะตองสัมผัสกับคําท่ี 2 หรือ 3 ในวรรคหนา 
ของบาทท่ี 1 บทถัดไป ดังตัวอยาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุเรงนองนามราชเจา  จอมรา-  มัญเฮย 

ยกพยุหแสนยา    ยิ่งแกลว 

มอญมานประมวลมา   สามสิบ  หมื่นแฮ 

ถึงอยุธเยศแลว    หยุดใกลนครา 

 พระมหาจักรพรรดิเผา  ภูวดล  สยามแฮ 

วางคายรายรีพ้ล    เพียบหลา 

ดําริจักใครยล    แรงศึก 

ยกนิกรทัพกลา    ออกตั้งกลางสมร 

 บังอรอัคเรศผู   พิสมัย  ทานนา 

นามพระสุริโยทัย    ออกอาง 

ทรงเครื่องยุทธพชิัย   เชนอุป-  ราชแฮ 

เถลิงคชาธารควาง   ควบเขาขบวนไคล 

(โคลงภาพพระราชพงศาวดาร) 

สม

งอร

ั 

คร

มหา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. บังคับวรรณยุกต 
ลักษณะบังคับวรรณยุกตในโคลงส่ีสุภาพ หมายถึง การใชคําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอก

และวรรณยุกตโท ตามแผนผังฉันทลักษณท่ีไดกลาวไปแลวขางตน โดยมีจํานวนคําท่ีมีรูป
วรรณยุกตเอกท้ังส้ิน 7 คํา และวรรณยุกตโทท้ังส้ิน 4 คํา ดังตัวอยาง 

 

 จากมามาลิ่วลํ้า   ลําบาง 
บางยี่เรือราพลาง    พี่พรอง 
เรือแผงชวยพานาง   เมียงมาน  มานา 
บางบรับคําคลอง    คลาวน้ําตาคลอ 

(นิราศนรินทร) 
 

4. ฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพท่ีสําคัญบางประการ 
ฉันทลักษณท่ีปรากฏในโคลงส่ีสุภาพบางประการ ถึงแมจะไมใชฉันทลักษณท่ีบังคับ 

แตก็ถือวามีความสําคัญสําหรับผูรอยกรองเปนอยางย่ิง และสมควรท่ีจะเรียนรูไวเพื่อทําให
โคลงส่ีสุภาพท่ีรอยกรองนั้นมีความไพเราะมากย่ิงขึ้น ประกอบดวย 

1) คําตาย 
คําตาย เปนคําท่ีอนุโลมใหใชแทน “คําเอก” ตามบังคับฉันทลักษณของ

โคลงส่ีสุภาพ ในกรณีท่ีผูแตงไมสามารถหาคําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกมาใชในการ
รอยกรองได ดังนั้นคําตายจึงปรากฏอยูตรงตําแหนงเดียวกับบังคับวรรณยุกต
เอก ตัวอยางเชน 

 

บรรลุอาวาสแจง   เจ็บกาม 
   แจงจากจงอาราม   พระรู 
   เวรานุเวรตาม    ตัดสวาท  แลฤๅ 
   วานวัดแจงใจชู    จากชาสงวนโฉม 

(นิราศนรินทร) 
 

คําตาย ท่ีสามารถใชแทนคําเอกในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพได มีลักษณะ
ดังนี้ 

1.1) คําท่ีประสมดวยสระเสียงส้ันในแม ก กา หรือคําท่ีมีสระเสียงส้ัน
และไมมีตัวสะกด เชน ระ ประ มิ ติ ดุ สุ เตะ เละ โตะ เลาะ 
เปราะ เจอะ แหละ แปะ เปนตน  

1.2) ทุกคําท่ีสะกดดวยมาตรา แมกก แมกบ และแมกด เชน เบิก กก 
ราก พริก มัก ลบ ปรับ กราบ เมฆ นาค โอษฐ โจทย คลาด เสียด 
ยอด กริช เปนตน 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2) คําเอกโทษและคําโทโทษ 
1.1) คําเอกโทษ หมายถึง คําท่ีเดิมตองมีรูปวรรณยุกตโท แตยักเย้ืองไป

เขียนรูปวรรณยุกตเอกเพ่ือใหถูกตองตามกฎเกณฑทางฉันทลักษณ
ของโคลงส่ีสุภาพ ดังนั้นคําเอกโทษนี้จึงมักเปนคําท่ีไมมีในชีวิตจริง 
หรือถาหากมีใช ก็จะเปนคําท่ีไมเหมาะสมกับบริบทรอบขาง ดังนั้น
เมื่อแปลความหมาย ก็ตองแปลดวยคําท่ีมีรูปวรรณยุกตโท จึงจะ
ไดใจความตรงตามบริบท ตัวอยางคําเอกโทษในรอยกรองโคลงส่ี
สุภาพ เชน 

บางรมาดม่ิงมิตรคร้ัง  คราวงาน 
    บอกบทบุญยังพยาน   พยักหนา 
    ประทุนประดิษฐาน   แทนฮอง  หอเอย 
    แหวนประดับกับผา   พี่อางรางวัล 

(นิราศสุพรรณ) 
 

1.2) คําโทโทษ หมายถึง คําท่ีเดิมตองมีรูปวรรณยุกตเอก แตยักเย้ืองไป
เขียนรูปวรรณยุกตโท เพื่อใหถูกตองตามกฎเกณฑทางฉันทลักษณ
ของโคลงส่ีสุภาพ ดังนั้นคําโทโทษนี้จึงมักเปนคําท่ีไมมีในชีวิตจริง 
หรือถาหากมีใช ก็จะเปนคําท่ีไมเหมาะสมกับบริบทรอบขาง ดังนั้น
เมื่อแปลความหมาย ก็ตองแปลดวยคําท่ีมีรูปวรรณยุกตโท จึงจะ
ไดใจความตรงตามบริบท ตัวอยางคําโทโทษในรอยกรองโคลงส่ี
สุภาพ เชน 

 

เชิงเลนเปนตลาดสลาง หลักเรือ 
โองอางบางอิฐเกลือ  เกล่ือนกลุม 
หลีกรองชองเล็กเหลือ  ลําบาก  ยากแฮ 
ออกแมน้ํายํ่าถุม   ถี่ฆองสองยาม 

(นิราศสุพรรณ) 
3) คําสรอย 

คําสรอยหรือสรอยคํา คือคําสองคําท่ีอยูทายวรรค หรือทายบาท เพื่อใหได
เนื้อความครบถวน เพื่อเปนคําถาม เพื่อยํ้าความ หรือเพื่อบอกใหรูวาเนื้อความ
ตอนนั้นจบแลว คําสรอยในโคลงส่ีสุภาพ จะปรากฏอยูทายบาทท่ี 1 และบาทท่ี 
3 เทานั้น ท้ังนี้ คําสรอยอาจจะมีเฉพาะบางบาท หรือมีทุกบาท หรือไมมีเลยก็
ได เพราะไมไดเปนฉันทลักษณบังคับในโคลงส่ีสุภาพ ซึ่งคําสรอยจะมีลักษณะใช
คําท่ีมีความหมายหนึ่งคํา สวนอีกคําจะไมมีความหมาย ถือวาเปนคําสรอยท่ี
แทจริงซึ่งไดแก เทอญ แฮ นา ฤๅ แล ฮา เฮย เอย เปนตน 
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ตัวอยางจากโคลงแมบท เชน 
เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 

   เสียงยอมยอยศใคร   ท่ัวหลา 
   สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 

สองพี่คิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
(ลิลิตพระลอ) 

 

เทคนิคในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
ความไพเราะของโคลงส่ีสุภาพนั้น มีหลักในการพิจารณาเชนเดียวกับรอยกรองประเภท

กลอน และกาพย คือผูศึกษาตองพิจารณาความถูกตองในดานรูปแบบ หรือฉันทลักษณใน
การแตงเปนเบื้องตน และพิจารณาความงามความไพเราะของคําท่ีใชความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูง
ของเสียงวรรณยุกตในตําแหนงคําท่ีรับสงสัมผัสกัน และการแบงจังหวะของคําท่ีเหมาะสมใน
การอาน จะเปนองคประกอบสวนหนึ่งท่ีชวยใหโคลงในบทนั้นๆ ไพเราะ 

เทคนิคในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพใหมีความไพเราะ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

1. ความไพเราะที่เกิดจากความถูกตองของบังคับฉันทลักษณ 
ความไพเราะท่ีเกิดจากความถูกตองของบังคับฉันทลักษณนั้น เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดใน

การรอยกรองทุกประเภท โคลงส่ีสุภาพ ก็เชนเดียวกัน ผูแตงจําเปนตองระมัดระวังไมใหเกิด
ความบกพรองในทางฉันทลักษณไดเปนประการแรก ประการตอมาคือ การรอยกรองโคลงส่ี
สุภาพ หากไมมีความจําเปนตองใชฉันทลักษณท่ีมิไดบังคับ เชน คําเอกโทษ โทโทษ หรือคํา
สรอยท่ีไมสอดคลองกับบริบท ก็สมควรหลีกเล่ียง เปนตน 

นอกจากนี้ ในเรื่องการใชบังคับสัมผัส ก็มีประเด็นสําคัญท่ีผูแตงควรพิจารณาเพ่ือให
เกิดความไพเราะในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ ดังตอไปนี้ 

1.1 อยาใชคําท่ีมีเสียงเดียวกันรับสงสัมผัสกัน แมวาจะเขียนตางกัน เชนคําวา สัน 
สรร สรรพ สรรค สัณห และสัณฑ เปนตน 

1.2 คําท่ี 7 ในบาทท่ี 1 และในบาทท่ี 2 ไมควรใชคําท่ีสัมผัสสระเดียวกัน เพราะจะ
ทําใหคําท่ีรับสงสัมผัสบังคับมีเสียงสระเดียวกันตลอดท้ังบท สงผลใหโคลงบทนั้นไมไพเราะ 
เชน 

หามเพลิงไวบให   ควันมา แมฮา 
หามสุริยะจันทรา    สองหลา 
หามเสพซึ่งภักษา    ตลอดชีพ 
หามด่ังนี้ไดขา    จ่ึงรูลืมเธอ 

(ประจักษ ประภาพิทยากร และคนอื่นๆ, 2517: 34) 
 

1.3 โคลงไมนิยมรอยกรองโดยมีสัมผัสในดวยสัมผัสสระ ดังนั้นในบาทหนึ่งๆ ไมควร
มีสัมผัสสระมากกวาหนึ่งตําแหนง มิฉะนั้นจะเผือและมีลีลาเปนกลอนไป เชน 
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แกมช้ําดําท่ีแกม   แตมดํา 
ดูเกลื่อนเหมือนจะนํา   แนะนอง 
แรกรักปรักปรางประจํา   จุมพิต  มิตรเอย 
ชํ้าเชนปลาอยาตอง   แตงแตมแกมสมร 

(วราภรณ บํารุงกุล, 2542:71.) 
 

1.4 สัมผัสในของโคลงนิยมสัมผัสอักษรในแตละบาท ยิ่งใชคําสัมผัสอักษรกันมาก
เทาใดก็ถือวามีความไพเราะมากเทานั้น ถามากจนถึงข้ันการเลน “กลบท” ก็ยิ่งดี เชนกลบท
อักษรลวน ในโคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภูท่ีวา 

 

แจวแจวจักจ่ันเจา  จับใจ 
  หริ่งหริ่งเรื่อยเรไร    ร่ํารอง 
  แซงแซวสงเสียงใส   ซาบโสต 
  แหนงนิ่งนึกนุชนอง   นิ่มเนื้อนวลนาง 

(โคลงนิราศสุพรรณ) 
 

1.5 ใหคําท่ี 5 และ 6 ของทุกบาท มีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน หรือเรียกวา
สัมผัสพยัญชนะ หรือการเลมสัมผัส “ขามวรรค” จะชวยใหการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพมีความ
ไพเราะและเสียงเสนาะในการอานได เชนโคลงส่ีสุภาพในลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ท่ีวา เชน 

ศรีสามารถเลิศล้ํา  ลําทรง 
เหมพิมายบันยงค   ยาตรเย้ือน 
เฉกอาสนอิศวรองค   อมเรศ 
จากสถานทิพยเหล้ือน   ลองฟามาดิน 

(ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง) 
 

2. ความไพเราะที่เกิดจากความงามของการใชคํา 
การใชคําในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ ถือวามีความสําคัญไมนอยไปกวาเรื่องบังคับ

ฉันทลักษณ เพราะการใชคําในการรอยกรองท่ีมีความไพเราะเหมาะสม ยอมสงผลใหโคลงส่ี
สุภาพมีความไพเราะมากยิ่งข้ึน เชนการเลือกใชคําท่ีมีความหมายชัดเจน ทําใหผูอานเห็น
ภาพ แสดงความรู ความคิด ความรูสึก และมีลําดับความคิดท่ีเปนขั้นตอนชัดเจน เปนตน 

นอกจากนี้แลว ยังมีหลักหรือเทคนิคในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ อันเกี่ยวของกับ
การใชคําท่ีผูแตงสมควรพิจารณาไวเพื่อประโยชนในการแตง ดังตอไปนี้ 

2.1 คําท่ี 7 ของบาทท่ี 1 และคําท่ี 5 ของบาทท่ี 2 และ 3 ไมควรใชคําท่ีมีรูป
วรรณยุกตกํากับ เพราะจะทําใหขาดความไพเราะ และในตําแหนงคําดังกลาวเปนคํารับสง
สัมผัสกัน ถาใชคําท่ีมีเสียงจัตวาในอักษรสูง จะชวยเสริมใหเสียงไพเราะข้ึน เชน 
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เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 
  เสียงยอมยอยศใคร   ท่ัวหลา 
  สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 

สองพี่คิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
(ลิลิตพระลอ) 

2.2 คําท่ี 7 ของบาทท่ี 1 และคําท่ี 5 ของบาทท่ี 2 และ 3 ไมนิยมคําตาย เวนแต
แตงเพ่ือแสดงความโศกเศรา หรืออึดอัดตันใจ หรือมีความชุลมุนวุนวาย เชน ลิลิตตะเลงพาย 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตอนท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ทรงกระทํายุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราช ท่ีวา 

 

บัดมงคลพาหไท   ทวารัติ 
  แวงเหวี่ยงเบ่ียงเศียรสะบัด  เนื่องเศรา 
  อุกคลุกพุกเงยงัด    คอคช   เศิกแฮ 
  เบนบายหงายแหงนให   ทวงทอทีถอย 
 

2.3 ใหคําท่ี 5 และ 7 ในบาทท่ี 4 เปนคําเดียวกัน จะชวยสรางความไพเราะใหโคลง
บทนั้น เชน 

พลพางพานรแกลว   กล่ันแกลวเกล่ือนหาญ 
 

2.4 คําจบบทในโคลงไมควรใชคําตาย หรือคําท่ีมีรูปวรรณยุกต แตถาใชคําจัตวาใน
อักษรสูง จะชวยใหอานเปนทํานองเสนาะไดไพเราะยิ่งขึ้น และถาแตงหลายบทตอกันใน
ลักษณะของลิลิต อยาลงทายบทถัดไปดวยคําท่ีมีเสียงสัมผัสสระเดียวกัน กับคําจบบทในบท
กอน เชน 
 กอไผไกขันแจง    แจมเจ้ือยเฉ่ือยเสียง  
หรือ ขอสุขทุกขโศกเศรา   ส่ิงรายหายสูญ 

 

2.5 อยาใชคําแผลงท่ีมุงแตสัมผัสเปนสําคัญ เชน กาย แผลงเปน กายา กายี กาเยศ 
หรือ สุข สุขขะ สุขา สุขี สุโข สุขัง ลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการจนปญญาของกวี 

2.6) ถาเปนโคลงกระทู ความในโคลง ตองไขความกระทูใหเขาใจ ท่ีเรียกวาตีกระทู
แตก ดังตัวอยาง 

หนา เนตรสมช่ือแมน  มฤคี 
  เนื้อ นุมนวลดูดี   แตงหนา 
  ใจ พาลเกงโกงมี   จิตด่ัง 
  เสือ ดุดันกล่ันกลา   โกรธรายอยาสมาน 

(โคลงสุภาษิตประจําภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) 
2.6 ในคําสรอยซึ่งมีอยูสองคํานั้น คําสรอยคําแรกจะทําหนาท่ีตอความหมายจาก

ความในเนื้อหาขางหนาใหมีความหมายครบถวน สวนสรอยคําสุดทายจะเปนคําท่ีเสริมใหเต็ม 
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เพื่อใหเกิดความไพเราะ ชัดเจน เชน “เพลงพรากสัตวจําผัน   พลัดคู  เขาฤๅ” คําวา 
“เขาฤๅ” เปนคําสรอย หรือ “เอียงอกเทออกอาง อวดองค  อรเอย” คําวาอรเอย เปนคํา
สรอย จะเห็นวาคําสรอยคําหลัง คือคําวา ฤๅ และเอย เปนคําชวยเสริมเพิ่มใหโคลงนั้นให
ไพเราะขึ้น    การใชคําสรอยในโคลงนั้นไมจําเปนตองใชเสมอไป ถาโคลงบาทนั้นบทนั้น ได
ความครบ และเสียงของคําไพเราะเหมาะสมอยูแลว ก็ไมจําเปนตองเติมสรอยลงไปอีก คํา
สรอยท่ีใชมากเชนคําวา ฤๅ นา รา ฮา เอย และเฮย เปนตน ตัวอยางการใชคําสรอยท่ีทําให
โคลงส่ีสุภาพ “ขาดความไพเราะ” เชน 

 

นวลนิ้วอรกรีดซ้ํา   เยียซอ  หลายเลห  
หรือ ทับทรวงพี่ตูมตึง   ตายกลับ  เกิดหนา 
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กิจกรรมที่ 1 
 

คําสั่ง นักเรียนโยงสัมผัสบังคับโคลงส่ีสุภาพใหถูกตองตรงตามฉันทลักษณ 
 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศรีสามารถเลิศล้ํา  ลําทรง 
 

เหมพิมายบันยงค   ยาตรเย้ือน 
 

เฉกอาสนอิศวรองค   อมเรศ 
 

จากสถานทิพยเหล้ือน   ลองฟามาดิน 
(ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง) 

 

โสฬสพรหมหย่ังฟา  ใดเกิน 
 

แมครุฑกางปกเหิน   หอนพน 
 

สูงเหนือทิพยพรหมเมิล   มหิทธิภาพ 
 

คือปนปุญญฤทธ์ิลน   เลิศฟาครองไผท 
      

     (วิษณุ พุมสวาง) 

 

ยามมืดใชมืดแท   ทุกสถาน 
 

ดูสิเม่ือรัตติกาล    หมนเศรา 
 

ดาวศุกรกลับชัชวาล   สองสวาง 
 

แมบมีจันทรเจา    ใชวางหวาดหวิว 
 

     (ของเกา) 
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ขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยามเยาวเห็นโลกลวน  แสนสนุก 
 

เปนหนุมสาวหลงสุข   ค่ําเชา 
 

กลางคนเร่ิมเห็นทุกข   สุขคู  กันนอ 
 

ตกแกจึงรูเคา    วาลวนอนิจจัง 
 

     (สุธี พุมสําล)ี 

 

พรากหายใชพรากราง  นิรันดรกาล 
 

มีพรากมีพบพาน   เพื่อนพอง 
 

ชิงโศกโศกพาผลาญ   เผาจิต 
 

วันหนึ่งนั้นจักตอง   กลับรายกลายดี 
 

     (ของเกา) 

 

ใจชนใจช่ัวชา   โฉงเฉง 
 

ใจจักสอนใจเอง    ไปได 
 

ใจปราชญดัดตามเพลง   พลันงาย 
 

ดุจชางปนดัดไม    แตงใหปนตรง 
 

     (โคลงโลกนิติ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 2 

 

คําสั่ง นักเรียนเติมเครื่องหมายวรรณยุกตเอกและวรรณยุกตโทลงในโคลงส่ีสุภาพที่ 
กําหนดใหถูกตองตามฉันทลักษณ 

 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิพนธกลกลาวไว  เปนฉบับ 
 

พึงเพงตามบังคับ   ถีถวน 
 

เอกโททานลําดับ    โดยที  สถิตนา 
 

ทุกทัวลักษณะลวน   เลหนีคือโคลง 
      

จินดามณี 

 

เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 
 

เสียงยอมยอยศใคร   ทัวหลา 
 

สองเขือพีหลับใหล   ลืมตืน  ฤๅพี่ 
 

สองพีคิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
      

นิราศนรินทร 

 

เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 
 

เสียงยอมยอยศใคร   ทั่วหลา 
 

สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 
 

สองพี่คิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
      

นิราศนรินทร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากมามาลิวลํา   ลําบาง 
 

บางยีเรือราพลาง   พีพรอง 
 

เรือแผลงชวยพานาง   เมียงมาน  มานา 
 

บางบรับคําคลอง   คราวนําตาคลอ 
      

นิราศนรินทร 

 

บางสแกแลสลางงิว  ทิวราย 
 

เรียงฝงด่ังฉัตรฉาย   แชมชอย 
 

ง้ิวไมใชง้ิวสาย    สวาดิเชน  เห็นเอย 
 

ง้ิวพีนี่แนงนอย    หมนหนาอาลัย 
      

นิราศสุพรรณ 

 

เสียงซอออออออ  เอื่อยเพลง 
 

จับปเตงเตงเตง    เตงตอง  
   

ขลุยตรุยตรุยตรุยเหนง    เหนงเนง  ระนาดแฮ  
 

ฆองหนองหนองนองหนอง   ผรึงผรึงผรึงตะโพน 
      

นิราศสุพรรณ 

 

รํ่ารักรํ่าเรืองราง   แรมนวล  นาฏฤๅ 
 

เสนาะสนันดินครวญ   ครุนฟา 
 

สารสั่งพีกําสรวล    แสนเสนห  นุชเอย 
 

ควรแมไวตางหนา   พีพูนภายหลัง 
      

นิราศนรินทร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



164 
 

 
 

 
กิจกรรมที่ 3 

 

คําสั่ง นักเรียนวงกลมคําตายในแตละขอใหถูกตอง 
ตัวอยาง 
 

ขอ/คําท่ี 1 2 3 4 5 6 
ก กอน จาก กลับ ได เจอะ เธอ 

 
 

ขอ/คําที ่ 1 2 3 4 5 6 
1 ลอย ยศ แทน มาน โจทย ลักษณ 
2 รัตน ปรางค ทิศ พอง ชวย เทพ 
3 รอน ปราชญ หลา อก กริช แม 
4 เจิด ครวญ ศาสน บุญ ให จะ 
5 แคลว รส ราง รีบ เรือง จักร 
6 ศาสตร แกะ นอง หวิว คลาด ริน 
7 โหย หลาก อาง เมฆ แสง ด ุ
8 พระ แจง ดวย ธรรม บาป ต ิ
9 สรร เสร็จ ผล นาค นุช เนื้อ 
10 ฝก แผว เมื่อ โอษฐ เยื้อง โสต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 4 
 

คําสั่ง นักเรียนขีดเสนใตคําตายที่ใชแทนคําเอกในโคลงสี่สุภาพแตละขอใหถูกตอง 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จําใจจากแมเปลื้อง  ปลิดอก  อรเอย 
 

เยียววาเดียวแดยก   แยกได 
 

สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
 

ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 
นิราศนรินทร 

 

ลมพิษคือพิษตอง  ตากทรวง 
 

หนาวนอกรุมในดวง   จิตชํ้า 
 

โฉมแมพิมลพวง    มาเลศ  กูเอย 
 

มือแมวีเดียวล้ํา    ยิ่งล้ําลมพาน 
นิราศนรินทร 

 

สังขกระจายพี่จากเจา  จอมอนงค 
 

สังขพระสี่กรทรง    จักรแกว 
 

สรวมทิพยสุธาสรง   สายสวาท  พี่เอย 
 

สังขสระสมรจงแผว   ผอนถาเรียมถึง 
นิราศนรินทร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โบสถระเบียงมรฑปพื้น  ไพหาร 
 

 ธรรมาสนศาลาลาน   พระแผว 
 

 หอไตรระฆังขาน    ภายคํ่า 
 

ไขประทีบโคมแกว   กํ่าฟาเฟอนจันทร 
นิราศนรินทร 

 

แถลงปางบําราศหอง  โหยครวญ 
 

 เสนาะเสนหกําสรวล   สั่งแกว 
 

โอบองคผอูนอวล   ออกโอษฐ  อรเอย 
 

ยามหนึ่งฤๅแคลวแคลว   คลาดคลายขวบป 
นิราศนรินทร 

 

บรรลุอาวาสแจง   เจ็บกาม 
 

แจงจากจงอาราม   พระรู 
 

เวรานุเวรตาม    ตัดสวาท  และฤๅ 
 

วานวัดแจงใจชู    จากชาสงวนโฉม 
นิราศนรินทร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 5 
 

คําสั่ง นักเรียนนําคําเอกและคําโท หรือคําตายที่แทนคําเอกในโคลงสี่สุภาพมา 
เขียนตอบในตารางคําตอบใหถูกตอง 

 

ตัวอยาง 
ขอ ก 
   นาขวางใครแขวะรุง  เปนทาง 
  ปองบไปปองนาง   ปวยไซร 
  นามขวางไขวหนามขวาง  ในอก  อีกแม 
  ใครบงฤๅเบาได    เทานองนางถอน 

 นิราศนรินทร 
 

ตารางคําตอบขอ ก 
 

บาท/คํา คําเอก คําโท คําตาย 
1 - รุง แขวะ 
2 บ,ปวย ไซร - 
3 ไขว - อก 
4 บง, เทา ได, นอง - 

 

 
ขอ 1 
   น้ําใชใสตุมต้ัง   เต็มดี 
  น้ําอบอาอนิทรีย    อยาผรอง 
  น้ําปูนใสเตามี    อยาขาด 
  น้ําจิตอยาใหของ   ขัดน้ําใจใคร 
       โคลงโลกนิติ 
 

ตารางคําตอบขอ 1 
 

บาท/คํา คําเอก คําโท คําตาย 
1 ตุม ต้ัง - 
2 อยา ผรอง อบ 
3 ใส - ขาด 
4 - ของ, น้ํา จิต, ขัด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 2 
  ใครรานใครรุกดาว  แดนไทย 
 ไทยรบจนสุดใจ    ขาดด้ิน 
 เสียเนือ้เลอืดหลั่งไหล   ยอมสละ  สิ้นแล 

เสียชีพไปเสยีสิ้น    ชื่อกองเกียรติงาม 
     สยามานุสติ 

 

ตารางคําตอบขอ 2 
 

บาท/คํา คําเอก คําโท คําตาย 
1 - ดาว รุก 
2 - ด้ิน รบ, ขาด 
3 - - เลือด, สละ 
4 ชื่อ สิ้น, กอง ชีพ 

 
ขอ 3 
   เวนวิจารณวางเวน  สดับฟง 
  เวนท่ีถามอันยัง    ไปรู 
  เวนเลาลิขิตสัง-    เกตวาง  เวนนา 
  เวนด่ังกลาววาผู    ปราชญไดฤๅมี 
       โคลงโลกนิติ 
 

ตารางคําตอบขอ 3 
 

บาท/คํา คําเอก คําโท คําตาย 
1 วาง เวน - 
2 ที่, ไป รู - 
3 วาง - ลิ 
4 ด่ัง ผู, ได ปราชญ 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 4 
  รอนรอนสุริยะโอ   อัสดง 
 เร่ือยเร่ือยลบัเมรุลง   ค่ําแลว 
 รอนรอนจิตจํานง   นุชพี่  เพียงแม 

  เร่ือยเร่ือยเรียมคอยแกว   คลับคลายเรียมเหลียว 
       กาพยเหเรือชองเจาฟาธรรมาธิเบศ 
 

ตารางคําตอบขอ 4 
 

บาท/คํา คําเอก คําโท คําตาย 
1 - โอ ยะ 
2 เร่ือย, คํ่า แลว - 
3 พี่ - จิต 
4 เร่ือย แกว, คลาย คลับ 

 
ขอ 5 
   โฉมควรจักฝากฟา  ฤๅดิน   ดีฤๅ 
  เกรงเทพไทธรณินทร   ลอบกล้ํา 
  ฝากลมเล่ือนโฉมบิน   บนเลา  นะแม 
  ลมจักชายชักชํ้า    ชอกเนื้อเรียมสงวน 
       นิราศนรินทร 
 

ตารางคําตอบขอ 5 
 

บาท/คํา คําเอก คําโท คําตาย 
1 - ฟา ฝาก 
2 - กล้ํา เทพ, ลอบ 
3 เลื่อน, เลา - - 
4 - ช้ํา, เนื้อ จัก, ชอก 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 6 
 

คําสั่ง นักเรียนนําคําที่กําหนดให มาเติมใหถูกตองตามฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ 
 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อนกิน สิ้นทรัพยแลว  แหนงหนี 
 

หางาย หลายหมื่นมี   มากได 
 

เพื่อนตาย ถายแทนชี   วาอาตม 
 

หายาก ฝากผีไข    ยากแทจักหา 

ได  ชี  มี  หน   ไข 

 

พระ ทัยพระเทียบแท  ธา.......... 
 

