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บทคัดย่อภาษาไทย 

58255303 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย, รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

นางสาว ชลธิชา น านา: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จ านวน 45 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยท่ีจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  2) ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้   
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ .05  

2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58255303 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : THE ACHIEVEMENT ON THAI LITERATURE LEARNING, CREATIVITY BASED 
LEARNING 

MISS CHONTICHA NUMNA : A STUDY OF ACHIEVEMENT ON THAI LITERATURE 
OF MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTS TAUGHT BY CREATIVITY- BASED LEARNING THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. 

The purpose of experimental designs were to: 1) compare Thai literature 
achievement of mathayomsuksa 4 students before and after being taught by the 
Creativity-Based Learning 2) investigate the opinions of mathayomsuksa 4 students 
towards Creativity-Based Learning. The sample of this research were 45 
mathayomsuksa 4/6 students of Bangpakok Wittayakom School, by using a simple 
random sampling. 

The research instruments were lesson plans, Multimedia for learning in 
the first step to stimulate attention, pre and post achievement tests, and 
questionnaires on students’ opinions towards Creativity-Based Learning based on. 
The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent.  

The finding were as follow: 

1) The thai literature achievement of mathayomsusa 4 students after 
using the Creativity-Based Learning approach were singnificantly higher than before at 
the .05 level.   

 2) The opinions of  Mathayomsuksa 4 stydents towards learning the 
Creativity-Based Learning approach were highly positive. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ด้วยความ
กรุณา และความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ อาจารย์ ดร.ณัฐกิตต์ิ นาทา 
และอาจารย์ ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนตรวจแก้ไขงานวิจัยเล่มนี้ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  เรืองศรี อาจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์  บูรณ
สินวัฒนกูล  ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา อาจารย์ ดร. พิทักษ์  สุพรรโณภาพ ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล อาจารย์ ดร. อรอุษา ปุณยบุรณะ และอาจารย์รัตถภรณ์  ค ากมล ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ
มัลติมีเดีย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัย
และเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูพรพัสนันท์ แสนสีสม ครูอัญชนา ตันวิเชียร และครู
พัชรินทร์ บุตรสันเทียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ท่ีอ านวยความ
สะดวกและอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยได้ทดลองเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณ ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาด้านทฤษฎี CBL ในการท าวิจัย
ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ ต ารา วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ดังท่ีผู้วิจัยได้น ามาศึกษาค้นคว้าประกอบการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ลุล่วงด้วยดี ขอบคุณทุก
ก าลังใจและความช่วยเหลือจากพี่พงษ์สิทธิ์ ศรีคุณเมือง พี่จุฬารัตน์ อินทร์อุดม พี่ ๆ ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกคนท่ีมีให้ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ท้ายท่ีสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ชีวิต อบรมเล้ียงดู พร้อมท้ังสนับสนุนให้
ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเป็น
อย่างดี ท าให้ผู้วิจัยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดังท่ีมุ่งหมายไว้ 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

วรรณคดีเป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์อันล้ าค่าของมนุษย์ มนุษย์สร้างและส่ือสารเรื่องราวของชีวิต 
วัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องหรือสะท้อนความเป็นมนุษย์ด้วยกลวิธีการใช้ถ้อยค า 
ส านวน ภาษา ซึ่งมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย ดังท่ี รื่นฤทัย สัจจพันธุ์       
(2544: 96) ได้กล่าวว่า วรรณคดีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของคนในชาติ ท่ีสามารถน าภาษามา
เรียงร้อยเรื่องราวเป็นวิจิตรศิลป์ท่ีแสดงถึงความละเอียด ประณีต อ่อนโยน สะท้อนเรื่องราวของ
มนุษย์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในสังคม ความคิดความเช่ือ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับ
ธรรมชาติและอุดมการณ์ความใฝ่ฝัน ซึ่งให้ประโยชน์ท้ังความบันเทิงใจ เป็นคติสอนใจ เป็นแนว
พฤติกรรมปฏิบัติ เป็นบันทึกแสดงวีรกรรมคนกล้า สดุดีพระเกียรติยศ หรือเป็นวรรณกรรมท่ีใช้เพื่อ
ประกอบพิธีกรรม 

 พระยาอนุมานราชธน (2546: 4) ไดกลาวไว้ว่า วรรณคดี มีความส าคัญทางดานการใชภาษา
สะท อนให เห็นวิถี ชีวิตของคน การสืบทอดและอนุรักษ วัฒนธรรม กฎระเบียบค าสอนและ             
เปนเครื่องมือสรางความสามัคคีใหเกิดในกลุมชน อีกท้ังใหความจรรโลงใจ นอกจากจะใหคุณค่าใน     
ดานอรรถรสของถอยค าใหผูอานเห็นความงดงามของภาษาแลว ยังมีคุณคาทางสติปญญาและศีลธรรม     
อีกด้วย ซึ่งภาสกร เกิดอ่อน และคณะ (2555: 2) กล่าวไว้ว่า วรรณคดีนั้นยังมีคุณค่าท้ังในทางอารมณ์
สังคม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนมีคุณค่าในด้านคติสอนใจ และคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ด้วย หรือกล่าว
ว่าวรรณคดีนับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีตกทอดเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพบุรุษได้
อุตสาหะสร้างสรรค์ขึ้นด้วยอัจฉริยภาพก็ย่อมได้ จะเห็นได้ว่า วรรณคดีมีคุณค่าและเป็นมรดกทาง
ภาษา เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงไปสู่เยาวชนของ
ชาติรุ่นต่อไป และควรให้ความส าคัญวรรณคดีด้วยการศึกษาเรื่องราวในวรรณคดีนั้น เพื่อเรียนรู้
เรื่องราวมนุษย์และเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม ท่ีส าคัญ
วรรณคดีมักสอดแทรกคติธรรม แง่คิดและปรัชญาท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตไว้อีกด้วย ซึ่ง
วรรณคดีนั้นสามารถช่วยได้ไม่มากก็น้อย 

 

1 



  2 

การเรียนวรรณคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของตนให้ดี รวมถึงสภาพ
ความคิดของคนในสมัยต่าง ๆ ท้ังนี้วรรณคดียังให้ประโยชน์ท้ังทางด้านภาษา ศิลปะและความเข้าใจใน
ชีวิตด้วย จุดมุ่งหมายของการศึกษาวรรณคดี คือ การใช้วรรณคดีเป็นส่ือกลางให้นักเรียนเกิดความ
ซาบซึ้งในบทประพันธ์ด้านภาษา ศิลปะ และความเข้าใจชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงความเป็นมา                   
ด้านศิลปวัฒนธรรม และสังคมของคนในชาติ เมื่อเรียนวรรณคดีแล้ว นักเรียนสามารถน าความรู้และ
ข้อคิดท่ีได้รับจากส่ิงท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2539: 51) 
นอกจากนี้ อิงอร สุพันธ์วณิช และคณะ (2555: 25) กล่าวถึงเหตุผลของการศึกษาวรรณคดีไว้
คล้ายคลึงกัน สามารถสรุปได้ว่า การเรียนวรรณคดีเป็นส่ิงส าคัญแม้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
รูปธรรม โดยน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยตรงแต่วรรณคดีก็มีประโยชน์ในการจรรโลงใจให้รู้จัก
ใช้ปัญญาความคิดและความเข้าใจความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุท่ีวรรณคดีเป็นส่ิงท่ีรวบรวม
ความเจริญทางสังคมและวัฒนธรรมและเป็นส่ิงท่ียกระดับจิตใจให้สูงขึ้นในวงการศึกษา จึงได้จัดให้มี
การเรียนการสอนวรรณคดีต้ังแต่วัยเด็กราวประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งสามารถเรียนรู้และสนใจเรื่องราว 
ในอดีต เริ่มเรียนประวัติศาสตร์ ต านาน เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีต้องอ่านอย่างพินิจ
เพราะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องท่ีจะฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจสูง อ่านเพื่อประเมิน และการท่ีผู้เรียนจะ      
รู้รสบทประพันธ์ รู้คุณค่าเรื่องราวท่ีกล่าวถึงนั้น จ าเป็นต้องตีความ แปลความ เพื่ อสร้างความเข้าใจ
เป็นเบื้องต้น ซึ่งในการเรียนการสอนวรรณคดีเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรนั้น
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องแนะน าและโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของบทประพันธ์ (บันลือ พฤกษะ
วัน, 2557: 143) ดังนั้นการศึกษาวิชาวรรณคดี เป็นส่ิงมีประโยชน์แก่ ผู้เรียนเป็นอย่างมาก ถือเป็น
กระบวนการส าคัญในการเรียนวรรณคดี เป็นการซาบซึ้งในศิลปะอันเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นมาท่ีต้องอาศัยท้ังความรู้ อารมณ์และจินตนาการ นอกจากนี้เราจึงไม่ควรศึกษาวรรณคดีเพื่อ
ความเพลิดเพลินอย่างเดียว แต่ควรมุ่งประโยชน์ด้านอื่นด้วยเพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจและ
เข้าถึงแก่นของวรรณคดีได้อย่างลึกซึ้ง       
 ด้วยความส าคัญของการศึกษาวรรณคดีดังกล่าว ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดตัวชี้วัดของการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไว้คือ วิเคราะห์วรรณคดี 
วรรณกรรมเพื่อหาข้อมูลแนวความคิดคุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็กพื้นบ้าน  ท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงามของภาษา
เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยก าหนดไว้ใน
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนต้องเข้าใจ
และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้   
ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)  



