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 The purposes of this research were to 1) develop poetry writing tasks in vocational 
career for Vocational Certificate students to meet the efficiency requirement at 75/75,             
2) compare the students’ ability in poetry writing in vocational career prior to and after using 
the tasks, 3) investigate the students’ opinion towards the use of poetry writing tasks in 
vocational career. The sample of this study was 34 Second-Year Vocational Certificate 
students at Nakhon Pathom Vocational College, Nakhon Pathom Province, Academic Year 
2006. The experiment took 7 hours. It took place within 2 weeks: 3 hours in the first week and 
4 hours in the second week. 
 
 Research instruments used to collect the data were 1) the lesson plan on poetry 
writing in the Vocational Curriculum, 2) poetry writing tasks in vocational career,                     
3) achievement test, and 4) questionnaire. Statistics used to analyse the data was t-test of 
Dependent.  
 
 The findings were :  

 1. The poetry writing tasks in vocational career had the efficiency at 86.91/75.59. 
 2. The students’ ability in writing poetry after using the tasks created was higher 
than before using the tasks which was significant at 0.05. 
 3. The result also revealed the students agreed that the poetry writing tasks in 
vocational career were highly appropriate. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

 ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม  เปนเอกลักษณบงบอก
ถึงความเปนประเทศที่มีความรุงเรืองทางอารยธรรม   และเปนที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่มีภาษาใช
เปนของตนเอง  ดังพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9         
ที่พระราชทานในวันประชุมทางวิชาการชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2505  ความตอนหนึ่งวา     

     ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ   ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษย 
ชนิดหนึ่งคือ   เปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึง่ เปนสิ่งท่ีสวยงามอยางหนึ่ง เชน 
ในทางวรรณคดี   เปนตน    ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาไวใหด ี    ประเทศไทยนั้นมีภาษาเปน 

 ของเราซึ่งตองหวงแหน...  เรามีโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแตโบราณกาล   จึงสมควรอยางยิง่ 
 ท่ีจะรักษาไว”    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2542 : 5)           

 การรักษาภาษาไทยใหคงอยูคูชาติไทย วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ คนไทยตองใชภาษาไทยใน
การสื่อสารใหถูกตองทั้งในการสงสารและรับสารซึ่งจะทําใหการสื่อสารในโอกาสตาง ๆ เกิด
ประสิทธิผลเพราะภาษาไทยใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพทุกสาขา    ดังนั้น ผูที่มี
ความสามารถทางภาษาไทยสูง ก็จะนําไปใชในการประกอบอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคม และ
เศรษฐกิจได โดยเฉพาะเมื่อใชเปนเครื่องมือส่ือความรู ความคิดก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตเปน
ที่ยอมรับในสังคม เชน นักพูด นักประพันธ และนักการเมือง เปนตน  ทั้งนี้ การที่บุคคลจะสามารถ
สื่อสารกันไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพนั้น  ปจจัยสําคัญอยูที่การไดรับการฝกฝน  ดังที่     
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 2)  กลาวถึงวิสัยทัศนของสาระและมาตรฐานการเรียนรู               
กลุมภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ความตอนหนึ่งวา 

 ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษา เพื่อการสื่อสาร
 การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเรื่องราว ความรูและประสบการณ  สวนการพูด
 และการเขียนเปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น     ความรูและ
 ประสบการณ     การเรียนภาษาไทย    จึงตองเรียนเพื่อการสื่อสาร   ใหสามารถรับรูขอมูล
 ขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะห    สามารถเลือกใชคําเรียบเรียง ความคิด ความรูและใชภาษาได
 ถูกตองตามกฎเกณฑ   ไดตรงตามความหมายและถูกตองตามกาลเทศะ 
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 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความสําคัญตอเยาวชนไทย  ทั้งนี้เพราะภาษาไทย
เปนเครื่องมือการสื่อสารที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ  ผูที่มีความรู  
ความสามารถในการใชภาษาไดดียอมสามารถสื่อสารไดสัมฤทธิ์ผล  แลวยังเปนการชวยธํารงรักษา
ภาษาไทยใหคงอยูคูชาติบานเมืองอีกดวย  ดังนั้น  การเรียนการสอนภาษาไทยจึงตองสอนใหเกิด
การเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะอยางถูกตองเหมาะสมในการสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
 การสอนภาษาไทยใหบรรลุผลตามความมุงหมายและมีประสิทธิภาพนั้น ผู เรียน
จําเปนตองฝกฝนทักษะตาง ๆ ใหสัมพันธกันทั้งทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียน        
ในบรรดาทักษะตาง ๆ เหลานี้การเขียนถือวาเปนทักษะที่มีความสําคัญมากทักษะหนึ่ง เพราะ      
การเขียนเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอานที่ผูเขียนไดถายทอดความรู 
ความคิด ความคิดเห็น  ทรรศนะ  อารมณ  จินตนาการ  และสิ่งที่ตองการสื่อสารอื่น ๆ ของตนเอง 
ผานงานเขียนโดยใชภาษาเปนสื่อกลางของการสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ทักษะการเขียน
นับเปนทักษะที่เปนทั้งศิลปและศาสตร  กลาวคือ  การเขียนตองใชภาษาที่งดงาม ประณีต สามารถ
ส่ือสารไดทั้งอารมณ  ความรู ความคิด จึงตองใชศิลปะในการเขียน  สวนที่กลาววา เปนศาสตร
เพราะการเขียนทุกชนิดตองประกอบดวย ความรู หลักการและวิธีการ (จุไรรัตน  ลักษณะศิริ 2540 : 
169) นอกจากนี้  การเขียนยังเปนทักษะที่มีความสลับซับซอนยากกวาทักษะการฟง การพูดและ  
การอานเพราะผูเขียนจะตองจัดระเบียบความคิดของตนเองออกมาอยางเปนระบบ  และตองรูจัก
เลือกใชถอยคําภาษาไทยในการเขียนที่ถูกตองชัดเจนเพื่อส่ือความหมายที่ตนเองตองการอยาง
ครบถวนสมบูรณ   การเขียนโดยใชภาษาที่คลุมเครือมีผลทําใหผูอานตีความผิดพลาดได (ถวัลย 
มาศจรัส  2545 : 2)  ซ่ึงสอดคลองกับสุจริต  เพียรชอบ และคณะ (2526 : 12) ที่กลาวไววาผูเขียน
จะตองมีความรูดี รูจักคํามาก มีความสามารถในการสังเคราะห เรียบเรียงถอยคํา ผูกประโยคให
ถูกตองและสื่อความหมายไดชัดเจนตามที่ผูเขียนตองการ แตปจจุบันปรากฏวา ผูคนไมใครมี    
ความสนใจในการเขียน ไมวาจะเปนผูใหญหรือเยาวชน ครูจึงควรหาวิธีที่จะชวยใหผูเรียนเขียนได
เขียนเปนและเขียนคลอง 
 จากความสําคัญของทักษะการเขียนดังกลาว  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ      
(2544 : 21)  กําหนดให หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยมีทักษะการเขียนเปนหนึ่งสาระในจํานวน  5  สาระ  ไดแก  การอาน  การเขียน  การฟง  
การดูและการพูด  หลักการใชภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรม  สําหรับสาระการเขียนไดกําหนด
มาตรฐานการเขียนวา ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความและเขียน
เ ร่ืองราวในรูปแบบตาง  ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา               
อยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 22) ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ไดกําหนดสาระการเรียนรู
ภาษาไทยประกอบดวย ทักษะการอาน  การเขียน  การฟง  การดู และการพูด  หลักการใชภาษาและ
วรรณคดีและวรรณกรรม  โดยไดระบุมาตรฐานการเขียนไววา  สามารถเขียนเรียงความ  ยอความ  
เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  เขียนจดหมายที่ใชในงานอาชีพ  เขียนโนมนาว  เขียนแสดงทรรศนะ           
เขียนบันเทิง   สารคดี   เขียนเชิงสรางสรรค   เขียนเชิงวิชาการและการกรอกแบบฟอรม                   
ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2547 : 8-10) 
 จะเห็นไดวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่สําคัญและจําเปน  กระทรวงศึกษาธิการจึง
กําหนดไวในหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถดานการเขียน  ถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึก  
สรางสรรคผลงานในรูปแบบงานเขียนประเภทตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรองหรือบทประพันธ  
โดยเฉพาะบทประพันธเปนรูปแบบงานเขียนชนิดหนึ่งที่ควรฝกฝนใหผูเรียนมีความสามารถเขียน
และเรียบเรียงบทประพันธ  เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  ทั้งนี้เพราะ
บทประพันธเปนงานที่มีคุณคาทางภาษาชวยสงเสริมสติปญญา  กอใหเกิดความเพลิดเพลินและ
รักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมของชาติ  ดังที่  ประเทือง  คลายสุบรรณ  (2522 : 2)  กลาววา  “คําประพันธ
รอยกรองเปนภาษาที่มีระเบียบแบบแผนแสดงใหเห็นถึงความเปนชาติที่มีวัฒนธรรมทางภาษาสูง  
ตลอดจนความเปนปกแผนมั่นคงภายในชาติ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง”  นอกจากนี้ 
สิทธา  พินิจภูวดล  (2522 : 2)  ไดกลาวถึงความสําคัญของรอยกรองหรือบทประพันธวา  “รอยกรอง  
กาพย  กลอน  หรือคําประพันธ  อันไดแก  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน ฯลฯ เปนสิ่งที่นักเรียนจําเปน
จะตองศึกษา หากปราศจากความรูเร่ืองรอยกรองเสียแลวก็ไมสมควรจะไดช่ือวาเคยผานการศึกษา
วิชาภาษาไทย” 
 การกํ าหนดแนวทางการจัดการเรี ยนรูด านการเขียนบทประพันธ ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2546)  ไดกําหนดไวใน
กลุมวิชาภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  (2000-1102)  โดยมุงเนนใหผูเรียนใชทักษะ    
การเขียนเพื่อประโยชนในงานอาชีพ  มีรายละเอียดของคําอธิบายรายวิชาคือ  ศึกษาและฝกทักษะ
การใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร   การวิเคราะห   สังเคราะห   วิจารณ   ประเมินคาสิ่งที่ได
จาก    การอาน   การฟง   และการดู   การเขียนแสดงทัศนะ   การเขียนบันทึกที่จําเปนในงานอาชีพ    
การเขียนโนมนาวใจ     การเขียนบทประพันธที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ   การพูดในที่ประชุมชน   
และในงานของสังคม  การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสรางและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ  (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2547 : 17) 
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 จากคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000-1002)  จะเห็นไดวาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2546)  มุงเนนใหผูเรียน
ไดฝกฝนการเขียนที่หลากหลาย  ทั้งการเขียนแสดงทรรศนะ  การเขียนบันทึก  การเขียนโนมนาวใจ 
และการเขียนบทประพันธเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะการเขียนบทประพันธ
ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ  เปนหนวยการเรียนรูหนวยหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนบรรลุตามจุดประสงค
ของหลักสูตร  ดังที่  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2547 : 8)  กําหนดไววา  “ใหใช
ภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการใชภาษาไทยอยาง
มีเหตุผลและเปนระบบ  นําภาษาไทยไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง  และการประกอบอาชีพ” 
 จากจุดประสงคของหลักสูตรแสดงใหเห็นวา  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เห็นความสําคัญของการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  ที่สามารถนํามาประยุกตใชสรางสรรคใน
งานอาชีพได  เชน  การโฆษณา  ประชาสัมพันธ  การแสดงไมตรีจิต  ดังจะเห็นไดจากหนวยงาน
ธุรกิจ  เชน  รานแมกิมไล  จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงผลิตและจัดจําหนายขนมไทย  ไดใชบทประพันธ
โฆษณาสินคาของตนคือ 
  แมกิมไลสามคําจําไวเถิด ดังระเบิดฟูเฟองเรื่องขนม 
 เปนเจาเกาเหลาโบราณกาลนานนม  ทุกสังคมยอมรบัประทับใจ 
 ชนะเลิศในงานการประกวด  ของโชวอวดเมอืงเพชรเด็ดแคไหน 
 แมนทุกทานผานมาคราครั้งใด  แมกิมไลนําแนะเชิญแวะชิม 
และกลุมบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ  ใชบทประพันธโฆษณา  ประชาสัมพันธธุรกิจของตนคือ 
  ตราบสีเขียวขจียังมีอยู  ขอเคียงคูกับเมืองไทยดวยใจมัน่ 
 เพราะเราคือเครือเจริญโภคภณัฑ  เราใฝฝนใหเมืองไทยใหญอุดม 
 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานธุรกิจอื่น ๆ  เชน  ผลิตภัณฑน้ําพริกเผาแมประนอม และ
โทรศัพทเคล่ือนที่อิริคสัน  นําบทประพันธมาใชในการโฆษณาสินคาเผยแพรทางสื่อมวลชนเชนกัน  
 บทประพันธที่นํามาใชในงานอาชีพสวนใหญ  จะเปนบทประพันธส้ัน ๆ นําเสนอ
เนื้อหา  ที่ตรงประเด็น  บอกรายละเอียดหรือโฆษณาสินคาผลิตภัณฑและแสดงไมตรีจิตกับบุคคล
ในสังคม  เชน  วันครบรอบเปดกิจการ  การเปดที่ทําการใหมและการแสดงความยินดี  เปนตน  
ฉะนั้นลักษณะของบทประพันธจึงนิยมใชกาพยยานี  11และกลอนสุภาพ  ซ่ึงจะชวยสราง           
ความนาสนใจใหกับผูบริโภค  ทําใหจดจําสินคาไดดีแลวยังเปนการสืบทอดความเปนเจาบทเจากลอน
ซ่ึงถือเปนภูมิปญญาทางภาษาของคนไทยที่ควรรักษาไวใหอนุชนรุนหลัง แตปรากฏวา การจัดการ
เ รียนการสอนในหนวยการเขียนบทประพันธในงานอาชีพผูวิจัยพบวา  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ขาดทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

5

ไมเห็นคุณคาและความสําคัญของการแตงคําประพันธที่จะนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ   ซ่ึงตรงกับความเห็นของหัวหนาคณะวิชาพื้นฐานและเปนผูสอนวิชาภาษาไทยที่ได
กลาวไววา...นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ไมถนัดในการแตง
คําประพันธประเภทกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ  เมื่อจัดกิจกรรมการประกวดแตงคําประพันธ
ในงานวันภาษาไทยแหงชาติ  หรือในงานวิชาการปริทรรศน พบวา นักเรียนไมสนใจสงผลงานเขา
ประกวด  สําหรับผูที่สงผลงานสวนใหญพบวา  ผลงานไมถูกตองตามฉันทลักษณ  และสาระเนื้อหา
ไมสามารถสื่อความตรงกับหัวขอที่นักเรียนตองการนําเสนอ... (ตลับ   ฉลาดแพทย   2547)  ซ่ึง
สอดคลองกับผูสอนวิชาภาษาไทย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  ที่กลาวถึงปญหาของผูเรียนไววา
...ผูเรียนขาดความตั้งใจและความสนใจในการเขียนโดยเฉพาะในการแตงคําประพันธ กอปรกับ
ความไมถนัดทางดานการเขียนบทประพันธ  สงผลใหผูเรียนขาดความกระตือรือรน ทําใหผูสอน
ตองพยายามคิดคนวิธีสอนโดยใชส่ือเปนเครื่องมือกระตุนความสนใจใฝรูใหผูเรียนมี ความพยายาม
โดยฝกฝนใหเกิดทักษะในการเขียนเพิ่มมากขึ้น...  (สุภรณ   ปญญชุณห 2548 ;  อัจฉราวดี  อิสสอาด   
2548)   นอกจากนี้ผูสอนวิชาภาษาไทย   วิทยาลัยเทคนิคลําพูน   กลาวถึงปญหาในการเรียนรูของ
ผูเรียนไววา...ผูเรียนไมแมนฉันทลักษณ  ใชสัมผัสและคําคลองจองไมถูกตอง ไมรูจังหวะคํา      
แบงจังหวะคําไมได  และไมรูเสียงวรรณยุกตทายวรรค  ถอยคําที่นํามาเรียบเรียง  เปนคําพูดรอยแกว
ที่ยังไมมี คําสัมผัสในใหคลองจองกัน  หากผูเรียนเขียนบทประพันธไดเปนวิธีหนึ่งที่จะชวย    
กลอมเกลาใหผูเรียนทางประเภทชางอุตสาหกรรม  เชน  ชางไฟฟา  ชางกล ชางอิเล็กทรอนิกส  
ฯลฯ  มีความออนโยนดวยศิลปะการใชถอยคําที่ผานการกลั่นกรองจากความคิดความรูสึกไดจึง   
เห็นวาหากครูผูสอนภาษาไทยจะจัดทําสื่อที่มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูในเรื่องการเขียน  
บทประพันธในงานอาชีพ จะชวยพัฒนาเด็กทั้งดานความรูและคุณธรรม... (จงจิตร บัวไพจิตร 2550) 
ซ่ึงสอดคลองกับผูสอนภาษาไทย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครและวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีกระบี่   
ที่กลาววา ...ปญหาที่พบเมื่อสอนในหนวยการเขียนบทประพันธคือ  ผูเรียนรูทฤษฎีคือรูฉันทลักษณ
แตนําไปปฏิบัติจริงไมได ไมสามารถแตงบทประพันธได  หากจะแตงไดตองแบงกลุมรวมกันแตง
และครูตองชวยคิดคําใหในบางวรรค  สวนใหญจะแตงได  1 บท  ฉะนั้นหากมีแบบฝกจะชวยให
ผูเรียนสามารถเลือกใชคําที่ตรงกับความหมายตามที่ตองการสื่อผลงานมีความไพเราะและเปน      
วิธีหนึ่งใชฝกฝนการเขียนเชิงสรางสรรคได...(เพ็ญศรี วงศแสนเจริญดี 2550; กาญจนา อุปญญ 2550) 
 จากการสัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาไทย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
สรุปไดวาหนวยการเรียนเร่ืองการเขียนบทประพันธในงานอาชีพมีความสําคัญและจําเปนที่ครูผูสอน
ตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถแตงบทประพันธได  โดยการจัดหาหรือจัดทําสื่อประกอบ       
จะชวยใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูของตนใหบรรลุตามจุดประสงคได 
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               การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดานทักษะการแตงบทประพันธใหมีประสิทธิภาพ  ครูจะตอง
จัดเตรียมกิจกรรมใหมีความตอเนื่อง  จัดใหมีการฝกฝนและการประเมินผล  ทั้งนี้เพราะการฝกทักษะ
ทางภาษาเปนการฝกเพื่อมุงใหผูเรียนมีความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดอยางถูกตอง  คลองแคลว
และชํานาญ  ดังนั้นจําเปนตองหาวิธีการฝกทักษะการเขียนบทประพันธโดยการนําแบบฝกที่นาสนใจ 
มาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยคํานึงถึงวิธีสอนภาษาไทยซึ่งมีกลวิธี
การสอนหลายวิธี  ผูสอนแตละทานสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับจุดประสงค  เนื้อหา และ
วิธีสอน ดังที่ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย  (2523 : 148-150)  กลาวถึง  การสอนภาษาไทย
โดยสรุปวาถาจะใหไดผลดีควรพยายามใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธีเพื่อใหบรรยากาศในการจัดการเรียนรู     
มีการเปลี่ยนแปลงมีส่ิงแปลก ๆ ใหมเกิดขึ้นเสมอ  เชน  การสอนแบบบรรยาย  แบบอนุมานวิธี         
แบบอุปมานวิธี  วิธีอภิปราย  วิธีแบงหมูใหนักเรียนทํางานและวิธีการแกปญหา  นอกจากนี้ส่ือการสอน
เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจ  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ดังที่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 137-139)  กลาวถึงความสําคัญและความจําเปน
การใชส่ือการเรียนการสอน สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองเตรียมหรือสรางสื่อซ่ึงมีหลาย
ประเภททั้งสื่อส่ิงพิมพ เชนใบความรู ใบงาน แบบฝก ฯลฯ  ส่ือวัสดุอุปกรณ  เชน  ของจริง  ตาราง สถิติ 
ฯลฯ  ส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน แถบเสียง คอมพิวเตอรฯลฯ  ส่ือกิจกรรม  เชน  เกม  เพลง ฯลฯ  และสื่อ
บริบท เชน สภาพแวดลอมและสภาวการณตาง ๆ ส่ือตาง ๆ  เหลานี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดที่จะทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค ซ่ึงสอดคลองกับ หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญ-
ศึกษา (2532 : 9-39) ไดเสนอทักษะและเทคนิคเฉพาะในการสอนภาษาไทย สรุปไดวาการสอนภาษาไทย
ควรใชเพลง ใชเกม ใชนาฏการ และใชส่ือตาง ๆ ทั้งนี้ส่ือหรือนวัตกรรมมีหลายรูปแบบ เชน บทเรียน
สําเร็จรูป  บทเรียนโมดูล  ชุดการเรียน  และแบบฝก เปนตน 
 แบบฝกหรือแบบฝกเสริมทักษะทางภาษา เปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จะ
ชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนของนักเรียนได ดังที่ กฤติยา  เรวัต (2538 : 44) กลาวไววา      
แบบฝก หมายถึง   ส่ือการสอนที่สรางขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหแกนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝน
จนมีประสบการณ แบบฝกจะมีการฝกหัดใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อทบทวนความรูที่ไดเรียนใน   
แบบฝก และเพื่อใหครูกับนักเรียนไดทราบขอบกพรองในการเรียนการสอน จะไดแกไขใหการเรียน
การสอนพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม   นอกจากนี้  วรสุดา  บุญยไวโรจน  (2536 : 37, อางถึงใน สุนันทา       
สุนทรประเสริฐ 2544 :2)  กลาววา แบบฝกเปนสื่อการสอนที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา         
ทําความเขาใจ   และฝกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกตองและเกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้น
แบบฝกยังเปนเครื่องชวยบงชี้ใหครูทราบวา   ผูเรียนหรือผูใชแบบฝกมีความรูความเขาใจในบทเรียน      
และสามารถนําความรูนั้นไปใชไดมากนอยเพียงใด    ผูเรียนมีจุดเดนที่ควรสงเสริมหรือมีจุดดอย   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

7

ที่ตองปรับปรุงแกไขตรงไหน อยางไร แบบฝกจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ครูทุกคนใชในการตรวจสอบ
ความรู  ความเขาใจ  และพัฒนาทักษะของนักเรียนในวิชาตาง ๆ  นับไดวาแบบฝกมีประโยชน     
ตอการใชฝกฝนเพื่อเสริมทักษะทางภาษาใหแกผูเรียนดังที่ มาสวิมล  รักบานเกิด (2526 : 27)        
ไดสรุปประโยชนของแบบฝกไววา แบบฝกชวยใหครูทราบพัฒนาการดานทักษะทางภาษาและ
ขอบกพรองของนักเรียน อีกทั้งชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 
 แบบฝกเสริมทักษะจึงเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการฝกทักษะ      
การเขียนแกนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสนใจ  ไมเบื่อหนาย  
เพราะนักเรียนไดใชแบบฝกเสริมทักษะทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรียนไปแลวทําใหรูความกาวหนาของ
ตนเอง  ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนเพิ่มความพยายามมากขึ้น ในสวนของครูนับวามีประโยชนมาก
เพราะแบบฝกเสริมทักษะ ชวยประหยัดเวลา แรงงาน ครูสามารถใชแบบฝกเปนเครื่องมือสําหรับ          
การประเมินผลการเรียน ทําใหทราบพัฒนาการดานทักษะของนักเรียน  ดังนั้นการสงเสริมความสามารถ
ในการเขียนบทประพันธ   นอกจากจะใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีแลว  นวัตกรรมประเภท
แบบฝกเสริมทักษะที่มีคุณภาพ ก็จะเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชวยในการฝกทักษะการเขียน
บทประพันธได  ดังที่  จุฑาภรณ  วงศคําดี (2536 : 109)  ไดศึกษาวิจัย การใชแบบฝกเสริมทักษะ   
การเขียนรอยกรอง  พบวา  ความสามารถในการเขียนรอยกรองของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู และวรรณศิริ    ผลประมูล   (2545 : 105)  
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนรอยกรองและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบการสอนกับ    
การสอนตามคูมือครู  พบวา การใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบการสอนเขียนสงผลใหนักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนรอยกรองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ  ประภัสสร  โพธิจักร  (2532 : 17)  ที่กลาวถึงแบบฝก  สรุปไดวา  แบบฝกชวยพัฒนานักเรียน
ในทักษะตาง ๆ พัฒนาความคิด  ตรวจสอบความถูกตอง  นําไปใชเปนอุปกรณ  การเรียนการสอน  
การนําแบบฝกทักษะทางภาษาไปใชในการฝกฝนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูตองนําไปปฏิบัติให
เกิดผลดีตอการเรียนการสอน  นอกจากนี้เอกสารสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน    
กลุมทักษะ (ภาษาไทย) ของกองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ(2538 : 85)ไดระบุวา
ส่ิงสนับสนุนการสอนที่สงผลตอความสามารถในการเขียนคือ แบบฝกการเขียน 
 ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของแบบฝกและมีความเห็นวา  การสอน
เขียนบทประพันธที่เกี่ยวของกับงานอาชีพโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนา
ความสามารถในการเขียนบทประพันธของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได    ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

8

ซ่ึงผลที่ไดจากการทดลองครั้งนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนบทประพันธของนักเรียน
เพื่อนําไป ใชในการประกอบอาชีพตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกอนเรียนและหลังเรียนโดยการใชแบบฝก 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอการใช      
แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 

2. ความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนัก เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนใชแบบฝก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 
     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549         
ที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000-1102) จํานวน 4 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 172 คน 

2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่  2  ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  (2000-1102) 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยสุม ดวยการจับฉลากมา  1 หองเรียน จํานวน นักเรียน  34  คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรตน  ไดแก   การเรียนโดยใช แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
   ตัวแปรตาม  ไดแก   ความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ   
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ขอบเขตของเนื้อหา 
 การสร างแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใชเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย เพื่ออาชีพ 2 (2000-1102)        
ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546)โดยฝก
การเขียนบทประพันธประเภทกาพยยานี11 และกลอนสุภาพ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  หมายถึง  กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน เร่ือง  การเขียนบทประพันธในงานอาชีพโดยใชแบบฝก       
การเขียนบทประพันธในงานอาชีพเปนสื่อประกอบการฝกฝนทักษะการเขียนบทประพันธประเภท
กาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ 

2. แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ    หมายถึง   เอกสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ
ฝกทักษะการเขียนบทประพันธประเภทกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ (กลอนแปด) สําหรับรายวชิา 
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2 (2000-1102)   ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ประกอบดวยวัตถุประสงค 
คําชี้แจงการใชแบบฝก  เนื้อหา  ภาพประกอบ  จํานวน 4 ชุด  ดังนี้ 

 ชุดที่ 1  การเลือกใชคําในการเขียนกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ 
 ชุดที่ 2  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ  
 ชุดที่ 3  การเขียนกาพยยานี 11  
 ชุดที่ 4  การเขียนกลอนสุภาพ   
3. ความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ   หมายถึง    ความสามารถใน

การเรียงรอยถอยคํา เพื่อถายทอดอารมณและความรูสึกนึกคิด ใหผูอานเขาใจและรูสึกไดดวยถอยคํา
ที่ เ ลือกสรรอยางเหมาะสมถูกตองตามรูปแบบของกาพยยานี11 และกลอนสุภาพ  โดยใช
แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพที่ ผูวิจัยสรางขึ้นเปน         
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก และแบบอัตนัยเขียนบทประพันธจากหัวขอและภาพ 

4. ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  หมายถึง   
ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพในดาน
รูปแบบ   กิจกรรมการเรียนรู    กระบวนการฝก และความยากงายของแบบฝก 

5. นักเรียน  หมายถึง   นักเรียนที่กําลังเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ   สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ”    ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ         
ที่เกี่ยวของกับการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย  
ดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2546)  
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับบทประพันธ 

3.1 ความหมายของบทประพันธ 
3.2 ประเภทของบทประพันธ 
3.3 ลักษณะบังคับของบทประพันธ 
3.4 บทประพันธประเภทกาพย 
3.5 บทประพันธประเภทกลอน 
3.6 คุณคาของบทประพันธ 
3.7 วิธีสอนแตงบทประพันธ 

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
4.1 ความหมายของแบบฝก 
4.2 ทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
4.3 หลักในการสรางแบบฝก 
4.4 ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
4.5 ประโยชนของแบบฝก 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5.1   งานวิจัยในประเทศ 
5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
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1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           

ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนไวดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 : 9)   
1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
2. สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  และคิดเปนระบบ 
4. มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน        

และสรางสรรคงานอาชีพ 
5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดี

และวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ           

และถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
8. มีคุณธรรม  จริยธรรม  วิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 

 ในสวนของคุณภาพของผูเรียนในชวงชั้นที่ 4  มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่เกี่ยวของกับสาระ
การเขียนและสาระหลักการใชภาษามีดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 : 12-13 ) 

1. เขียนเชิงวิชาการ  เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  เขียนโนมนาวใจ  เขียนแสดงทรรศนะ           
เขียนบันเทิงคดีและสารคดี  เขียนเชิงสรางสรรค 

2. ตั้งประเด็นหัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค  เรียบเรียงงานเขียน  โดยมีการอางอิง
ขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

3. ใชภาษาพัฒนาการเรียน  การทํางาน  และการประกอบอาชีพ  สรางสรรคงาน            
เชิงวิชาการ  และใชอยางสรางสรรค  เปนประโยชน 

4. แตงกาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  และราย 
5. ทองจําบทรองกรองที่ไพเราะ และมีคุณคานําไปใชในการกลาวอางทั้งการพูดและ     

การเขียน 
6. มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพูด และมีนิสัยรักการอาน     

การเขียน 
 นอกจากนี้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 3) ไดกําหนดสาระมาตรฐาน    
การเรียนรูกลุมภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                                                              12 

 สาระที่ 1  การอาน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา 
และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
 สาระที่ 2  การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 สาระที่ 3  การฟง  การดู  และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู 
ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 สาระที่ 4  หลักการใชภาษา 
 มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 มาตรฐาน ท 4.2 สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ    
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน 
 สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย      
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2546)  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2546) 
โดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนใหมีความรูความสามารถทางภาษาไทย  ดังนี้ 

 1.  สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
 2.  สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และคิดเปนระบบ 
 4.  มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรู และสามารถใชภาษาในการพัฒนา

ตนและสรางสรรคงานอาชีพ 
 5.  ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษา และความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดี 

และวรรณกรรม ซ่ึงเปนภูมิปญญาของคนไทย 
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 6.  สามารถนําทักษะทางภาษาไปประยุกตใชในชีวิตจริง และในงานอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 7.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี สรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย และมีคานิยมที่สงเสริม
สรางสรรควิถีชีวิตไทย 

 8.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 
 คุณภาพของผูเรียนดังกลาวขางตน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2547: 15)

กําหนดใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะทางภาษาไทย  ดังนี้ 
 การอาน  

- สามารถอานอยางมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความ ตีความ    
แปลความ ขยายความ วิเคราะห วิจารณ และประเมินคาเรื่องที่อานรวมทั้งรูจักเลือกอานหนังสือ 
และส่ือสารสนเทศจากแหลงเรียนรู 
 การเขียน 

- สามารถนําความรูที่ไดศึกษาไปใชในการเขียนเชิงวิชาการ เขียนอธิบาย  ช้ีแจง       
เขียนโนมนาวใจ เขียนแสดงทรรศนะ เขียนบันเทิงคดี สารคดี เขียนบทประพันธ และเขียน          
เชิงสรางสรรค 

- สามารถเรียบเรียงงานเขียน และมีการอางอิงขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง 
 การฟง การดู และการพูด 

- สามารถเลือกดูและฟงส่ิงที่เปนประโยชน ทั้งในทางสรางสรรคและจรรโลงใจ 
- สามารถนําความรู ความคิด และขอความที่ประทับใจ ซ่ึงไดจากการฟงและการดูส่ือ

รูปแบบตางๆ ไปใชเปนขอมูลในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ตลอดจนตัดสินใจ
แกปญหาอยางมีเหตุผล 

- สามารถพูดในโอกาสตางๆ ที่เปนทางการ และไมเปนทางการ ทั้งในชีวิตประจําวัน
และในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 หลักการใชภาษา  

- สามารถใชภาษาเพื่อพัฒนาการเรียน การดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
สรางงานเชิงวิชาการในวิชาชีพอยางสรางสรรค และเปนประโยชน 

- เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา อิทธิพลของภาษาถิ่น และภาษาตางประเทศที่มีตอ
ภาษาไทย 

- มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด มีนิสัยรักการอาน         
การเขียน การแสวงหาความรูเพื่อสรางสรรคงานอาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
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 วรรณคดีและวรรณกรรม  
- เขาใจวรรณคดีและวรรณกรรมที่ศึกษา    และนําหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน    

ไปพิจารณาเรื่องที่อาน นําความรู ความคิด คานิยม และภูมิปญญาไทยที่ไดจากการอาน การวิจารณ
ไปใชในชีวิตประจําวัน และในงานอาชีพ 

 ในสวนของรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000-1102)   ไดมุงเนนใหผูเรียนใชทักษะ    
การเขียนเพื่อประโยชนในงานอาชีพซ่ึงมีรายละเอียดของจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา  ดังนี้ 
 จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียบเรียงถอยคําในการสื่อสารไดถูกตอง 
2. เพื่อใหใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย 

 มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคเพื่อส่ือสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตางๆ 
2. ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสํานวนโวหารในการรับสารและสงสาร 
3. ประเมินคุณคา วรรณคดี และวรรณกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและนําไปใชชีวิต

และงานอาชีพ 
 คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและฝกทักษะ การใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห 
วิจารณ  ประเมินคาส่ิงที่ไดจากการอาน   การฟง  และการดู การเขียนแสดงทัศนะ   การเขียนบันทึก
ที่จําเปนในงานอาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การเขียนบทประพันธที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ การพูด
ในที่ประชุมชนและในงานของสังคม การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสราง  และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
3.    เอกสารที่เก่ียวของกับบทประพันธ 

3.1 ความหมายของบทประพันธ 
 บทประพันธหรือบทรอยกรองในปจจุบันนี้โบราณเรียกกันหลายอยางทั้ง         

“บทกลอน” “กาพยกลอน” “บทกวี” “กวีนิพนธ” “กวีวัจนะ” “บทประพันธ” และ “คําประพันธ”   
ซ่ึงมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้ 
 เสฐียรโกเศศ   (2515 : 9)   กลาววา  รอยกรอง  หมายถึง  โคลง  ฉันท  กาพย  
กลอน  ซ่ึงมีถอยคําที่นํามาประกอบประพันธกัน  มีขนาด  มาตรา  เสียงสูงต่ํา  หนักเบา  และสั้นยาว      
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ตามรูปแบบ(Pattern) ที่กําหนดไว  รูปแบบที่กลาวนี้มีมากดวยกัน  ไมจําเปนตองมีเฉพาะแตที่
กําหนดไวในตํารา  ซ่ึงวาดวยการแตง โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  หรือฉันทลักษณ 
 ประเทือง  คลายสุบรรณ  (2522 : 1)  กลาววา  รอยกรองมีความหมายตรงขามกับ  
รอยแกวคือ  หมายถึง  คําประพันธที่มีแผนบังคับหรือฉันทลักษณ  ซ่ึงไดแก  เสียงสัมผัส  เสียงหนัก  
เสียงเบา  จํานวนคําในวรรคและจํานวนวรรคในบทหนึ่งวารอยกรองของไทยเราหมายถึงคําประพันธ
ประเภทโคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  และกลบท 

 ประทีป  วาทิกทินกร  (2525 : 30)  กลาวถึง คํา“รอยกรอง” วาเปนคําที่สํานัก
วัฒนธรรมทางวรรณกรรม  ตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2485 ใชเรียก วรรณกรรมประเภทที่มีลักษณะบังคับใน
การแตงหรือมีการกําหนด   คณะ  และใชกันอยางแพรหลายควบคูกับคําวา  “รอยแกว”  ตั้งแต     
บัดนั้นเปนตนมา  

 ประภาศรี   สีหอําไพ (2527:59)  กลาววา รอยกรอง คือ คําประพันธชนิดตางๆ 
ไดแก โคลง ฉันท   กาพย   กลอน  ราย   ลิลิต  ใชเรียกวรรณกรรมประเภทที่มีลักษณะบังคับใน  
การแตง หรือมีการกําหนดคณะ  โบราณเรียกวา  คํากานท หรือ กวีนิพนธ   ที่กวีใชจินตนาการ
สรางสรรคขึ้นมาตามลักษณะคําประพันธที่บัญญัติไวในคําประพันธแตละชนิด 

 พงษจันทร  คลายสุบรรณ   (2528 : 4)   ไดใหความหมายของรอยกรองวา    
หมายถึง  คําประพันธที่มีฉันทลักษณ หรือแบบแผนบังคับดวยจํานวนคําในวรรคสัมผัสและอื่นๆ    
มี 6 ชนิด คือโคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  ราย  และกลบท  โดยแตละชนิดแบงยอยลงไปอีก  

 กําชัย  ทองหลอ (2543:433)   ไดกลาวถึงความหมายของคําประพันธวา               
คําประพันธ คือ ถอยคําที่ไดรอยกรอง หรือเรียบเรียงขึ้นโดยมีขอบังคับจํากัดคํา และวรรคตอนให
รับสัมผัสกัน ไพเราะตามเกณฑที่ไดวางไวในฉันทลักษณ คําประพันธจําแนกออกเปน 7 ชนิด คือ 
โคลง ราย ลิลิต กลอน  กาพย  ฉันท และกลบท 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 931) 
ไดใหความหมายของรอยกรองไววา  “คําประพันธ  หรือ  ถอยคําที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตาม
บัญญัติแหงฉันทลักษณ” 

 จากความหมายของบทประพันธที่กลาวมาแลวขางตน   สรุปไดวา   บทประพันธ  
หรือบทรอยกรองเปนการเรียงรอยถอยคําตามขอบังคับ ของฉันทลักษณ ประเภทกลอน โคลง ราย  
กาพย และฉันท 

3.2 ประเภทของบทประพันธ 
 กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2517 :163-164) แบงประเภทรอยกรองออกเปน 2 ประเภท  
ไดแก 
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แผนภูมิที ่1  แสดงความสัมพันธระหวางความคิด ภาษา และรูปแบบของรอยกรอง 

1. รอยกรองเชิงศิลป คือ บทรอยกรองที่แสดงอารมณ และทัศนะที่ลึกซึ้งดวยภาษา
ไพเราะ 

2. รอยกรองที่เปนเชิงคําสอนหรือวิชาการ เชนโคลงโลกนิติ ฉันทกลอมชาง เปนตน 
ฐะปะนีย นาครทรรพ  (2532 : 29)   กลาวถึงบทรอยกรองหรือคําประพันธไทยวา     

รอยกรองของไทยมีหลายประเภท หากจัดตามลักษณะการแตงจะได  5  ประเภทใหญๆ  คือ   
 1.  กาพย  แบงออกเปน  กาพยยานี กาพยฉบัง  กาพยสุรางคนางค  กาพยขับไม 
 2. กลอน   แบงออกเปน  กลอนแปด  กลอนหก  ซ่ึงจัดเปนกลอนสุภาพ 

นอกจากนั้นกลอนยังมีรูปแบบที่นําไปแตงเปนดอกสรอย สักวา เพลงยาว เสภา นิราศ กลอนบท
ละคร    กลอนเพลงปฏิพากย ไดอีกหลายแบบและมีกลอนกลบทแบบตางๆ อีกมาก 

 3.  โคลง แบงเปน โคลงสอง โคลงสาม โคลงสี่ ซ่ึงจัดเปนโคลงสุภาพแลวยังมี    
โคลงดั้น อีกหลายชนิดมีช่ือเรียกตางๆ กัน ไดแก โคลงกระทู โคลงกลอักษร และโคลงหา หรือ 
มณฑกคติ   ที่ใชในประกาศแชงน้ําพระพิพัฒนสัตยา 

 4.  ฉันทแบงออกเปนหลายชนิด   เชน   อินทรวิเชียรฉันท   ภุชงคปยาตฉันท                      
วิชชุมาลาฉันท   มาณวกฉันท  วสันตดิลกฉันท  อิทิสังฉันท  ฯลฯ  เปนตน 

 5.   รายแบงเปน  รายโบราณ  รายสุภาพ  รายดั้น  และรายยาว 
 นอกจากนี้ยังมีการนําบทรอยกรองบางประเภทมาแตงรวมกัน เชน รายแตงรวมกับ

โคลง  เรียกวา  “ลิลิต”  โคลงแตงรวมกับกาพย เรียกวา  “กาพยเหเรือ”  หรือ “กาพยหอโคลง”         
เปนตน   ซ่ึงในการเขียนบทรอยกรองก็ตองมีการเลือกรูปแบบของบทรอยกรองกอนวานาจะเปน
ชนิดใด เชน  อาจเปนโคลง  ฉันท  กาพย หรือ กลอน เปนตน    ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2532 :  143) 
กลาวถึงความสัมพันธระหวางความคิด ภาษา และรูปแบบของบทรอยกรอง โดยเขียนเปนแผนภูมิ
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