ปย ขัตติ..........    ผาน.......... 
 

มหา ..........    พสกนิ  กรเฮย 
 

ราช บริพารนอม..........   แซซองสดุดี 

ยา  กรุณา  รา  เกลา  เผา 

 

ชางสาร หกศอกไซร  เสีย.......... 
 

งูเหา กลายเปน..........   อยา.......... 
 

ขาเกา เกิดแต..........   ตนปู  ก็ดี 
 

เมียรัก อยูรวม..........   อยาไววางใจ 

ตอง  ปลา  ตา  หอง  งา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อายุ ยืนอยูพรอม  ผล.......... 
 

วรรณะ นวลรา..........   สงา.......... 
 

สุขะ สงวิ..........    ทางรุง  เรืองเฮย 
 

พละ เพิ่มพูน..........   เลิศลวนเหลาสหาย 

ดี  ศี  ลวน  ถวน  ถี 

 

น้ํา หลั่งด่ังเดชไร   แรง.......... 
 

ลด หมดอํานาจ..........   เนื่อง.......... 
 

ตอ กอเกิดแก..........   กลับกอปร  สนองเฮย 
 

ผุด แตเร่ืองราย..........   เรงเราแรงฉิน 

กรรม  เศรา  นํา  ธรรม  เรา 

 

หนา เนตรสมชื่อแมน  มฤ.......... 
 

เนื้อ นุมนวลดู..........   แตง.......... 
 

ใจ พาลเกงโกง..........   จิตด่ัง 
 

เสือ ดุด่ันกลั่น..........   โกรธรายอยาสมาน 

มี  ดี  คี  กลา  หนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 7 
 

คําสั่ง นักเรียนเรียงขอความที่กําหนดใหเปนโคลงส่ีสุภาพที่ถูกตองตามฉันทลักษณ 1 บท 
 โดยใชตัวเลขหนาวรรคแทนคําตอบที่ถูกตอง 
 

ตัวอยาง 
ขอ ก 

 

1. เรือนชะตาแผนทอง 2. หวีหยง  ไวนา 
3. เรือนผมอยายุงหยอง 4. วาดไว 
5. เรือนเหยาตนอยูนั้น 6. อยาหมอง 
7. สามประการน้ีให 8. หม่ันสูสงวนนาม 
 

คําตอบ ………………………………………….5/6/1/4/3/2/7/8…………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 1 
 

1. ชั่วล้ือเหลนหลาน 2. รูจริงส่ิงเดียวอาจ 
3. อยาหม่ินศิลปศาสตร 4. ฤๅขาด 
5. มีม่ัง 6. เลี้ยงชีพชาอยูรอย 
7. วานอย 8. วิชาควรรักรู 
 

คําตอบ ..................................................................................................................................... 
 

 
 

 

5. เรือนเหยาตนอยูนั้น  6. อยาหมอง 
 

1. เรือนชะตาแผนทอง   4. วาดไว 
 

3. เรือนผมอยายุงหยอง   2. หวีหยง  ไวนา 
 

7. สามประการน้ีให   8. หม่ันสูสงวนนาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 2 
 

1. ควันประจักษแกกองไฟ 2. สมบัติ 
3. ชายยอมเฉลิมเลิศแล 4. ราชรถปรากฏดวย 
5. ราชาอิสระใน 6. ปนแกวเกศหญิง 
7. ธงชัย 8. เที่ยงแท 

 

คําตอบ ............................................................................................................................. ...... 
 

 

 
ขอ 3 

 

1. อยาโกรธทําหนาบึ้ง 2. หมาตัวใดรายขบ 
3. อยาข้ึง 4. รุณโทษ 
5. อยาขบตอบตอหมา 6. ตอบถอยถือความ 
7. ทรชนชาติชวงทา 8. บาทา 

 

คําตอบ ............................................................................................................................. ...... 
 

 
 

ขอ 4 
 

1. ทรัพยมีสี่สวนไซร 2. เก็บไว 
3. จายเลี้ยงตัวตน 4. การกิจ  ใชนา 
5. ยังอีกสวนควรให 6. สองสวนเบ็ดเสร็จสรรพ 
7. ภาคหนึ่งพึงเกียดกัน 8. ปูนปน 

 

คําตอบ ............................................................................................................................. ...... 
 

 

 
ขอ 5 

 

1. เรียนคุณ 2. ทรัพยไว 
3. เม่ือกลางแกแสวงบุญ 4. ยามหงอมทําใดได 
5. ปางนอยสําเหนียกรู 6. คร้ัยใหญยอมหาทุน 
7. ธรรมชอบ 8. แตลวนอนิจจัง 
 

คําตอบ ................................................................................................................................... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิจกรรมที่ 8 

 

คําสั่ง นักเรียนเติมขอความในชองวางใหถูกตองตามฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ 
และไดใจความดี  

 

ตัวอยาง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คนจริงยอมไมทอ  ทําดี  ดอกนา 
 

มีแตจักทวี    กอไว 
 

ถึงยากก็เพียรมี    ทําตอ 
 

กระโดกกระเดกลุกลนซร   กระโดกกระเดกลุกลน 
 

สําลี รักสุทธี 

 

คนจริงยอมไมทอ  ทําดี  ดอกนา 
 

มีแตจักทวี    กอไว 
 

ถึงยากก็เพียรมี    ทําตอ 
 

คนเกงทําจริงไซร   ตราบส้ินชีวา 
 

สําลี รักสุทธี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวอยาง 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มองเห็นสิ่งช่ัวราย  เลวทราม 
 

กลับบอกวาดีงาม   แนแท 
 

เห็นผิดกลับตีความ   สวนกลับกกกกกกก 
 

บอกวาชอบย่ิงแล   เดือดรอนเสียคน 
 

สุวรรณี สุรารักษ 

สํานวน: เห็นกงจักรเปนดอกบัว 

 

มองเห็นสิ่งช่ัวราย  เลวทราม 
 

กลับบอกวาดีงาม   แนแท 
 

เห็นผิดกลับตีความ   สวนกลับ 
 

บอกวาชอบย่ิงแล   เดือดรอนเสียคน 
 

สุวรรณี สุรารักษ 

สํานวน: เห็นกงจักรเปนดอกบัว 

   ส
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ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปนมนุษยไปเที่ยงแท  กระโดกกระเดกลุกลน 
 

คงแตบาปบุญยัง    เที่ยงแท 
 

ทุกอยางยอมเปนดัง   กฎไตร  ลักษณนา 
 

จึงรีบทําดีแล    กอสรางทางบุญ 
 

สําลี รักสุทธี 

 

ทําดีดียอมปอง   คุมนา 
 

กระโดกกระเดกลุกลน   กระโดกกระเดกลุกลน 
 

กอบุญทั่วทุกครา   เรืองรุง  เสมอนา 
 

ดียอมครองคุมขาง   ทานดวยกรรมดี 
 

สําลี รักสุทธี 
 

 

ชีวิตประดุจดวย   สายลม 
 

อีกหนอยก็จอมจม   มอดไหม 
 

กระโดกกระเดกลุกลน   กระโดกกระเดกลุกลน 
 

มั่นหมั่นทําดีไว    จักไดสุขเกษม 
 

สําลี รักสุทธี 
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ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทําดีใหเลิศล้ํา   เรืองรอง 
 

ดีจักนําสนอง    เนื่องนั้น 
 

รูช่ัวช่ังจิตปอง    เปนอยู 
 

กระโดกกระเดกลุกลน   กระโดกกระเดกลุกลน 
 

สําลี รักสุทธี 
 

 

เม่ือใจบอกยากแท  ยอมหยุด  ทําฤๅ 
 

เราเกิดเปนมนุษย   แนแท 
 

ไยจักชอบมาหยุด   ดีกอ  ไวนา 
 

กระโดกกระเดกลุกลน   กระโดกกระเดกลุกลน 
 

สําลี รักสุทธี 
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ขอ 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การงานธุระลวน   มากมี 
 

กอเกิดขึ้นมาที    กระโดกกระเดกลุกลน 
 

กระโดกกระเดกลุกลน   มากเพิ่ม 
 

จนยุงยากลําบากคลอย   เดือดรอนตนเอง 
 

สุวรรณี สุรารักษ 

สํานวน: ดินพอกหางหมู 

 

กระโดกกระเดกลุกลน  คิดสรรค 
 

ต้ังจิตคิดปองกัน    ปกไว 
 

เม่ือเร่ืองเกิดแลวพลัน   กระโดกกระเดกลุกลน 
 

จึ่งคิดแกไขไซร    ด่ังนี้เสียผล 
 

สุวรรณี สุรารักษ 

สํานวน: วัวหายลอมคอก 
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กิจกรรมที่ 9 
 

คําสั่ง นักเรียนนําขอความที่กําหนดใหในกรอบมาเรียงใหเปนโคลงส่ีสุภาพที่ถูกตอง 
ตรงตามฉันทลักษณ 

 

ตัวอยาง 
ขอ ก 
 
 
 
 
ตอบ ขอ ก 

แจวแจวจักจั่นเจา  จับใจ 
  หร่ิงหร่ิงเร่ือยเรไร   รํ่ารอง 
  แซงแซวสงเสียงใส   ซาบโสต 
  แหนงนิ่งนึกนุชนอง   นิ่มเนื้อนวลนาง 
 
ขอ 1 
 
 
 
 
 
ตอบ ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แจวแจวจักจ่ันเจาจับใจหร่ิงหร่ิงเร่ือยเรไรรํ่ารองแซงแซวสงเสียงใส
ซาบโสตแหนงนิ่งนึกนุชนองนิ่มเนือ้นวลนาง 

บุเรงนองนามราชเจาจอมรามัญเฮยยกพยุหแสนยายิ่งแกลวมอญ
มานประมวลมาสามสิบหม่ืนแฮถึงอยุธเยศแลวหยุดใกลนครา 

ขอ 1
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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ขอ 2 
 
 
 
 
 
ตอบ ขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 3 
 
 
 
 
 
ตอบ ขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โคควายวายชีพไดเขาหนังเปนสิ่งเปนอนัยังอยูไซรคนดับเด็ดสูญ
สังขารรางเปนช่ือเปนเสียงไดแตรายกับดี 

ขอ 2
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

เดือนตกนกรองเรงสูริยงเยี่ยมยอดยุคนททรงสองฟาเดือนดับลับโลก
คงคืนขึ้นอีกเฮยจันพี่นี้ลับหนานับสริ้นดินสวรร 

ขอ 3
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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ขอ 4 
 
 
 
 
 
ตอบ ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 5 
 
 
 
 
 
ตอบ ขอ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํารางหางนองนึกนาสวนสองฝายชายหญิงยวนยั่วเยาหวังชายฝาย
หญิงชวนชื่นเชนเห็นเอยกลเชนเลนซักเสราเสพเผื้อนเฟอนเกษม 

ขอ 4
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

ปาพึ่งพาลพยัคฆรายราวีเสือพึ่งไพรพงพีเถ่ือนค้าํความช่ัวพึ่งความ
ดีเท็จพึ่งจริงนาเรือพึ่งแรงน้ําน้ําหากรูคุณเรือ 

ขอ 5
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 10 
 
 

คําสั่ง จากหัวขอที่กําหนดตอไปน้ี ใหนักเรียนเลือกหัวขอ 1 หัวขอ แลวแตงโคลงส่ีสุภาพ 
ใหถูกตองตรงตามฉันทลักษณ จํานวน 1 บท 

 

 1. รูรักสามัคคี  2. รูจักพอเพียง 3. วัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย 
 4. เอ้ือเฟอแบงปน 5. ต้ังใจศึกษา  6. พระราชาของปวงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระดาษเขียนตอบตอนท่ี 10 
 

 
หัวขอที่เลือกคือ....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 11 
 

คําสั่ง จากภาพท่ีกําหนดตอไปน้ี ใหนักเรียนเลือก 1 ภาพ แลวแตงโคลงส่ีสุภาพ จํานวน  
1 บทใหถูกตองตรงตามฉันทลักษณและต้ังชื่อเรื่องใหสอดคลองกับเน้ือหา 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 ภาพที ่2 ภาพที ่3 

ภาพที ่4 ภาพที ่5 ภาพที ่6 

 

กระดาษเขียนตอบตอนท่ี 11 
 
 

ภาพที่เลือกคือภาพที่......................ชื่อเร่ือง..................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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2. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



185 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
 

แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง คําไวพจน  หนวยการเรียนรูเร่ือง  การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
รหัสวิชา ท31102 ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 เวลา 200 นาที จํานวน 4 คาบเรียน 
………………………………………..........................................................................................................  
 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   
มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา 
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

ตัวชี้วัด    ม.4-6/4 แตงบทรอยกรอง 
 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พื้นฐานสําคัญประการหนึ่งในการเขียนรอยกรองคือการใชคําไวพจน หรือคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกันแตเขียนและออกเสียงตางกัน การรูคําไวพจน ชวยใหผูประพันธ สามารถสรรใชคําท่ี
หลากหลายในการเขียนรอยกรอง ชวยใหเกิดความไพเราะในการแตงรอยกรองนั้นไดเปนอยางดี 
 

สาระการเรียนรู 
1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

การแตงบทรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
 

2. สาระการเรียนรูทองถ่ิน 
- 
 

3. ดานความรู/ดานทักษะกระบวนการ/ดานคุณลักษณะ 
3.1 ดานความรู (Knowledge) 

1) พื้นฐานในการแตงรอยกรอง 
2) ความหมายและความสําคัญของคําไวพจน 
3) การใชคําไวพจนในการแตงรอยกรอง 

 

3.2 ดานทักษะกระบวนการ (Process) 
1) ทักษะการตอบคําถาม 
2) ทักษะการคิด 
3) ทักษะการเขียน 
4) ทักษะการอาน 
5) ทักษะการฟง 

 
 
 

   ส
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3.3 ดานคุณลักษณะ (Attitude) 
1. มีวินัย 
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการเรียนรู 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

- การคิดวิเคราะห 
- การคิดเปนระบบ 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- การทํางานรวมกัน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. มีวินัย        
2. ใฝเรียนรู        
3. มุงมั่นในการเรียนรู      

 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ไดคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป 
2. อธิบายพื้นฐานสําคัญในการแตงรอยกรองไดถูกตอง 
3. อธิบายความหมายและความสําคัญของคําไวพจนไดถูกตอง 
4. เขียนสรุปเนื้อหาเร่ืองคําไวพจนไดถูกตอง 
5. ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 1 เรื่องคําไวพจน ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 1 เรื่องคําไวพจน 

 

การประเมินผลการเรียนรู 
 วิธีการประเมิน 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่องการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
2. ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 1 เรื่องคําไวพจน 

 เคร่ืองมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบกอนเรียนเรื่องการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
2. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 1 เรื่องคําไวพจน 
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เกณฑการประเมิน 
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ไดคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป 
2. ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 1 เรื่องคําไวพจน ไดคะแนนรอยละ 80 

ขึ้นไป 
กิจกรรมการเรียนรู 
คาบท่ี 1 การทดสอบกอนเรียน (50 นาที) 

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” เปนแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 50 นาที 
(1 คาบเรียน) 
 

คาบท่ี 2 “พื้นฐานในการแตงรอยกรอง: คําไวพจน” (50 นาที) 
ขั้นนํา (5 นาที) 
1. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น “พื้นฐานสําคัญในการเขียนรอยกรอง” วา

มีปจจัยสําคัญประการใดบาง 
2. ครูเขียนปจจัยท่ีนักเรียนตอบลงบนกระดาน 
3. นักเรียนและครูรวมกันสรุป “พืน้ฐานสําคัญในการเขียนรอยกรอง” โดยครูนําสนทนาเพื่อโยง

เขาสูบทเรียน 
ขั้นสอน (35 นาที) 
4. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “คําไวพจน” 

ประกอบการอธิบาย 
5. นักเรียนบันทึกความรูลงในสมุดจดงาน 
ขั้นสรุป (10 นาที) 
6. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องคําไวพจน 
7. นักเรียนเขียนสรุปเรื่องคําไวพจนลงในใบงาน 

 

คาบท่ี 3-4 การทําแบบฝกเร่ือง “คําไวพจน” (100 นาที) 
ขั้นนํา (10 นาที) 
8. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เปนภาพของคําไวพจน 1 

ภาพ พรอมคําตัวอยาง ใหนักเรียนแขงขันกันตอบคําไวพจนของภาพดังกลาว 
ขั้นสอน (80 นาที) 
9. ครูแจกเอกสารแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 1 เรื่อง “คําไวพจน” ใหนักเรียน พรอม

อธิบายแนวทางการทําแบบฝกดังกลาว 
10. นักเรียนทําแบบฝกขางตน กําหนดเวลาในการทํา 50 นาที 
11. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “เฉลยแบบฝกชุดท่ี 

1 เรื่อง “คําไวพจน” 
12. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกและสรุปคะแนน (25 นาที) 
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ขั้นสรุป (10 นาที) 
13. ครูสุมนักเรียน 4-5 คน สรุปความสําคัญของคําไวพจน ครูเขียนประเด็นท่ีตอบลงบนกระดาน 
14. นักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็นดังกลาว และนักเรียนบันทึกลงในสมุดจดงาน 

 
สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. แบบทดสอบกอนเรียนเรื่องการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
2. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “คําไวพจน” 
3. ใบงานเรื่อง “การเขียนสรุปเรื่องคําไวพจน”  
4. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 1 เรื่อง “คําไวพจน” 
5. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “เฉลยแบบฝกการแตง

โคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 1 เรื่อง “คําไวพจน” 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการจัดการเรียนรู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ปญหา/อุปสรรค 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................ผูสอน 
 (นายพนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ) 
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รายละเอียดของเนื้อหาสาระ 
 
 

คําไวพจน 
 

พื้นฐานสําคัญประการหนึ่งในการเขียนรอยกรองใหประสบความสําเร็จคือการใชคํา คําท่ี
เลือกสรรมาดีแลวยอมชวยใหรอยกรองมีความไพเราะและงดงาม ซึ่งการใชคําท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับบทรอยกรองได ผูแตงตองมีความรูเรื่อง “ความหมาย” และการเลือกใชคํานั้นๆ เปน
สําคัญ 

ความหมายของคําท่ีผูรอยกรองจําเปนตองศึกษาเปนพื้นฐานประกอบคือ คําท่ีมีความหมาย
เหมือนกัน หรือคําไวพจน หากผูรอยกรองมีความเขาใจลึกซึ้ง ถูกตอง และเลือกสรรคําไวพจน มา
ใชไดเหมาะสมกับบริบท ก็จะสงผลใหรอยกรองนั้นมีคุณคา 

 

คําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคําไวพจน 
 

มีคําหลายคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน ตัวอยางเชน คําท่ีมีความหมายวา  กิน มีคํา 
รับประทาน บริโภค ฟาด ฯลฯ คําท่ีมีความหมายวา ดอกไม มีคํา ผกา มาลี บุปผา ฯลฯ คําท่ีมี
ความหมายวา ผูหญิง มีคํา นารี กัญญา อิสตรี ฯลฯ เปนตน 

คําประเภทนี้ ความหมายในทางการประพันธเราเรียกวา “คําไวพจน” หรือคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกันแตเขียนและออกเสียงตางกัน ตัวอยางเชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจริด จรูญ จํารูญ ฉลวย 

แฉลม 

เฉิดฉาย 

ตรู 

ประไพ 

พรรณราย พร้ิงเพรา เพริดพราย รุจี 

ไฉไล 

ตระการ 

บรรเจิด 

ผุดผาด 

กัลยาณ ขจี 

ลออ โศภิต 

ความสวยงาม 
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การใช คําไวพจนในการประพันธ ถือวาเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่ ง ท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการประพันธของผูแตง ตรงกับลักษณะท่ีเรียกวา “การสรรคํา” หรือการบรรจงเลือก
คําเพื่อนํามาใชรอยกรองอยางหลากหลาย เพื่อใหเกิดความไพเราะในงานประพันธนั้น 

อยางไรก็ดี คําเหลานี้ถึงแมจะวามีความหมายเหมือนกัน แตใชแทนกันไมไดในทุกกรณีมี
ขอสังเกตดังนี้ 

1. คําหนึ่งใชในภาษาสุภาพ อีกคําหนึ่งใชในภาษาไมสุภาพ หรือภาษาท่ีตางระดับกัน เชน 

รับประทาน สุภาพกวา กิน ศีรษะ สุภาพกวา หัว 

2. คําหนึ่งใชเมื่อตองการใหเปนแบบแผน อีกคําหนึ่งเม่ือมิไดตองการใหเปนแบบแผน คําท่ี
เปนแบบแผน เชน มาก ใบอนุญาตขับรถยนต ภาพยนตร ท้ัง 3 คํานี้ ถามิไดตองการให
เปนแบบแผนก็ใชวา เยอะแยะ ใบขับข่ี หนัง ตามลําดับ 

3. คําหนึ่งใชในภาษาสําหรับเด็ก อีกคําหนึ่งใชในภาษาสําหรับผูใหญ เชน เด็กใช  หม่ํา 
ผูใหญใช กิน 

4. คําหนึ่งใชในภาษาการประพันธ อีกคนหนึ่งใชในภาษาสามัญ เชน ในภาษาการประพันธ
ใช กนก กรรพุม จํารัส สุริยา แตในภาษาสามัญใชวา ทอง พนมมือไหว ดอกบัว สวาง
หรือแจมใส ตะวันหรือพระอาทิตย ตามลําดับ 

 

ตัวอยางคําไวพจน 
1. พระพุทธเจา 

พระสัมมาสัมพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา พระบรมศาสดาจารย พระโลกุตมาจารย พระสรร
เพชร พระสรรเพชญ พระสุคต พระโลกนาถ พระมหามุนินทร พระชินวร พระชินสีห พระนรสีห พระ
สัพพัญู พระบรมครู พระธรรมสามัสร พระศากยมุณี พระจอมไตร  พระทศญาณ พระทศพลญาณ 
พระพิชิตมาร พระสมณโคดม พระมหาสมณะ 
2. ใจ 

กมล แด ทรวง ทรวงใน มโน มน มาน รติ ฤทัย ฤดี หฤทัย อก อุระ 

3. หญิงสาว 

กรรณิกา กัญญา กันย กันยา กัลยา กัลยาณี ฉัยยา ฉายา (กลอน) โฉมเฉลา โฉมตรู โฉมยง 
ไฉยา (กลอน) ดรุณี ดวงสมร นงคราญ นงเยาว พธู นงนุช นงพะงา นงพาล นงพุธ นงโพธ นงราม นง
ลักษณ สะคราญ มาณวิกา สตรี อนงค สาวิตรี ทรามชม ทรามเชย ทรามวัย ทรามสงวน ทรามสวาท 
นารี นิรมล บังอร พนิดา  
4. ทองคํา 

กนก กาญจนา จามีกร จารุ ชัมพูนุท ชมพูนุท ชามพูนุช (ทองคําเนื้อบริสุทธิ์) ตปนียะ  
5. ชาง 

กริณี (ชางพัง) กริน กรินทร (ชางพลาย) กรินี กรี กเรณุ กเรนทร กเรนทร กุญชร คชสาร 
คชาชาติ คชาธาร คชินทร คเชนทร หัตถี ดงไร ดําไร ดํารี (เขมร ; ชาง) นาคี (กลอน) พารณ พารณะ 
สาร 
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6. ปา 
ชระงม (กลอน ; ปากวาง) ดง พน พนขัณฑ พนา พนาดร พนาดอน พนาลี พนาเวศ 

พนาสณฑ พนาสัณฑ พนันดร พนานดร พนัส พนัสดม ไพร ไพรระหง ไพรวัน ไพรสณฑ ไพรสัณฑ 
ไพรสาณฑ  
7. ดอกบัว 

กช กมล กมลาศ กมเลศ กมุท กระมล กระมุท โกมล โกมุท โกเมศ  จงกล จงกลนี ชาตบุษย 
(ช่ือบัวชนิดหนึ่ง) ตาราไต (ชวา) นลิน นลินี นิลปทม นิลุบล นิโลตบล นิโลบล บงกช บุณฑริก บุษกร 
ปทุม ปทุมา  
8. ดอกไม 

กุสุมา กุสุมาลย โกสุม จาว/จราว (ม.คําหลวง) บุปผชาติ บุษบง บุษบัน บุษบา บุษปะ ปุปผะ 
พันลอก (เขมร)  
9. พระเจาแผนดิน 

ขัตติยะ ธราธิบดี ธราธิป ธเรศ นรเทพ นรนาถ นรนายก นรบดี นรบาล นรราช นราธิเบนทร 
นราธิเบศร นราธิป นรินทร นริศ นริศร นริศวร นเรนทรสูร นเรศ นเรศวร นเรศูร นโรดม นฤเทพ 
นฤบดี นฤบาล นฤเบศ นฤปะ บดินทร บรม บรมบพิตร ภูธเรศ ภูธเรศวร ภูนาถ ภูนายก ภูเนตุ ภู
บดินทร ภูบดี ภูบาล ภูเบนทร ภูเบศ ภูเบศวร ภูป ภูภุช ภูมิธร ภูมินทร ภูมินาถ ภูมิบดี ภูมิบาล ภูมิ
ภุช ภูมี ภูมีศวร มนุชาธิป 
10. ทองฟา 

คคนะ คคนัมพร คคนางค คคนานต คัคนะ คัคนัมพร คัคนางค คัคนานต ดาราบถ นภดล 
นภมณฑล นภา นภาลัย อัมพร โพยม โพยมัน โพยมาน  
11. แมน้ํา/ทะเล 

คงคา คงคาลัย (กลอน) จันลอง (ลําธาร) จันเลา จันเลาะ (ลําหวย) ชทึง ชรทึง (กลอน ; 

แมน้ํา) ชล ชลธาร ชลทิศ ชลธี (ทะเล) ชลัมพุ ชลาธาร ชลาลัย ชลาศัย ชลาสินธุ ทก นท นที 
มหาสมุทร มโหฆะ อาโป 

12. ภูเขา 
พนม พนอม ภู ภูผา คิริ คีรี กันทรากร บรรพต บรรพตา บรรพตชาล บรรพตมาลา มหิธร 