  3 

แม้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จะให้ความส าคัญและส่งเสริม       
การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม แต่สภาพการเรียนการสอนวรรณคดีก็ยังประสบกับปัญหาหลาย
ประการ วินัย พงศ์ศรีเพียร (2549: 13-14) ได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีนั้นมีปัญหา
เกิดจากหลักสูตรท่ีน ารูปแบบรายวิชาแบบตะวันตกมา ซึ่งเปิดสอนกันทุกแห่งและทุกระดับนั่นคือ 
วรรณคดีวิจักษ์ กล่าวคือ หลักสูตรก าหนดจุดมุ่งหมายว่าให้เรียนแล้วเกิดความเข้าใจและช่ืนชมใน
วรรณศิลป์ แต่ผู้สอนให้ผู้เรียนท่องจ าโดยเน้นระเบียบของร้อยกรองและอยากให้ผู้เรียนทุกคนเป็นกวี 
โดยแต่งค าบทร้อยกรองให้ได้ อีกท้ังบังคับให้ผู้เรียนเห็นความงามของบทประพันธ์ รู้จักฉันทลักษณ์
ของกวีนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ ท่องจ าและน าไปสอบ แต่ไม่เคยมุ่งเน้นให้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบริบทท่ี
ผู้ประพันธ์ต้องการถ่ายทอดได้ซาบซึ้งกับวรรณคดีไทยอย่างเข้าใจ อาจท าให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 49) ท่ีได้กล่าวถึงสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยว่า สภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้คือ ครูผู้สอนขาดเทคนิค    
การสอนท่ีกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียน สอนให้ท่องจ ามากกว่าการวิเคราะห์ เนื่องจากการเรียน
วรรณคดีไม่ทันสมัยจึงท าให้การเรียนไม่น่าสนใจ ผู้เรียนมีความคิดว่าเป็นเรื่องโบราณ และปัญหาท่ี   
เกิดจากผู้เรียน คือ ผู้เรียนมักเบื่อหน่าย ขาดทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเ รียนรู้ ได้แก่ ทักษะ      
การอ่านเมื่อผู้เรียนขาดทักษะการอ่านท าให้ไม่มีข้อมูล ไม่มีคลังความรู้จึงไม่สามารถขยายความหรือ
เช่ือมโยงวรรณคดีได้ รวมถึงการขาดทักษะการวิเคราะห์จึงไม่สามารถจับประเด็นส าคัญได้              
จึงมุ่งท่ีจะจ าค าศัพท์เพื่อท่ีจะใช้ในการสอบเพียงเท่านั้น ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับความรู้ และไม่เห็น
คุณค่า อย่างแท้จริงในการศึกษาวรรณคดีไทย       
 เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือO-NET       
(Ordinary National Educational Test) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า รายวิชา
ภาษาไทยคะแนน O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสาระเรียนการเรียนรู้ สาระท่ี 5 ท 5.1 
วรรณคดีและวรรณกรรม มีค่าเฉล่ีย 48.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.70  ส่วนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาภาษาไทยคะแนน O-NET สาระเรียนการเรียนรู้สาระท่ี 5 ท 5.1 วรรณคดี
และวรรณกรรม พบว่า มีค่าเฉล่ีย 55.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.22 จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ีย
ดังกล่าว มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าท่ีทางโรงเรียนต้ังค่าเฉล่ียไว้ท่ี ร้อยละ 60.00 ซึ่งผลการทดสอบทางการ  
ศึกษาดังกล่าวนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน       
บางปะกอกวิทยาคม ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
โรงเรียน และจากการท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 4 (พรพัสนันท์ แสนสีสมและอัญชนา ตันวิเชียร, 21 กันยายน 2560) พบว่า ครูผู้สอนมีความเห็น
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ตรงกันว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์       
ท่ีโรงเรียนก าหนด เนื่องมาจากสภาพปัญหาการสอนวรรณคดีจากครูเป็นส าคัญ คือ ครูผู้สอนบางคนมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวรรณคดีท่ีคลาดเคล่ือนไม่แม่นย าในเนื้อหา ไม่เคยอ่านวรรณคดีฉบับ
สมบูรณ์ อ่านเฉพาะเรื่องย่อในตอนท่ีจะใช้สอนเท่านั้น จึงท าให้ครูไม่มีความรู้ทางวรรณคดีอย่างลึกซึ้ง 
ครูสอนด้วยวิธีการบรรยายมากกว่าการใช้เทคนิคกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ซึ่งอาจท าให้นักเรียน
เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวรรณคดีและไม่เห็นคุณค่าของการเรียนวรรณคดีไทย และท่ีส าคัญ
หลักสูตรไม่ได้ก าหนดวรรณคดีและวรรณกรรมไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ สถานศึกษาสามารถเลือก
วรรณคดีวรรณกรรมเรื่องใดมาใช้สอนได้ตามความเหมาะสม จึงอาจท าให้เรื่องท่ีสอนบางเรื่องไม่ตรง
กับเรื่องท่ีอยู่ในแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สภาพปัญหาการเรียน    
การสอนวรรณคดีท่ีกล่าวไปข้างต้น จึงเป็นเหตุท่ีต้องพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยให้ดียิ่งขึ้น         
 นอกจากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่าปัญหาในการเรียนการสอนวรรณคดี
ไทย คือ การท่ีผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยอย่างแท้จริง การเรียนการสอนวรรณคดีไทยจึง    
มีผลสัมฤทธิ์ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเจตนารมณ์ของผู้สอน เพราะมุ่งเน้นค าศัพท์และ
เนื้อเรื่องมากกว่าการพัฒนาความคิด (พรทิพย์ แข็งขัน, 2555: 311) ดังนั้นครูจึงควรค านึงถึงนักเรียน
เป็นส าคัญพยายามให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากท่ีสุด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรี ไม่ต้องกังวลว่าความคิดเห็นของตนจะไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของครู           
ครูควรเปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน พยายามสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และท่ีส าคัญผู้สอนควรจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท้ังด้านเนื้อหาและรูปแบบ เช่ือมโยงกับการ
ด ารงชีวิตและบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น ๆ การเรียนการสอนวรรณคดีจึงจะเกิดสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4)        
 การท่ีผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวรรณคดี ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่รู้จะเรียนไปท าไม ดังท่ี  
กุสุมา รักษมณี (2547: 15-17) กล่าวว่า เพราะผู้เรียนยังไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดี แนวทางแก้ปัญหา 
คือผู้สอนควรพยายามบ่มเพาะทัศนคติท่ีดีต่อวิชาวรรณคดีให้เกิดขึ้น และท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีท่ีสัมผัสกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนให้ได้ด้วยการปรับแนวคิดจากวรรณคดีเข้ากับชีวิตจริง 
อาจกล่าวได้ว่าการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในทุกระดับต้ังแต่ ในอดีตเมื่อสิบกว่าปีท่ีแล้วจนถึง
ปัจจุบันก็ยังคงพบปัญหาในการเรียนการสอนวรรณคดีท่ีมีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก หากผู้สอนละเลย
การแก้ปัญหาปล่อยให้วรรณคดีเป็นเรื่องยากและไกลตัวของผู้เรียน เพื่อเป็นส่ือแสดงถึงความเจริญ
ทางวัฒนธรรม แต่ไม่ได้รับการศึกษาด้วยใจรักอย่างซาบซึ้งอย่างแท้จริง ผู้สอนจึงต้องใช้ความเพียร
พยายามมากเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจเพราะยุคนี้เป็นยุคท่ีนิยมความรู้ ท่ีเป็นสากล     
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ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่ือมโยงวรรณคดีเก่าสู่บริบทของการศึกษาวรรณคดีให้
มีความเป็นปัจจุบัน สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้หลากหลาย 
ปรับเปล่ียนวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับท้ังผู้เรียนและเหมาะแก่การสอนวรรณคดี
เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวรรณคดี เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ซึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญในการเรียนวรรณคดีให้สัมฤทธิ์ผล ดังท่ี พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2549: 109) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วิธีเดิมคงไม่ได้ผล เพราะความสนใจของผู้เรียนในปัจจุบันเปล่ียนไป คนรุ่น
ใหม่ยังนิยมการดูและการฟังมากกว่าการอ่าน วิธีการหนึ่งท่ีน่าจะได้ผลในการท าให้ผู้เรียนซึ่งเป็นคนรุ่น
ใหม่สนใจวรรณคดีไทย คือ การให้ผู้เรียนศึกษาอารมณ์ซาบซึ้งในวรรณคดี โดยการแสดงความรู้สึกนึก
คิด ความคิดเห็นของตนท่ีมีต่อวรรณคดีอย่างอิสระ ซึ่งจะท าให้วรรณคดีมีชีวิตอยู่ในใจ และความ   
ทรงจ าของผู้เรียนมากกว่าท่ีจะอยู่ในสมุดจดหรือหนังสือเรียนเท่านั้น        
 ปัจจุบันการศึกษาไทยมีการเปล่ียนแปลงตามยุคตามสมัยและวิถีความเปล่ียนแปลงของ   
สังคมโลกโดยเฉพาะประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้วก็ตาม หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ยัง    
ไม่สามารถบ่งช้ีให้ครูผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนเกิดความเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นท้ังหมดท่ัวประเทศได้ ในขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ได้พยายามอย่างเต็มท่ี        
เพื่อหาวิธีท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและน ามาเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2555: 16) ได้กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เน้นการพัฒนานักเรียนมีความรู้มีทักษะเช่ียวชาญ ไว้ว่า 
ทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้และฝึกฝน คือ 1) ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ 2) ทักษะในการส่ือสาร 
การน าเสนอ และการท างานเป็นทีม 3) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับวิริยะ             
ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ก: 71) ท่ีกล่าวว่า การเรียนแบบใหม่ต้องการให้เด็กคิด เน้นให้นักเรียนค้นคว้า
อย่างต่อเนื่อง สร้างทักษะในการเรียนรู้ และสามารถน าเสนอการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย แยกแยะ   
ข้อมูลได้           
 นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดแนวทาง   
การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรี ยน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
วิธีการจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นให้ ผู้ เรียนมีสมรรถนะส าคัญในเรื่องความสามารถในการคิด            
และแก้ปัญหาเป็น คือ ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กา รคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่     
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552ข)  
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จากจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีสอดคล้องตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็น
ส าคัญและมุ่งให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีผู้ช้ีแนะให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอนในการสอนวรรณคดีท่ีมีหลากหลายรูปแบบ น ามาประยุกต์ใช้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยหลายเรื่องท่ีได้ทดลองจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยในระดับช้ันต่าง ๆ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อาทิ การสอนวรรณคดีตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน (ถนิมรักษ์ ชูชัยมงคล, 2559: 45) การสอนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค      
จ๊ิกซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (ปนัดดา ใจสุทธิ์ , 2558: 58) การใช้ส่ือประสม    
(พรสุดา พรวัฒนกุล, 2558: 56 ) การสอนตามรูปแบบซักค้าน (พิชญา มณีศร , 2557: 35) การสอน
ตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์ก (จารุวรรณ เทียนเงิน, 2547: 95) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวทางหนึ่ง
ท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนวรรณคดีไทย จนท าให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ เช่ือมโยงความคิดได้อย่างเข้าใจ นั่นคือ รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้วิจัย    
มีความคิดเห็นท่ีจะจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผู้วิจัยจึง
สนใจการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียน  

รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หรือ Creativity-Based Learning เป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงสร้างหลักของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
พัฒนามาจากโครงสร้างการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และแนวทางการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนาน (Parallel Thinking) ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ซึ่งเป็น
แนวทางการสอนแบบ Active learning คือการจัดการสอนให้ผู้เรียนต่ืนตัว การเรียนการสอนโดย
ระบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทักษะท่ีจ าเป็นต่ออนาคตเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่
งานใหม่ท่ีจะมาถึงท าให้เกิดทักษะส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2) ทักษะด้าน
การค้นคว้าหาความรู้ 3) ทักษะด้านการส่ือสาร และ 4) ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานประกอบด้วย กระบวนการ (Process) และบรรยากาศ (Context) โดยการ
สร้างแรงบันดาลใจท่ีใช้ส่ือมัลติมีเดีย ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ การค้นคว้าเรียนรู้ เล่นเกมกระตุ้น
ความอยากรู้ การสอนและแนะน าแบบตัวต่อตัว การฝึกฝนการต้ังปัญหาและแก้ปัญหารายบุคคล    
การฝึกการท างานเป็นกลุ่มด้วยโครงงาน การฝึกน าเสนอและวิจารณ์แบบสร้างสรรค์โดยการแข่งขัน
หลากหลายรูปแบบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนด้วยการประเมินท่ีสร้างสรรค์            
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จากผลการวิจัยเรื่องการสอนแบบคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะใน
การค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการน าเสนอ ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม และทักษะ
ในการบริหารเวลา (วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์, 2558: 32)       
 การจัดการเรียนสอนรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ท่ีน่าสนใจและเหมาะส าหรับ
น ามาใช้การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย เพราะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีความต่ืนตัว 
มุ่งเน้นในเรื่องของทักษะความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
หลายมุม ความสามารถในการเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างมีจินตนาการ ท าให้เกิดความคิดท่ี
แปลกใหม่หลากหลายโดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือการจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น อยากแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรวมไปถึงการท่ีให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนไม่กลัวที่จะซักถามและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น    
 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่ามีงานวิจัยเพียงจ านวนหนึ่ง และไม่พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในการสอนวรรณคดีไทย ซึ่งงานวิจัยท่ีพ บ ได้แก่ 
งานวิจัยของมงคล เรียงณรงค์ (2557: 177) เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียน
ร้อยละ 83.33 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.00 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีคะแนนเฉล่ี ยร้อยละ 
75.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมณี ลาปะ (2559 : 160) เรื่อง 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนร้อยละ 79.17 มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ คิดเป็น 
ร้อยละ 79.17 ขึ้นไป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนร้อยละ 83.33 มีคะแนนเฉล่ียผ่าน
เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 73.75 ข้ึนไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้      
 จากเหตุผลดังกล่าวไปข้างต้น และผลการวิจัยของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจ และ
เห็นสมควรว่าเป็นวิธีสอนท่ีส่งเสริมผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับการจัดการเรียนรู้ ด้วยการ     
น ารูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) มาทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพราะวรรณคดีไทยเป็น
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เรื่องราวท่ีสอดแทรกความคิดไว้อย่างหลากหลาย ถ้าหากผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านการคิด  
สามารถคิดได้ด้วยตนเอง อย่างมีระบบของการคิด ก็จะสามารถน าข้อคิดจากการศึกษาวรรณคดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยเช่ือว่ารูปแบบการสอนนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการส่ือสารท่ีส าคัญคือได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อให้
ได้รูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย     
อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวรรณคดีไทยให้มีประสิทธิภาพ ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและบรรลุเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนดไว้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย                               

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based 
Learning: CBL) เป็นหนึ่งในวิธีการสอนแบบ Active learning ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาจาก
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) และแนวทางพัฒนาความคิด   
แนวขนาด (Parallel Thinking) ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นในเรื่องของทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ 
เข้าด้วยกันได้อย่างมีจินตนาการ โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การจัดสภาพแวดล้อมหรือ
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้เหมาะสมท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นอยากแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รวมไปถึงการท่ีท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะ
ท าให้ผู้เรียนมีความกล้าท่ีจะซักถามและกล้าแสดงออก  

วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ข: 39) ได้พัฒนารูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity-based learning) จากผลการวิจัยเรื่องการสอนแบบคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) พบว่า 
ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการน าเสนอ ทักษะในการ
ท างานเป็นกลุ่ม และทักษะในการบริหารเวลา รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานประกอบด้วย 
กระบวนการและบรรยากาศ โดยกระบวนการจะต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจจากส่ือมัลติมีเดี ย 
ผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ในการค้นคว้าเรียนรู้ และกระตุ้นความอยากรู้ สอนแบบแนะน าตัว
ต่อตัว ฝึกฝนการต้ังปัญหาและแก้ปัญหารายบุคคล ฝึกการท างานเป็นกลุ่มด้วยโครงงานฝึกน าเสนอ
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และวิจารณ์แบบสร้างสรรค์โดยการแข่งขันหลากหลายรูปแบบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนด้วยการประเมินท่ีสร้างสรรค์    

การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity – based learning) 
ในทางการปฏิบัติ จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 ต้ังปัญหาและ
แบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นที่ 4 น าเสนอผลงาน และ ขั้นที่ 5 ประเมินผล  

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิ จัยได้น าขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน        
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity – based Learning: CBL) ตามรูปแบบของวิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ 
(2557) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้       

ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ คือ ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย
รูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่  ข้อความ กราฟิก เสียง ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และวีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหาวรรณคดีไทย ท่ีเรียนเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้ เกิดความอยากเรียนอยากรู้          
อยากค้นหาค าตอบ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ คือ ผู้เรียนช่วยกันต้ังปัญหาท่ีตนเองสงสัย
จากส่ือมัลติมีเดียท่ีผู้สอนน าเสนอ เมื่อผู้เรียนพบปัญหาท่ีสงสัยแล้วจึงท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
จ านวนกลุ่มนั้นจะต้ังขึ้นตามจ านวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด ผู้สอนควรต้ัง
ปัญหาเองเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นในส่ิงท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัด   
 ขั้นตอนท่ี 3 ค้นคว้าและคิด คือ ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้สอนจะเดินตามกลุ่มเพื่อให้ค าปรึกษาเวลาท่ีผู้เรียน มีปัญหาและ
เกิดข้อสงสัย 
 ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอผลงาน คือ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงานผลการศึกษาค้นคว้า     
หน้าช้ันเรียนในรูปแบบ PowerPoint ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล คือ ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมินจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการท างานกลุ่ม ช้ินงานและใบงาน 

จากแนวคิดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน      
มาใช้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยผู้วิจัย
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ค าถามของการวิจัย  

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับ   
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
  2. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน อยู่ในระดับใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้    
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

 
ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ 
ขั้นตอนท่ี 2 ต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
ขั้นตอนท่ี 3 ค้นคว้าและคิด 
ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอผลงาน 
ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ             
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย

โดยใช้รูปแบบการสอน                       
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

 ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง       
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 11 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังส้ิน 542 คน     
  1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน คือ ห้อง ม.4/6 มีนักเรียนจ านวน 45 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น    
หน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา       
  2.1 ตัวแปรต้น (dependent variable)  คือ     
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
  2.2 ตัวแปรตาม (independent variable)  คือ    
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย    
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  
 3. ระยะเวลาในการทดลอง       
 ระยะเวลาในการทดลอง ผู้วิจัยทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยก าหนด
ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ คาบละ 50 นาที รวมท้ังส้ิน 12 คาบ 

 4. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย       
 ผู้วิจัยใช้เนื้อหาวรรณคดีไทยจากหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 2 เรื่อง คือ อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง และนิทานเวตาล (เรื่องท่ี 10) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) หมายถึง การสอน
ท่ีเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิด ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการน าเสนอ และทักษะการท างานเป็นกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ คือ ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย
รูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่  ข้อความ กราฟิก เสียง ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และวีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหาวรรณคดีไทยท่ีเรียน เพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้ เกิดความอยากเรียนอยากรู้           
อยากค้นหาค าตอบ  
 ขั้นตอนท่ี 2 ต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ คือ ผู้เรียนช่วยกันต้ังปัญหาท่ีตนเองสงสัย
จากส่ือมัลติมีเดียท่ีผู้สอนน าเสนอ เมื่อผู้เรียนพบปัญหาท่ีสงสัยแล้วจึงท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ  
จ านวนกลุ่มนั้นจะต้ังขึ้นตามจ านวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัด ผู้สอนควร  
ต้ังปัญหาเองเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นในส่ิงท่ีเป็นตามตัวชี้วัด   
 ขั้นตอนท่ี 3 ค้นคว้าและคิด คือ ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้สอนจะเดินตามกลุ่มเพื่อให้ค าปรึกษา เวลาท่ีผู้เรียนมีปัญหาและ
เกิดข้อสงสัย 
 ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอผลงาน คือ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงานผลการศึกษาค้นคว้า     
หน้าช้ันเรียนในรูปแบบ PowerPoint ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล คือ ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมินจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการท างานกลุ่ม ช้ินงานและใบงาน 

2. ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อให้สอดคล้อง
กับกิจรรมการเรียนรู้ ในขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ โดยการใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ท่ีสร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ โปรแกรม    
E-book   
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ส าหรับทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และทดสอบหลัง
การจัดการเรียนรู้          
 4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยด้วยรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้        
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ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้   
 5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม       