ความคิด ภาษา รอยกรอง 

รอยกรองแนวเสรี รอยกรองแบบฉันทลักษณเดิม 
กาพย 
กลอน 
โคลง 
ฉันท 
ราย 

ที่มา : ฐะปะนยี  นาครทรรพ, คูมือภาษาไทย รายวิชา ท 042 การเขียน 2 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, 
2532) , 143. 
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 วราภรณ  บํารุงกุล (2537 : 16-17)  กลาววา  รอยกรองอาจแบงเปนประเภทยอย ๆ ได
ดังนี้ 

1. แบงตามลักษณะการแตง  เปนกาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  ราย  และกลบท  
รวมถึงชนิดของกาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  เชน  กาพยยานี  กลอนกลบทกบเตนตอยหอย  โคลงสี่
สุภาพ  เปนตน  นอกจากนี้  ยังมีการแตงรวมการประพันธ  เชน  นิยมแตงโคลงกับราย  ใหมีสัมผัส
ตอเนื่องเรียงบทกันไป  เรียกวา  ลิลิต  และนิยมเขียนกาพยรวมกับฉันท  เปนตน 

2.  แบงตามวัตถุประสงคในการใช  เชน 
2.1 เพลงยาว  ใชเปนบทฝากรัก หรือบทแสดงความในใจของผูแตง 
2.2 บทเสภา  นิทานคํากลอน  บทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ใชเลาเรื่อง  เลานิทาน 
2.3 บทนิราศ ใชแสดงความรัก ความอาลัย หรือครํ่าครวญในยามจากคนรัก     

ไปไกล 
2.4 บทละครรํา  บทพากยโขน  บทพากยหนังใหญ  บทละครรองใชใน         

การแสดงและการละเลน 
2.5 บทรอง  เชน  บทมโหรี  เพลงตางๆ 
2.6 บทสวด  บทไหว  (ประณามบท) 
2.7 บทสอน  เชน  สุภาษิตสอนหญิง  โคลงราชสวัสดิ์ 
2.8 บทแสดงความคิดและทัศนะตางๆ  เชน  บทดอกสรอยรําพึงในปาชา        

โคลงโลกนิติ 
2.9 บทวิชาการ  ตําราการแตงรอยกรอง  แบบเรียน  ใชเพื่อใหจํางาย  เชน      

กาพยพระไชยสุริยา ไวพจนพิจารณ (ภาคอานประกอบ) 
2.10 บทที่ใชในพิธีกรรมตางๆ  เชน  ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง โองการแชงน้ํา  

รายทําขวัญนาค  
 โดยสรุปประเภทของบทประพันธแบงตามลักษณะคําประพันธจะมี  5  ประเภท 
คือ  กาพย  กลอน  โคลง  ฉันท และราย 

3.3 ลักษณะบังคับของบทประพันธ 
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2518 : 219) ไดอธิบายลักษณะที่ควรสังเกตของ              

บทรอยกรอง  หรือคําประพันธ ไวมีอยู  9  ประการ เรียกวา เนาวลักษณ  ดังนี้ 
1. คณะ   เปนลักษณะบังคับของบทรอยกรองทุกประเภท กําหนดเกี่ยวกับรูปแบบ

ของบทรอยกรองแตละประเภทวาจะตองประกอบดวยสวนยอย ๆ  อะไรบาง  คําที่เปนสวนยอย  
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ของคณะไดแก บท บาท  วรรค  คํา  เชน  กาพยยานี  กําหนด  คณะไววา  1  บท  จะมี  2  บาท แตละ
บาทประกอบดวย  2  วรรค  วรรคแรกมี  5  คํา  วรรคหลังมี  6  คํา  ดังนี้เปนตน 

2. พยางค   คือ เสียงที่เปลงออกมาครั้งหนึ่ง ๆ  อาจจะมีความหมายหรือไมมี
ความหมายก็ได  ในการแตงบทรอยกรองเราถือวาพยางคก็คือคํานั่นเอง  บทรอยกรองแตละประเภท
มีการกําหนดพยางคไวแนนอนวาแตละวรรคจะมีกี่พยางค 

3. สัมผัส   คือ ลักษณะที่บังคับใหใชคําคลองจองกัน    เปนลักษณะที่สําคัญที่สุด    
ในบทรอยกรองทุกประเภท   

 คําสัมผัสในภาษาไทยมี  2  ชนิด  คือ 
3.1 สัมผัสสระ  มีอยูดวยกัน  2  ลักษณะ  ดังนี้ 

 3.1.1  สัมผัสสระที่มีเสียงสระคลองจองกันเพราะใชสระเสียงเดียวกัน  
เชน ใบ-ใส   ปา - กา   นะ - คะ  จะเห็นวาเปนคําที่มีเสียงสระคลองจองกัน เพราะใชสําเนียงเดียวกัน   
ในมาตรา ก.กา 

 3.1.2  สัมผัสสระที่มีเสียงสระคลองจองกัน เพราะใชเสียงสระและ
ตัวสะกดมาตราเดียวกัน  เชน  กาล – บาน   จริง – นิ่ง  กฎ – บท 

3.2 สัมผัสอักษร   มีลักษณะดังนี้ 
 คลองจองกันดวยพยัญชนะตนเปนพยัญชนะตัวเดียวกัน เชน  หาง-เหิน  

จันทร-เจา  ความ-ควาน  อยาก-อยู  หมอ-เหมือน  หรือคลองจองดวยพยัญชนะตนมีเสียงเดียวกัน 
เชน ซ้ึง-สุข  เพราะ ซ เปนอักษรคูของ ส   หรือ ทับ-ถึง   เพราะ ท  เปนอักษรคู ของ ถ   หรือ      
เย็น-หยาด  เปนสัมผัสอักษรระหวาง ย  กับ  หย 

 สวนประเภทของคําสัมผัส มี   2  ประเภท  คือ 
 1.   สัมผัสนอก หรือ สัมผัสบังคับไมมีไมได   เพราะถูกฉันทลักษณบังคับ  

ใหมีตามกําหนดไว   ที่เรียกวาสัมผัสนอก  ก็เพราะเปนสัมผัสนอกวรรค  หรือสัมผัสระหวางวรรค  
สัมผัสนอกจะเปนสัมผัสสระ 

 2.   สัมผัสใน  หมายถึง  สัมผัสที่คลองจองกันในวรรคเดียวกัน เปนสัมผัส
ที่ไมบังคับ  ดังนั้นจึงไมมีก็ไดไมถือวาผิด  แตสัมผัสในนี้เองที่ทําใหกลอนมีความงามไพเราะรื่นหู  
เพิ่มขึ้นถือวาเปนความสามารถพิเศษในการเขียนเพราะเปนสัมผัสไมบังคับ  ถาสัมผัสนอกสราง
รูปรางลักษณะใหแกคําประพันธแลว  สัมผัสในก็สรางความมีชีวิตให สัมผัสในมีทั้งสัมผัสสระและ
สัมผัสอักษร 
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 4.   คําครุ คําลหุ  เปนคําที่บังคับใชเฉพาะรอยกรองประเภทฉันท เทานั้น 
 คําครุ  คือ คําที่มีเสียงหนัก ไดแกคําที่ประสมกับสระเสียงยาวในมาตราแม ก.กา 

และคําที่ประสมกับสระเสียงส้ัน  หรือยาวในมาตราตัวสะกดทุกมาตรา เชน  กา ตี  ปู  เปนตน 
 คําลหุ  คือ  คําที่มีเสียงเบา ไดแก คําที่ประสมกับสระเสียงสั้นในมาตราแม ก.กา 

และคําที่ใชพยัญชนะตัวเดียว  เชน  ก็ ณ  บ  ธ (สําหรับคําที่มีสระอําประสมถือวาเปนคําครุ) 
 5.   คําเอก  คําโท  หมายถึง  พยางคที่บังคับดวยไมเอก  และไมโทบังคับใน       
รอยกรอง ประเภทโคลง และราย 
 คําเอก  คือพยางคที่มีไมเอกบังคับทั้งหมด เชน  พี่ เลา ไม ส่ือ  และ หมายถึง
พยางคที่เปนคําตายทั้งหมดจะเปนเสียงวรรณยุกตใดก็ได  เชน  เกิด จาก  เจ็บเปนตน  นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึงการใชเอกโทษ  คือ คําที่ไมเคยใชไมเอก  แตเอามาแปลงใชโดยเปลี่ยนวรรณยุกตเปน
เอก  เชน  หญา เปลี่ยนเปน ยา  เปนตน 
 คําโท  คือพยางคที่มีไมโทบังคับทั้งหมดไมวาจะออกเสียงเปนเสียงวรรณยุกต
อ่ืนใดก็ตาม  เชน  หนา รอย  เปนตน  และหมายรวมถึงพยางคที่ใชโทโทษ  คือ คําที่ไมเคยใชไมโท       
แตนํามาแปลงใชโดยเปลี่ยนวรรณยุกตเปนโท  เชน  เลน  เปลี่ยนเปน เหลน  เปนตน 

 6.   คําเปน คําตาย 
   คําเปน  หมายถึง   คําที่ประสมดวยสระเสียงยาวในมาตราแม  ก.กา  รวมทั้งคํา
ซ่ึงประสมดวยสระ  อํา ไอ ใอ เอา  และคําที่มีตัวสะกดในมาตราแมกง กน กม   เกย เกอว  เชน  ตา  
ดี  ไป  ทํา  เปนตน 
 คําตาย  หมายถึง  คําที่ประสมดวยสระเสียงส้ัน ในมาตราแม ก.กา และคําที่มี
ตัวสะกดในมาตรา แม กก  กด  กบ  เชน เอะอะ  วิตก  รูปภาพ  เปนตน 
 7.   เสียงวรรณยุกต   หมายถึง  เสียงวรรณยุกตทั้ง  5  เสียง   ตามอักขรวิธีเปน
ลักษณะสําคัญที่บังคับในกลอนและกาพยบางชนิด เสียงวรรณยุกตทั้งหมด 5 เสียงไดแก เสียงสามัญ 
เสียงเอก เสียงโท เสียงดนตรี และเสียงจัตวา 
 8.   คํานํา   หมายถึง  คําที่ใชขึ้นตนบทรอยกรองบางประเภท เชน  กลอนบทละคร  
ขึ้นตนดวย เมื่อนั้น  บัดนี้ 

 9.   คําสรอย  คือ  คําที่ใชเติมลงทายวรรคบาง   ทายบาทบาง  ทายบทบาง เพื่อ
ความไพเราะหรือเพื่อทําใหเต็มขอความ  เชน  พี่ อา ฮา ฯลฯ  คําสรอยสวนใหญจะปรากฏใน                
บทรอยกรองประเภทโคลงและราย         
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 เปลื้อง  ณ นคร (2515 : 11)   ไดรวบรวมลักษณะของสัมผัสในไวดังนี้ 
 1.  สัมผัสแบบเคียง  หมายถึง สัมผัสสระที่มีสระเดียวกันเรียงสองคํา  เชน           

แมนเนื้อเย็นเปนหวงมหรรณพ 
 2.   สัมผัสแบบเทียบเคียง  หมายถึง สัมผัสสระที่มีสระเคียงกันเรียงสามคํา เชน       

จะไดกกกิ่งไมในไพรสัณห 
 3.   สัมผัสแบบทบเคียง  หมายถึง สัมผัสสระที่เสียงสระเรียงกันสระละสองคํา เชน  
รูอะไรไมสูรูวิชา 

 4.   สัมผัสแบบเทียบแอก หมายถึง สัมผัสสระที่สระเดียวกันสองคํามีสระอื่น
คั่นกลางหนึ่งคํา  และอยูปลายวรรค  เชน  ดูประเทืองเรืองแสงทองสอดสอง 

 5.   สัมผัสแบบแทรกเคียง หมายถึง  สัมผัสสระที่มีสระเดียวกันสองคํา มีสระอ่ืน
คั่นกลางหนึ่งคํา  อาจอยูตนวรรคหรือกลางวรรค เชน ก็ใครเลาที่เขามาหาวันนั้น 

 6.  สัมผัสแบบแทรกแอก  หมายถึง  สัมผัสที่มีสระเดียวกันสองคํา มีสระอ่ืน
คั่นกลางสองคํา  เชน   ใหสมพรปากที่หลอนอวยพรมา 

 7.   สัมผัสแบบคู   หมายถึง  สัมผัสพยัญชนะที่ใชพยัญชนะตนเดียวกัน เรียงสองคํา 
เชน  จําคร่ําครวญรัญจวนจวนใจไปใยเลา 
 8.   สัมผัสแบบเทียมรถ  หมายถึง   สัมผัสพยัญชนะที่ใชพยัญชนะเดียวกันเรียงสี่คํา  
เชน  เสียงจังหวีดแวววิเวกใจ 
 9.   สัมผัสแบบเทียบรถ  หมายถึง   สัมผัสพยัญชนะที่ใชพยัญชนะ คําเดียวกัน        
เรียงหาคํา  เชน  พี่จําใจจําจากเจาพรากมา 
 10.   สัมผัสแบบทบคู  หมายถึง   สัมผัสพยัญชนะที่ใชพยัญชนะเรียงกันเปนสองคู  
เชน  จําคร่ําครวญหวนหาสุดาดวง 
 11.   สัมผัสแบบแทรกคู  หมายถึง   สัมผัสพยัญชนะที่ใชพยัญชนะเดียวกันสองคํา     
มีคําที่ใชพยัญชนะอื่นคั่นกลางคําหนึ่งคํา  เชน  มีคนเขาชื่นชอบในเชิงกลอน 
 12.   สัมผัสแบบแทรกรถ   หมายถึง   สัมผัสพยัญชนะเดียวกันสองคํา และมี
พยัญชนะอื่นคั่นกลางสองคํา   เชน  ไมเคยคิดก็อยาคอยระแวงใจ 

สรุปไดวาลักษณะบังคับของบทประพันธ  ประกอบดวย  คณะ  พยางค  สัมผัส    
คําครุ  ลหุ  คําเอก  คําโท  คําเปนคําตาย  เสียงวรรณยุกต  คํานํา และคําสรอย  ดังนั้นหากจะแตง   
บทประพันธประเภทใดตองแตงใหถูกตองตามลักษณะบังคับของบทประพันธประเภทนั้น ๆ 
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3.4 บทประพันธประเภทกาพย 
 ความหมายของกาพย 
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ  (2518: 232)  ไดอธิบายความหมายของกาพยไววา กาพย
เปนรอยกรองประเภทหนึ่งที่แตงไดงาย  และมีความไพเราะ ไมแพรอยกรองประเภทอื่น ๆ  กาพยที่
นิยมแตงกันแพรหลายมี 3 ชนิด  คือ  กาพยยานี 11  กาพยฉบัง 16  และกาพยสุรางคนางค 28   
 เศรษฐ   พลอินทร  (2524 : 144)   ใหความหมายของกาพยไววา   “คําวา กาพย  
โบราณหมายถึงงาน  หรือคําประพันธของกวี  (กาวย-กวี)  บางทีแตงเปนรายยาว ก็เรียกวา  “กาพย”  
เชน  กาพยมหาชาติ  บางทีแตงเปนโคลงสี่ดั้นบาทกุญชรก็เรียกวากาพย” 
 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2539: 430)  ใหคําจํากัดความหมายของกาพยไววา คํากาพย
ของไทยเรา หมายถึง  คํากาพยพวกหนึ่ง  ซ่ึงตางกับกลอนเพราะจะวรรคตางกัน  ตางกับคําโคลง
และรายเพราะไมนิยมเอกโท  และตางกับฉันทเพราะไมนิยมครุ ลหุ  แตประพันธเขากับฉันทได   

 กําชัย ทองหลอ (2543 : 490) อธิบายวา กาพยแปลตามรูปศัพทวาเหลากอแหงกวี
หรือประกอบดวยคุณกวีหรือคําที่กวีไดรอยกรองไว กาพยมาจากคําวา กาวย หรือกาพยมาจากคํา 
“กวี” กวีออกมาจากคําเดิมในภาษาบาลีสันสกฤตวา “กวิ” แปลวา ผูคงแกเรียน ผูเฉลียวฉลาด ผูมี
ปญญาปราดเปรื่อง ผูประพันธกาพยกลอน คํา “กวิ” หรือ “กวี” มาจากรากศัพทเดิมคือ “กุ ธาตุ”  
แปลวา  ทําใหเกิดเสียง 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 112)  
ไดใหความหมายของ  คําวา  กาพย  ไววา  หมายถึง  คํารอยกรองจําพวกหนึ่งมีหลายอยาง  เชน  
กาพยฉบัง  กาพยสุรางคนางค  กาพยยานี  เปนตน  

 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา กาพย คือ บทประพันธประเภทรอยกรอง
ชนิดหนึ่งที่แตงไดงาย  มีความไพเราะ  ชนิดของกาพยที่นิยมแตงไดแก กาพยยานี  11 กาพยฉบัง 16  
และกาพยสุรางคนางค  28 
 กําเนิดและวิวัฒนาการของกาพย 
 เจือ  สตะเวทิน (2517 : 45)  ไดกลาวถึงที่มาของกาพย  ดังนี้  คําวา  กาพยนั้นตาม
หลักนิรุกติศาสตรวามาจากคําบาลีวา  กวิ  หรือ  กวี  นั่นเอง  แตเดิมคําวา  กาพย มีความหมายกวางๆ  
อยางคําวากลอน  ผิดแตคําวา  กาพยเปนคําภาษาบาลี  แตกลอนเปนคําไทยแท  กาพยก็ดี  กลอนก็ดี  
แตเดิมหมายถึงคําประพันธทุกชนิด  ไมวาจะเปนโคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  ก็รวมเรียกวา กลอน
ตามภาษาไทยและเรียกกาพยตามภาษาบาลี  ภายหลังบางทานจึงเรียกกวีนิพนธ  หรือ  Poetry        
ในภาษาอังกฤษวา  กาพยกลอน  เปนคํารวมๆ  วาถึงคําวา   กาพย  โดยเฉพาะแตโบราณเรียกรายวา
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เปนกาพย  เชน (1) เรียก  กาพยมุนี  ทั้งๆ  ที่เปนคําประพันธดวยราย  (2) เรียกกาพยมหาชาติ     
(แตงในรัชกาลพระเจาทรงธรรม)  ทั้งๆ ที่เปนคําประพันธรายยาว 

 คร้ันตอมาภายหลังมีกวีนิพนธเจริญมากขึ้น  มีความสับสนกันดวยชนิดและ
ประเภทตาง ๆ โบราณจารยทานจึงแยกเรียกกันเสียใหม  โดยเฉพาะกําหนดวา  “ คําประพันธ
ประเภทไมมีบังคับ  เอก โท  ครุ  ลหุ ใหเรียกวา  “กาพย”   เชน  กาพยยานี 11  กาพยฉบัง 16 และ
กาพยสุรางคนางค  28 เปนตน”  ดังนั้น  ความหมายของคําวา กาพย  จึงแยกตัวออกมาเปนเอกเทศ
ดังที่เราใชกันอยูในปจจุบันนี้ 

 เนาวรัตน  พงษไพบูลย (2538 : 30-36) ยังไดกลาวถึง ความเปนมาของกาพยไววามี
สองความเห็นคือ 

 1.  กาพยวิวัฒนาการมาจากลํานําพื้นบานพื้นเมือง  เพราะมีลักษณะสัมผัสระหวาง
วรรคและสัมผัสทายวรรคที่เรียกวาสัมผัสราย  และสัมผัสกลอนเพลง  ซ่ึงกวีไดพัฒนาเปนราย  
กาพย  และกลอนเพลง 

 2.  กาพยมาจากคัมภีรตางชาติ  ที่ช่ือวา  คัมภีรกาพยสารวิลาสินีและคัมภีรกาพย  
คันถะ  ซ่ึงแตงเปนภาษาบาลีแตไมมีสัมผัส  จึงสันนิษฐานกันวา  ไทยเอาแบบอยางมาจากตํารา
ดังกลาวและมีเพิ่มสัมผัสแบบไทยเขาไป 
 ขจรศรี ชาติกานนท (2540 : 55 – 57)    ไดอธิบายวา กาพยเปนรอยกรองประเภท
หนึ่งที่แตงไดงาย และมีความไพเราะไมแพรอยกรองประเภทอื่น โดยทั่วไปนิยมใชกาพยเลาเรื่อง
หรือพรรณนาความ  กาพยที่นิยมเขียนกันมี 3 ชนิด คือ กาพยยานี 11  กาพยฉบัง 16  และกาพย
สุรางคนางค 28 กวีใชกาพยฉบังและกาพยสุรางคนางคแตงปะปนกับฉันทในหนังสือท่ีเรียกกันวา 
คําฉันท ใชกาพยยานีแตงสลับกับโคลงสี่สุภาพบทตอบทเรียกกันวากาพยหอโคลง และใชกาพยยานี
หลายบทแตงขยายความจากโคลงสี่สุภาพเรียกวากาพยเหเรือ 
 ในหนังสือมหาชาติเวสสันดรชาดกที่พระเจาทรงธรรมพระราชนิพนธเมื่อ พ.ศ. 
2170 ก็ใชช่ือวากาพยมหาชาติ ทั้ง ๆ  ที่เปนรายยาวทั้งนั้น แสดงวากาพยเปนคําศัพทกลาง ๆใชเรียก   
คําประพันธทั่วไป แตในปจจุบันมีกาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค กาพยขับไมใชกันอยูใน   
วรรณคดีไทย แตละชนิดมีแบบวิธีแตงผิดตางกันออกไป   คําวากาพยจึงเกิดเปนความหมายเฉพาะ
คําประพันธที่แตงตามกฎขอบังคับของกาพยแตละชนิด ทําใหพบคําวากาพยบอยข้ึน ดวยเหตุนี้จึง
เกิดปญหาวากาพยมีในวรรณคดีไทยเมื่อใดเพราะความหมายของกาพยมีสองทางคือเปนคําประพันธ
ชนิดหนึ่ง และเปนคําประพันธเฉพาะที่คลายฉันทอีกอยางหนึ่ง 
 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเห็นวากาพยคงมีกอนตั้ งแตสมัย             
กรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงประชุมกวีแตงมหาชาติคําหลวง ทั้งนี้เพราะ
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กาพยอยูในมหาชาติคําหลวงนั่นเอง แตนากําหนดเอาวามีในสมัยพระบรมไตรโลกนาถเลยจะดีกวา 
เพราะกอนหนามหาชาติคําหลวงขึ้นไปไมมีวรรณคดีอะไรเปนหลักฐานอางอิงไดวามีคําประพันธ
อ่ืนๆ นอกจากรายโบราณและโคลงหาเกิดขึ้นแลว 
 ตํารากาพยนั้นเพิ่งพบในภายหลังมีสองคัมภีรคือกาพยสารวิสาลินีมีกาพยอยู        
15 ชนิด กับกาพยคันถะมีกาพยอยู   5  ชนิด    ตํารากาพยทั้งสองคัมภีรนี้แตงเปนภาษามคธหรือ
ภาษาบาลี แตมีลักษณะคลองจองกันแบบคําประพันธไทย ๆ ซ่ึงไมปรากฏในคําประพันธบาลี
สันสกฤตฉบับอื่น ทําใหสันนิษฐานวาคงจะมีผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีในยุคเดียวกับพระสิริมังคลาจารย 
ผูแตงมังคลัตถทีปนีนั่นเอง 
 ลักษณะบังคับของกาพยยานี 11 
 กุหลาบ มัลลิกะมาส และวิพุธ โสภวงศ (2533 : 140)  กลาวถึงลักษณะบังคับของ
กาพยยานี 11  ไววา 

1. คณะ  กาพยยานี  11  มีคณะดังนี้ 
 บทหนึ่งมี  2  บาท 
 บาทหนึ่งมี  2  วรรค วรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา รวมเปน 11 คํา บาทแรก

เรียกวา  บาทเอก  บาทที่สองเรียกวาบาทโท  จะตองแตงใหจบในบาทโทเสมอ 
2. สัมผัส 
 สัมผัสบังคับคือ  คําที่ 5  ของวรรคแรกบาทเอก  สัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2 

ในบาทเดียวกัน และคําสุดทายของวรรคที่สองในบาทเอก สัมผัสกับคําที่ 5 ของวรรคที่ 3 ในบาทโท 
 สัมผัสเชื่อมระหวางบทในกรณีที่แตงเกินกวาหนึ่งบท ตองสงสัมผัสเชื่อม คือ  

คําสุดทายของวรรคที่สองในบาทโท สงสัมผัสเชื่อมกับคําสุดทายของวรรคที่ 2 ในบาทเอกของ   
บทตอไปสัมผัสใน ไมบังคับ นิยมเชนเดียวกับกลอน  
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     สัมผัสระหวางบท 

(กําชัย ทองหลอ 2543 : 492) 

กาพยยานี 11 
                                              สัมผัสบังคับ 
 

        บทที่ 1              Ο Ο Ο Ο Ο            Ο Ο Ο Ο Ο Ο บาทเอก  
                         
                            Ο Ο Ο Ο Ο                         Ο Ο Ο Ο Ο Ο บาทโท 
 

                                           สัมผัสบังคับ                
 

        บทที่ 2               Ο Ο Ο Ο Ο                    Ο Ο Ο Ο Ο Ο              บาทเอก 
                     
                            Ο Ο Ο Ο Ο                           Ο Ο Ο Ο Ο Ο  บาทโท 
 

แผนภูมิที ่2   แสดงลักษณะบังคับของกาพยยานี 11 
ตัวอยางกาพยยานี 11 
  ชายตาชายหาเจา  ชายตาเยายวนวิญญาณ 
 
  ชายหาดดาษนาวา   ชายคงคาพานุชจร 
  
  หัวหินหัวหาดเหิน   โอบอรเดินแดนสาคร 
 
  ลุยคล่ืนร่ืนสมร   เอวออนชอนเชนมัจฉา 
 
  
 เทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกาพย 
 วราภรณ บํารุงกุล (2542 : 104) กลาวถึงรายละเอียดของการแตงกาพยวา กาพย    
แตละประเภทจะมีเทคนิคหรือกลวิธีในการแตงตางกันบาง แตที่พอจะกลาวโดยสวนรวม ดังนี้ 

1. ถาตองการจะแตงเรื่องอะไร ก็ใหคิดเปนความเรียงธรรมดาเสียกอน  แลวพยายาม   
ทําใหเนื้อความเปนวรรคละ 5 – 6  คํา (ถาเปนกาพยยานี 11) วรรคละ 6 – 4 – 6 คํา (กาพยฉบัง 16) 
และวรรคละ 4 คํา จํานวน 7 , 8 หรือ 9 วรรค (ถาเปนกาพยสุรางคนางค 28) 
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2. หาสัมผัสนอก ซ่ึงเปนสัมผัสบังคับใหได โดยการปรับเปลี่ยนถอยคํามารับสัมผัส
กัน 

3. หาสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรมาชวยสรางเสียงเสนาะ พยายามให
มีสัมผัสในวรรค อยางนอย 1 แหง 

4. ตองคํานึงวา กาพยแตละประเภทเหมาะกับเนื้อความตางกัน กาพยยานี 11             
มีจังหวะที่ดําเนินชา จึงนิยมแตงพรรณนา เชน ชมนกชมไม พรรณนาธรรมชาติ หรือใชแตงบทสวด 
บทสรภัญญะที่ใชในบทละคร 
 สุนทรียรสของบทประพันธประเภทกาพย 
 วราภรณ  บํารุงกุล (2542 : 105 – 106) กลาววา สุนทรียรส หรือความไพเราะของ
กาพย ก็เหมือนกับรอยกรองประเภทอื่น คือ ตองมีคําที่เลือกสรรใชเฉพาะภาษากวี เสียงเสนาะ
ความหมายอันลึกซ้ึงกินใจ การสรางภาพพจนและการเสนอความคิด แตยังมีส่ิงที่ควรคํานึงอีก    
ดังนี้ คือ 

1. โดยทั่วไปถือหลักเหมือนคําประพันธอ่ืนๆ    คือ ไมควรใชคําที่มีเสียงเดียวกัน
มารับสงสัมผัสกัน 

2. ไมควรจบบทดวยคําที่มีรูปวรรณยุกต 
3. กาพยยานี 11 มีการแบงชวง จึงควรเสริมสัมผัสในระหวางชวง จะทําให     

เสียงอานถูกจังหวะ ไมควรใชสัมผัสในผิดชวง และไมควรใชคําที่มี 2 พยางคมาอยูระหวางชวง 
4. ระหวางวรรคที่ 3 และ  4  ซ่ึงไมตองสัมผัสกันนั้น ไดมีกวีในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตนโดยเฉพาะพระสุนทรโวหาร (ภู) เติมสัมผัสเขาไป ทําใหความในบทนั้นไพเราะขึ้น ดังนั้น
สัมผัสระหวางวรรคที่ 3 และ 4 จะชวยใหไพเราะ 

5. การรับสงสัมผัสระหวางวรรคแรกกับวรรคที่สองนั้น  อาจอนุโลมใหใชคําที่  1  
เปนคํารับสัมผัสก็ได 

6. การใชสัมผัสในเปนสัมผัสภายในวรรค มีทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสอักษร 
 สรุปไดวา  กาพยเปนบทประพันธที่กําหนดคณะ พยางค และสัมผัสคลายฉันท    

ซ่ึงความไพเราะในเชิงลีลาของกาพย พิจารณาไดจากรูปแบบ และความงามในรสคํา 
 3.5  บทประพันธประเภทกลอน 

 ความหมายของกลอน 
 สิทธา  พินิจภูวดล  และคนอื่น ๆ (2515 : 378-379)  ใหความหมายของกลอนไววา     

ในสมัยกอน  คําวากลอน  มีความหมายกวางคือ หมายถึงคําประพันธทุกชนิด  แตในระยะปจจุบัน   
ความหมายของคํานี้แคบลง  หมายถึงแตคําประพันธประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ 
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 ประเทือง  คลายสุบรรณ (2522:1) และอัมพร  สุขเกษม (2524:32)  กลาวถึงกลอน
ไวในทิศทางเดียวกันสรุปไดวา  กลอนเปนรอยกรองที่สันนิษฐานวานาจะเกิดกอนรอยกรอง
ประเภทอื่นเพราะวรรณคดีประเภทมุขปาฐะ  ซ่ึงมีมานานกอนที่จะมีตัวหนังสือใชนั้นมีลักษณะเปน         
คําประพันธประเภทกลอนสวนมาก เชน วรรณกรรมประเภทเพลงชาวบาน เพลงกลอมเด็ก เปนตน  
สวนวรรณกรรมที่แตงดวยกลอนนั้น ปรากฏหลักฐานในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  กวีที่
ไดรับยกยองแตงกลอนไดเปนเอกคือ  สุนทรภู ซ่ึงเปนผูคิดแบบสัมผัสในของกลอนอันทําใหกลอน
ซ่ึงแตงตามแบบของสุนทรภู มีความไพเราะและไดรับความนิยมอยางกวางขวาง สุนทรภูจงึไดชือ่วา
เปน  “บิดาแหงกลอน”   
 กําชัย  ทองหลอ (2525:570)  ใหความหมายของกลอนวา “กลอนคือลักษณะ             
คําประพันธที่เรียบเรียงเขาเปนคณะ  มีสัมผัสตามลักษณะบัญญัติเปนชนิด ๆ แตไมมีบังคับ  เอก  โท  
และครุ  ลหุ” 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 36)  
อธิบายถึงความหมายของกลอนวา  คําประพันธซ่ึงแตเดิมเรียกคําเรียง  ที่มีสัมผัสทั่วไปจะเปนโคลง  
ฉันท  หรือกาพยก็ตาม เชน ในคําวา  ชุมนุมตํารากลอน  ครั้นเรียกเฉพาะคําประพันธบางอยางก็เปน
คําโคลง  คําฉันท  คํากาพย  แลวคําประพันธนอกนี้อีกอยางหนึ่งจึงเรียกวาคํากลอนเปนลํานํา
สําหรับขับรองคือ   บทละครรํา  เสภา  บทดอกสรอยเปนเพลงสําหรับอานบางคือกลอนเพลงยาว
หรือกลอนตลาด   
 สรุปไดวากลอน  หมายถึง  บทประพันธรอยกรองประเภทหนึ่งที่มีฉันทลักษณ  
ประกอบดวย  คณะ  สัมผัส  และเสียงวรรณยุกต 

 กําเนิด และวิวัฒนาการของกลอน 
 ขจรศรี ชาติกานนท(2540 : 18) กลาววากลอนเกิดขึ้นในสมัยพระเจาอยูหัว       
บรมโกศ  กอนนั้นมามี ผู เคยอางวาพบพระราชนิพนธ  จารึกอยู ในพระราชวังลพบุ รี เปน             
กลอนกลองยาวแตไมมีหลักฐานอะไรมายืนยันใหเชื่อไดวาในสมัยสมเด็จพระนารายณมีกลอน 
(แบบปจจุบัน) เกิดขึ้นจริง   ในหนังสือจินดามณีของพระมหาราชครูมีเอยถึงคํากลอนวา “กลอน” 
อยูหลายคร้ัง   แตเอยในความหมายวาเปนคําประพันธที่มีลักษณะคลองจอง สัมผัสกันจะเปนคํา
ประพันธชนิดใดๆ ก็ได  ถามีลักษณะดังกลาวจะเรียกวากลอนทั้งส้ิน   ไมใชกลอนอยางที่เขาใจกัน
ในปจจุบัน 
 ในสมัยกอนคําวา “กลอน”  มีความหมายเทากับกาพย เลยมีคําเรียกวา “กาพย
กลอน”  คือคําประพันธอะไรก็ได  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ไดประทานความเห็นไววา 
“กลอนนั้นแตงงาย    มักใชแตงลํานําสําหรับขับรองกันอยูแลว   เห็นวาเปนของสําหรับแตงกลอน- 
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ปากตลาด  ไมสมควรจะใชแตงเรื่องสําคัญชั้นสูง” 
 ความจริงพวกเพลงพื้นเมืองมีลักษณะใกลเขาไปในทางกลอนมากซึ่งลวนใชรอง
กลาวแกกันมานานแลว   จนนาจะเขาใจไดวากลอนสักวา และกลอนดอกสรอยนั้น  คงเปนตนเคา
ใหเกิดกลอนบทละครขึ้น  ทีแรกคงรองคนละครั้งกลาวแกกัน  ภายหลังจึงคิดเลนเปนเรื่องดังเชน 
การเลนลําตัดแรกๆ  คนรําเปนคนรองเอง ภายหลังจึงคิดแตงบทไว คนรําก็รองไปตามบทที่บอกให 
แลวจึงมีทั้งคนรองและลูกคูรองดวย   สวนสักวาหรือดอกสรอยนั้นคนแตงคํา คนรองเปนคนละคน
กัน  คนแตงจะสงมาใหคนรอง  เพราะฉะนั้นคนรองจึงตองประดิษฐทํานองรองใหมีเอ้ือนยืดจังหวะ
ไวใหคนแตงมีโอกาสคิดแตงไดทัน 
 ในกระบวนรอยกรองดวยกัน  กลอนนับวาเปนที่นิยมแตงและอานกันแพรหลาย
มากกวารอยกรองประเภทอื่นๆ    
 กลอนแบงออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ   กลอนขับรองและกลอนเพลง 
 กลอนขับรอง    คือกลอนสําหรับใชเปนลํานํารองมีกลอนดอกสรอย  กลอนสักวา 
กลอนบทละคร  กลอนเสภา  และกลอนเพลงไทย 
 กลอนเพลง  คือกลอนซึ่งสวนใหญใชสําหรับอานจะใชขับรองก็ได  มีกลอนสุภาพ 
กลอนนิราศ กลอนเพลงยาว กลอนหก และกลอนกลบท 
 รอยกรองประเภทกลอนนี้มีหลักอยูที่กลอนสุภาพ ฉะนั้นจึงควรเร่ิมตนศึกษา      
กลอนสุภาพเสียกอน 
 ความหมายของกลอนสุภาพ  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 36)   
ใหความหมายกลอนสุภาพไววา “กลอนสุภาพ น. กลอนเพลงยาวหรือกลอนตลาด” แตมีผูรูบางทาน
เรียกกลอนสุภาพ ในความหมายของกลอนแปดเทานั้น 
 ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
 กุหลาบ  มัลลิกะมาสและวิพุธ  โสภวงศ (2533 : 135)   กลาวถึงลักษณะบังคับของ
กลอนสุภาพไวดังนี้ 
 1.  กลอนบทหนึ่ง   มี  2  คํากลอน  หรือ 4  วรรค 
 2.  วรรคหนึ่ง   มีคํา  7-9  คํา  สวนมากนิยมใหมี  8  คํา 
 วรรคที่    1    เรียกวา     วรรคสดับ 
 วรรคที่    2    เรียกวา     วรรครับ 
 วรรคที่    3    เรียกวา     วรรครอง  

วรรคที่    4    เรียกวา     วรรคสง 
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 3.  มีสัมผัสบังคับ หรือสัมผัสนอก  3  แหง   คือสัมผัสภายในบท  2  แหง และ
สัมผัสเชื่อมระหวางบท  1  แหง ในกรณีที่เขียนมากกวาหนึ่งบทมีสัมผัสไมบังคับคือ  สัมผัสสระ
ภายในวรรคเพื่อความไพเราะรื่นหู  และอาจสัมผัสอักษรเพื่อเนนความไพเราะยิ่งขึ้น 
 4.   กําหนดเสียงวรรณยุกต  ในคําสุดทายของแตละวรรค  คือ 
 วรรคที่    1    คําสุดทายใชเสียงสามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวาได  แตไมนิยมเสียง
สามัญ 
 วรรคที่    2    คําสุดทายหามใชเสียงสามัญและตรี   นิยมใชเสียงจัตวา 
 วรรคที่    3    คําสุดทายใชเสียงสามัญ หรือเสียงตรี  หามใชเสียงเอก  โท  จัตวา 
 วรรคที่    4    คําสุดทายใชเสียงสามัญหรือตรี  หามใชเสียงเอก  โท จัตวา  นิยม
ใชเสียงสามัญ    

กลอนสุภาพ (กลอนแปด) 
 
       บทที่ 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  (สดับ)  Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο       (รับ) 
  
 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  (รอง)   Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο        (สง) 
                                                                                                                                                สัมผัส 
       บทที่ 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο         ระหวางบท 
 
 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο            Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  
 

แผนภูมิที ่ 3  แสดงลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 

ตัวอยางกลอนสุภาพ 
  พระอนุชาวาพี่นี้ขี้ขลาด เปนชายชาติชางงาไมกลาหาญ 
 แมนชีวันยังไมบรรลัยลาญ  ก็เซซานซอกซอนสัญจรไป 
 เผ่ือพบพานบานเมืองที่ไหนมั่ง  พอประทังกายาอยูอาศัย 
 มีความรูอยูกับตัวกลัวอะไร  ชีวิตไมปลดปลงคงไดดี 

     (สุนทรภู 2514 : 9) 
 เทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกลอน 
 วราภรณ  บํารุงกุล (2542 : 179 - 180) กลาวถึงเทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกลอนไววา 
 1.   กําหนดจุดมุงหมายกอนวาจะเสนอสิ่งใดแกผูอาน ความคิด จินตนาการ หรือ
อารมณ แลวเรียบเรียงเนื้อความออกมาเปนวรรคๆใหแตละวรรคมีจํานวนคําตามกฎทางฉันทลักษณ 
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 2.   หาคํามารับสัมผัสใหถูกตองตามกฎทางฉันทลักษณ 
 3.   เลือกคําที่มีเสียงวรรณยุกตเหมาะสมมาใส   เพราะถาใชเสียงวรรณยุกตผิดจาก
นิยมหรือใชเสียงวรรณยุกตที่หามใชก็จะทําใหเสียงอานเพี้ยนหรือไมไพเราะ ซ่ึงถือวาเปน           
การแตงกลอนผิดได 
 4.   เลือกหาคําที่เปนสัมผัสสระและสัมผัสอักษรมาใชในแตละวรรค เพื่อสราง  
เสียงไพเราะในบทกลอน 
 5.   พยายามสรรหาคํามาใชใหตรงกับความเปนจริงที่ผูเขียนตองการจะสื่อกับผูอาน 
หาคําที่สรางภาพพจนแกผูอานไดก็จะเปนการดี 
 สุนทรียรสของบทประพันธประเภทกลอน 
 วราภรณ  บํารุงกุล (2542 : 180)ไดกลาววาสุนทรียรสของคําประพันธประเภท
กลอนก็เหมือนกับคําประพันธประเภทอื่นๆ คือตองคํานึงถึงคําที่เลือกสรรใชเฉพาะภาษากวี       
เสียงเสนาะ  ความหมายอันลึกซึ้งกินใจ  การสรางภาพพจน และการเสนอความคิด นอกจากนี้ส่ิงที่
จะชวยใหบทกลอนมีความไพเราะ ไดแก 
 1.  คํารับสัมผัสของวรรครับและวรรคสง   ในกลอนแปดควรตกในคําที่ 3  หรือ  5    
จะไดเสียงที่ไพเราะ 
 2.   การแบงชวงในการอานจะชวยสรางเสียงไพเราะได 
 3.  ในการรับสัมผัส  ไมควรใหมีการรับสัมผัสหลายคํา   ที่เรียกวา “สัมผัสเลือน” 
 4.   เสียงวรรณยุกตเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหกลอนไพเราะ ดังนั้นผูจะแตงกลอน
ตองคํานึงถึงเรื่องนี้เปนสําคัญ 
 สรุปไดวาความไพเราะในเชิงลีลาของกลอนพิจารณาตามลักษณะบังคับในเรื่อง
สัมผัส  การแบงชวงจังหวะของคําในแตละวรรค  และเสียงวรรณยุกตทายวรรคเปนสําคัญ 