มเหยงค ศิขร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ไศล สิขรี สิขเรศ สิงขร สิงค เสสา 
13. ปลา 

มีน มัจฉะ มัจฉา มัจฉาชาติ มัตสยะ มัตสยา มัศยา วาริช วลัช นีรจร กะรัง 
14. มา 

กัณฐศ กัณฐศว (กลอน) ตุรงค ตุรคะ มโนมัย สินธพ แสะ หัย อาชา อาชาไนย อัสสะ อัศวะ 
อัศวิน อัสดร พาชี ดุรค ดุรงค ดุรงคี 
15. พระอาทิตย 

ตะวัน ตาวัน ทิพากร ทิวากร ภาสกร รวิ รวี สุรีย สุริยา สุริยัน สุริเยนทร  
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16. พระจันทร 
แข โค จันทร จันทร จันทรพิมพ จันทรมณฑล เดือน ตโมนุท ตโมทร แถง โทษากร โทษรมณ 

นิศากร นิศานาถ นิศาบดี นิศามณี นิศารัตน บุหลัน ปกษาธร พิธุ มา มาส รชนีกร รัชนีกร วิธู ศศธร 
ศศพินทุ ศศลักษณ ศศิ ศศิน ศศี ศศิธร ศศิมณฑล สวรรคบดี สุมา โสม อินทุ อุทุราชา สุมะ รัตติกร 
กลา กลาพิมพ กลาแถง มนทกานติ พิธุ สิตางศุ 
17. เมือง 

ธานิน ธานี ธานินทร นคร นครินทร นคเรศ บุระ ปุร บุรินทร บุรี บูรี ประเทศ พารา กรุงไกร 
สรุก 

18. สวรรค 
สรวง สันรวง สุคติ สุรบถ สุราลัย สุรโลก สัค สัคคะ ไกวัล ไกพัล ทิพ ไตรทิพ  จาตุมหาราชิก 

ดางดึงส ยามะ ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี วยัมหะ โสฬส  กระยาหงัน ลางงิด ไทวะ สุขาวดี 
ศักรภพน 
19. พระนารายณ 

พระวิษณุ ตรีโลเกศ จัตุรภุช จักรปราณี สังขกร หริ หริรักษ พระทรงครุธ พระทรงสุบรรณ  

พระทรงสังข รามราช วาสุเทพ พระกฤษณ วิณหุ 
20. พระอินทร 

มัฆวา มัฆวาน มฆวัน ตรีเนตร มหินท มเหนท วชิร วิชราวุธ วชิรปราณี  วชิรหัตถ วัชรี 
วัชรินทร วัชรเรนทร วาสพ ศักร ศักรินทร ศักเรนทร สักกะ  สุชัมบดี สุรบดี สหัสนัยน สหัสเนตร 
สุรินทร สุเรนทร โกสีย โกสินทร อมรบดี อมรราช อมรินทร อมเรศ เทพบดี เพชรายุธ พันตา พันเนตร 
วัชรพาหะ 

21. พระอิศวร 
ศุลี ศูลี ศูลิน ศังกร ปรเมศวร สยมภู จอมไตร ศิวะ มหาเทพ เทพาธิบดี ตรีโลกนารถ ตรี

โลจน มเหศ มเหศวร ภูตบดี ภูเตศวร ธราธร ธราธาร พระทรงโค หร (อาน หะระ) 
22. พระพรหม 

ธาดา จัตรุพักตร ปรเมษฐ ประชานาถ กมลาสน กมเลศ กัมลาศ สหัมบดี สุรเชษฐ  หงสรถ 
กํามลาศน พระทรงหงส 
23. เทวดา 

เทพ เทว เทวดา เทวัญ เทเวศร เทพบุตร เทพยดา เทพยุดา เทพาดิเทพ เทวินทร เทพินทร 
สุรารักษ อดิเทพ สุร อมร อมรา อํามร แมน สุธาสินี สุธาสี อสัญแดหวา แถน มรุ นิรชร (อานนิระ
ชอน) 
24. นางฟา 

เทวี เทพธิดา สุรางค สุรางคนางค สุรางคนา รัมภา อัปสร อัปสรา อัจฉรา นิรชรา 

25. ยักษ 
ยักษา ยักษี ยักษิณี ยักข ยักขินี รักขสะ รากษส รากโษส อสุร อสูร อสุรา อสุรินทร อสุรี อสุ

เรนทร อสุเรศ ราพณ ราพณาสูร รามสูร แทตย กุมภัณฑ 
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26. นก 
เขจร ทวิช บุหรง ปกษา ปกษี สกุณ สกุณี สุโนก ศาพก โศลาฏ วิหค วิหงค ทวิชาติ ทิช ทิชา

กร ปกษิณ พิหเคนทร ปกษวาหน ปกษคม พิหค 

27. เสือ 
ขาล ตะโก ทวีป พยัคฆ พยัคฆา พยัคฆี พยัคฆิน อชินี พาฬ ศารทูล ขลา 

28. วัว 
วสภ พฤษภ พลิพัท ฤษภ วัตสดร อุสภ อุสุภ คาวี เคา ฉลู 

29. ควาย 
มหิงส มหิษ ลุลาย กาสร กระบือ มหิงสา 

30. ลิง 
ทุโมน พลีมุข ชรโมล วานร พานร วานรินทร พานรินทร พานเรศ กระบ่ี กบินทร  กเบนทร 

กบิล มักฏะ วอก สวา ปลวังค (อานวา ปะละวังคะ) 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู 
 

1. แบบทดสอบกอนเรียน เร่ืองการแตงโคลงสี่สุภาพ 
 

คําช้ีแจงการทําแบบทดสอบ: 
1. แบบทดสอบฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน คะแนนรวมท้ังส้ิน 30 คะแนน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน 

  ตอนท่ี 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 10 คะแนน 

 2. ใชเวลาในการทําแบบทดสอบท้ังส้ิน 50 นาที (1 คาบ) 
 3. ทําแบบทดสอบโดยตอบลงในกระดาษคําตอบท่ีกําหนดใหเทานั้น 

 4. เขียน ช่ือ นามสกุล ช้ัน และเลขท่ี ลงในตัวแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหครบถวน 

 4. สามารถขีดเขียนลงในตัวแบบทดสอบฉบับนี้ได 
 5. ทําแบบทดสอบใหครบถวนท้ังสองตอน มิฉะนั้นจะไมตรวจใหคะแนนท้ังฉบับ 
 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) 
คําสั่ง ใหนักเรียนพิจารณาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเคร่ืองหมาย

กากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
 

1. ขอใดเรียงคําสัมผัสคลองจองไมถูกตอง 
 1. คิดถึงเธอ  เพอทุกวัน  ฝนทุกคืน  ต่ืนไมพบ 
 2. บานของฉัน  มั่นคงได   ใจแข็งแรง  แบงปนรัก 
 3. โลกรอนราย  ใจออนลา  ตามืดมน  คนโฉดช่ัว 
 4. เรียนรูธรรม  นําวิถี   ช้ีทางสุข   ทุกขผานพน 
 

2. รอยกรองบาทใดมีสัมผัสนอกไมถูกตอง 
1. มองเห็นนกโผผกผินบินสูฟา   มองเห็นปลาวายวนสายชลใส 
2. มองเห็นชางคูเตียงปาพนาไพร   มองเห็นลายเสือสงาคาพงศพันธุ 
3. นี่ฝูงมาทาผยองรองฮ้ีฮี ้    นั่นชะนีเพรียกผัวอยูดูนาขัน 
4. โนนกระทิงวิ่งเขาโงงโคงดุดัน   พณาสัณฑปาเรานี้ดีสมบูรณ 
 

3. บทรอยกรองตอไปนี้ ควรเติมคําใดเพื่อใหมีสมัผัสในดวยเสียงสระทุกคํา 
  ถึงเขาขาดพี่.........ถึงนามเขา  ผูใหญเลามาให.........ที่กังขา 

วาเดิม.........ทศกัณฐเจาลงกา   ลักสีดาโฉม.........มาทายรถ 
หนีพระรามกลัวจะ.........มารุกรบ   กงกระทบเขากระจาย.........หมด 
ศิลา.........แหลกลงดวย.........รถ   จึงปรากฏช่ือ.........มาตามกัน 

(นิราศพระบาท ของ สุนทรภู) 
1. อาน ทราบ ทาน งาม เขา แหลก พัง ลอ เขา 2. บอก รู หมอม ตรู จับ หัก ลม เพราะ ไว 
3. ถาม ฟง รถ ฉาย ตาม ทลาย แตก กง นาม  4. เลา ดู พระ ยงค จอง ถลม ราน เจอ เสียง 
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4.   ถาความรักความหวังด่ังแสง....  นานเทานานแสงจะฝาลงมานี้ 
 หวังลําแสงแหงเมตตาและอารี   พลิก.........มืดหมองใหผองพรรณ 
 และเหนือสิ่งอื่นใดใจมนุษย   ขอจง.........แสงอุนละมุน......... 
 แสงแหงรักและอภัยเห็นใจกัน   แสงคุณธรรมขจัดช่ัวจากหัวใจ 

(จินตนา ปนเฉลียว) 
จากบทรอยกรองขางตนนี้ ควรเติมคําใดเพื่อใหสัมผัสถูกตอง 
 1. ฉาน  ราตรี  จุด  ฝน    2. ขาว  นาที  เติม ละไม 

3. ไฟ  นที  สอง  หวาน    4. เรือง  ตระหนี่  ดุจ  ฉาย 
 

5. รอยกรองบาทใดมีคําตายปรากฏอยู 
1. คํ่าเชาเฝาสีซอ     2. เขาแตหอลอกามา 
3. หาไดใหภริยา     4. โลโภพาใหบาใจ 

 

6. ขอใดมีพยางคท่ีเปนคําตายทั้ง 2 พยางค 
 1. โบราณ  ตัณหา  เสลา รายลอม   2. สามัญ  ประดิษฐ  แกไข  คําสอน 

3. หรรษา  ฉอฉล  บรรยาย  ครัวเรือน  4. เชาคํ่า  หนังสือ  พรรณไม  รางกาย 
 

7. ขอใดประกอบดวยคําเปนทุกคํา 
 1. ยังจํามั่นวันท่ีหมางเมื่อทางหมอง  2. ศพรรรเรียงเสียงแรกรองยังกองร่ํา 
 3. น้ําตาตกอกถูกตอกเหมือนหอกตํา  4. เห็นเต็มตาหญาราบตํ่าย่ิงย้ําเตือน 

(นาฏกรรมบนลานกวาง ของ คมทวน คันธนู) 
8. จงเติมคําตายในโคลงสี่สุภาพตอไปนีใ้หถูกตอง 
 

   พันเนตรภูวนาถต้ัง  ตาระวัง  ใดฮา 
  พักตรส่ีแปดโสตฟง   อื่นอื้อ 
  กฤษณนิทรเลอหลัง   นาคหลับ  ฤๅพอ 
  สองพิโยคร่ํารื้อ    เทพทาวทําเมิน 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 1. ดล  หลัง  เทย     2. บาล  หลง  เทง 

3. นาถ  หลับ  เทพ    4. ธร  หลาย  เทอญ 
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9. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ใชคําตายคําใดแทนคําทีมี่รูปวรรณยุกตเอกตามฉันทลักษณบาง 
   จําใจจากแมเปลื้อง  ปลิดอก  อรเอย 
  เยียววาแดเดียวยก   แยกได 
  สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
  ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 1. อก  ยก  ตก     2. แยก  ภาค  แนบ 

3. จาก  ซีก  แม     4. ปลิด  แตก  ออก 
10. โคลงสี่สุภาพบาทใดใชคําโทไมตรงตามฉันทลักษณบังคับ 
 1.  บางกรวยกรวดน้ําแบง  บุญทาน 
 2. สงนิ่มนุชนิพพาน    ผองแพว 
 3. จําจากพรากพลัดสถาน   ท้ิงพี่  หนีเอย 
 4. เห็นแตคลองนองแคลว   คลาดเหล้ือนเดือนป 

(นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู) 
11. โคลงสี่สุภาพบทใดใชคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกและโท ไดถูกตองตามฉันทลักษณทั้งหมด 

1.  งาสารฤๅหอนเห้ียน  หดคืน 
 คํากลาวสาธุชนยืน   อยางนั้น 
 ทุรชนกลาวคําฝน    คําเลา 
 หัวเตายาวแลวส้ัน   เลหล้ินทรชน 

(โคลงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 
2.  รอนรอนสุริยะโอ   อัสดง 
 เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง   คํ่าแลว 
 รอนรอนจิตจํานง    นุชพ่ี  เพียงแม 
 เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแกว   คลับคลายเรียมเหลียว 

(กาพยเหเรือ ของ เจาฟาธรรมาธิเบศ) 
3.  ใครรานใครรุกดาว  แดนไทย 
 ไทยรบจนสุดใจ    ขาดด้ิน 
 เสียเนื้อเลือดหล่ังไหล   ยอมสละ  ส้ินแล 

เสียชีพไปเสียส้ิน    ช่ือกองเกียรติงาม 
(สยามานุสติ ของ รัชกาลท่ี 6) 

4.  คนพาลผูบาปแท   ทุจริต 
 ไปสูหาบัณฑิต    คํ่าเชา 
 ผูฟงธรรมอยูเนืองนิตย   บทราบ  ใจนา 
 คือจวักตักเขา    หอนรูรสแกง 
     (โคลงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 
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12. โคลงสี่สุภาพบาทใดมีคําโทโทษปรากฏอยู 
 1.  เสียงไหทุกขราษฎรไห  ทุกเรือน 
 2. อกแผนดินดูเหมือน   จักขว้ํา 
 3. บ เห็นตะวันเดือน   ดาวมืด  มัวนา 
 4. แลแหลงใดเห็นน้ํา   ยอมน้ําตาคน 

(ลิลิตพระลอ) 
 

13. โคลงสี่สุภาพบาทใดมีคําเอกโทษปรากฏอยู 
 1.  จํารางหางนองนึก  นาสวน 
 2. สองฝายชายหญิงยวน   ยั่วเยา 
 3. หวังชายฝายหญิงชวน   ช่ืนเชน  เห็นเอย 
 4. กลเชนเลนซักเสรา   เสพเผ้ือนเฟอนเกษม 

(โคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู) 
 

14. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ปรากฏคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกที่ไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณก่ีคํา (รวม
คําสรอย) 
   ฝากอุมาสมรแมแล  ลักษมี  เลานา 
  ทราบสวยมภูจักรี    เกลือกใกล 
  เรียมคิดจนจบตรี    โลกลวง  แลวแม 
  โฉมฝากใจแมได    ยิ่งดวยใครครอง 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 

1. 3 คํา   2. 4 คํา   3. 5 คํา   4. 6 คํา 
 

15. ขอใดเรียงลําดับไดถูกตองตามบังคับคณะของโคลงส่ีสุภาพ 
(1) หัวกระบือกบินทรราชรา   รณรงค  แลฤๅ  
(2) ตัดกบาลกระบือดง เด็ดหว้ิน 
(3) สืบเศียรทรพีคง คําเลา  แลแม 
(4) เสมอพี่เด็ดสมรด้ิน ขาดดวยคมเวร 
  

1. 4 1 2 3  2. 3 4 1 2  3. 2 3 4 1  4. 1 2 3 4 
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16. โคลงสี่สุภาพบทใดตอไปนี้ มีสัมผัสบังคับผิดจากฉันทลักษณ 
 1.   เดือนชวงดวงเดนฟา  ดาดาว   
  จรูญจรัสรัศมีพราว   พรางพรอย  
  ยามดึกนึกหนาวหนาว   เขนยแนบ  แอบเอย 
  เย็นฉ่ําน้ําคางยอย   เยือกฟาพาหนาว 

2.  วัดแจงแตงตึกตั้ง   เตียงนอน 
เคยปกนกนอยคอน   คูพรอง 
เคยลอบตอบสารสมร   สมานสมัคร  รักเอย 
จําพรากจากนุชนอย   นกนอยลอยลม 

 3.  สงสารสายเนตรนอง  นองชล 
  เนตรพี่เพียงฝอยฝน   เฟานอง 
  จวนรุงร่ําสะอื้นจน   จําจาก  แจมเอย 
  คราวเคราะหเพราะนองตอง  พยุกลาสลาตัน 
 4.  เห็นเรือนเพื่อนรักราง  แรมโรย 
  โออกอาดูรโดย    เทวษดวย 
  ดูสวรปวนจิตโหย    หาดอก  สรอยเอย 
  แลลับกลับชาติมวย   ไมไดใกลกลาย 
 

17. โคลงสี่สุภาพบทใดตอไปนี้ มีสัมผัสบังคับถูกตองตามฉันทลักษณ 
 1.   เคราะหกรรมจําหางนอง  หองนอน   
  หวนดึกนึกคอยนอน   คอนหวา  
  คิดไวไมหางจร    หอนจาก 
  หากจิตมิตรหลายคน   ลานองหมองหมาง 

2.  เดือนตกนกรองเรง  สุริยง 
เย่ียมยอดยุคลทรง   สองฟา 
เดือนดับลับโลกคง   คืนขึ้น  อีกเอย 
จันทรพี่นี้ลับหนา    นับส้ินดินสวรรค 

 3.  สวนหลวงแลสลางลวน  พฤกษา 
  เคยเสด็จวังหลังมา   เมื่อนอย 
  ขาหลวงเลนปดตา   ตองอยู  โยงเอย 
  เห็นแตพลับกับเพี้ยง   ซอนสุมคลุมโปง 
 4.  บางขวางขางเขตแควน  แขวงนนท 
  สองฟากหมากมะพราวผล   พรรณไม 
  หอมรื่นช่ืนเชนพรม   แปงประ  ปรางเอย 
  เคล้ิมจิตวาคิดใกล   กล่ินเนื้อเจือจรร 
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18. โคลงบาทใดมีคําเอกท่ีไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1.   จําใจจากแมเปล้ือง  ปลิดอก  อรเอย 
 2.  เยียววาเดียวแดยก   แยกได 
 3.  สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
 4.  ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 
 

19. โคลงบาทใดมีคําโทท่ีไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1.   มิตรใจเจียมจอดเจา  จักคิด  ถึงฤๅ 
 2.  จากแมเจ็บเสมอจิต   พี่บาง 
 3.  ฤๅลืมมลายปด    แปลนสวาท 
 4.  จําพี่โหยไหชาง    คํ่าเชาชํางาย 
 

20. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ใชคําตายแทนคําเอกทั้งส้ินก่ีคํา 
   บานแหลมเรือพี่เล้ียว  คลองจร 
  ระลึกคมแหลมศร   เนตรนอง 
  เสียงทรวงพ่ีโอยอร   อกแตก  ตายแม 
  สุดสอดสายเนตรรอง   แมต้ังตาคอย 

1. 4 คํา   2. 5 คํา   3. 6 คํา   4. 7 คํา 
 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ (10 คะแนน) 
คําสั่ง  ใหนักเรียนแตงโคลงสี่สุภาพจากรูปที่กําหนดให โดยต้ังช่ือเร่ืองใหเหมาะสมดวย 
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2. ใบงานเร่ือง “การเขียนสรุปเร่ืองคําไวพจน” 
 

ใบงานเรื่อง “การเขียนสรุปเรื่องคําไวพจน” 
 

คําสั่ง: นักเรียนเขียนสรุปความรูจากการเรียนเร่ือง “คําไวพจน” ใหถูกตอง ครบถวน 
และสมบูรณ ดังตอไปนี้ 
 

1. ความหมายของ “คําไวพจน” 
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2. ความสําคัญของ “คําไวพจน” 
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3. ยกตัวอยาง “คําไวพจน” จากคําตัวอยางที่กําหนดให จํานวน 3 คํา 
 

ขอ คํา คําไวพจน 1 คําไวพจน 2 คําไวพจน 3 
1 ชาง    
2 เมือง    
3 น้ํา    
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3. แนวการตอบใบงาน “การเขียนสรุปเร่ืองคําไวพจน” 
 

แนวการตอบใบงาน “การเขียนสรุปเรื่องคําไวพจน” 
 

คําสั่ง: นักเรียนเขียนสรุปความรูจากการเรียนเร่ือง “คําไวพจน” ใหถูกตอง ครบถวน 
และสมบูรณ ดังตอไปนี้ 
 

1. ความหมายของ “คําไวพจน” 
 

คําท่ีมีความหมายเหมือนกันแตเขียนและออกเสียงตางกัน 
 

2. ความสําคัญของ “คําไวพจน” 
 

ชวยใหมีคําเพื่อนํามาใชรอยกรองอยางหลากหลาย และเกิดความไพเราะในงานประพันธนั้น 

 

3. ยกตัวอยาง “คําไวพจน” จากคําตัวอยางที่กําหนดให จํานวน 3 คํา 
 

 1) ชาง ไดแก 
กริณี (ชางพัง) กริน กรินทร (ชางพลาย) กรินี กรี กเรณุ กเรนทร กเรนทร กุญชร 

คชสาร คชาชาติ คชาธาร คชินทร คเชนทร หัตถี ดงไร ดําไร ดํารี (เขมร; ชาง) นาคี (กลอน) 
พารณ พารณะ สาร 

 

 2) เมือง ไดแก 
ธานิน ธานี ธานินทร นคร นครินทร นคเรศ บุระ ปุร บุรินทร บุรี บูรี ประเทศ พารา 

กรุงไกร สรุก 
 

 3) น้ํา ไดแก 
คงคา คงคาลัย (กลอน) จันลอง (ลําธาร) จันเลา จันเลาะ (ลําหวย) ชทึง ชรทึง 

(กลอน; แมน้ํา) ชล ชลธาร ชลทิศ ชลธี (ทะเล) ชลัมพุ ชลาธาร ชลาลัย ชลาศัย ชลาสินธุ ทก 
นท นที มหาสมุทร มโหฆะ อาโป 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
 

แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง คําสัมผัส    หนวยการเรียนรูเร่ือง  การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
รหัสวิชา ท31102 ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 เวลา 150 นาที จํานวน 3 คาบเรียน 
………………………………………..........................................................................................................  
 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   
มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา 
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

ตัวชี้วัด    ม.4-6/4 แตงบทรอยกรอง 
 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 คําสัมผัสหรือคําคลองจอง เปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงในการแตงรอยกรองทุกประเภท การแตง
รอยกรองท่ีถูกตองและไพเราะสละสลวยนั้น ตองปรากฏลักษณะท่ีเรียกวา “สัมผัสหรือคลองจอง”  
จึงจะถูกตองตามระเบียบของฉันทลักษณในการแตง ดังนั้นหากผูแตงมีความสามารถในการใชคํา
สัมผัสหรือคําคลองจองไดเปนอยางดีและคลองแคลวถูกตอง ยอมทําใหการแตงโคลงส่ีสุภาพมีความ
ไพเราะ 
 

สาระการเรียนรู 
1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

การแตงบทรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
 

2. สาระการเรียนรูทองถ่ิน 
- 
 

3. ดานความรู/ดานทักษะกระบวนการ/ดานคุณลักษณะ 
3.1 ดานความรู (Knowledge) 

1) ลักษณะของคําสัมผัสประเภทตางๆ 
2) ประเภทของของคําสัมผัส 

 

3.2 ดานทักษะกระบวนการ (Process) 
1) ทักษะการตอบคําถาม 
2) ทักษะการคิด 
3) ทักษะการเขียน 
4) ทักษะการอาน 
5) ทักษะการฟง 
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3.3 ดานคุณลักษณะ (Attitude) 
1. มีวินัย 
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการเรียนรู 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

- การคิดวิเคราะห 
- การคิดเปนระบบ 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- การทํางานรวมกัน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. มีวินัย        
2. ใฝเรียนรู        
3. มุงมั่นในการเรียนรู    

 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. อธิบายลักษณะของคําสัมผัสประเภทตางๆ ได 
2. ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองคําสัมผัสไดถูกตอง 
3. จําแนกประเภทของของคําสัมผัสไดถูกตอง 
4. สรุปการเรียนรูเรื่องคําสัมผัสเปนผังมโนภาพได 
5. ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 2 เรื่อง คําสัมผัสไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. การเขียนสรุปเรื่องคําสัมผัสเปนผังมโนภาพ 
2. การทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 2 เรื่องคําสัมผัส 

 

การประเมินผลการเรียนรู 
 วิธีการประเมิน 

ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 2 เรื่องคําสัมผัส 
 เคร่ืองมือการประเมิน 

แบบฝกชุดการแตงโคลงส่ีสุภาพท่ี 2 เรื่องคําสัมผัส 
เกณฑการประเมิน 

ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 2 เรื่องคําสัมผัส ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



204 
 

 
 

คาบท่ี 1 คําสัมผัส (50 นาที) 
ขั้นนํา (10 นาที) 

1. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation บทรอยกรองตัวอยาง
จํานวน 2 บท จากเรื่อง 1) วารีดุริยางค ของเนาวรัตน พงษไพบูลย และ 2) ลิลิตพระลอ ดังนี้ 

 

1) วารีดุริยางค ของเนาวรัตน พงษไพบูลย 
 
 
 
 

2) ลิลิตพระลอ 
 
 
 
   

 
  

2. ครูซักถามใหนักเรียนอธิบายความไพเราะของบทรอยกรองขางตนเพื่อนําเขาสูบทเรียน 
 

ขั้นสอน (30 นาที) 
3. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “คําสัมผัส” 

ประกอบการอธิบาย 
4. ครูซักถามใหนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับคําสัมผัส 
5. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความสําคัญของคําสัมผัส และนักเรียนบันทึกลงในสมุดจดงาน 

ขั้นสรุป (10 นาที) 
6. นักเรียนสรุปความรูเรื่องคําสัมผัสเปนผังมโนภาพ ลงในใบงาน 

 

คาบท่ี 2-3 คําสัมผัส (100 นาที) 
ขั้นนํา  (10 นาที) 

1. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เปนบทประพันธ กลอน
สุภาพ จากกลอนนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู จํานวน 1 บท ดังนี้ 

 
 
 
 

 

  สงสารใจใจเจาเอยมิเคยนิ่ง วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว 
 เหมือนถูกกายกําบังกักขังใจ  ใจจึงไดด้ินรนทุกหนทาง 
     

 

  ลางลิงลิงลอดไม   ลางลิง 
 แลลูกลิงลงชิง    ลูกไม 
 ลิงลมไลลมติง    ลิงโลด  หนีนา 
 แลลูกลิงลางไหล    ลอดเล้ียวลางลิง 
     

 

  ดูน้ําวิ่งกล้ิงเช่ียวเปนเกลียวกลอก กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน 
 บางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียน  ดูเวียนเวียนควางควางเปนหวางวน 
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2. นักเรียนแขงขันกนัหาสัมผัสในและสัมผัสนอกจากบทประพันธดังกลาว ผูท่ีเสร็จกอนและ
ตอบถูกมากท่ีสุดเปนผูชนะ กําหนดเวลาทํากิจกรรม 10 นาที 

ขั้นสอน (80 นาที) 
3. ครูแจกแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ ชุดท่ี 2 “คําสัมผัส” ใหนักเรียน  โดยกําหนดใหนักเรียน

อานเนื้อหาเร่ืองดังกลาวจากแบบฝกดวยการอานแบบสํารวจ กําหนดเวลาในการอาน 3 นาที 
4. ครูสุมนักเรียน 4-5 คน ตอบคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของเรื่องท่ีอานวาแบบฝกดังกลาวมี

ประเด็นอะไรบาง 
5. นักเรียนทํากิจกรรมจากแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 2 เรื่อง “คําสัมผัส” กําหนดเวลา

ทํากิจกรรม 60 นาที 
6. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “เฉลยแบบฝกการ

แตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 2 เรื่องคําสัมผัส” 
7. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกและสรุปคะแนน (20 นาที) 

ขั้นสรุป   (10 นาที) 
8. ครูสุมนักเรียน 4-5 คน ตอบคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของเรื่อง “คําสัมผัส” ท่ีนักเรียนได

เรียนไปแลววามีประเด็นอะไรบาง 
9. นักเรียนบันทึกลงในสมุดจดงาน 
 

สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
1. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation บทรอยกรองตัวอยาง

จํานวน 2 บท จากเรื่อง 1) วารีดุริยางค ของเนาวรัตน พงษไพบูลย และ 2) ลิลิตพระลอ 
2. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “คําสัมผัส” 
3. ใบงานเรื่อง “การเขียนสรุปเรื่องคําสัมผัสเปนผังมโนภาพ” (Mind Map) 
4. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation บทรอยกรองตัวอยาง

จํานวน 1 บท จากเรื่องนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู 
5. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 2 เรื่อง “คําสัมผัส” 
6. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “เฉลยแบบฝกชุดท่ี 2 

เรื่อง “คําสัมผัส”” 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการจัดการเรียนรู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ปญหา/อุปสรรค 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................ผูสอน 
 (นายพนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ) 
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รายละเอียดของเนื้อหาสาระ 
 

คําสัมผัส 
 

 คําสัมผัส เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการแตงรอยกรองทุกประเภท การแตงรอยกรองท่ีถูกตอง
และไพเราะสละสลวยนั้น ตองปรากฏลักษณะท่ีเรียกวา “คลองจอง หรือสัมผัส” จึงจะถูกตองตาม
ระเบียบของฉันทลักษณในการแตง ดังนั้นหากผูแตงมีความสามารถในการใชคําสัมผัสไดเปนอยางดี
และคลองแคลวถูกตอง ยอมทําใหงานเขียนรอยกรองมีความไพเราะ 

คําสัมผัสนั้น แบงเปน 2 ประเภทสําคัญ คือ 
 

 1. พิจารณาตามเสียงท่ีสัมผัส ประกอบดวย สัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ ดังนี้ 
1.1 สัมผัสสระ คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงสระเหมือนกัน หรือสัมผัสคลองจองกัน มี 2 

ประการคือ 
1) มีเสียงสระเดียวกันและตองมีเสียงส้ันหรือเสียงยาวเหมือนกัน และ  2) 

เสียงพยัญชนะสะกด ตองเปนเสียงพยัญชนะสะกดในมาตราเดียวกัน ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

 
 

 กะ สัมผัสกับ ปะ เพราะมีเสียงสระอะ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม ก กา 
 กัน สัมผัสกับ ปน เพราะมีเสียงสระอะ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม กน 
 ให สัมผัสกับ ใช เพราะมีเสียงสระอะ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม เกย 
 ด่ืม สัมผัสกับ ยืม เพราะมีเสียงสระอือ (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม กม 
 การ สัมผัสกับ สาน เพราะมีเสียงสระอา (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม กน 
 แค สัมผัสกับ แท เพราะมีเสียงสระแอ (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม ก กา 
 

 

จากพิจารณาคําสัมผัสประเภทนี้ พิจารณาท่ี “เสียงสระ” และ “เสียงพยัญชนะ
สะกด” เปนสําคัญ และตองระมัดระวัง “รูป” ของสระและพยัญชนะสะกดท่ีออกเสียงไมตรง
รูป ดวย เชน 

 

 

 คํา สัมผัสกับ ต้ัม เพราะมีเสียงสระอะ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม กม 
 (รูปสระอํา ในภาษาไทย มีเสียงสระอะและสะกดดวยมาตราแมกม) 
 

 ไทย สัมผัสกับ หัย เพราะมีเสียงสระอะ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม เกย 
(รูปสระไอและไมหันอากาศ ในภาษาไทย มีเสียงสระเปนเสียงสระอะ) 
 

 เพลิน สัมผัสกับ เทอญ เพราะมีเสียงสระเออ (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม กน 
 (รูปสระเออ ในภาษาไทย หลายตัวมีรูปไมตรงกับเสียง และ พยัญชนะ ญ  หากเปน
พยัญชนะสะกด จะมีเสียงพยัญชนะสะกดในมาตราแม กน) 
 

   ส
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 พิศ สัมผัสกับ ฤทธิ์ เพราะมีเสียงสระอิ (เสียงส้ัน) มาตราตัวสะกดแม กด 
 (พยัญชนะ ศ และ ท หากเปนพยัญชนะสะกด จะมีเสียงพยัญชนะสะกดในมาตราแม กด) 
 

 เสก สัมผัสกับ เลข เพราะมีเสียงสระเอ (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม กก 
 (พยัญชนะ ข หากเปนพยัญชนะสะกด จะมีเสียงพยัญชนะสะกดในมาตราแม กก) 
 

 วาร สัมผัสกับ กาล เพราะมีเสียงสระอา (เสียงยาว) มาตราตัวสะกดแม กน 
 (พยัญชนะ ร และ ล หากเปนพยัญชนะสะกด จะมีเสียงพยัญชนะสะกดในมาตราแม กน) 
 

 

 สัมผัสสระระหวางวรรคในรอยกรองนั้น นอกจากจะถูกตองตามระเบียบแหงฉันทลักษณของ
แตละประเภท และยังสงผลใหรอยกรองนั้น มีความไพเราะทางดาน “เสียง” ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

 

  แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย  มันแสนสุดลึกลํ้าเหลือกําหนด 
 ถึงเถาวัลยพันเก่ียวท่ีเล้ียวลด   ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 
       (พระอภัยมณี) 
 

 

หรือ 

 
 

  วิชาเหมือนสินคา    อันมีคาอยูเมืองไกล 
 ตองยากลําบากไป    จึงจะไดสินคามา 
 จงต้ังเอากายเจา     เปนสําเภาอันโสภา 
 ความเพียรเปนโยธา    แขนซายขวาเปนเสาใบ 
       (ดรุณศึกษา) 
 

 

 

1.2 สัมผัสพยัญชนะ คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงพยัญชนะเหมือนกัน หรือสัมผัสคลองจอง
กัน อันเกิดจาก “มีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน” ดังตัวอยางคําตอไปนี้ 

 
 

 

คํา “เกา” สัมผัสพยัญชนะกับคํา ไก  กอน  กาว  กิน  กุมภ การ กูบ 
     กาม กันย กาญจน กาย เกียง ฯลฯ 
คํา “ขา” สัมผัสพยัญชนะกับคํา แขน  ขาว  เขา  ขอน  ขึง  ขุด  ขาด 
     คอน  คน  เคา  โคตร  โคง  ฅน  ฯลฯ 
คํา “โซ” สัมผัสพยัญชนะกับคํา ซาย ซอม ซิ่ว เซียว  ซูบ  เสือ  สิงห 
     ศีล  ศาล แซม แทรก ทราย  โทรม ฯลฯ 
คํา “อยู” สัมผัสพยัญชนะกับคํา อยา  ยั้ง  ยืน  ยาว  ยาน  ยอ  ยิ้ม 
     ญาณ  หญิง  หยุด  หยาบ  โหยง ฯลฯ 
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คํา “แม” สัมผัสพยัญชนะกับคํา มา  แมว  มอง  มด  มอด  มวย  เมิน 
     หมาย  หมอง  หมาย  เหมือน  ฯลฯ 
คํา “รัก” สัมผัสพยัญชนะกับคํา เรือ  รอด  เริ่ม  เรือน  รอ  รอง  รวม 
     หรู  หรีด  หรุบ  หรา  ฯลฯ 
คํา “ลิง” สัมผัสพยัญชนะกับคํา ลาง  ไล  ลน  ลิด  ลาภ  โลภ  เลือน  ล้ิน 
     หลุบ  หลบ  หลาบ  หลาม  หลืบ ฯลฯ 
คํา “เฮี้ยน” สัมผัสพยัญชนะกับคํา ฮา  โฮง  ฮวบ  ฮาบ  ให  หาย  หิน  หด 
     หิ้ว  หน  แห  หิ้ง  หวย  โหด  หัก  ฯลฯ 
 

 

สัมผัสพยัญชนะ ถือเปนคําสัมผัสท่ีปรากฏในรอยกรองโดยท่ัวไป แตไมถือวาเปน
สัมผัส “บังคับ” แหงฉันทลักษณ แตการแตงรอยกรองท่ีปรากฏสัมผัสพยัญชนะอยูดวยนั้น 
จะชวยใหบทรอยกรอง มีความไพเราะมากย่ิงขึ้นและถือเปนภูมิปญญาของผูแตง เชน 

   

  ลางลิงลิงลอดไม   ลางลิง 
 แลลูกลิงลงชิง    ลูกไม 
 ลิงลมไลลมติง    ลิงโลด  หนีนา 
 แลลูกลิงลางไหล    ลอดเล้ียวลางลิง 
      (ลิลิตพระลอ) 

 

 2. พิจารณาตามตําแหนงที่สัมผัส ประกอบดวย 
2.1 สัมผัสนอกหรือสัมผัสบังคับ คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงเหมือนกัน หรือสัมผัสกันดวย 

“สัมผัสสระ” และมีตําแหนงของสัมผัสสระนั้นตรงตามบังคับฉันทลักษณรอยกรองแตละ
ประเภท ซึ่งจะปรากฏอยู “ระหวางวรรค” ของรอยกรองนั้น 

สัมผัสนอกหรือสัมผัสบังคับถือวาเปนสัมผัสท่ีตองปรากฏอยูในรอยกรอง หาก    
รอยกรองนั้นไมปรากฏสัมผัสบังคับท่ีถูกตองตรงตามแบบแผนของรอยกรองประเภทนั้น ถือ
วา “ผิดฉันทลักษณ” 

ตัวอยางสัมผัสนอกหรือสัมผัสบังคับท่ีถูกตองตามฉันทลักษณ เชน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว ท้ังเกดแกวพิกุลยี่สุนสี 
 

 จะโรยรางหางส้ินกล่ินมาล ี  จําปเอยกี่ปจะมาพบ 
 
 ท่ีมีกล่ินก็จะคลายหายหอม  จะพลอยตรอมเหือดส้ินกล่ินตลบ 
 
 ท่ีมีดอกก็จะวายระคายครบ  จะเห่ียวแหงเซาซบสลบไป 
 

(ขุนชางขุนแผน) 
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2.2 สัมผัสใน คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงเหมือนกัน หรือสัมผัสกัน “ภายในวรรค” 
เดียวกันของรอยกรองนั้นๆ สัมผัสในถือเปนวิธีการสรางความไพเราะใหกับบทรอยกรองอัน
เปนท่ีนิยมของผูประพันธ เพื่อชวยใหรอยกรองนั้นๆ มีลีลาไพเราะงดงามทางดานเสียงมาก
ยิง่ขึ้น แตไมไดถือเปนสัมผัสท่ีบังคับตามฉันทลักษณ กลาวคือไมมีก็ไมเสียหายแตประการใด 
สัมผัสในท่ีพบในงานประพันธรอยกรองนั้นมี 2 ประการดังตอไปนี้ 

1) สัมผัสในดวยเสียงสระ 
คือคําคลองจองหรือคําสัมผัสท่ีมีเสียงสระเหมือนกัน หรือสัมผัสท่ีตําแหนงภายใน

วรรค ซึ่งสงสัมผัสกันดวยเสียงสระดังตัวอยาง 
 

จากตัวอยางขางตน มีสัมผัสในดวยเสียงสระในแตละวรรคดังตอไปนี้ 
วรรคท่ี 1 ใจ สัมผัสกับ ใจ และ เอย สัมผัสกับ เคย 
วรรคท่ี 2 วัน สัมผัสกับ หวั่น 
วรรคท่ี 3 บัง สัมผัสกับ ขัง 
วรรคท่ี 4 ใจ สัมผัสกับ ได และ รน สัมผัสกับ หน 
หรือ 

 

จากตัวอยางขางตน มีสัมผัสในดวยเสียงสระในตําแหนงของแตละวรรคดังตอไปนี้ 
วรรคท่ี 1 กก สัมผัสกับ ตก  วรรคท่ี 2 บาก สัมผัสกับ จาก 
วรรคท่ี 3 เผือก สัมผัสกับ เลือก วรรคท่ี 4 ไม สัมผัสกับ ได 
 

2) สัมผัสในดวยเสียงพยัญชนะ 
คือคําสัมผัสท่ีมีเสียงพยัญชนะตนเดียวกัน หรือสัมผัสท่ีตําแหนงภายในวรรคเดียวกัน 

ซึ่งสงสัมผัสกันดังตัวอยาง 

 

  สงสารใจใจเจาเอยมิเคยนิ่ง วนและวิ่งคืนและวันหว่ันและไหว 
 เหมือนถูกกายกําบังกักขังใจ  ใจจึงไดด้ินรนทุกหนทาง 
      (วารีดุริยางค) 
 

 

  ขึ้นกกตกทุกยาก   แสนลําบากจากเวียงไชย 
 มันเผือกเลือกเผาไฟ   กินผลไมไดเปนแรง 
      (กาพยพระไชยสุริยา) 
 

 

 ปวดเหน็บเจ็บจนหนาวในสาวหนุม ถูกไลเชือดเลือดไหลชุมเขารุมเฉือน 
สูดงดอยสอยดวงดาวสาวดวงเดือน  แอบสะทกอกสะเทือนกลาดเกลื่อนทิศ 
      (นาฏกรรมบนลานกวาง) 
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จากตัวอยางขางตน มีสัมผัสในดวยเสียงพยัญชนะในแตละวรรคดังตอไปนี้ 
วรรคท่ี 1 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /น/ ไดแก เหน็บ หนาว ใน และหนุม 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /จ/ ไดแก เจ็บ และจน 
วรรคท่ี 2 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /ร/ และ /ล/ ไดแก ไล เลือด ไหล และรุม 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /ฉ/ และ /ช/ ไดแก เชือด ชุม และเฉือน 
วรรคท่ี 3 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /ส/ ไดแก สู สอย และสาว 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /ด/ ไดแก ดง ดอย ดวง ดาว และเดือน 
วรรคท่ี 4 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /อ/ ไดแก แอบ และอก 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /ส/ และ /ท/ ไดแก สะทก สะเทือน และทิศ 
สัมผัสในดวยคําท่ีมีพยัญชนะ /ก/ ไดแก กลาด และเกล่ือน 
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สรุปความรูเรื่องคําสัมผัส 
 

ความรูเกี่ยวกับเรื่องคําสัมผัส ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา เปนเรื่อง “สําคัญ” พื้นฐานใน
การเขียนรอยกรองทุกประเภท กลาวคือ หากผูประพันธขาดทักษะพ้ืนฐานในเรื่องนี้ ยอมทําใหงาน
เขียนรอยกรองไมถูกตองตามฉันทลักษณ และอาจขาดอรรถรสหรือคุณคาในดานคําหรือเสียงอันเปน
ลีลาเฉพาะตนของผูประพันธ 

จากความรูเรื่องคําสัมผัสดังท่ีไดกลาวไปแลว สรุปประเด็นไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําคลองจองหรือ    
คําสัมผัส 

พิจารณาตาม 
เสียงท่ีสัมผัส 

พิจารณาตาม 
ตําแหนงท่ีสัมผัส 

 

สัมผัสสระ สัมผัส
พยัญชนะ 

สัมผัสนอกหรือ
สัมผัสบังคับ 

 

สัมผัสใน 

สัมผัสในดวยเสียงสระ 

สัมผัสในดวยเสียงพยัญชนะ 

สัมผัสนอกดวยเสียงสระ 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู 
 

1. ใบงานเร่ือง “การเขียนสรุปเร่ืองคําสัมผัสเปนผังมโนภาพ” (Mind Map) 
 

 

คําสั่ง: นักเรียนเขียนสรุปความรูจากการเรียนเร่ือง “คําสัมผัส” เปน   ผังมโนภาพ 
(Mind Map) ลงในกรอบที่กําหนดใหดานลาง 
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2. แนวการตอบใบงานเร่ือง “การเขียนสรุปเร่ืองคําสัมผัสเปนผังมโนภาพ” (Mind Map) 
 

คําสั่ง: นักเรียนเขียนสรุปความรูจากการเรียนเร่ือง “คําสัมผัส” เปน   ผังมโนภาพ 
(Mind Map) ลงในกรอบที่กําหนดใหดานลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

คําคลองจองหรือ    
คําสัมผัส 

พิจารณาตาม 
เสียงที่สัมผัส 

พิจารณาตาม 
ตําแหนงท่ีสัมผัส 

 

สัมผัสสระ สัมผัส
พยัญชนะ 

สัมผัสนอกหรือ
สัมผัสบังคับ 

 

สัมผัสใน 

สัมผัสในดวยเสียงสระ 

สัมผัสในดวยเสียงพยัญชนะ 

สัมผัสนอกดวยเสียงสระ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
 

แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง การแตงโคลงส่ีสุภาพ  หนวยการเรียนรูเร่ือง  การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
รหัสวิชา ท31102 ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 เวลา 450 นาที จํานวน 9 คาบเรียน 
……………………………………….......................................................................................................... 
 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   
มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา 
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

ตัวชี้วัด    ม.4-6/4 แตงบทรอยกรอง 
 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
โคลงส่ีสุภาพเปนโคลงท่ีมีผูนิยมแตง เพราะมีทวงทํานองไพเราะ ลีลาสงางาม การแตงโคลงส่ี

สุภาพใหมีความไพเราะนั้น ตองคํานึงถึงเรื่องลักษณะบังคับคณะหรือจํานวนคํา บังคับสัมผัส บังคับ
วรรณยุกตเอกและวรรณยุกตโท รวมท้ัง คําตาย คําสรอย และคําเอกโทษโทโทษ เปนสําคัญ         
การฝกฝนแตงโคลงส่ีสุภาพอยางสม่ําเสมอ จะทําใหเกิดทักษะ และพัฒนาการเขียนรอยกรองโคลงส่ี
สุภาพได 
 

สาระการเรียนรู 
1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

การแตงบทรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
 

2. สาระการเรียนรูทองถ่ิน 
- 

3. ดานความรู/ดานทักษะกระบวนการ/ดานคุณลักษณะ 
3.1 ดานความรู (Knowledge) 

1) ความสําคัญของโคลงส่ีสุภาพ 
2) ฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ 
3) ฉันทลักษณท่ีสําคัญบางประการของโคลงส่ีสุภาพ 
4) เทคนิคในการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 

3.2 ดานทักษะกระบวนการ (Process) 
1) ทักษะการตอบคําถาม 
2) ทักษะการคิด 
3) ทักษะการแตงรอยกรอง 
4) ทักษะการอาน 
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5) ทักษะการฟง 
3.3 ดานคุณลักษณะ (Attitude) 

1. มีวินัย 
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการเรียนรู 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

- การคิดวิเคราะห 
- การคิดเปนระบบ 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- การทํางานรวมกัน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. มีวินัย        
2. ใฝเรียนรู        
3. มุงมั่นในการเรียนรู    

 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของโคลงส่ีสุภาพไดถูกตอง 
2. อธิบายฉันทลักษณบังคับของโคลงส่ีสุภาพไดถูกตอง 
3. อธิบายฉันทลักษณท่ีสําคัญบางประการของโคลงส่ีสุภาพไดถูกตอง 
4. อธิบายเทคนิคในการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพไดถูกตอง 
5. เรียงโคลงส่ีสุภาพตามบังคับคณะหรือบังคับจํานวนคําไดถูกตอง 
6. โยงสัมผัสบังคับของโคลงส่ีสุภาพไดถูกตองตรงตามฉันทลักษณ 
7. อธิบายบังคับวรรณยุกตเอก วรรณยุกตโทและคําตายในโคลงส่ีสุภาพไดถูกตอง 
8. ใชคําตายแทนคําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกในโคลงส่ีสุภาพไดถูกตอง 
9. แตงโคลงส่ีสุภาพจากหัวขอท่ีกําหนดใหไดถูกตองตรงตามฉันทลักษณ 
10. แตงโคลงส่ีสุภาพจากภาพท่ีกําหนดใหไดถูกตองตรงตามฉันทลักษณ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” 

 

การประเมินผลการเรียนรู 
 วิธีการประเมิน 

1. ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” 
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2. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 เคร่ืองมือการประเมิน 

1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” 
2. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

เกณฑการประเมิน 
1. ทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” ได

คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป 
2. ทําแบบทดสอบหลังเรียน ไดผลการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
คาบท่ี 1-2 การแตงโคลงสี่สุภาพ (100 นาที) 
ขั้นนํา (10 นาที) 

1. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation บทรอยกรองตัวอยาง
จํานวน 1 บท เปนบทรอยกรองปริศนาคําทาย (ปริศนาผวน) ใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ
ของปริศนา โดยใหนักเรียนแขงกันยกมือตอบ 

 

ปริศนารอยกรอง (ปริศนาผวน) 
 

   อาน หนึ่งผูรอบรู  ตํารา 
อาน หนึ่งกําหนดมา   ทองได 
อาน หนึ่งซึ่งเราอา -    ศัยอยู  สบายเนอ 

อาน หนึ่งคํ้าจุนให   อิ่มทองสุขสราญ 
 

คําตอบที่ 1 อานหนึ่งผูรอบรู   ตํารา  คําตอบคือ “อานจา” 

       ซึ่งผวนไดวา “อาจารย” 

 คําตอบที่ 2 อานหนึ่งกําหนดมา   ทองได  คําตอบคือ “อานขะหยา” 
       ซึ่งผวนไดวา “อาขยาน” 

 คําตอบที่ 3 อานหนึ่งซึง่เราอา   ศัยอยู   สบายเนอ คําตอบคือ “อานคา” 
       ซึ่งผวนไดวา “อาคาร” 

 คําตอบที่ 4 อานหนึ่งคํ้าจุนให   อิ่มทองสุขสราญ คําตอบคือ “อานหา” 
       ซึ่งผวนไดวา “อาหาร” 
 

2. ครูใหนักเรียนลองสังเกตบทรอยกรองขางตน จากนั้นสุมนักเรียน 4-5 คน ตอบคําถามวาเปน
รอยกรองชนิดใด และมีลักษณะสําคัญทางฉันทลักษณอยางไร ใหนักเรียนอธิบายใหชัดเจน 

3. นักเรียนและครูรวมกันสรุป “ลักษณะสําคัญทางฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ” จากการทาย
ปริศนาขางตนเพื่อโยงเขาสูบทเรียน 
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ขั้นสอน (80 นาที) 
4. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation  เรื่อง “การแตงโคลงส่ี

สุภาพ” ประกอบการอธิบาย ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 1) ท่ีมาและความสําคัญของโคลงส่ีสุภาพ 
2) ฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ (จากโคลงแมบท)  3) ฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ 
ประกอบดวย บังคับคณะหรือจํานวนคํา บังคับสัมผัสและบังคับวรรณยุกต 4) ฉันทลักษณ
ของโคลงส่ีสุภาพท่ีสําคัญบางประการ ประกอบดวย คําตาย คําเอกโทษและคําโทโทษ และ
คําสรอย และ 5) เทคนิคในการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

5. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหาสาระลงในสมุดจดงาน 
ขั้นสรุป (10 นาที) 

6. ครูถามเก่ียวกับส่ิงท่ีสําคัญในการแตงโคลงส่ีสุภาพมีประเด็นสําคัญอะไรบาง สุมนักเรียน 4-5 
คน ออกมาเขียนตอบบนกระดาน 

7. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหา จากนั้นนักเรียนบันทึกลงในสมุดงาน 
 

คาบท่ี 3-4 การแตงโคลงสี่สุภาพ (ฉันทลักษณบังคับ)(100 นาที) 
ขั้นนํา  (10 นาที) 

1. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation บทรอยกรองตัวอยาง
จํานวน 2 บท เปนบทรอยกรองปริศนาสํานวนไทย ใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบของปริศนา 
โดยใหนักเรียนแขงกันตอบ 

 

ปริศนาสํานวนไทย 1 
 

   คนฐานะตํ่าตอย   ยากจน 

แตรับเล้ียงดูคน    ยากไร 
ฐานะเฉกเชนตน    บตาง  กันเฮย 

ภาระเกินกําลังไซร    เปรียบย้ําสํานวน 
 

คําตอบที่ 1 เต้ียอุมคอม 

ปริศนาสํานวนไทย 2 
 

   ของหายแลวจึ่งยํ้า  คิดสรรค 
ต้ังจิตคิดปองกัน    ปกไว 
เมื่อเกิดเรื่องจ่ึงพลัน   ประจักษ  ปองนา 
คอยคิดแกกันไซร    เชนช้ีสํานวน 

 

คําตอบที่ 1 วัวหายลอมคอก 
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ขั้นสอน (80 นาที) 
2. ครูแจกแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” ใหนักเรียน พรอม

อธิบายแนวทางการทําแบบฝกดังกลาว 
3. นักเรียนทําแบบฝกชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” ตอนท่ี 1 เรื่อง “ฉันทลักษณบังคับ

ของโคลงส่ีสุภาพ” ใชเวลาในการทํากิจกรรม 60 นาที 
4. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “เฉลยแบบฝกชุดท่ี 

3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” ตอนท่ี 1 เรื่อง “ฉันทลักษณบังคับของโคลงส่ีสุภาพ” 
5. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกและสรุปคะแนน (20 นาที) 

ขั้นสรุป   (10 นาที) 
6. ครูสุมนักเรียน 4-5 คน ตอบคําถามของครูที่วา “จากการทําแบบฝก นักเรียนพบปญหาใน

การทําเรื่องใดบาง” ครูเขียนประเด็นท่ีนักเรียนตอบลงบนกระดาน 
7. นักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็นดังกลาว นักเรียนบันทึกลงในสมุดจดงาน 
8. ครูมอบหมายใหนักเรียนเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาขางตน โดยตอบลงในสมุดจดงาน

และมานําเสนอในคาบเรียนถัดไป 
 

คาบท่ี 5 การแตงโคลงสี่สุภาพ (ฉันทลักษณที่สําคัญบางประการ)(50 นาที) 
ขั้นนํา  (5 นาที) 

1. ครูสุมนักเรียน 4-5 คน เสนอแนะแนวทางการแกปญหา จากตอบคําถามของครูในคาบท่ีแลว
ท่ีวา “จากการทําแบบฝก นักเรียนพบปญหาในการทําเร่ืองใดบาง” ครูเขียนประเด็นการ
แกปญหาท่ีนักเรียนตอบลงบนกระดาน 

2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็นดังกลาว เพื่อโยงเขาสูบทเรียน 
ขั้นสอน (45 นาที) 

3. นักเรียนทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” ตอนท่ี 2 เรื่อง 
“ฉันทลักษณท่ีสําคัญบางประการของโคลงส่ีสุภาพ” ใชเวลาในการทํากิจกรรม 35 นาที 

4. ครูฉายสไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “เฉลยแบบฝกการ
แตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” ตอนท่ี 2 เรื่อง “ฉันทลักษณท่ีสําคัญ
บางประการของโคลงส่ีสุภาพ” 

5. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกและสรุปคะแนน (10 นาที) 
ขั้นสรุป   (5 นาที) 

6. ครูสุมนักเรียน 4-5 คน ตอบคําถามของครูที่วา “จากการทําแบบฝก นักเรียนพบปญหาใน
การทําเรื่องใดบาง” ครูเขียนประเด็นท่ีนักเรียนตอบลงบนกระดาน 

7. นักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็นดังกลาว นักเรียนบันทึกลงในสมุดจดงาน 
8. ครูมอบหมายใหนักเรียนเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาขางตน โดยตอบลงในสมุดจดงาน