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการน ารูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานไปประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย หรือรายวิชาภาษาไทยใน เนื้อหาอื่น ๆ เช่น            
หลักภาษาไทย สาระการเรียนรู้การอ่าน การเขียน และการพูด    
 2. เป็นแนวทางแก่นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน         
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สามารถน าเอาความรู้และทักษะท่ีได้รับการฝึกฝนขณะท ากิจกรรมไปใช้     
ในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 4  ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวม
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย           
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี 

2.1 ความหมายของวรรณคดี      
  2.2 ความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดี     
  2.3 องค์ประกอบของวรรณคดี      
  2.4 การศึกษาวรรณคดี       
  2.5 หลักการวิจารณ์วรรณคดี      
  2.6 วรรณคดีไทยท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.6.1 วรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
   2.6.2 วรรณคดีเรื่องนิทานเวตาล (เรื่องท่ี 10) 
 3. การสอนวรรณคดีไทย 

  3.1 จุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไทย 

  3.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 

 4. รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

  4.1 การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  
  4.2 ประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 5. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้       
  5.1 ความหมายของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้    
  5.2 ความส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้    
  5.3 องค์ประกอบของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้    
  5.4 รูปแบบของส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้     
  5.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
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6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  6.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
 

1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

 

1. วิสัยทัศน์         
 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเป็นผู้น าการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความ
เป็นไทย    

2. เป้าหมายของสถานศึกษา        
 2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน        
  2.1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
  2.1.2 ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม   
  2.1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
  2.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
  2.1.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
  2.1.6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
  2.1.7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
  2.1.8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 2.2 ด้านการเรียนการสอน 
  2.2.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง 
  2.2.2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 2.3 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
  2.3.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
  2.3.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่าง เป็นระบบครบวงจร 
  2.3.3 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
  2.3.4 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.3.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
  2.3.6 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
ตามธรรมชาติเต็มตาม  
 2.4 ด้านการพัฒนาชุมชน แห่งการเรียนรู้ 

 2.4.1 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
  2.4.2 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
 2.5 ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 2.5.1 สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 
 2.5.2 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ 
 2.5.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

 
3. รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส  ท31102                    รายวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรียนที่  2      เวลา  40  ชั่วโมง           จ านวน  1  หน่วยกิต 
 อ่านออกเสียงวรรณกรรม  วรรณคดีร้อยแก้วประเภทบทความ และบทร้อยกรองประเภท
กาพย์ กลอน ร่าย และโคลงเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความ 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากการอ่านน ามาพัฒนาตนเองการเรียน อาชีพและมีมารยาทการอ่าน 
 เขียนส่ือสาร ย่อความ เขียนจดหมายธุรกิจ ประเมินงานเขียนของผู้อื่นน ามาพัฒนางานเขียน
ตนเอง จัดท าโครงงานภาษาไทย บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเอง และมีมารยาทใน
การเขียน 
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 ฟัง ดูส่ือ ข่าวสาร บทความ บันเทิงคดี การพูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิดท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ประเมินเรื่องโดยใช้วิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีจะฟังและดู พูด
แนะน าตนเองและเสนอแนวคิด ใหม่ ๆ ด้วยภาษาท่ีถูกต้อง และมีมารยาท การฟัง การดู และการพูด 
 อธิบายธรรมชาติ การเลือกใช้ค า การเปล่ียนแปลงของภาษา การเขียนโครงงานภาษาไทย 
การใช้ตัวเลขไทย การใช้เทคโนโลยีส่ือสารพัฒนาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิต  วิเคราะห์อิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
 ศึกษาประวัติวรรณคดี กวีส าคัญสมัยอยุธยาตอนต้น ปัจจัยแวดล้อมท่ีท าให้เกิดวรรณกรรม
และวรรณคดี วิ เคราะห์วิ จารณ์วรรณคดีและวรรณก รรมตามหลักการวิ จารณ์เบื้ อง ต้น                    
เช่ือมโยงลักษณะเด่นกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต ประเมินคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ สังเคราะห์ข้อคิด รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  
พิจารณา คุณค่าทางด้านเนื้อหา สภาพสังคม วิถีชีวิต ค่านิยม และความเช่ือ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดหรือตามความสนใจ   

โดยใช้กระบวนการส่ือสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การท างานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์วิจาร ณ์เพื่อให้เกิดความรู้          
ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม          
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน        
การท างานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

 รหัสตัวชี้วัด   
1. ท 1.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม.4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/7, ม. 4-6/8,          

ม. 4-6/9    
2. ท 2.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/3, ม. 4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 

 3. ท 3.1  ม. 4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม. 4-6/5, ม.4-6/6   
4. ท 4.1  ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/5, ม.4-6/7  
5. ท 5.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/6   

  รวมท้ังหมด   28  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ท 31102       รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4       ภาคเรียนท่ี  2            เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน
จ านวน  2  ช่ัวโมง / สัปดาห์                   
 ตารางท่ี 1 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

หน่วยที ่
ชื่อหน่วย               
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

สาระส าคญั 
เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 
 

    1 
 

การอ่าน     
   วรรณคดีและ      
  วรรณกรรม 
    -วรรณคดีวิจารณ์ 
   เร่ืองอิเหนา 
    -นิทานเวตาล          
   (เร่ืองที่10) 
 

ท 1.1 ม.4-6/1, 
ม. 4-6/2 
ม. 4-6/3 
ม.4-6/4 
ม. 4-6/5  
ม. 4-6/7 
ท 5.1 ม.4-6/1,  
ม. 4-6/2 
ม. 4-6/4  
ม.4-6/6 
  

การอ่านบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  
ผู้เรียนควรฝึกฝนทักษะ       
ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองใน
ด้านความรู้ ด้านอารมณ์ และ
คุณธรรมจริยธรรม  
ความสามารถคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กล้าแสดงออกทางความคิด  
การพูดและเขียนสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ใช้ภาษาถูกต้อง       
และเป็นระบบ 

12 30 

 
 

 

  

2 -มงคลสูตรค าฉันท์ 
-มหาชาติ              
เวรสันดรชาดก 

ท 1.1 ม.4-6/1,      
ม.4-6/2,ม.4-
6/3, ม.4-6/4, 
ม.4-6/7         
ท 2.1 ม.4-6/6,   
ม.4-6/8, 
ท. 5.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2, 
ม.4-6/3, 
ม.4-6/4, 

บุคคลย่อมสะสมความรู้
ประสบการณ์และความเข้าใจ
จากการอ่าน การฟังและการดู
พัฒนาความสามารถในการ
สะสมข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า มีทักษะการคิด     
โดยน าข้อมูลข่าวสารที่ได้มา
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ด้วยภาษาท่ีชัดเจน ถูกต้องตรง
ตามความมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการสื่อสาร 

10 30 
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  ตารางท่ี 1 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

 จากข้อมูลท่ีได้น าเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรียน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง

หน่วยที ่
ชื่อหน่วย               
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

สาระส าคญั 
เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 
 

3 ประวัติวรรณคดี    
- สมัยอยุธยา  
ตอนต้น 

ท 1.1 ม.4-6/1,       
ม.4-6/2,ม.4-6/3, 
ม.4-6/4,  
ม.4-6/5,  
ม.4-6/7   
ท 2.1 ม.4-6/2,   
ม.4-6/3,  
ม.4-6/4, 
ท 3.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/2, 
ม.4-6/3,  
ม.4-6/4 
ท. 5.1 ม.4-6/1, 
ม.4-6/4 

การอ่านเป็นการฝึกให้ผู้อ่านได้
ใช้ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน         
ซึ่งสามารถแสดงออกได้ด้วย  
การพูด การเขียนอย่างมี
มารยาทและถูกต้อง 

8 20 

    4 
 

ภาษาพาสาร    
 - การรับสารและ  
ส่งสารเพ่ือกิจธุระ 
 - อุปสรรคของ
การสื่อสารและ
วิธีแก้ไข 
 - การอ่านเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

ท 1.1 ม.4-6/8, 
ม. 4-6/9 
ท 2.1  
ม. 4-6/1 
ม.4-6/7 
ม. 4-6/8  
ท 3.1 ม.4-6/3 
ท 4.1 ม. 4-6/2 
ม. 4-6/7  
 

ความสามารถในการสื่อสาร   
เป็นความสามารถในการรับสาร 
และส่งสาร มีวัฒนธรรมใน    
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้และ
ทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

10 20 

รวม 40 100 
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การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาท่ีเรียน คือ วรรณคดี วิ จักษ์          
เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง และนิทานเวตาล เรื่องท่ี10 จ านวน 12 คาบเรียน ซึ่งจากตัวช้ีวัด
และสาระส าคัญ ท่ีปรากฏในโครงสร้างรายวิชา จะเห็นได้ว่าเนื้อหาวิชา และเป้าหมายในหน่วยการ
เรียนรู้ดังกล่าว เน้นให้นักเรียนฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ด้านอารมณ์ 
คุณธรรมจริยธรรมและใช้ความสามารถในการคิด โดยเฉพาะคิดวิเคราะห์ รวมถึงการกล้าแสดงออก          
ทางความคิด การพูดส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงเลือกหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวมาใช้เป็นหน่วย  
ในการวิจัย 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี 

 2.1 ความหมายของวรรณคดี   

 ความหมายตามรูปศัพท์ของวรรณคดีนั้น หมายความว่า แนวทางของหนังสือ เป็นค าสมาส   
ท่ีประกอบด้วยค า “วรรณ” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต “วรณ” แปลว่า หนังสือ และค าว่า 
“คดี”ซึ่ง  มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีว่า “คติ” แปลว่า การด าเนิน การไป ความเป็นไป               
แต่ความหมายท่ีใช้กันในสังคมไทย หมายความถึง หนังสือท่ีได้รับยกย่องว่าแต่งดี 
 วรรณคดี ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  หมายถึง วรรณกรรมท่ีได้รับ
ยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน มัทนะพาธา สามก๊ก 
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1100)  
 พระยาอนุมานราชธน (2546: 4) กล่าวถึง วรรณคดีว่า วรรณคดี คือ การแสดงความคิด
ออกมาโดยเขียนไว้เป็นหนังสือ ข้อเขียนหรือบทประพันธ์ (ไม่ว่าด้วยภาษาใด ๆ เรื่อง ใด ๆ ยกเว้น
เรื่องวิทยาศาสตร์ ) บทพรรณนาโวหาร หรือข้อเขียนซึ่งมีโวหารเพราะพริ้ ง  มี ลักษณะเด่น              
ในเชิงประพันธ์ ตัวละครในเรื่อง ฯลฯ นอกจากนั้นวรรณคดีต้องใช้ภาษาไทยเลือกเฟ้นอย่างประณีต      
มีคุณค่าหลายประกันอ่านแล้วติดใจน่าภิรมย์ ไม่รู้สึกเบ่ือเป็นหนังสือท่ีมีพัฒนาการทางอารมณ์สูง 
 ประภาศรี สีหอ าไพ (2550: 28) ให้ความหมายของวรรณคดีไว้ว่า ความหมายแบบกว้าง
วรรณคดี หมายถึง หนังสือท่ีแต่งขึ้นจะเป็นชนิดใดก็ตาม โดยความหมายแคบ หมายถึง เฉพาะหนังสือ
ท่ีแต่งขึ้น แล้วนิยมกันว่า เป็นศิลปกรรม คือ ผู้ประพันธ์เป็นผู้ช านาญในการใช้ถ้อยค าประกอบขึ้นเป็น
ร้อยแก้วหรือร้อยกรองตามหลักภาษา เป็นส่ิงสุนทรซึ่งนักประพันธ์มีความรู้สึกนึกคิดอย่างใดแล้ว      
ก็ระบายให้ผู้อ่านได้ชมความงามตามท่ีนักประพันธ์รู้สึกนึกคิดตามไปได้ด้วยเปรียบได้ว่าเป็นศิลปิน       
ผู้สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามข้ึนด้วยตัวหนังสือ เรียกว่า วรรณคดีแท้หรือวรรณคดีบริสุทธิ์  

อิงอร สุพันธุ์วณิช (2554: 1) กล่าวว่า วรรณคดี มีความหมายท่ีใช้กันท่ัวไป 2 ประการ คือ 
ความหมายแรก ได้แก่ เรื่องท่ีแต่งเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือแต่มีเงาความหมายว่าเป็นหนังสือเก่า 
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ถือเป็นมรดกสืบทอดกันมาแต่โบราณ ความหมายท่ีสอง มีเงาความหมายคล้ายคลึงกับค า “กวีนิพนธ์” 
คือ ถือว่าเป็นหนังสือท่ีได้รับยกย่องแล้วจากกลุ่มคนท่ีนับว่าเป็นคนช้ันในวงการหนังสือ มีนัยลึกลงไป
อีกว่าคุณค่าสูงส่งเข้าขั้นวรรณศิลป์ ถือเป็นแบบอย่างว่าดีควรยกย่องเชิดชูกันต่อ ๆ ไป 
 วิภา กงกะนันทน์ (2556: 3) กล่าวว่า วรรณคดี คือ ผลงานท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดย        
มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อบันทึกหรือบรรยายความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ความใฝ่ฝัน จินตนาการ 
และประสบการณ์ของตนให้ปรากฏออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามใจปรารถนา  
 จากการให้นิยามข้างต้น อาจสรุปความหมายของวรรณคดี ได้สองความหมาย คือ 
ความหมายแบบกว้าง หมายถึง งานเขียนท่ัว ๆ ไป ท่ีแต่งขึ้นเป็นหนังสือ  และความหมายแบบแคบ 
หมายถึง งานเขียนหรือหนังสือท่ีแต่งดี มีความงดงามในเชิงการประพันธ์ มีการใช้ถ้อยค า ส านวนท่ี
ไพเราะ สละสลวยตลอดจนเป็นหนังสือท่ีมีคุณค่าต่อผู้อ่าน ท้ังในเรื่องความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
และชักน าไปในทางท่ีดี                     
              