 3.6  คุณคาของบทประพันธ 
       นภาลัย   สุวรรณธาดา (2526 : 40 – 47)ไดกลาวถึงคุณคาของบทประพันธ หรือ

บทรอยกรองไว  ดังนี้ 
 คุณคาของรอยกรองที่มีตอผูแตงมี  4  ประการคือ 

1. คุณคาทางจิตใจ เปนเครื่องระบายอารมณและพัฒนาจิตใจของผูเขียน 
2. คุณคาทางสติปญญา ผูเขียนจะตองฝกฝนความคิด โดยใชวิจารณญาณอันลึกซึ้ง

ในการเขียน เพื่อใหไดเนื้อหาในรอยกรองที่ประพันธขึ้นมา 
3. คุณคาทางสังคม    เมื่อผูเขียนประสบความสําเร็จในการเขียนบทกวี จะเกิด    

ความมั่นใจ ภาคภูมิใจในความสําเร็จนั้น ๆ สังคมยอมรับวาเปนผูมีความสามารถ 
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4. คุณคาทางการสื่อสาร  ทําใหกวีสามารถเลาเรื่องราว หรือถายทอดความในใจ    
สูผูอานโดยผานสื่อตาง ๆ 

 คุณคาของรอยกรองที่มีตอผูอาน  มี  2  ประเภทคือ 
1. คุณคาตอผูอานเฉพาะบุคคล  ไดแก คุณคาในดานจิตใจ คุณคาในดานสติปญญา

และคุณคาในดานการปฏิบัติ บทรอยกรองที่ไพเราะจะชวยกลอมเกลาจิตใจของผูอาน ใหมองโลก
ในแงดี เห็นใจ และปรารถนาจะชวยเหลือผูอ่ืน และเปนการยกระดับความคิดของผูอานที่ตองใช
วิจารณญาณในการไตรตรองตีความหมายของบทรอยกรอง บทรอยกรองมักเปนเครื่องมือส่ังสอน 
จริยธรรมแกคนมาทุกยุคทุกสมัย รอยกรองจึงมีคุณคา ในดานการประพฤติปฏิบัติเปนอยางยิ่ง 

2. คุณคาตอสังคม รอยกรองเปนสื่อทางวัฒนธรรม เปนที่รวมของขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษาและความรูสึกนึกคิดของคนทุกคนทองถ่ิน สามารถจะใชศึกษาคนควา และควรแก
การอนุรักษสืบไป 

 รอยกรองจึงมีคุณคาตอผูแตงและผูอาน โดยที่ผูแตงไดประโยชนในการแสดงออก
เพื่อสนองตอบอารมณความรูสึกของตนเอง สวนผูอานไดรับความเพลิดเพลินเจริญใจ และยังมี
คุณคาตอสังคมในดานของขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงผูอานและสังคมไดรับนั่นเอง 

 3.7   วิธีสอนแตงบทประพันธหรือบทรอยกรอง 
 ชวน  เพชรแกว (2519 : 283 – 285) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีสอน แตงบทประพันธ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพวา ครูควรเริ่มแนะนํา
นักเรียน ดังนี้ 

1. การเตรียมคําเพื่อใชในการแตงบทรอยกรอง  โดยใหนักเรียนศึกษาคําชนิด
ตางๆ  เชน  คําไวพจน คําที่ใหความรูสึก เปนตน 

2. ศึกษาแนวความคิดของนักเขียน บทรอยกรองที่มีช่ือเสียง เพื่อปลุกเราใหเกิด
ความคิด 

3. การลําดับแนวความคิด ครูตองแนะนําการลําดับความคิดที่ดีของบทรอยกรอง
วา  มีหลักการลําดับความคิดอยางไร และควรชี้แจงใหเห็นถึงการลําดับความคิดที่ไมถูกตองควบคู
ไปดวย 

4. การเลือกฉันทลักษณใหสัมพันธกับเรื่องที่จะนํามาแตง ครูจะตองเนนให       
นักเรียนรูวาฉันทลักษณชนิดใดเหมาะที่จะใชแตงกับเนื้อหาอยางไร  คือใหนักเรียนรู ลีลา   
ทวงทํานองของคําประพันธชนิดนั้น ๆ นั่นเอง 

5. การใชถอยคําภาษาในบทรอยกรอง   ครูจะตองเนนใหนักเรียนเรียนรูคําที่ทําให
เกิดภาพ เกิดเสียง เกิดความรูสึก คําที่เหมาะกับเนื้อเร่ือง และถอยคําสั้น ๆ ที่มีความหมายเดนชัด 
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โดยนําบทรอยกรองที่เดนในเรื่องดังกลาวมาชี้แนะนําใหนักเรียนพิจารณาแลวรวมกันวิพากษ 
วิจารณ 

6. การขึ้นตนบทรอยกรอง    ครูจะตองนําวิธีการขึ้นตนบทรอยกรองของนักเขียน
ที่มีช่ือเสียงมาแยกแยะพิจารณาใหนักเรียนเห็นวา  นักเขียนบทรอยกรองเหลานั้นมีกลวิธีใน        
การขึ้นตนบทรอยกรองอยางไร 

7. การจบบทรอยกรอง ส่ิงที่นักเรียนจะตองศึกษาเพื่อเปนแนวทาง ในการจบ       
บทรอยกรอง  คือ จะตองศึกษาการจบบทรอยกรองของนักเขียนที่มีช่ือเสียง เชนเดียวกับการศึกษา
การขึ้นตนบทรอยกรอง 

8. การตั้งชื่อเร่ืองครูจะตองเนนใหเห็นความสําคัญของการตั้งชื่อเร่ืองและ
ช้ีใหเห็นวาการตั้งชื่อเร่ืองควรจะตองตรงกับเนื้อหา ตองรัดกุม  ตองแปลกใหม  ตองใชภาษางาย 
และไมซํ้ากับของบุคคลอื่น 

9. การดําเนินการแตงบทรอยกรอง  เมื่อถึงขั้นนี้ครูจะตองเนนใหเห็นวานักเรียน
จะตองมีแนวความคิดวาจะเขียนเรื่องอะไร แลวพยายามลําดับความคิดนั้น หาแบบการขึ้นตนและ
เตรียมการจบของบทรอยกรอง โดยนักเรียนจะตองคิดวางโครงเรื่องไวในใจหรือใสกระดาษ       
เพื่อชวยใหบทรอยกรองดําเนินเรื่องไปตามลําดับ ไมเขียนนอกเรื่องและไมขาดเอกภาพ 

10. กิจกรรมและอุปกรณที่ใชประกอบการสอนแตงบทรอยกรอง ครูตองเลือกใช
ใหเหมาะสมตามโอกาสและความสะดวก 

11. การวัดผลการเขียนบทรอยกรอง   ครูควรจะวัดผลการเขียนบทรอยกรองควบคู
ไปกับการเรียนการสอน ไมควรสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อจบเนื้อหา เพราะจะเปนการวัดผลที่ไมเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน สวนการตรวจงานเขียนครูควรชี้ขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ และ      
ใหกําลังใจแกนักเรียน ไมควรทําใหนักเรียนทอใจ นักเรียนควรจะทราบความเปลี่ยนแปลงของตน
โดยดูไดจากผลงานที่ครูตรวจแกไขให 

 การดําเนินการสอนการแตงคําประพันธเทาที่กลาวมาแลวขางตน เปนการมุงเนน
กระบวนการที่ควบคูไปกับกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูที่ควรจะจัดใหแกนักเรียน
ตามความเหมาะสม 
 รัชนี   ศรีไพรวรรณ  (2529 : 661-674)  กลาววาการสอนบทประพันธหรือ         
บทรอยกรอง ควรมีขั้นตอนดังนี้  

1. สํารวจความสนใจ  หรือความถนัดของนักเรียนที่มีตอบทรอยกรอง 
2. ใหนักเรียนรูจักฉันทลักษณของรอยกรองที่นักเรียนชอบ 
3. ใหนักเรียนกําหนดเรื่อง  และจุดมุงหมายในการเขียน 
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4. ใหนักเรียนรูจักเรียบเรียงและขยายความคิด 
5. ใหนักเรียนลงมือเขียนบทรอยกรองโดยยึดหลักดังนี้ 

5.1 เขียนใหตรงจุดมุงหมายที่คิดวาจะเขียน 
5.2 เขียนใหถูกฉันทลักษณที่ตั้งใจจะเขียน 
5.3 ดําเนินเรื่องใหสอดคลองกัน  เกี่ยวเนื่องกันไปเปนเรื่องเดียวกัน 
5.4 ระวังการใชถอยคํา  เลือกใชถอยคําที่มีความหมายสอดคลองกับเนื้อหา

และอารมณ  บทรอยกรองจึงจะไพเราะ 
5.5 เขียนรอยกรองใหกระชับรัดกุม 
5.6 ใชคําใหเหมาะแกเนื้อเร่ือง 
5.7 ใชสํานวนภาษาใหถูกตอง 
5.8 พยายามสอดแทรกความคิดที่ดีในบทรอยกรอง 
5.9 ขัดเกลาสํานวนใหไพเราะราบรื่น 

 กรรณิการ  พวงเกษม (2534 : 115)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนเขียนบทประพันธ
หรือ บทรอยกรองไว  ดังนี้ 

1. ครูควรนําตัวอยางรอยกรองที่จะใหนักเรียนฝกเขียนมาใหนักเรียนอาน 
2. ครูแนะนําใหนักเรียนรูจักแผนภูมิลักษณะบังคับของการเขียน รอยกรองนั้น ๆ 

นักเรียนจะไดทราบลักษณะบังคับการใชคํา  การสัมผัสคํา 
3. แนะนําใหนักเรียนเขาใจวา เมื่อเขียนเรื่องใด ตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ   

การฝกขั้นแรก ครูอาจใหนักเรียนชวยกันคิด กลุมละ 1 -3 คน  เมื่อทําไดจึงทําเปนรายบุคคล 
4. ใหนักเรียนเขียนรอยกรองแลววาดภาพประกอบเพราะนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาชอบวาดภาพมากจึงควรใหเกิดความสนใจที่จะทํางานและเกิดจินตนาการสรางสรรค 
5. ครูตรวจผลงาน  โดยช้ีแนะเปนรายบุคคล 

 สุจริต  เพียรชอบ  และ สายใจ  อินทรัมพรรย (2536:137-139)  ไดเสนอหลักสําคัญ 
บางประการในการสอนการเขียนบทประพันธรอยกรองสรุปไดดังนี้ 

1. ครูควรนําบทประพันธรอยกรองประเภทตาง ๆ  มาใหนักเรียนไดรูจักอาน  
หรือลองทําดู  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดคุนเคยกับฉันทลักษณประเภทตาง ๆ  เปนทํานองการแนะนํา
ใหนักเรียนรูจักผลงานสรางสรรคดวยรอยกรอง 

2. ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนรูจักสังเกตความแตกตางของฉันทลักษณประเภท
ตาง ๆ 
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3. ในการสอนคําประพันธประเภทรอยกรองนั้น  นักเรียนควรจะไดมีสวนรวมใน
การเรียนอยางแข็งขัน  เร่ิมตั้งแตการอานออกเสียง  ซ่ึงอาจจะเปนการอานทํานองเสนาะ การนับ
จํานวนคํา  การสงสัมผัส  จํานวนเอก-โท  จํานวนครุ ลหุ  แลวอภิปรายสรุปเปนลักษณะบังคับของ
คําประพันธแตละประเภท 

4. ในการสอนทุกครั้งครูควรจะมีขั้นตอนในการสอน  เชน  มีขั้นนําเขาสูบทเรียน  
ขั้นสอน  การใหนักเรียนลงมือชวยกันแตงบนกระดานดํา  หรือชวยกันแตงในกลุมยอย นักเรียนฝก
ปฏิบัติเปนรายบุคคลและการประเมินผล 

5. การแตงคําประพันธรอยกรองนี้  เปนทักษะที่ตองการการฝกฝนอยู เสมอ  
นักเรียนจึงจะมีความคลองแคลวชํานิชํานาญและเกิดความแตกฉาน  ครูจึงควรหาโอกาสใหนักเรียน
ไดฝกฝนแตงคําประพันธอยูเสมอเมื่อมีโอกาส 

6. ครูที่สอนแตงคําประพันธรอยกรองจะตองเปนผูที่มีใจกวาง  อดทนตอบรับ
ผลงานของเด็ก   แมวาผลงานนั้นจะมีความผิดแตกตางไปจากรูปแบบของการเขียนก็ตาม  
นอกจากนั้นครูก็ควรจะไดชวยเหลือแกไขผลงานของนักเรียนดวย 

7. ครูที่สอนควรจะไดนําวรรณกรรมรวมสมัยมาประกอบการสอนบาง  ทั้งนี้เพื่อ    
จะใหนักเรียนเห็นแนวโนมของคําประพันธยุคใหมทั้งที่ใหอารมณและความคิด  ไมควรติดอยูกับ
ฉันทลักษณแบบเดิมจนเกินไปนัก 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539:226-227)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนเขียน
บทประพันธหรือบทรอยกรองไว  ดังนี้ 

1. ขั้นเรียงรอยความคิดตน  เปนขั้นที่ฝกใหเด็กรูจักคิดอยางตอเนื่องแลวเขียน
ความคิดนั้นดวยภาษารอยแกวเปนขอความสั้น ๆ (เปนประโยคหรือวลีก็ได)  โดยไมตองคํานึงถึง
จํานวนคําและการสัมผัสตามลักษณะรอยกรอง  แตตองใหขอความตอเนื่องเปนเนื้อเร่ืองเดียวกัน 

2. ขั้นฝกฝนใหรูจักสัมผัส  เปนขั้นที่ฝกใหเด็กรูจักคําสัมผัสคลองจองวามีลักษณะ
อยางไร  แลวฝกใหนักเรียนคนหา  หรือเขียนคําที่สัมผัสกัน เพื่อใหเกิดความเคยชินกับเสียง        
การสัมผัส 

3. ขั้นรูจักจัดคําคลองจอง  เปนขั้นที่ฝกใหเด็กรูจักจังหวะการสัมผัสระหวาง
กลุมคําแลวเขียนกลุมคําสัมผัสคลองจองกัน  และมีใจความตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน 

4. ขั้นเห็นรูปของฉันทลักษณ  เปนขั้นที่ฝกใหเด็กไดเรียนรูรูปแบบฉันทลักษณ
ของบทรอยกรอง  โดยเริ่มจากบทรอยกรองงาย ๆ เชน  กลอนสี่  หรือกาพย  แลวใหฝกอาน ฝกฟง  
สังเกตจํานวนคําและจังหวะการสัมผัสตามลักษณะของบทรอยกรองนั้น ๆ    
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5. ขั้นเขาใจหลักการเขียน   เปนขั้นที่ฝกใหเด็กได เรียนรูหลักในการเขียน                
บทรอยกรองวาจะตองเขียนตามรูปแบบฉันทลักษณ  โดยมีความตอเนื่องกันและกําหนดโครงเรื่อง      
ที่จะเขียนใหชัดเจนมีการใชคําที่เหมาะสมและใจความของบทรอยกรองตองเปนเรื่องเดียวกัน 

6. ขั้นลองปรับเปลี่ยนรวมเขียนบาง  เปนขั้นที่ฝกใหเด็กไดเร่ิมเขียนบทรอยกรอง
โดยเร่ิมตนจากกิจกรรมงาย ๆ เชนการเรียงบทรอยกรองใหถูกตองตามลักษณะการสัมผัส  เติมคําที่
ขาดหายไปใหสมบูรณ   หรือปรับเปลี่ยนคําในบทรอยกรองใหถูกตองตามลักษณะและเนื้อหาที่
สอดคลองกัน  เปนตน   

7. ขั้นลงมือสรางผลงานตน    เปนขั้นการฝกที่ยากขึ้น โดยการใหนักเรียนลงมือ
เขียนบทรอยกรองดวยตนเอง  โดยเริ่มตนจากกิจกรรมงาย ๆ กอน เชน เขียนตามผังเขียนเลียนแบบ
ขึ้นตนแลวใหเขียนตอ  เขียนตามหัวขอที่กําหนด  เขียนบรรยายภาพ  เปนตน 

8. ขั้นประเมินผลและชื่นชม  เปนขั้นประเมินผลงานการเขียนของนักเรียน โดยครู
หรือนักเรียนเอง  เพื่อหาจุดเดน  หาจุดบกพรองที่ตองแกไขใหสมบูรณและเปนขั้นที่ครูจัดกิจกรรม
สงเสริมใหกําลังใจนักเรียนไดแสดงออกในวงกวางและตอเนื่อง เชน การนําผลงานมาอานใหเพื่อน
ฟง  การนําผลงานของเด็กมาแสดงละคร  จัดนิทรรศการผลงานพิมพเผยแพรงานของเด็ก เปนตน 
 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2534 : 25-28) ไดกลาวถึงการฝกแตง    
กลอนสุภาพไว ดังนี้ 
 1.  ฝกอานบทกลอนใหซาบซึ้ง  หมายความวา  กอนที่จะใหนักเรียนฝกแตงกลอน
สุภาพนั้น  ขั้นแรกตองใหนักเรียนไดฟง  ไดอาน  ใหเกิดความซาบซึ้งไพเราะ โดยการปลูกความรัก 
ความชอบ  ความพอใจ  และเห็นความสําคัญของกลอนสุภาพกอน อานแลวบอกความงดงาม     
บอกความไพเราะในดานเสียงสัมผัส  และพรรณนาใหเห็นภาพได 
 2.  เขาถึงศัพท  ฝกถอดความจากรอยกรองใหเห็นเปนรอยแกว  หมายความวา ผูฝก
แตงกลอนจะตองรูความหมายของศัพท   รูจักฟงและอานอยางไพเราะจนซาบซึ้งกอน และผูฝกตอง
เขาใจความหมายของคําดวยจึงจะซาบซึ้งกินใจ เชน ถามความหมายของคําศัพทยาก  หากตอบ
ไมไดใหเปดพจนานุกรม  ฝกถอดความจากบทประพันธใหเปนรอยแกว 
 3.  ฝกจับทํานองลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ  หมายถึง  เมื่อฟงหรืออานทํานอง
ของกลอนสุภาพแลว  บอกไดวาเปนกลอนสุภาพ  เทียบกับการจับทํานองเพลง  แมจะใชเนื้อรอง
ใดๆ สามารถบอกไดวา  เปนกลอน 6  กลอน 7  กลอน 8  หรือกลอน 9  เชน  ใหตัวอยางมา 2 บท    
ผูฝกสามารถบอกไดวา  เปนกลอนชนิดใด 
 4.  บอกตําแหนงสัมผัสบังคับ  สัมผัสในได  เปนการฝกใหรูจักพิจารณาและสังเกต
เสียงสัมผัส  เชน  ใหผูฝกตอบไดวาตําแหนงใดเปนสัมผัสบังคับ  สัมผัสใน 
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 5.   ฝกหาคําคลองจอง  เปนการฝกเลนคําคลองจอง  โดยเริ่มฝกจากงายไปหายาก  
เชน  ฝกคําคลองจองคําเดียว  ฝกคําคลองจอง 2 คํา  ฝกคําคลองจองผสม  เชน  เมื่อคนใดคนหนึ่ง       
ออกเสียงคําที่มีพยางคเดียว  เปนสระใด  คนอื่นๆ ก็ตอคําใหเปนสระนั้น 
 6.   ฝกเติมใหสัมผัส  เปนการนํากลอนสุภาพที่แตงไวบางสวน แลวเวนชองวาง
ตรงสัมผัสไวหัดเติม  ตัวอยางเชน 
 ชายหาดพัทยา  คล่ืนซัด……สูหาดทราย (ซู , ซา , มา , พา) 
  ระรอกเปนริ้ว……  ไลตามกันเปนหล่ันมา (สาย , ราย , ฉาย , ทราย) 
 7.  ฝกแกสัมผัสแทนคําสัมผัสผิด  เปนการนําคําสุภาพ  ที่แตงสัมผัสผิดๆ ไวมา
แกไขใหถูกตอง  เชน  แกสัมผัสโดยเสนอตัวเลือกให  ตัวอยาง  เชน 
   ประเมินคาดวยเงินตรา คิดขึ้นมาก็นาขํา  (ขัน , หยัน) 
 ไยไมวัดดวยคุณธรรม สรรคมาเปรียบเทียบวัดคน (ธรรม , นิสัย) 
 8.  ฝกหัดแตงตอคําใหเปนกลอน  เปนการกําหนดกลอนสุภาพวรรคใดวรรคหนึ่ง
แลวใหนักเรียนแตงตอ  ตัวอยาง  เชน 
 ปาไมใกลจะหมด Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 9.   ฝกเรียงลําดับวรรคใหเปนกลอน เปนการฝกโดยใหบทรอยกรองแตละวรรค
มาแลว  ใหนักเรียนเรียงลําดับวรรคใหม  ใหเปนกลอนสุภาพ  ดังตัวอยาง 
 1. หมั่นศึกษาเลาเรียนเพียรขยัน 2. ผูใหญนั้นทานเอื้อเฟอควรเชื่อฟง 
 3. นักเรียนดีมีวินัยใฝกาวหนา 4. สามัคคีดีเลิศประเสริฐครัน 
 เรียงลําดับวรรคใหมใหเปนกลอนสุภาพได ดังนี้ 3-1-4-2 
 10. แบงวรรคตอนวางโครงเรื่องกอนเร่ิมเขียน ขั้นตอนนี้ผูฝกเขียนกลอนสุภาพ
จะตองมีจุดมุงหมายในการแตงกลอนสุภาพ  เนื้อหาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร จะตองมีการวาง      
โครงเรื่องกอน   
ตัวอยาง  การแตงกลอนสุภาพเกี่ยวกับเนื้อหาการแตงกลอนสุภาพ 
 การแตงกลอนสุภาพ 

1. 1 บทมี 4 วรรค 
2. วรรคหนึ่งมี 8 พยางค 
3. ลักษณะบังคับ 
4. ลักษณะสัมผัส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                                                              36 

 11. กําหนดหัวขอใหฝกแตง  เปนขั้นตอนสุดทาย (บางทานใชในขั้นแรกจึง         
ไมประสบความสําเร็จ) เมื่อผานขั้น 1-10 แลวกําหนดหัวขอจะแตงไดทุกคน 

 ขอควรคํานึงในการกําหนดหัวขอใหแตง 
1. หัวขอที่กําหนดให  มีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน 
2. หัวขอที่กําหนดใหควรเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ 
3. หัวขอที่กําหนดใหตองสั้นและมีใจความชัดเจน 

 จากแนวทางของนักการศึกษาขางตนไดเสนอแนะวิธีสอนเขียนบทประพันธ สรุป
ไดวาการสอนเขียนบทประพันธใหประสบความสําเร็จ ควรเริ่มตนจากการใหความรู เรื่อง            
การเลือกใชคํา ฝกใหนักเรียนรูจักรวบรวมคํา เรียนรูเกี่ยวกับฉันทลักษณของบทประพันธ และ
หลักการลําดับแนวความคิดที่ถูกตอง เปดโอกาสใหมีการฝกฝนแตงบทประพันธตามความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน เปนการเสริมสรางจินตนาการและสรางสรรคผลงานในการเขียน      
บทประพันธ 
 
4.   เอกสารที่เก่ียวของกับแบบฝก 

 4.1 ความหมายของแบบฝก 
 แบบฝกหรือแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู  เพื่อมุงเนน     
การพัฒนาทักษะตางๆ ใหแกผูเรียนมี  นักการศึกษาไดใหความหมายของแบบฝกไว  ดังนี้ 
 ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 26) ไดใหความหมายของแบบฝกสรุปไดวา
แบบฝกหมายถึง  ส่ิงที่นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกที่ครอบคลุม
กิจกรรมที่นักเรียนพึงกระทํา  อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได 
 สวัสดิ์  สุวรรณอักษร  (2531 : 107) ไดใหความหมายของแบบฝกสรุปไดวา     
แบบฝก  หมายถึง  ส่ือเอกสารประกอบการสอนใหนักเรียนไดปฏิบัติ  เมื่อครูไดอธิบายทฤษฎีหรือ
ใหความรูตามเนื้อหาไปแลว  โดยมุงใหนักเรียนฝกทําดวยตนเองเพื่อจะไดมีทักษะมากขึ้น     
 กฤติยา  เรวัต (2538 : 44)    ไดกลาวไววาแบบฝก  หมายถึง  ส่ือการสอนที่สรางขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหแกนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนจนมีประสบการณ  แบบฝกจะมแีบบฝกหดั
ใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อทบทวนความรูที่ไดเรียนในแบบฝก    และเพื่อใหครูกับนักเรียนไดทราบ
ขอบกพรองในการเรียนการสอน  จะไดแกไขใหการเรียนการสอนพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม 
 สราวดี  เพ็งศรีโคตร (2539 : 29)   ไดใหความหมายของแบบฝกวา หมายถึง         
งานกิจกรรมหรือประสบการณที่ครูจัดใหนักเรียนไดฝกหัดกระทําเพื่อทบทวน ฝกฝนเนื้อความรู
ตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลว ใหเด็กเปนความจํา จนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
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 อารี  บัวคุมภัย  (2540 : 18)  ไดใหความหมายของแบบฝกสรุปไดวา  แบบฝก  
หมายถึง  เอกสารที่สรางขึ้นดวยลักษณะหรือรูปแบบที่หลากหลาย  มีจุดประสงคเพื่อมุงเสริมทักษะ
ตาง ๆ ใหเกิดแกผูเรียนในขณะเรียนหรือหลังจากเรียนบทเรียนจบแลว 
 กันตดนัย  วรจิตติพล (2542 : 34)  ไดกลาวไววา แบบฝกคือ เครื่องมือทางการเรียน
อยางหนึ่งของนักเรียนที่มุงใหนักเรียนฝกทําดวยตนเอง   เพื่อจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้น 
หลังจากที่ไดเรียนรูในภาคกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม 

 กันเทอรและคณะ (Gunter  et  al.  1990 : 80)  กลาววา แบบฝกมักใชในการให
นักเรียนฝกเรียนดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนักเรียน โดยการให
ครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชน ครูใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบคําถามขอแรก และครูชวย
ใหคําแนะนํา  จากนั้นจึงใหนักเรียนทําดวยตัวเอง และหลังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ ครูและ
นักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของการฝกรวมกัน 
 พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ (The  American  Heritage  Dictionary  1992 : 641, 
อางถึงในกฤติกา  ปานสีทอง 2539 : 44) ไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไววา แบบฝกเปน
เครื่องมือทางการเรียนชิ้นหนึ่งสําหรับนักเรียน    โดยในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือ
กิจกรรม และมีชองวางใหนักเรียนเขียนคําตอบหรือฝกทําบทเรียนในชั้นเรียน 
 สรุปไดวา แบบฝกคือเคร่ืองมือทางการเรียนอยางหนึ่งที่สรางขึ้นสําหรับให
นักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้น
หลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลว  นอกจากนี้แบบฝกยังเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียน     
ประสบผลสําเร็จในการเรียนและเปนการแกไขปญหาการเรียนการสอน 

 4.2    ทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับแบบฝก 
 ทฤษฎีและแนวคิดของธอรนไดค 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 99) กลาวถึงทฤษฎีของ        
ธอรนไดควา การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง  โดยแสดงใน
รูปแบบตาง ๆ จนกวาจะเปนที่พอใจซึ่งเรียกวาลองผิดลองถูก  สรุปเปนกฎการเรียนรูของธอรนไดค 
ดังนี้ 

1. กฎแหงความพรอม    กลาวถึงสภาพความพรอมของนักเรียนทั้งรางกายและ
จิตใจถานักเรียนมีความพรอมยอมนําไปสูการเรียนรู 

2. กฎแหงการฝกหัด     กลาวถึงการฝกกระทําซํ้าบอย  ๆ  ยอมทําใหเกิดการเรียนรู 
ไดนาน  แตถาไมกระทําซํ้าบอย ๆ จะทําใหการเรียนรูนั้นไมคงทนถาวร 
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3. กฎแหงผลที่ไดรับ  กลาวถึงผลที่ไดรับวา เมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู       
ไปแลว ถาไดรับผลเปนที่พึงพอใจ นักเรียนยอมอยากจะเรียนรูอีกตอไป แตถาไดรับผลที่ไม         
พึงพอใจยอมไมอยากเรียนรูหรือเกิดความเบื่อหนาย  ซ่ึงขึ้นอยูกับความพึงพอใจของแตละบุคคล 
  เดโช  สวนานนท  (2521 : 159-163)  ไดกลาวถึง  ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค
และสกินเนอร  (Thorndike and  Skinner)  ดังนี้ 
  ธอรนไดค  (Thorndike)  ไดตั้งกฎการเรียนรูขึ้น  3  กฎ  ซ่ึงนํามาใชในการสราง    
แบบฝก  ไดแก 

  1.  กฎแหงผล (Law of  effect)  มีใจความวา  การเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับ     
การตอบสนองจะดียิ่งขึ้นเมื่อผูเรียนแนใจวาพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกตอง  การใหรางวัล    
จะชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อีก 

  2.  กฎแหงการฝกหัด  (Law  of  exercise)  มีใจความวา  การที่มีโอกาสไดกระทํา
ซํ้า ๆ ในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจะทําใหพฤติกรรมนั้น ๆ สมบูรณยิ่งขึ้น การฝกหัดที่มี       
การควบคุมที่ดีจะสงเสริมตอผลการเรียนรู 

  3.  กฎแหงความพรอม  (Law  of  readiness)  มีใจความวา  เมื่อมีความพรอมที่จะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถามีโอกาสไดกระทํา  ยอมเปนที่พอใจแตถาไมพรอมที่จะ
ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมการบังคับใหกระทํายอมทําใหเกิดความไมพอใจ 

  สกิน เนอร   (Skinner)   ได เสนอแนวคิดที่ เกี่ ยวของกับการสร างแบบฝก                  
มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  การเรียนรูจากการวางเงื่อนไขใหปฏิบัติ  (Operant  conditioning)  หมายถึง      
แนวทฤษฏีการเรียนรูที่อธิบายวาพฤติกรรมจะมีอัตราความเขมขนตามการตอบสนองสูงขึ้นเมื่อ
ไดรับการเสริมแรง  (Reinforcement) 

  2.  กระบวนการเสริมแรง  (Reinforcement)  หมายถึง  กระบวนการที่นํามาใชเพื่อ  
การเพิ่มหรือลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนั้นจะมีการใชตัวเสริมแรง  (Reinforcer)  
เชน คําชมเชย  รางวัลที่เปนวัตถุหรือสัญลักษณ  หรือสิทธิพิเศษตาง ๆ ตลอดจนการใหรูผล         
การกระทําของตนเอง 

  3.  การใหการเสริมแรงทันทีทันใด  (Immediate  Reinforcement)  หมายถึง             
การกําหนดใหมีการเสริมแรงอยางทันทีทันใดที่มีการตอบสนอง เชน  เมื่อนักเรียนตอบครู                  
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ใหการเสริมแรงทันทีวา  คําตอบของนักเรียนนั้นถูกหรือผิด  การรีรอการเสริมแรงจะทําใหเกิด   
การเรียนรูลาชาไป 

    พรรณี  ชูทัย (2522  : 145-148) แนะนําหลักจิตวิทยาที่ควรใชในการสรางแบบฝก
ดังนี้ 

1. การจูงใจ คือการจัดแบบฝกหัดเรียงตามลําดับจากงายไปหายาก   จากสั้นไปสู
ยาวควรสรางแบบฝกใหหลายรูปแบบ  โดยใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน เพื่อชวยกระตุน
ใหอยากเรียนมากขึ้น 

2. การฝกหัด คือ การใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมซ้ํา ๆ  เพื่อชวยเสริมความรู      
ความเขาใจที่ถูกตอง 

3. ความใกลชิด  คือ    การใชส่ิงเราและการตอบสนองเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกัน   
จะสรางความพอใจใหแกนักเรียน 

4. กฎแหงผล  คือ  การใหนักเรียนไดทราบผลของการทํางานของตนเองโดย     
การเฉลยคําตอบใหทราบ  เพื่อชวยใหนักเรียนทราบขอบกพรองและนําไปปรับปรุงแกไข  
กระบวนการเหลานี้จะสรางความพอใจใหนักเรียน 
 สุจริต  เพียรชอบ   และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2523 : 52 -62) ไดกลาวถึงทฤษฎี
การเรียนรูทางจิตวิทยาที่ตองนํามาใชในการสรางแบบฝกสรุปไดดังนี้ 

1. กฎเกี่ยวกับการฝกหัด (Law  of  Exercises) ของ ธอรนไดด  ซ่ึงกลาววา  ส่ิงใด
ที่มีการฝกหัดจะทําใหผูฝกมีความคลองแคลวและสามารถทําไดดี (Law  of  use) และส่ิงใดที่ไมได
รับการฝกหัด  จะทําใหทําไดไมดี (Law  of  disuse) 

2. ความแตกตางระหวางบุคคล    ควรคํานึงวา นักเรียนแตละคนมีความสามารถ
และความสนใจตางกัน  ฉะนั้นในการสรางแบบฝกควรมีความยากงายพอเหมาะและควรมีหลาย
แบบ 

3. การจูงใจผูเรียน  โดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก 
4. ใชแบบฝกสั้น ๆ เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 29 - 30) ไดกลาวถึงหลักทฤษฎี        
การเรียนรูทางจิตวิทยาในการสรางแบบฝกเสริมทักษะ ดังนี้ 
                           1.   การฝกหัด การใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมซ้ํา ๆ     ยอมทําใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจที่แมนยํา 
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                           2. ความแตกตางระหวางบุคคลในการสรางแบบฝก ควรคํานึงวา ผูเรียนแตละคน
มีความรู ความถนัด ความสามารถ และความสนใจตางกัน ดังนั้น ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม 
คือไมยากหรืองายเกินไป และควรมีหลาย ๆ แบบ 
                           3.  การจูงใจใหผูเรียน โดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก เพื่อเปนการดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน 
                           4.  การใหผูเรียนทราบผลการทํางานของตน การเฉลยคําตอบใหทราบ เพื่อให
ผูเรียนทราบผลงานของตนวาตองปรับปรุง แกไขหรือกาวหนาเพียงใด และในสวนตัวผูสอนเอง     
ก็จะทราบไดวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับความชวยเหลืออยางไร 
  จากกฎแหงการฝกของธอรนไดค และสกินเนอร สามารถนํามาเปนแนวทาง              
ในการสรางแบบฝกได 

 4.3    หลักในการสรางแบบฝก 
   รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2517  : 412-413)  กลาวถึงหลักในการจัดทําแบบฝกทักษะวา 

1. ใหสอดคลองกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและลําดับขั้นของการเรียน       
เด็กแรกเกิดยังมีประสบการณนอย  แบบฝกทักษะจะตองอาศัยรูปแบบสีสวยจูงใจเด็กและเปนไป
ตามลําดับความยากงาย เพื่อใหเด็กมีกําลังใจทํา 

2. ใหมีจุดมุงหมายวามุงจะฝกในดานใดแลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายที่   
วางไว  ครูตองจัดทําไวลวงหนาเสมอ 

3. คํานึงถึงความแตกตางของเด็ก  ถาสามารถแยกตามความสามารถแลวจัดทํา     
แบบฝกเพื่อสงเสริมเด็กแตละกลุมไดก็ยิ่งดี 

4. แบบฝกตองมีคําชี้แจงงาย ๆใหเด็กสามารถทําตามคําส่ังได 
5. แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูตองตรวจพิจารณาใหถ่ีถวน อยาใหมีขอผิดพลาดได 
6. การใหเด็กทําแบบฝกแตละครั้งตองใหเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของ

เด็กเล็ก ๆ ยอมสนใจจะทําส่ิงใดอยูไดไมนาน 
7. ควรทําแบบฝกหลาย ๆ แบบ  เพื่อใหเด็กเรียนรูไดกวางขวางและสงเสริมใหเกิด

ความคิด 
      วรนาถ  พวงสุวรรณ  (2518 : 34 - 37)   ไดกลาวถึงหลักในการสรางและวางแผน   
การสรางแบบฝกสรุปได  ดังนี้ 

1. ตั้งวัตถุประสงค 
2. ศึกษาเนื้อหา 
3. ศึกษาขั้นตอนในการสรางแบบฝก 
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3.1 ศึกษาปญหาในการเรียนการสอน 
3.2 ศึกษาจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและจิตวิทยาพัฒนาการ 
3.3 ศึกษาเนื้อหาวิชา 
3.4 ศึกษาลักษณะของแบบฝก 
3.5 วางโครงเรื่องและกําหนดรูปแบบของการฝกใหสัมพันธกับโครงเรื่อง 
3.6 เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมบรรจุในแบบฝกตามที่กําหนดไว 

                       วรรณ  แกวแพรก (2526 : 87) ไดกลาววา    เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไวครูตองมีหลักในการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะดังนี้ 
 1. มีความมุงหมายในการจัดอยางแนนอน เชน ถาเปนแบบฝกเสริมทักษะเกี่ยวกับ
การผูกประโยค  ครูตองกําหนดใหเปนที่แนชัดวา แบบฝกนั้น ๆ ตองการเสริมทักษะในเรื่องใด  
เปนตนวา  มุงเสริมทักษะในการกําหนดคําใหผูกประโยค  เติมคําลงในชองวางของประโยค 
เรียงลําดับในประโยคใหถูกตอง การใชคําขยาย ขยายคําในประโยค 
 2. ตองจัดจากงายไปหายาก และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

3.  ตองจัดหลังจากสอนบทเรียน หรือเนื้อหานั้น ๆ แลว 
4.  ตองจัดทําแบบฝกเสริมทักษะไวลวงหนา โดยทําไวเปนรายเนื้อหาหรือทําไว   

เปนบทตามบทเรียน หรือหลายบทเรียนรวมกันครั้งหนึ่ง พรอมกับทําเฉลยไวดวย 
หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2529  : 149-151)  ไดเสนอหลักในการสราง

แบบฝกเรียนดวยตนเอง  ดังนี้ 
1. แบบฝกนี้ตองเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
2. มีคําชี้แจงงายๆ และส้ันๆ เพื่อใหเด็กเขาใจ 
3. เรียงใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนของความยากงาย เพื่อใหเด็กมีกําลังใจทํา

แบบฝกหัดนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 
4. ตองมีความถูกตอง  ครูควรตรวจพิจารณาดูใหดีดวย  อยาใหมีขอผิดพลาดได 
5. เนื่องจากนักเรียนแตละคนมีขอแตกตางกัน  แบบฝกหัดที่กําหนดใหนักเรียน

เกง  ปานกลาง  ออน  ควรยากงายกวากันนั้นคือ ควรมีแบบฝกหัดใหมาก ๆ เด็กที่มีความสามารถ
มากจะทําไดมาก 

           การสรางแบบฝกตองอาศัยหลักจิตวิทยาเขาชวยโดยคํานึงถึงความแตกตาง         
ความสนใจของนักเรียน จึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิชัย  เพ็ชรเรือง (2531 : 77)  ไดสรุปหลักในการจัดทําแบบฝกไวดังนี้ 

1. แบบฝกตองมีเอกภาพและความสมบูรณในตัวเอง 
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2. เกิดความตองการของผูเรียนและสังคม 
3. ครอบคลุมหลายลักษณะวิชาโดยบูรณาการใหเขากับการอาน 
4. ใชแนวคิดใหมในการจัดกิจกรรม 
5. สนองความสนใจใครรูและความสามารถของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม 

ในการเรียนเต็มที่ 
6. คํานึงถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน 
7. เนนการแกปญหา 
8. ครูและนักเรียนไดมีโอกาสวางแผนงานรวมกัน 
9. แบบฝกควรเปนสิ่งที่นาสนใจ  คือ เปนสิ่งที่ความแปลกใหมพอสมควร เปนสิ่ง

ซ่ึงสมองสามารถปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของเด็กได 
 บัทส (Butts 1974 : 85) ไดกลาวถึงหลักในการสรางแบบฝกไว  ดังนี้ 

1. กอนสรางตองกําหนดโครงรางกอนวาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับเรื่องอะไร              
มีจุดประสงคอยางไร 

2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะใชสรางแบบฝก 
3. เขียนจุดประสงคพฤติกรรมและกําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกัน 
4. แบงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกจิกรรมยอยโดยคํานึงถึงความเหมาะสม

ของผูเรียน และเรียงกจิกรรมหรืองานที่นักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปยาก 
5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 
6. กําหนดเวลาที่จะใชแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
7. ควรประเมินผลกอนและหลังเรียน 
8. สําหรับขั้นตอนในการฝกนั้นจะเริ่มดวยการทดสอบกอนเรียน แลวใหนักเรียน