และมานําเสนอในคาบเรียนถัดไป 
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คาบท่ี 6-8 การฝกแตงรอยกรองโคลงสี่สุภาพ (150 นาที) 
ขั้นนํา  (10 นาที) 

1. ครูสุมนักเรียน 4-5 คน เสนอแนะแนวทางการแกปญหา จากตอบคําถามของครูในคาบท่ีแลว
ท่ีวา “จากการทําแบบฝก นักเรียนพบปญหาในการทําเร่ืองใดบาง” จากนั้นครูเขียนประเด็น
การแกปญหาท่ีนักเรียนตอบลงบนกระดาน 

2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็นดังกลาว นักเรียนบันทึกลงในสมุดจดงาน 
3. ครูทบทวนเนื้อหาเร่ืองฉันทลักษณท่ีสําคัญบางประการของโคลงส่ีสุภาพท่ีเรียนในคาบท่ีผาน

มา วามีประเด็นสําคัญอะไรบาง โดยสุมนักเรียน 4-5 คน ตอบคําถามดังกลาว 
4. นักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็นดังกลาว เพื่อโยงเขาสูบทเรียน 

ขั้นสอน (125 นาที) 
5. นักเรียนทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ ชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” กิจกรรมท่ี 3 

เรื่อง “การฝกแตงโคลงส่ีสุภาพ” ขอท่ี 1) การฝกแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพจากหัวขอท่ี
กําหนด กําหนดเวลาทํากิจกรรม 30 นาที 

6. นักเรียนจับคูกันวิจารณผลงานการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพของเพื่อน โดยครูกําหนด
ประเด็นในการวิจารณผลงานใหกับนักเรียน ประกอบดวย 1) ฉันทลักษณ 2) การใชคํา 3) 
ความไพเราะ และ 4) ความคิดสรางสรรค โดยใหนักเรียนเขียนตอบลงในสมุดจดงาน 
กําหนดเวลาทํากิจกรรม 30 นาที 

7. นักเรียนทําแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ ชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” กิจกรรมท่ี 3 
เรื่อง “การฝกแตงโคลงส่ีสุภาพ” ขอท่ี 2) การฝกแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพจากภาพท่ี
กําหนดให กําหนดเวลาทํากิจกรรม 15 นาที 

8. นักเรียนจับคูกันวิจารณผลงานการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพของเพื่อน โดยครูกําหนด
ประเด็นในการวิจารณผลงานใหกับนักเรียน ประกอบดวย 1) ฉันทลักษณ 2) การใชคํา 3) 
ความไพเราะ และ 4) ความคิดสรางสรรค โดยใหนักเรียนเขียนตอบลงในสมุดจดงาน ท้ังนี้ 
กําหนดเวลาทํากิจกรรม 15 นาที 

9. ครูสุมนักเรียน 2-3 คู ออกมาสรุปปญหาและขอบกพรองท่ีพบในการแตงโคลงส่ีสุภาพขางตน 
หนาช้ันเรียน ใชเวลาในการนําเสนอ 15 นาที 

10. นักเรียนท่ีไมไดนําเสนอ บันทึกผลการสรุปปญหาและขอบกพรองท่ีพบในการแตงโคลงส่ี
สุภาพ จากการนําเสนอหนาช้ันเรียนของเพื่อน เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ผลงานของตนลงในสมุดจดงาน 

ขั้นสรุป   (10 นาที) 
11. นักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็น ปญหาและขอบกพรองท่ีพบในการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
12. นักเรียนนําผลงานไปปรับปรุงแกไขและสงครูในคาบเรียนถัดไป 
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คาบท่ี 9 การทดสอบหลังเรียน (50 นาที) 
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” เปนแบบทดสอบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 1 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 50 นาที 
(1 คาบเรียน) 
 

สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
1. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation ตัวอยางบทรอยกรอง

ปริศนาคําทาย (ปริศนาผวน) จํานวน 1 บท 
2. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation  เรื่อง “การแตงโคลงส่ี

สุภาพ” มีเน้ือหาคือ 
1) ความสําคัญของโคลงส่ีสุภาพ 
2) ฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ (โคลงแมบท) 
3) ลักษณะบังคับของโคลงส่ีสุภาพ (บังคับคณะหรือจํานวนคํา บังคับสัมผัสและ

บงัคับวรรณยุกต) 
4) ฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพท่ีสําคัญบางประการ (คําตาย คําเอกโทษและคําโท

โทษ และคําสรอย) 
5) เทคนิคในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 

3. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation ตัวอยางบทรอยกรอง
ปริศนาสํานวนไทย ตัวอยางจํานวน 2 บท 

4. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” 
5. สไลดมัลติมีเดียจากโปรแกรม PowerPoint Presentation เรื่อง “เฉลยแบบฝกการแตง

โคลงส่ีสุภาพชุดท่ี 3 เรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” 
6. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง “การแตงโคลงส่ีสุภาพ” 

 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการจัดการเรียนรู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ปญหา/อุปสรรค 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................ผูสอน 
 (นายพนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ) 
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รายละเอียดของเนื้อหาสาระ 
 

การแตงโคลงสี่สุภาพ 
โคลง 
 โคลงเปนคําประพันธชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะบังคับเรื่องรูปวรรณยุกตเอก และวรรณยุกตโท 
เปนลักษณะเดน คําประพันธชนิดนี้มีหลักฐานปรากฏวามีตนกําเนิดมาจากภาคเหนือและภาคอีสาน
ของไทยมากอนแลวจึงคอยนิยมแพรหลายสูภาคกลาง วรรณคดีท่ีเกาแกท่ีสุดและปรากฏวาแตงดวย
โคลงคือ “โองการแชงน้ําโคลงหา” ซึ่งแตงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ราวพุทธศักราช 1893 หรือ
รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง) 
 โคลงส่ีสุภาพ เปนโคลงสุภาพท่ีมีผูนิยมแตงมากท่ีสุด เพราะมีทวงทํานองไพเราะ ลีลาสงางาม 
ท้ังยังแตงไดไมยาก การรอยกรองโคลงต้ังแต 2 บทขึ้นไป กวีอาจเลือกแตงใหสงสัมผัสระหวางบท
หรือไมก็ได ถาแตงรอยกรองโคลงใหสงสัมผัสตอเนื่องกัน ก็จะชวยเพิ่มความไพเราะดวยเสียงท่ีคลอง
จองกันโดยตลอด เชนโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนพระสุริโยทัยขาดคอชาง พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตน 
 ผูท่ีเริ่มตนเรียนการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ มักจะใช “โคลงแมบท” จากวรรณคดีเรื่องลิลิต
พระลอในการจดจําฉันทลักษณบังคับ เพราะโคลงแมบทดังกลาวมีบังคับฉันทลักษณครบถวนสมบูรณ 
ตามแบบของรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ ดังตอไปนี้ 
 

   เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 
  เสียงยอมยอยศใคร   ท่ัวหลา 
  สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 
  สองพี่คิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
  

ฉันทลักษณ 
 ฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ มีแผนผังดังนี้ 
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ลักษณะบังคับ 
1. บังคับคณะหรือจํานวนคํา 

บังคับคณะหรือจํานวนคําของโคลงส่ีสุภาพ มีลักษณะดังนี้ 1 บทมี 4 บาท บาทหนึ่ง
มี 2 วรรค วรรคหนามีจํานวน 5 คํา วรรคหลังมีจํานวน 2 คํา ยกเวนบาทสุดทาย วรรคหลัง
จะมีจํานวน 4 คํา โคลง 1 บท จึงมีจํานวนคําท้ังส้ิน 30 คํา (ไมนับคําสรอย) นอกจากนี้ วรรค
หลังของบาทท่ี 1 และ 3 อาจมีคําสรอยได 

ในการแตงรอยกรอง เราพิจารณาวา พยางคก็คือคํา รอยกรองแตละชนิดมีการ
กําหนดบังคับคณะหรือจํานวนคําไวชัดเจน ในการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ อนุโลมใหคําท่ี
มีเสียงพยางคใดพยางคหนึ่งในคํานั้น ออกเสียงสระกึ่งเสียง ก็อนุโลมไดเชน 

 

 เจ็ดวันเวนดีดซอม  ดนตรี 
อักขระหาวันหนี    เนิ่นชา 
สามวันจากนารี    เปนอื่น 
หนึ่งวันเวนลางหนา   อับเศราศรีหมอง 
     (โคลงโลกนิติ) 
จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา คํา “อักขระ” ในวรรคตนของบาทท่ี 2 มีจํานวน 3 

พยางค สงผลใหบาทดังกลาว มีจํานวนพยางคท้ังส้ิน 6 พยางค ซึ่งในกรณีนี้มีเสียง ขะ ซึ่งเปน
เสียงแบบ “สระกึ่งเสียง” หรือ “สระอะ” จึงอนุโลมใหคํา “อักขระ” นับเปนคํา 2 พยางค 
เพื่อใหวรรคตนของบาทท่ีสอง มีบังคับคณะถูกตองตามฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ เปนตน 

 

2. บังคับสัมผัส 
บังคับสัมผัสคือลักษณะบังคับท่ีหมายถึงคําคลองจองหรือเสียงสัมผัส ซึ่งถือเปน

บังคับฉันทลักษณท่ีสําคัญในการแตงรอยกรองทุกประเภท บังคับสัมผัสของโคลงส่ีสุภาพมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1) คําสุดทายของบาทท่ี 1 สงสัมผัสกับคําท่ี 5 ของบาทท่ี 2 และ บาทท่ี 3 
2) คําสุดทายของบาทท่ี 2 สงสัมผัสกับคําท่ี 5 ของบาทท่ี 4 
3) คําสุดทายของบาทที่ 4 จะสงสัมผัสกับบทตอไปหรือไมก็ได หากผูแตงประสงค

จะใหมีการสงสัมผัสระหวางบท ก็จะตองสัมผัสกับคําท่ี 2 หรือ 3 ในวรรคหนา 
ของบาทท่ี 1 บทถัดไป ดังตัวอยาง 

 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



225 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. บังคับวรรณยุกต 
ลักษณะบังคับวรรณยุกตในโคลงส่ีสุภาพ หมายถึง การใชคําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอก

และวรรณยุกตโท ตามแผนผังฉันทลักษณท่ีไดกลาวไปแลวขางตน โดยมีจํานวนคําท่ีมีรูป
วรรณยุกตเอกท้ังส้ิน 7 คํา และวรรณยุกตโทท้ังส้ิน 4 คํา ดังตัวอยาง 

 

 จากมามาลิ่วลํ้า   ลําบาง 
บางยี่เรือเรือราพลาง   พี่พรอง 
เรือแผงชวยพานาง   เมียงมาน  มานา 
บางบรับคําคลอง    คลาวน้ําตาคลอ 

(นิราศนรินทร) 

บุเรงนองนามราชเจา  จอมรา-  มัญเฮย 

ยกพยุหแสนยา    ยิ่งแกลว 

มอญมานประมวลมา   สามสิบ  หมื่นแฮ 

ถึงอยุธเยศแลว    หยุดใกลนครา 

 พระมหาจักรพรรดิเผา  ภูวดล  สยามแฮ 

วางคายรายร้ีพล    เพียบหลา 

ดําริจักใครยล    แรงศึก 

ยกนิกรทัพกลา    ออกต้ังกลางสมร 

 บังอรอัคเรศผู   พิสมัย  ทานนา 

นามพระสุริโยทัย    ออกอาง 

ทรงเครื่องยุทธพิชัย   เชนอุป-  ราชแฮ 

เถลิงคชาธารควาง   ควบเขาขบวนไคล 

(โคลงภาพพระราชพงศาวดาร) 

สม

งอร
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จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวา บังคับวรรณยุกตในรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ      
มีดังตอไปนี้ 

 

คําเอก มีตําแหนงอยูท่ี คําท่ี 4 ของบาทท่ี 1 
   คําท่ี 2 และ คําท่ี 6 ของบาทท่ี 2 
   คําท่ี 3 และ คําท่ี 7 ของบาทท่ี 3 

คําท่ี 2 และ คําท่ี 6 ของบาทท่ี 4 
  รวมมีคําเอกท้ังสิ้น 7 คํา 
 

คําโท มีตําแหนงอยูท่ี คําท่ี 5 ของบาทท่ี 1 
   คําท่ี 7 ของบาทท่ี 2 
   คําท่ี 5 และ คําท่ี 7 ของบาทท่ี 4 

  รวมมีคําโทท้ังสิ้น 4 คํา 
 

นอกจากนี้ คําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกและโท คําท่ี 4 และ 5 ของวรรคแรก ยังอนุโลม
ใหสามารถสลับท่ีกันไดดังตัวอยาง 

 เดือนตกนกรองเรง  สุริยง 
เย่ียมยอดยุคนธรทรง   สองฟา 
เดือนดับลับโลกคง   คืนค่ึน  อีกเฮย 
จันพ่ีนี้ลับหนา    นับสริ้นดินสวรรค 

(นิราศสุพรรณ) 
 

บังคับวรรณยุกตในฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ ยังมีขอยกเวนสําคัญอีกสอง
ประการ กลาวคือในกรณีท่ีผูรอยกรองไมสามารถหาคําเอกมาใชในการแตง ก็อนุโลมใหใช 
“คําตาย” แทนได และในกรณีท่ีรูปวรรณยุกตเอกหรือโท สามารถแผลงคําระหวางอักษรสูง
และอักษรตํ่า ใหใชไดตรงตามบังคับวรรณยุกต ท่ีเรียกวา “เอกโทษและโทโทษ” ซึ่งจะ
อธิบายในขอตอไป 

 

4. ฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพท่ีสําคัญบางประการ 
ฉันทลักษณท่ีปรากฏในโคลงส่ีสุภาพบางประการ ถึงแมจะไมใชฉันทลักษณท่ีบังคับ 

แตก็ถือวามีความสําคัญสําหรับผูรอยกรองเปนอยางย่ิง และสมควรท่ีจะเรียนรูไวเพื่อทําให
โคลงส่ีสุภาพท่ีรอยกรองนั้นมีความไพเราะหรือสะดวกในการแตงมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย 

1) คําตาย 
คําตาย เปนคําท่ีอนุโลมใหใชแทน “คําเอก” ตามบังคับฉันทลักษณของ

โคลงส่ีสุภาพ ในกรณีท่ีผูแตงไมสามารถหาคําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกมาใชในการ
รอยกรองได ดังนั้นคําตายจึงปรากฏอยูตรงตําแหนงเดียวกับบังคับวรรณยุกต
เอก ตัวอยางเชน 
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บรรลุอาวาสแจง   เจ็บกาม 
   แจงจากจงอาราม   พระรู 
   เวรานุเวรตาม    ตัดสวาท  แลฤๅ 
   วานวัดแจงใจชู    จากชาสงวนโฉม 

(นิราศนรินทร) 
 

คําตาย ท่ีสามารถใชแทนคําเอกในการแตงโคลงส่ีสุภาพได มีลักษณะดังนี้ 
1.1) คําท่ีประสมดวยสระเสียงส้ันในแม ก กา หรือคําท่ีมีสระเสียงส้ัน

และไมมีตัวสะกด เชน ระ ประ มิ ติ ดุ สุ เตะ เละ โตะ เลาะ 
เปราะ เจอะ แหละ แปะ เปนตน  

1.2) ทุกคําท่ีสะกดดวยมาตรา แมกก แมกบ และแมกด เชน เบิก กก 
ราก พริก มัก ลบ ปรับ กราบ เมฆ นาค โอษฐ โจทย คลาด เสียด 
ยอด กริช เปนตน 

 

2) คําเอกโทษและคําโทโทษ 
1.1) คําเอกโทษ หมายถึง คําท่ีเดิมตองมีรูปวรรณยุกตโท แตเกิดการ    

ยักเย้ืองไปเขียนในรูปวรรณยุกตเอกเพ่ือใหถูกตองตามกฎเกณฑ
ทางฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ ดังนั้นคําเอกโทษนี้จึงมักเปนคําท่ี
ไมมีในชีวิตจริง หรือถาหากมีใช ก็จะเปนคําท่ีไมเหมาะสมกับ
บริบทรอบขาง ดังนั้นเมื่อแปลความหมาย ก็ตองแปลดวยคําท่ีมีรูป
วรรณยุกตโท จึงจะไดใจความตรงตามบริบท ตัวอยางจากนิราศ
สุพรรณของสุนทรภู ท่ีใชคําเอกโทษ และยกมาใหพิจารณา     
เฉพาะบางบาท เชน 

(1)เนื้อออนหอนซูเนื้อ  นองหญิง 
(2)สืบซางทางพุทธพิงศ  ผองแผว 
(3)ของสวนลวนเจาของ  ขายนา  ทาเฮย 
(4)เสียงพึ่งหึ่งหึ่งหนา  นึกครามหวามถวิล 
จากตัวอยางโคลงบาทท่ี (1) – (4) ท่ียกมาขางตนจะเห็น

วา คําเอกโทษ (1)ซู (2)ซาง (3)นา และ (4)พึ่ง ก็ตองเปล่ียนไปใช
คําท่ีเขียนดวยรูปวรรณยุกตโท  คือ สู สราง  หนา และ  ผ้ึ ง 
ตามลําดับ จึงจะไดความหมายท่ีเขาใจตรงตามบริบท 

ตัวอยางคําเอกโทษในรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ เชน 
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บางรมาดม่ิงมิตรคร้ัง  คราวงาน 
    บอกบทบุญยังพยาน   พยักหนา 
    ประทุนประดิษฐาน   แทนฮอง  หอเอย 
    แหวนประดับกับผา   พี่อางรางวัล 

(นิราศสุพรรณ) 
จากตัวอยางโคลงขางตน จะเห็นวา คําเอกโทษ “ฮอง” 

ตองเปล่ียนไปใชคําท่ีเขียนดวยรูปวรรณยุกตโท คือ “หอง” จึงจะ
ไดความหมายท่ีเขาใจตรงตามบริบท 

1.2) คําโทโทษ หมายถึง คําท่ีเดิมตองมีรูปวรรณยุกตเอก  แตเกิดจาก
การยักเย้ืองไปเขียนในรูปวรรณยุกตโท เพื่อใหถูกตองตาม
กฎเกณฑทางฉันทลักษณของโคลงส่ีสุภาพ ดังนั้นคําโทโทษนี้จึงมัก
เปนคําท่ีไมมีในชีวิตจริง หรือถาหากมีใช ก็จะเปนคําท่ีไมเหมาะสม
กับบริบทรอบขาง ดังนั้นเม่ือแปลความหมาย ก็ตองแปลดวยคําท่ีมี
รูปวรรณยุกตโท จึงจะไดใจความตรงตามบริบท ตัวอยางจากนิราศ
สุพรรณของสุนทรภู ท่ีใชคําโทโทษ และยกมาใหพิจารณาเฉพาะ
บางบาท เชน 

 

(1)สาวเอยเคยออนหนุม  ทุมถนอม 
(2)ถึงระยะสระประโยชนหยาน บานลาว 
(3)หวนนึกดึกเคยวอน  คอนหวา 
(4)เห็นแตคลองนองแคลว  คลาดเขลื้อนเดือนป 
 

จากตัวอยางโคลงบาทท่ี (1) – (4) ท่ียกมาขางตนจะเห็น
วา คําโทโทษ (1)หนุม (2)หยาน (3)หวา และ (4)เขล้ือน ก็ตอง
เปล่ียนไปใชคําท่ีเขียนดวยรูปวรรณยุกตเอก คือ นุม ยาน วา และ 
เคล่ือน ตามลําดับ จึงจะไดความหมายท่ีเขาใจตรงตามบริบท 

ตัวอยางคําโทโทษในรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ เชน 
 

เชิงเลนเปนตลาดสลาง หลักเรือ 
โองอางบางอิฐเกลือ  เกล่ือนกลุม 
หลีกรองชองเล็กเหลือ  ลําบาก  ยากแฮ 
ออกแมน้ํายํ่าถุม   ถี่ฆองสองยาม 

(นิราศสุพรรณ) 
จากตัวอยางโคลงขางตน จะเห็นวา คําโทโทษ “ถุม” ตอง

เปล่ียนไปใชคําท่ีเขียนดวยรูปวรรณยุกตโท คือ “ทุม” จึงจะได
ความหมายท่ีเขาใจตรงตามบริบท 
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3) คําสรอย 

คําสรอยหรือสรอยคํา คือคําสองคําท่ีอยูทายวรรค หรือทายบาท เพื่อใหได
เนื้อความครบถวน เพื่อเปนคําถาม เพื่อยํ้าความ หรือเพื่อบอกใหรูวาเนื้อความ
ตอนนั้นจบแลว คําสรอยในโคลงส่ีสุภาพ จะปรากฏอยูทายบาทท่ี 1 และบาทท่ี 
3 เทานั้น ท้ังนี้ คําสรอยอาจจะมีเฉพาะบางบาท มีทุกบาท หรือไมมีเลยก็ได 
เพราะไมไดเปนฉันทลักษณบังคับในโคลงส่ีสุภาพ ซึ่งคําสรอยจะมีลักษณะใชคํา
ท่ีมีความหมายหนึ่งคํา สวนอีกคําจะไมมีความหมาย ถือวาเปนคําสรอยท่ีแทจริง
ซึ่งไดแก เทอญ แฮ นา ฤๅ แล ฮา เฮย เอย เปนตน 

ตัวอยางจากโคลงแมบท เชน 
 

เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 
   เสียงยอมยอยศใคร   ท่ัวหลา 
   สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 

สองพี่คิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
(ลิลิตพระลอ) 

 

เทคนิคในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
ความไพเราะของโคลงส่ีสุภาพนั้น มีหลักในการพิจารณาเชนเดียวกับรอยกรองประเภทกลอน 

และกาพย คือผูศึกษาตองพิจารณาความถูกตองในดานรูปแบบ หรือฉันทลักษณในการแตงเปน
เบ้ืองตน และพิจารณาความงามความไพเราะของคําท่ีใชความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงของเสียงวรรณยุกตใน
ตําแหนงคําท่ีรับสงสัมผัสกัน และการแบงจังหวะของคําท่ีเหมาะสมในการอาน จะเปนองคประกอบ
สวนหนึ่งท่ีชวยใหโคลงในบทนั้นๆ ไพเราะ 

เทคนิคในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพใหมีความไพเราะ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

1. ความไพเราะที่เกิดจากความถูกตองของบังคับฉันทลักษณ 
ความไพเราะท่ีเกิดจากความถูกตองของบังคับฉันทลักษณนั้น เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการรอย

กรองทุกประเภท โคลงส่ีสุภาพ ก็เชนเดียวกัน ผูแตงจําเปนตองระมัดระวังไมใหเกิดความบกพรอง
ในทางฉันทลักษณไดเปนประการแรก ประการตอมาคือ การรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ หากไมมีความ
จําเปนตองใชฉันทลักษณท่ีมิไดบังคับ เชน คําเอกโทษ โทโทษ หรือคําสรอยท่ีไมสอดคลองกับบริบท ก็
สมควรหลีกเล่ียง เปนตน 

นอกจากนี้ ในเรื่องการใชบังคับสัมผัส ก็มีประเด็นสําคัญท่ีผูแตงควรพิจารณาเพ่ือใหเกิดความ
ไพเราะในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ ดังตอไปนี้ 

1.1 อยาใชคําท่ีมีเสียงเดียวกันรับสงสัมผัสกัน แมวาจะเขียนตางกัน เชนคําวา สัน สรร สรรพ 
สรรค สัณห และสัณฑ เปนตน 
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1.2 คําท่ี 7 ในบาทท่ี 1 และในบาทท่ี 2 ไมควรใชคําท่ีสัมผัสสระเดียวกัน เพราะจะทําใหคําท่ี
รับสงสัมผัสบังคับมีเสียงสระเดียวกันตลอดท้ังบท สงผลใหโคลงบทนั้นไมไพเราะ เชน 

 
หามเพลิงไวบให   ควันมา แมฮา 

หามสุริยะจันทรา    สองหลา 
หามเสพซึ่งภักษา    ตลอดชีพ 
หามด่ังนี้ไดขา    จ่ึงรูลืมเธอ 

(ประจักษ ประภาพิทยากร และคนอื่นๆ, 2517: 34) 
 

1.3 โคลงไมนิยมรอยกรองโดยมีสัมผัสในดวยสัมผัสสระ ดังนั้นในบาทหนึ่งๆ ไมควรมีสัมผัส
สระมากกวาหนึ่งตําแหนง มิฉะนั้นจะเผือและมีลีลาเปนกลอนไป เชน 
 

แกมช้ําดําท่ีแกม   แตมดํา 
ดูเกลื่อนเหมือนจะนํา   แนะนอง 
แรกรักปรักปรางประจํา   จุมพิต  มิตรเอย 
ชํ้าเชนปลาอยาตอง   แตงแตมแกมสมร 

(วราภรณ บํารุงกุล, 2542:71.) 
 