 2.2 ความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดี      
 วรรณคดีไทยเป็นเครื่องแสดงถึงความมีอารยธรรมของชาติ วรรณคดีเปรียบเสมือนกระจก
สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ช่วยให้คนในชาติได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีต รวมท้ังรู้จัก
และเห็นคุณค่าของหนังสือท่ีแต่งดีมีคติสอนใจแง่คิดต่าง ๆ ท่ีกล่อมเกลาจิตใจให้สูงส่งและประณีตขึ้น 
เหมาะแก่การศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดีไทยไว้ ดังนี้ 
 ชัตสุณี สินธุสิงห์ (2550: 5) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวรรณคดี สามารถสรุปได้ว่า วรรณคดี
เป็นกระจกส่องสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย เป็นส่ิงท่ีบันทึกและเสนอประสบการณ์ของชีวิตมนุษย์ใน
ทุกแง่ทุกมุมท่ีเกิดขึ้นแล้ว วรรณคดีท่ีดีมีคุณค่านั้นจะต้องให้ผู้อ่านหรือผู้ท่ีศึกษามากกว่า ความ
น่าสนใจหรือความบันเทิง ท้ังนี้ยังเป็นงานสร้างสรรค์ทางจินตนาการท่ีสามารถท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ช่วยยกระดับจิตใจ ช่วยกระตุ้นมนุษยธรรมในตนให้โดดเด่นออกมา 
หรือช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการอันกว้างไกล       
 สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2552: 177) กล่าวว่า ถึงความส าคัญของวรรณคดีท่ีก าหนดให้เรียน
และเลือกเรียนนั้น เลือกสรรมาจากวรรณคดีต่างสมัย ซึ่งล้วนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ          
มีความเหมาะสมกับวัย ความสนใจ และศักยภาพของนักเรียนในแต่ละช่วงช้ันท้ังยังเป็นวรรณคดีท่ีใช้
รูปแบบ กลวิธีการเขียน และถ้อยค าส านวนภาษาอย่างดี มีความไพเราะ ท้ังเสียง ค า และความหมาย 
ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน จดจ าได้ เกิดความซาบซึ้งประทับใจ และภูมิใจในส่ิงท่ีบรรพ
บุรุษได้สร้างสรรค์ ส่ังสม สืบสาน และพัฒนาต่อเนื่องต่อกันจากอดีตตราบจนปัจจุบัน ส่งผลให้เห็น
คุณค่า น าประโยชน์ไปใช้ในการพูด การเขียน การศึกษาค้นคว้า ปรารถนาจะอนุรักษ์ไว้และเป็น
พื้นฐานในการสร้างผลงานใหม่ต่อไปได้ 
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 สุดาพร ไชยะ (2552: 125) กล่าวถึงความส าคัญของวรรณคดีไทยไว้ สรุปได้ว่า วรรณคดีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ครูควรตระหนักท่ีจะถ่ายทอดวรรณคดีไทยสู่นัก เรียน
อย่างมีศาสตร์และมีศิลป์ เมื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนเพียงพอท่ีจะได้สัมผัสกับกล่ินไอ
ของวรรณคดีในแง่มุมท่ีหลากหลายแล้วก็จะท าให้นักเรียนสนใจและใคร่เรียนใคร่รู้วิชาวรรณคดีไทย  
 องอาจ โอ้โลม (2555 : 9) ได้กล่าวว่า ในวรรณคดีมีเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่า   
อย่างยิ่งต่อการศึกษาสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งคุณค่าของวรรณคดีไทย สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์  วรรณคดีไทยเกือบทุกเรื่องจะแทรกแฝงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
สังคม และประวัติศาสตร์อยู่ด้วย เพราะกวีหรือผู้ประพันธ์วรรณคดีไม่ว่ายุคสมัยใดก็ ตาม มักจะใช้
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงในสังคมสมัยนั้น ๆ เป็นข้อมูลเสมอในการแต่ง   
 นอกจากนี้ยังมีวรรณคดีไทยอีกหลาย ๆ เรื่อง ท่ีมีลักษณะเป็นบันทึกท่ีมุ่งเสนอเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัยต่าง ๆ เป็นส าคัญ วรรณคดีเหล่านี้ได้แก่ ค าให้การชาวกรุงเก่า พงศาวดารต่าง ๆ 
เป็นต้น           
 2. คุณค่าด้านความรู้ความคิด วรรณคดีไทยหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะวรรณคดีท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับค าสอน มักจะมุ่งให้ผู้อ่านได้เกิดความรู้ ความคิดในทางท่ีเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง และ
สังคม เช่น สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ เป็นต้น      
 3. คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม  วรรณคดีเกือบทุกเรื่องท่ีมีการกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ และ
การด าเนินชีวิตของตัวละครย่อมหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องกล่าวถึงแบบแผนหรือวิถีชีวิตอันเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมรวมอยู่ด้วย ไม่ว่าตัวละครนั้น ๆ จะเป็นชาวบ้านธรรมดา หรือเป็น
กษัตริย์ หรือเช้ือพระวงศ์ก็ตาม          
 4. คุณค่าด้านจิตใจ คุณค่าของวรรณคดีด้านนี้ ได้แก่ สุนทรียภาพท่ีผู้อ่านซึมซับได้จาก
วรรณคดีนั่นเอง สุนทรียภาพดังกล่าว ได้แก่ ความละเมียดละไม ความไพเราะ ความงดงาม ของภาษา 
ท้ิงด้านเสียงและความหมายของถ้อยค าข้อความ   

บันลือ พฤกษะวัน (2557: 143) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดี สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. คุณค่าทางอารมณ์แก่ผู้อ่าน ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ การใช้อุปมาอุปไมยช่วยให้
ผู้อ่านมีความรู้สึก เสมือนหนึ่งว่าตนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ  
 2. คุณค่าทางศีลธรรม จริยธรรม (คุณากร) เมื่ออ่านแล้วย่อมเล็งเห็นแนวประพฤติ ปฏิบัติซึ่ง
แฝงอยู่ทุกแง่มุมท่ีวิเคราะห์หรือพิจารณาเหตุการณ์ เป็นการสอนให้คติและแนวปฏิบัติทางคุณธรรม   
ท่ีแฝงอยู่ (ครูชี้แนะและโน้มน้าว)        
 3. คุณค่าทางสติปัญญา การอ่านวรรณคดีหรือหนังสือดี ๆ ท่ีได้รับการยกย่องย่อมช่วยขยาย
ประสบการณ์ เสมือนได้พาผู้อ่านไปพบเห็นหรือมีประสบการณ์ท่ีส่ิงนั้นโดยตรง ให้คุณค่าทางความรู้ 
ความคิด รวมท้ังส่งเสริมการมีวิจารณญาณอีกด้วย      
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 จงชัย เจนหัตถการกิจ (2560: 8) กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. คุณค่าด้านอารมณ์ คือ ผู้ฟัง ผู้อ่าน หรือผู้ชมวรรณคดีได้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ      
มีอารมณ์ร่วมไปกับวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ        

2. คุณค่าด้านคุณธรรม คือ ผู้ฟัง ผู้อ่าน หรือผู้ชมวรรณคดีได้เกิดความซาบซึ้งในคติธรรม 
คุณธรรม ข้อคิดท่ีผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกไว้ และเกิดความสุขใจหรือสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
 3. คุณค่าด้านความรู้ คือ วรรณคดีย่อมสะท้อนภาพศิลปวัฒนธรรม ภาษา สังคม ค่านิยม 
ประเพณีผู้รับสารจึงสามารถศึกษาเรื่องราวนี้ได้จากวรรณคดี     
 จากความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดีท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า วรรณคดีไทยมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความไพเราะของภาษาไทย และยังสัมพันธ์กับระบบชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนไทย สะท้อนให้เห็นสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ศิลปะวิทยาการ ศาสนา 
การปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพของพลเมือง ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการเพื่อ      
ความเพลิดเพลินสนุกสนานในท้องถิ่นต่าง ๆ อีกท้ังคุณค่าของวรรณคดีไทยท่ีให้ท้ังความบันเทิง        
ท้ังเพื่อประเทืองอารมณ์ และเสริมสร้างสติปัญญา ในด้านภาษา ประวัติศาสตร์ คติธรรม ค าสอน 
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และเป็นการยกระดับจิตใจของผู้อ่าน    
            
 2.3 องค์ประกอบของวรรณคดี       
 วรรณคดีเรื่องหนึ่ง ๆ ต้องมีองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ค าอธิบายองค์ประกอบของวรรณคดีไว้เพื่อจะเกิดประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์วิจารณ์  แสดงความ
คิดเห็น หรืออภิปรายข้อเท็จจริง ดังนี้       
 สายทิพย์ นุกูลกิจ (2545: 19) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณคดี สามารถสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบของวรรณคดีมีอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ      
 1. ภาษา เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์และจิตนาการ ท าให้ผู้อ่าน
วรรณคดีเข้าใจและเกิดความซาบซึ้ง       
 2. เนื้อหา หมายถึง เรื่องราว ตัวละคร ฉาก และทัศนะของผู้แต่ง  
 3. รูปแบบ แบ่งตามรูปแบบการประพันธ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และ
รูปแบบอื่น ซึ่งจัดเข้าประเภทร้อยแก้วร้อยกรองไม่ได้      
  องอาจ โอ้โลม (2555 : 84-92) กล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณคดี สามารถสรุปได้ 
ดังต่อไปนี้          
 1. ภาษาในวรรณคดี แง่ของภาษาในวรรณคดีท่ีควรศึกษา ได้แก่  
  1.1 การใช้ถ้อยค า ถ้อยค าเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งในการส่ือสารทั้งยังเป็นเครื่อง
ยกระดับคุณค่าของงานการเลือกใช้ถ้อยค าจึงต้องค านึงถึงจังหวะของถ้อยค าให้สอดคล้องกับ       
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ฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ประเภทนั้น ๆ              
        1.2 ระดับความหมายของภาษาในวรรณคดี มี 2 ระดับ ได้แก่    
   1.2.1 ความหมายตามรูปศัพท์  เป็นระดับของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ท่ัวไป เป็นค าท่ีเข้าใจง่ายมีความหมายตรงไปตรงมา       
   1.2.2 ความหมายเชิงอุปมาอุปไมย   เป็นระดับภาษาท่ีไม่สามารถตีความ
ตามตัวอักษรหรือรูปศัพท์ได้ เพราะเป็นความหมายในลักษณะการใช้สัญลักษณ์ อุปลักษณ์ และอาจ
เป็นบุคลาธิษฐาน            

2. รูปแบบของวรรณคดี  ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่    
  2.1 รูปแบบฉันทลักษณ์  คือ ลักษณะค าประพันธ์ของวรรณคดีท้ังร้อยแก้วและ   
ร้อยกรอง          
  2.2 รูปแบบท่ีเป็นขนบนิยม คือ ธรรมเนียมนิยมในการเขียนวรรณคดี เช่น วรรณคดี
โบราณจะนิยมเริ่มเรื่องด้วยบทไหว้ครูแล้วจึงด าเนินเรื่อง ส่วนตอนจบจะจบด้วยการยอพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์          
 3. สารัตถะของเรื่อง คือ สารท่ีผู้แต่งต้องการส่ือกับผู้อ่าน ได้แก่ สัจธรรม หรือลักษณะ      
อันเป็นวิสัยธรรมดาของโลกท่ีผู้แต่งมองเห็นและมุ่งหมายจะแสดงออกมาให้ปรากฏแก่ผู้อ่าน  
 4. กลวิธีทางศิลปะ เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งท่ีผู้สร้างสรรค์จะต้องสร้างให้มีชีวิตชีวา             
มีความถูกต้องสมจริงและมีความเป็นตัวของตัวเอง  

วิภา กงกะนันทน์ (2556: 14) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบวรรณคดีนั้นประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ท่ีส าคัญและสัมพันธ์กัน 3 รูปแบบ จะขาดส่วนใดมิได้ ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบวรรณคดีได้ ดังนี้
 1. ภาษา เครื่องมือท่ีใช้ถ่ายทอดความคิด เรื่องราวหรือความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้เขียนวรรณคดี 
ในส่วนของภาษานั้นจะประกอบไปด้วยส่วนท่ีเป็นไวยากรณ์ โวหาร และสัญลักษณ์  
 2. เนื้อหา คือส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผู้ศึกษาวรรณคดีจะต้องศึกษาเนื้อหา
ให้เข้าใจก่อนท่ีจะเริ่มศึกษาส่วนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถศึกษาองค์ประกอบอื่น ๆ  ได้ดียิ่งขึ้น การศึกษา
เนื้อหานั้นผู้ศึกษาวรรณคดีควรศึกษาส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ประกอบ    
  2.1 เรื่องราวหรือข้อคิด เรื่องราวหรือข้อคิด คือส่วนท่ีผู้เขียนเขียนถ่ายทอดเนื้อหา 
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นหรือใจความของเรื่องราวท้ังหมด ผู้ศึกษาต้องเข้าใจเรื่องราวท้ังหมดท่ีผู้เขียนเรียบ
เรียงออกมา การศึกษาในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะต้องสามารถจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้ได้ด้วย 
  2.2 คนหรือตัวละคร ตัวละครในวรรณคดีมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากช่วย
สร้างความสนุกสนานและช่วยท าให้เรื่องราวด าเนินไปอย่างมีอรรถรส ซึ่งตัวละครแต่ละตัวนั้น ผู้เขียน
อาจสร้างให้มีลักษณะท่ีหลากหลาย ท้ังตัวละครที่เป็นคนจริงหรือคนสมมติ คนจริงคือบุคคลท่ีมีชีวิต มี
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ตัวตนจริง ดังจะเห็นได้จากในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งปรากฏคนจริง คือ พ่อขุนรามค าแหง
มหาราชพ่อขุนบานเมือง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นต้น     
  2.3 เวลาและสถานท่ี เวลาและสถานท่ี ช่วยเสริมให้เรื่องราวในวรรณคดีสมจริงมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านของผู้อ่าน โดยการใช้ฉากหรือสถานท่ีนั้น นักเขียนมีกลวิธีการสร้าง
ฉากท่ีหลากหลาย ดังนี้   

  2.3.1 การใช้ฉากหรือสถานท่ีสมจริง ดังจะเห็นได้จากเรื่องลิลิตพระลอ     
ซึ่งกวีใช้ฉากคือ เมืองสรองและเมืองสรวง ซึ่งเป็นสถานท่ีจริงท่ีมีอยู่  
                 2.3.2 การใช้ฉากหรือสถานท่ีเสมือนจริง ดังจะเห็นได้จาก เรื่องนิทานเวตาล 
ซึ่งผู้แต่งใช้ฉากคือ แม่น้ ายมุนา เมืองโภคนี เป็นต้น 
                      2.3.3 การใช้ฉากหรือสถานท่ีในจินตนาการ ดังจะเห็นได้จากเรื่องมัทนะ
พาธา สถานท่ีต่างๆท่ีกวีเอ่ยถึงนั้น เป็นฉากสมมติหรือฉากในจินตนาการ ซึ่งกวีได้เกริ่นน าต้ังแต่
แรกเริ่มเรื่องว่า สมมติให้เกิดข้ึนท่ีประเทศอินเดียโบราณ ฉากสมมติท่ีปรากฏเช่น ลานหน้ามุขเด็จแห่ง
วิมาน ค่ายหลวง สวนหลวงข้างพระราชวัง สวรรค์ เป็นต้น ส่วนการใช้เวลาหรือการก าหนดเวลา   
ต่าง ๆ ในเรื่อง ก็ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อให้เรื่องด าเนินไปด้วยความสอดคล้องกัน  
  2.4 ทรรศนะ คือ ความคิดเห็นท่ีปรากฏในเรื่อง โดยความคิดเห็นในเรื่องท่ีปรากฏ
ย่อมมีความคิดเห็นของนักเขียนเป็นหลัก เนื่องจากนักเขียนแต่ละคนมักจะแทรกความคิดของตนอยู่
ในเรื่องเสมอ เพียงแต่ในบางครั้งผู้อ่านอาจไม่ทราบ เพราะนักเขียนอาจแทรกทัศนคติของตน ผ่าน
ทรรศนะของตัวละคร หรือผ่านทรรศนะของสังคม       
 3. รูปแบบ คือ การท่ีผู้เขียนสร้างสรรค์วิธีการน าเสนอผลงานให้มีลักษณะท่ีหลากหลาย    
ท าให้เกิดรูปแบบของงานประพันธ์ ซึ่งวรรณคดีทุกช้ินจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ              
 จากองค์ประกอบของวรรณคดีท่ีนักวิชาการกล่าวดังข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบ
หลักของวรรณคดีนั้นประกอบด้วย ภาษา เนื้อหา และรูปแบบ โดยภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ความนึกคิดอารมณ์และจินตนาการ ท าให้อ่านเกิดความเข้าใจและซาบซึ้ง เนื้อหา หมายถึง เรื่องราว 
ตัวละคร ฉาก และทรรศนะ ท่ีผู้แต่งต้องการจะส่ือมายังผู้อ่าน และรูปแบบ หมายถึง รูปแบบของ    
การประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง             