ทําแบบฝกเมื่อจบแบบฝกแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน 
 ซีลสและกลาสโกว(Seels  and  Glasgow  1990: 50) เสนอขั้นตอนการสรางแบบฝก
ไวดังนี้ 

1. วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน   โดยรวบรวมปญหาจากการประเมิน
ความตองการของนักเรียน 

2. วิเคราะหภาระงาน     โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะตาง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรม
ทางการเรียนและทัศนคติ จากนั้นจึงวิเคราะหวิธีการสอนเพื่อกําหนดวิธีที่ตองการ 

3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  และกําหนดเกณฑการทดสอบเพื่อใหสัมพันธ
กับจุดประสงค 
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4. กําหนดกลวิธีการสอนหรือสวนประกอบของการสอน  เชน ขั้นนํา ขั้นเสนอ
เนื้อหาหรือข้ันการฝกปฏิบัติ 

5. เลือกรูปแบบการสอนและสื่อที่จะนํามาสรางเปนแบบฝก 
6. วางแผนผลิต พัฒนาสื่อ  ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาสื่อเพื่อใหสอดคลอง

กับโครงการสอน 
7. วางแผนและกําหนดกลวิธีที่จะใชในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ (Formative  

Evaluation)  รวบรวมขอมูลในขั้นการวัดการเรียนรูรายจุดประสงค      เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุง
หรืออาจมีการทดสอบใหม 

8. วางแผนขั้นตอนในการใชเครื่องมือ 
9. ดําเนินการประเมินผลขั้นสรุป (Summative  Evaluation) 
10. นําแบบฝกที่ผลิตออกเผยแพร 

 

 ขั้นตอนการสรางแบบฝกของ ซีลสและกลาสโกว  สรุปไดดังแผนภูมิตอไปนี ้
 
 

 
  
                 

 
 

 
 

 
 

ที่มา  :  B.  Seels and  Z.  Glasgow,  Exercise  in  Instructional  Design  (USA : Merrill Publishing 
Company,  1990),  50.  
                       สรุปไดวา หลักในการสรางแบบฝกประกอบดวย  การกําหนดจุดมุงหมายวา
ตองการฝกในเรื่องใด  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสรางแบบฝก  เขียนจุดประสงค         
เชิงพฤติกรรมกําหนดวิธีการสอนและสื่อท่ีจะนํามาสรางแบบฝก และลงมือผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ของแบบฝกกอนที่จะนําแบบฝกไปใชจริงหรือเผยแพร 
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 4.4    ลักษณะของแบบฝกท่ีดี 
        ทักษะทางภาษาไทยตองอาศัยการฝกฝนอยู เสมอ ดังนั้นผูสอนควรคํานึงถึง
องคประกอบ ในการสรางแบบฝก   เพื่อทบทวนความรูหรือฝกทักษะใหแกนักเรียนโดยคํานึงถึง
ลักษณะของแบบฝกที่ดี  ซ่ึงมีนักการศึกษาไดใหขอเสนอแนะไว  ดังนี้  
                      ศศิธร  สุทธิแพทย (2517 : 72)  สรุปลักษณะของแบบฝกที่นักเรียนสนใจและ
กระตือรือรนที่จะทํา  ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ใชหลักจิตวิทยา 
2. สํานวนภาษางาย 
3. ใหความหมายตอชีวิต 
4. คิดไดเร็วและสนุก 
5. ปลุกความสนใจ 
6. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
7. อาจศึกษาดวยตนเองได 

        นิตยา  ฤทธิโยธี  (2520  : 1)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไว  ดังนี้ 
1. เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
2. เหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของเด็ก 
3. มีคําชี้แจงสั้นๆ ที่ทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย 
4. ใชเวลาเหมาะสม คือไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 
5. เปนสิ่งที่นาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

 สมชัย  ไชยกุล (2526 : 14 –45, อางถึงใน พิณเพชร  บูรณภิญโญ 2545 : 45 – 46)  
ไดศึกษาเรื่องการสรางแบบฝกและเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกทางภาษาไว ดังนี้  

1. แบบฝกควรสรางขั้นเพื่อฝกสิ่งที่จะสอน มิใชทดสอบวานักเรียนเรียนรู
อะไรบาง 

2. แบบฝกหนึ่ง ๆ ควรเกี่ยวกับโครงสรางเฉพาะของสิ่งที่จะสอนเรื่องเดียว 
3. ส่ิงสําคัญที่จะฝกควรเปนสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยูแลว  เชน จากบทสนทนา        

การอาน  หรือการพูดคุยกัน 
4. ขอความที่นํามาฝกในแตละแบบฝกควรสั้น เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความยุงยากใจ 
5. แตละแบบฝกควรออกเสียงใหมากที่สุดจะเปนการสรางนิสัยการอานออกเสียง   

ในภาษาไทยไดดี 
6. แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนาเทานั้น 
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7. ในการฝกที่เกี่ยวกับโครงสรางของภาษาไทยไมควรใชศัพทมากนัก 
8. แบบฝกควรเปนแบบออกเสียงจนกวานักเรียนจะออกเสียงไดถูกตอง แลวจึงให

ทําแบบฝกอานหรือเขียน 
9. ส่ิงที่ไมควรมองขามไปคือการฝกออกเสียงโดยใชสัมผัสและรอยกรอง 

 สรุปไดวา ลักษณะแบบฝกที่ดีจะตองสรางขึ้นตามหลักการสรางแบบฝก และตอง
คํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยา  เนื้อหาตองเหมาะสม และสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
และตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค  อีกทั้งตองใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน นาสนใจและทาทาย
ความสามารถ 

 4.5 ประโยชนของแบบฝก 
          รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2517  : 189)  ไดสรุปประโยชนของแบบฝกไว ดังนี้ 

  1.  ทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเปนเครื่องอํานวยประโยชนในการเรียนรู 
 2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน 
 3.  ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลตนเองได 
 4.  ฝกใหนักเรียนทํางานลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 มาสวิมล  รักบานเกิด (2526 : 27) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกสรุปไดวา  

แบบฝกชวยใหครูทราบพัฒนาการทักษะทางภาษา  และขอบกพรองของนักเรียน อีกทั้งชวยให
นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 
                       วนิดา  สุขวนิช (2536 : 36, อางถึงใน เชาวณี  คําเลิศลักษณ 2542 : 37)ไดกลาวถึง
ประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 

1. แบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ เปนอุปกรณการสอนที่ชวย
ลดภาระของครูไดมาก 

2. แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากนักเรียน                      
มีความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถ
ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 

3. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 
4. แบบฝกเปนเครื่องชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 
5. แบบฝกเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละครั้ง 
6. แบบฝกสามารถชวยใหนักเรียนทบทวนไดดวยตนเอง 
7. การใหนักเรียนทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนได

ชัดเจนซึ่งจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทันที 
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8. แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือ จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝน
เต็มที่ 

9. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลวจะชวยใหครูประหยัดเวลา และชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีความสุขและมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนและสราง
ความเชื่อมั่นแกนักเรียน ทําใหเห็นความกาวหนาดานทักษะการใชภาษาของตนเอง 
 ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง (2537 : 16) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา แบบฝก
เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครู
ไดมากเพราะแบบฝกเปนส่ิงที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบระเบียบ  แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการใช
ภาษาเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีขึ้น ชวยในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคลแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ      นอกจากนี้แบบฝก
ชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยฝกทันทีหลังจากที่ เด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ฝกซํ้า     
หลายๆครั้งและเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 
                      ละเอียด  คชวัฒน (2537 : 16) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกสรุปไดวา แบบฝก
เปนเครื่องมือชวยใหเกิดการเรียนรู เปนเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  ชวยใหครูทราบ
ความกาวหนา หรือขอบกพรองของนักเรียน และชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 
 กฤติยา  เรวัต (2538 : 46) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไววา เปนส่ิงเราที่
เหมาะสมกับการนําไปพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะเรื่องการเขียน  นอกจากนี้แบบฝกยังชวย
ประหยัดเวลาและแรงงานในการเตรียมการสอนของครูไดเปนอยางดี 

 เพ็ตตี้   (Petty 1963 : 469-472)  ไดกลาวถึง ประโยชนของแบบฝกไว ดังนี้ 
1. เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอน

ที่ชวยลดภาระของครูไดมาก  เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ 
2. ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา แบบฝกเปนเครื่องมือชวยใหเด็กฝกทักษะการใช

ภาษาใหดีขึ้น แตตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา

แตกตางกัน   การใหเด็กทําแบบฝกหัดที่ เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็ก        
ประสบผลสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 

4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทนได โดยการกระทําดังนี้ 
 4.1   ฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ  

4.2 ฝกซ้ําหลายๆครั้ง 
4.3 เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 
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5. แบบฝกที่ใชตองเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
6. แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลมแลวนั้น  เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง 

เพื่อทบทวนดวยตนเองไดตอไป 
7. การใหเด็กทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กได

ชัดเจน  ซ่ึงชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นไดทันทวงที 
8. แบบฝกจัดขึ้นนอกเหนือจากที่อยูในหนังสือแบบเรียนจะชวยใหเด็กไดฝก     

อยางเต็มที่ 
9. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยจะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงาน  และเวลา          

ในการที่ตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานนักเรียนไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียน 
ทําใหมีโอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น 

10. แบบฝกจะชวยประหยัดคาใชจาย  เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมที่แนนอน 
ยอมลงทุนต่ํากวาที่จะพิมพ ลงในกระดาษไขทุกครั้ง   และนักเรียนสามารถบันทึกและมองเห็น
ความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 
 สรุปไดวา    แบบฝกเปนเครื่องมือที่มีประโยชน เพราะเปนการจัดประสบการณ
ใหแกนักเรียน  จนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพสามารถนํามาใชใน
ดาน   การฝกทักษะทางภาษาไทยใหกับนักเรียนโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาในการสราง    
แบบฝกใหเหมาะสม  นาสนใจ  อีกทั้งใชเปนสื่อพัฒนาทักษะความสามารถดานการเขียนไดเปน
อยางดี 
 
5.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 5.1   งานวิจัยในประเทศ 
 วรรณศิริ  ผลประมูล  (2545 : บทคัดยอ)  วิจัยเร่ือง  “การเปรียบเทียบความสามารถ   
ในการเขียนรอยกรองและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   
ที่ได รับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบการสอนกับการสอนตามคูมือครู”                    
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนรอยกรองและความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบ  
การสอน    กับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนอัสสัมชัญ   เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2545  จํานวน 2  หองเรยีน  ทีไ่ดมาจาก     
การสุมอยางงาย  โดยวิธีการจับสลาก   แบงนักเรียนเปน  2  กลุม    กลุมทดลองและกลุมควบคุม    
กลุมละ  30  คน โดยกลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบการสอนและ    
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กลุมควบคุมไดรับการสอน ตามคูมือครู   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบฝกเสริมทักษะการเขียน     
รอยกรอง  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนรอยกรองและแบบสอบถามวัดความสนใจ  
ในการเรียนวิชาภาษาไทย ผลการวิจัยพบวา   1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ประกอบการสอน กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีความสามารถในการเขียนรอยกรอง     
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01   2)  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ประกอบการสอน กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  3)  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ประกอบการสอน กอนการทดลองและหลังการทดลอง    มีความสามารถในการเขียนรอยกรอง   
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  4) นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง    มีความสามารถในการเขียนรอยกรอง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .01   5) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะประกอบการสอน กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง    มีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ    
ที่ .01   6)  นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนการทดลองและหลังการทดลองมีความสนใจ
ในการเรียนวิชาภาษาไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 นฤดี  ผิวงาม ( 2545 : บทคัดยอ)   วิจัยเรื่อง   “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ       
การเขียนเรื่อง วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1”  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรื่อง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   
โรงเรียนบานคลองซื่อ  จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  จํานวน 24 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องแผนการสอน  แบบทดสอบ            
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสัมภาษณความคิดเห็น ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียน ครู ผูเชี่ยวชาญ 
ตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกที่มีรูปแบบหลากหลาย      ฝกเปนรายบุคคล เนื้อหาเปนเรื่องใกลตัว              
มีภาพประกอบการตูนที่มีสีสันสวยงามและใหนักเรียนมีสวนรวมในการระบายสีภาพเพิ่มเติม          
2)  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย  คํานํา คําชี้แจง จุดประสงค แผนการสอน  
ใบงาน แบบประเมินตนเอง แบบฝกเสริมทักษะการเขียนเรื่องมีทั้งหมด 4 ชุด คือภาพนอยคอยบรรยาย   
ขยายความนึกคิด  ลิขิตเปนเรื่องราวและกาวสูจินตนาการ  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑคือ  83.68/83.33   
3) การทดลองใชแบบฝก  ดําเนินการโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ครูดําเนินการสอน
โดยใชวิธีสอนแบบ  CIPPA  MODEL  ซ่ึงกิจกรรมการเรียนประกอบดวย  เกม เพลง ปริศนาคําทาย 
เลาเรื่อง    บทบาทสมมุติ     และใบงาน  ประกอบการใชแบบฝกการเขียนเรื่อง    และใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน  4)  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเร่ือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังเรียนนักเรียน
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานทักษะทางการเขียน 
ขยายความนึกคิดสูงสุด และทักษะการเขียนกาวสูจินตนาการต่ําสุด  นักเรียนมีความคิดเห็นวา   
แบบฝกเสริมทักษะมีความนาสนใจ มีสีสวยงาม มีความเหมาะสมกับนักเรียน และชอบการเรียน
โดยใชแบบฝก 

 นงเยาว  ศรีประดู (2546 :บทคัดยอ)  วิจัยเร่ือง  “การพัฒนาแผนการเรียนรูและ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนกาพยยานี11  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแผนการเรียนรูและ
แบบฝกเสริมทักษะการเขียนกาพยยานี 11  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   หาคาดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการเรียนรูและแบบฝกเสริมทักษะ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนน      
กอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการเรียนรูและแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนกาพยยานี 11 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
บานหนองฮี  จังหวัดมหาสารคาม  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  จํานวน 22 คน ซ่ึงไดมาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ   แผนการเรียนรูการเขียนกาพยยานี 11 
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน แบบฝกเสริมทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ผลการวิจัยพบวา  แผนการเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียนกาพยยานี11                
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อน     
ชวยเพื่อน  มีประสิทธิภาพเทากับ 88.19/83.63 มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.82  นักเรียนที่เรียน
ดวยแผนการเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียนกาพยยานี 11  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจตอแผนการเรียนรูและแบบฝกทักษะการเขียน
กาพยยานี11 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน   
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 พรรณี  ช่ืนอุไทย (2546 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ     
ในการเขียนรอยแกว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2” มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและ              
หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและกลุมที่ไมไดใชแบบฝกเสริม
ทักษะโดยมีความสามารถในการเขียนตางระดับกัน  และเพื่อศึกษารูปแบบผลปฏิสัมพันธของ
พัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดที่เกิดจากวิธีการเรียนรู
ดวยวิธีการที่ตางกันกับระดับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่ตางระดับกัน  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545 โรงเรียนสตรี            
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วัดอัปสรสวรรค  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  2  หองเรียน ไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง   แบงนักเรียนเปน  2  กลุม  กลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  30  คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย  คือ  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว  แผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบ        
การเขียนความเรียง  ผลการวิจัยพบวา  1) ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว    
มีคาเทากับ  82.04/80.03  ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพ  2)  พัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกว
และความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่มีความสามารถในการเขียน      
ตางระดับกัน ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในกลุมออนมีพัฒนาการสูงกวานักเรียนในกลุม        
ปานกลางและกลุมเกงตามลําดับ  3)  รูปแบบผลปฏิสัมพันธของพัฒนาการความสามารถในดาน
การเขียนรอยแกวและความสามารถในดานการคิดของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรูดวยวิธีที่ตางกัน  
มีรูปแบบเหมือนกันทุกระดับความสามารถพื้นฐาน 
 กุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ  (2547 : บทคัดยอ)  วิจัยเร่ือง  “การพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะ การเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5”   มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ  ทดลองใชและ
ประเมินและปรับปรุงแกไข  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/5  
โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2547 จํานวน  
41  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  
แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  
แบบสัมภาษณ  และแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวา  1)  นักเรียน  ครู และผูเกี่ยวของ ตองการใหมี
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะที่มีกิจกรรมหลากหลาย  รูปเลม   มีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม  
และดึงดูดความสนใจ  ควรฝกจากงายไปหายาก  ดานเนื้อหาควรเปนเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม  สัตว  พืช  เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  เปนเรื่องใกลตัวนักเรียน  2)  แบบฝกเสริม
ทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  ประกอบดวย  คํานํา วัตถุประสงค  คําชี้แจง แผนการจัดการ
เรียนรู  และแบบฝกเสริมทักษะ  ประกอบดวยเนื้อหา  9  เรื่อง  แบบฝกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้น       
มีประสิทธิภาพ  88.75/85.10    3)  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ สอนโดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบกอนเรียน  กิจกรรมการเรียนรู  ประกอบดวย  เกม  เพลง  ปริศนาคําทาย  กิจกรรม    
ฝกทักษะดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  และใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน  ขณะทดลองนักเรียนมีความสนใจ   ตั้งใจเรียน  และปฏิบัติกิจกรรมไดดี  4)  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน  และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์         
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ทางการเรียนสูงสุดในดานการเขียนคําสัมผัสอักษร  และนักเรียนมีความเห็นวา กิจกรรมในแบบฝก
เสริมทักษะนาสนใจ   ภาษาในแบบฝกชัดเจนเขาใจงาย  การตูนและภาพประกอบสวยงาม                 
มีการเรียงลําดับขั้นตอนการฝกจากงายไปยาก  ทําใหนักเรียนสามารถเขียนกาพยยานี 11  ไดรวดเร็วขึ้น 
 นวรัตน  สุทธิพันธุ  (2547 : บทคัดยอ)  วิจัยเร่ือง  “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ    
การใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะและเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถดานการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและไมใชแบบฝกเสริมทักษะ  
และเพื่อศึกษารูปแบบผลปฏิสัมพันธการใชถอยคําในการเขียนรอยแกว  ที่เกิดจากกระบวนการฝก
เสริมทักษะตางชนิดกันกับระดับความสามารถพื้นฐานที่ตางกันของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใช     
ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคมปการศึกษา  2546  
จํานวน  96  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ   แบบฝกเสริมทักษะการใชถอยคําในงานเขียน    
รอยแกว  แผนการจัดการเรียนรูการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว  และแบบทดสอบการใชถอยคํา
ในงานเขียนรอยแกว  ผลการวิจัยพบวา  1)  แบบฝกเสริมทักษะ   การใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว  
มีประสิทธิภาพ  84.67/84.81    2)  พัฒนาการความสามารถดานการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะสูงกวาที่เรียนโดยไมใชแบบฝก
เสริมทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     3)  นักเรียนที่มีพื้นฐานความสามารถในกลุม
ออนที่เรียนรูโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะ มีพัฒนาการสูงกวานักเรียนที่มีพื้นฐานความสามารถใน
กลุมออนที่เรียนรูโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะรวมทั้งสูงกวานักเรียนที่มีพื้นฐานความสามารถใน
กลุมออนที่ไมจัดสอนวิชาภาษาไทย 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับบทรอยกรองหรือบทประพันธและ
แบบฝกเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปไดวา  การจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกเสริมทักษะ ทําใหนักเรียน                
มีความสามารถดานการเขียนบทประพันธสูงขึ้น   
 5.2   งานวิจัยตางประเทศ 

 ชเวนดินเจอร  (Schvendinger  1977 : 51)  ไดศึกษาผลการเขียนตัวสะกดคําของ
นักเรียนเกรด 6  จํานวน  503  คน  โดยใชแบบฝกที่มีรูปภาพเหมือนของจริง  แบบเขียนตามคําบอก  
และแบบทดสอบการเขียนตัวสะกด  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกที่มีรูปภาพ   
เหมือนของจริง  มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชรูปภาพเหมือน
ของจริง 

 ลอวเรย (Lawrey  1978 : 817 A)  ไดศึกษาผลการใชแบบฝกกับนักเรียนในระดับ     
ที่  1-3  จํานวน  87  คน  ผลการวิจัยพบวา  แบบฝกเปนเครื่องมือชวยนักเรียนในการเรียนรู         
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โดยนักเรียนที่ไดรับฝกโดยใชแบบฝก  มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 
โดยสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดรอยละ  98.80  นอกจากนี้  แบบฝกยังชวยในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล  เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน  การนําแบบฝกมาใช    
จึงเปนการชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเพิ่มขึ้น 

 แมคพิค  (McPeake  1979 : 1799-A)  ไดศึกษาผลการเรียนจากแบบฝกอยางเปน
ระบบตั้งแตเร่ิมศึกษาถึงความสามารถในการอาน  และเพศที่มีความสามารถในการสะกดคําของ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 6จากโรงเรียนประถมศึกษาที่เมือง  Scituate  และ  Massachusetts   จํานวน  
129  คน  ผลการวิจัยพบวา  ทุกกลุมมีผลสัมฤทธ์ิการสะกดคําสูงขึ้น  ยกเวนนักเรียนชายที่มี          
ความบกพรองดานการอาน และพบวาแบบฝกชวยปรับปรุงความสามารถในการสะกดคาํของนกัเรยีน
ทุกคน แตเวลา  12  สัปดาห ไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูในการสะกดคําไปสู    
คําใหมที่ยังไมไดศึกษา และคะแนนของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
นอกจากนี้การอานยังมีความสัมพันธกับความสามารถในการสะกดคํา 

 จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศที่ เกี่ ยวของกับแบบฝก เพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการเขียนสรุปไดวา  การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    มีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นเตรียมการ 

 1.   ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  (2000-1102) ในภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา  2549  จํานวน  4  หองเรียน  รวมทั้งส้ิน  172  คน 

 2.  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 

2  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 34 คน ที่ไดมาดวยวิธีการสุม   
อยางงาย (Simple  Random  Sampling) 

 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน  คือ  การเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
 ตัวแปรตาม คือ  ความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
  

ขั้นตอนที่  2   การสรางเครื่องมือ 
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 

  1.1    แผนการจัดการเรียนรูการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ   
  1.2    แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
  1.3    แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 

  1.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกการเขียน               
บทประพันธในงานอาชีพ 
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2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
  2.1  การสรางแผนการจัดการเรียนรูการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ มีขั้นตอน    
การดําเนินงานดังนี้ 

  2.1.1 ศึกษาตํารา  เอกสาร  คูมือ ในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
  2.1.2  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง       
พ.ศ. 2546)  

 2.1.3 วิ เคราะหหลักสูตร  คําอธิบายรายวิชาและคูมือการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 2.1.4  ศึกษาวิธีสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

 2.1.5  สรางแผนการจัดการเรียนรูการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ จํานวน      
6  แผน เปนเวลา 7 ช่ัวโมง 
 2.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ   
ความถูกตอง  และความเหมาะสมของเนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ         
การเรียนรูและการประเมินผล 

 2.1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ         
3 ทาน ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาไทยตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของ
เนื้อหาจุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรูและการประเมินผล 
 2.1.8  นําขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง (IOC)            
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
  ใหคะแนน     +1   เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้น 
         มีความสอดคลอง 
  ใหคะแนน        0   เมื่อไมแนใจวาแผนการจดัการเรยีนรูนัน้ 
         มีความสอดคลอง 
  ใหคะแนน     -1   เมื่อแนใจวาแผนการจดัการเรียนรูนัน้ 
        ไมมีความสอดคลอง 
  สูตร      IOC   =    ∑R      
                                                    Ν 

 IOC     หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
 ที่สรางขึ้น 
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 ∑R       หมายถึง    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N          หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันใน
เกณฑที่ยอมรับได  สําหรับคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูการเขียนบทประพันธใน          
งานอาชีพฉบับนี้ไดเทากับ  0.90 

 2.1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางโดย
ใชควบคูกับแบบฝก  
   2.2 การสร างแบบฝกการ เขี ยนบทประพันธ ในงานอาชีพ  มีขั้ นตอนใน                 
การดําเนินการ ดังนี้    
   2.2.1   ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ไดแก 

- ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
- ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง       

พ.ศ. 2546) 
- วิเคราะหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเขียนบทประพันธ เพื่อใชสราง    

แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
   2.2.2 สรางแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 4 ชุด  แตละชุด ประกอบดวย วัตถุประสงค คําชี้แจงการใช     
แบบฝก  เนื้อหา  ภาพประกอบ  ไดแก   
   ชุดที่ 1  การเลือกใชคําในการเขียนกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ 
   ชุดที่ 2  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ 
   ชุดที่ 3  การเขียนกาพยยานี 11 
   ชุดที่ 4  การเขียนกลอนสุภาพ 

 2.2.3  นําแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพที่สรางขึ้น ไปใหอาจารย          
ผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและการใชภาษาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
  2.2.4  นําแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพที่แกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ  
3  ทาน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย  การสอนภาษาไทย ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและ
การใชภาษา  เพื่อปรับปรุงแกไข 
  2.2.5  นําแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพที่ปรับปรุงแกไขและ
ไดรับการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญแลวไปหาประสิทธิภาพกับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไมใชกลุมตัวอยาง ดังนี้   
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    2.2.5.1   การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล คือ 
 นํ าแบบฝ กการ เขี ยนบทประพันธ ในงานอาชีพไปหา

ประสิทธิภาพ(E1 /  E2 )โดยทดลอง  (Try - Out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม จํานวน 3 คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  กําหนดใหเปนนักเรียนที่มีความสามารถใน
ระดับเกง 1 คน ปานกลาง 1  คนและออน 1 คน นําผลมาหาประสิทธิภาพของแบบฝกได  E1/E2  
เทากับ  72.50/67.50   จากนั้นนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข 
    2.2.5.2  การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเลก็ คือ   
                                            นําแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพไปทดลอง         
(Try - Out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จํานวน 9 คน 
กําหนดใหเปนนักเรียนที่มีความสามารถในระดับเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน นําผลมาหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกได  E1/E2  เทากับ  77.22/74.44 จากนั้นนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข
คร้ังที่ 2  เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
   2.3  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  
เปนแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย    มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
  2.3.1  ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000-1102) ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2545  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546)   
          2.3.2 ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการสรางแบบทดสอบปรนัยชนิด              
4  ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย 
 2.3.3  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน  เ ร่ืองการเขียน           
บทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เปนแบบทดสอบปรนัย 
จํานวน 40 ขอ และ อัตนัย จํานวน  4  ขอ 
  2.3.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน   เสนออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  เหมาะสมและปรับปรุงแกไข 
 2.3.5  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน                
เปนผู เชี่ ยวชาญดานการสอนภาษาไทยตรวจสอบ  ประเมินแบบทดสอบเพื่อหาค าดัชนี                
ความสอดคลอง(IOC)  ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณา
ตามเกณฑ  ดังนี้ 
  ใหคะแนน  +1    เมื่อแนใจวาแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
        มีความสอดคลอง 
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  ใหคะแนน    0    เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
   มีความสอดคลอง 
  ใหคะแนน   -1    เมื่อแนใจวาแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
   ไมมีความสอดคลอง 
  สูตร       IOC   =       ∑R     
                                                      Ν 

 IOC หมายถึง    ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบ 
   กับจุดประสงคการเรียนรู 
 ∑R หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  2.3.6 นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  ทาน มาคัดเลือกแบบทดสอบที่มี      
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปเก็บไว  และปรับปรุงขอสอบไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 0.95   
  2.3.7  นําแบบทดสอบปรนัยจํานวน   40  ขอที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง       
(Try-Out)กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาหา
คาความยากงายและคาอํานาจจําแนก  คัดเลือกขอสอบ ที่มีคาความยากงายระหวาง 0.34  - 0.80         
คาอํานาจจําแนกระหวาง  0.34 – 0.80 ขึ้นไปไวจํานวน  20  ขอ 
 2.3.8 นําแบบทดสอบปรนัยจํานวน   20  ขอที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง       
(Try-Out)  อีกครั้งหนึ่งกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
แลวนํามาหาคาความยากงายไดคาระหวาง 0.40 – 0.84  คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 – 0.80 จากนั้น
นําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder  Richardson)ไดคา         
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 
  2.3.9  นําแบบทดสอบอัตนัยจํานวน  4  ขอ ซ่ึงเปนการแตงบทประพันธจาก
หัวขอจํานวน  2  ขอ  และแตงบทประพันธจากภาพจํานวน 2  ขอ  ถามความเห็นจากผูเช่ียวชาญจํานวน 
3  ทาน เพื่อคัดเลือกไว  2 ขอ   ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะและพิจารณาคัดเลือกขอ  1 คือหัวขอ         
“วิชาชีพกาวไกล  ถ่ินไทยเจริญ”  และ ขอ  3  คือ  ภาพ “ผลไม" 
 2.3.10 นําแบบทดสอบอัตนัยขอ 1 และขอ 3 ที่ปรับปรุงแกไขแลวกําหนด
เกณฑการประเมินผลการแตงบทประพันธตามเกณฑประเมินผลงานรูบริคส  ซ่ึงปรับปรุงมาจาก
เกณฑการประเมินผลงานรูบริคส  ของนิตยา  ไพบูลย  (2547 : 49)  ดังนี้ 
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  เกณฑการประเมินการแตงบทประพันธในงานอาชีพ 
 

คุณภาพ 
เกณฑ 

ดี 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรงุ 
(1) 

ฉันทลักษณ ฉั น ท ลั ก ษณ ถู ก ต อ ง
ครบถวนตามกฎเกณฑ 
ที่ กํ า ห น ด   มี สั ม ผั ส
บั ง คั บ  (สั ม ผั สนอก )  
ทั้ ง ภ า ย ใ น บ ท แ ล ะ
ร ะ ห ว า ง บ ท ถู ก ต อ ง
สมบูรณ มีสัมผัสใน 

ฉันทลักษณถูกตองแตมี
สัมผัสบังคับ(สัมผัสนอก) 
ไมครบถวน หรือผิด 1-2  
แหง 

ฉันทลักษณไมถูกตอง  
มีสัมผัสบังคับ  (สัมผัส
นอก)  ไมครบถวนหรือ
ผิด 3 แหงขึ้นไป 

เนื้อหา เ นื้ อ ห าส า ร ะชั ด เ จ น  
มีใจความตรงตามหัวขอ
ห รื อ ภ า พ ที่ กํ า ห น ด 
นาสนใจเปนประโยชน
ตอตนเองและสังคม 

เ นื้ อ ห าส า ร ะชั ด เ จ น  
มีใจความตรงตามหัวขอ
หรือภาพที่กําหนด  แต
ไมนาสนใจ 

เนื้อหาสาระไมชัดเจน  
มีใจความไมตรงตาม
หัวขอหรือภาพที่กําหนด  
และไมนาสนใจ       

การใชภาษา ใชถอยคําส่ือความหมาย
ชัดเจน  มีความเหมาะสม
กับเนื้อหา เขียนสะกดคํา
ถูกตอง 

ใชถอยคําส่ือความหมาย
ชัดเจน  แตไมเหมาะสม
กับเนื้อหา เขียนสะกด 
คําผิด 1-3 คํา 

ใชถอยคําส่ือความหมาย
ไมชัดเจน  และไม
เหมาะสมกับเนื้อหา    
เขียนสะกดคําผิด 4 คํา  
ขึ้นไป 

ขอคิดจาก 
บทประพันธ 

มีแนวคดิแปลกใหม   
ใหคติหรือขอคิด 
เปนประโยชนตอตนเอง
และสังคม 

มีแนวคดิแปลกใหม   
ใหคติหรือขอคิด 
เปนประโยชนนอย 

มีแนวคดิไมแปลกใหม   
และไมเปนประโยชน 

 
 2.3.11    นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวทั้งแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

จํานวน  20  ขอ ซ่ึงกําหนดคาระดับคะแนน  ขอละ 1 คะแนน  รวม 20 คะแนน  และแบบอัตนัย
จํานวน 2 ขอ  ซ่ึงกําหนดคาระดับคะแนน ขอละ 10 คะแนน  รวม  20  คะแนน  รวมคะแนนเต็ม 40  
คะแนน  นําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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  2.4   การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกเขียน       
บทประพันธในงานอาชีพ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 2.4.1   ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น      
   2.4.2   สรางแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   ใหเหมาะสมกับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝก   
การเขียนบทประพันธในงานอาชีพในดานรูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู กระบวนการฝก และ      
ความยากงายของแบบฝก  ลักษณะขอคําถาม เปนแบบ Rating  Scale  5  อันดับ  มีเกณฑการให
คะแนนดังนี้   
  ระดับ 5    หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมมากที่สุด 
  ระดับ 4    หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมมาก 
  ระดับ 3    หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ 2    หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมนอย 
   ระดับ 1    หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมนอยที่สุด 
 2.4.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารย ผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง  เหมาะสม 

 2.4.4   นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอใหผูเช่ียวชาญ     
3 ทาน ดานการสอนภาษาไทยตรวจสอบ 

 2.4.5   นําขอคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC (Index  
of  Item  Objective  Congruence)  โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ 
  ใหคะแนน  +1      เมื่อแนใจวาขอคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น 
       มีความสอดคลองกับจุดประสงค 
  ใหคะแนน    0    เมื่อไมแนใจวาขอคําถามของแบบสอบถาม 
    ความคิดเหน็มีความสอดคลองกับจุดประสงค 
  ใหคะแนน   -1    เมื่อแนใจวาขอคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น 
       ไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค   
 สูตร  IOC     =      ∑R      
                        Ν 

 IOC    หมายถงึ     ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเหน็ 
 ∑R       หมายถึง      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N          หมายถึง      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันใน
เกณฑที่ยอมรับได สําหรับคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ได เทากับ
0.96 

 2.4.6   นําแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธ
ในงานอาชีพที่ปรับปรุงแกไข มาหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  ( α   - coefficient)   
ของ  ครอนบัค   (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ 2538 : 200) โดยทดลองกับประชากรที่เปน
นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000 – 1102)  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน     
ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.70 
 
ขั้นตอนที่  3  ขั้นดําเนินการทดลอง 
 การดําเนินการทดลองผูวิจัยไดแบงเปนขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นกอนการทดลอง 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีกลุมตัวอยาง

เดียวและผูวิจัยเลือกแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design (นิคม ตังคะพิภพ 2543 : 
310)  ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 

              รูปแบบการวิจัย 
 

สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
O1 X O2 

 

 O1   หมายถึง   คะแนนทดสอบกอนเรียน 
 X หมายถึง การทดลองสอนดวยแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
 O2 หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียน 
 

2. ขั้นทดลอง 
2.1 กําหนดกลุมตัวอยาง  1 หองเรียนไดแก   นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร      

วิชาชีพ  ปวช.  2/4  สาขางานการบัญชี  จํานวน  34  คน   
2.2 ทดสอบกอนเรียน (Pretest)  กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบ                     

วัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
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จํานวน  20  ขอ  และอัตนัยจํานวน  2  ขอ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงผานการตรวจสอบจากอาจารย          
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญแลว  

2.3 ดําเนินการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพจํานวน 4 ชุด  
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน  6  แผน 

2.4 ทดสอบหลังเรียน  (Posttest )  กับกลุมตัวอยางหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน        
การสอนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพซ่ึงเปน         
ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน(Pretest )   

3. ขั้นหลังทดลอง 
3.1 นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใช

แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
3.2 นําผลคะแนนระหวางการทําแบบฝกกับผลคะแนนสอบหลังการใชแบบฝกมาหา

ประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ  E1/ E2 =   75 / 75 
3.3 นําผลการทดสอบกอนและหลังการทดลองที่ไดมาวิเคราะหโดยกระบวนการ 

ทางสถิติ SPSS (Statistical  Package  For  Social  Sciences  For  Windows)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
3.4 นําผลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธ       

ในงานอาชีพมาวิเคราะหโดยใชคาสถิติ  คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  แลวนําไป
จัดระดับตามเกณฑของเบสท (Best)  ดังนี้   

1.00-1.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นวาแบบฝก                        
   มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

1.50-2.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นวาแบบฝก                         
มีความเหมาะสมนอย 

2.50-3.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นวาแบบฝก 
มีความเหมาะสมปานกลาง 

3.50-4.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นวาแบบฝก 
มีความเหมาะสมมาก 

4.50-5.00 หมายถึง  นักเรียนมคีวามคิดเห็นวาแบบฝก 
มีความเหมาะสมมากที่สุด 
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ขั้นตอนที่  4  การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผลขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติสรุปเปนผลการทดลองและ
ทดสอบสมมติฐานตามลําดับ  ดังนี้ 
 4.1  หาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพตามเกณฑ 
E1/E2 = 75/75 นั้น ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2540 : 100-102) ไดกําหนดเกณฑการคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพ โดยใชสูตรดังนี้ 
 สูตรที่ 1 

 E1 = 100×
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∑

A
N
X

 

 สูตรที่ 2 

 E2 = 100×
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∑

B
N
F

 

 
   เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวใน 
      แบบฝกการเขยีนบทประพันธในงานอาชีพ   
      คิดเปนรอยละจากการทําแบบฝกระหวางเรียน  

 จํานวน 4 ชุด 
    E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละ 
      จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  
    XΣ  แทน คะแนนรวมของผู เ รียนจากการทําแบบฝก

 ระหวางเรียน 
    FΣ  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบ

 หลังเรียน 
    A แทน คะแนนเต็มของแบบฝก 
    B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
    N แทน จํานวนนักเรียน 
    E1/ E2 แทน ประสิทธิภาพของแบบฝก 
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 4.2  เปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียน        
กอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชการทดสอบแบบ  One  Group  pretest-posttest  design  ดังนี้ 
      4.2.1 วิเคราะหคุณภาพของแบบวัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธ      
ในงานอาชีพ  ดังนี้ 
   1)  หาคาความยากงาย  (บุญเรียง  ขจรศิลป  2533 : 116)  ซ่ึงใชสูตรดังนี้ 
    p = 

LU

LU

NN
RR

+
+   

   เมื่อ P คือ คาความยากงายของขอทดสอบแตละขอ 
    RU คือ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
    RL คือ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
    NU คือ จํานวนคนที่ตอบขอสอบในกลุมสูง 
    NL คือ จํานวนคนที่ตอบขอสอบในกลุมต่ํา 
    2)  คาอํานาจจําแนก  (บุญเรียง  ขจรศิลป  2533 : 116)  ซ่ึงใชสูตรดังนี้ 
    r = 

n
RR LU −  

    เมื่อ    r คือ คาอํานาจจําแนกของขอมูลแตละขอ 
    RU คือ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
    RL คือ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
    n คือ จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
   3)  ความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธใน
งานอาชีพโดยใชสูตร  K.R. 20  ของคูเดอรริชารดสัน  (ไพศาล  หวังพานิช  2526 : 177) 
   rtt = 

1−n
n ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ∑− 21

S
pq

 

    เมื่อ rtt = ดัชนีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
    n = จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
    p = จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกตอจํานวนนักเรียน 
       ทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบ 
    q = 1 – p 
    S2 = ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากการทํา 
       แบบทดสอบทั้งฉบับ 
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   หาคาความแปรปรวนของคะแนน   

   S2 = ( )
( )1

22

−
∑−∑

nN
xxn  

 
    เมื่อ S2    แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
    x∑     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    ( )2x∑ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดกําลังสอง 
    n    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 4.3  หาคาเฉลี่ย  ( )Χ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการใชแบบฝกการแตงคําประพันธในงานอาชีพโดยใชกระบวนการทางสถิติ  SPSS  (Statistical  
Package  For  Social  Sciences  For  Windows)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1. ผลการพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถ  ดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝก 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอการใช     
แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
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1. ผลการพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75โดยใชสูตร E1/E2 ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   ผลการพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ สําหรับนักเรียนระดับ
 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
นักเรียน 
คนท่ี 

คะแนนของแบบฝก 
ระหวางเรียน  
(40 คะแนน) 

คะแนนของ 
แบบทดสอบ 

หลังเรียน (40 คะแนน) 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนของแบบฝก 
ระหวางเรียน  
(40 คะแนน) 

คะแนนของ 
แบบทดสอบ 

หลังเรียน (40 คะแนน) 
1 34 30 18 38 29 
2 36 33 19 35 30 
3 38 38 20 34 28 
4 34 36 21 31 24 
5 35 33 22 31 34 
6 37 34 23 36 35 
7 37 29 24 34 29 
8 31 26 25 34 33 
9 34 31 26 33 31 

10 31 27 27 33 28 
11 38 32 28 33 24 
12 33 24 29 34 21 
13 36 36 30 36 29 
14 34 34 31 35 25 
15 35 29 32 35 33 
16 38 33 33 37 35 
17 37 26 34 35 29 