1.4 สัมผัสในของโคลงนิยมสัมผัสอักษรในแตละบาท ยิ่งใชคําสัมผัสอักษรกันมากเทาใดก็ถือ
วามีความไพเราะมากเทานั้น ถามากจนถึงขั้นการเลน “กลบท” ก็ยิ่งดี เชนกลบทอักษรลวน ในโคลง
นิราศสุพรรณ ของสุนทรภูท่ีวา 
 

แจวแจวจักจ่ันเจา  จับใจ 
  หริ่งหริ่งเรื่อยเรไร    ร่ํารอง 
  แซงแซวสงเสียงใส   ซาบโสต 
  แหนงนิ่งนึกนุชนอง   นิ่มเนื้อนวลนาง 

(โคลงนิราศสุพรรณ) 
 

1.5 ใหคําท่ี 5 และ 6 ของทุกบาท มีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน หรือเรียกวาสัมผัส
พยัญชนะ หรือการเลมสัมผัส “ขามวรรค” จะชวยใหการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพมีความไพเราะและ
เสียงเสนาะในการอานได เชนโคลงส่ีสุภาพในลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ของเจาพระยาพระคลัง (หน) 
ท่ีวา เชน 
 

ศรีสามารถเลิศล้ํา  ลําทรง 
เหมพิมายบันยงค   ยาตรเย้ือน 
เฉกอาสนอิศวรองค   อมเรศ 
จากสถานทิพยเหล้ือน   ลองฟามาดิน 

(ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง) 

   ส
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2. ความไพเราะที่เกิดจากความงามของการใชคํา 
การใชคําในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ ถือวามีความสําคัญไมนอยไปกวาเรื่องบังคับฉันท

ลักษณ เพราะการใชคําในการรอยกรองท่ีมีความไพเราะเหมาะสม ยอมสงผลใหโคลงส่ีสุภาพมีความ
ไพเราะมากย่ิงขึ้น เชนการเลือกใชคําท่ีมีความหมายชัดเจน ทําใหผูอานเห็นภาพ แสดงความรู 
ความคิด ความรูสึก และมีลําดับความคิดท่ีเปนขั้นตอนชัดเจน เปนตน 

 นอกจากนี้แลว ยังมีหลักหรือเทคนิคในการรอยกรองโคลงส่ีสุภาพ อันเกี่ยวของกับการใชคําท่ี
ผูแตงสมควรพิจารณาไวเพื่อประโยชนในการแตง ดังตอไปนี้ 

2.1 คําท่ี 7 ของบาทท่ี 1 และคําท่ี 5 ของบาทท่ี 2 และ 3 ไมควรใชคําท่ีมีรูปวรรณยุกตกํากับ 
เพราะจะทําใหขาดความไพเราะ และในตําแหนงคําดังกลาวเปนคํารับสงสัมผัสกัน ถาใชคําท่ีมีเสียง
จัตวาในอักษรสูง จะชวยเสริมใหเสียงไพเราะข้ึน 
 

เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด  พี่เอย 
  เสียงยอมยอยศใคร   ท่ัวหลา 
  สองเขือพี่หลับใหล   ลืมต่ืน  ฤๅพี่ 
  สองพี่คิดเองอา    อยาไดถามเผือ 
 

2.2 คําท่ี 7 ของบาทท่ี 1 และคําท่ี 5 ของบาทท่ี 2 และ 3 ไมนิยมคําตาย เวนแตแตงเพื่อ
แสดงความโศกเศรา หรืออึดอัดตันใจ หรือมีความชุลมุนวุนวาย เชน ลิลิตตะเลงพาย ของสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตอนท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทํายุทธหัตถีกับ
สมเด็จพระมหาอุปราช ท่ีวา 

 

บัดมงคลพาหไท   ทวารัติ 
  แวงเหวี่ยงเบ่ียงเศียรสะบัด  เนื่องเศรา 
  อุกคลุกพุกเงยงัด    คอคช   เศิกแฮ 
  เบนบายหงายแหงนให   ทวงทอทีถอย 
 

2.3 ใหคําท่ี 5 และ 7 ในบาทท่ี 4 เปนคําเดียวกัน จะชวยสรางความไพเราะใหโคลงบทนั้น 
เชน 

พลพางพานรแกลว   กล่ันแกลวเกล่ือนหาญ 
 

2.4 คําจบบทในโคลงไมควรใชคําตาย หรือคําท่ีมีรูปวรรณยุกต แตถาใชคําจัตวาในอักษรสูง 
จะชวยใหอานเปนทํานองเสนาะไดไพเราะยิ่งข้ึน และถาแตงหลายบทตอกันในลักษณะของลิลิต อยา
ลงทายบทถัดไปดวยคําท่ีมีเสียงสัมผัสสระเดียวกันกับคําจบบทในบทกอน เชน 

 

 กอไผไกขันแจง    แจมเจ้ือยเฉ่ือยเสียง  
หรือ ขอสุขทุกขโศกเศรา   ส่ิงรายหายสูญ 
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2.5 อยาใชคําแผลงท่ีมุงแตสัมผัสเปนสําคัญ เชน กาย แผลงเปน กายา กายี กาเยศ หรือ สุข 
สุขขะ สุขา สุขี สุโข สุขัง ลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการจนปญญาของกวี 

2.6 ถาเปนโคลงกระทู ความในโคลง ตองไขความกระทูใหเขาใจ ท่ีเรียกวาตีกระทูแตก ดัง
ตัวอยาง 

 
หนา เนตรสมช่ือแมน  มฤคี 

  เนื้อ นุมนวลดูดี   แตงหนา 
  ใจ พาลเกงโกงมี   จิตด่ัง 
  เสือ ดุดันกล่ันกลา   โกรธรายอยาสมาน 

(โคลงสุภาษิตประจําภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) 
 

2.7 ในคําสรอยซึ่งมีอยูสองคํานั้น คําสรอยคําแรกจะทําหนาท่ีตอความหมายจากความใน
เนื้อหาขางหนาใหมีความหมายครบถวน สวนสรอยคําสุดทายจะเปนคําท่ีเสริมใหเต็ม เพื่อใหเกิดความ
ไพเราะ ชัดเจน เชน “เพลงพรากสัตวจําผัน   พลัดคู  เขาฤๅ” คําวา “เขาฤๅ” เปนคําสรอย หรือ 
“เอียงอกเทออกอาง อวดองค  อรเอย” คําวาอรเอย เปนคําสรอย จะเห็นวาคําสรอยคําหลัง คือคําวา 
ฤๅ และเอย เปนคําชวยเสริมเพิ่มใหโคลงนั้นใหไพเราะขึ้น    การใชคําสรอยในโคลงนั้นไมจําเปนตอง
ใชเสมอไป ถาโคลงบาทนั้นบทนั้น ไดความครบ และเสียงของคําไพเราะเหมาะสมอยูแลว ก็ไม
จําเปนตองเติมสรอยลงไปอีก คําสรอยท่ีใชมากเชนคําวา ฤๅ นา รา ฮา เอย และเฮย เปนตน ตัวอยาง
การใชคําสรอยท่ีทําใหโคลงส่ีสุภาพ “ขาดความไพเราะ” เชน 

 

นวลนิ้วอรกรีดซ้ํา   เยียซอ  หลายเลห  
หรือ ทับทรวงพี่ตูมตึง   ตายกลับ  เกิดหนา 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู 
 

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการแตงโคลงสี่สุภาพ 
 

คําช้ีแจงการทําแบบทดสอบ: 
1. แบบทดสอบฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน คะแนนรวมท้ังส้ิน 30 คะแนน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน 

  ตอนท่ี 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 10 คะแนน 

 2. ใชเวลาในการทําแบบทดสอบท้ังส้ิน 50 นาที (1 คาบ) 
 3. ทําแบบทดสอบโดยตอบลงในกระดาษคําตอบท่ีกําหนดใหเทานั้น 

 4. เขียน ช่ือ นามสกุล ช้ัน และเลขท่ี ลงในตัวแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหครบถวน 

 4. สามารถขีดเขียนลงในตัวแบบทดสอบฉบับนี้ได 
 5. ทําแบบทดสอบใหครบถวนท้ังสองตอน มิฉะนั้นจะไมตรวจใหคะแนนท้ังฉบับ 
 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) 
คําสั่ง ใหนักเรียนพิจารณาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเคร่ืองหมาย

กากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
 

1.   ถาความรักความหวังด่ังแสง....  นานเทานานแสงจะฝาลงมานี้ 
 หวังลําแสงแหงเมตตาและอารี   พลิก.........มืดหมองใหผองพรรณ 
 และเหนือสิ่งอื่นใดใจมนุษย   ขอจง.........แสงอุนละมุน......... 
 แสงแหงรักและอภัยเห็นใจกัน   แสงคุณธรรมขจัดช่ัวจากหัวใจ 

(จินตนา ปนเฉลียว) 
จากบทรอยกรองขางตนนี้ ควรเติมคําใดเพื่อใหสัมผัสถูกตอง 
 1. ขาว  นาที  เติม ละไม    2. ฉาน  ราตรี  จุด  ฝน 

3. เรือง  ตระหนี่  ดุจ  ฉาย   4. ไฟ  นที  สอง  หวาน 
 
2. บทรอยกรองตอไปนี้ ควรเติมคําใดเพื่อใหมีสมัผัสในดวยเสียงสระทุกคํา 
  ถึงเขาขาดพี่.........ถึงนามเขา  ผูใหญเลามาให.........ที่กังขา 

วาเดิม.........ทศกัณฐเจาลงกา   ลักสีดาโฉม.........มาทายรถ 
หนีพระรามกลัวจะ.........มารุกรบ   กงกระทบเขากระจาย.........หมด 
ศิลา.........แหลกลงดวย.........รถ   จึงปรากฏช่ือ.........มาตามกัน 

(นิราศพระบาท ของ สุนทรภู) 
1. ถาม ฟง รถ ฉาย ตาม ทลาย แตก กง นาม  2. เลา ดู พระ ยงค จอง ถลม ราน เจอ เสียง 
3. อาน ทราบ ทาน งาม เขา แหลก พัง ลอ เขา  4. บอก รู หมอม ตรู จับ หัก ลม เพราะ ไว 
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3. รอยกรองบาทใดมีสัมผัสนอกไมถูกตอง 
1. มองเห็นชางคูเตียงปาพนาไพร   มองเห็นลายเสือสงาคาพงศพันธุ 
2. มองเห็นนกโผผกผินบินสูฟา   มองเห็นปลาวายวนสายชลใส 
3. โนนกระทิงวิ่งเขาโงงโคงดุดัน   พณาสัณฑปาเรานี้ดีสมบูรณ 
4. นี่ฝูงมาทาผยองรองฮ้ีฮี ้    นั่นชะนีเพรียกผัวอยูดูนาขัน 

 

4. ขอใดเรียงคําสัมผัสคลองจองไมถูกตอง 
 1. เรียนรูธรรม  นําวิถี   ช้ีทางสุข   ทุกขผานพน 
 2. โลกรอนราย  ใจออนลา  ตามืดมน  คนโฉดช่ัว 
 3. บานของฉัน  มั่นคงได   ใจแข็งแรง  แบงปนรัก 
 4. คิดถึงเธอ  เพอทุกวัน  ฝนทุกคืน  ต่ืนไมพบ 
 

5. ขอใดประกอบดวยคําเปนทุกคํา 
 1. ศพรรรเรียงเสียงแรกรองยังกองร่ํา  2. ยังจําม่ันวันท่ีหมางเมื่อทางหมอง 
 3. เห็นเต็มตาหญาราบตํ่ายิ่งย้ําเตือน  4. น้ําตาตกอกถูกตอกเหมือนหอกตํา 

(นาฏกรรมบนลานกวาง ของ คมทวน คันธนู) 
6. รอยกรองบาทใดมีคําตายปรากฏอยู 

1. โลโภพาใหบาใจ    2. เขาแตหอลอกามา 
3.หาไดใหภริยา     4. คํ่าเชาเฝาสีซอ 

 

7. จงเติมคําตายในโคลงสี่สุภาพตอไปนีใ้หถูกตอง 
 

   พันเนตรภูวนาถต้ัง  ตาระวัง  ใดฮา 
  พักตรส่ีแปดโสตฟง   อื่นอื้อ 
  กฤษณนิทรเลอหลัง   นาคหลับ  ฤๅพอ 
  สองพิโยคร่ํารื้อ    เทพทาวทําเมิน 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 1. ธร  หลาย  เทอญ    2. นาถ  หลับ  เทพ 

3. บาล  หลง  เทง    4. ดล  หลัง  เทย 
 

8. ขอใดมีพยางคท่ีเปนคําตายทั้ง 2 พยางค 
 1. เชาคํ่า  หนังสือ  พรรณไม  รางกาย  2. หรรษา  ฉอฉล  บรรยาย  ครัวเรือน 

3. สามัญ  ประดิษฐ  แกไข  คําสอน  4. โบราณ  ตัณหา  เสลา รายลอม 
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9. โคลงสี่สุภาพบทใดใชคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกและโท ไดถูกตองตามฉันทลักษณทั้งหมด 

1.  คนพาลผูบาปแท   ทุจริต 
 ไปสูหาบัณฑิต    คํ่าเชา 
 ผูฟงธรรมอยูเนืองนิตย   บทราบ  ใจนา 
 คือจวักตักเขา    หอนรูรสแกง 

     (โคลงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 
2.  งาสารฤๅหอนเห้ียน  หดคืน 
 คํากลาวสาธุชนยืน   อยางนั้น 
 ทุรชนกลาวคําฝน    คําเลา 
 หัวเตายาวแลวส้ัน   เลหล้ินทรชน 

(โคลงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 
3.  รอนรอนสุริยะโอ   อัสดง 
 เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง   คํ่าแลว 
 รอนรอนจิตจํานง    นุชพ่ี  เพียงแม 
 เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแกว   คลับคลายเรียมเหลียว 

(กาพยเหเรือ ของ เจาฟาธรรมาธิเบศ) 
4.  ใครรานใครรุกดาว  แดนไทย 
 ไทยรบจนสุดใจ    ขาดด้ิน 
 เสียเนื้อเลือดหล่ังไหล   ยอมสละ  ส้ินแล 

เสียชีพไปเสียส้ิน    ช่ือกองเกียรติงาม 
(สยามานุสติ ของ รัชกาลท่ี 6) 

10. โคลงสี่สุภาพบาทใดมีคําเอกโทษปรากฏอยู 
 1.  จํารางหางนองนึก  นาสวน 
 2. สองฝายชายหญิงยวน   ยั่วเยา 
 3. หวังชายฝายหญิงชวน   ช่ืนเชน  เห็นเอย 
 4. กลเชนเลนซักเสรา   เสพเผ้ือนเฟอนเกษม 

(โคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู) 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



236 
 

 
 

11. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ปรากฏคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกที่ไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณก่ีคํา (รวม
คําสรอย) 
   ฝากอุมาสมรแมแล  ลักษมี  เลานา 
  ทราบสวยมภูจักรี    เกลือกใกล 
  เรียมคิดจนจบตรี    โลกลวง  แลวแม 
  โฉมฝากใจแมได    ยิ่งดวยใครครอง 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 

1. 6 คํา   2. 5 คํา   3. 4 คํา   4. 3 คํา 
 

12. โคลงสี่สุภาพบาทใดใชคําโทไมตรงตามฉันทลักษณบังคับ 
 

 1.  บางกรวยกรวดน้ําแบง  บุญทาน 
 2. สงนิ่มนุชนิพพาน    ผองแพว 
 3. จําจากพรากพลัดสถาน   ท้ิงพี่  หนีเอย 
 4. เห็นแตคลองนองแคลว   คลาดเหล้ือนเดือนป 

(นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู) 
13. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ใชคําตายคําใดแทนคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกตามฉันทลักษณบาง 
 

   จําใจจากแมเปลื้อง  ปลิดอก  อรเอย 
  เยียววาแดเดียวยก   แยกได 
  สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
  ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 1. ปลิด  แตก  ออก    2. จาก  ซีก  แม 

3. แยก  ภาค  แนบ    4. อก  ยก  ตก 
 

14. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ใชคําตายแทนคําเอกทั้งส้ินก่ีคํา 
   บานแหลมเรือพี่เล้ียว  คลองจร 
  ระลึกคมแหลมศร   เนตรนอง 
  เสียงทรวงพ่ีโอยอร   อกแตก  ตายแม 
  สุดสอดสายเนตรรอง   แมต้ังตาคอย 

(นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู) 
1. 4 คํา   2. 5 คํา   3. 6 คํา   4. 7 คํา 
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15. โคลงบาทใดมีคําโทท่ีไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1.   มิตรใจเจียมจอดเจา  จักคิด  ถึงฤๅ 
 2.  จากแมเจ็บเสมอจิต   พี่บาง 
 3.  ฤๅลืมมลายปด    แปลนสวาท 
 4.  จําพี่โหยไหชาง    คํ่าเชาชํางาย 
       (นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู) 
 

16. โคลงบาทใดมีคําเอกท่ีไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1.   จําใจจากแมเปล้ือง  ปลิดอก  อรเอย 
 2.  เยียววาเดียวแดยก   แยกได 
 3.  สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
 4.  ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 
       (นิราศนรินทร) 

17. ขอใดเรียงลําดับไดถูกตองตามบังคับคณะของโคลงส่ีสุภาพ 
(1) หัวกระบือกบินทรราชรา   รณรงค  แลฤๅ  
(2) ตัดกบาลกระบือดง เด็ดหว้ิน 
(3) สืบเศียรทรพีคง คําเลา  แลแม 
(4) เสมอพี่เด็ดสมรด้ิน ขาดดวยคมเวร 
  

1. 3 4 1 2  2. 4 1 2 3  3.  1 2 3 4  4. 2 3 4 1 
 

18. โคลงสี่สุภาพบาทใดมีคําโทโทษปรากฏอยู 
 1.  เสียงไหทุกขราษฎรไห  ทุกเรือน 
 2. อกแผนดินดูเหมือน   จักขว้ํา 
 3. บ เห็นตะวันเดือน   ดาวมืด  มัวนา 
 4. แลแหลงใดเห็นน้ํา   ยอมน้ําตาคน 

(ลิลิตพระลอ) 
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19. โคลงสี่สุภาพบทใดตอไปนี้ มีสัมผัสบังคับผิดจากฉันทลักษณ 
 1.  สงสารสายเนตรนอง  นองชล 
  เนตรพี่เพียงฝอยฝน   เฟานอง 
  จวนรุงร่ําสะอื้นจน   จําจาก  แจมเอย 
  คราวเคราะหเพราะนองตอง  พยุกลาสลาตัน 

2.   เดือนชวงดวงเดนฟา  ดาดาว   
  จรูญจรัสรัศมีพราว   พรางพรอย  
  ยามดึกนึกหนาวหนาว   เขนยแนบ  แอบเอย 
  เย็นฉ่ําน้ําคางยอย   เยือกฟาพาหนาว 
 3.  เห็นเรือนเพื่อนรักราง  แรมโรย 
  โออกอาดูรโดย    เทวษดวย 
  ดูสวรปวนจิตโหย    หาดอก  สรอยเอย 
  แลลับกลับชาติมวย   ไมไดใกลกลาย 

4.  วัดแจงแตงตึกตั้ง   เตียงนอน 
เคยปกนกนอยคอน   คูพรอง 
เคยลอบตอบสารสมร   สมานสมัคร  รักเอย 
จําพรากจากนุชนอย   นกนอยลอยลม 

 

20. โคลงสี่สุภาพบทใดตอไปนี้ มีสัมผัสบังคับถูกตองตามฉันทลักษณ 
 1.  สวนหลวงแลสลางลวน  พฤกษา 
  เคยเสด็จวังหลังมา   เมื่อนอย 
  ขาหลวงเลนปดตา   ตองอยู  โยงเอย 
  เห็นแตพลับกับเพี้ยง   ซอนสุมคลุมโปง 
 2.   เคราะหกรรมจําหางนอง  หองนอน   
  หวนดึกนึกคอยนอน   คอนหวา  
  คิดไวไมหางจร    หอนจาก 
  หากจิตมิตรหลายคน   ลานองหมองหมาง 

3.  เดือนตกนกรองเรง  สุริยง 
เย่ียมยอดยุคลทรง   สองฟา 
เดือนดับลับโลกคง   คืนขึ้น  อีกเอย 
จันทรพี่นี้ลับหนา    นับส้ินดินสวรรค 

 4.  บางขวางขางเขตแควน  แขวงนนท 
  สองฟากหมากมะพราวผล   พรรณไม 
  หอมรื่นช่ืนเชนพรม   แปงประ  ปรางเอย 
  เคล้ิมจิตวาคิดใกล   กล่ินเนื้อเจือจรร 
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ (10 คะแนน) 
คําสั่ง  ใหนักเรียนแตงโคลงสี่สุภาพจากรูปที่กําหนดให โดยต้ังช่ือเร่ืองใหเหมาะสมดวย 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



241 
 

 
 

แบบทดสอบกอนเรียน เรื่องการแตงโคลงสีสุ่ภาพ 
 

คําช้ีแจงการทําแบบทดสอบ: 
1. แบบทดสอบฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน คะแนนรวมท้ังส้ิน 30 คะแนน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน 

  ตอนท่ี 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 10 คะแนน 

 2. ใชเวลาในการทําแบบทดสอบท้ังส้ิน 50 นาที (1 คาบ) 
 3. ทําแบบทดสอบโดยตอบลงในกระดาษคําตอบท่ีกําหนดใหเทานั้น 

 4. เขียน ช่ือ นามสกุล ช้ัน และเลขท่ี ลงในตัวแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหครบถวน 

 4. สามารถขีดเขียนลงในตัวแบบทดสอบฉบับนี้ได 
 5. ทําแบบทดสอบใหครบถวนท้ังสองตอน มิฉะนั้นจะไมตรวจใหคะแนนท้ังฉบับ 
 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) 
คําสั่ง ใหนักเรียนพิจารณาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเคร่ืองหมาย

กากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
 

1. ขอใดเรียงคําสัมผัสคลองจองไมถูกตอง 
 1. คิดถึงเธอ  เพอทุกวัน  ฝนทุกคืน  ต่ืนไมพบ 
 2. บานของฉัน  มั่นคงได   ใจแข็งแรง  แบงปนรัก 
 3. โลกรอนราย  ใจออนลา  ตามืดมน  คนโฉดช่ัว 
 4. เรียนรูธรรม  นําวิถี   ช้ีทางสุข   ทุกขผานพน 
 

2. รอยกรองบาทใดมีสัมผัสนอกไมถูกตอง 
1. มองเห็นนกโผผกผินบินสูฟา   มองเห็นปลาวายวนสายชลใส 
2. มองเห็นชางคูเตียงปาพนาไพร   มองเห็นลายเสือสงาคาพงศพันธุ 
3. นี่ฝูงมาทาผยองรองฮ้ีฮี ้    นั่นชะนีเพรียกผัวอยูดูนาขัน 
4. โนนกระทิงวิ่งเขาโงงโคงดุดัน   พณาสัณฑปาเรานี้ดีสมบูรณ 
 

3. บทรอยกรองตอไปนี้ ควรเติมคําใดเพื่อใหมีสมัผัสในดวยเสียงสระทุกคํา 
  ถึงเขาขาดพี่.........ถึงนามเขา  ผูใหญเลามาให.........ที่กังขา 

วาเดิม.........ทศกัณฐเจาลงกา   ลักสีดาโฉม.........มาทายรถ 
หนีพระรามกลัวจะ.........มารุกรบ   กงกระทบเขากระจาย.........หมด 
ศิลา.........แหลกลงดวย.........รถ   จึงปรากฏช่ือ.........มาตามกัน 

(นิราศพระบาท ของ สุนทรภู) 
1. อาน ทราบ ทาน งาม เขา แหลก พัง ลอ เขา 2. บอก รู หมอม ตรู จับ หัก ลม เพราะ ไว 
3. ถาม ฟง รถ ฉาย ตาม ทลาย แตก กง นาม  4. เลา ดู พระ ยงค จอง ถลม ราน เจอ เสียง 
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4.   ถาความรักความหวังด่ังแสง....  นานเทานานแสงจะฝาลงมานี้ 
 หวังลําแสงแหงเมตตาและอารี   พลิก.........มืดหมองใหผองพรรณ 
 และเหนือสิ่งอื่นใดใจมนุษย   ขอจง.........แสงอุนละมุน......... 
 แสงแหงรักและอภัยเห็นใจกัน   แสงคุณธรรมขจัดช่ัวจากหัวใจ 

(จินตนา ปนเฉลียว) 
จากบทรอยกรองขางตนนี้ ควรเติมคําใดเพื่อใหสัมผัสถูกตอง 
 1. ฉาน  ราตรี  จุด  ฝน    2. ขาว  นาที  เติม ละไม 

3. ไฟ  นที  สอง  หวาน    4. เรือง  ตระหนี่  ดุจ  ฉาย 
 

5. รอยกรองบาทใดมีคําตายปรากฏอยู 
1. คํ่าเชาเฝาสีซอ     2. เขาแตหอลอกามา 
3. หาไดใหภริยา     4. โลโภพาใหบาใจ 

 

6. ขอใดมีพยางคท่ีเปนคําตายทั้ง 2 พยางค 
 1. โบราณ  ตัณหา  เสลา รายลอม   2. สามัญ  ประดิษฐ  แกไข  คําสอน 

3. หรรษา  ฉอฉล  บรรยาย  ครัวเรือน  4. เชาคํ่า  หนังสือ  พรรณไม  รางกาย 
 

7. ขอใดประกอบดวยคําเปนทุกคํา 
 1. ยังจํามั่นวันท่ีหมางเมื่อทางหมอง  2. ศพรรรเรียงเสียงแรกรองยังกองร่ํา 
 3. น้ําตาตกอกถูกตอกเหมือนหอกตํา  4. เห็นเต็มตาหญาราบตํ่ายิ่งย้ําเตือน 

(นาฏกรรมบนลานกวาง ของ คมทวน คันธนู) 
8. จงเติมคําตายในโคลงสี่สุภาพตอไปนีใ้หถูกตอง 
 

   พันเนตรภูวนาถต้ัง  ตาระวัง  ใดฮา 
  พักตรส่ีแปดโสตฟง   อื่นอื้อ 
  กฤษณนิทรเลอหลัง   นาคหลับ  ฤๅพอ 
  สองพิโยคร่ํารื้อ    เทพทาวทําเมิน 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 1. ดล  หลัง  เทย     2. บาล  หลง  เทง 

3. นาถ  หลับ  เทพ    4. ธร  หลาย  เทอญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



243 
 

 
 

9. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ใชคําตายคําใดแทนคําทีมี่รูปวรรณยุกตเอกตามฉันทลักษณบาง 
 

   จําใจจากแมเปลื้อง  ปลิดอก  อรเอย 
  เยียววาแดเดียวยก   แยกได 
  สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
  ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 1. อก  ยก  ตก     2. แยก  ภาค  แนบ 

3. จาก  ซีก  แม     4. ปลิด  แตก  ออก 
10. โคลงสี่สุภาพบาทใดใชคําโทไมตรงตามฉันทลักษณบังคับ 
 

 1.  บางกรวยกรวดน้ําแบง  บุญทาน 
 2. สงนิ่มนุชนิพพาน    ผองแพว 
 3. จําจากพรากพลัดสถาน   ท้ิงพี่  หนีเอย 
 4. เห็นแตคลองนองแคลว   คลาดเหล้ือนเดือนป 

(นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู) 
11. โคลงสี่สุภาพบทใดใชคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกและโท ไดถูกตองตามฉันทลักษณทั้งหมด 

1.  งาสารฤๅหอนเห้ียน  หดคืน 
 คํากลาวสาธุชนยืน    อยางน้ัน 
 ทุรชนกลาวคําฝน    คําเลา 
 หัวเตายาวแลวสั้น    เลหลิ้นทรชน 

(โคลงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 
2.  รอนรอนสุริยะโอ   อัสดง 
 เร่ือยเรื่อยลับเมรุลง   คํ่าแลว 
 รอนรอนจิตจํานง    นุชพี่  เพียงแม 
 เร่ือยเรื่อยเรียมคอยแกว   คลับคลายเรียมเหลียว 

(กาพยเหเรือ ของ เจาฟาธรรมาธิเบศ) 
3.  ใครรานใครรุกดาว   แดนไทย 
 ไทยรบจนสุดใจ    ขาดด้ิน 
 เสียเน้ือเลือดหลั่งไหล   ยอมสละ  สิ้นแล 

เสียชีพไปเสียสิ้น    ช่ือกองเกียรติงาม 
(สยามานุสติ ของ รัชกาลท่ี 6) 

4.  คนพาลผูบาปแท   ทุจริต 
 ไปสูหาบัณฑิต    คํ่าเชา 
 ผูฟงธรรมอยูเนืองนิตย   บทราบ  ใจนา 
 คือจวักตักเขา    หอนรูรสแกง 
     (โคลงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 

   ส
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12. โคลงสี่สุภาพบาทใดมีคําโทโทษปรากฏอยู 
 1.  เสียงไหทุกขราษฎรไห  ทุกเรือน 
 2. อกแผนดินดูเหมือน   จักขว้ํา 
 3. บ เห็นตะวันเดือน   ดาวมืด  มัวนา 
 4. แลแหลงใดเห็นน้ํา   ยอมน้ําตาคน 

(ลิลิตพระลอ) 
 

13. โคลงสี่สุภาพบาทใดมีคําเอกโทษปรากฏอยู 
 1.  จํารางหางนองนึก  นาสวน 
 2. สองฝายชายหญิงยวน   ยั่วเยา 
 3. หวังชายฝายหญิงชวน   ช่ืนเชน  เห็นเอย 
 4. กลเชนเลนซักเสรา   เสพเผ้ือนเฟอนเกษม 

(โคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู) 
 

14. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ปรากฏคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกที่ไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณก่ีคํา (รวม
คําสรอย) 
   ฝากอุมาสมรแมแล  ลักษมี  เลานา 
  ทราบสวยมภูจักรี    เกลือกใกล 
  เรียมคิดจนจบตรี    โลกลวง  แลวแม 
  โฉมฝากใจแมได    ยิ่งดวยใครครอง 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 