 2.4 การศึกษาวรรณคดี        
 วรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราสนใจชีวิต เราจึงควรศึกษาวรรณคดี การศึกษาวรรณคดี
นั้นบ้างเพื่อความเพลิดเพลิน บ้างเพื่อความสะเทือนใจแก่การศึกษาวรรณคดี ซึ่งการศึกษาวรรณคดีก็มี
นักวิชาการหลายท่านท่ีให้แนวทางในการศึกษาวรรณคดีไว้ ดังนี้  
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 สิทธา พินิจภูวดล และนัทธนัย ประสานนาม (2554: 29-41) ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษา
วรรณคดีไทยไว้ว่ามี 3 แนวทาง ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้     
 1. การศึกษาเชิงประวัติ เป็นการศึกษาตามแนวทาง “ประวัติศาสตร์นิยม” ท่ีมุ่งศึกษา        
การก่อก าเนิดวรรณคดี เหตุการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อวรรณคดี ผู้แต่งวรรณคดี และการศึกษาเชิงประวัติ
วรรณคดีและการช าระวรรณคดี        
 2. การศึกษาวรรณคดีไทยเชิงวิเคราะห์เนื้อหาและวรรณศิลป์เป็นรากฐานท่ีมาก่อนการศึกษา
วรรณคดีด้วยทฤษฎีอื่น ๆ การศึกษาตามแนวทางนี้จะท าให้เข้าถึงวรรณคดีไทยได้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น โดย
จ าแนกแนวทางการศึกษาออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่      
  2.1 การวิเคราะห์เนื้อหาและวรรณศิลป์ของวรรณคดีเฉพาะเรื่อง คือ จะมุ่งวิจักษ์
คุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทุกแง่ทุกมุม เช่น ศิลปะการใช้ภาษา องค์ประกอบของ
เรื่อง คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางจริยธรรม ฯลฯ      
  2.2 การวิเคราะห์เนื้อหาและวรรณศิลป์ในงานของนักเขียนเฉพาะบุคคล คือ        
มุ่งแสดงให้เห็นลีลาการเขียนเฉพาะของนักเขียนแต่ละคน อาจเป็นลักษณะเฉพาะด้านเนื้อหา 
  2.3 การวิเคราะห์เนื้อหาและวรรณศิลป์ในวรรณคดีเฉพาะประเภท คือ มุ่งการ
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีแต่ละประเภท ซึ่งเกิดจากการเลือกเนื้อหา รูปแบบ และ     
กลวิธีทางวรรณศิลป์          
 3. การศึกษาวรรณคดีไทยเชิงวรรณคดีเปรียบเทียบ เป็นการศึกษาขั้นสูงสุด การศึกษาตาม
แนวทางนี้จ าแนกได้เป็นการเปรียบเทียบวรรณคดีไทยกับวรรณคดีชาติอื่น การเปรียบเทียบวรรณคดี
ไทยกับศิลปะแขนงอื่น และการเปรียบเทียบวรรณคดีไทยกับศาสตร์แขนงอื่น    
 อนนต์   ศรีศักดา (2554: 32-33) กล่าวถึงแนวทางการศึกษาวรรณกรรมไว้ 4 ประการ ได้แก่
 1. ศึกษาในแนวประวัติ  การศึกษาในแนวนี้มีวัตถุประสงค์  ในการศึกษา คือ เพื่อให้ทราบต้น
ก าเนิดของวรรณกรรมแต่ละเรื่องในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการทางสติปัญญา เพื่อรู้จัก
เหตุการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม และเพื่อรู้จักผู้แต่งวรรณกรรม จะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจวรรณกรรม
เรื่องนั้น ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง         
 2. ศึกษาในแนววรรณศิลป์  เป็นการศึกษาศิลปะท่ีปรากฏในวรรณกรรม โดยพิจารณาจาก
เนื้อเรื่องรูปแบบ และภาษาท่ีกวีสร้างวรรณกรรม ว่ามีความสมบูรณ์และมีสัดส่วนรับกันอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร         
 3. ศึกษาในแนววิจารณ์ การศึกษาในแนวนี้ เป็นการศึกษาแยกแยะอง ค์ประกอบ            
ของวรรณกรรม โดยพิจารณาจากเนื้อเรื่องตามลักษณะท่ีเป็นอยู่จริง มีการศึกษาลีลาการเขี ยน 
ท่วงท านองการเขียน โวหาร ภาพพจน์ รวมไปถึงการประเมินคุณค่าวรรณกรรมเรื่องนั้นว่าดีหรือไม่ดี 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมเรื่องท่ีศึกษาอย่างแท้จริง  
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 4. ศึกษาในแนวเปรียบเทียบ เป็นการศึกษาซึ่งต้องใช้การศึกษาในแนวประวัติแนววรรณศิลป์
และแนววิจารณ์ร่วมกัน ถือว่าเป็นการศึกษาขั้นสุดยอดเพื่อมุ่งท าความรู้จัก ค้นหา วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ          
 วิภา กงกะนันท์ (2556: 279-287) กล่าวถึงการศึกษาวรรณคดีไว้ 7 ประการ สามารถสรุปได้ 
ดังนี้           
 1. ประวัติผู้แต่ง เกิดจากความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ และประสบการณ์ของผู้เขียน
ท่ีถ่ายทอดออกมาด้วยภาษา ถ้าเราไม่รู้จักผู้เขียน เราก็อาจตีความหมายของภาษาในวรรณกรรมของ
เขาผิดไป          
 2. ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมนั้นย่อมสะท้อนให้เห็นภาพของสังคม เพราะว่าสังคมมีส่วน
สร้างประสบการณ์และความรู้สึกของนักประพันธ์  เราจะต้องรู้สาเหตุอันเป็นพื้นฐานของวรรณกรรม
นั้น เพื่อความเข้าใจของเราเอง นอกจากจะรู้ประวัติศาสตร์โดยท่ัวไป ก็ควรรู้สภาวะทางการเมืองของ
ยุคท่ีวรรณคดีวรรณกรรมเกิดขึ้นด้วย       
 3. สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ นักเขียนบางคนได้แรงบันดาลใจหรือข้อคิดมาจากสภาพ
ของชนช้ันในสังคมมนุษย์ เพื่อท่ีจะอ่านวรรณกรรมประเภทนี้ให้นักเรียน เราควรต้องรู้สภาพของ
มนุษย์ในช้ันต่าง ๆ โครงสร้างของสังคมแบบต่าง ๆ และหลักการทางเศรษฐศาสตร์ลัทธิต่าง ๆ 
พอสมควร          
 4. จิตวิทยา นักศึกษาวรรณคดีควรรู้วิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาวิเคราะห์บ้าง เพื่อจะได้เข้าใจ
พฤติกรรมของตัวละคร วิชาท้ังสองแขนงนี้ช่วยให้เราเข้าใจมนุษย์ธรรมดาได้อย่างไร ก็ช่วยเราในการ
ท าความรู้จักกับตัวละครได้อย่างนั้น       
 5. ปรัชญา การเข้าใจปรัชญานั้น ๆ ท าให้เราเข้าใจวรรณกรรมได้อย่างแจ่มแจ้งและอ่านออก
รสขึ้น           
 6. ศาสนา วรรณกรรมสมัยแรก ๆ ท้ังของไทย อังกฤษ และอเมริกาได้รับอิทธิพลจากความ
เช่ือในทางศาสนาของผู้ประพันธ์แทบท้ังส้ิน เช่น ไตรภูมิพระร่วง ปฐมสมโพธิกถา นักศึกษาจ าเป็นต้อง
รู้หลักการของศาสนาท่ีเกี่ยวข้องด้วย        
 7. สภาพภูมิอากาศ ความรู้ทางภูมิอากาศนี้ช่วยให้เราเข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีกวีหรือ
ผู้ประพันธ์ใช้          
 จากหลักการการศึกษาวรรณคดีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การศึกษาวรรณคดี มีแนวทางใน
การศึกษาพิจารณาวรรณคดีท่ีแตกต่างกันไป ได้แก่ การศึกษาแนวประวัติ การศึกษาแนววรรณศิลป์ 
การศึกษาแนวเปรียบเทียบ การศึกษาแนวสังคมศาสตร์ และการศึกษาแนววิจารณ์ ซึ่งลักษณะ
บางอย่างอาจปรากฏในวรรณคดีบางเรื่อง ในขณะท่ีวรรณคดีบางเรื่องก็อาจไม่มีลักษณะดังกล่าว       
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ผู้ศึกษาจึงควรจะศึกษาวรรณคดี หรือพิจารณาตามลักษณะเด่นของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ   
  

 2.5 หลักการวิจารณ์วรรณคดี  

 การศึกษาวรรณคดี ผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินในการอ่าน  ได้ความรู้เห็นสภาพชีวิตของ
คนในสังคม โดยแสดงให้เห็นสภาพชีวิตของผู้คนในสมัยต่าง ๆ  ซึ่งในการศึกษาวรรณคดีนั้นผู้อ่านมี
ความจ าเป็นต้องทราบหลักการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
วรรณคดีและวิจารณ์วรรณคดี ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านท่ีได้ให้หลักการวิจารณ์วรรณคดีไว้ ดังนี้
 เถกิง พันธุ์เถลิงอมร (2528: 217-285) กล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติการวิจารณ์วรรณคดี
หรือวรรณกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองด้าน คือ ด้านเนื้อหาและรูปแบบ สามารถสรุปได้ดังนี้
 1. พิจารณาด้านเนื้อหา  การพิจารณาในด้านนี้ประกอบด้วยการพิจารณาเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง      
แก่นเรื่องหรือสารัตถะของเรื่อง การด าเนินเรื่อง รวมท้ังองค์ประกอบเรื่องการพิจารณานี้จ าเป็นต้อง
ผ่านการวิเคราะห์เสียก่อน ซึ่งในการพิจารณาด้านเนื้อหาจะประกอบด้วย   
  1.1 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง  ต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นว่า วรรณกรรมหรือวรรณคดีท่ี
วิเคราะห์   มีรูปแบบเป็นอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบ อะไรเป็นส่วนประกอบ การพิจารณาเนื้อเรื่อง
หรือเนื้อหาวรรณคดีจะต้องเน้นในเรื่องความสมจริงด้วย หรือพิจารณาดูว่าถ้าหากไม่มีความสมจริง
หรือสมเหตุสมผลเป็นเพราะ เหตุใด       
  1.2 การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละคร ตัวละครเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดเรื่อง 
เพราะถ้าไม่มีตัวละครก็ไม่มีเรื่อง ยิ่งมีตัวละครมากก็ยิ่งมีเรื่องมาก  การพิจารณาและวิเคราะห์ลักษณะ
ตัวละครนั้น ควรได้พิจารณาฉากและสภาพแวดล้อมก่อน เพราะมนุษย์ประพฤติไปตามส่ิงแวดล้อม
เป็นส่วนใหญ่            
  1.3 การวิเคราะห์กลวิธีการด าเนินเรื่อง  ต้องพิจารณาเหตุการณ์ของเรื่องได้ด าเนิน
ตามล าดับแค่ไหน คือมีการเริ่มต้น การเดินเรื่อง และการลงท้ายอย่างไร   
  1.4 การวิเคราะห์แก่นเรื่องหรือสารัตถะของเรื่อง  การพิจารณาแก่นเรื่องคือให้ผู้
วิจารณ์สามารถบอกได้ว่าหัวใจของเรื่องในวรรณกรรมหรือวรรณคดีเรื่องนั้นคืออะไร  
 2. พิจารณาด้านรูปแบบ         
  2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับเนื้อหาของศิลปะ คือ ในการพิจารณา  
ด้านรูปแบบผู้วิจารณ์ควรพิจารณาเรื่ององค์ประกอบของศิลปกรรมหรือวรรณกรรมเสียก่อน และ     
ในการพิจารณาวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงต้องพิจารณาท้ังรูปแบบและเนื้อหาควบคู่กันไป    
พร้อม ๆ กัน จะถือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งส าคัญมากกว่าอีกส่วนหนึ่งมิได้  
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  2.2 องค์ประกอบของวรรณกรรม ในการพิจารณาองค์ประกอบส่วนท่ีเป็นรูปแบบ
ของวรรณกรรมหรือวรรณคดีนั้นส่ิงส าคัญท่ีควรพิจารณาได้แก่ จังหวะลีลา การเสนอภาพพจน์และ
การใช้สัญลักษณ์ ท่วงท านองการการเขียนหรือส านวนโวหาร และประดิษฐการ   
 กุหลาบ มัลลิกะมาส (2550: 144-147) ได้กล่าวถึงหลักการวิจารณ์วรรณคดีไว้ สามารถสรุป
ได้ ดังนี้           
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณคดีประเภทเรื่องเล่า    
  1.1 การวิจารณ์เต็มรูปแบบ  คือ การวิจารณ์วรรณคดีท้ังเรื่อง และมีกระบวนการ
ของการวิจารณ์เต็มท่ี คือ 

   1.1.1 เล่าเรื่องย่อให้เป็นที่เข้าใจ 
   1.1.2 บอกประเภทวรรณคดี เจตนารมณ์ของเรื่องปรัชญาและแนวนิยม 
   1.1.3 วิเคราะห์เนื้อเรื่องวรรณคดีเรื่องนั้น เช่น โครงเรื่อง สารัตถะของเรื่อง
ตัวละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีแต่ง ท่วงท านองแต่ง หางเสียง บรรยากาศ 
   1.1.4 กล่าวถึงข้อมูลแวดล้อมต่าง ๆ ภายนอกเนื้อเรื่องของวรรณคดีเรื่อง
นั้น เช่น เรื่องเกี่ยวกับผู้แต่ง ประวัติผู้แต่ง 
   1.1.5 ประเมินคุณค่า แสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจารณ์ตามเกณฑ์    
การประเมิน 
  1.2 การวิจารณ์เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของวรรณคดีหรือเรียกว่าเป็นการวิจารณ์          
ไม่เต็มรูปแบบ ผู้วิจารณ์อาจวางรูปแบบ ดังนี้ 
   1.2.1 เล่าเรื่องโดยย่อท่ีสุด 
   1.2.2 บอกประเภทอย่างส้ัน ๆ  
   1.2.3 วิเคราะห์ส่วนท่ีต้องการวิจารณ์นั้น เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ลักษณะ
ต่าง ๆ ในเนื้อเรื่อง หรืออาจกล่าวถึงข้อมูลประกอบอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
   1.2.4 ประเมินคุณค่า ท านองสรุปความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจารณ์ตาม
เกณฑ์การประเมิน 
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณคดีประเภทร้อยกรอง 
  2.1 เนื้อเรื่องมีความส าคัญ ถ้าเป็นเรื่องเล่าก็ด าเนินการวิจารณ์เหมือนประเภทเรื่อง
เล่าธรรมดา          
  2.2 รูปแบบการประพันธ์ (ลักษณะการแต่ง) หรือ ฉันทลักษณ์ 
  2.3 แง่งามของร้อยกรอง หรือ ศิลปะการแต่ง อันได้แก่ เสียงและลีลาจังหวะ       
กวีโวหารด้านภาพพจน์ และจินตนาการ 
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  2.4 ประเมินคุณค่า สรุปความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ตามเกณฑ์การประเมิน 
สิทธา พินิจภูวดล (2550: 410-412) ได้ให้ความหมายการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 