 E1  =   86.91 E2  =  75.59 E1/E2 = 86.91/75.59 

  
 จากตารางที่ 1  พบวาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ   มีประสิทธิภาพ  
E1/E2 = 86.91/75.59  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 67

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถ  ดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกโดยใช  t-test  for  
dependent  samples  ผลปรากฏดังตารางที่  2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนบทประพนัธในงานอาชพีของ 
 นักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  กอนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชแบบฝก 
 

ประเมินผล ตัวอยาง  
(n) 

คาเฉล่ีย 
Χ  

S.D t df Sig 

กอนเรียน 34 16.21 5.97 - - - 
    -13.606* 33 .000 
หลังเรียน 34 30.24 4.09 - - - 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตารางที่ 2  พบวาความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังการใชแบบฝกสูงกวากอนใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
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3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอการใช  
แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  โดยใชคาเฉลี่ย (Χ )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ผลปรากฏดังตารางที่  3 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอการใช    
 แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 

ความคิดเห็น N Χ  S.D ความหมาย 
1.  รูปแบบของแบบฝกชุดนีม้ีความนาสนใจในระดับใด 34 4.26 0.51 เหมาะสมมาก 
2.  ภาพประกอบแบบฝกมีความเหมาะสมในระดับใด 34 3.53 0.61 เหมาะสมมาก 
3.  การจัดลําดบัแบบฝกเรียงจากงายไปหายาก 
 มีความเหมาะสมในระดับใด 

34 4.68 0.53 เหมาะสมมาก-
ที่สุด 

4.  แบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
     ในระดับใด 

34 4.44 0.61 เหมาะสมมาก 

5.  แบบฝกชุดนี้เหมาะสมสําหรับการฝกทกัษะ           
     การแตงบทประพันธของทานในระดับใด 

34 4.41 0.66 เหมาะสมมาก 

6.  ตัวอยางบทประพันธในแบบฝกมีความเหมาะสมกับ   
     สาขาวิชาชีพของทานในระดับใด 

34 4.15 0.61 เหมาะสมมาก 

7.  ระยะเวลาในการทําแบบฝกมีความเหมาะสม 
      ในระดับใด 

34 4.09 0.50 เหมาะสมมาก 

8.  ภาพรวมของแบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสม 
     สําหรับทานในระดับใด 

34 4.38 0.65 เหมาะสมมาก 

รวม 4.24 0.59 เหมาะสมมาก 
  
 จากตารางที่ 3  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝกการเขียนบทประพันธ
ในงานอาชีพภาพรวม มีความเหมาะสมมาก (Χ   =  4.24 , S.D  =  0.59)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
นักเรียนคิดวาการจัดลําดับแบบฝกเรียงจากงายไปหายากมีความเหมาะสมมากที่สุด เปนอันดับหนึ่ง 
(Χ  = 4.68 , S.D = 0.53) สวนแบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนมี                
ความเหมาะสมมากเปนอันดับสอง (Χ    =  4.44 ,  S.D  =  0.61) และแบบฝกชุดนี้เหมาะสมสําหรับ
การฝกทักษะการแตงบทประพันธมีความเหมาะสมมาก เปนอันดับสาม (Χ   =  4.41 ,  S.D =  0.66) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69 
 

 
บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75 / 75  เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝก   และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  กลุมตัวอยางใน
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่  2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549    1  หองเรียน  จํานวน  34  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  1)  แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการเขียน      
บทประพันธในงานอาชีพ  จํานวน 6  แผน   2)  แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  4  ชุด  3)  แบบทดสอบวัดความสามารถดาน      
การเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  ซ่ึงแบงออกเปน 2  ตอน  คือ ตอนที่  1  เปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  มีคาความยากงาย (p)  อยูระหวาง 0.40 – 0.84  มีคาอํานาจ
จําแนก (r)  ตั้งแต  0.20 – 0.80  และมีคาความเชื่อมั่น  0.91  ตอนที่  2  เปนแบบอัตนัยการแตงกาพย
ยานี  11  จํานวน  2  บท  และการแตงกลอนสุภาพ  จํานวน  2  บท   และ 4)  แบบสอบถาม       
ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธ
ในงานอาชีพ  การดําเนินการทดลองใชการทดลองแบบ One  Group  Pretest - Posttest  Design 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  มีประสิทธิภาพ  E1/ E2 =  86.91 / 75.59 

2. ความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2  มีความคิดเห็นตอการใชแบบฝก       
การเขียนบทประพันธในงานอาชีพวามีความเหมาะสมมาก ( x  = 4.24  ,  S.D.  =  0.59) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  การพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สามารถอภิปรายไดดังตอไปนี้ 
 1.  การพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75 / 75  ผลปรากฏวา  แบบฝกมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ  86.91 / 75.59  ซ่ึงเปนการยอมรับสมมติฐานขอที่ 1  เหตุที่เปนเชนนี้     
อาจเนื่องมาจากแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น  ผูวิจัยไดศึกษา
หลักสูตร  จุดประสงคของบทเรียน  เนื้อหา  หลักจิตวิทยาในการสรางแบบฝกและศึกษาความคิดเห็น
ของครูภาษาไทย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมโดยการสัมภาษณ พรอมทั้งไดผานความเห็นชอบ
ของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย  การจัดทําแบบฝกเปนลําดับ
ขั้นตอน  มีรูปแบบหลากหลาย   เพิ่มความนาสนใจดวยการตกแตงเสน  ขนาดอักษร  และ           
ภาพการตูนสําหรับการลําดับเนื้อหา จะแบงแบบฝกเปน  4  ชุดดวยกัน เรียงจากงายไปยาก ดังนี้ 
 ชุดที่  1   การเลือกใชคําในการเขียนกาพยยานี  11  และกลอนสุภาพ 
 ชุดที่  2   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกาพยยานี  11  และกลอนสุภาพ 
 ชุดที่  3   การเขียนกาพยยานี  11 
 ชุดที่  4   การเขียนกลอนสุภาพ 
ในแตละชุดจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีคําชี้แจง วัตถุประสงค พรอมกับยกตัวอยางประกอบจึงทําให  
นักเรียนมีความเขาใจและสามารถฝกการแตงคําประพันธไดดี  ซ่ึงสอดคลองกับ รัชนี  ศรีไพรวรรณ 
(2517 : 412-413)  ที่กลาวไววา  การจัดทําแบบฝกทักษะที่ดีตองมีจุดมุงหมายวา  จะมุงฝกดานใด 
แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายที่วางไว  ควรมีคําชี้แจงงาย ๆ ใหเด็กสามารถทําตามคําสั่งได  
และแบบฝกควรทําแบบฝกหลาย ๆ แบบ  เพื่อใหเด็กเรียนรูไดกวางขวางและสงเสริมใหเกิด     
ความคิดซึ่งสอดคลองกับ พรรณี  ชูทัย (2522 : 145-148) ไดแนะนําหลักการจัดแบบฝก              
ควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก  จากสั้นไปสูยาว  ควรสรางแบบฝกใหมีหลายรูปแบบและ
เหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน  เมื่อผูวิจัยนําแบบฝกไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางจึงได
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ  86.91 / 75.59  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ (2547 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียน      
รอยกรองกาพยยานี  11 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาแบบฝก      
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เสริมทักษะมีประสิทธิภาพ  88.75 / 85.10  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นงเยาว   ศรีประดู 
(2540 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรูและแบบฝกเสริมทักษะการเขียนกาพยยานี 
11  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6     ดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ผลการวิจัยพบวา     
มีประสิทธิภาพ เทากับ  88.19 / 83.63     

2. การเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝก ผลปรากฏวา ความสามารถ
ดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 นั้นอาจเนื่องมาจากแบบฝกการเขียนบทประพันธในงาน
อาชีพ  ผูวิจัยไดจัดทําควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู  ทั้งแบบฝกและแผนการจัดการเรียนรูไดศึกษา
หลักสูตร  จุดประสงค  เนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2   (2000-1102)  เร่ืองการเขียนบทประพันธ
ในงานอาชีพ  โดยผานความเห็นชอบของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผานการประเมินจาก     
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 
  สวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  จํานวน 
4 ชุด  มุงฝกใหผูเรียนไดคิดอยางเปนระบบ  จากงายไปยาก  เชน  การฝกใหหาคําที่มีความหมาย
เหมือนกัน  ความหมายตางกัน  ความหมายรวมกัน  และความหมายแคบกวาง  ซ่ึงเปนพื้นฐานของ   
การหาคํา  หลากคําหรือหาคําไดกวางขวางขึ้น  หลังจากนั้นไดฝกหาคําคลองจอง  จากคําเดี่ยว  กลุมคํา  
เปนวรรค      ฝกเติมสัมผัส  ฝกแตงตอคําใหเปนกาพยและกลอน  ฝกเรียงลําดับวรรคใหเปนกาพยและ
กลอน  และฝกเขียนเปนเรื่องจากเนื้อความที่เปนรอยแกว  เปนภาพ  และเปนหัวขอ  โดยสาระของ
เนื้อหาในแบบฝกสวนใหญจะเนนทางสาขางานอาชีพ  ซ่ึงตรงกับความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  กุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ  (2547 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่อง         
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  กอนเรียน
และหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการเขียนรอยกรองกาพยยานี 11  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3.  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธ      
ในงานอาชีพ  พบวาในภาพรวมของแบบฝกมีความเหมาะสมในระดับมาก  (Χ   =  4.24   S.D.  = 0.59)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  นักเรียนมีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากในเรื่อง  รูปแบบของ 
แบบฝกชุดนี้มีความนาสนใจ  ภาพประกอบของแบบฝกมีความเหมาะสม  แบบฝกชุดนี้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน  แบบฝกชุดนี้เหมาะสมสําหรับฝกทักษะการแตงบทประพันธ   
ตัวอยางบทประพันธในแบบฝกมีความเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ  ระยะเวลาในการทําแบบฝก            
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มีความเหมาะสม  และภาพรวมของแบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสม  พรอมกันนี้นักเรียนมีความเห็นวา
การจัดลําดับแบบฝกเรียงจากงายไปหายาก  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ที่เปนเชนนี้            
อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดจัดทําแบบฝกโดยไดศึกษากระบวนการสรางแบบฝก  และหลักการเรียนรู   
ทางจิตวิทยาในการสรางแบบฝกจึงทําใหรูปแบบของแบบฝก  สาระเนื้อหา  อยูในความสนใจและ
สัมพันธกับการเรียนทางดานสายวิชาชีพ  ซ่ึงนําบทรอยกรองไปใชเพื่อประโยชนในงานอาชีพ  ดังที่  
วิชัย   เพ็ชรเรือง (2531 : 77)  ไดกลาวไววา  การจัดทําแบบฝกตองมีเอกภาพและความสมบูรณ          
ในตัวเอง     เกิดจากความตองการของผูเรียนและสังคม  สามารถสนองความสนใจใครรู  ความสามารถ
ของผูเรียน  ตลอดจนตองคํานึงถึงแนวคิดใหมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการและวุฒิภาวะของ
ผูเรียน  และสอดคลองกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 29-30)  ไดกลาวถึงหลักทฤษฎี
การเรียนรูทางจิตวิทยาในการสรางแบบฝกเสริมทักษะวา  การใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมซ้ํา ๆ ยอม
ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจที่แมนยํา  การจูงใจใหผูเรียนโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก  
เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นงเยาว ศรีประดู  
(2546 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรูและแบบฝกเสรมิทกัษะการเขยีนกาพยยาน ี11 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดวยกระบวนการเรียนรูแบบกลุมเพือ่นชวยเพือ่น  
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการเรียนรูและแบบฝกเสริมทักษะการเขียน     
กาพยยานี 11  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการที่ผูวิจัยไดใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  (กาพยยานี 11 และ      
กลอนสุภาพ)  สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผูวิจัยพบขอควรปรับปรุงแกไขใหมี
ความเหมาะสมและไดสรุปแนวคิดเปนขอเสนอแนะในการนําแบบฝกไปใชและขอเสนอแนะสําหรับ      
การวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝก  ผูสอนควรฝกใหนักเรียนคิด  และ
รวบรวมคําที่มีความหมายคลายคลึงกันไวมาก ๆ หรือกลุมคําไวพจน  เพื่อจะไดเลือกใชถอยคําใน   
การเขียนบทประพันธประเภทกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ  ใหเหมาะสมกับงานอาชีพของนักเรียน 
 2.  จากการใหนักเรียนทําแบบฝกในแตละชุดควบคูไปกับการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูนั้น  ผูสอนควรเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติเรียงตามลําดับความยากงาย   โดยศึกษาจากคําชี้แจงใน
การทําแบบฝกแตละชุด  เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนเพราะนักเรียนบางคนเรียนไดชา  
และทําแบบฝกไมทันเพื่อน  ครูอาจนําแบบฝกชุดนั้น ๆ มาใหนักเรียนฝกเสริมนอกเวลาเพื่อใหเกิด         
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ความชํานาญในการเขียนบทประพันธกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ครูควรให
คําแนะนํา  กรณีที่ผูเรียนยังไมสามารถทําได  เพื่อใหเกิดกําลังใจในการฝกฝนตอไปจนสามารถทํา
แบบฝกไดครบทุกชุด 
  3.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูสอนควรเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน  โดยทบทวน
บทเรียนตามเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูกอนที่จะขึ้นเนื้อหาตอไปเสมอ  นอกจากนี้ครูควรจัดหา
เวลาเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการเขียนบทประพันธกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวเดิม  7  ช่ัวโมง  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของผูเรียน 
 4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู    ครูอาจนําผลงานของนักเรียนที่ไดจากการฝกเขียน               
บทประพันธกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพมาประยุกตใชกับการฝกทักษะอื่น ๆ ได  เชน  การพูดและ
การอานบทประพันธ   เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและสนใจที่จะฝกฝนทักษะการเขียนบทประพันธ
ตอไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพสําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอนเขียนบทประพันธในงานอาชีพโดยใชแบบฝก
กับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ    

3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกการเขียนสรุปความ   สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
วิชา  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  (2000 – 1102)            ชั้น   ปวช.               เวลา    1    ชั่วโมง 
เรื่อง  การเลอืกใชคําในการแตงกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    สาระสําคัญ 
 คําในภาษาไทยมีทั้งที่เปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน คําที่มีความหมายตรงขามกัน     
คําที่มีความหมายรวมกัน และคําที่มีความหมายแคบกวางตางกัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช    
คําแตละประเภทใหถูกตอง เหมาะสม โดยเฉพาะในการแตงบทประพันธ ทั้งนี้เพื่อการสื่อสาร        
ที่สัมฤทธิ์ผล 
 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจ เร่ืองคําและความหมายของคําและเลือกใชคําใหเหมาะสม
ในการแตงกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ 
 
3.   จุดประสงคการเรียนรู 

 เมื่อจบบทเรียนนี้แลว นักเรยีนสามารถ 
1. ใชคําที่มีความหมายเหมือนกนัไดถูกตอง 
2. ใชคําที่มีความหมายตางกันไดถูกตอง 
3. ใชคําที่มีความหมายรวมกันไดถูกตอง 
4. ใชคําที่มีความหมายแคบกวางไดถูกตอง 
5. จัดหมวดหมูของคําที่มีความหมายเหมือนกัน   ความหมายตางกัน   ความหมาย

รวมกันและความหมายแคบกวางไดถูกตอง 
 

4. เนื้อหาสาระ 
1. คําที่มีความหมายเหมือนกัน 
2. คําที่มีความหมายตรงขามกนั 
3. คําที่มีความหมายรวมกนั 
4. คําที่มีความหมายแคบกวาง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 85

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชเกม “เรา คือพวกเดียวกัน” กําหนดใหนักเรียนจับสลากบัตร
คําชุดคําไวพจน (ชุดคํา ชาง ,มา , นก, ผูหญิง, เมือง, พระอาทิตย)  คนละ 1ใบ แลวใหนักเรียน       
เขากลุมตามความหมายของคําไวพจน 

2. สมาชิกแตละกลุมพิจารณาบัตรคําในชุดคําไวพจนวาเปนพวกเดียวกันหรือไม หาก
สมาชิกคนใดมีคําไวพจนตางจากกลุมตองออกจากกลุมเพื่อหากลุมคําไวพจนของตนใหพบ     
หลังจากนั้นครูกับนักเรียนรวมกันเฉลยคําศัพทในชุดคําไวพจน กลุมใดรวมสมาชิกไดถูกตอง ครูให
คําชมเชย 

3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
 ขั้นสอน 

4. ครูอธิบายลักษณะคําไวพจน  หรือคําที่มีความหมายเหมือนกันพรอมทั้งใหนักเรียน
ชวยกันยกตัวอยางคําไวพจนของคําวา  น้ํา  ดอกไม  กษัตริย 

5. ครูนําบัตรคําศัพท  คําวา  รํ่ารวย  กับยากจน  ติดบนกระดานและใหนักเรียน
ยกตัวอยางคําอ่ืน ๆ ที่มีความหมายตรงขามกัน 

6. ครูนําแผนใสคําที่มีความหมายรวมกัน  ไดแก  คําวา  ดูแล  ดู  คนควา  คนหา  จุบจิบ 
จุกจิก  กระจุกกระจิก  มาก  ดก  ชุม  ชุกชุม  ใหนักเรียนจัดกลุม    หลังจากนั้นครูอธิบายประกอบ  
การซักถามลักษณะของคําที่มีความหมายรวมกัน 

7. ครูอธิบายลักษณะคําที่มีความหมายแคบกวาง  โดยครูติดบัตรคําที่มีความหมายแคบ  
เชน  แหวน  สรอยคอ  ตางหู  กําไล  ใหนักเรียนหาคําที่มีความหมายกวางครอบคลุม  คําที่กําหนดให  
และนําบัตรคําที่มีความหมายกวางใหนักเรียนหาคําที่มีความหมายแคบ  เชน  ผัก  นักเรียนชวยกัน
ระบุช่ือคําที่มีความหมายแคบ  เชน  มะระ  ถ่ัวงอก  ตําลึง  ผักชี  โหระพา  เปนตน 

8. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปลักษณะและความหมายของคําทั้ง  4  ประเภท 
 ขั้นสรุป 

9. ครูแจกแบบฝกชุดที่ 1  เร่ืองการเลือกใชคําในการแตงกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ
โดยใหนักเรียนทําแบบฝกเริ่มจากตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  และตอนที่ 4  ตามลําดับ 
 
6. สื่อการเรียนรู 

1. บัตรคําศัพท 
 1.1  ชุดคําไวพจน 
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- ชุดชาง   ไดแก  คช , คชินทร , คเชนทร , ไอยรา , เอราวณั , พารณ 
- ชุดมา   ไดแก พาชี , อาชา , อัศวะ , อัสสะ , สินธพ , หัย 
- ชุดนก  ไดแก ปกษา , ปกษิน , ปกษี , สกุณา , สกุณี ,วิหค 
- ชุดผูหญิง  ไดแก  สตรี , นารี , นาเรศ , มารศรี , บังอร , อิสตรี 
- ชุดเมือง  ไดแก  นคร , นคเรศ , นครินทร ,บุรี , บูรี , บุรินทร 
- ชุดพระอาทิตย  ไดแก ทินกร , สุริยา , สุริยน , สุรีย , สุริยง , สุริเยนทร 

1.2 ชุดคําอ่ืน ๆ 
- รํ่ารวย , ยากจน 
- แหวน  สรอยคอ  ตางหู  กําไล  เครื่องประดับ 
- ผัก 

2. แผนใสกลุมคาํที่มีความหมายรวมกนั 
 
 
 

3. แบบฝกชุดที่ 1  เร่ืองการเลือกใชคําในการแตงกาพยยาน ี11  และกลอนสุภาพ 
 
7. การวัดและประเมินผล 

1. วิธีวัดและประเมินผล 
1.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรม 
1.2 ตรวจผลงานจากแบบฝกชุดที่ 1  เร่ืองการเลือกใชคําในการแตงกาพยยานี 11   

และกลอนสุภาพ 
1.3 ตรวจผลงานแผนที่ความคิดประเภทของถอยคํา 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบฝกชุดที่ 1  เร่ืองการเลือกใชคําในการแตงกาพยยาน ี11  และกลอนสุภาพ 

  
8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหนกัเรียนเขยีนแผนที่ความคิดสรุปประเภทของถอยคํา 
 
 

ดู  คนหา  จุบจบิ  ดก  กระจุกกระจิก 
ชุม  ดูแล  คนควา  จุกจิก  มาก  ชุกชุม 
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9.  รายละเอียดของเนื้อหา 
 การรูความหมายและใชถอยคําไดถูกตอง      ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ  ซ่ึงกําหนดจํานวนคําตามรูปแบบของ
ฉันทลักษณไว  เพื่อใหการเรียนสัมฤทธิ์ผล  จึงควรศึกษาลักษณะและความหมายของถอยคํา   ดังนี้ 

1. คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน    ภาษาไทยมีคําที่มีความหมายเหมือนกันจํานวนมาก
การเลือกใชคําจึงควรใหเหมาะสมกับระดับของภาษา สถานการณ และวัยของผูส่ือสาร  เชน 
 กิน -   หม่ํา รับประทาน บริโภค 
 ดอกไม - บุปผา มาลี ผกา 
 น้ํา - ธารา ชล นที วารี 
 ทองคํา - สุวรรณ กนก เหม กาญจน 

2. คําที่มีความหมายตรงกันขามกัน  คําในภาษาไทยมีถอยคําที่มีความหมายตรงขามกนั
สวนหนึ่งมีความหมายอยูแลวในคํานั้น ๆ  และยังมีวิธีการเติมคําวา “ไม”  หรือ “ไมใช”  เพื่อใหมี
ความหมายตรงขาม 

- ความหมายตรงขามกัน   เชน     อวน  -  ผอม   สูง  -  ต่ํา    ดํา  - ขาว   ถูก  -  แพง 
เปด  -  ปด 

- การเติมคําวา “ไม” , “ไมใช”    เชน      สวย  -  ไมสวย   ดี  -  ไมด ี
3. คําท่ีมีความหมายรวมกัน    คําไทยจํานวนมากมีความหมายใกลเคียงกัน  เพราะมี

ความหมายสวนหนึ่งรวมกัน แตมีความหมายบางสวนตางกัน เชน   
ตัด  -  หั่น  ความหมายรวมกัน คือ ทําใหขาดดวยของมีคม แตอาการที่ทําใหขาดนั้น   

ตางกัน คือ ถาหั่นตองใชเขียงหรือภาชนะรอง แตตัดไมจําเปนตองใช คําในจําพวกนี้ยังมี เฉือน  
ปาด สับ แล  เลาะ  เจียน ฝาน เฉาะ  ควาน 

ปง – ยาง – เผา  ความหมายรวมกัน คือ ทําใหสุกดวยไฟ แตอาการที่ทําใหสุกนั้น
ตางกัน คือ ปง ทําใหสุกโดยวางสิ่งของบนภาชนะเปนตะแกรง เชน กลวยปง  หมูปง  เปนตน  ยาง 
ทําใหสุก โดยนําของไปวางเหนือไฟหรือขาง ๆ ไฟ โดยใหความรอนแผกระจายออกมาใหสุกจนทั่ว 
มักใชกับของชิ้นใหญ ๆ เชน ไกยาง เปดยาง เปนตน  เผา ทําใหสุกโดยใสของเขาไปในไฟ เชน 
มะพราวเผา ปลาเผา  เปนตน 

4. ความหมายแคบกวาง    คําไทยบางคํามีความหมายครอบคลุมรวมความหมายของ
อีกคําหนึ่งไว เชน 
 คําวา   พืช   เปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุม  ตนไม  ผักหญาทุกชนิดที่มีดอก
และไมมีดอก  ทั้งไมเล้ือยและไมยืนตน  เชน  ผักบุง  มะละกอ  มะมวง  ตนราชพฤกษ  ตนสัก 
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 คําวา สุขภัณฑ  เปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมคําที่มีความหมายแคบ  เชน  
อางลางหนา  อางอาบน้ํา  กระเบื้องปูหองน้ํา    ฝกบัว   กอกน้ํา   โถสวม 
 คําวา  ทรัพย  เปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมคําที่มีความหมายแคบ  เชน บาน 
รถ ที่ดิน  เงินทอง  วัว  ควาย  เส้ือผา  เครื่องประดับและสติปญญา 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
คําชี้แจง วัดดานคุณธรรม  จริยธรรมในขณะรวมกจิกรรมและปฏิบัติงานโดยใสเครื่องหมาย    

ลงในชองตามระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ความ
รับผิดชอบ ความรวมมือ การมีวินัย 

(รักษาเวลา) 
รวม 

คะแนน ลําดับ
ท่ี 

                                             คุณธรรม

ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
เกณฑพิจารณา  3 = พฤติกรรมระดับสูงได  3  คะแนน 
   2 = พฤติกรรมระดับปานกลางได  2  คะแนน 
   1 = พฤติกรรมระดับต่ําได  1  คะแนน 
• คะแนนที่ไดหารดวย  3  (คะแนนสุทธิ  3  คะแนน) 
 
      ลงชื่อ…………………………..ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2 
วิชา   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2 (2000 – 1102)             ชั้น   ปวช.             เวลา    2    ชั่วโมง 
เรื่อง  ความรูทั่วไปเก่ียวกับกาพยยานี  11   และกลอนสุภาพ 
 
 

1. สาระสําคัญ    
 กาพยยานี  11  และ กลอนสุภาพ เปนคําประพันธที่เรียบเรียงขึ้นตามแบบแผน         
ฉันทลักษณที่มีลักษณะเฉพาะประกอบดวย   คณะ   พยางค   สัมผัสเสียงวรรณยุกต  และมีศิลปะ
การเลือกใชถอยคําใหสละสลวย  ถูกตองตรงตามลักษณะบังคับของกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ   
นักเรียนจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจรายละเอียดดังกลาว เพื่อใชเปนหลักในการแตง             
คําประพันธ 
 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู  ความเขาใจลักษณะบังคับของกาพยยานี 11   และกลอนสุภาพ 

 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อจบบทเรียนแลวนกัเรียนสามารถ 

 1.  หาคําคลองจองที่มีเสียงสระเดียวกันและเสยีงพยัญชนะเดยีวกันไดถูกตอง 
 2.  อธิบายฉันทลักษณของกาพยยานี  11  และกลอนสุภาพไดถูกตอง 
 3.  เขียนแผนผังกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพไดถูกตอง 

 

4. เนื้อหาสาระ 
1. ลักษณะของบทรอยกรอง 
2. ลักษณะบังคับของกาพยยาน ี11 
3. ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1. ครูเปดแถบบันทึกเสียง  “ปริศนาคําทาย”  ที่แตงดวยกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ 
ใหนักเรียนฟง  หลังจากนั้นใหนักเรียนบอกคําตอบ  พรอมทั้งอภิปรายเหตุผลสนับสนุน  ครูเฉลย
คําตอบ 

2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
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 ขั้นสอน 
3. ครูนําแผนใส  “ปริศนาคําทาย”  ที่แตงดวยกาพยยานี  11  และกลอนสุภาพ ให

นักเรียนรวมกันอภิปรายเนื้อหา  คําคลองจอง  และประเภทของบทประพันธ 
4. ครูอธิบายประกอบการซักถาม เร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับกาพยยานี 11 และ     

กลอนสุภาพ  
5. สุมตัวแทนนักเรียน  สรุปความรูที่ไดจากการฟงคําอธิบายของครูในประเด็นตอไปนี ้

- ลักษณะของบทรอยกรอง 
- ลักษณะบังคับของกาพยยาน ี11 
- ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 

6. ครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ตัวแทนนักเรียนยังสรุปสาระไดไมสมบรูณ 
7. ครูใหนักเรยีนทําแบบฝกชดุที่  2  เร่ือง  ความรูทั่วไปเกีย่วกับกาพยยานี  11  และกลอน

สุภาพ 
  ขั้นสรุป 

8. ใหนกัเรียนเขยีนความแตกตางของกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ เกี่ยวกับคณะและ
สัมผัส 
 
6.   สื่อการเรียนรู 

1. แถบบันทึกเสยีงบทประพนัธ  “ปริศนาคําทาย”  จํานวน  4  สํานวน 
สํานวนที่ 1 ขนมฝรั่งไทยนํามาทํากิน        เด็กถวิลมองหาคราเขาราน 

   คําขึ้นตนคลาย “ชอลก”  บอกเปนงาน      อยาคิดนานรีบตอบจักขอบคุณ 
         (ช็อกโกเลต) 

 สํานวนที่ 2 ผักอะไรใบหุมทั่วเปนหัวไว   เราคนไทยนยิมนักเปนผักแกลม 
   แกงจดืก็อรอยหนอจะขอแยม             คอยกระแอม  “หลํ่า”  อยูกลางระหวางคํา 
         (กะหลํ่าปลี) 

สํานวนที่ 3 เปนสวนหนานาฬิกา            บอกเวลาดวยเข็มชี ้
   เพื่อนจาชวยบอกที             หนาที่วา  “หนาอะไร” 
         (หนาปด) 

 สํานวนที่ 4 มีตาอยูโดยรอบ             คนชื่นชอบผลฉ่ําหวาน 
   ปอกเรียงนําใสจาน              รับประทานอรอยจรงิ 
         (สับปะรด) 
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2. แผนใสปริศนาคําทาย 
 3.  แบบฝกชุดที่ 2  เร่ือง  ความรูทั่วไปเกีย่วกับกาพยยาน ี11  และกลอนสุภาพ 
 

7. การวัดและประเมินผล 
1. วิธีวัดและประเมินผล 

1.1 สังเกตพฤติกรรมขณะทํากจิกรรมในหองเรียน   
1.2 จากการสรุปประเด็นความรูทั่วไปเกีย่วกับกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ 
1.3 ตรวจผลงานจากแบบฝกชุดที่ 2  เร่ืองความรูทั่วไปเกีย่วกับกาพยยานี 11  และ 

กลอนสุภาพ 
 1.4 ตรวจผลงานขอเขียนความแตกตางของกาพยยานี 11  และกลอนสภุาพ 

2.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบฝกชุดที่ 2  เร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับกาพยยานี 11   และกลอนสุภาพ 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหนักเรียนหาบทประพันธกาพยยานี 11   และกลอนสุภาพ ประเภทละ 1  สํานวน 
 
9. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 

 ลักษณะของบทรอยกรอง 
 บทประพันธหรือรอยกรองในปจจุบัน  โบราณเรียกกันหลายอยาง  ทั้งบทกลอน  กาพย

กลอน  บทกวี  กวีนิพนธ  กวีวัจนะ  บทประพันธ  และคําประพันธ 
 ฐะปะนีย  นาครทรรพ   จําแนกประเภทของบทรอยกรองเปน  5  ประเภท  คือ  กาพย   
กลอน  โคลง  ฉันทและราย  และอธิบายลักษณะที่ควรสังเกตของบทรอยกรองหรือคําประพันธไวมี
อยู  9  ประการ  เรียกวา  เนาวลักษณ  ดังนี้ 

1. คณะ   เปนลักษณะบังคับของบทรอยกรองทุกประเภท   กําหนดเกีย่วกบัรูปแบบของ 
บทรอยกรองแตละประเภทวาจะตองประกอบดวยสวนยอย ๆ อะไรบาง  คําที่เปนสวนยอยของคณะ 
ไดแก  บท  บาท  วรรค  คํา  เชน  กาพยยานี  กําหนด  คณะไววา 1 บท  จะมี  2  บาท  แตละบาท
ประกอบดวย  2  วรรค  วรรคแรกมี  5 คํา  วรรคหลังมี  6  คํา  ดังนี้เปนตน 
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2. พยางค  คือ เสียงที่เปลงออกมาครั้งหนึ่ง ๆ อาจจะมีความหมายหรือไมมีความหมายก็
ได  ในการแตงบทรอยกรองเราถือวาพยางคก็คือคํานั่นเอง  บทรอยกรองแตละประเภทมีการ
กําหนดพยางคไวแนนอนวาแตละวรรคจะมีกี่พยางค 

3. สัมผัส  คือ  ลักษณะที่บังคับใหใชคําคลองจองกัน  เปนลักษณะที่สําคัญที่สุดใน    
บทรอยกรองทุกประเภท 

คําสัมผัสในภาษาไทยมี  2  ชนิด คือ 
3.1 สัมผัสสระ  มีอยูดวยกนั  2  ลักษณะ  ดังนี ้

3.1.1 สัมผัสสระที่มีเสียงสระคลองจองกันเพราะใชสระเสียงเดียวกันเชน ใบ-ใส  
ปา-กา  นะ-คะ  จะเห็นวาเปนคําที่มีเสียงสระคลองจองกัน  เพราะใชสําเนียงเดียวกันในมาตรา ก.กา 

3.1.2 สัมผัสสระที่มีเสียงสระคลองจองกัน  เพราะใชเสียงสระและตัวสะกด
มาตราเดียวกัน  เชน  กาล-บาน  จริง-นิ่ง  กฎ-บท 

3.2 สัมผัสอักษร  มีลักษณะดังนี ้
 คลองจองกันดวยพยัญชนะตนเปนพยัญชนะตัวเดียวกัน  เชน  หาง-เหิน  จันทร-

เจา  ความ-ควาน  อยาก-อยู  หมอ-เหมือน  หรือคลองจองดวยพยัญชนะตนมีเสียงเดียวกัน  เชน  ซ้ึง-
สุข  เพราะ  ซ  เปนอักษรคูของ  ส  หรือ  ทับ-ถึง  เพราะ  ท  เปนอักษรคู  ของ ถ  หรือ เย็น-หยาด  
เปนสัมผัสอักษรระหวาง  ย  กับ  หย 

 สวนประเภทของคําสัมผัส  มี  2  ประเภท คอื 
1. สัมผัสนอก  หรือ  สัมผัสบังคับไมมีไมได  เพราะถูกฉันทลักษณบังคับใหมี

ตามกําหนดไว  ที่เรียกวาสัมผัสนอก  ก็เพราะเปนสัมผัสนอกวรรค  หรือสัมผัสระหวางวรรคสัมผัส
นอกจะเปนสัมผัสสระ 

2. สัมผัสใน   หมายถึง   สัมผัสที่คลองจองกันในวรรคเดียวกัน   เปนสัมผัสที่
ไมบังคับ  ดังนั้นจึงไมมีก็ไดไมถือวาผิด  แตสัมผัสในนี้เองที่ทําใหกลอนมีความงามไพเราะรื่นหู
เพิ่มขึ้นถือวาเปนความสามารถพิเศษในการเขียนเพราะเปนสัมผัสไมบังคับ  ถาสัมผัสนอกสราง
รูปรางลักษณะใหแกคําประพันธแลว  สัมผัสในก็สรางความมีชีวิตใหสัมผัสใน  มีทั้งสัมผัสสระ
และสัมผัสอักษร   
 4.   คํา  ครุ  คําลหุ  เปนคําที่บังคับใชเฉพาะรอยกรองประเภทฉันท  เทานั้น 
   คําครุ  คือ  คําที่มีเสียงหนัก ไดแกคําที่ประสมกับสระเสียงยาวในมาตราแม ก.กา  
และคําที่ประสมกับสระเสียงส้ัน  หรือยาวในมาตราตัวสะกดทุกมาตรา  เชน  กา  ตี  ปู  เปนตน 
   คําลหุ  คือ  คําที่มีเสียงเบา  ไดแก  คําที่ประสมกับสระเสียงสั้น  ในมาตรา  แม ก.กา  
และคําที่ใชพยัญชนะตัวเดียว  เชน  ก็  ณ  บ  ธ  (สําหรับคําที่มีสระอําประสมถือวาเปนคําครุ) 
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 5.  คําเอก  คําโท  หมายถึง  พยางคที่บังคับดวยไมเอก  และไมโทบังคับในรอยกรอง
ประเภทโคลงและราย 
   คําเอก  คือพยางคที่มีไมเอกบังคับทั้งหมด  เชน  พี่  เลา  ไม  ส่ือ  และหมายถึงพยางค  
ที่เปนคําตายทั้งหมดจะเปนเสียงวรรณยุกตใดก็ได  เชน  เกิด  จาก  เจ็บ  เปนตน  นอกจากนี้ยัง  
หมายรวมถึงการใชเอกโทษ  คือ  คําที่ไมเคยใชไมเอก  แตเอามาแปลงใชโดยเปลี่ยนวรรณยุกต   
เปนเอก  เชน  หญา  เปลี่ยนเปน  ยา  เปนตน 
   คําโท  คือพยางคที่มีไมโทบังคับทั้งหมดไมวาจะออกเสียงเปนเสียงวรรณยุกตอ่ืนใด    
ก็ตาม    เชน  หนา  รอย  เปนตน  และหมายรวมถึงพยางคที่ใชโทโทษ  คือ  คําที่ไมเคยใชไมโท   
แตเอามาแปลงใชโดยเปลี่ยนวรรณยุกตเปนโท  เชน  เลน  เปลี่ยนเปน  เหลน  เปนตน 
  6. คําเปน  คาํตาย 
   คําเปน  หมายถึง  คําที่ประสมดวยสระเสียงยาวในมาตราแม  ก.กา  รวมทั้งคําซึ่ง
ประสม ดวยสระ  อํา  ไอ  ใอ  เอา  และคําที่มีตัวสะกดในมาตราแมกง  กน  กม  เกย  เกอว  เชน  ตา  
ดี  ไป  ทํา  เปนตน 
   คําตาย  หมายถึง  คําที่ประสมดวยสระเสียงสั้นในมาตราแม  ก.กา  และคําที่มี
ตัวสะกดในมาตราแมกก  กด  กบ  เชน  เอะอะ  วิตก  รูปภาพ  เปนตน 
 7. เสียงวรรณยุกต  หมายถึง  เสียงวรรณยุกตทั้ง  5  เสียง  ตามอักขรวิธีเปนลักษณะ
สําคัญที่บังคับในกลอนและกาพยบางชนิด  เสียงวรรณยุกตทั้งหมด  5  เสียง  ไดแก  เสียงสามัญ  
เสียงเอก  เสียงโท  เสียงตรี  และเสียงจัตวา 
 8. คํานํา  หมายถึง  คําที่ใชขึ้นตนบทรอยกรองบางประเภท  เชน  กลอนบทละคร     
ขึ้นตนดวย  เมื่อนั้น  บัดนั้น 
 9. คําสรอย  คือ คําที่ใชเติมลงทายวรรคบาง ทายบาทบาง ทายบทบาง เพื่อความไพเราะ
หรือเพื่อทําใหเต็มขอความ  เชน  พี่ อา  ฮา ฯลฯ  คําสรอยสวนใหญจะปรากฏในบทรอยกรอง
ประเภทโคลงและราย 
 
 ลักษณะบังคับของกาพยยาน ี 11 
  กุหลาบ  มัลลิกะมาส  และวิพุธ  โสภวงศ    กลาวถึง  ลักษณะบังคับของกาพยยานี 11 
ไววา 

1. คณะ  กาพยยานี 11  มีคณะดงันี้ 
บทหนึ่งมี  2  บาท 
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บาทหนึ่งมี  2  วรรค  วรรคแรกมี  5  คํา  วรรคหลัง  6  คํา  รวมเปน  11 คํา  บาทแรก
เรียกวา  บาทเอก  บาทที่สองเรียกวาบาทโท  จะตองแตงใหจบในบาทโทเสมอ 

2. สัมผัส   
  สัมผัสบังคับ คือ  คําที่ 5  ของวรรคแรกบาทเอก  สัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2  ใน
บาทเดียวกันและคําสุดทายของวรรคที่สองในบาทเอก  สัมผัสกับคําที่ 5  ของวรรคที่ 3  ในบาทโท 

สัมผัสเชื่อมระหวางบทในกรณีที่แตงเกินกวาหนึ่งบท  ตองสงสัมผัสเชื่อมคือ         
คําสุดทายของวรรคที่สองในบาทโท  สงสัมผัสเชื่อมกับคําสุดทายของวรรคที่ 2  ในบาทเอกของบท
ตอไป 

สัมผัสใน  ไมบังคับ  นิยมเชนเดียวกับกลอน 
กาพยยานี  11 
สัมผัสบังคับ 

 

บทที่ 1   O O O O O   O O O O O O 
 

 O O O O O    O O O O O O 
สัมผัสบังคับ 

 

บทที่ 2  O O O O O   O O O O O O 
 

 O O O O O    O O O O O O 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาทเอก 

บาทโท 

สัมผัส 
ระหวางบท 

บาทเอก 

บาทโท 
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ตัวอยาง 
    ชายตาชายหาเจา    ชายตาเยายวนวิญญาณ 
 
  ชายหาดดาษนาวา     ชายคงคาพานชุจร 
 
  หัวหินหวัหาดเหิน    โอบอรเดินแดนสาคร 
 
  ลุยคล่ืนร่ืนสมร     เอวออนชอนเชนมัจฉา 
          (กําชัย  ทองหลอ 2543 : 492) 
 ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
  กุหลาบ  มัลลิกะมาสและวิพุธ  โสภวงศ    กลาวถึงลักษณะบังคับของกลอนสุภาพไว
ดังนี้ 

1. กลอนบทหนึ่ง  มี  2  คํากลอน  หรือ  4  วรรค 
2. วรรคหนึ่ง  มีคาํ  7-9 คํา  สวนมากนยิมใหมี  8  คํา 

 วรรคที่  1  เรียกวา   วรรคสดับ 
  วรรคที่  2  เรียกวา   วรรครับ 
 วรรคที่  3  เรียกวา   วรรครอง 
  วรรคที่  4  เรียกวา   วรรคสง 

3. มีสัมผัสบังคับ  หรือสัมผัสนอก  3  แหง  คือสัมผัสภายในบท  2  แหง  และสัมผัส
เช่ือมระหวางบท  1 แหง  ในกรณีที่เขียนมากกวาหนึ่งบท  มีสัมผัสไมบังคับคือสัมผัสสระภายใน
วรรคเพื่อความไพเราะรื่นหู  และอาจสัมผัสอักษรเพื่อเนนความไพเราะยิ่งขึ้น 

4. กําหนดเสียงวรรณยุกต  ในคําสุดทายของแตละวรรค  คอื 
 วรรคที่  1  คําสุดทายใชเสียงสามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวาได  แตไมนิยมเสียง  สามัญ 
 วรรคที่  2  คําสุดทายหามใชเสียงสามัญและตรี  นิยมใชเสียงจัตวา 
 วรรคที่  3  คําสุดทายใชเสียงสามัญ  หรือเสียงตรี  หามใชเสียงเอก  โท  จัตวา 
 วรรคที่  4  คําสุดทายใชเสียงสามัญหรือตรี  หามใชเสียงเอก โท จัตวา นิยมใชเสียง 

สามัญ 
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กลอนสุภาพ  (กลอนแปด) 
 

บทที่ 1 O O O O O O O O O O O O O O O O 
 
 O O O O O O O O O O O O O O O O 
 

บทที่ 2 O O O O O O O O O O O O O O O O 
 
 O O O O O O O O O O O O O O O O 
 

ตัวอยางกลอนสุภาพ 
  พระอนุชาวาพี่นี้ขี้ขลาด   เปนชายชาติชางงาไมกลาหาญ 
 แมนชีวันยังไมบรรลัยลาญ   ก็เซซานซอกซอนสัญจรไป 
 เผ่ือพบพานบานเมืองที่ไหนมั่ง   พอประทังกายาอยูอาศัย 
 มีความรูอยูกับตัวกลัวอะไร   ชีวิตไมปลดปลงคงไดดี 

       (สุนทรภู  2514 : 9) 
เอกสารอางอิง 
กุหลาบ  มัลลิกะมาส  และวิพธุ  โสภวงศ.  การเขยีน 1 (ท.041).  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทศัน , 2533. 
ฐะปะนีย  นาครทรรพ.  การประพนัธ ท 041.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน , 2518. 
สุนทรภู. พระอภัยมณี. พิมพคร้ังที่ 13. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2514. 
 