1. 3 คํา   2. 4 คํา   3. 5 คํา   4. 6 คํา 
 

15. ขอใดเรียงลําดับไดถูกตองตามบังคับคณะของโคลงส่ีสุภาพ 
(1) หัวกระบือกบินทรราชรา   รณรงค  แลฤๅ  
(2) ตัดกบาลกระบือดง เด็ดหว้ิน 
(3) สืบเศียรทรพีคง คําเลา  แลแม 
(4) เสมอพี่เด็ดสมรด้ิน ขาดดวยคมเวร 
  

1. 4 1 2 3  2. 3 4 1 2  3. 2 3 4 1  4. 1 2 3 4 
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16. โคลงสี่สุภาพบทใดตอไปนี้ มีสัมผัสบังคับผิดจากฉันทลักษณ 
 1.   เดือนชวงดวงเดนฟา  ดาดาว   
  จรูญจรัสรัศมีพราว   พรางพรอย  
  ยามดึกนึกหนาวหนาว   เขนยแนบ  แอบเอย 
  เย็นฉ่ําน้ําคางยอย   เยือกฟาพาหนาว 

2.  วัดแจงแตงตึกตั้ง   เตียงนอน 
เคยปกนกนอยคอน   คูพรอง 
เคยลอบตอบสารสมร   สมานสมัคร  รักเอย 
จําพรากจากนุชนอย   นกนอยลอยลม 

 3.  สงสารสายเนตรนอง  นองชล 
  เนตรพี่เพียงฝอยฝน   เฟานอง 
  จวนรุงร่ําสะอื้นจน   จําจาก  แจมเอย 
  คราวเคราะหเพราะนองตอง  พยุกลาสลาตัน 
 4.  เห็นเรือนเพื่อนรักราง  แรมโรย 
  โออกอาดูรโดย    เทวษดวย 
  ดูสวรปวนจิตโหย    หาดอก  สรอยเอย 
  แลลับกลับชาติมวย   ไมไดใกลกลาย 
 

17. โคลงสี่สุภาพบทใดตอไปนี้ มีสัมผัสบังคับถูกตองตามฉันทลักษณ 
 1.   เคราะหกรรมจําหางนอง  หองนอน   
  หวนดึกนึกคอยนอน   คอนหวา  
  คิดไวไมหางจร    หอนจาก 
  หากจิตมิตรหลายคน   ลานองหมองหมาง 

2.  เดือนตกนกรองเรง  สุริยง 
เย่ียมยอดยุคลทรง   สองฟา 
เดือนดับลับโลกคง   คืนขึ้น  อีกเอย 
จันทรพี่นี้ลับหนา    นับส้ินดินสวรรค 

 3.  สวนหลวงแลสลางลวน  พฤกษา 
  เคยเสด็จวังหลังมา   เมื่อนอย 
  ขาหลวงเลนปดตา   ตองอยู  โยงเอย 
  เห็นแตพลับกับเพี้ยง   ซอนสุมคลุมโปง 
 4.  บางขวางขางเขตแควน  แขวงนนท 
  สองฟากหมากมะพราวผล   พรรณไม 
  หอมรื่นช่ืนเชนพรม   แปงประ  ปรางเอย 
  เคล้ิมจิตวาคิดใกล   กล่ินเนื้อเจือจรร 
 

   ส
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18. โคลงบาทใดมีคําเอกท่ีไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1.   จําใจจากแมเปล้ือง  ปลิดอก  อรเอย 
 2.  เยียววาเดียวแดยก   แยกได 
 3.  สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
 4.  ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 
 

19. โคลงบาทใดมีคําโทท่ีไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1.   มิตรใจเจียมจอดเจา  จักคิด  ถึงฤๅ 
 2.  จากแมเจ็บเสมอจิต   พี่บาง 
 3.  ฤๅลืมมลายปด    แปลนสวาท 
 4.  จําพี่โหยไหชาง    คํ่าเชาชํางาย 
 

20. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ใชคําตายแทนคําเอกทั้งส้ินก่ีคํา 
   บานแหลมเรือพี่เล้ียว  คลองจร 
  ระลึกคมแหลมศร   เนตรนอง 
  เสียงทรวงพ่ีโอยอร   อกแตก  ตายแม 
  สุดสอดสายเนตรรอง   แมต้ังตาคอย 

1. 4 คํา   2. 5 คํา   3. 6 คํา   4. 7 คํา 
 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ (10 คะแนน) 
คําสั่ง  ใหนักเรียนแตงโคลงสี่สุภาพจากรูปที่กําหนดให โดยต้ังช่ือเร่ืองใหเหมาะสมดวย 
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการแตงโคลงสีสุ่ภาพ 
 

คําช้ีแจงการทําแบบทดสอบ: 
1. แบบทดสอบฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน คะแนนรวมท้ังส้ิน 30 คะแนน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน 

  ตอนท่ี 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ 10 คะแนน 

 2. ใชเวลาในการทําแบบทดสอบท้ังส้ิน 50 นาที (1 คาบ) 
 3. ทําแบบทดสอบโดยตอบลงในกระดาษคําตอบท่ีกําหนดใหเทานั้น 

 4. เขียน ช่ือ นามสกุล ช้ัน และเลขท่ี ลงในตัวแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหครบถวน 

 4. สามารถขีดเขียนลงในตัวแบบทดสอบฉบับนี้ได 
 5. ทําแบบทดสอบใหครบถวนท้ังสองตอน มิฉะนั้นจะไมตรวจใหคะแนนท้ังฉบับ 
 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) 
คําสั่ง ใหนักเรียนพิจารณาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเคร่ืองหมาย

กากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
 

1.   ถาความรักความหวังด่ังแสง....  นานเทานานแสงจะฝาลงมานี้ 
 หวังลําแสงแหงเมตตาและอารี   พลิก.........มืดหมองใหผองพรรณ 
 และเหนือสิ่งอื่นใดใจมนุษย   ขอจง.........แสงอุนละมุน......... 
 แสงแหงรักและอภัยเห็นใจกัน   แสงคุณธรรมขจัดช่ัวจากหัวใจ 

(จินตนา ปนเฉลียว) 
จากบทรอยกรองขางตนนี้ ควรเติมคําใดเพื่อใหสัมผัสถูกตอง 
 1. ขาว  นาที  เติม ละไม    2. ฉาน  ราตรี  จุด  ฝน 

3. เรือง  ตระหนี่  ดุจ  ฉาย   4. ไฟ  นที  สอง  หวาน 
 
2. บทรอยกรองตอไปนี้ ควรเติมคําใดเพื่อใหมีสมัผัสในดวยเสียงสระทุกคํา 
  ถึงเขาขาดพี่.........ถึงนามเขา  ผูใหญเลามาให.........ที่กังขา 

วาเดิม.........ทศกัณฐเจาลงกา   ลักสีดาโฉม.........มาทายรถ 
หนีพระรามกลัวจะ.........มารุกรบ   กงกระทบเขากระจาย.........หมด 
ศิลา.........แหลกลงดวย.........รถ   จึงปรากฏช่ือ.........มาตามกัน 

(นิราศพระบาท ของ สุนทรภู) 
1. ถาม ฟง รถ ฉาย ตาม ทลาย แตก กง นาม  2. เลา ดู พระ ยงค จอง ถลม ราน เจอ เสียง 
3. อาน ทราบ ทาน งาม เขา แหลก พัง ลอ เขา  4. บอก รู หมอม ตรู จับ หัก ลม เพราะ ไว 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



248 
 

 
 

3. รอยกรองบาทใดมีสัมผัสนอกไมถูกตอง 
1. มองเห็นชางคูเตียงปาพนาไพร   มองเห็นลายเสือสงาคาพงศพันธุ 
2. มองเห็นนกโผผกผินบินสูฟา   มองเห็นปลาวายวนสายชลใส 
3. โนนกระทิงวิ่งเขาโงงโคงดุดัน   พณาสัณฑปาเรานี้ดีสมบูรณ 
4. นี่ฝูงมาทาผยองรองฮ้ีฮี ้    นั่นชะนีเพรียกผัวอยูดูนาขัน 

 

4. ขอใดเรียงคําสัมผัสคลองจองไมถูกตอง 
 1. เรียนรูธรรม  นําวิถี   ช้ีทางสุข   ทุกขผานพน 
 2. โลกรอนราย  ใจออนลา  ตามืดมน  คนโฉดช่ัว 
 3. บานของฉัน  มั่นคงได   ใจแข็งแรง  แบงปนรัก 
 4. คิดถึงเธอ  เพอทุกวัน  ฝนทุกคืน  ต่ืนไมพบ 
 

5. ขอใดประกอบดวยคําเปนทุกคํา 
 1. ศพรรรเรียงเสียงแรกรองยังกองร่ํา  2. ยังจําม่ันวันท่ีหมางเมื่อทางหมอง 
 3. เห็นเต็มตาหญาราบตํ่ายิ่งย้ําเตือน  4. น้ําตาตกอกถูกตอกเหมือนหอกตํา 

(นาฏกรรมบนลานกวาง ของ คมทวน คันธนู) 
6. รอยกรองบาทใดมีคําตายปรากฏอยู 

1. โลโภพาใหบาใจ    2. เขาแตหอลอกามา 
3. หาไดใหภริยา     4. คํ่าเชาเฝาสีซอ 

 

7. จงเติมคําตายในโคลงสี่สุภาพตอไปนีใ้หถูกตอง 
 

   พันเนตรภูวนาถต้ัง  ตาระวัง  ใดฮา 
  พักตรส่ีแปดโสตฟง   อื่นอื้อ 
  กฤษณนิทรเลอหลัง   นาคหลับ  ฤๅพอ 
  สองพิโยคร่ํารื้อ    เทพทาวทําเมิน 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 1. ธร  หลาย  เทอญ    2. นาถ  หลับ  เทพ 

3. บาล  หลง  เทง    4. ดล  หลัง  เทย 
 

8. ขอใดมีพยางคท่ีเปนคําตายทั้ง 2 พยางค 
 1. เชาคํ่า  หนังสือ  พรรณไม  รางกาย  2. หรรษา  ฉอฉล  บรรยาย  ครัวเรือน 

3. สามัญ  ประดิษฐ  แกไข  คําสอน  4. โบราณ  ตัณหา  เสลา รายลอม 
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9. โคลงสี่สุภาพบทใดใชคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกและโท ไดถูกตองตามฉันทลักษณทั้งหมด 
1.  คนพาลผูบาปแท   ทุจริต 
 ไปสูหาบัณฑิต    คํ่าเชา 
 ผูฟงธรรมอยูเนืองนิตย   บทราบ  ใจนา 
 คือจวักตักเขา    หอนรูรสแกง 

     (โคลงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 
2.  งาสารฤๅหอนเห้ียน  หดคืน 
 คํากลาวสาธุชนยืน   อยางนั้น 
 ทุรชนกลาวคําฝน    คําเลา 
 หัวเตายาวแลวส้ัน   เลหล้ินทรชน 

(โคลงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร) 
3.  รอนรอนสุริยะโอ   อัสดง 
 เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง   คํ่าแลว 
 รอนรอนจิตจํานง    นุชพ่ี  เพียงแม 
 เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแกว   คลับคลายเรียมเหลียว 

(กาพยเหเรือ ของ เจาฟาธรรมาธิเบศ) 
4.  ใครรานใครรุกดาว  แดนไทย 
 ไทยรบจนสุดใจ    ขาดด้ิน 
 เสียเนื้อเลือดหล่ังไหล   ยอมสละ  ส้ินแล 

เสียชีพไปเสียส้ิน    ช่ือกองเกียรติงาม 
(สยามานุสติ ของ รัชกาลท่ี 6) 

10. โคลงสี่สุภาพบาทใดมีคําเอกโทษปรากฏอยู 
 1.  จํารางหางนองนึก  นาสวน 
 2. สองฝายชายหญิงยวน   ยั่วเยา 
 3. หวังชายฝายหญิงชวน   ช่ืนเชน  เห็นเอย 
 4. กลเชนเลนซักเสรา   เสพเผ้ือนเฟอนเกษม 

(โคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู) 
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11. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ปรากฏคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกที่ไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณก่ีคํา (รวม
คําสรอย) 
   ฝากอุมาสมรแมแล  ลักษมี  เลานา 
  ทราบสวยมภูจักรี    เกลือกใกล 
  เรียมคิดจนจบตรี    โลกลวง  แลวแม 
  โฉมฝากใจแมได    ยิ่งดวยใครครอง 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 

1. 6 คํา   2. 5 คํา   3. 4 คํา   4. 3 คํา 
 

12. โคลงสี่สุภาพบาทใดใชคําโทไมตรงตามฉันทลักษณบังคับ 
 

 1.  บางกรวยกรวดน้ําแบง  บุญทาน 
 2. สงนิ่มนุชนิพพาน    ผองแพว 
 3. จําจากพรากพลัดสถาน   ท้ิงพี่  หนีเอย 
 4. เห็นแตคลองนองแคลว   คลาดเหล้ือนเดือนป 

(นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู) 
13. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ใชคําตายคําใดแทนคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกตามฉันทลักษณบาง 
 

   จําใจจากแมเปลื้อง  ปลิดอก  อรเอย 
  เยียววาแดเดียวยก   แยกได 
  สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
  ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 

(นิราศนรินทร ของ นายนรินทรธิเบศ) 
 1. ปลิด  แตก  ออก    2. จาก  ซีก  แม 

3. แยก  ภาค  แนบ    4. อก  ยก  ตก 
 

14. โคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ใชคําตายแทนคําเอกทั้งส้ินก่ีคํา 
   บานแหลมเรือพี่เล้ียว  คลองจร 
  ระลึกคมแหลมศร   เนตรนอง 
  เสียงทรวงพ่ีโอยอร   อกแตก  ตายแม 
  สุดสอดสายเนตรรอง   แมต้ังตาคอย 

(นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู) 
1. 4 คํา   2. 5 คํา   3. 6 คํา   4. 7 คํา 
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15. โคลงบาทใดมีคําโทท่ีไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1.   มิตรใจเจียมจอดเจา  จักคิด  ถึงฤๅ 
 2.  จากแมเจ็บเสมอจิต   พี่บาง 
 3.  ฤๅลืมมลายปด    แปลนสวาท 
 4.  จําพี่โหยไหชาง    คํ่าเชาชํางาย 
       (นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู) 
 

16. โคลงบาทใดมีคําเอกท่ีไมใชคําบังคับตามฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1.   จําใจจากแมเปล้ือง  ปลิดอก  อรเอย 
 2.  เยียววาเดียวแดยก   แยกได 
 3.  สองซีกแลงทรวงตก   แตกภาค  ออกแม 
 4.  ภาคพี่ไปหนึ่งไว    แนบเนื้อนวลถนอม 
       (นิราศนรินทร) 

 

17. ขอใดเรียงลําดับไดถูกตองตามบังคับคณะของโคลงส่ีสุภาพ 
(1) หัวกระบือกบินทรราชรา   รณรงค  แลฤๅ  
(2) ตัดกบาลกระบือดง เด็ดหว้ิน 
(3) สืบเศียรทรพีคง คําเลา  แลแม 
(4) เสมอพี่เด็ดสมรด้ิน ขาดดวยคมเวร 
  

1. 3 4 1 2  2. 4 1 2 3  3.  1 2 3 4  4. 2 3 4 1 
 

18. โคลงสี่สุภาพบาทใดมีคําโทโทษปรากฏอยู 
 1.  เสียงไหทุกขราษฎรไห  ทุกเรือน 
 2. อกแผนดินดูเหมือน   จักขว้ํา 
 3. บ เห็นตะวันเดือน   ดาวมืด  มัวนา 
 4. แลแหลงใดเห็นน้ํา   ยอมน้ําตาคน 

(ลิลิตพระลอ) 
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19. โคลงสี่สุภาพบทใดตอไปนี้ มีสัมผัสบังคับผิดจากฉันทลักษณ 
 1.  สงสารสายเนตรนอง  นองชล 
  เนตรพี่เพียงฝอยฝน   เฟานอง 
  จวนรุงร่ําสะอื้นจน   จําจาก  แจมเอย 
  คราวเคราะหเพราะนองตอง  พยุกลาสลาตัน 

2.   เดือนชวงดวงเดนฟา  ดาดาว   
  จรูญจรัสรัศมีพราว   พรางพรอย  
  ยามดึกนึกหนาวหนาว   เขนยแนบ  แอบเอย 
  เย็นฉ่ําน้ําคางยอย   เยือกฟาพาหนาว 
 3.  เห็นเรือนเพื่อนรักราง  แรมโรย 
  โออกอาดูรโดย    เทวษดวย 
  ดูสวรปวนจิตโหย    หาดอก  สรอยเอย 
  แลลับกลับชาติมวย   ไมไดใกลกลาย 

4.  วัดแจงแตงตึกตั้ง   เตียงนอน 
เคยปกนกนอยคอน   คูพรอง 
เคยลอบตอบสารสมร   สมานสมัคร  รักเอย 
จําพรากจากนุชนอย   นกนอยลอยลม 

 

20. โคลงสี่สุภาพบทใดตอไปนี้ มีสัมผัสบังคับถูกตองตามฉันทลักษณ 
 1.  สวนหลวงแลสลางลวน  พฤกษา 
  เคยเสด็จวังหลังมา   เมื่อนอย 
  ขาหลวงเลนปดตา   ตองอยู  โยงเอย 
  เห็นแตพลับกับเพี้ยง   ซอนสุมคลุมโปง 
 2.   เคราะหกรรมจําหางนอง  หองนอน   
  หวนดึกนึกคอยนอน   คอนหวา  
  คิดไวไมหางจร    หอนจาก 
  หากจิตมิตรหลายคน   ลานองหมองหมาง 

3.  เดือนตกนกรองเรง  สุริยง 
เย่ียมยอดยุคลทรง   สองฟา 
เดือนดับลับโลกคง   คืนขึ้น  อีกเอย 
จันทรพี่นี้ลับหนา    นับส้ินดินสวรรค 

 4.  บางขวางขางเขตแควน  แขวงนนท 
  สองฟากหมากมะพราวผล   พรรณไม 
  หอมรื่นช่ืนเชนพรม   แปงประ  ปรางเอย 
  เคล้ิมจิตวาคิดใกล   กล่ินเนื้อเจือจรร 
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ (10 คะแนน) 
คําสั่ง  ใหนักเรียนแตงโคลงสี่สุภาพจากรูปที่กําหนดให โดยต้ังช่ือเร่ืองใหเหมาะสมดวย 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เร่ืองการแตงโคลงสี่สุภาพ 
 

ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 
1 3 11 2 
2 2 12 1 
3 3 13 1 
4 1 14 4 
5 3 15 2 
6 2 16 2 
7 1 17 4 
8 3 18 4 
9 1 19 1 
10 1 20 1 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการแตงโคลงสี่สุภาพ 

 

ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 
1 2 11 1 
2 1 12 1 
3 1 13 4 
4 2 14 1 
5 2 15 4 
6 3 16 4 
7 2 17 1 
8 3 18 2 
9 2 19 4 
10 1 20 4 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เรื่อง การใชแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอแบบฝกการแตงรอยกรองโคลงส่ีสุภาพสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีรายการประเมิน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 
 

1. ความคิดเห็นดานรูปแบบของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
2. ความคิดเห็นดานเนื้อหาของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
3. ความคิดเห็นดานกิจกรรมของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของทานดวยการทําเครื่องหมาย  ลงในระดับท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของทานมากท่ีสุด ซึ่งกําหนดเกณฑในการประเมินคุณภาพ 5 ระดับการประเมินดังนี ้
 

ระดับการประเมิน 
ระดับ 5    หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับ 4    หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกในระดับ มาก 
ระดับ 3    หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2    หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกในระดับ นอย 
ระดับ 1    หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกในระดับ นอยท่ีสุด 

 

ขอ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ดานรูปแบบของแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ  
1. มีความสวยงามในภาพรวมเหมาะสมกับผูเรียน      
2. มีการจัดวาง และการเรียงลําดับหนา สอดคลอง เหมาะสม      
3. มีจํานวนกิจกรรมของแตละชุดเหมาะสม      
4. มีภาพประกอบนาสนใจ      
5. มีการใชตัวอักษรท่ีชัดเจน อานงาย      
6. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย      

2 ดานเนื้อหาของแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ  
1. มีความชัดเจน ครบถวน ตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน      
2. มีการยกตัวอยางชัดเจน      
3. มีความนาสนใจตอการเรียนรู      
4. มีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก      
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ขอ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5. มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน      
6. มีการใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน      

3 ดานกิจกรรมของแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ  
1. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก      
2. กิจกรรมของแบบฝกแตละชุดนาสนใจ      
3. ระยะเวลาในการทําแบบฝกแตละชุดเหมาะสม      
4. กิจกรรมของแบบฝกเรียงลําดับจากงายไปยากเหมาะสม      
5. ชวยสงเสริมพัฒนาทักษะในการแตงโคลงส่ีสุภาพ      
6. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนรู      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 
 
 

ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
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ภาคผนวก ข. 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดวยการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา 

1. แบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

2. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 

ประเด็นการประเมิน IOC1 IOC2 IOC3 Sum Avrg 

1. ดานรูปแบบของแบบฝก 

1.1 ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน และมีขนาดเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 

1.2 ภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน และเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 

1.3 การจัดเรียงลําดับของรูปเลมเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 

1.4 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 1 1 1 3 1.00 

1.5 สะดวกตอการนําไปใช 1 0 1 2 0.67 

1.6 นาสนใจ 1 1 1 3 1.00 

2. ดานเนื้อหาของแบบฝก   

2.1 คําช้ีแจงส่ือความหมายชัดเจน เขาใจงาย 1 1 1 3 1.00 

2.2 สอดคลองกับหลกัสูตร 1 1 1 3 1.00 

2.3 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 3 1.00 

2.4 ถูกตอง ครบถวน 1 1 1 3 1.00 

2.5 มีความยากงายเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 

2.6 มีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก 1 0 1 2 0.67 

2.7 เหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดการเรียนรู 1 1 1 3 1.00 

2.8 ชวยพัฒนาทักษะการแตงโคลงส่ีสุภาพใหผูเรียน 1 1 1 3 1.00 

3. ดานการใชภาษาของแบบฝก      

3.1 ใชภาษาถูกตอง 1 1 1 3 1.00 

3.2 ใชภาษาเขาใจงายและสื่อความหมายชัดเจน 1 1 1 3 1.00 

3.3 ใชภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 1 1 1 3 1.00 

คาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยรวม 0.96 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ของแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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ตารางท่ี 15 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู 

ที่ไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
 

ประเด็นการประเมิน IOC1 IOC2 IOC3 Sum Avrg 

1. การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 1 1 1 3 1.00 

2. การเขียนสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู 1 1 1 3 1.00 

3. การกําหนดสาระการเรียนรู 

3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 1 1 1 3 1.00 

3.2 ดานความรู/ทักษะกระบวนการ/ดานคุณลักษณะ 1 1 1 3 1.00 

3.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 1 1 1 3 1.00 

4. การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 1 1 1 3 1.00 

5. การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 3 1.00 

6. การกําหนดช้ินงาน/ภาระงาน 1 1 1 3 1.00 

7. การประเมินผลการเรียนรู 

7.1 วิธีการประเมิน 1 1 1 3 1.00 

7.2 เครื่องมือการประเมิน 1 1 1 3 1.00 

7.3 เกณฑการประเมิน 1 1 1 3 1.00 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

8.1 ลําดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1 0.33 1 2.33 0.78 

8.2 การกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1 0.67 1 2.67 0.89 

9. การเขียนสื่อ/แหลงการเรียนรู 1 1 0.67 2.67 0.89 

10. การกําหนดเนื้อหาสาระและรายละเอียดของเนือ้หาสาระ 1 1 1 3 1.00 

11. คุณภาพของแบบฝกท่ีใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู 1 1 1 3 1.00 

12. แผนการจัดการเรียนรูมีความสมบูรณและสอดคลองกัน

ระหวาง  1) มาตรฐาน  การเรียนรูและตัวช้ีวัด 2) สาระสําคัญ 

3) สาระการเรียนรู 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค 5) 

จุดประสงคการเรียนรู 6) ช้ินงาน/ภาระงาน 7) การประเมินผล

การเรียนรู 8) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 9) สื่อ/แหลงการ

เรียนรู 10) เน้ือหาสาระและรายละเอียดของเนื้อหาสาระ และ 

11) คุณภาพของแบบฝกท่ีใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู 

1 1 1 3 1.00 

คาดัชนีความสอดคลองเฉล่ียรวม 0.97 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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ตารางท่ี 16 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

การแตงโคลงส่ีสุภาพท่ีไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ (ปรนัย) 

ขอ IOC1 IOC2 IOC3 Sum Avrg ขอ IOC1 IOC2 IOC3 Sum Avrg 

1 1 0 1 2 0.67 26 1 1 1 3 1.00 

2 1 1 0 2 0.67 27 1 1 1 3 1.00 

3 1 1 0 2 0.67 28 1 1 1 3 1.00 

4 1 1 1 3 1.00 29 1 1 1 3 1.00 

5 1 0 1 2 0.67 30 1 1 1 3 1.00 

6 1 0 1 2 0.67 31 1 1 1 3 1.00 

7 1 1 1 3 1.00 32 1 1 1 3 1.00 

8 1 1 1 3 1.00 33 1 0 1 2 0.67 

9 1 1 1 3 1.00 34 1 0 1 2 0.67 

10 1 1 1 3 1.00 35 1 0 1 2 0.67 

11 1 1 1 3 1.00 36 1 1 1 3 1.00 

12 1 1 1 3 1.00 37 1 1 1 3 1.00 

13 1 1 1 3 1.00 38 1 1 1 3 1.00 

14 1 1 1 3 1.00 39 1 1 1 3 1.00 

15 1 1 1 3 1.00 40 1 1 1 3 1.00 

16 1 1 1 3 1.00 41 1 1 1 3 1.00 

17 1 1 1 3 1.00 42 1 1 1 3 1.00 

18 1 1 1 3 1.00 43 1 1 1 3 1.00 

19 1 0 1 2 0.67 44 1 1 1 3 1.00 

20 1 1 1 3 1.00 45 1 1 1 3 1.00 

21 1 1 1 3 1.00 46 1 1 1 3 1.00 

22 1 1 1 3 1.00 47 1 1 1 3 1.00 

23 1 1 1 3 1.00 48 1 1 1 3 1.00 

24 1 1 1 3 1.00 49 1 1 1 3 1.00 

25 1 1 0 2 0.67 50 1 0 1 2 0.67 

คาดัชนีความสอดคลองเฉล่ียรวม 0.93 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 17 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

การแตงโคลงส่ีสุภาพท่ีไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ (อัตนัย) 

 

ขอ IOC1 IOC2 IOC3 Sum Avrg 

1 1 1 1 3 1.00 

2 1 1 1 3 1.00 

คาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยรวม 1.00 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ของแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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ตารางท่ี 18 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น 

นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

ที่ไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 

ประเด็นการประเมิน IOC1 IOC2 IOC3 Sum Avrg 

1. ความคิดเห็นดานรูปแบบของแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ 

1. มีความสวยงามในภาพรวมเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1 3.00 1.00 

2. มีการจัดวาง และการเรียงลําดับหนา สอดคลอง เหมาะสม 1 1 1 3.00 1.00 

3. มีจํานวนกิจกรรมของแตละชุดเหมาะสม 1 1 1 3.00 1.00 

4. มีภาพประกอบนาสนใจ 1 1 1 3.00 1.00 

5. มีการใชตัวอักษรท่ีชัดเจน อานงาย 1 0 1 2.00 0.67 

6. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 1 1 1 3.00 1.00 

2. ความคิดเห็นเนื้อหาแบบของแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ 