สามารถสรุปได้ว่า วรรณคดีวิจารณ์ คือ การศึกษาวิเคราะห์และประเมินค่าของวรรณคดี ท่ีจะช่วยให้  
ผู้ศึกษาวรรณคดีแลเห็นคุณค่าอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุม          
เป็นหนทางน าไปสู่ความซาบซึ้งในวรรณคดี ซึ่งแนวทางในการวิจารณ์วรรณคดี มี 3 ระดับได้แก่ 
 1. ระดับต้น คือ การ วิจารณ์วรรณคดีเพื่อแนะแนวทางการเข้าถึงหนังสือดี มุ่งให้ข้อมูลจริง
เกี่ยวกับหนังสือนั้น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ท่ีเลือกหาหนังสือ การวิจารณ์ระดับต้น เป็น     
การวิจารณ์ท่ีเหมาะแก่ผู้อ่านท่ีเพิ่มแรกเริ่มเข้ามาในวงการอ่าน ซึ่งท าให้เห็นว่ามีอะไรบ้าง อยู่ท่ีไหน        
มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 2. ระดับกลาง คือ การวิจารณ์วรรณคดีท่ีพาผู้อ่านเดินลึกเข้าไปในวงการหนังสือ ท าให้รู้จักผู้
แต่งให้ทัศนคติท่ีรอบด้านขึ้น การวิจารณ์ระดับนี้จะลึกซึ้งขึ้น เมื่อมีการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 
แลกเปล่ียนค าตอบในการแก้ข้อสงสัย และช่วยกันค้นหาค าตอบท่ียังไม่ชัดเจนต่อไปอีกด้วย 
 3. ระดับปลาย คือ การวิจารณ์วรรณคดีท่ีละเอียดลึกซึ้ง จริงจัง หนักแน่น ท้ังนี้เพราะ     
การวิจารณ์ระดับนี้มีการสมมุติฐานว่า การแต่งวรรณกรรมเป็นท้ังศาสตร์และศิลปะ ดังนั้นการวิจารณ์
จึงใช้ศาสตร์และศิลปะเป็นเครื่องมือในการศึกษา ในแต่ละมิติของวรรณกรรม 
 จากหลักการวิจารณ์วรรณคดีดังกล่าวนั้น สรุปได้ว่า การวิจารณ์วรรณคดี คือ การพิจารณา
ส่วนต่าง ๆ ของวรรณคดีท่ีผู้วิจารณ์จะต้องพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาและรูปแบบของวรรณคดี
ออกเป็นส่วนย่อยอย่างถี่ถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการวิจารณ์ อีกท้ังประเมินคุณค่าในด้านเอกภาพ     
ด้านท่วงท านองในการแต่งและเปรียบเทียบกับวรรณคดีในเรื่องอื่น ๆ ได้     
  

2.6 วรรณคดีไทยที่ใช้ในการวิจัย       
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เนื้อหาวรรณคดีในบทเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชาภาษาไทย           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 2 เรื่อง  ได้แก่ อิเหนา       
ตอนศึกกะหมังกุหนิง และนิทานเวตาล เรื่องท่ี 10 ซึ่งในภาคเรียนท่ี 2 ปีก ารศึกษา 2560 นั้น 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้ก าหนดให้ภาคเรียนท่ี 2 เรียน คือเรื่อง อิเหนา ตอน  ศึกกะหมังกุหนิง ซึ่ง
วรรณคดีเรื่องอิเหนาได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งกลอนบทละคร และเรื่อง    
นิทานเวตาล เรื่องท่ี10 ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นส านวนร้อยแก้วท่ีใหม่ท่ีสุดในยุคนั้น ท่ีมีลักษณะเป็น
นิทานซ้อนนิทาน ท้ังสองเรื่องมีท้ังข้อคิดและมีสถานการณ์ขัดแย้งให้ผู้เรียนได้คิดพิจารณาปมขัดแย้ง
ต่าง ๆ และตอนท่ีตัดมาเรียนก็มีความส้ันกระชับเหมาะสมกับเวลาเรียน ผู้เรียนสามารถน าความรู้      
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ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ จึงเหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน           

 2.6.1 วรรณคดีเร่ืองอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง     
 เป็นบทละครที่วรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็นยอดของบทละครร า เพราะเป็นหนังสือซึ่งแต่งดี
ท้ังเนื้อความ และกระบวนกลอน อีกท้ังยังเป็นหนังสือดีในทางท่ีจะศึกษาประเพณีไทยสมัยโบราณ   
แม้ว่าบทละครเรื่องอิเหนาจะมีเค้าโครงเรื่องมาจากนิทานพื้นเมืองชวาก็ตาม  พระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับธรรมเนียมและ
รสนิยมของคนไทยโดยไม่ขัดกับเนื้อเรื่องเดิม      
 ความเป็นมา        
 อิเหนา เป็นวรรณคดีท่ีมีมาแต่เมื่อครั้งปลายกรุงศรีอยุธยา โดยมีท่ีมาจากนิทานปันหยีซึ่งเป็น
ค าสามัญท่ีชาวชวาใช้เรียกวรรณคดีท่ีมีส าคัญมากเรื่องหนึ่ง คือ อิเหนาปันหยีกรัตปาตี   
 วรรณคดีเรื่องอิเหนา มีเนื้อหาเป็นพงศาวดาร แต่งขึ้นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์ชวา
พระองค์หนึ่งซึ่งทรงเป็นนักรบ นักปกครองและทรงสร้างความเจริญให้แก่ชวาเป็นอย่างมากกษัตริย์
พระองค์นี้ทรงพระนามว่า ไอรลังคะ ครองราชย์อยู่ท่ีเมืองตาฮา (ดาหา) เมื่อประมาณ พ.ศ. 1512 
กษัตริย์ไอรลังคะมีพระราชธิดา 1 พระองค์ และพระราชโอรส 2 พระองค์ เมื่อพระราชธิดาเสด็จออก
ผนวชเป็นชี กษัตริย์ไอรลังคะจึงทรงแบ่งราชอาณาจักรออกเป็น 2 ส่วน คือ กุเรปัน และดาหา       
เมือ่พระองค์ส้ินพระชนม์ พระราชโอรสพระองค์โตครองกุเรปัน พระราชโอรส พระองค์เล็กครองดาหา 
 ต่อมากษัตริย์กุเรปันมีพระราชโอรสพระองค์หนี่ง และกษัตริย์ดาหามีพระราชธิดาพระองค์
หนึ่ง พระราชโอรสและพระราชธิดาท้ังสองพระองค์ทรงพระนามในวรรณคดีว่า อิเหนาและบุษบา   
เมื่อเจริญพระชันษา พระราชธิดาของอดีตกษัตริย์ไอรลังคะท่ีเสด็จออกผนวชเป็นชี มีพระด าริให้
อิเหนาและบุษบาอภิเษกกัน เพื่อให้กุเรปันและดาหากลับมารวมเป็นราชอาณาจักรเดียวกันดังเดิม
 อิเหนาเป็นกษัตริย์ท่ีทรงอานุภาพ ปราบปรามหัวเมืองน้อยใหญ่ให้อยู่อ านาจ จนได้ช่ือว่า    
เป็นมหาราชพระองค์หนึ่งในพงศาวดาร อย่างไรก็ตาม ราชวงศ์ของอิเหนารุ่งเรืองอยู่เพียง 200 ปี     
จนเมื่อประมาณ พ.ศ. 1764 ก็เส่ือมอ านาจ เพราะถูกกษัตริย์อังรกะแย่งราชสมบัติและย้ายราชธานีไป
ต้ังอยู่ท่ีเมืองสิงคัสซารี (สิงหัดส่าหรี) แต่ในสมัยต่อมาได้ย้ายไปอยู่ท่ีเมืองมัชปาหิต  
 จนถึง พ.ศ. 2000 ชวาก็ตกอยู่ในอ านาจของชาวอินเดียท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ภายหลังก็ตก
เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสและฮอลันดา ได้รับเอกราชและสถาปนาเป็นประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ. 
2492 ชาวชวาถือว่าอิเหนาเป็นวีรบุรุษ เป็นผู้มีฤทธิ์ เรื่องท่ีเล่าสืบต่อกันมาจนกลายเป็นนิทานจึงเต็ม
ไปด้วยอิทธิปาฏิหาริย์   
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 เนื่องจากนิทานปันหยีหรืออิเหนา เป็นเรื่องราวท่ีได้รับความนิยมจากชาวชวาเป็นอย่างมาก
เนื้อเรื่องจึงมีปรากฏเป็นหลายส านวน และเมื่อเข้าสู่ประเทศไทย มีค ากล่าวกันสืบมาว่าพระราชธิดาใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ คือ เจ้าฟ้ากุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎได้ทรงฟังนิทาน  
ปันหยีจากนางก านัลชาวมลายูท่ีได้จากเมืองปัตตานี พระราชธิดาท้ังสองพระองค์จึงมีพระด าริ          
ท่ีจะทรงนิพนธ์นิทานเรื่องนี้ขึ้น เจ้าฟ้ากุณฑลทรงนิพนธ์เป็นบทละครเรื่องดาหลัง และเจ้าฟ้ามงกุฎ
ทรงนิพนธ์เป็นบทละครเรื่อง อิเหนาแต่คนท่ัวไปมักเรียกบทพระนิพนธ์ของท้ังสองพระองค์ว่า อิเหนา
ใหญ่ และ อิเหนาเล็ก นิทานปันหยีของไทยจึงมี 2 ส านวนแต่นั้นมา อย่างไรก็ตาม แม้เมื่อแรกเริ่ม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะโปรดเกล้าฯ ให้น ามาเล่นเป็นละครในท้ังสองเรื่อง แต่เนื่องจากอิเหนา
เล็กมีเนื้อเรื่องไม่สับสนเหมือนอิเหนาใหญ่ และช่ือตัวละครก็เรียกไม่ยาก คนท่ัวไปจึงนิยมเรื่องอิเหนา
เล็กมากกว่า ดังมีหลักฐานเป็นพยานอยู่ในเรื่อง ปุณโณวาทค าฉันท์ ของพระมหานาควัดท่าทราย ซึ่ง
แต่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้กล่าวถึงการเล่นละครในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลัก     
นางบุษบาไปไว้ในถ้ า อันเป็นเนื้อเรื่องของอิเหนาเล็กท่ีไม่ปรากฏในเรื่องอิเหนาใหญ่   
 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 ใน พ.ศ. 2310 ต้นฉบับบทละครเรื่องดาหลังและอิเหนาซึ่ง    
แต่เดิมแต่งไว้ถึงตอนสึกซี สูญหายไป และไม่ปรากฏว่ามีบทละครเรื่องอิเหนาท่ีแต่งขึ้นใหม่ จึงเข้าใจว่า
การเล่นละครเรื่องอิเหนาในสมัยธนบุรีคงใช้บทละครครั้งกรุงเก่าท่ีจ าสืบกันมา   
 อย่างไรก็ตาม ในสมัยธนบุรียังมีอิเหนาอีกส านวนหนึ่งซึ่งเป็นงานนิพนธ์ของเจ้าพระยา     
พระคลัง (หน) ครั้งด ารงต าแหน่งเป็นหลวงสรวิชิต ช่ือเรื่องว่า อิเหนาค าฉันท์ แต่งขึ้นเมื่อประมาณ      
พ.ศ. 2322 ด าเนินความตามบทละครเรื่องอิเหนาเล็ก พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้ามงกุฎต้ังแต่ตอนอิเหนาเผา
เมืองดาหาแล้วปลอมเป็นจรกาลักพาบุษบาไปซ่อนในถ้ า จนถึงอิเหนากลับไปแก้ความสงสัยท่ี        
กรุงดาหาสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็พระราชนิพนธ์บท
ละครเรื่องอิเหนาขึ้น โดยพระราชนิพนธ์ซ่อมแปลงบทครั้งกรุงเก่าท่ียังเหลืออยู่ เฉพาะตอน             
ท่ีขาดหายไป และในสมัยต่อมาพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนาขึ้นใหม่
ท้ังหมด ด้วยมีพระราชด าริดังปรากฏในค ากลอนท้ายบทละครว่า 

   อันอิเหนาเอามาท าเป็นค าร้อง ส าหรับงานการฉลองกองกุศล 
  ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์  แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป 
  หากพระองค์ทรงพิภพปรารภเล่น  ให้ร าเต้นเล่นละครคิดกลอนใหม่ 
  เติมแต้มต่อติดประดิษฐ์ไว้            บ ารุงใจไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน  
                        (อิเหนา, 2546: 1012) 