 
 
 

 
 

(สดับ) (รับ) 

(สง) (รอง) 
สัมผัส 
ระหวางบท 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
คําชี้แจง วัดดานคุณธรรม  จริยธรรมในขณะรวมกจิกรรมและปฏิบัติงานโดยใสเครื่องหมาย    
 ลงในชองตามระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ความรับผิดชอบ ความรวมมือ การมีวินัย 
(รักษาเวลา) 

รวม
คะแนน 

ลําดับ
ท่ี คุณธรรม 

ชื่อ - สกุล 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

เกณฑพิจารณา  3 = พฤติกรรมระดับสูงได  3  คะแนน 
   2 = พฤติกรรมระดับปานกลางได  2  คะแนน 
   1 = พฤติกรรมระดับต่ําได  1  คะแนน 
• คะแนนที่ไดหารดวย  3  (คะแนนสุทธิ  3  คะแนน) 
 
      ลงชื่อ…………………………..ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
วิชา   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000 – 1102)             ชั้น   ปวช.             เวลา    1    ชั่วโมง 
เรื่อง  การแตงกาพยยานี  11 
 
 
1.  สาระสําคัญ   กาพยยานี  11  เปนรอยกรองประเภทหนึ่งที่แตงไดงายและมีความไพเราะ นิยมใชแตง 
ในโอกาสตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  การแตงกาพยยานี 11  ตองคํานึงถึง           
ความถูกตองของฉันทลักษณและการเลือกสรรถอยคําที่สละสลวยแฝงแงคิด  คติธรรม  คําสอน 
 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนแตงกาพยยานี 11 ไดถูกตอง 
 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อจบบทเรียนนี้แลว  นักเรยีนสามารถ 
 1.  อธิบายกลวธีิในการแตงกาพยยานี 11 ไดถูกตอง 
 2.  เลือกใชคําในการแตงกาพยยานี 11  ไดถูกตองและไพเราะ 

3.  แตงกาพยยานี  11  ไดถูกตอง 
 

4. เนื้อหาสาระ 
1. เทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกาพยยานี 11 
2. สุนทรียรสของบทประพันธประเภทกาพยยานี 11 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
  ขั้นนํา 

1. ครูใหนักเรียนเรียงลําดับบทประพันธกาพยยานี 11  จากแถบประโยคหัวขอเรื่อง “เวลา
เปนของมีคา”  ที่กําหนดใหบนกระดาน 

2. ครูใหนักเรียนอานบทประพันธที่จัดเรียงแลว  พรอมทั้งสรุปสาระสําคัญและขอคิด
จากบทประพันธ 

3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  ขั้นสอน 

4. ครูใหนักเรียนสังเกตและรวมอภิปรายกลวิธีการเขียนโดยพิจารณาการใชคําจาก -  
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บทประพันธหัวขอ  “เวลาเปนของมีคา” 
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกลวิธีการแตงกาพยยานี 11 และสุนทรียรสของ          

บทประพันธ 
6. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกชุดที่  3  เร่ือง  การแตงกาพยยานี 11  (ตอนที่ 1) 

  ขั้นสรุป 
7. ครูตรวจผลงานของนักเรียน  พรอมทั้งบอกขอดีและขอควรปรับปรุง เปนแนวทาง

ในการฝกแตงครั้งตอไป 
 

6. สื่อการเรียนรู 
1. แถบประโยคหัวขอเร่ือง  “เวลาเปนของมคีา” 

    เวลาและวาร ี  ไมมีที่จะคอยใคร 
   เรือเมลและรถไฟ  มันก็ไปตามเวลา 
   โอเอและอืดอาด   มักจะพลาดปรารถนา 
   ชวดแลวจะโศกา   อนิจจาเราชาไป 
        (หลวงตา   แพรเยื่อไม) 

2. แบบฝกชุดที่ 3  เร่ือง  การแตงกาพยยานี 11  (ตอนที่ 1) 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 1.  วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรม 
1.2 ตรวจผลงานจากแบบฝกชุดที่ 3  เร่ือง  การแตงกาพยยานี 11  (ตอนที่ 1) 

 2.   เครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบฝกชุดที่ 3  เร่ือง  การแตงกาพยยานี 11  (ตอนที่ 1) 

8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 คัดเลือกผลงานของนักเรียนที่แตงบทประพันธกาพยยานี 11  ไดถูกตองและไพเราะ  
นํามาจัดปายนิเทศ 
 
9.  รายละเอียดเนื้อหาสาระ  
 เทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกาพย 
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  วราภรณ  บํารุงกุล  กลาวถึงกลวิธีในการแตงกาพยวา   กาพยแตละประเภทจะมีเทคนิค
หรือกลวิธีในการแตงตางกันบาง  แตที่พอจะกลาวโดยสวนรวม  ดังนี้ 

1. ถาตองการจะแตงเรื่องอะไร  ก็ใหคิดเปนความเรียงธรรมดาเสียกอน  แลวพยายาม
ทําใหเนื้อความเปนวรรคละ 5 – 6 คํา  (ถาเปนกาพยยานี 11)  วรรคละ 6 – 4  - 6 คํา  (กาพยฉบัง 16)  
และ  วรรคละ   4 คํา  จํานวน 7, 8 หรือ 9 วรรค  (ถาเปนกาพยสุรางคนางค 28) 

2. หาสัมผัสนอก  ซ่ึงเปนสัมผัสบังคับใหได โดยการปรับเปลี่ยนถอยคํามารับสัมผัสกัน 
3. หาสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรมาชวยสรางเสียงเสนาะ  พยายามใหมี

สัมผัสในวรรคอยางนอย 1 แหง 
4. ตองคํานึงวา  กาพยแตละประเภทเหมาะกับเนื้อความตางกัน 
 กาพยยานี 11  มีจังหวะที่ดําเนินชา  จึงนิยมแตงพรรณนา  เชน  ชมนกชมไม  

พรรณนาธรรมชาติของธรรมชาติ  หรือใชแตงบทสวด  บทสรภัญญะ 
   สุนทรียรสของบทประพันธประเภทกาพย 
   วราภรณ  บํารุงกุล   กลาววา  สุนทรียรส  หรือความไพเราะของกาพยก็เหมือนกับ    
รอยกรองประเภทอื่น  คือ  ตองมีคําที่เลือกสรรใชเฉพาะภาษากวี  เสียงเสนาะความหมายอันลึกซึ้ง
กินใจ  การสรางภาพพจนและการเสนอความคิด  แตยังมีส่ิงที่ควรคํานึงอีก  ดังนี้คือ 

1. โดยทั่วไปถือหลักเหมือนคําประพันธอ่ืน ๆ คือ  ไมควรใชคําที่มีเสียงเดียวกันมา
รับสงสัมผัสกัน 

2. ไมควรจบบทดวยคําที่มีรูปวรรณยุกต 
3. กาพยยานี 11  มีการแบงชวง  จึงควรเสริมสัมผัสในระหวางชวง  จะทําใหเสียงอาน

ถูกจังหวะไมควรใชสัมผัสในผิดชวง  และไมควรใชคําที่มี  2  พยางคมาอยูระหวางชวง 
4. ระหวางวรรคที่ 3  และ 4  ซ่ึงไมตองสัมผัสกันนั้นไดมีกวีในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน  พระสุนทรโวหาร  (ภู)  เติมสัมผัสเขาไป  ทําใหความในบทนั้นไพเราะขึ้น  ดังนั้นสัมผัส
ระหวางวรรคที่ 3  และ 4  จะชวยใหไพเราะ 

5. การรับสงสัมผัสระหวางวรรคแรกกับวรรคที่สองนั้น  อาจอนุโลมใหใชคําที่ 1  เปน
คํารับสัมผัสก็ได 

6. การใชสัมผัสใน  เปนสัมผัสภายในวรรค  มีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 
สรุปไดวา  กาพยเปนคําประพันธที่กําหนดคณะ   พยางค  และสัมผัสคลายฉันท           

ซ่ึงความไพเราะในเชิงลีลาของกาพย  พิจารณาไดจากรูปแบบและความงามในรสคํา 
เอกสารอางอิง 
วราภรณ  บํารุงกุล.  รอยกรอง.  กรุงเทพฯ :  ตนออ , 2542. 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
คําชี้แจง วัดดานคุณธรรม  จริยธรรมในขณะรวมกจิกรรมและปฏิบัติงานโดยใสเครื่องหมาย    
 ลงในชองตามระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ความรับผิดชอบ ความรวมมือ การมีวินัย 
(รักษาเวลา) 

รวม
คะแนน 

ลําดับ
ท่ี คุณธรรม 

ชื่อ - สกุล 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

เกณฑพิจารณา  3 = พฤติกรรมระดับสูงได  3  คะแนน 
   2 = พฤติกรรมระดับปานกลางได  2  คะแนน 
   1 = พฤติกรรมระดับต่ําได  1  คะแนน 
• คะแนนที่ไดหารดวย  3  (คะแนนสุทธิ  3  คะแนน) 
 
      ลงชื่อ…………………………..ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
วิชา   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  (2000 – 1102)              ชั้น   ปวช.            เวลา    1    ชั่วโมง 
เรื่อง  การแตงกาพยยานี  11 
 
 
1.  สาระสําคัญ   กาพยยานี  11  เปนรอยกรองประเภทหนึ่งที่แตงไดงายและมีความไพเราะ นิยมใช
แตง ในโอกาสตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ การแตงกาพยยานี 11  ตองคํานึงถึง      
ความถูกตองของฉันทลักษณและการเลือกสรรถอยคําที่สละสลวยแฝงแงคิด  คติธรรม  คําสอน 
 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 นักเรียนแตงกาพยยานี 11 ไดถูกตอง 
 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อจบบทเรียนนี้แลว  นักเรยีนสามารถ 
 1.   เลือกใชคําในการแตงกาพยยานี 11 ไดถูกตองและไพเราะ 

2. แตงกาพยยานี 11  ในงานอาชีพได 
 
4. เนื้อหาสาระ 

1. เทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกาพยยานี 11 
2. สุนทรียรสของบทประพันธประเภทกาพยยานี 11 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู 
  ขั้นนํา 

1. ครูนําผลงานการแตงบทประพันธจากแบบฝกชุดที่ 3  ขอ 2.2  โดยคัดเลือกสํานวน
ไพเราะ  ใหนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

2. ครูนําแผนใสสรุปขอสังเกตจากผลงานการแตงกาพยยานี 11 ของนักเรียนมาใหดู  
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหขอเสนอแนะในการแตงกาพยยานี 11 

3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
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 ขั้นสอน 
4. นักเรียนทบทวนกลวิธีการแตงกาพยยานี 11 
5. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกชุดที่ 3  เร่ือง  การแตงกาพยยานี 11  (ตอนที่ 2) 
ขั้นสรุป 
6. สุมตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนกาพยยานี 11  ประมาณ  2  สํานวน  

แลวใหนักเรียนรวมพิจารณาผลงานในหัวขอ  ความถูกตองของฉันทลักษณ  การเลือกใชคํา      
ความไพเราะ  และสาระสําคัญของบทประพันธ 
 
6. สื่อการเรียนรู 

1. แผนใสสรุปขอสังเกตจากผลงานการแตงกาพยยานี 11  ของนักเรียน 
2. แบบฝกชุดที่ 3 เร่ือง  การแตงกาพยยานี 11 (ตอนที่ 2) 

 
7. การวัดและประเมินผล 

 1.  วิธีการวัดและประเมินผล 
 1.1  สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานและขณะทํากิจกรรม 

 1.2  ตรวจผลงานจากแบบฝกชุดที่ 3  เร่ือง  การแตงกาพยยานี 11  (ตอนที่ 2) 
 2.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบฝกชุดที่ 3  เร่ือง  การแตงกาพยยานี 11  (ตอนที่ 2) 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 
  คัดเลือกผลงานของนักเรียนที่แตงบทประพันธกาพยยานี 11  ไดถูกตองและไพเราะ  
นํามาจัดปายนิเทศ 
 
9. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 

 (มีรายละเอยีดเนื้อหาสาระเดยีวกันกับแผนการจัดการเรยีนรูที่ 3) 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
คําชี้แจง วัดดานคุณธรรม  จริยธรรมในขณะรวมกจิกรรมและปฏิบัติงานโดยใสเครื่องหมาย    
 ลงในชองตามระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ความรับผิดชอบ ความรวมมือ การมีวินัย 
(รักษาเวลา) 

รวม
คะแนน 

ลําดับ
ท่ี คุณธรรม 

ชื่อ - สกุล 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

เกณฑพิจารณา  3 = พฤติกรรมระดับสูงได  3  คะแนน 
   2 = พฤติกรรมระดับปานกลางได  2  คะแนน 
   1 = พฤติกรรมระดับต่ําได  1  คะแนน 
• คะแนนที่ไดหารดวย  3  (คะแนนสุทธิ  3  คะแนน) 
 
      ลงชื่อ…………………………..ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  5 
วิชา   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2(2000 – 1102)            ชั้น   ปวช.               เวลา    1    ชั่วโมง 
เรื่อง  การแตงกลอนสุภาพ 
 
 
1.  สาระสําคัญ   กลอนสุภาพ  เปนรอยกรองประเภทหนึ่งที่นิยมใชแตงกันในโอกาสตาง ๆ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  การแตงกลอนสุภาพไดไพเราะและถูกตองนั้น  ควรคํานึงถึง         
ฉันทลักษณและการเลือกสรรถอยคําใหเหมาะสม  สละสลวย  ส่ือความหมายไดตรงตามตองการ 
สืบสานเอกลักษณวัฒนธรรมความเปนไทย 
 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนแตงกลอนสุภาพไดถูกตอง 
 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อจบบทเรียนนี้แลว  นักเรยีนสามารถ 
 1.   อธิบายกลวิธีการแตงกลอนสุภาพไดถูกตอง 
 2.   เลือกใชคําในการแตงกลอนสุภาพไดถูกตองและไพเราะ 
 3.   แตงกลอนสุภาพไดถูกตอง 

 

4. เนื้อหาสาระ 
1. เทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกลอนสุภาพ 
2. สุนทรียรสของบทประพันธประเภทกลอนสุภาพ 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นนํา 
1. ครูนําแผนใสบทประพันธ  “สุภาษิตสอนหญิง”  ของสุนทรภูใหนักเรียนอานและ   

รวมพิจารณาเกี่ยวกับ  คณะ  สัมผัส  และความหมาย 
2. นักเรียนสรุปขอคิดที่ไดรับจากการอานบทประพันธ 
3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
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  ขั้นสอน 
4. ครูใหนักเรียนสังเกตและรวมอภิปรายกลวิธีการเขียน  การใชคําจากบทประพันธ  

“สุภาษิตสอนหญิง”  ของสุนทรภู 
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกลวิ ธีการแตงกลอนสุภาพและสุนทรียรสของ            

บทประพันธ 
6. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกชุดที่ 4  เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ (ตอนที่ 1) 

  ขั้นสรุป 
7. ครูตรวจผลงานของนักเรียน  พรอมทั้งบอกขอดีและขอควรปรับปรุง เปนแนวทาง

ในการฝกเขียนครั้งตอไป 
 
6. สื่อการเรียนรู 

1. แผนใสบทประพันธ  “สุภาษิตสอนหญิง”  ของสุนทรภู 
   จะพูดจาปราศรัยกับใครนัน้ อยาตะคั้นตะคอกใหเคืองห ู
  ไมควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงก ู   คนจะหลูลวงลามไมขามใจ 
  แมจะเรียนวิชาทางคาขาย   อยาปากรายพดูจาอัชฌาสัย 
  จะซื้องายขายดีมีกําไร   ดวยเขาไมเคืองจิตระอิดระอา 
         (สุนทรภู) 

2. แบบฝกชุดที่ 4  เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ  (ตอนที่ 1) 
 
7. การวัดและประเมินผล 

1 . วิธีการวัดและประเมินผล 
 1.1  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํากิจกรรม 
 1.2  ตรวจผลงานจากแบบฝกชุดที่ 4  เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ  (ตอนที่ 1) 

2.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.2 แบบฝกชุดที่ 4  เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ  (ตอนที่ 1) 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 
 คัดเลือกผลงานของนักเรียนที่แตงบทประพันธกลอนสุภาพไดถูกตองและไพเราะ  
นํามาจัดปายนิเทศ 
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9. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 เทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกลอนสุภาพ 
 วราภรณ  บํารุงกุล  กลาวถึงเทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกลอนไววา 

1. กําหนดจุดมุงหมายกอนวาจะเสนอสิ่งใดแกผูอาน  ความคิด  จินตนาการ หรือ
อารมณ แลวเรียบเรียงเนื้อความออกมาเปนวรรค ๆ ใหแตละวรรคมีจํานวนคําตามกฎทาง          
ฉันทลักษณ 

2. หาคํามารับสัมผัสใหถูกตองตามกฎทางฉันทลักษณ 
3. เลือกคําที่มีเสียงวรรณยุกตเหมาะสมมาใส  เพราะถาใชเสียงวรรณยุกตผิดจากนิยม

หรือใชเสียงวรรณยุกตที่หามใชก็จะทําใหเสียงอานเพี้ยนหรือไมไพเราะ  ซ่ึงถือวาเปนการแตงกลอน
ผิดไปได 

4. เลือกหาคําที่เปนสัมผัสสระและสัมผัสอักษรมาใชในแตละวรรค  เพื่อสรางเสียง
ไพเราะในบทกลอน 

5. พยายามสรรหาคํามาใชใหตรงกับความเปนจริงที่ผูเขียนตองการจะสื่อกับผูอาน หาคํา
ที่สรางภาพพจนแกผูอานไดก็จะเปนการดี 
   สุนทรียรสของบทประพันธประเภทกลอนสุภาพ 
   วราภรณ  บํารุงกุล  ไดกลาววาสุนทรียรสของคําประพันธประเภทกลอน ก็เหมือนกับ      
คําประพันธ ประเภทอื่น ๆ คือตองคํานึงถึงคําที่เลือกสรรใชเฉพาะภาษากวีเสียงเสนาะ ความหมาย
อันลึกซึ้งกินใจ  การสรางภาพพจน  และการเสนอความคิด  นอกจากนี้ส่ิงที่จะชวยใหบทกลอน       
มีความไพเราะ  ไดแก   

1. คํารับสัมผัสของวรรครับและวรรคสง  ในกลอนแปดควรตกในคําที่ 3 หรือ 5 จะได
เสียงที่ไพเราะ 

2. การแบงชวงในการอานจะชวยสรางเสียงไพเราะได 
3. ในการรับสัมผัส  ไมควรใหมกีารรับสัมผัสหลายคํา  ที่เรียกวา  “สัมผัสเลือน” 
4. เสียงวรรคยุกตเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยใหกลอนไพเราะ  ดังนั้นผูจะแตงกลอนตอง

คํานึงถึงเรื่องนี้เปนสําคัญ 
 สรุปไดวาความไพเราะในเชิงลีลาของกลอนพิจารณาตามลักษณะบังคับในเรื่องสัมผัส    

การแบงชวงจังหวะของคําในแตละวรรค  และเสียงวรรณยุกตทายวรรคเปนสําคัญ 
เอกสารอางอิง 
วราภรณ  บํารุงกุล.  รอยกรอง.  กรุงเทพฯ : ตนออ , 2542. 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
คําชี้แจง วัดดานคุณธรรม  จริยธรรมในขณะรวมกจิกรรมและปฏิบัติงานโดยใสเครื่องหมาย    
 ลงในชองตามระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ความรับผิดชอบ ความรวมมือ การมีวินัย 
(รักษาเวลา) 

รวม
คะแนน 

ลําดับ
ท่ี คุณธรรม 

ชื่อ - สกุล 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

เกณฑพิจารณา  3 = พฤติกรรมระดับสูงได  3  คะแนน 
   2 = พฤติกรรมระดับปานกลางได  2  คะแนน 
   1 = พฤติกรรมระดับต่ําได  1  คะแนน 
• คะแนนที่ไดหารดวย  3  (คะแนนสุทธิ  3  คะแนน) 
 
      ลงชื่อ…………………………..ผูประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  6 
วิชา   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2(2000 – 1102)            ชั้น   ปวช.               เวลา    1    ชั่วโมง 
เรื่อง  การแตงกลอนสุภาพ 
 
 
1.  สาระสําคัญ   กลอนสุภาพ  เปนรอยกรองประเภทหนึ่งที่นิยมใชแตงกันในโอกาสตาง ๆ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  การแตงกลอนสุภาพไดไพเราะและถูกตองนั้น ควรคํานึงถึง          
ฉันทลักษณและการเลือกสรรถอยคําใหเหมาะสม  สละสลวย  ส่ือความหมายไดตรงตามตองการ  
สืบสานเอกลักษณวัฒนธรรมความเปนไทย 
 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนแตงกลอนสุภาพไดถูกตอง 
 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อจบบทเรียนนี้แลว  นักเรยีนสามารถ 
 1.   เลือกใชคําในการแตงกลอนสุภาพไดถูกตองและไพเราะ 
 2.   แตงกลอนสุภาพในงานอาชพีได 

 

4. เนื้อหาสาระ 
1. เทคนิคหรือกลวิธีในการแตงกลอนสุภาพ 
2. สุนทรียรสของบทประพันธประเภทกลอนสุภาพ 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
  ขั้นนํา 

1. ครูนําผลงานการแตงบทประพันธจากแบบฝกชุดที่ 5  ขอ 2.2 โดยคัดเลือกสํานวน
ไพเราะ  ใหนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

2. ครูนําแผนใสสรุปขอสังเกตจากผลงานการแตงกลอนสุภาพของนักเรียนมาใหดู  
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหขอเสนอแนะในการแตงกลอนสุภาพ 

3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
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  ขั้นสอน 
4. นักเรียนทบทวนกลวิธีการแตงกลอนสุภาพ 
5. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกชุดที่ 4  เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ  (ตอนที่ 2) 

  ขั้นสรุป 
6. สุมตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนกลอนสุภาพ  ประมาณ  2  สํานวน    

แลวใหนักเรียนรวมพิจารณาผลงานในหัวขอ  ความถูกตองของฉันทลักษณ  การเลือกใชคํา            
ความไพเราะ  และสาระสําคัญของบทประพันธ 
 
6. สื่อการเรียนรู 

1. แผนใสสรุปขอสังเกตจากผลงานการแตงกลอนสุภาพของนักเรียน 
2. แบบฝกชุดที่ 4  เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ (ตอนที่ 2) 

 
7. การวัดและประเมินผล 

 1.  วิธีการวัดและประเมินผล 
 1.1  สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานและขณะทํากิจกรรม 
 1.2   ตรวจผลงานจากแบบฝกชุดที่ 4  เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ  (ตอนที่ 2) 

 2.   เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 2.1   แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2.2   แบบฝกชดุที่ 4  เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ  (ตอนที่ 2) 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 
   คัดเลือกผลงานของนักเรียนที่แตงกลอนสุภาพไดถูกตองและไพเราะ นํามาจัดปายนิเทศ 
 
9. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 

 (มีรายละเอยีดเนื้อหาสาระเดยีวกันกับแผนการจัดการเรยีนรูที่ 5) 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
คําชี้แจง วัดดานคุณธรรม  จริยธรรมในขณะรวมกจิกรรมและปฏิบัติงานโดยใสเครื่องหมาย    
 ลงในชองตามระดับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ความรับผิดชอบ ความรวมมือ การมีวินัย 
(รักษาเวลา) 

รวม
คะแนน 

ลําดับ
ท่ี คุณธรรม 

ชื่อ - สกุล 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

เกณฑพิจารณา  3 = พฤติกรรมระดับสูงได  3  คะแนน 
   2 = พฤติกรรมระดับปานกลางได  2  คะแนน 
   1 = พฤติกรรมระดับต่ําได  1  คะแนน 
• คะแนนที่ไดหารดวย  3  (คะแนนสุทธิ  3  คะแนน) 
 
      ลงชื่อ…………………………..ผูประเมิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
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ชลเนตร     อสัสุชล    ชลนัยน    ชลนา 

แบบฝกชุดที่ 1  
 

                 เรื่อง   การเลือกใชคําในการแตงกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ 
 
   วัตถุประสงค เขียนคําที่มีความหมายเหมือนกัน คําทีม่ีความหมายตรงขามกัน คําทีม่ีความหมาย      
  รวมกัน  และคําที่มีความหมายแคบกวาง จากขอความที่กาํหนดใหได 
 
คําชี้แจง 1.  แบบฝกชุดที่ 1  มี 4 ตอน คือ ตอนที่  1   คําที่มีความหมายเหมือนกัน 
   ตอนที่  2 คําที่มีความหมายตรงขามกัน 
   ตอนที่  3 คําที่มีความหมายรวมกัน 
   ตอนที่  4  คําที่มีความหมายแคบกวาง 

2. ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดที ่1  ซ่ึงมี  4  ตอน  เรียงตามลําดับจากตอนที ่1  ตอนที่ 2  
ตอนที่ 3  และตอนที่ 4 

 
 
   
 
  ตัวอยาง 
 
 
1.   ……………………………………………………  
   …………………………………………………… 
              …………………………………………………… 
 
2.                …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
 

 

 

 

 

น้ําตา    

ดอกไม  

ปา    

 ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเขียนคําที่มีความหมายเหมอืนกันจากคําทีก่ําหนดให ใหมากที่สุด 
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6. รุงเรือง __________ 
7. สวย __________ 
8.  คับคั่ง  __________ 
9.  ร่ํารวย  __________ 
10. ทันสมัย __________ 
 

ขาว    

3.   …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
 
 
 

4.   …………………………………………………… 

  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
 
 
5.  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
 
 
6.  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
 
 
 
 
ตัวอยาง   ดํา            __________ 
1. สวรรค __________   
2. ราคาถูก __________ 
3. สูง  __________ 
4. ละเอียด __________ 
5. ยุติธรรม __________ 
 

 

 

 

 

พระจันทร   

ทอง  

น้ํา   

 ตอนที่ 2       ใหนักเรียนเขียนคําที่มีความหมายตรงขามกัน จากคําที่กําหนดให  

 
บัว    
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1.        2.  
 
 
 
 
3.      4. 
 
 
 
 
 

 ตก หลน 

รวงลง 

สืบสวน สอบสวน 

ไตสวน 
หาขอเท็จจริง 

ผลัก   ไตรตรอง   ขัดขืน   ตบแตง   รุน   สูญเสีย   สอดสอง   ตกแตง   นุมนวล   ฟุงเฟอ 
ไส   แข็งขอ   สูญส้ิน   สอดสาย  เข็น   ใครครวญ  แข็งขืน  นิ่มนวล  สุรุยสุราย 

 ทวงติง 

ทักทวง 

ไมเห็นดวย 

 

คิดทบทวน 

 

ดันใหเคลื่อนท่ี 

 

ไมทําตาม 

 

หมดสิ้น 

 

 ตอนที่ 3 ใหนักเรียนเลือกคําที่มีความหมายรวมกันมาจัดหมวดหมูเขาดวยกันจากคํา 
       ที่กําหนดให 

ทักทวง  สืบสวน  สอบสวน  ตก  ไตสวน  ทวงติง  หลน ตัวอยาง 
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5.              6.  
 
 
 
 
 
 
7.              8. 
 
 
 
 

 

 
 
  คําที่มีความหมายกวาง           กลุมคําที่มีความหมายแคบ 
 
 ตัวอยาง สัตว 
 
 

กลุมคําที่มีความหมายแคบ     คําที่มีความหมายกวาง 
 

                ดอกไม 
     

   คําที่มีความหมายกวาง             กลุมคําที่มีความหมายแคบ 
 
1. อุปกรณไฟฟา 
 
   

ชาง   ปลา  เสือ 
นก  แมลง 

คางคก  กิ้งกือ 

จําป  กุหลาบ  มะลิ  บัว 

_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 

 

มอง 

 

ทําใหงาม 

 

ออนหวาน 

 

ใชจายเกินควร 

 

 ตอนที่ 4    ใหนักเรียนเขียนคําทีม่ีความหมายแคบกวาง จากคําที่กําหนดให 
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  คําที่มคีวามหมายกวาง             กลุมคําที่มคีวามหมายแคบ 
 
 
2. เครื่องประดับ 
 
 
 
3. เครื่องปรุงรส 
 
 

กลุมคําที่มคีวามหมายแคบ          คําที่มคีวามหมายกวาง 
 

4.  
          ___________________ 
 

  
 
5.  
          ___________________ 
 

  
 

6.  
          ___________________ 
 
 
 
 
 

แกงเขียวหวาน หมูทอด 
น้ําพริก-ปลาทู  ยํายอดมะพราว 

ขาวตมกุง  ปลาราดพริก 

_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 

_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 

จักรยาน   เครื่องบิน 
รถยนต   มอเตอรไซด 
รถไฟ            เรือ 

ครู  ทหาร  พยาบาล 
ทนายความ  เกษตรกร 
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ชลเนตร     อสัสุชล    ชลนัยน    ชลนา 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ตัวอยาง 
 
 
 
1.     บุปผา มาลี บุหงา ผกา บุษบง 
 
 
 
2.   พนา ไพรวัน พนาลี ไพรสณฑ ไพร 
 
 
 
 

 
3.   ปทุมมา โกมุท ปทุม บงกช อุบล 
 
 
 

4.    
  จันทรา ศศิธร แถง รัชนีกร 
 
 

แนวเฉลยแบบฝกชุดที่  1 

เร่ือง  การเลือกใชคําในการแตงกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ 

 

 

น้ําตา    

 
ปา    

 
บัว    

 
พระจันทร   

ดอกไม 

 ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเขียนคําที่มีความหมายเหมอืนกันจากคําทีก่ําหนดให ใหมากที่สุด 
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5.    
  สุวรรณ กาญจน เหม มาศ กนก 
 
 
 

 
6.   
  นท ี ชลธาร ชลา ชล สายชล 
 
 
 
 
 

 
 

1.   สวรรค นรก   
2.  ราคาถูก ราคาแพง 
3.   สูง  ต่ํา 
4.  ละเอียด หยาบ 
5.  ยุติธรรม อยุติธรรม 
 

 
 

  
 
 

1.        2.  
 
 
 
 
3.      4. 

ผลัก   ไตรตรอง   ขัดขืน   ตบแตง   รุน   สูญเสีย   สอดสอง   ตกแตง   นุมนวล   ฟุงเฟอ 
ไส   แข็งขอ   สูญส้ิน   สอดสาย  เข็น   ใครครวญ  แข็งขืน  นิ่มนวล  สุรุยสุราย 

6. รุงเรือง เสื่อมโทรม 
7. สวย ขี้เหร 
8.  คับคั่ง  บางตา 
9.  ร่ํารวย  ยากจน 
10. ทันสมัย โบราณ 

 

คิดทบทวน 

 

ดันใหเคลื่อนท่ี 

 

ไมทําตาม 

 

หมดสิ้น 

 
ทอง   

 
น้ํา   

 

ไตรตรอง 

ใครครวญ 

ผลัก ไส 

รุน 

ขัดขืน แข็งขืน 

แข็งขอ 

สูญสิ้น 

เข็น 

 ตอนที่ 2       ใหนักเรียนเขียนคําที่มีความหมายตรงขามกัน จากคําที่กําหนดให  

 ตอนที่ 3 ใหนักเรียนเลือกคําที่มีความหมายรวมกันมาจัดหมวดหมูเขาดวยกันจากคํา 
       ที่กําหนดให 
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5.        6.  
 
 
 
 
 

 
7.        8. 
 
 
 
 

 
      
 
   คําที่มีความหมายกวาง             กลุมคําที่มคีวามหมายแคบ 
 
 
1. อุปกรณไฟฟา 
 
 
 
   คําที่มีความหมายกวาง             กลุมคําที่มคีวามหมายแคบ 

_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 

 

มอง 

 

ทําใหงาม 

 

ออนหวาน 

 

ใชจายเกินควร 

 

สูญเสีย 

สอดสอง สอดสาย ตบแตง ตกแตง 

นุมนวล นิ่มนวล สุรุยสุราย ฟุงเฟอ 

ปลั๊ก หลอดไฟ 
ฟวส สายไฟ 

 ตอนที่ 4    ใหนักเรียนเขียนคําทีม่ีความหมายแคบกวาง จากคําที่กําหนดให 
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2. เครื่องประดับ 
 
 
 
 
3. เครื่องปรุงรส 
 
 

กลุมคําที่มคีวามหมายแคบ         คําที่มีความหมายกวาง 
 

4.  
          ___________________ 
 

  
 
5.  
          ___________________ 
 

  
 

6.  
          ___________________ 
 
 
 

แกงเขียวหวาน หมูทอด 
น้ําพริก-ปลาทู  ยํายอดมะพราว 

ขาวตมกุง  ปลาราดพริก 

_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 

_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 
_______   _______   _______ 

จักรยาน   เครื่องบิน 
รถยนต   มอเตอรไซด 
รถไฟ            เรือ 

ครู  ทหาร  พยาบาล 
ทนายความ  เกษตรกร 

แหวน สรอย 
เข็มกลัด ตางห ู
นาฬิกา 

น้ําสม น้ําปลา 
ผงชูรส พริกไทย 
พริกปน 

อาหารคาว 

ยานพาหนะ 

อาชีพ 

กําไล 

น้ําตาล 
เกลือ 
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แบบฝกชุดที ่2 
 

                           

                                    เรื่อง  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ 
 
 วัตถุประสงค   เขียนคําคลองจองและเขียนแผนผังกาพยยานี  11  และกลอนสุภาพ จากขอความ 
    ที่กําหนดใหได 
 
คําชี้แจง 1.  แบบฝกชุดที่ 2  มี  2  ตอน  คือ  ตอนที ่1  การเขียนคาํคลองจอง   
    ตอนที่ 2  การเขียนแผนผังกาพยยานี 11  
      และกลอนสุภาพ 
   2.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดที่  2  ซ่ึงมี  2  ตอนเรียงตามลําดับจากตอนที่ 1  และตอนที่ 2 
 

 
        
 

1. เขียนกลุมคําคลองจอง  2  พยางค  ใหคลองจองกับกลุมคําที่กําหนดให 
 

ตัวอยาง  ซ้ืองาย =  ขายคลอง 
  

 ปากกา = …………………………… 
 น้ําไฟ = …………………………… 
 อาชีพ = …………………………… 
 อาหาร = …………………………… 
 เขียนแบบ = …………………………… 
 ถวยโถ = …………………………… 
 เส้ือสวย = …………………………… 
 โชคดี = …………………………… 
 รังสรรค = …………………………… 
 หมูทอด = …………………………… 
  

 

 ตอนที่ 1 การเขียนคําคลองจอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124 

2.  เขียนกลุมคําคลองจอง  3  พยางค  ใหคลองจองกับกลุมคําที่กําหนดให 
 
 

ความปลอดภัย  = ………………………  
ตรงเวลา  = ………………………  
ฝกฝมือ  = ………………………  
อานหนังสือ  = ………………………  
ความซื่อสัตย  = ……………………… 

 
 
3. เขียนกลุมคําคลองจอง  4  พยางค  ใหคลองจองกับกลุมคําที่กําหนดให 
 
 

อาหารไมสด  = ………………………  
ขนมแสนหวาน  = ………………………  
คิดคลองวองไว = ………………………  
ทํามาหากิน = ………………………  
วิถีพอเพียง = ………………………  
 
 

4. เขียนเรียงกลุมคําที่กําหนดโดยใหนักเรียนจัดกลุมคําใหมใหคลองจองกันและมีความหมาย
ตอเนื่อง 

ตัวอยางการจัดกลุมคําใหมใหคลองจอง 
    เปยมคุณธรรม   ใชเวลาใหเกิดคุณ   ทักษะเยี่ยม    ลํ้าเลิศวิชา 
เรียงใหมเปน  ทักษะเยี่ยม    เปยมคุณธรรม   ลํ้าเลิศวิชา   ใชเวลาใหเกิดคุณ 
 

4.1  หายก็รู   หยบิก็งาย   จัดเครื่องใช   ดูงามตา  
  …………………………………………………………………………… 
4.2  เคียงคูขนมไทย  ใสจานจัดเรียง  พุทรารสหวาน  ขนุนเนื้อหนา 
  …………………………………………………………………………… 
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4.3  อยารีบรอนรน   นองหนูจําไว   คนขายสับสน   มากอนไดกอน  
  …………………………………………………………………………… 
4.4  ตองมาไถถอน   หากเมาแลวขับ   บั่นทอนเงินทอง   ถูกจับแนนอน  
  …………………………………………………………………………… 
4.5  จิตใจผูกพัน   ครอบครวัคนไทย   นําชาติกาวไกล   ยึดมั่นคุณธรรม 
  …………………………………………………………………………… 
 
5. ใชคําที่กําหนดใหเขียนเปนคําประพันธ  1  วรรค  ที่มีสัมผัสใน 
ตัวอยาง ออกแบบ =  นักออกแบบคิดแยบยลคนขยัน 
 

5.1  บัญช ี  = ……..……………… 
5.2  เคก  = ………………..…… 
5.3  ดอกไม  = …………..………… 
5.4  ตุกตา  = …………..………… 
5.5  คอมพวิเตอร  = …………..………… 

 
 
6.   เขียนคําประพนัธ  1 วรรค  ใหสัมผัสกับขอความที่กําหนดโดยใหมีเนื้อความตอเนื่องกนั 
ตัวอยาง เจรจากับลูกคาตองยิ้มแยม ไมออมแอมพูดเพราะเสนาะหู 
 

6.1 สามัคคีมีวินัยในหนาที่  =  ………….………….…… 
6.2 เฉลิมฉลองหองอาหารครัวคณุยา = …………………. 
6.3 ศิลปกรรมล้ําคานาเรยีนรู  =  ………………………... 
6.4 ลูกตาลออนเก็บขายไดไมนอย  =  ……….…………… 
6.5  ปลาหมึกหอยกุงสดปรุงรสเลิศ = ……………………. 
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1. กาพยยานี 11 

1.1  เขียนแผนผังบังคับของบทประพันธตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
   ตํารับตามตํานาน   ทั้งคาวหวานดัง่งานศิลป 
 ลือเล่ืองอรอยล้ิน    ไดยลยินในเมนู 
 แกงสมตมยํากุง    หอมจรุงรสเลิศหร ู
 น้ําพริกแกลมปลาทู   อีกขาวตูเชิญล้ิมลอง 
 
   O O O O O   ………………………….. 
…………………………..   ………………………….. 
…………………………..   ………………………….. 
…………………………..   ………………………….. 
 
1.2  จากขอ 1.1  เขียนคําสัมผัสบังคับ (สัมผัสนอก) 
           (ตํา) นาน – หวาน    
    …………………………..    
    …………………………..  
    ………………………….. 
    …………………………..   
 