1. มีความชัดเจน ครบถวน ตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน 1 1 1 3.00 1.00 

2. มีการยกตัวอยางชัดเจน 1 1 1 3.00 1.00 

3. มีความนาสนใจตอการเรียนรู 1 1 1 3.00 1.00 

4. มีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก 1 1 1 3.00 1.00 

5. มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1 3.00 1.00 

6. มีการใชภาษาถูกตอง สื่อความหมายชัดเจน 1 1 1 3.00 1.00 

3. ความคิดเห็นดานกิจกรรมของแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพ 

1. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก 1 0 1 2.00 0.67 

2. กิจกรรมของแบบฝกแตละชุดนาสนใจ 1 1 1 3.00 1.00 

3. ระยะเวลาในการทําแบบฝกแตละชุดเหมาะสม 1 1 1 3.00 1.00 

4. กิจกรรมของแบบฝกเรียงลําดับจากงายไปยากเหมาะสม 1 1 1 3.00 1.00 

5. ชวยสงเสริมพัฒนาทักษะในการแตงโคลงส่ีสุภาพ 1 1 1 3.00 1.00 

6. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนรู 1 1 1 3.00 1.00 

คาดัชนีความสอดคลองเฉล่ียรวม 0.96 
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ภาคผนวก ค. 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
2. การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

3. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ (T-Test Dependent) 

4. การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝก 

การแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) 

 1.2 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) 

 1.3 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Try Out) 

 1.4 ผลการหาประสิทธิภาพจากการทดลองจริง (E1/E2) 
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1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) 
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ตารางท่ี 19 คะแนนแบบฝก การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) 
 

คนท่ี/แบบฝก 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 รวม รอยละ 

95 426 467 988 100.00 

1 75 346 331 752 76.11 

2 79 317 323 719 72.77 

3 84 340 342 766 77.53 

คาเฉลี่ย (E1) 75.47 

 

ตารางท่ี 20 คะแนนทดสอบหลังเรียน การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) 
 

คนท่ี/แบบฝก 
ปรนัย อัตนัย รวม รอยละ 

20 10 30 100.00 

1 15 6.5 21.5 71.67 

2 16 8.5 24.5 81.67 

3 16 7 23 76.67 

คาเฉลี่ย (E2) 76.67 

 

จาก คาประสิทธิภาพของแบบฝก   = E1/E2 

ประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Testing) =  75.47/76.77 
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1.2 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) 
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ตารางท่ี 21 คะแนนแบบฝก การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) 
 

คนท่ี/แบบฝก 
ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 รวม รอยละ 

95 426 467 988 100.00 

1 75 350 355 780 78.95 

2 84 302 360 746 75.51 

3 83 322 341 746 75.51 

4 81 331 378 790 79.96 

5 85 326 372 783 79.25 

6 79 344 352 775 78.44 

7 74 304 332 710 71.86 

8 75 306 367 748 75.71 

9 76 298 358 732 74.09 

คาเฉลี่ย (E1) 76.59 
 

ตารางท่ี 22 คะแนนทดสอบหลังเรียน 

  การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) 
 

คนท่ี/แบบฝก 
ปรนัย อัตนัย รวม รอยละ 

20 10 30 100.00 

1 15 6.5 21.5 71.67 

2 15 8 23 76.67 

3 16 7 23.0 76.67 

4 17 7.5 24.5 81.67 

5 18 7.5 25.5 85.00 

6 17 7.5 24.5 81.67 

7 17 8 25.0 83.33 

8 15 8 23.0 76.67 

9 17 8 25.0 83.33 

คาเฉลี่ย (E2) 79.63 
 

จาก คาประสิทธิภาพของแบบฝก   = E1/E2 

ประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) =  76.59/79.63

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Try Out) 
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ตารางท่ี 23 คะแนนแบบฝก การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Try Out) 
 

คนที่/ 

แบบฝก 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 รวม รอยละ คนที่/ 

แบบฝก 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 รวม รอยละ 

95 426 467 988 100.00 95 426 467 988 100.00 

1 85 323 327 735 74.39 16 90 322 375 787 79.66 

2 95 303 387 785 79.45 17 89 318 383 790 79.96 

3 95 327 398 820 83.00 18 88 320 322 730 73.89 

4 94 317 388 799 80.87 19 91 330 397 818 82.79 

5 92 324 394 810 81.98 20 93 329 402 824 83.40 

6 90 316 370 776 78.54 21 87 299 387 773 78.24 

7 93 327 405 825 83.50 22 90 332 390 812 82.19 

8 90 334 331 755 76.42 23 88 294 399 781 79.05 

9 89 324 376 789 79.86 24 93 337 385 815 82.49 

10 86 295 379 760 76.92 25 89 306 346 741 75.00 

11 94 318 402 814 82.39 26 89 327 382 798 80.77 

12 90 308 388 786 79.55 27 85 328 335 748 75.71 

13 94 309 377 780 78.95 28 84 281 307 672 68.02 

14 94 319 393 806 81.58 29 85 316 366 767 77.63 

15 93 329 354 776 78.54 30 86 314 370 770 77.94 

คาเฉลี่ย (E1) 79.09 
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ตารางท่ี 24 คะแนนทดสอบหลังเรียน การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Try Out) 
 

คนที่/ 

แบบฝก 

ปรนัย อัตนัย รวม รอยละ คนที่/ 

แบบฝก 

ปรนัย อัตนัย รวม รอยละ 

20 10 30 100.00 20 10 30 100.00 

1 14 7.5 21.5 71.67 16 17 7.5 24.5 81.67 

2 14 7 21 70.00 17 18 8.5 26.5 88.33 

3 15 8.5 23.5 78.33 18 18 8.5 26.5 88.33 

4 15 8.5 23.5 78.33 19 17 10 27.0 90.00 

5 15 7 22.0 73.33 20 16 10 26.0 86.67 

6 16 8.5 24.5 81.67 21 15 7.5 22.5 75.00 

7 15 8 23.0 76.67 22 15 6.5 21.5 71.67 

8 15 8 23.0 76.67 23 14 6.5 20.5 68.33 

9 14 7 21.0 70.00 24 18 8 26.0 86.67 

10 16 8.5 24.5 81.67 25 17 8.5 25.5 85.00 

11 17 8.5 25.5 85.00 26 18 8.5 26.5 88.33 

12 17 9 26.0 86.67 27 18 8.5 26.5 88.33 

13 17 7.5 24.5 81.67 28 17 8 25.0 83.33 

14 16 7.5 23.5 78.33 29 16 7.5 23.5 78.33 

15 16 7.5 23.5 78.33 30 17 6.5 23.5 78.33 

คาเฉลี่ย (E2) 80.22 
 

 

จาก คาประสิทธิภาพของแบบฝก   = E1/E2 

ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Try Out) =  79.09/80.22 
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1.4 ผลการหาประสิทธิภาพจากการทดลองจริง (E1/E2) 
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ตารางท่ี 25 คะแนนแบบฝก การหาประสิทธิภาพจากการทดลองจริง 
 

คนที่/ 

แบบฝก 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 รวม รอยละ คนที่/ 

แบบฝก 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 รวม รอยละ 

95 426 467 988 100.00 95 426 467 988 100.00 

1 67 383 401 851 86.13 21 71 370 397 838 84.82 

2 79 363 342 784 79.35 22 74 408 380 862 87.25 

3 79 380 333 792 80.16 23 72 368 379 819 82.89 

4 80 377 323 780 78.95 24 79 396 350 825 83.50 

5 74 395 399 868 87.85 25 71 348 311 730 73.89 

6 74 373 250 697 70.55 26 73 395 392 860 87.04 

7 77 397 400 874 88.46 27 73 400 345 818 82.79 

8 78 408 401 887 89.78 28 79 400 313 792 80.16 

9 71 358 241 670 67.81 29 75 396 360 831 84.11 

10 70 354 349 773 78.24 30 77 404 335 816 82.59 

11 78 364 367 809 81.88 31 76 401 400 877 88.77 

12 76 380 373 829 83.91 32 77 380 332 789 79.86 

13 76 374 347 797 80.67 33 74 389 341 804 81.38 

14 78 387 378 843 85.32 34 68 336 282 686 69.43 

15 77 403 406 886 89.68 35 69 332 331 732 74.09 

16 76 398 380 854 86.44 36 77 382 372 831 84.11 

17 71 393 423 887 89.78 37 79 385 415 879 88.97 

18 72 367 342 781 79.05 38 73 343 310 726 73.48 

19 75 401 382 858 86.84 39 78 378 389 845 85.53 

20 79 404 412 895 90.59 40 82 416 427 925 93.62 

คาเฉลี่ย (E1) 82.74 
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ตารางท่ี 26 คะแนนทดสอบหลังเรียน การหาประสิทธิภาพจากการทดลองจริง 
 

คนที่/ 

แบบฝก 

ปรนัย อัตนัย รวม รอยละ คนที่/ 

แบบฝก 

ปรนัย อัตนัย รวม รอยละ 

20 10 30 100.00 20 10 30 100.00 

1 13 7.00 20.00 66.67 21 20 9.50 29.50 98.33 

2 15 8.00 23.00 76.67 22 18 9.50 27.50 91.67 

3 18 9.00 27.00 90.00 23 17 8.50 25.50 85.00 

4 16 8.00 24.00 80.00 24 20 8.00 28.00 93.33 

5 16 7.00 23.00 76.67 25 13 5.50 18.50 61.67 

6 15 7.50 22.50 75.00 26 17 7.50 24.50 81.67 

7 19 9.00 28.00 93.33 27 18 10.00 28.00 93.33 

8 18 10.00 28.00 93.33 28 20 10.00 30.00 100.00 

9 15 7.00 22.00 73.33 29 18 10.00 28.00 93.33 

10 15 5.00 20.00 66.67 30 14 9.50 23.50 78.33 

11 17 9.00 26.00 86.67 31 17 7.00 24.00 80.00 

12 15 9.00 24.00 80.00 32 14 8.00 22.00 73.33 

13 16 7.50 23.50 78.33 33 13 7.50 20.50 68.33 

14 20 10.00 30.00 100.00 34 13 7.50 20.50 68.33 

15 15 6.50 21.50 71.67 35 13 6.00 19.00 63.33 

16 13 6.50 19.50 65.00 36 15 8.50 23.50 78.33 

17 20 8.50 28.50 95.00 37 19 9.00 28.00 93.33 

18 18 10.00 28.00 93.33 38 12 9.50 21.50 71.67 

19 17 6.00 23.00 76.67 39 16 6.00 22.00 73.33 

20 20 10.00 30.00 100.00 40 18 10.00 28.00 93.33 

คาเฉลี่ย (E2) 81.96 
 

 

จาก คาประสิทธิภาพของแบบฝก   = E1/E2 

ประสิทธิภาพแบบฝก    =  82.74/81.96 
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2. การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

 2.1 การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย 

 2.2 การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของแบบทดสอบอัตนัย 
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2.1 การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย 
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ตารางท่ี 27 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย 

ขอ p r ขอ p r 

1 0.46 0.18 26 0.46 0.06 

2 0.46 0.18 27 0.46 0.29 

3 0.83 0.18 28 0.34 0.41 

4 0.66 0.53 29 0.51 0.29 

5 0.83 0.29 30 0.29 0.35 

6 0.86 0.12 31 0.40 0.29 

7 0.74 0.41 32 0.23 0.24 

8 0.66 0.29 33 0.31 0.18 

9 0.83 0.29 34 0.31 0.29 

10 0.77 0.18 35 0.37 0.00 

11 0.43 0.47 36 0.37 0.24 

12 0.60 0.24 37 0.54 0.12 

13 0.46 0.24 38 0.29 0.29 

14 0.46 0.29 39 0.46 0.12 

15 0.26 0.41 40 0.46 0.06 

16 0.29 0.24 41 0.46 0.29 

17 0.37 0.35 42 0.37 0.06 

18 0.51 0.18 43 0.26 0.12 

19 0.29 0.12 44 0.37 0.06 

20 0.29 0.35 45 0.49 0.24 

21 0.54 0.24 46 0.17 0.12 

22 0.34 0.59 47 0.57 0.35 

23 0.34 0.18 48 0.29 0.35 

24 0.34 0.06 49 0.43 0.00 

25 0.31 0.18 50 0.40 0.18 

แบบทดสอบฉบับน้ีมีคาความเชื่อมั่น 0.92 
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2.2 การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของแบบทดสอบอัตนัย 
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะหหาคาเฉล่ียของแบบทดสอบอัตนัย 
 

คนท่ี 

อัตนัยขอที่ 1 อัตนัยขอที่ 2 

คะแนน รวม เฉล่ีย คะแนน รวม เฉลี่ย 

5 5 5 5 20 10 5 5 5 5 20 10 

1 3 4 3 3 13.0 6.5 3 4 5 3 15.0 7.5 

2 4 3 4 3 14.0 7.0 3 3 3 3 12.0 6.0 

3 2 4 4 3 13.0 6.5 4 5 4 4 17.0 8.5 

4 1 4 3 3 11.0 5.5 3 5 4 4 16.0 8.0 

5 2 4 4 3 13.0 6.5 3 5 4 4 16.0 8.0 

6 2 4 4 3 13.0 6.5 3 5 4 5 17.0 8.5 

7 1 4 3 3 11.0 5.5 5 4 3 3 15.0 7.5 

8 2 2 3 3 10.0 5.0 3 3 3 3 12.0 6.0 

9 5 5 4 5 19.0 9.5 3 5 3 3 14.0 7.0 

10 4 2 1 3 10.0 5.0 3 5 3 3 14.0 7.0 

11 5 5 5 5 20.0 10.0 5 5 5 5 20.0 10.0 

12 2 2 2 2 8.0 4.0 3 5 3 3 14.0 7.0 

13 2 5 5 3 15.0 7.5 3 5 5 3 16.0 8.0 

14 1 5 4 3 13.0 6.5 5 4 5 3 17.0 8.5 

15 5 5 5 5 20.0 10.0 5 5 5 5 20.0 10.0 

16 2 4 4 3 13.0 6.5 3 4 4 3 14.0 7.0 

17 2 5 5 3 15.0 7.5 2 2 2 3 9.0 4.5 

18 5 4 3 3 15.0 7.5 5 2 3 2 12.0 6.0 

19 1 3 2 1 7.0 3.5 3 2 3 2 10.0 5.0 

20 2 4 4 3 13.0 6.5 2 4 4 3 13.0 6.5 
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ตารางท่ี 29 การวิเคราะหหาคาเฉล่ียของแบบทดสอบอัตนัย (ตอ) 
 

คนท่ี 

อัตนัยขอที่ 1 อัตนัยขอที่ 2 

คะแนน รวม เฉล่ีย คะแนน รวม เฉลี่ย 

5 5 5 5 20 10 5 5 5 5 20 10 

21 1 4 2 1 8.0 4.0 3 5 4 5 17.0 8.5 

22 2 5 5 3 15.0 7.5 3 5 3 5 16.0 8.0 

23 5 5 3 3 16.0 8.0 4 5 3 3 15.0 7.5 

24 5 5 3 3 16.0 8.0 3 5 5 3 16.0 8.0 

25 4 5 4 3 16.0 8.0 2 5 2 5 14.0 7.0 

26 5 2 2 2 11.0 5.5 4 3 2 2 11.0 5.5 

27 5 5 5 5 20.0 10.0 3 5 5 5 18.0 9.0 

28 1 4 3 2 10.0 5.0 1 3 3 2 9.0 4.5 

29 2 5 3 2 12.0 6.0 2 2 3 4 11.0 5.5 

30 2 5 2 3 12.0 6.0 3 4 1 3 11.0 5.5 

31 2 2 1 1 6.0 3.0 2 2 3 1 8.0 4.0 

32 3 2 1 1 7.0 3.5 2 2 1 2 7.0 3.5 

33 4 4 4 5 17.0 8.5 4 4 4 5 17.0 8.5 

34 4 5 4 5 18.0 9.0 4 5 4 5 18.0 9.0 

35 5 4 5 5 19.0 9.5 5 4 5 5 19.0 9.5 

 

คาเฉล่ีย (X̅) ขอที่ 1 = 6.70 (S.D. = 1.93) 
คาเฉล่ีย (X̅) ขอที่ 2 = 7.42 (S.D. = 1.68) 
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3. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ (T-Test Dependent) 

 3.1 คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ (T-Test Dependent) 
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3.1 คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



288 
 

 
 

ตารางท่ี 30   คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คาเฉล่ีย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

คนที่ กอนเรียน หลังเรียน คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน 

1 11.00 20.00 21 16.00 29.50 

2 15.00 23.00 22 13.00 27.50 

3 24.50 27.00 23 11.00 25.50 

4 14.00 24.00 24 10.00 28.00 

5 16.00 23.00 25 7.00 18.50 

6 11.00 22.50 26 12.00 24.50 

7 22.50 28.00 27 19.00 28.00 

8 18.00 28.00 28 10.00 30.00 

9 15.00 22.00 29 5.00 28.00 

10 8.00 20.00 30 16.00 23.50 

11 16.00 26.00 31 9.00 24.00 

12 15.00 24.00 32 13.00 22.00 

13 10.00 23.50 33 9.50 20.50 

14 14.00 30.00 34 6.00 20.50 

15 8.00 21.50 35 11.00 19.00 

16 10.00 19.50 36 13.00 23.50 

17 13.00 28.50 37 12.00 28.00 

18 16.00 28.00 38 9.00 21.50 

19 13.00 23.00 39 14.50 22.00 

20 21.50 30.00 40 19.00 28.00 

คาเฉล่ีย (X̅) กอนเรียน 13.16 คาเฉล่ีย (X̅) หลังเรียน 24.59 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) กอนเรียน 
4.38 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) หลังเรียน 
3.45 
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3.2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ (T-Test Dependent) 
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ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ 1 

(T-Test Dependent) 
 

คนท่ี กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) D D2 

1 11.00 20.00 9.00 81.00 

2 15.00 23.00 8.00 64.00 

3 24.50 27.00 2.50 6.25 

4 14.00 24.00 10.00 100.00 

5 16.00 23.00 7.00 49.00 

6 11.00 22.50 11.50 132.25 

7 22.50 28.00 5.50 30.25 

8 18.00 28.00 10.00 100.00 

9 15.00 22.00 7.00 49.00 

10 8.00 20.00 12.00 144.00 

11 16.00 26.00 10.00 100.00 

12 15.00 24.00 9.00 81.00 

13 10.00 23.50 13.50 182.25 

14 14.00 30.00 16.00 256.00 

15 8.00 21.50 13.50 182.25 

16 10.00 19.50 9.50 90.25 

17 13.00 28.50 15.50 240.25 

18 16.00 28.00 12.00 144.00 

19 13.00 23.00 10.00 100.00 

20 21.50 30.00 8.50 72.25 

21 16.00 29.50 13.50 182.25 

22 13.00 27.50 14.50 210.25 

23 11.00 25.50 14.50 210.25 

24 10.00 28.00 18.00 324.00 

25 7.00 18.50 11.50 132.25 
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ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ 1 

(T-Test Dependent) (ตอ) 
 

คนท่ี กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) D D2 

26 12.00 24.50 12.50 156.25 

27 19.00 28.00 9.00 81.00 

28 10.00 30.00 20.00 400.00 

29 5.00 28.00 23.00 529.00 

30 16.00 23.50 7.50 56.25 

31 9.00 24.00 15.00 225.00 

32 13.00 22.00 9.00 81.00 

33 9.50 20.50 11.00 121.00 

34 6.00 20.50 14.50 210.25 

35 11.00 19.00 8.00 64.00 

36 13.00 23.50 10.50 110.25 

37 12.00 28.00 16.00 256.00 

38 9.00 21.50 12.50 156.25 

39 14.50 22.00 7.50 56.25 

40 19.00 28.00 9.00 81.00 

รวม 526.50 983.50 457.00 5846.50 

คาเฉล่ีย (X̅) 13.16 24.59 11.43 146.16 

คาสวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

4.38 3.45 4.00 103.83 
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ตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงโคลงส่ีสุภาพ 2 

(T-Test Dependent) 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  Variable 1 Variable 2 
Mean 24.0375 13.1625 

Variance 14.81266026 19.21009615 

Observations 40 40 

Pearson Correlation 0.459820622 

Hypothesized Mean Difference 0 

df 39 

t Stat 15.98676401 

P(T<=t) one-tail 5.10768E-19 

t Critical one-tail 1.684875122 

P(T<=t) two-tail 1.02154E-18 

t Critical two-tail 2.02269092   
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4. การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

4.1  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 

4.2  ผลการแปลความหมายความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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4.1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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ตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

ขอ 
ระดับความคิดเห็น 

N X̅ SD 
1 2 3 4 5 

1 - - - 11 29 40 4.73 0.45 

2 - - - 15 25 40 4.63 0.48 

3 - - - 13 27 40 4.68 0.47 

4 - - - 11 29 40 4.73 0.45 

5 - - - 13 27 40 4.68 0.47 

6 - - - 10 30 40 4.75 0.43 

7 - - - 11 29 40 4.73 0.45 

8 - - - 9 31 40 4.78 0.42 

9 - - - 10 30 40 4.75 0.43 

10 - - - 13 27 40 4.68 0.47 

11 - - - 12 28 40 4.70 0.46 

12 - - - 14 26 40 4.65 0.48 

13 - - - 13 27 40 4.68 0.47 

14 - - - 11 29 40 4.73 0.45 

15 - - - 13 27 40 4.68 0.47 

16 - - - 16 24 40 4.60 0.49 

17 - - - 10 30 40 4.75 0.43 

18 - - - 11 29 40 4.73 0.45 

สรุป - - - 216 504 720 4.70 0.46 
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4.2 ผลการแปลความหมายความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
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ตารางท่ี 34 ผลการแปลความหมายความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ 
 

 รายการประเมิน X ̅ ̅ S.D. ความหมาย ลําดับ 

ดาน 

รูปแบบ 

1. มีความสวยงามในภาพรวมเหมาะสมกับผูเรียน 4.73 0.45 มากท่ีสุด 2 

2. มีการจัดวาง และการเรียงลําดับหนา สอดคลอง เหมาะสม 4.63 0.48 มากท่ีสุด 4 

3. มีจํานวนกิจกรรมของแตละชุดเหมาะสม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 

4. มีภาพประกอบนาสนใจ 4.73 0.45 มากท่ีสุด 2 

5. มีการใชตัวอักษรที่ชัดเจน อานงาย 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 

6. มีกิจกรรมที่หลากหลาย 4.75 0.43 มากท่ีสุด 1 

คาเฉลี่ยดานรูปแบบ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 2 

ดาน 

เนื้อหา 

1. มีความชัดเจน ครบถวน ตรงตามเนือ้หาที่เรียน 4.73 0.45 มากท่ีสุด 3 

2. มีการยกตัวอยางชัดเจน 4.78 0.42 มากท่ีสุด 1 

3. มีความนาสนใจตอการเรียนรู 4.75 0.43 มากท่ีสุด 2 

4. มีการเรยีงลําดับจากงายไปหายาก 4.68 0.47 มากท่ีสุด 5 

5. มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.70 0.46 มากท่ีสุด 4 

6. มีการใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน 4.65 0.48 มากท่ีสุด 6 

คาเฉลี่ยดานเนื้อหา 4.72 0.45 มากท่ีสุด 1 

ดาน 

กิจกรรม 

1. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 

2. กิจกรรมของแบบฝกแตละชุดนาสนใจ 4.73 0.45 มากท่ีสุด 2 

3. ระยะเวลาในการทําแบบฝกแตละชุดเหมาะสม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 

4. กิจกรรมของแบบฝกเรยีงลําดับจากงายไปยากเหมาะสม 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4 

5. ชวยสงเสริมพัฒนาทักษะในการแตงโคลงส่ีสุภาพ 4.75 0.43 มากท่ีสุด 1 

6. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนรู 4.73 0.45 มากท่ีสุด 2 

คาเฉลี่ยดานกิจกรรมของแบบฝก 4.70 0.46 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.70 0.46 มากท่ีสุด - 
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ภาคผนวก ง. 
สูตรในการวิเคราะหคาสถิติ 
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1. การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงสี่สุภาพสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สรางข้ึนตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 ดังน้ี (ชัยยงค พรหมวงศและคณะ, 2520: 

49-52) 

เกณฑ 75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทั้งหมดสามารถทํากิจกรรม

การเรียนรู ดวยแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางเรียนได

คะแนนรอยละ 75 

เกณฑ  75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งหมดสามารถทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแตงโคลงส่ีสุภาพ หลังเรียน ไดคะแนนรอยละ 75 
เกณฑการยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝก กําหนดเกณฑไว 3 ระดับคือ 

1. สูงกวาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไวมีคาเกินรอยละ 2.5 

2. เทาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพเทากับหรือสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไว แตมีคาไมเกินรอยละ 2.5 

3. ต่ําวาเกณฑ คือ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกการแตงโคลงส่ีสุภาพ  ต่ํากวาเกณฑที่

กําหนดไว แตมีคาไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวายังมีประสิทธิภาพยอมรับได 

สูตรที่ 1  E1  =  
∑

   X   100 
 

เมื่อ  E1 หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการในแบบฝก 

  ∑  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแบบฝก 

  N หมายถึง  จํานวนนักเรียน 

  A หมายถึง  คะแนนเต็มรวมท้ังหมดของแบบฝก 

สูตรที่ 2  E2  =  
∑

   X   100 
 

เมื่อ  E2 หมายถึง  ประสิทธิภาพของแบบฝก 

ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 

  ∑  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน 

  N หมายถึง  จํานวนนักเรียน 

  B หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
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2. การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแตงโคลงสี่สุภาพโดยใชคาเฉลี่ย (X̅̅) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากน้ันเปรียบเทียบคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบกอนและหลังเรียนของ
นักเรียนสถิติแบบบรรยายคือการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (T-Test Dependent) โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 2010 ดังนี้ (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 73) 
 

คาเฉลี่ย (X̅) 

สูตร  X   =   
∑

 

เมื่อ  X  หมายถึง   คาเฉล่ียของคะแนน ∑  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 หมายถึง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สูตร    =   
∑ (∑ )( )  

 

เมื่อ   หมายถึง   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 หมายถึง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด ∑  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแตละขอยกกาํลังสอง 
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คาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (T-Test Dependent) 
 

 สูตร  t = 
∑∑ (∑ )( )

 

เมื่อ  t หมายถึง   การตรวจสอบความแตกตางของคะแนน 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ∑  หมายถึง  ผลรวมของความแตกตางของคะแนน 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

   ∑  หมายถึง  ผลรวมของความแตกตางของคะแนน 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

   (∑ )  หมายถึง  ผลรวมของความแตกตางของคะแนน 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ทั้งหมดยกกําลังสอง 

 

3. การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนโดยใชคาเฉลี่ยรายขอ (X̅̅) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของผลการวิเคราะหตามเกณฑของเบสท 
(Best, 1997: 190) 
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ภาคผนวก จ. 
รายนามผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ เวศรภาดา 
 วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ตําแหนง คณบดี คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

2. อาจารยจินดารัชต ทวีสนิธนานนท 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนง ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ปจจุบัน ขาราชการบํานาญและอาจารยประจําโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

3. อาจารยชลธิชา หอมฟุง 

 วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   นายพนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ 

ที่อยู   1/18 ถนนแมนรําลกึ ตําบลหนาเมอืง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2547 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พ.ศ. 2553  ศึกษาตอ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประวัติการทาํงาน 

พ.ศ. 2550 นักวิชาการศึกษา (นายทะเบียน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2551 ครูวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

องคการมหาชน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2556 ครูระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนอํานวยศิลป 

   แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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