เนื่องจากบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งทรง    
แต่งซ่อมนั้น เนื้อความเข้ากันไม่สนิทกับบทเมื่อครั้งกรุงเก่าและน ามาเล่นละครได้ไม่เหมาะ 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงพระราชนิพนธ์แก้ไขให้ส้ันและสอดคล้องกับท่าร า        
โดยรั กษากระบวนความไว้ ตาม เ ดิม แ ล้วพระราชทานให้สม เ ด็จพระ เ จ้าบรมวง ศ์ เธอ                     
เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีซึ่งทรงเช่ียวชาญในการละคร ทรงน าไปลองหัดซ้อมกระบวนท่าร า     
ตามบทกับครูละคร ก่อนท่ีจะช่วยกันดัดแปลงเสริมแต่งท่าร าจนเห็นว่างาม เมื่อได้ท่าร าต้องกันกับ   
บทแล้ว จึงน าไปซ้อมจนช านาญแล้วจึงร าถวายให้ทอดพระเนตรเพื่อให้มีพระบรมราชวินิจฉัยอีกครั้ง
เป็นอันเสร็จ          
 พระราชประวัติผู้ทรงพระราชนิพนธ์     
 อิเหนา เป็นบทละครร าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 2 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ตลอดระยะเวลาท่ีพระองค์ครองราชย์สมบัติ 
เป็นสมัยท่ีวรรณคดีเจริญท่ีสุดวรรณคดีในสมัยนี้หลายเรื่องได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของวรรณคดี 
พระองค์พระราชนิพนธ์บทละครและส่งเสริมให้มีการหัดละคร เล่นละครท้ังละครนอกและ         
ละครใน ส่วนผลงานของพระองค์ในด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก็เป็นท่ีประจักษ์เด่นชัด                
แก่สายตาชาวโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจาก
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในฐานะบุคคลส าคัญ
ของโลกเมื่อ พ.ศ. 2511 และทางราชการยังก าหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ คือ 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วย      
 ลักษณะค าประพันธ์        
 บทละครร าเรื่อง อิเหนา มีรูปแบบการแต่งเป็นกลอนบทละครซึ่งมีลักษณะบังคับเหมือน
กลอนสุภาพ แต่วรรคแรกมักขึ้นต้นด้วยค าว่า “เมื่อนั้น” “บัดนั้น” และ “มาจะกล่าวบทไป”       
โดยค าว่า “เมื่อนั้น” ใช้กับตัวเอกของเรื่องหรือตัวละครท่ีเป็นกษัตริย์ ค าว่า “บัดนั้น” ใช้กับตัวละคร
สามัญ และค าว่า “มาจะกล่าวบทไป” ใช้เมื่อข้ึนตอนหรือเนื้อความใหม่   
 ส่วนจ านวนค าในแต่ละวรรค ได้ต้ังแต่หกค าถึงเก้าค า แต่ท่ีนิยมกัน มักเป็นหกค าหรือเจ็ดค า 
เพราะเข้าจังหวะและท านองได้ดีกว่า และเหมาะสมกับท่าร า ท านองเพลง นอกจากนี้ยังต้องมีการ
ก าหนดเพลงหน้าพาทย์ส าหรับประกอบกิริยาอาการตัวละคร เช่น “เชิด” “เสมอ” “เชิดฉิ่ง”     
“กราวร า” เป็นต้น และเพลงส าหรับขับร้อง เช่น “ร่าย” “สมิงทอง” “ชมตลาด” “นงคราญ”      
เป็นต้น พร้อมท้ังบอกจ านวนค าในบทนั้นด้วย คือ 2 วรรค เป็นหนึ่งค ากลอน 
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แผนผังและตัวอย่างกลอนบทละคร      
    

 

 

 
 
   บัดนั้น    ดะหมังผู้มียศถา 
  นบนิ้วบังคมคัลวันทา   ทูลถวายสาราพระภูมี 
   เมื่อนั้น    ระตูหมันหยาเรืองศรี 
  รับสารมาจากเสนี   แล้วคล่ีออกอ่านทันใด 
 

เนื้อเร่ืองย่อ บทละครเร่ือง อิเหนา มีดังนี้ 
 ดินแดนชวาโบราณ มีกษัตริย์วงศ์หนึ่งเรียกว่า วงศ์อสัญแดหวา หรือ วงศ์เทวัญ กล่าวกันว่า
วงศ์นี้มีพี่น้องส่ีองค์ องค์พี่ครองเมืองกุเรปัน องค์ท่ีสองครองเมืองดาหา องค์ท่ีสามครองเมืองดาหลัง 
และองค์ท่ีส่ีครองเมืองสิงหัดส่าหรี กษัตริย์วงศ์เทวัญมีอานุภาพยิ่งใหญ่ด้วยยศศักด์ิถือตัวว่าเป็นชน
ช้ันสูง จึงอภิเษกกันเฉพาะในวงศ์พี่น้อง นอกจากนี้ท้ังส่ีเมืองเท่านั้นท่ีสามารถแต่งต้ังมเหสีได้ 5 องค์ 
ตามล าดับต าแหน่ง คือ ประไหมสุหรี มะเดวี มะโต ลิกู และเหมาหลาหงี แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมือง
หมันหยาซึ่งเป็นเมืองเล็กกว่า กล่าวคือ เจ้าเมืองนี้มีราชธิดาสามองค์ องค์โตช่ือ นิหลาอระตา ได้ไป
ประไหมสุหรีเมืองกุเรปัน องค์ท่ีสองช่ือ ดาหราวาตี ได้ไปเป็นประไหมสุหรีเมืองดาหา ส่วนองค์สุดท้อง
ช่ือ จินดาส่าหรี ได้อภิเษกกับโอรสท้าวมังกัน และได้ครองเมืองหมันหยา 
 ท้าวกุเรปันมีโอรสองค์แรกกับลิกู ช่ือว่า กะหรัดตะปาตี ต่อมามีพระโอรสกับประไหมสุหรีเป็น
หนุ่มรูปงามและเก่งกล้าสามารถมาก ช่ือ อิเหนา หรือ ระเด่นมนตรี และมีพระธิดาช่ือ วิยะดา       
ส่วนท้าวดาหามีพระธิดากับประไหมสุหรีช่ือ บุษบา และมีโอรสช่ือ สียะตรา บุษบามีอายุไล่เล่ีย        
กับอิเหนา ท้าวกุเรปันจึงหมั้นบุษบาให้กับอิเหนา และสียะตราก็หมั้นหมายกันไว้กับวิยะดา 
 ส่วนระตูหมันหยากับประไหมสุหรีก็มีราชธิดาช่ือ ระเด่นจินตะหรา อายุรุ่นราวคราวเดียวกับ
อิเหนา ท้าวสิงหัดส่าหรีกับประไหมสุหรีมีโอรสช่ือ ระเด่นสุหรานา ราชธิดาช่ือ ระเด่นจินดาส่าหรี     
ท้าวกาหลังมีราชธิดาช่ือ ระเด่นสกาหนึ่งรัด ซึ่งเป็นคู่ตุนาหงันของสุหรานากง 
 เมื่อพระอัยยิกาท่ีเมืองหมันหยาส้ินพระชนม์ ท้าวกุเรปันมอบหมายให้อิเหนาไปร่วมพิธีถวาย
พระเพลิงพร้อมกับกะหรัดตะปาตี อิเหนาพบจินตะหราก็หลงรัก จนพิธีถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว        

บทต่อ ๆ  ไป 

บทแรก 
สัมผัส 
ระหว่างบท 

ข้ึนต้นวรรคว่าบัดนั้น, เมื่อนั้น 
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ก็ยังไม่ยอมกลับเมืองกุเรปัน ท้าวกุเรปันจึงต้องอ้างว่าประไหมสุหรีจะมีพระประสูติกาลได้กลับมาเป็น
ก าลังใจให้พระราชมารดา อิเหนาจ าใจต้องกลับมาประจวบกับพระราชมารดาประสูติพระราชธิดา
หน้าตาน่ารักนามว่า ระเด่นวิยะดา อย่างไรก็ตาม อิเหนายังหาทางกลับไปเมืองหมันหยาอีก โดยอ้าง
ว่าจะไปประพาสป่าแล้วปลอมตัวเป็นโจรป่าช่ือ มิสารปันหยี ระหว่างทางได้รบกับ ระตูบุ ศสิหนา 
น้องชายสุดท้องของระตูปันจะรากัน และระตูปักงาหงัน ปรากฏว่าระตูบุศสิหนาตาในท่ีรบ นางดรสา 
ซึ่งเพิ่งเข้าพิธีอภิเษกกับระตูขุศสิหน้าจึงกระโดดเข้ากองไฟตายตามพระสวามี ส่วนระตูปันจะรากัน
และระตูปักมาหงันยอมแพ้ และถวายพระธิดาและพระโอรสให้อิเหนา คือ นางสการะวาตี นางมาหยา
รัศมี และ สังคามาระตา เมื่ออิเหนาเข้าเมืองหมันหยาได้ ก็ลักลอบเข้าหานางจินตะหรา แล้วได้สอง
นางคือ นางสการะวาตีและนางมาหยารัศมีเป็นชายา และรับสังคามาระตาเป็นน้องชาย 
 ท้าวกุเรปันเรียกอิเหนากลับเมืองถึงสองครั้ง พร้อมท้ังนัดวันอภิเษกระหว่างอิเหนากับบุษบา          
แต่อิเหนาไม่ยอมกลับและส่ังความตัดรอนนางบุษบา ท้าวกุเรปันและท้าวดาหาทราบเรื่องก็ขัดเคือง
พระทัยท้าวดาหาถึงหลุดปากว่าถ้าใครมาขอบุษบาก็จะยกให้ 
 ฝ่าย จรกา ระตูเมืองเล็กเมืองเล็กเมืองหนึ่ง และเป็นอนุชาของ ท้าวล่าส า (ท้าวส่าส าผู้นี้มีธิดา 
คือ ระเด่นกุสุมา เป็นคู่หมั้นของสังคามาระตา) จรกาเป็นชายรูปช่ัวตัวด า แต่อยากได้ชายารูปงาม     
จึงให้ช่างวาดไปแอบวาดภาพราชธิดาของกษัตริย์เมืองสิงหัดส่าหรี คือ นางจินดาส่าหรีครั้นทราบข่าว
ว่านางบุษบาสวยงามมากจึงให้ช่างวาดแอบวาดภาพนางบุษบาอีก ช่างวาดแอบวาดภาพได้ 2 ภาพ 
คือ ตอนนางบุษบาเพิ่งต่ืนบรรทมและภาพท่ีแต่งองค์เต็มท่ี ขณะเดินทางกลับ องค์ประตาระหลา
บันดาลให้รูปนางบุษบาท่ีทรงเครื่องตกหายไป จรกาได้เห็นภาพท่ีเพิ่งต่ืนบรรทมเท่านั้นก็หลงใหล 
ถึงกับสลบไปทันที เมื่อได้ข่าวจากช่างวาดภาพว่าบุษบาร้างคู่ตุนาหงัน จึงรีบให้ท้าวล่าส า ซึ่งเป็นพี่ชาย
มาสู่ขอบุษบา ท้าวดาหาก าลังโกรธอินอิเหนาอยู่ แม้จะรู้จรการูปช่ัวต่ าศักด์ิ แต่เมื่อพล้ังปากว่าใครมา
ขอก็จะยกให้ จึงจ าใจยกนางบุษบาให้จรกาและก าหนดการวิวาห์ภายในสามเดือน 
 กล่าวถึงกษัตริย์อีกวงศ์หนึ่ง องค์พี่ครองเมืองกะหมังกุหนิง มีพระโอรสช่ือ วิหยาสะก า      
องค์รองครองเมืองปาหยัง มีพระธิดา 2 องค์ คือ นางรัตนาระติกา และ รัตนาวาดี องค์สุดท้อง     
ครองเมืองปะหมันสลัดมีพระโอรสช่ือ วิหรากะระตา มีพระธิดาช่ือ บุษบาวิลิศ 
 ต่อมาวิหยาสะก าโอรสท้าวกะหมังกุหนิงเสด็จประพาสป่า พบภาพวาดของนางบุษบา
ทรงเครื่องท่ีหายไปก็คล่ังไคล้ใหลหลงถึงกับสลบเช่นกัน ท้าวกะหมังกุหนิงรักและเห็นใจโอรสมากจึงให้
คนไปสืบว่านางในภาพนั้นเป็นใครแล้วก็ให้แต่งทูตไปขอนางบุษบา แต่ถูกท้าวดาหาปฏิเสธเพราะได้ยก
ให้ระตูจรกาไปก่อนหน้านั้นแล้วจึงท าให้เกิดศึกชิงนางขึ้น ช่ือว่า “ศึกกะหมังกุหนิง” 
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 เนื้อเร่ืองย่อ บทละครเร่ืองอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (เรื่องท่ีน ามาเป็นบทเรียน) 
 เมื่อท้าวกะหมังกุหนิงส่งทูตไปขอบุษบา แต่ได้รับการปฏิเสธจากท้าวดาหาจึงเตรียมจัดทัพ  
ยกไปตีเมืองดาหาโดยให้พระอนุชา คือ ระตูปาหยังและระตูประหมัน รวมท้ังหัวเมืองท้ังปวงยกทัพ   
มาช่วยท้าวกะหมังกุหนิงให้วิหยาสะก าเป็นทัพหน้า พระอนุชาท้ังสองเป็นทัพหลัง ส่วนพระองค์เป็น
จอมทัพแต่ก่อนท่ีจะยกทัพไปนั้น โหรท านายว่าดวงชะตาของท้าวกระหมังกุหนิงและวิหยาสะก านั้น  
ถึงฆาต ถ้ายกทัพไปในวันรุ่งขึ้นจะพ่ายแพ้แก่ศัตรู ควรงดเว้นการท าศึกไปก่อน 7 วัน จึงจะพ้นเคราะห์ 
แต่ท้าวกะหมังกุหนิงก็ไม่เปล่ียนพระทัย ฝ่ายท้าวดาหาได้ขอความช่วยเหลือไปยังท้าวกุเรปัน          
ท้าวกาหลัง และท้าวสิงหัดส่าหรี ท้าวกุเรปันส่งราชสารฉบับหนึ่งส่ังให้อิเหนายกทัพไปช่วยท้าวดาหา
ท าศึก อีกฉบับหนึ่งส่งไปให้ระตูหมันหยาโดยต าหนินางจินตะหราว่าเป็นต้นเหตุให้อิ เหนาตัดรอนนาง
บุษบา ส่งผลให้เกิดศึกสงครามข้ึน ระตูหมันหยารู้สึกผิดจึงเร่งให้อิเหนายกทัพไปเมืองดาหา ส่วนท้าว
กาหลังให้ต ามะหงงกับตะหมังคุมทัพมาช่วย ท้าวสิงหัดส่าหรีส่งสุหรานากงผู้เป็นโอรสมาช่วยรบ เมื่อ
ทัพที่จะช่วยเมืองดาหารบมากันครบแล้ว อิเหนาจึงมีบัญชาให้จัดทัพเตรียมรบกับทัพท้าวกะหมังกุหนิง 
 ครั้นสองฝ่ายเผชิญทัพกัน สังคามาระตาเป็นคู่ต่อสู้กับวิหยาสะก าและสังหารวิหยาสะก า       
ได้ท้าวกะหมังกุหนิงเห็นโอรสถูกสังหารตกจากม้าก็โกรธ ขับม้าเข้าไล่ล่าสังคามาระตา อิเหนาจึง     
เข้าสกัดและต่อสู้กับท้าวกะหมังกุหนิง ท้ังสองฝีมือทัดเทียมกันท้ังเพลงหอกและกระบี่ ผลัดกันแพ้ผลัด
กันชนะหลายกระบวนเพลง ในท่ีสุดอิเหนาจึงใช้กริชสังหารท้าวกะหมังกุหนิงได้ ทัพฝ่ายกะหมังกุหนิง
ก็แตกพ่ายไป ระตูปาหยังและระตูประหมันยอมอ่อนน้อมต่ออิเหนา และจะขอส่งเครื่องบรรณาการมา
ถวายตามประเพณี อิเหนาจึงอนุญาตให้น าศพของท้าวกะหมังกุหนิงและวิหยาสะก ากลับไปท าพิธีตาม
ราชประเพณี 