1.3  จากขอ 1.1  เขียนคําสัมผัสใน 
  สัมผัสสระ    สัมผัสอักษร (พยัญชนะ) 
       ลือ – เล่ือง 
…………………………..   ………………………….. 
…………………………..   ………………………….. 
 

 

 ตอนที่  2  การเขียนแผนผังของกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ 
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2. กลอนสุภาพ 
2.1  เขียนแผนผังบังคับของบทประพันธตอไปนี้ใหถูกตอง 
  
  แมกิมไลสามคําจําไวเถิด   ดังระเบิดฟูเฟองเรื่องขนม 
เปนเจาเกาเหลาโบราณกาลนานนม  ทุกสังคมยอมรบัประทบัใจ 
ชนะเลิศในงานการประกวด   ของโชวอวดเมอืงเพชรเด็ดแคไหน 
แมนทุกทานผานมาคราครั้งใด   แมกิมไลนําแนะเชิญแวะชิม 
 
   O O O O O O O O   …………………………… 
…………………………   …………………………… 
…………………………   …………………………… 
…………………………   …………………………… 

 
 2.2  จากขอ 2.1  เขียนคําสัมผัสบังคับ  (สัมผัสนอก) 
     เถิด – (ระ)เบิด     

    …………………………    
    …………………………  
    ………………………… 
    …………………………   
 
2.3   จากขอ 2.1  เขียนคําสัมผัสใน 
 สัมผัสสระ      สัมผัสอักษร  (พยัญชนะ) 
   คํา – จํา       ฟู  - เฟอง 
……………………………………….…   …………………………… 
……………………………………….…   …………………………… 
……………………………………….…   …………………………… 
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1. เขียนกลุมคําคลองจอง 2 พยางค  ใหคลองจองกับกลุมคําที่กําหนดให 
            ตัวอยาง      ซ้ืองาย =  ขายคลอง  
 ปากกา =   หาได ถวยโถ =  โอชาม 
 น้ําไฟ = ใหใช เส้ือสวย =  รวยทรัพย 
 อาชีพ = รีบเรง โชคดี =  มีสุข 
 อาหาร = การกิน ,จานเด็ด รังสรรค =  ปนแตง 
 เขียนแบบ = แยบยล หมูทอด =  ยอดเยี่ยม  
            

2. เขียนกลุมคําคลองจอง  3  พยางค  ใหคลองจองกับกลุมคําที่กําหนดให 
ความปลอดภัย = ใสใจไว  
ตรงเวลา  = นาคบหา 
ฝกฝมือ  = ลือเล่ืองชื่อ 
อานหนังสือ = คือบอทรัพย 
ความซื่อสัตย = มัดใจคน 
 

3.เขียนกลุมคําคลองจอง  4  พยางค  ใหคลองจองกับกลุมคําที่กําหนดให 
อาหารไมสด  = รสไมอรอย 
ขนมแสนหวาน  = บริการแสนดี 
คิดคลองวองไว  = ใสใจเรียนรู 
ทํามาหากิน  = สินทรัพยเพิ่มพูน 
วิถีพอเพียง  = หลอเล้ียงชีวิต 

แนวเฉลยแบบฝกชุดที่  2 

เร่ือง  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ  

 

 ตอนที่  1  การเขียนคําคลองจอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129 

4. เขียนเรียงกลุมคําที่กําหนดโดยใหนักเรียนจัดกลุมคําใหมใหคลองจองกันและมีความหมาย
ตอเนื่อง 

 
ตัวอยางการจัดกลุมคําใหมใหคลองจอง 
    เปยมคุณธรรม   ใชเวลาใหเกิดคุณ   ทักษะเยี่ยม    ลํ้าเลิศวิชา 
เรียงใหมเปน  ทักษะเยี่ยม    เปยมคุณธรรม   ลํ้าเลิศวิชา   ใชเวลาใหเกิดคุณ 
 

 4.1 หายก็รู   หยบิก็งาย   จัดเครื่องใช   ดูงามตา  
   (จัดเครื่องใช   หยิบก็งาย   หายก็รู     ดูงามตา)  
 

 4.2 เคียงคูขนมไทย  ใสจานจัดเรียง  พุทรารสหวาน  ขนุนเนื้อหนา 
   (ขนุนเนื้อหนา พุทรารสหวาน ใสจานจัดเรียง  เคียงคูขนมไทย) 
 

 4.3 อยารีบรอนรน   นองหนูจําไว   คนขายสับสน   มากอนไดกอน  
   (นองหนูจําไว  มากอนไดกอน อยารีบรอนรน   คนขายสับสน) 
 

 4.4 ตองมาไถถอน   หากเมาแลวขับ   บั่นทอนเงินทอง   ถูกจับแนนอน  
   (หากเมาแลวขับ   ถูกจับแนนอน ตองมาไถถอน  บั่นทอนเงินทอง)     
 

 4.5 จิตใจผูกพัน   ครอบครวัคนไทย   นําชาติกาวไกล   ยึดมั่นคุณธรรม 
   (ครอบครัวคนไทย    จิตใจผูกพัน    ยึดมั่นคุณธรรม  นําชาติกาวไกล) 
 
5. ใชคําที่กําหนดใหเขียนเปนคําประพันธ  1  วรรค  ที่มีสัมผัสใน 
ตัวอยาง ออกแบบ =  นักออกแบบคิดแยบยลคนขยัน 
 5.1   บัญชี  = ทําบัญชีมีสติคดิถี่ถวน 
 5.2   เคก  = เคกเนยสดรสชาติดีสีแสนสวย 
 5.3   ดอกไม  = มอบดอกไมใหคนที่รูคา 
 5.4   ตุกตา  = ปนตุกตาทาสีอยางมีศิลป 
 5.5   คอมพิวเตอร  = คอมพิวเตอรเจอไวรัสกําจัดส้ิน 
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6.   เขียนคําประพันธ  1 วรรค  ใหสัมผัสกับขอความที่กําหนดโดยใหมีเนื้อความตอเนื่องกัน 
ตัวอยาง เจรจากับลูกคาตองยิ้มแยม ไมออมแอมพูดเพราะเสนาะหู 

6.1 สามัคคีมีวินัยในหนาที ่  =    ส่ิงบงชี้ความสําเร็จในภายหนา 
6.2 เฉลิมฉลองหองอาหารครัวคณุยา  =    เชิญแวะมาลิ้มลองและอุดหนุน 
6.3 ศิลปกรรมล้ําคานาเรียนรู  =    ลวนเชิดชูวัฒนธรรมถิ่นไทยไว 
6.4 ลูกตาลออนเก็บขายไดไมนอย =    รสอรอยกนิเลนเปนของหวาน 
6.5 ปลาหมึกหอยกุงสดปรุงรสเลิศ =    สุดบรรเจิดไดลองล้ิมชิมสักหน 

 
 
1.  กาพยยานี 11 

1.1  เขียนแผนผังบังคับของบทประพันธตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
   ตํารับตามตํานาน   ทั้งคาวหวานดัง่งานศิลป 
 ลือเล่ืองอรอยล้ิน    ไดยลยินในเมนู 
 แกงสมตมยํากุง    หอมจรุงรสเลิศหร ู
 น้ําพริกแกลมปลาทู   อีกขาวตูเชิญล้ิมลอง 
 
   O O O O O   O O O O O O 
 O O O O O    O O O O O O 
 O O O O O    O O O O O O 
 O O O O O    O O O O O O 
 
1.2  จากขอ 1.1  เขียนคําสัมผัสบังคับ (สัมผัสนอก) 
           (ตํา) นาน – หวาน    
     ศิลป - ล้ิน   
     กุง – (จ) รุง   
     หรู – (ปลา) ทู   
     (เม) นู – หรู   

 

 ตอนที่  2  การเขียนแผนผังของกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ 
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1.3  จากขอ 1.1  เขียนคําสัมผัสใน 
  สัมผัสสระ    สัมผัสอักษร (พยัญชนะ) 
       ลือ – เล่ือง 
  สม - ตม    ตาม – ตํา(นาน) , ยล – ยิน   
       (จ)รุง – รส , ล้ิม – ลอง  

2. กลอนสุภาพ 
2.1  เขียนแผนผังบังคับของบทประพันธตอไปนี้ใหถูกตอง 
  แมกิมไลสามคําจําไวเถิด   ดังระเบิดฟูเฟองเรื่องขนม 
เปนเจาเกาเหลาโบราณกาลนานนม  ทุกสังคมยอมรบัประทบัใจ 
ชนะเลิศในงานการประกวด   ของโชวอวดเมอืงเพชรเด็ดแคไหน 
แมนทุกทานผานมาคราครั้งใด   แมกิมไลนําแนะเชิญแวะชิม 

  O O O O O O O O  O O O O O O O O 
 O O O O O O O O   O O O O O O O O 
 O O O O O O O O   O O O O O O O O 
 O O O O O O O O   O O O O O O O O 

 2.2  จากขอ 2.1  เขียนคําสัมผัสบังคับ  (สัมผัสนอก) 
     เถิด – (ระ)เบิด     

    (ข)นม – นม – (สัง) คม 
    (ประ)กวด  - อวด  
    ไหน – ใด – (กิม) ไล  
    ใจ – ไหน    
2.3   จากขอ 2.1  เขียนคําสัมผัสใน 
 สัมผัสสระ      สัมผัสอักษร  (พยัญชนะ) 
   คํา – จํา       ฟู  - เฟอง 
 เฟอง – เรื่อง , เจา – เกา – เหลา    นาน – นม   
 (โบ)ราณ – กาล – นาน     ทุก – ทาน   
 งาน  - การ , เพชร – เด็ด , ทาน – ผาน , มา – ครา  ครา – ครั้ง , นํา - แนะ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

                 132 

แบบฝกชุดที ่3 
 

 
 
           เรื่อง   การแตงกาพยยานี 11   
 
วัตถุประสงค    เรียงลําดับวรรค  เติมสัมผัส  แตงเติมกาพยยานี 11  ไดถูกตองตามฉนัทลักษณ   
  และแตงกาพยยานี 11  จากขอความและภาพที่กําหนดใหได 
 

คําชี้แจง 1.  แบบฝกชุดที่ 3  มี  2  ตอน  คือ ตอนที่ 1  ฉันทลักษณ 
        ตอนที่ 2  การแตงกาพยยานี 11 
   2.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดที่ 3  ซ่ึงมี  2  ตอน เรียงลําดับจากตอนที่ 1  และตอนที่ 2 
 
 
 
1. จงเรียงลําดับวรรคของกาพยยานี 11  ใหถูกตองตามฉันทลักษณและไดใจความสมบูรณ 
 

    ตัวอยาง  คําประพันธที่กําหนดให 
ก. ไปอยูที่ไหนไหน 
ข. ปากหวานปานน้ําผ้ึง 
ค. สุขสบายเพราะถอยคํา 
ง. พูดคําหนึ่งยกนิ้วให 

   ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ข – ง – ก – ค 
 
  1.1 ก.  ใหกินและใหนอน 

ข. เพียงเมตตาชวยอาทร 
ค. ไมรักก็ไมวา 
ง. คลายทุกขผอนพอสุขใจ 
 

   ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………. 
 

 

 ตอนที่ 1  ฉันทลักษณ 
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  1.2 ก.   ลองล้ิมชิมน้ําปลา 
    ข.   มาตรแมนมดหมดเมืองมา 
    ค.   จักดูดดื่มลืมน้ําตาล 
    ง.   น้ําปลาโอชารส 
 
   ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………. 
 
  1.3 ก.   ทานอาจหลอกผูอื่น 

ข. ทานโกงหรือทานเกง 
ค. แตอยาฝนหลอกตัวเอง 
ง. ตัวทานเองรูแกใจ 
 

   ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………. 
 
  1.4 ก.   ความโกรธคือศัตร ู
    ข.   ดวยขันติสิปราชญชม 

ค. ชนะความโกรธได 
    ง.   มาโจมจูหวังชิงชัย 
 

   ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………. 
 
  1.5 ก.   รูไหมวาเปนอยางไร 

ข. ใชคําดึงดูดใจ 
ค. อยากจะใครลองใชดู 
ง. ภาษาโฆษณา 
 

   ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………. 
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2. จงเติมสัมผัส  ในกาพยยานี 11  ตอไปนี ้
 

   ตัวอยาง 
     ขันติความอดทน  นี่คือ….1…..วเิศษศรี 
     ทองไวใคร…2…  ขันติปราบใหราบไป 
    คําสัมผัสที่เติม 1. มนต  2. ราวี 
 
  2.1   หนทางพิสูจน…1…  กาลเวลาพิสูจนคน 
    ใครถอยและใคร…2…  พิสูจนไดเมื่อภัยมา 
    คําสัมผัสที่เติม ……………………………………………………………. 
 

  2.2 รักเรียนอยาเรยีนรัก  อกจะหักรักขื่น….1….. 
    เศราหมองทุกขตรอม…2….. รักระบมชอกช้ําใจ 
    คําสัมผัสที่เติม ……………………………………………………………. 
 

  2.3 น้ําใจและไมตรี   ส่ิงแสน….1…..จดจํา…2….. 
    ผูรับสุดซ้ึง….3….  สวนผูใหก็เปรมปรีดิ ์
    คําสัมผัสที่เติม ……………………………………………………………. 
 

  2.4 มะมวงและ….1…..  ผลโตโตนาซ้ือ……2…… 
    รสชาติคุม…..3……  เชิญทานมาเลือกซ้ือไป 
    คําสัมผัสที่เติม ……………………………………………………………. 
 

  2.5 สรางสรรคคนพันธุอา  ให…1…..เสริม…..2…… 
    กิจกรรมทํา…..3……..  เปนส่ิง…4…..เพื่อสังคม 
    คําสัมผัสที่เติม ……………………………………………………………. 
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3. จงแตงเติมกาพยยานี 11  ใหสมบูรณ 
 

   ตัวอยาง  กุงหอยและปูปลา  อีกปูมาและหอยขม 
     …………………. เชิญแวะชมอาหารไทย 
   วรรคที่เติม =   ของดีนานิยม 
 
 3.1   วัยเรียนอยาริรกั   ..................................... 
   เศราหมองในชีวัน   อยาหุนหันรริักเลย 
 3.2 วัยเรียนฝกอานเขียน  จงพากเพียรอยาเมินเฉย 
   ...............................  ฝกใหเคยรักการเรียน 
 3.3 “เสริมวิทย”  การบัญชี  ……………………… 
   ……………………  เพื่อเด็กไทยพัฒนา 
 3.4 กรรณิการาตร ี   อีกจําปกล่ินหอมหวน 
   .................................  ...................................... 
 3.5 รูรักสามัคคี   ...................................... 
   .................................  ...................................... 
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           ตอนที่ 2  การแตงกาพยยานี  11 

  

 
1. แตงกาพยยานี 11  จากความเรียงที่กําหนดให 
 
    ตัวอยาง        รานดอกไมไทย  มีดอกไมนานาพรรณหลายชนิด  หลากสีสันใหเลือกชม   ไดแก   
       มะลิ  ดาวกระจาย  เปนตน 
   ดอกไมนานาพรรณ  ลวนสีสันที่หลากหลาย 
   มะลิ  ดาวกระจาย  มีมากมายใหเลือกชม 
 
 
 
 1.1  โทรทัศนหรือทีวี  เปนส่ือมวลชนมุงผลิตรายการที่มีสาระดีและมีคุณคา เชน  กบนอกกะลา 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
  
 1.2  ความมานะและอดทน  เปนคุณสมบัตทิีทุ่กคนพึงมีจึงควรปฏบิัติเพื่อชีวิตที่ผองใส 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 1.3  คนไทยนิยมฉลองเทศกาลปใหม  ดวยการจับจายซ้ือของดีดี  ที่หางบิ๊กซีอยางมีความสุข 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
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2. จากภาพตอไปนี้ใหนักเรียนแตงกาพยยานี 11  จํานวน  1 บท 
 

 
       ……………………… ………………………… 
       ……………………… ………………………… 
 
 
 
 
 
       ……………………… ………………………… 
       ……………………… ………………………… 
 
 
 
3. จงแตงกาพยยานี 11  หัวขอที่นักเรียนสนใจจํานวน  2  บท 
  …………………………………..  ………………………………. 
  …………………………………..  ………………………………. 
  …………………………………..  ………………………………. 
  …………………………………..  ………………………………. 
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1. จงเรียงลําดับวรรคของกาพยยานี 11  ใหถูกตองตามฉันทลักษณและไดใจความสมบูรณ 
  1.1  ค – ข – ก – ง   1.2  ง – ข – ก – ค 
 1.3  ก – ค – ข – ง   1.4  ก – ง – ค – ข 
 1.5  ง – ก – ข – ค 
 

2. จงเติมสัมผัส  ในกาพยยานี 11  ตอไปนี ้
 2.1    มา    ทน 2.2    ขม   ตรม 
 2.3    ดี   ไว   ใจ       2.4    สมโอ   หา   ราคา   
 2.5    คุณคา   ศักดิ์ศรี   มากมี   ด ี
 

3. จงแตงเติมกาพยยานี 11  ใหสมบูรณ 
 3.1   วัยเรียนอยาริรกั   อกจะหักแสนโศกศัลย 
   เศราหมองในชีวัน   อยาหุนหันรริักเลย 
 3.2 วัยเรียนฝกอานเขียน  จงพากเพียรอยาเมินเฉย 
   ทองไวไมกลัวเชย   ฝกใหเคยรักการเรียน 
 3.3 “เสริมวิทย”  การบัญชี  โรงเรียนนี้จดจําไว 
    สอนดีมีวินัย   เพื่อเด็กไทยพัฒนา 
 3.4 กรรณิการาตร ี   อีกจําปกล่ินหอมหวน 
   มะลิดอกลําดวน   ขอเชิญชวนปลูกไวชม 
 3.5 รูรักสามัคคี   จําใหดีอยาหวั่นไหว 
   คนไทยตองรักไทย  ชาติเกรียงไกรอยูยืนยง 
 

แนวเฉลยแบบฝกชุดที่  3 

เรื่อง  การแตงกาพยยานี 11  (ตอนที่ 1) 
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เรื่อง  การแตงกาพยยานี  11  (ตอนที่ 2) 
 

1. แตงกาพยยานี 11  จากความเรียงที่กําหนดให 
1.1  รายการในทีวี  สาระดีนาศึกษา 

  ชื่อ  “กบนอกกะลา”  ใหคุณคาแกมวลชน 
1.2  มานะและอดทน  เราทุกคนควรมีไว 

  ชีวิตจะผองใส   จําข้ึนใจหมั่นทาํดู 
1.3  ฉลองรับปใหม  เราคนไทยใจสุขี 

  แวะซื้อของดีดี   ที่บิ๊กซีมีใหคุณ 
 

2. จากภาพตอไปนี้ใหนักเรียนแตงกาพยยานี 11  จํานวน  1 บท 
 
 
       แตงสวยดวยแพรไหม เส้ือผาไทยงามเลิศหรู 
       ขอเชิญแวะมาดู  ทานจะรูวางามจริง 
 
 
 
 
       พืชผักปลอดสารพิษ ชวยชีวิตเราสดใส 
       จําหนายสบายใจ  ทางเลือกใหมของสังคม 
 
 
3. จงแตงกาพยยานี 11  หัวขอที่นักเรียนสนใจจํานวน  2  บท 
  (สํานวนบทประพันธอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

แนวเฉลยแบบฝกชุดที่  3 
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แบบฝกชุดที่ 4 

 

 
    
                       เร่ือง    การแตงกลอนสุภาพ   
 
วัตถุประสงค    เรียงลําดับวรรค  เติมสัมผัส  แตงเติมกลอนสุภาพ  ไดถูกตองตามฉนัทลักษณ   
  และแตงกลอนสุภาพ  จากขอความและภาพที่กําหนดใหได 
 

คําชี้แจง 1.  แบบฝกชุดที่ 4  มี  2  ตอน  คือ ตอนที่ 1  ฉันทลักษณ 
        ตอนที่ 2  การแตงกลอนสุภาพ 
   2.  ใหนักเรียนทําแบบฝกชุดที่ 4  ซ่ึงมี  2  ตอน เรียงลําดับจากตอนที่ 1  และตอนที่ 2 
 
 
 
1. จงเรียงลําดับวรรคของกลอนสุภาพใหถูกตองตามฉันทลักษณและไดใจความสมบูรณ 
 

 ตัวอยาง  คําประพันธที่กาํหนดให 
ก. ขอเคียงคูกับเมอืงไทยดวยใจมั่น 
ข. เพราะเราคือเครือเจริญโภคภัณฑ 
ค. เราใฝฝนใหเมืองไทยใหญอุดม 
ง. ตราบสีเขียวขจียังมีอยู 

  ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ง – ก – ข – ค 
 
  

 1.1   ก.   โลกใบใหญคับคนลนประมาณ 
ข. กลางบึงหนองคลองเกาเนากอหญา 
ค. เปนที่อยูปปูลาเคยอาศัย 
ง. บัดนี้มีชุมชนอยูทั่วไป 
 

ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ………………………………  

 ตอนที่ 1  ฉันทลักษณ 
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1.2 ก.   ดวยมือและหนาที่ที่มอียู 
ข. นาชวยกันรักษาไวใหนิรันดร 
ค. ที่ได “สู”  เพื่อผูหญิงส่ิงสรางสรรค 
ง. ความงดงามที่เราเห็นอยูทุกวนั 
 

  ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………… 
 
 1.3 ก.   ออมสินสอนทุกเพศวัยใหออมทรัพย 

ข. ทุกขคราใดมีเงินไดใชเบิกถอน 
ค. มหาธีรราชเจาวางขั้นตอน 
ง. ออมสินออมทรัพยไวดวยจริงใจ 
 

  ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………… 
 
 1.4 ก.   ความกลาหาญบันดาลใหพูดไดดี 

ข. จงเตรียมกายเตรียมใจใหเบิกบาน 
ค. อยามัวส่ันหวั่นผวานาสงสาร 
ง. พูดทั้งทีตองมคีวามเชื่อมั่น 
 

  ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………… 
 
 1.5 ก.   สูโลกกวางทางไกลในแผนดิน 

ข. คือขุมทรัพยเมธีที่ยิ่งใหญ 
ค. ประตูกลมนตขลังพาหยั่งไป 
ง. หนังสือดีมีคาคณานับ 
 

  ลําดับวรรคที่เรยีงไดถูกตอง = ……………………………… 
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2. จงเติมสัมผัส  ในกลอนสุภาพตอไปนี ้
 

 ตัวอยาง 
   พอรักแม  แมรักพอพอก…็1…. ตาพอ…2….หูพอฟงถอยคํา….3….. 
   พออิ่มเอิบซาบซึ้งลนดวง….4… พอกับแม….5….ใจเปนหนึ่งเดียว 
 คําสัมผัสที่เติม = 1. รู 2. ดู 3. หวาน       4. มาน     5. ประสาน 
 
   
  2.1 ผลิตภัณฑ “พันทายนรสิงห”  ลวนดี…1….มีส่ิงใหเลือกสรร 
   น้ําพริกเผาขาวเกรียบกุงปรุงเสร็จ….2….. นิยมซื้อหากันทุกครัวเรือน 
  คําสัมผัสที่เติม  = …………………………………….. 
 

  2.2 รูจริง  ทําได  เขาใจชีวิต   เปนขอ….1….. “ปรัชญา” การศึกษา 
   ดํารงตนเลี้ยงชีพชวยนํา…2…..  ใช….3…..ลํ้าเลิศประเสริฐเอย 
  คําสัมผัสที่เติม  = …………………………………….. 
 

  2.3 ยี่สิบหก  มิถุนา  มา…..1…..  ขอนอมนบทานครูกลอน……2….. 
   นามวาทานสุนทรภูคร…ู.3….  ทานนั้น…4….ชื่อเสียงเล่ืองลือไกล 
   คําสัมผัสที่เติม  = …………………………………….. 
 

  2.4 พระคือยอดนารีศรี…1…..  เล่ือง…2….ลือพระคุณการณุยยิ่ง 
   ปวงประชายึดเปนหลักที่พัก….3….. พระเปน…4…..แกวเกลาของชาวไทย 
  คําสัมผัสที่เติม  = …………………………………….. 
 

  2.5 เย็นเตาโฟโภชนาขายหนา…..1….  ผูคน….2…..แวะมาชิมยิ้ม…3…… 
   รสชาติดีอรอยเหลือเหนือกวา…4…. ลวนสด….5….ใครไดชิมอิ่มทองเอย 
  คําสัมผัสที่เติม  = …………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

   143

 

3. จงแตงเติมกลอนสุภาพใหสมบูรณ 
 

ตัวอยาง วันมงคลสมรสคุณในวันนี ้ ไดฤกษดีปรีดิ์เปรมเกษมศานต 
  ดวยรักสองคลองใจมาแสนนาน ……………………………… 
วรรคที่เติม  =  เทพประทานความรื่นรมยสมใจปอง 
 
 

3.1   ขาวเหนียวแกวแวววาวสีขาวผอง  เปนมันยองเพราะกะทิมิหลงใหล 
 …………………………….  สีเขียวใสหวานแทแมนงคราญ 
 

3.2   ศูนยการคามีผูคนเดินขวักไขว  ……………………………… 
 ………………………….  เตรียมเงินทองจายคาสินคาพลัน 
3.3 เหลาศิษยชายศิษยหญิงอยานิ่งเฉย อยาละเลยมารวมสรางเสนทางฝน 
 ............................................  ................................................... 
3.4 เที่ยวทะเลยามเย็นเห็นเกลียวคล่ืน แสนสดชื่นเดินย่ําทรายคลายความเหงา 
 .................................................. ......................................................... 
3.5 นครปฐมเมืองนี้แสนดีนัก  ........................................................ 
 .................................................. ........................................................ 
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             ตอนที่ 2  การแตงกลอนสุภาพ 

  

 
1. แตงกลอนสุภาพจากความเรียงที่กําหนดให 
 

ตัวอยาง ขางหลังบานของคุณนามีสระบัวและตนมะมวง  คุณนาเด็ดดอกบัวและดึงเถาวัลย 
  ที่เกาะติดอยูรมิรั้ว  หลังจากนั้นใชตะกรอสอยมะมวงมารบัประทาน  สวนหลานเก็บ 
  ดอกมะลินํามารอยมาลัย 
  คุณนาดึงเถาวัลยออกจากรั้ว เด็ดดอกบัวในสระขางหลังบาน 
 ใชตะกรอสอยมะมวงรับประทาน  และใหหลานเก็บมะลิรอยมาลัย 
 
 
1.1 ตามตํารับ  “แกง”  ตองปรุงใหครบเครื่อง  ในการเตรียมสํารับเครื่องใชสอยตองครบครนั   

 มีเงินอยูครบถวนจํานวนหนึ่งรอยแตพวกโจรมีอาวุธอยูครบมือเขาปลนบาน 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

1.2 “ทองหยอด”  คือขนมหวานของไทย  ที่มีสวนผสมของไขกับน้ําตาล  เมื่อใครไดชิมแลวตอง 
 เอยปากชมมีรสชาติหอมหวาน 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

1.3 เมื่อครั้งพุทธกาล  พระสงฆนําผาบังสุกุลมาใชหมแทนจีวรกนัหนาว  แตปจจุบันเปล่ียนไปใช 
 ในงานศพตามขนบประเพณ ี
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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2. จากภาพตอไปนี้ใหนักเรียนแตงกลอนสุภาพ  จํานวน  1 บท 
 

 
 
      ………………………….. ………………………… 
      ………………………….. ………………………… 
 
 
 
 
     
 
                 … ………………………….. ………………………… 
           ………………………….. ………………………… 
 
 
 
3. จงแตงกลอนสุภาพ  หัวขอทีน่ักเรียนสนใจจํานวน  2  บท 
 
   …………………………………..  ………………………………. 
   …………………………………..  ………………………………. 
   …………………………………..  ………………………………. 

 …………………………………..  ………………………………. 
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เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ (ตอนที่ 1) 
1. จงเรียงลําดับวรรคของกลอนสุภาพใหถูกตองตามฉันทลักษณและไดใจความสมบูรณ 

1.1  ข – ค – ง – ก 1.2  ก – ค – ง – ข 
1.3  ง – ข – ค – ก 1.4  ง – ค – ข – ก 
1.5 ง – ข – ค – ก 
 

2. จงเติมสัมผัส  ในกลอนสุภาพตอไปนี ้
2.1  จริง  นั้น    2.2  คิด   พา  วิชา 
2.3  บรรจบ   อักษรศรี  กวี   มี   2.4   สยาม   พระนาม  พิง  มิ่ง 
2.5  ราน   ผาน   ผองใส  ใคร  ใหม   
 

3. จงแตงเติมกลอนสุภาพใหสมบูรณ 
3.1   ขาวเหนียวแกวแวววาวสีขาวผอง  เปนมันยองเพราะกะทิมิหลงใหล 
 จะใหหอมใสเตยหนอยเปนไร  สีเขียวใสหวานแทแมนงคราญ 
3.2   ศูนยการคามีผูคนเดินขวักไขว  กาวเร็วไวจับจายเลือกซ้ือของ 
 น้ํามันพืชลดราคารีบจับจอง  เตรียมเงินทองจายคาสินคาพลัน 
3.3 เหลาศิษยชายศิษยหญิงอยานิ่งเฉย อยาละเลยมารวมสรางเสนทางฝน 
 รณรงคใหความรูและปองกัน  โรคเอดสนั้นตองสิ้นฤทธิ์เพราะศิษยคร ู
3.4 เที่ยวทะเลยามเย็นเห็นเกลียวคล่ืน แสนสดชื่นเดินย่ําทรายคลายความเหงา 
 พรอมพรั่งพอแมลูกครอบครวัเรา รวมปลอยเตาอนุรักษสัตวน้ําไทย 
3.5 นครปฐมเมืองนี้แสนดีนัก  คนรูจักเลื่องชื่อคืออาหาร 
 ผลิตภัณฑจากหมูหมูลวนนาทาน  คนชื่นบานมาแลวอิ่มย้ิมกลับไป 
 

 
 

แนวเฉลยแบบฝกชุดที่  4 
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เร่ือง  การแตงกลอนสุภาพ (ตอนที่ 2) 
1. แตงกลอนสุภาพจากความเรียงที่กําหนดให 
  1.1 แกงหมอนี้ครบเครื่องเรื่องตํารับ  ในสํารับครบครันเครื่องใชสอย 
   อยูครบถวนตามจํานวนคือหนึง่รอย  พวกโจรถอยมอีาวุธอยูครบมอื 
 
  1.2 อันของหวานของเรานั้นลือเล่ือง  ลูกสีเหลืองคือทองหยอดยอดขนม 
   ใครไดล้ิมชิมแลวเปนตองชม  สวนผสมไขน้ําตาลหวานจับใจ 
 
  1.3 พุทธกาลพระนาํมาทําผา   หมกายาเปนจีวรกันรอนหนาว 
   ปจจุบันใชงานศพขนบยาว   ขอเกริ่นกลาวชื่อนั้น  “บังสุกุล” 
 
2. จากภาพตอไปนี้ใหนักเรียนแตงกลอนสุภาพ  จํานวน  1 บท 

 
 
      นาฬิกาปากกาสรอยขอมือ  ลวนมีชื่อจัดไวใหเลือกสรร 
      อีกกําไลเข็มกลัดลูกปดนั้น  แวะ “เซ็นทรัล”  ซ้ือหาพาสุขใจ 
 
 

 
 เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงครอบครัว ไทยถวนทั่วนอมนําคําพอสอน 
 ปลูกผักหญาสวนครัวเล้ียงสุกร เอื้ออาทรใหแกกันนั่นแหละไทย 
 
 

3. จงแตงกลอนสุภาพ หัวขอทีน่กัเรียนสนใจจํานวน 2  บท  
 (สํานวนบทประพันธอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

แนวเฉลยแบบฝกชุดที่  4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
วิชา  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2  (2000-1102)   ระดับปวช.   จํานวน  60  นาที 

 
คําชี้แจง      แบบทดสอบชุดนี้แบงเปน  2  ตอน  คือ 
        ตอนที่ 1 แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก จํานวน  20  ขอ  
           (20 คะแนน) 
        ตอนที่ 2 แบบทดสอบอัตนัย  จํานวน  2  ขอ (20 คะแนน) 
 

ตอนที่ 1    คําสั่ง  ใหนักเรียนพิจารณาเลือกคําตอบจากขอ  ก  ข  ค  และ ง ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว
แลวทําเคร่ืองหมายกากบาท ( ) ลงในกระดาษคําตอบ 
1. คําคูใดมีความหมายตรงขามกัน 
 ก. ตระหนี่  สุรุยสุราย   ข. พินาศ  หายนะ 
 ค. พัฒนา  รุงเรือง   ง. ยอมเยา  ราคาถูก 
2. กลุมคําในขอใดมีความหมาย “รวมกัน” 
 ก. พลาดทา  เสียทา  เสียท ี  ข. พิธีกรรม  พิธีกร  พิธีการ 
 ค. ภูมิหลัง  ภมูิรู  ภูมิธรรม  ง. รโหฐาน  มโหฬาร  โอฬาร 
3. ขอใดแตงตอคําคลองจองตอไปนี้ไดถูกตอง 
 ฤทัย  ไพรสัณฑ  วันเพ็ญ  .................. ..................... 
 ก. วันดี  ศรีประจัน   ข. เดือนสิบสอง  น้ํานอง 
 ค. แสงสอง  สุกสวาง   ง. เดนนภา  ฟารุง 
4. กลุมคําขอใดคลองจองกันและมีความหมายตอเนื่อง 
 ก. เรงรีบเรียน  เพียรใหลึก  ฝกใหหนัก  จักมีชัย 
 ข. รูหนาที่  มีวนิัย  ใจหนกัแนน  ไมคับแคน 
 ค. เปนบัณฑิต  คิดบัญชี  ใหถ่ีถวน  ลวนงามตา 
 ง. ทําอาหาร  ใหอรอย  ปลอยฝมือ  คือมาตรฐาน 
5. ขอใดเปนคําคลองจองสระ 
 ก. มอง  มุม    ข. จิ๊บ  จาบ 
 ค. ยาก  มาก    ง. พฤกษ  ไพร 
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6. ขอใดเปนสัมผัสสระ 
 ก. คลอง – คอ   ข. ตอย – ต่ํา 
 ค. สวย – สาว   ง. ขาว – พราว 
7.  นําคําที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหถูกตองตามฉันทลักษณ 
 

  ดวงตา  ตรม  ลม  งามตา  แมลง 
 

  ดอกไมที่ชายปา   ดู...................ชางสุขสม 
 ชูชอลอเลน..............   ไดช่ืนชมอารมณด ี
 ก. ดวงตา , ตรม   ข. งามตา , ลม 
 ค. ดวงตา , ลม   ง. แมลง , ลม 
อานบทประพนัธตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 8 – 9 
  ขอเชิญทานมาชิม  ดวยรอยยิ้มเราผองใส 
 คาขายถูกกวาใคร   เสร็จเร็วไวไมรอนาน 
 มีเคกคุกกีด้ ี    รสชาติสีกล่ินหอมหวาน 
 ขอบคุณทุกทกุทาน   บริการประทับใจ 
8. จากบทประพนัธนี้คําในขอใดเปนสัมผัสระหวางบท 
 ก. ชิม – ยิ้ม    ข. นาน – หวาน 
 ค. หวาน – ทาน   ง. (คุก) กี้ – ด ี
 9. ขอใดไมเปนสัมผัสใน 
 ก. ไว – ไม    ข. เคก – คุก (กี้) 
 ค. ใคร – ไว    ง. ทุก – ทาน 
10. ขอใดมีเสียงสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด 
 ก. คืนเพ็ญเดือนสิบสอง  ข. ชะ ชะ ชิ จกิรอง 
 ค. จิ๊บจิ๊บ  จาบ  จาบ  กอง  ง. มีแมวมาเมยีงมอง 
11.จงเติมบทประพันธที่กําหนดใหถูกตองตามฉันทลักษณและไดใจความ 
 แมบานไกลตลาด ก็ไมขาดของสดใส 
 ........................... ตูเย็นใหมใหญกวาเดิม 
 ก. ซ้ือหาหนายองใย   ข. ซ้ือหาไมหวงใคร 
 ค. ซ้ือหามาเร็วไว   ง. ซ้ือหาเถิดหางไกล 
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12. รูเฟองเรื่องรองเทา มีใหเขาไวเลือกหา 
 ............................. คุมราคาใชทนทาน 
 ............................ ชวยเชดิชูและสืบสาน 
 ช่ือเสียงมีมานาน ขอเชิญทานแวะชมเอย 
 ก. คุณภาพเกนิราคา , ของดีมีคุณคา  ข. ช้ันนําของสินคา , ของดีควรรูคุณ 
 ค. คุณภาพของสินคา , ของดีเรามีอยู  ง. ช่ือนั้นนําราคา , ของดีที่สรรหา 
13. ขอใดเรียงลําดบัความไดถูกตองตามลักษณะบังคับของกาพยยานี 11 
 1. ไพรีไมกลาราวี    2. ชันคอกลาอยูกลางไพร 
 3. คูขวัญเขียวสงา    4. ปุมปมเรียงรายไป 
 ก. 1 2 3 4     ข. 2 3 4 1 
 ค. 3 1 2 4     ง. 3 2 4 1 
14. แตละวรรคของกลอนสุภาพ  1 บท  มีช่ือเรียกเรียงตามลําดับวรรควาอยางไร 
 ก. วรรคสดับ  วรรครอง  วรรครับ  วรรคสง ข. วรรครับ  วรรครอง  วรรคสดับ  วรรคสง 
 ค. วรรครอง  วรรครับ  วรรคสง  วรรคสดับ   ง. วรรคสดับ  วรรครับ  วรรครอง  วรรคสง 
15.  ขอใดกลาวถึง “สัมผัส” ในกลอนสุภาพไดถูกตอง 
 ก. ลักษณะคําที่ทําใหบทกลอนดูเปนรอยกรอง 
 ข. ลักษณะของคําที่ทําใหบทกลอนเปนกลอนสุภาพ 
 ค. การใชคําใหพิเศษ  และดดูีในบทกลอน 
 ง. การกําหนดคําใหมีเสียงคลองจองกัน  อาจเปนทั้งเสียงสระและเสียงพยัญชนะ 
16. คําในขอใดที่เติมลงในบทประพันธแลวไดใจความถูกตองตามฉันทลักษณ 
  จะพูดจา................กับ.............  จงจําวาตอง...............เสนาะหู 
 ครับ  คะ  ขอบคุณควรเชิดชู   ตองเลือกดูใชใหถูกปลูกไมตรี 
 ก. พาที , ลูกคา , เพราะ   ข. พาที , ใครนั้น , เพราะ 
 ค. พาที , ผูใด , ไพเราะ   ง. พาที , ใครใคร , ไพเราะ 
ตั้งแตขอ 17 – 18  จงนําขอความมาเติมบทประพันธที่กําหนดใหถูกตองตามฉันทลักษณและได
ใจความ 
17.  อยากเปนนกหกเหินทัว่เวหา   .................................................... 
 อยากบินไปทีใ่ดดังใจครัน   อยากบินมาหากันก็ทันใจ 
 ก. ขยับปกเริงราพัลวัน   ข. ขยับปกเริงราจิกหวักัน 
 ค. ขยับปกเริงราสงเสียงสรรพ   ง. ขยับปกเริงราทากางกั้น 
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18. ................................................  แลวเก็บกวาดสิ่งรกเรื้อที่เหลือหลง 
 เติมความคิดความตั้งใจใหมัน่คง  แลวเร่ิมลงมือปลูกสิ่งถูกควร 
 ก. มิอาจปลอยเศษขยะตามชายหาด  ข. ชําระจิตชําระใจใหสะอาด 
 ค. ปณิธานวาดฝนสรางปราสาท  ง. บานของคุณรูไวไมพินาศ 
19. ขอใดเรียงลําดบัความไดถูกตองตามลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
 1. คอยเกิดกอบานหลังใหมในความฝน 2. บานนอยนัน้ก็นารักนาพกัพิง 
 3. หยิบไมไผหลายลํานํามาตอ   4. คอยคอยสรางสานสุขทุกคืนวัน 
 ก. 1 4 2 3     ข. 3 1 2 4 
 ค. 3 1 4 2     ง. 4 2 1 3 
 
20. กลอนสุภาพขอใดแตงไดถูกตอง  ใชถอยคําเหมาะสม  สัมพันธกับชื่อเร่ืองที่กําหนดให 
มากที่สุด   ช่ือเร่ืองที่กําหนดใหคือ  “ฉลองครบรอบ 15 ป ของรานซักอบรีดแพรไหม” 
 ก.  ซักอบรีด “แพรไหม” ของไทยแท  งดงามแนหากทานชมสมสมัย 
  เปดมานับสิบปที่ผานไป   มีผูคนไวใจรานของเรา 
 ข. ราน “แพรไหม” ซักอบรีดประณีตแน ไมทําแยใหทานบนไมสุข ี
  เปดมาแลววันเวลาสิบหาป  มอบสิ่งดีใหทานสําราญใจ 
 ค. “แพรไหม”  ซักอบรีดประณตีนั้น  ทุกคืนวนัเจรญิรุงมุงศักดิ์ศรี 
  ระมัดระวังดูแลผาเนื้อดี   สิบกวาปเฉลิมฉลองรานของเรา 
 ง. “แพรไหม” รานดีมีคุณคา   ซักอบรีดตรงเวลามาอุดหนนุ 
  สิบหาปผานไปชวยคํ้าจนุ   ขอขอบคุณทุกทานที่ไวใจ 
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ตอนที่ 2   
 คําสั่ง  ใหนักเรียนแตงกาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ  จากหัวขอและภาพที่กําหนดให                   
 อยางละ 2 บท ท้ังนี้ประเภทของคําประพนัธท่ีใชแตงในขอ 1 และขอ 2 ตองตางกนั  
 (ขอละ 10 คะแนน) 
 หมายเหตุ  หากขอ 1 เลือกแตงเปนกาพยยานี 11  ขอ 2 ก็ตองแตงเปนกลอนสุภาพ 
 
1. จงแตงกาพยยานี 11 หรือกลอนสุภาพ ในหัวขอที่กําหนดใหตอไปนี้ (จาํนวน  2  บท)  
 หัวขอ  “วิชาชีพกาวไกล    ถ่ินไทยเจริญ” 
2. จงแตงกาพยยานี  11 หรือกลอนสุภาพ  จากภาพที่กําหนดใหตอไปนี้  (จํานวน  2  บท) 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ดานการเขียนบทประพันธในงานอาชพี 

 
ตอนที่ 1  ปรนยัจํานวน  20  ขอ (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

 
1.  ก    11. ค 
2.  ก    12. ค 
3.  ง    13. ง 
4.  ก    14. ง 
5.  ค    15. ง 
6.  ง    16. ก 
7.  ข    17. ค  
8.  ข    18. ข 
9.  ค    19. ค 
10. ง    20. ง 

 
ตอนที่ 2  อัตนัยจํานวน  2  ขอ ขอละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน  ตรวจโดยใชเกณฑการประเมิน 
 การแตง บทประพันธในงานอาชีพ  (รูบริคส) พิจารณาคุณภาพของผลงานดานฉันทลักษณ   
 เนื้อหา  การใชภาษา  และขอคิดจากบทประพันธ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นในการใชแบบฝกการเขยีนบทประพันธในงานอาชีพ 
ระดับชั้น  ปวช.  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

 
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ตรงกับความคิดเห็นของนกัเรยีนในการใชแบบฝก 
 การเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  การใหคาระดับคะแนนความคิดเห็น มีดังนี ้
  ระดับ  5     หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมมากที่สุด 
  ระดับ  4     หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมมาก 
  ระดับ  3     หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ  2     หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมนอย 
  ระดับ  1     หมายถึง   ความคิดเห็นตอการใชแบบฝกเหมาะสมนอยที่สุด 
 

ระดับความคดิเห็น ลําดับ
ท่ี รายการที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบของแบบฝกชุดนี้มีความนาสนใจในระดับใด      
2 ภาพประกอบแบบฝกมีความเหมาะสมในระดับใด      
3 การจัดลําดับแบบฝกเรียงจากงายไปหายาก 

มีความเหมาะสมในระดับใด 
     

4 แบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน
ในระดบัใด 

     

5 แบบฝกชุดนีเ้หมาะสมสําหรับการฝกทักษะการแตง 
บทประพันธของทานในระดบัใด 

     

6 ตัวอยางบทประพันธในแบบฝกมีความเหมาะสมกับ
สาขาวิชาชีพของทานในระดบัใด 

     

7 ระยะเวลาในการทําแบบฝกมีความเหมาะสม 
ในระดบัใด 

     

8 ภาพรวมของแบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสมสําหรับ
ทานในระดับใด 

     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

- แผนการจัดการเรียนรู 
- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  เกีย่วกับแผนการจัดการเรียนรู   
เรื่อง  การเขยีนบทประพันธในงานอาชีพ 

วิชา  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  (2000-1102) ระดับ  ปวช. 
 
 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคลอง  (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง  การเขียน 
 บทประพันธในงานอาชีพ  โดยใสคาระดับคะแนนดังนี ้
  +1     หมายถึง  ทานแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลอง 
    0     หมายถึง  ทานไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนัน้มีความสอดคลอง 
  -1      หมายถึง  ทานแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมีความสอดคลอง 
 

IOC ลําดับท่ี รายการประเมิน 
+1 0 -1 

1 การเขียนสาระสําคัญในแผนการจัดการเรยีนรู    
2 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง    
3 การกําหนดจดุประสงคการเรียนรู    
4 การกําหนดเนือ้หาสาระและรายละเอียดของเนื้อหาสาระ    
5 ลําดับขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู    
6 การจัดกจิกรรมการเรียนรู    
7 คุณภาพของแบบฝกที่ใชเปนสื่อในการจดัการเรียนรู    
8 การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล    
9 แผนการจัดการเรียนรูมีความสมบูรณและสอดคลองกันในดาน

สาระสําคัญ  ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู    
เนื้อหาสาระ  (รายละเอียดเนือ้หาสาระ) กิจกรรมการเรียนรู   
ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะ 

   

10 การกําหนดเวลาในแผนการจัดการเรียนรู    
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แบบพิจารณาความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) 
เรื่อง  การเขยีนบทประพันธในงานอาชีพ 

 วิชา  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2  (2000-1102)                                ระดับ  ปวช. 
 
ตอนที่ 1   แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคลอง (IOC)  ระหวางแบบทดสอบปรนัยกับจุดประสงค         

การเรียนรู  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเห็นของทาน                      
 ตามระดับคะแนน  3  ระดับ  คือ +1 , 0 , -1  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 +1   หมายถึง  ทานรูสึกแนใจวาแบบทดสอบนั้นวดัจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไวจริง 
   0   หมายถึง  ทานรูสึกไมแนใจวาแบบทดสอบนั้นวดัจดุประสงคการเรียนรูที่ตั้งไวจริง 
 -1    หมายถึง  ทานรูสึกวาแบบทดสอบนั้นไมไดวัดจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไวจรงิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IOC 
 +1 0 -1 
1.  ขอใดมีคําที่มีความหมายตางจากกลุม 
 ก. สิงขร  ไศล  ศิขรินทร  ข. พาชี  อาชา  สินธพ  
 ค. มรณะ  อาสัญ  มวยมรณ  ง. พนา  ไพรี  ไพรสัณฑ 

   

2. คําคูใดมีความหมายตรงขามกัน 
 ก. ตระหนี่  สุรุยสุราย   ข. พินาศ  หายนะ 
 ค. พัฒนา  รุงเรือง   ง. ยอมเยา  ราคาถูก 

   

แบบทดสอบขอท่ี 1 – 7 
จุดประสงคการเรียนรู  นักเรยีนสามารถ 
1.  ใชคําที่มีความหมายเหมอืนกันไดถูกตอง 
2.  ใชคําที่มีความหมายตางกันไดถูกตอง 
3.  ใชคําที่มีความหมายรวมกันไดถูกตอง 
4.  ใชคําที่มีความหมายแคบกวางไดถูกตอง 
5.  จัดหมวดหมูของคําที่มีความหมายเหมือนกัน  ความหมายตางกัน  ความหมายรวมกัน 
     และความหมายแคบกวางไดถูกตอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

160

 

 
 
 
 
 
 IOC 
 +1 0 -1 
8. ขอใดแตงตอคําคลองจองตอไปนี้ไดถูกตอง 
 ฤทัย  ไพรสัณฑ  วันเพ็ญ  .................. ..................... 
 ก. วันดี  ศรีประจัน   ข. เดือนสิบสอง  น้ํานอง 
 ค. แสงสอง  สุกสวาง   ง. เดนนภา  ฟารุง 

  
 

 
 
 
 

 IOC 
 +1 0 -1 
3. คําในขอใดมีความหมายตรงขามกับ “ราตรี” 
 ก. ธาษตรี    ข. ทิวา 
 ค. รัตติกาล    ง. อโณทัย 

   

4. กลุมคําในขอใดมีความหมาย “รวมกัน” 
 ก. พลาดทา  เสียทา  เสียท ี  ข. พิธีกรรม  พิธีกร  พิธีการ 
 ค. ภูมิหลัง  ภมูิรู  ภูมิธรรม  ง. รโหฐาน มโหฬาร โอฬาร 

   

5. คําใดมีความหมายเหมือนกันกับกลุมคํา   “ทินกร  ตะวัน  สุริยา...” 
 ก. โอภาส    ข. สุริยคราส 
 ค. ภาณุมาศ    ง. ศุภมาศ 

   

6. คําในขอใดมีความหมายครอบคลุมกลุมคํา “ไฟฟา  ประปา  
โทรศัพท     รถเมล” 

 ก. สาธารณสมบัติ   ข. สาธารณูปโภค 
 ค. สาธารณูปการ   ง. สาธารณประโยชน 

   

7. คําในขอใดไมจัดอยูในกลุมของคําวา “เครื่องแกง” 
 ก. พริก  กะป   ข. หอม  กระเทียม 
 ค. ขา  ตะไคร   ง. น้ําปลา  ผงชูรส 

   

แบบทดสอบขอท่ี 8 - 19 
จุดประสงคการเรียนรู   
 นักเรียนสามารถ หาคําคลองจองที่มีเสียงสระเดียวกนัและเสียงพยัญชนะเดยีวกัน 
ไดถูกตอง 
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 IOC 
 +1 0 -1 
9. กลุมคําขอใดคลองจองกันและมีความหมายตอเนื่องกับขอความ

ตอไปนี ้
 “ คนขายดี  มกีําไร ........................ .............................” 
 ก. ใสสะอาด    กิจการเจริญ  ข. ใจแนวแน  แกมวลชน 
 ค. ใจสัตยซ่ือ  ถือคุณธรรม  ง. ใหคุณคา  การคาเอย 

   

10. กลุมคําขอใดคลองจองกันและมีความหมายตอเนื่อง 
 ก. เรงรีบเรียน  เพียรใหลึก  ฝกใหหนกั  จักมีชัย 
 ข. รูหนาที่  มีวนิัย  ใจหนกัแนน  ไมคับแคน 
 ค. เปนบัณฑิต  คิดบัญชี  ใหถ่ีถวน  ลวนงามตา 
 ง. ทําอาหาร  ใหอรอย  ปลอยฝมือ  คือมาตรฐาน 

   

11. ขอใดเปนคําคลองจองสระ 
 ก. มอง  มุม      ข. จิ๊บ  จาบ       ค. ยาก  มาก         ง. พฤกษ  ไพร 

   

12. “กวาด”  คลองจองพยัญชนะกับคําในขอใด 
 ก. ขวาง      ข. กวาง            ค. พลาด    ง. ขลาด 

   

13. ใตรมไพรพฤกษา  คําที่ขีดเสนใตคลองจองกับคําในขอใด 
 ก. หนา     ข. หนาว           ค. พราว                ง. ใส 

   

14. ขอใดเปนสัมผัสพยัญชนะ   
 ก. อุน – (ละ) มุน  ข. หนาว – นัน้ 
 ค. ใหม – ใคร  ง. พรอม – นอม 

 
  

15. ขอใดเปนสัมผัสสระ 
 ก. คลอง – คอ  ข. ตอย – ต่ํา 
 ค. สวย – สาว  ง. ขาว – พราว 

   

16. ขอใดควรเติมลงในชองวางใหคลองจองกบัขอความที่กําหนดให 
 ..............................................ดวงจนัทราสองนวลใย   
 ก. กระตายในดวงจนัทร ข. โบราณเลานิทาน 
 ค. แหงนมองดูทองฟา ง. กระตายนอยแสนสวย 
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 IOC 
 +1     0 -1 
 17. ขอใดควรเติมลงในชองวางใหคลองจองกบัขอความที่กําหนดให   
 เรือโคลงเพราะถูกคลื่น   ....................................................   

   

       ก. จึงนําเรอืมาเกยตืน้  ข. เขาจึงเมาแลวไมฟน  
 ค. รองสะอื้นล่ืนลมลง ง. เมื่อนองหลับแลวไมตืน่ 

   

18. ขอใดควรเติมลงในชองวางใหคลองจองกบัขอความที่กําหนดให 
 .............................................. โปรดอานดูไดประโยชนมโงเขลา  
 ก. ขอความนี้เขียนทิ้งทายในจดหมาย  
       ข. ตองรูกฎชวยลดอุบัติเหต ุ
 ค. อานฉลากกอนใชไวเสมอ   
       ง. หนังสือนั้นมีไวใหความรู  

   

19. ขอใดควรเติมลงในชองวางใหคลองจองกบัขอความที่กําหนดให 
 ฉันรอเธออยูที่นี่นะที่รัก  ..........................................   
 ก. โดยรอบมีตนไมอยูรายลอม  ข. หัวใจนอมนบแนบอิงแอบทรวง 
 ค. ที่บานพักหลังคาสังกะสี    ง. รอบรอบบานมีทุงขาวเขียวขจ ี
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20.  นําคําที่กําหนดใหเติมลงในชองวางใหถูกตองตามฉันทลักษณ 
 ดวงตา  ตรม  ลม  งามตา  แมลง 
  ดอกไมที่ชายปา  ดู...................ชางสุขสม 
 ชูชอลอเลน..............  ไดช่ืนชมอารมณด ี
 ก. ดวงตา , ตรม   ข. งามตา , ลม 
 ค. ดวงตา , ลม   ง. แมลง , ลม 

 
 
 
 
 
 

  

แบบทดสอบขอท่ี 20 – 30 
จุดประสงคการเรียนรู  นักเรยีนสามารถ 
1. เลือกใชคําในการแตงกาพยยานี 11  ไดถูกตองและไพเราะ 
2. อธิบายฉันทลักษณของกาพยยานี 11 ไดถูกตอง 
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21. กาพยยานี 11  จํานวน  1  บท  มีกี่บาท 
 ก. 1 บาท                                          ข. 2 บาท            
       ค. 3 บาท                                          ง. 4 บาท 

   

อานบทประพนัธตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 22 – 23 
  ขอเชิญทานมาชิม  ดวยรอยยิ้มเราผองใส 
 คาขายถูกกวาใคร   เสร็จเร็วไวไมรอนาน 
 มีเคกคุกกีด้ ี    รสชาติสีกล่ินหอมหวาน 
 ขอบคุณทุกทกุทาน   บริการประทับใจ 
22. จากบทประพนัธนี้คําในขอใดเปนสัมผัสระหวางบท 

   

 ก. ชิม – ยิ้ม    ข. นาน – หวาน 
 ค. หวาน – ทาน   ง. (คุก) กี้ – ด ี

   

23. ขอใดไมเปนสัมผัสใน 
 ก. ไว – ไม    ข. เคก – คุก (กี้) 
 ค. ใคร – ไว    ง. ทุก – ทาน 

   

24. ขอใดมีเสียงสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด 
 ก. คืนเพ็ญเดือนสิบสอง  ข. ชะ ชะ ชิ จกิรอง 
 ค. จิ๊บจิ๊บ  จาบ  จาบ  กอง  ง. มีแมวมาเมยีงมอง 

   

25. ขอใดมีเสียงสัมผัสสระมากที่สุด 
 ก. นําปลารามาใสไห   ข. ชอผกาฟาใส 
 ค. มีดอกไมในพานทอง  ง. เสียง “สะลอ ซอ ซึง” 

   

ตั้งแต ขอ 26 – 28  จงนําขอความมาเติมบทประพันธที่กําหนดให
ถูกตองตามฉันทลักษณ  และไดใจความ 

26. พวกเราชาวทะเล ............................... 
 ทํางานไมซุกซน เมื่อไดยลหอยปูปลา 
 ก. เที่ยวเตร็จเตรในวังวน  ข. รองฮาเฮทุกแหงหน 
 ค. ไมซวนเซกลางถนน  ง. เที่ยวรอนเรนองหนามล 
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27. แมบานไกลตลาด ก็ไมขาดของสดใส 
 ........................... ตูเย็นใหมใหญกวาเดิม 
       ก. ซ้ือหาหนายองใย ข. ซ้ือหาไมหวงใคร 
 ค. ซ้ือหามาเร็วไว ง. ซ้ือหาเถิดหางไกล 

   

28. รูเฟองเรื่องรองเทา มีใหเขาไวเลือกหา 
 ............................. คุมราคาใชทนทาน 
 ............................ ชวยเชดิชูและสืบสาน 
 ช่ือเสียงมีมานาน ขอเชิญทานแวะชมเอย 
       ก. คุณภาพเกินราคา , ของดีมีคุณคา    
       ข. ช้ันนําของสินคา , ของดีควรรูคุณ 
       ค. คุณภาพของสินคา , ของดีเรามีอยู  
       ง. ช่ือนั้นนําราคา , ของดีที่สรรหา 

   

29.  ขอใดเรียงลําดับความไดถูกตองตามลักษณะบังคับของกาพยยาน1ี1 
 1. ไพรีไมกลาราวี 2. ชันคอกลาอยูกลางไพร 
 3. คูขวัญเขียวสงา 4. ปุมปมเรียงรายไป 
 ก. 1 2 3 4        ข. 2 3 4 1            ค. 3 1 2 4                ง. 3 2 4 1 

   

30. ขอใดเรียงลําดับความไดถูกตองตามลักษณะบังคับของกาพยยาน1ี1 
 1. ลองล้ิมรสสักหนอยไหม 2. ฉูฉี่เนื้อปูสด 
 3. ที่ใครใครลวนนยิม 4. เล่ืองชื่ออาหารไทย 
 ก. 2 1 4 3        ข. 2 1 3 4            ค. 4 1 2 3            ง. 4 3 2 1 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบขอท่ี 31 – 40 
จุดประสงคการเรียนรู  นักเรยีนสามารถ 
1. เลือกใชคําในการแตงกลอนสุภาพไดถูกตองและไพเราะ 
2. อธิบายฉันทลักษณของกลอนสุภาพไดถูกตอง 
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31. แตละวรรคของกลอนสุภาพ  1 บท  มีช่ือเรียกเรียงตามลําดับวรรค

วาอยางไร 
 ก. วรรคสดับ  วรรครอง  วรรครับ  วรรคสง  
 ข. วรรครับ  วรรครอง  วรรคสดับ  วรรคสง 
 ค. วรรครอง  วรรครับ  วรรคสง  วรรคสดับ    
 ง. วรรคสดับ  วรรครับ  วรรครอง  วรรคสง 

   

32. ขอใดกลาวถึง “สัมผัส” ในกลอนสุภาพไดถูกตอง 
      ก. ลักษณะคําที่ทําใหบทกลอนดูเปนรอยกรอง 
      ข. ลักษณะของคําที่ทําใหบทกลอนเปนกลอนสุภาพ 
      ค. การใชคําใหพิเศษ และดูดีในบทกลอน 
      ง. การกําหนดคําใหมีเสียงคลองจองกัน อาจเปนทั้งเสยีงสระและ 
          เสียงพยญัชนะ 

   

33. ขอใดไมใชคณุสมบัติที่แสดงถึงสุนทรียภาพของกลอนสุภาพ 
       ก. มีความหมายลึกซึ้งกนิใจ      
      ข. มีเสียงวรรณยุกต  เสียงสูง  เสียงต่ํา 
      ค. มีคําที่เลือกสรรใชเฉพาะภาษากว ี  
      ง. มีการสรางภาพพจน  มีการเสนอความคิด 

   

34. คําในขอใดทีเ่ติมลงในบทประพันธแลวไดใจความถูกตอง 
ตามฉันทลักษณ 

       จะพูดจา.............กับ..........   จงจําวาตอง...............เสนาะห ู
 ครับ  คะ  ขอบคุณควรเชิดชู    ตองเลือกดูใชใหถูกปลูกไมตรี 
 ก. พาที , ลูกคา , เพราะ   ข. พาที , ใครนั้น , เพราะ 
 ค. พาที , ผูใด , ไพเราะ   ง. พาที , ใครใคร , ไพเราะ 
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ตั้งแตขอ 35 – 37  จงนําขอความมาเติมบทประพันธที่กําหนดให               

ถูกตองตามฉันทลักษณ และไดใจความ 
35.  อยากเปนนกหกเหินทัว่เวหา    .................................................... 
 อยากบินไปทีใ่ดดังใจครัน         อยากบินมาหากันก็ทันใจ 
       ก. ขยับปกเริงราพัลวัน    ข. ขยับปกเรงิราจิกหวักัน 

ค. ขยับปกเริงราสงเสียงสรรพ    ง. ขยับปกเรงิราทากางกั้น 

   

36.  .........................................        แลวเก็บกวาดสิ่งรกเรื้อที่เหลือหลง 
    เติมความคดิความตั้งใจใหมั่นคง  แลวเร่ิมลงมือปลูกสิ่งถูกควร 
     ก. มิอาจปลอยเศษขยะตามชายหาด  ข. ชําระจิตชําระใจใหสะอาด 
     ค. ปณิธานวาดฝนสรางปราสาท       ง. บานของคุณรูไวไมพนิาศ 

   

37. เปนชองชั้นพรรณรายสายธารทิพย  จากสูงลิบกระโจนผานธารหินผา 
 ธรรมชาติงามในไพรพนา         ................................................... 
 ไกลและสูงยูงยางสลางลน         .................................................. 
 เล้ียงนาไรหลายหลากผลมากพูน    ชวยเกื้อกูลชนสุขทุกชีว ี
       ก. มีสัตวปามากมายไมเสื่อมสูญ , ผลิตผลไดมาจากตนคูณ 
       ข. โบราณวานกขมิน้ชอบกินปูน , ไมยนืตนแผกิ่งกานไมอาดูร 
       ค. ทั่วนภาฟาหมนที่ลําพูน , ที่โคนตนมีเห็ดขึน้สมบูรณ 
 ง. เกิดจากปาทีอุ่ดมและสมบรูณ , จึงมีฝนหลั่งไหลไมเสื่อมสูญ 

   

38. ขอใดเรียงลําดับความไดถูกตองตามลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
 1. ดอกไมเอยดอกอะไรฉันใครรู  2. เจาคงงามสดสวยดวยแสงทอง 
 3. รอตะวันสองสงหรือนงราม     4. ยังหลับอยูหรือไฉนใครขอถาม 
       ก. 1 4 3 2                                 ข. 2 3 4 1             
       ค. 3 1 2 4                                 ง. 3 1 4 2 
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39.ขอใดเรียงลําดับความไดถูกตองตามลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
     1. คอยเกิดกอบานหลังใหมในความฝน   
     2. บานนอยนั้นก็นารักนาพักพิง 
     3. หยิบไมไผหลายลํานํามาตอ           
     4. คอยคอยสรางสานสุขทุกคืนวนั 
       ก. 1 4 2 3                                 ข. 3 1 2 4            
       ค. 3 1 4 2                                 ง. 4 2 1 3 

   

40. กลอนสุภาพขอใดแตงไดถูกตองใชถอยคําเหมาะสมสัมพนัธกับ
ช่ือเร่ืองที่กําหนดใหมากที่สุด  ช่ือเร่ืองที่กาํหนดใหคือ   

       “ฉลองครบรอบ 15 ป ของรานซักอบรีดแพรไหม” 
       ก. ซักอบรีด “แพรไหม” ของไทยแท     
            งดงามแนหากทานชมสมสมัย 
            เปดมานับสิบปที่ผานไป            
            มีผูคนไวใจรานของเรา 
       ข. ราน “แพรไหม” ซักอบรีดประณีตแน    
           ไมทําแยใหทานบนไมสุขี 
            เปดมาแลววนัเวลาสิบหาป                
            มอบสิ่งดีใหทานสําราญใจ 
       ค. “แพรไหม”  ซักอบรีดประณีตนั้น            
           ทุกคืนวันเจริญรุงมุงศักดิ์ศรี 
           ระมัดระวังดูแลผาเนือ้ดี                 
           สิบกวาปเฉลิมฉลองรานของเรา 
       ง. “แพรไหม” รานดีมีคณุคา                 
           ซักอบรีดตรงเวลามาอดุหนนุ 
           สิบหาปผานไปชวยค้ําจุน                        
           ขอขอบคุณทุกทานที่ไวใจ 
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ตอนที่ 2    แบบทดสอบแบบอัตนัย  จํานวน  2  ขอ 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบทดสอบอัตนัยที่ใชเปน  “หัวขอ”  และ “ภาพ”  ที่กําหนดใหนักเรียน

แตงเปนกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพ  วามีความชัดเจนเหมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูหรือไม  โดยเขียนความเห็นของทานลงในชองวางของแตละขอ  
หลังจากนั้นพิจารณาเลือกหัวขอ จากขอ 1  , ขอ 2 และภาพจากขอ 3  ขอ 4  ที่ทานเห็นวา
เหมาะสมที่สุดเพียง  1  หัวขอ  และ  1  ภาพ  เทานั้น 

 
 
 
 
 
1. หัวขอ  “วิชาชีพกาวไกล  ถ่ินไทยเจริญ” 
    ความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (ที่มีตอหวัขอ)………………………………………………………….. 
    ......................................................................................................................................................... 
2. หัวขอ  “อาหารสะอาด  รสชาติอรอย” 
     ความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (ที่มีตอหวัขอ)......................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
3.       ความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (ทีม่ีตอภาพ)............................ 
      …………………………………………………………. 
      …………………………………………………………. 
      …………………………………………………………. 
4.       ความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (ทีม่ีตอภาพ)………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
 

แบบทดสอบอัตนัย 
จุดประสงคการเรียนรู  นักเรยีนสามารถ 
1. แตงกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพไดถูกตอง  
2. แตงกาพยยานี 11  และกลอนสุภาพในงานอาชีพได 

หมายเหตุ  :  โปรดพิจารณาแบบทดสอบอัตนัยที่เปนหวัขอ  ขอ 1 , ขอ 2 และที่เปนภาพ 
  ขอ 3 , ขอ 4  ขอใดเหมาะสมที่จะใชเปนแบบทดสอบวัดความสามารถดาน 
                      การเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
                     หัวขอ : ขอ...........................................   ภาพ :  ขอ...................................... 
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แบบประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  เกีย่วกับแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นในการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของผูเชี่ยวชาญ 

 
 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช.  
 ที่มีตอการใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ โดยใสคาระดบัคะแนน  ดังนี้ 
  +1   หมายถึง   ทานแนใจวาแบบสอบถามนี้มีความสอดคลอง 
    0 หมายถึง    ทานไมแนใจวาแบบสอบถามนี้มีความสอดคลอง 
  -1 หมายถึง   ทานแนใจวาแบบสอบถามนี้ไมมีความสอดคลอง 
 

IOC ลําดับท่ี รายการประเมิน 
+1 0 -1 

1 รูปแบบของแบบฝกชุดนี้มีความนาสนใจในระดับใด    
2 ภาพประกอบแบบฝกมีความเหมาะสมในระดับใด    
3 การจัดลําดับแบบฝกเรียงจากงายไปหายากมีความเหมาะสม 

ในระดบัใด 
   

4 แบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
ในระดบัใด 

   

5 แบบฝกชุดนีเ้หมาะสมสําหรับการฝกทักษะการแตง 
บทประพันธของทานในระดบัใด 

   

6 ตัวอยางบทประพันธในแบบฝกมีความเหมาะสมกับสาขา
วิชาชีพของทานในระดับใด 

   

7 ระยะเวลาในการทําแบบฝกมีความเหมาะสมในระดับใด    
8 ภาพรวมของแบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสมสําหรับทาน 

ในระดบัใด 
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  ตารางที่ 4  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิแผนการจดัการเรียนรู 
       เร่ือง  การเขียนบทประพนัธในงานอาชพี   ของผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 
 

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนที่ 

 
รายการประเมิน 

1 2 3 

 
ความหมาย 

1 การเขียนสาระสําคัญในแผน        
การจัดการเรยีนรู 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

2 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1 1 0 0.66 มีความสอดคลอง 
3 การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 1 0 1 0.66 มีความสอดคลอง 
4 การกํ าหนด เนื้ อห าส า ระและ

รายละเอียดของเนื้อหาสาระ 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

5 ลําดับขั้นตอนของการจัด
กระบวนการเรียนรู 1 0 1 0.66 มีความสอดคลอง 

6 การจัดกจิกรรมการเรียนรู 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
7 คุณภาพของแบบฝกที่ใชเปนสื่อ 

ในการจดัการเรียนรู 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

8 การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
9 แผนการจัดการเรียนรูม ี

ความสมบูรณและสอดคลองกัน 
ในดานสาระสาํคัญ  ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  
เนื้อหาสาระ (รายละเอียดเนือ้หา-
สาระ)  กิจกรรมการเรียนรู   
ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมเสนอแนะ 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

10 การกําหนดเวลาในแผนการจัดการ
เรียนรู 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

     เฉล่ีย 0.90 มีความสอดคลอง 
 

ลําดับ 
ที่ 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง  

IOC 
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 ตารางที่ 5  คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคที่ไดจากความคิดเห็น 
                  ของผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญคนที ่
ขอท่ี 1 2 3 

คาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ความหมาย 

1 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
2 1 1 0 0.66 มีความสอดคลอง 
3 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
4 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
5 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
6 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
7 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
8 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
9 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
10 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
11 1 0 1 0.66 มีความสอดคลอง 
12 1 1 0 0.66 มีความสอดคลอง 
13 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
14 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
15 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
16 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
17 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
18 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
19 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 
20 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

    เฉล่ีย 0.95 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่ 6  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิแบบสอบถามความคิดเหน็ 
     การใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  ของผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนที่ ลําดับ

ที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

คาดัชน ี
ความสอดคลอง  

IOC 
ความหมาย 

1 รูปแบบของแบบฝกชุดนี ้
มีความนาสนใจในระดับใด 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

2 ภาพประกอบแบบฝก 
มีความเหมาะสมในระดับใด 1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

3 การจัดลําดับแบบฝกเรียงจาก
งายไปหายากมีความเหมาะสม 
ในระดับใด 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

4 แบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรม 
การเรียนรูของนักเรียนใน
ระดับใด 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

5 แบบฝกชุดนีเ้หมาะสมสําหรับ 
การฝกทักษะการแตง 
บทประพันธของทาน 
ในระดับใด 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

6 ตัวอยางบทประพันธในแบบ
ฝกมีความเหมาะสมกับสาขา
วิชาชีพของทานในระดับใด 

1 1 1 1 มีความสอดคลอง 

7 ระยะเวลาในการทําแบบฝก 
มีความเหมาะสมในระดับใด 1 0 1 0.66 มีความสอดคลอง 

8 ภาพรวมของแบบฝกชุดนี ้
มีความเหมาะสมสําหรับทาน 
ในระดับใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
มีความสอดคลอง 

     เฉล่ีย 0.96 มีความสอดคลอง 
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ตารางที่  7  แสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถ  
                   ดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ  (จํานวน  20 ขอ) 
 

คาความยากงายและคาอาํนาจจําแนก คะแนน ขอท่ี 
P R Q Pq X f fx Fx2 

1 0.70 0.60 0.30 0.2100 20 - - - 
2 0.40 0.27 0.60 0.2400 19 2 38 722 
3 0.60 0.80 0.40 0.2400 18 3 54 972 
4 0.50 0.34 0.50 0.2500 17 6 102 1,734 
5 0.60 0.80 0.40 0.2400 16 4 64 1,024 
6 0.54 0.67 0.46 0.2484 15 - - - 
7 0.84 0.20 0.16 0.1344 14 - - - 
8 0.47 0.80 0.53 0.2491 13 - - - 
9 0.50 0.60 0.50 0.2500 12 - - - 
10 0.60 0.54 0.40 0.2400 11 - - - 
11 0.64 0.20 0.36 0.2304 10 - - - 
12 0.77 0.47 0.23 0.1771 9 3 27 243 
13 0.70 0.60 0.30 0.2100 8 2 16 128 
14 0.44 0.74 0.56 0.2464 7 2 14 98 
15 0.70 0.60 0.30 0.2100 6 3 18 108 
16 0.40 0.40 0.60 0.2400 5 - - - 
17 0.54 0.80 0.46 0.2484 4 2 8 32 
18 0.50 0.47 0.50 0.2500 3 3 9 27 
19 0.64 0.74 0.36 0.2304 2 - - - 
20 0.60 0.54 0.40 0.2400 1 - - - 

รวม 4.5846  30 350 5,088 
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 การหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบโดยใชสูตร  K.R.20 ของ            
คูเดอรริชารดสัน (Kuder  Richardson) 
 rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 n แทน จํานวนขอในแบบทดสอบมีคาเทากับ 20 ขอ 
 S2 แทน คาความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 ∑ pq  แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
   และของคนทําผิดในแตละขอมีคาเทากับ 4.5846 
 จากสูตร 
 rtt = 

1−n
n

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −∑ 21

S
pq  

 = 
120

20
− ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −

64.34
5846.41  

 = 
19
20 [ ]1323.1−  

 = 1.0526 x  .8677 
 = .9133 
หมายเหตุ   การหาคาความแปรปรวนของคะแนน 

 สูตร S2 = ( )
( )

22

1−
−∑ ∑

nn
fxfxn  

   = ( ) ( )
( )

2

13030
350088,530

−
−  

   = ( )2930
500,122640,152 −  

   = 
870

500,122640,152 −  

   = 
870

140,30  

   = 34.64 
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ตารางที่  8  แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียน           
 จํานวน  3  คน 
 
นักเรียนคนที ่ คะแนนของแบบฝกระหวางเรียน คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 

1 31 29 
2 29 27 
3 27 25 

                 E1   =  72.50       E2  =  67.50  E1/E2   =  72.50/67.50 
 
 
ตารางที่  9  แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียน       
 จํานวน  9  คน 

 
 
 
 
 
 

นักเรียนคนที ่ คะแนนของแบบฝกระหวางเรียน คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 
1 32 30 
2 34 34 
3 33 31 
4 30 30 
5 31 29 
6 31 30 
7 30 29 
8 29 27 
9 28 28 

                E1   =  77.22     E2  =  74.44  E1/E2   =  77.22/74.44 
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ตารางที่  10     แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขยีนบทประพันธในงานอาชีพของ           
 นักเรียนกลุมตวัอยาง 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนของ 
แบบฝก 

ระหวางเรียน 

คะแนนของ 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนของ 
แบบฝก 

ระหวางเรียน 

คะแนนของ 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 

1 34 30 18 38 29 
2 36 33 19 35 30 
3 38 38 20 34 28 
4 34 36 21 31 24 
5 35 33 22 31 34 
6 37 34 23 36 35 
7 37 29 24 34 29 
8 31 26 25 34 33 
9 34 31 26 33 31 
10 31 27 27 33 28 
11 38 32 28 33 24 
12 33 24 29 34 21 
13 36 36 30 36 29 
14 34 34 31 35 25 
15 35 29 32 35 33 
16 38 33 33 37 35 
17 37 26 34 35 29 

 E1  =   86.91 E2  =  75.59 E1/E2 = 86.91/75.59 
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ตารางที่  11    แสดงคะแนนที่ไดจากการทาํแบบฝกการเขียนบทประพนัธในงานอาชพี จํานวน4 ชุด 
 

คะแนนจากแบบฝกชดุท่ี คะแนนจากแบบฝกชดุท่ี นักเรียน
คนที่ 1 2 3 4 

รวม 
นักเรียน
คนที่ 1 2 3 4 

รวม 

1 8 8 10 8 34 18 9 9 10 10 38 
2 8 9 10 9 36 19 8 8 10 9 35 
3 9 9 10 10 38 20 8 8 9 9 34 
4 7 9 9 9 34 21 8 7 8 8 31 
5 8 8 10 9 35 22 8 7 8 8 31 
6 9 8 10 10 37 23 8 9 10 9 36 
7 9 8 10 10 37 24 8 8 9 9 34 
8 6 7 9 9 31 25 8 8 9 9 34 
9 7 9 9 9 34 26 8 7 10 8 33 
10 6 7 9 9 31 27 8 8 9 8 33 
11 9 9 10 10 38 28 8 7 10 8 33 
12 8 8 9 8 33 29 8 8 9 9 34 
13 8 9 10 9 36 30 8 9 10 9 36 
14 8 8 10 8 34 31 8 8 10 9 35 
15 8 8 10 9 35 32 8 8 10 9 35 
16 9 9 10 10 38 33 9 8 10 10 37 
17 9 8 10 10 37 34 8 8 10 9 35 
รวม 1,182  
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ตารางที่   12  คะแนนความสามารถดานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพของนักเรียน   
         ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพกอนเรยีนและหลังเรยีน 

 

คนที่ Pretest  
(40 คะแนน) 

Posttest  
(40 คะแนน) D D2 คนที่ Pretest  

( 40 คะแนน) 
Posttest  

( 40 คะแนน) D D2 

1 10 30 20 400 18 23 29 6 36 
2 25 33 8 64 19 13 30 17 289 
3 34 38 4 16 20 22 28 6 36 
4 18 36 18 324 21 8 24 16 256 
5 15 33 18 324 22 13 34 21 441 
6 10 34 20 400 23 16 35 19 361 
7 11 29 18 324 24 12 29 17 289 
8 12 26 14 196 25 26 33 7 49 
9 16 31 15 225 26 6 31 25 625 
10 12 27 15 225 27 14 28 14 196 
11 22 32 10 100 28 20 24 4 16 
12 19 24 5 25 29 11 21 10 100 
13 18 36 18 324 30 8 29 21 441 
14 18 34 16 256 31 18 25 7 49 
15 11 29 18 324 32 17 33 16 256 
16 13 33 20 400 33 21 35 14 196 
17 21 26 5 25 34 18 29 11 121 
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ตารางที่  13  แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนกัเรียน 
        หลังเรียนที่ใชแบบฝกการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
 
ลําดับ
ท่ี 

รายการที่ประเมิน N Χ  S.D ระดับความคิดเห็น 

1 รูปแบบของแบบฝกชุดนี้มีความนาสนใจ 
ในระดับใด 

34 4.26 .51 เหมาะสมมาก 

2 ภาพประกอบแบบฝกมีความเหมาะสม 
ในระดับใด 

34 3.53 .61 เหมาะสมมาก 

3 การจัดลําดับแบบฝกเรียงจากงายไปหายาก 
มีความเหมาะสมในระดับใด 34 4.68 .53 เหมาะสมมากที่สุด 

4 แบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 
ของนักเรียนในระดับใด 34 4.44 .61 เหมาะสมมาก 

5 แบบฝกชุดนีเ้หมาะสมสําหรับการฝก
ทักษะการแตงบทประพันธของทาน 
ในระดับใด 

34 4.41 .66 เหมาะสมมาก 

6 ตัวอยางบทประพันธในแบบฝกมี 
ความเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพของทาน 
ในระดับใด 

34 4.15 .61 เหมาะสมมาก 

7 ระยะเวลาในการทําแบบฝกมี 
ความเหมาะสมในระดับใด 34 4.09 .50 เหมาะสมมาก 

8 ภาพรวมของแบบฝกชุดนี้มีความเหมาะสม
สําหรับทานในระดับใด 34 4.38 .65 เหมาะสมมาก 

   เฉล่ียรวม 34 4.24 .59 เหมาะสมมาก 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ผลงานการเขียนบทประพันธในงานอาชีพ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ตัวอยางผลงาน 
2.  จากภาพตอไปนี้ใหนักเรยีนแตงกาพยยานี 11  จํานวน  1  บท 

3.  จงแตงกาพยยานี  11  หัวขอที่นักเรียนสนใจจํานวน  2  บท 
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ตัวอยางผลงาน 
2.  จากภาพตอไปนี้ใหนักเรยีนแตงกลอนสภุาพ  จํานวน  1  บท 

3.  จงแตงกลอนสุภาพ  หวัขอที่นักเรียนสนใจจํานวน  2  บท 
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ตัวอยางการเขยีนบทประพันธในงานอาชพีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี 
จากการทําแบบทดสอบอัตนยั  จํานวน  2  ขอ  กอนเรียน  และหลังเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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ตัวอยางการเขยีนบทประพันธในงานอาชพีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี 
จากการทําแบบทดสอบอัตนยั  จํานวน  2  ขอ  กอนเรียน  และหลังเรียน 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. นางเฉลา ปรัชญกุล  ศึกษานิเทศก ระดับ 8 
    สังกัดสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 
    กรุงเทพมหานคร 
 
2. นายวิทยา สุขันทอง  ครู คศ. 2 
    วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร 
    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 
3. นางขนิษฐา หนอสุวรรณ ครู คศ. 3 
    วิทยาลัยเทคนคินครปฐม จังหวัดนครปฐม 
    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ช่ือ – สกุล   นางสาวพิมพใจ พจนสมพงส 
ที่อยูปจจุบนั 923/59 ฟ. ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

74000 
สถานที่ทํางาน วิทยาลัยอาชวีศึกษานครปฐม 
 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 โทรศัพท 0 3425 2790 
ประวัติการศึกษา 
    พ.ศ. 2527 สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย  

วิชาโทภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสวนสนุันทา 
    พ.ศ. 2545 ศึกษาตอระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
    พ.ศ. 2528 – 2537 อาจารย 1 ระดบั 3 - อาจารย 2 ระดับ 5  
 วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎรธานี 
 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
    พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน อาจารย 2 ระดบั 5 -  อาจารย 2 ระดับ 7 (ครู ค.ศ 2) 
 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครปฐม 
 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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