 2.6.2 วรรณคดีเร่ือง นิทานเวตาล เร่ืองที่ 10     
 นิทานเวตาล วรรณกรรมสันสกฤตท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย และมีการแปลหลายภาษา        
แม้ว่าจะเป็นเรื่องราวโบราณเก่าแก่ แต่ก็แทรกสุภาษิตและคติธรรมเป็นอันมาก นอกจากนี้ผู้อ่านยังจะ
ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นอยู่ ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมอินเดียโบราณประกอบกับ
เนื้อหานิทานท่ีเร้าใจและยังจะได้ศึกษาส านวนภาษาของ น.ม.ส. ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตนกวี    
อีกด้วย  
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 ความเป็นมา        
 นิทานเวตาล ฉบับพระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มี ท่ีมาจาก
วรรณกรรมสันสกฤตของอินเดีย โดยเรื่องเดิมมีช่ือว่า เวตาลปัญจวิงศติ (Vetala Panchavinshati) 
แปลว่า นิทาน 25 เรื่องของเวตาล (ปัจจะ = 5, วิงศติ = 20) ศิวทาสได้แต่งไว้แต่โบราณและโสมเทวะ
ได้น ามาเรียบเรียงขึ้น ใหม่และรวมไว้ ในหนั ง สือ ช่ือ กถาสริตสาคร ( katha-sarita-sagara)               
ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ต่อมาในระหว่าง ค.ศ. 1719 – 1749 (พ.ศ. 2262 - 2292) พระราชา      
แห่งกรุงชัยปุระโปรดให้แบ่งนิทานเวตาลจากฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอื่น ๆ อีกการน ามาแปล      
เป็นภาษาอื่น ๆ ของอินเดียอีกแทบทุกภาษา      
 ต่อมาไ ด้มี ผู้น านิทาน เวตาล ท้ังฉบับภาษา สันสกฤตและฉบับภาษาฮิน ดีมาแปล                
เป็นภาษาอังกฤษ รวมท้ังร้อยเอกเซอร์ริชาร์ด เอฟ. เบอร์ตัน ก็ได้น ามาแปลและเรียบเรียงแต่งแปลง
เป็นส านวนของตนเองให้คนอังกฤษอ่านโดยใช้ช่ือว่า Vikram and the Vampire or Tales of 
Hindu Devily แต่ไม่ครบถ้วนท้ัง 25 เรื่อง กรมหมื่นพิทยาลงกรณได้ทรงแปลนิทานเวตาลจากฉบับ
ของเบอร์ตัน จ านวน 9 เรื่อง และจากฉบับแปลส านวนของ ซี.เอช. ทอว์นีย์ อีก1 เรื่อง รวมเป็นฉบับ
ภาษาไทยของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 10 เรื่อง เมื่อ พ.ศ. 2461    
 กรมหมื่นพิทยาลงกรณทรงกล่าวถึงนิทานเวตาล ฉบับของเบอร์ตันและฉบับของพระองค์ไว้ใน
ค าน าในคราวท่ีมีการจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกว่า       
 “...ถ้าใครอ่านนิทานเวตาลในภาษาอังกฤษอย่างฉบับของเบอร์ตัน อ่านสนุกกว่าฉบับอื่น     
ถ้าจะเปรียบกับเครื่องเพชรพลอยท่ีท าเป็นวัตถุประดับกายก็เหมือนกับพลอยแขกอย่างดีซึ่งช่างฝรั่ง
เอาไปฝังไว้ในเรือนทองค าอันมีรูปและลายงดงาม ถูกใจผู้ท่ีมิใช่แขก ถึงผู้อ่านไม่ใช่ฝรั่งก็เห็นดีอย่างฝรั่ง
ได้ เพราะอ่านภาษาอังกฤษส่วนฉบับภาษาไทยนี้ ได้ใช้ฉบับเบอร์ตันเป็นหลักในการเรียบเรียง ถ้าจะ
เทียบกับฉบับท่ีแปลตรงมาจากสันสกฤตหรือหินที (ฮินดี) จะผิดกันมาก เพราะในฉบับอังกฤษมีส านวน
ความคิดและโวหารของเบอร์ตันปะปนอยู่ก็มากช้ันหนึ่งอยู่แล้ว ซ้ าในภาษาไทยนี้ น.ม.ส. ปนลงไปอีก      
ช้ันหนึ่งเล่า อนึ่งเรื่องในฉบับบางเรื่อง ไม่มีในฉบับเบอร์ตัน บางเรื่องในฉบับเบอร์ตันไม่ได้เอาลงมาใน
หนังสือนี้...”            
 รูปแบบนิทานซ้อนนิทานมีมานานแล้วในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะหรือวรรณกรรมบอก
เล่า (oral literature) ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องจากปากสู่ปาก โดยอาจเปล่ียนองค์ประกอบอื่น ๆ อาทิ     
ช่ือตัวละคร เหตุการณ์ ฉาก บรรยากาศ หรือสัญลักษณ์บางอย่าง แต่แก่นเรื่องหลัก (theme) ยังคง
เดิม ส่วนนิทานเรื่องย่อยท่ีซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องใหญ่มีหน้าท่ีเป็นส่วนเสริมให้แก่นเรื่องหลักเด่นชัด 
หนักแน่น และยังท าให้โครงเรื่องใหญ่เข้าใจง่าย โดยผู้แต่งอาจจะใช้กลวิธีให้ตัวละครในเรื่อ งใหญ่    
เป็นผู้เล่าเรื่องมีการผูกปม ต้ังปริศนาหรือปัญหา และเฉลยหรือคล่ีคลายปัญหาในตอนท้ายเรื่อง
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วรรณกรรมอินเดียโบราณท้ังท่ีเป็นฉบับภาษาบาลีหรือฉบับภาษาสันสกฤตมักปรากฏรูปแบบนิทาน
ซ้อนนิทานอยู่เป็นจ านวนมาก 

 ประวัติผู้นิพนธ์         
 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงช านาญด้านภาษาและวรรณคดีเป็นพิเศษ   
ได้นิพนธ์หนังสือไว้มากมายโดยใช้ พระนามแฝง “น.ม.ส.” ซึ่งทรงเลือกจากอักษรตัวหลังพยางค์ของ
พระนาม (พระองค์เจ้า) “รัชนีแจ่มจรัส”       
 พระนามแฝง “น.ม.ส.” เป็นท่ีรู้จักกันดีในนามนักเขียนและกวีมีโวหารพิเศษ คือ คมคาย   
และขบขัน เมื่อทรงเขียนเรื่องชีวิตของนักเรียนเมืองอังกฤษ ลงในหนังสือวชิรญาณครั้งแรกผู้อ่านก็
ชอบใจทันที เพราะมีความแปลกใหม่ท้ังแนวเขียน แนวคิด ความช านาญทางภาษาเยี่ยมยอด จึงได้
ทรงรับเลือกด ารงต าแหน่งสูงทรงคุณวุฒิหลายครั้ง เช่น องคมนตรี สภานายกราชบัณฑิตยสถาน เป็น
ต้นพระองค์ได้ทรงต้ังโรงพิมพ์และมีกิจการพิมพ์ส่วนพระองค์ท่ีถนนประมวญ และทรงออกหนังสือ    
เครือประมวญ ช่ือประมวญวัน และประมวญมารค ซึ่งงานพระราชนิพนธ์มีทั้ง  2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ประเภทร้อยแก้ว ได้แก่ จดหมายจางวางหร่ า นิทานเวตาล สืบราชสมบัติ ตลาดเงินตรา 
พระนางฮองไอเฮา และท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ บทความหน้า 5 ในหนังสือประมวญวัน
 2. ประเภทร้อยกรอง ได้แก่ กนกนครค ากลอน พระนลค าฉันท์ สามกรุง 

 ลักษณะค าประพันธ์       
 นิทานเวตาลแต่งเป็นร้อยแก้ว (บางเรื่องมีกาพย์ กลอน หรือฉันท์แทรก) โดยน าท านองเขียน
ร้อยแก้วของฝรั่งมาปรับเข้ากับส านวนไทยได้อย่างกลมกลืน และไม่ท าให้เสียอรรถรสแต่กลับท าให้
ภาษาไทยมีชีวิตชีวา จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นส านวนร้อยแก้วท่ีใหม่ท่ีสุดในยุคนั้น เรียกว่า “ส านวน 
น.ม.ส.”  ส านวนภาษาในนิทานเวตาลส่วนใหญ่เป็นภาษาง่าย ๆ แต่มีชีวิตชีวา เหมาะสมกับการเล่า
นิทาน แม้จะมีบางตอนท่ีนักเรียนอาจรู้ว่าส านวนภาษาแตกต่างไปจากปัจจุบัน แต่ก็มิใช่ว่าจะเข้าใจ
ยากจนเกินไป เพราะผู้นิพนธ์มักจะทรงอธิบายขยายความต่อเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง
ชัดเจนขึ้น ดังตัวอย่าง  เช่น   “ข้าศึกมีก าลังมากแลช านาญการศึก ใช้ท้ังทองค าแลเหล็กเป็นอาวุธ คือ
ใช้ทองค าซื้อน้ าใจนายทหารและไพร่พลของพระราชาให้เอาใจออกห่างจากพระองค์ แลใช้เหล็กเป็น
อาวุธฆ่าฟันคนท่ีซื้อน้ าใจไม่ได้ ข้าศึกใช้ทองค าบ้างเหล็กบ้างเป็นอาวุธดังนี้ จนในท่ีสุดรี้พลของ      
ท้าวมหาพลหรอร่อยย่อยยับไป”        

 ด้วยคุณค่าในด้านต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมา นิทานเวตาลจึงเป็นหลักฐานอันดีท่ีแสดงให้เราเห็นว่า
นิทานท่ีเล่าเป็นอุทาหรณ์เพื่อแสดงคติธรรมก็สามารถให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ในเวลาเดียวกัน 
ผู้คนทุกชาติทุกภาษาจึงนิยมเล่าและฟังนิทานกันมาต้ังแต่โบราณกาล และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั 
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เร่ืองย่อนิทานเวตาล        
   พระวิกรมาทิตย์ครองกรุงอุชเชนีทรงปลอมเป็นโยคี พาพระโอรสนามธรรมธวัสเสด็จเท่ียว
ไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ทรงให้พระภรรตฤราชดูแลบ้านเมืองแทน แต่ต่อมาพระภรรตฤราชสละราช
สมบัติประพฤติตนเป็นโยคี พระอินทร์จึงให้อสูรตนหนึ่งมาดูแลเมื องไปก่อน เมื่อพระวิกรมาทิตย์
กลับมาก็เกิดต่อสู้กัน อสูรพ่ายแพ้และกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมถวายชีวิตของพระองค์แก่พระองค์ และ
บอกว่า   พระวิกรมาทิตย์ จะส้ินชีวิตในเร็ววันนี้ อสูรก็จะมาช่วยพระองค์ให้พ้นภัย อสูรเล่าเรื่องให้
พระวิกรมาทิตย์ฟังว่า ในกรุงอุชเชนีมีคนเกิดวันเดือนปีเดียวกัน 3 คน คือ พระวิกรมาทิตย์ บุตรคนค้า
น้ ามัน ซึ่งถูกฆ่าตายแล้วและโยคีซึ่งเป็นคนฆ่าบุตรคนค้นน้ ามันตาย โยคีตนนี้ก็ปรารถนาจะฆ่าพระวิกร
มาทิตย์ด้วย เนื่องจากโกรธแค้นพระราชบิดาของพระวิกรมาทิตย์ ครั้นพระวิกรมาทิตย์เสด็จกลับเข้า
เมืองแล้ว ต่อมามีพ่อค้าคนหนึ่งน าผลไม้ไปถวายวันละลูกเก็บไว้ได้กองใหญ่ จนกระท่ังวันหนึ่ง       
พระวิกรมาทิตย์จึงรู้ว่าในผลไม้ทุกลูกนั้นมีทับทิมท่ีมีค่า ชายพ่อค้าได้บอกความจริงว่าตนคือศานติศีล
โยคีขอเชิญพระวิกรมาทิตย์และพระราชบุตรธรรมธวัชไปช่วยน าเวตาล จากต้นอโศกในป่าช้ามาให้ 
พระวิกรมาทิตย์และพระโอรสธรรมธวัชทรงไปจับเวตาลมาได้ ในระหว่างทางเวตาลก็เล่านิทานให้ฟัง 
แล้วตั้งปัญหาถาม เมื่อพระวิกรมาทิตย์ตรัส เวตาลก็จะลอยกลับไปต้นอโศกดังเดิม 

  เร่ืองย่อนิทานเวตาลเร่ืองที่ 10 (เร่ืองที่น ามาเป็นบทเรียน)   
 หลังจากท่ีพระวิกรมาทิตย์และพระราชบุตรทรงนิ่งเฉย ไม่ตรัสตอบเวตาล เวตาลจึงทูลให้ทรง
ทราบว่าโยคีจะฆ่าพระองค์ ในขณะท่ีเคารพเทวรูปโดยอัษฎางคประณต แล้วเวตาลก็ออกจากศพไป 
พระวิกรมาทิตย์น าศพนั้นไปให้โยคี โยคีก็พาท้ังสองพระองค์ไปยังเทวรูปเจ้าแม่กาลี และเชิญให้เคารพ
โดยอัษฎางคประณต พระวิกรมาทิตย์จึงทรงขอให้โยคีท าให้ดูก่อน เมื่อโยคีท าพระวิกรมาทิตย์          
ก็ประหารโยคี พระอินทร์เสด็จมาและตรัสให้ขอพร พระวิกรมาทิตย์ทรงขอให้เรื่องของพระองค์
ปรากฏไปในโลกช่ัวกาลนาน พระอินทร์ก็ประทานให้ตามท่ีขอนั้น 

3. การสอนวรรณคดีไทย 

 3.1 จุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไทย      
 ในการเรียนการสอนวรรณคดีไทยให้ได้ผลนั้น ครูต้องทราบจุดมุ่งหมายของการสอนเพื่อให้
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการสอน
วรรณคดีไว้ ดังนี้ 
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 สุดาพร   ไชยะ (2552: 126) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสอนวรรณคดีไทยไว้ สรุปได้ ดังนี้
 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจนิยามความหมายของวรรณคดี    
 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะของหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณคดี  
 3. เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียง อ่านท านองเสนาะ ท านองพูดได้ไพเราะถูกต้อง 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดีในรูปแบบต่าง ๆ   
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ความหมายและค าศัพท์ได้
ถูกต้อง           
 6. เพื่อฝึกทักษะการอ่านในใจได้ถูกต้องและมีค่านิยมท่ีดีในการอ่าน   
 7. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่องท่ีอ่าน   
 8. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาลักษณะข้อบังคับต่าง ๆ ของค าประพันธ์ที่ใช้ในวรรณคดีได้อย่าง
ถูกต้อง           
 9. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดจินตนาการจากการเรียนวรรณคดีไทย
 10. เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยโดยเข้าถึงอรรถรสของวรรณคดีและจดจ าถ้อยค าหรือ
วรรคทองท่ีไพเราะได้         
 11.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ลักษณะของตัวละครอย่างเป็นธรร 
 12. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย  

อิงอร สุพันธุ์วณิช และคณะ (2555 : 109-110) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสอน วิชา
วรรณคดีไทยไว้ สรุปได้ว่า การสอนวรรณคดีไทยมีหลายประการ เช่น การสอนเพื่อความบันเทิง    
อ่านเพื่อให้เกิดความรู้ อ่านเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เพราะวรรณคดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม แต่   
ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การเสนอวรรณคดีเพื่อให้นักเรียน เข้าใจวิถีชีวิต เพราะกวีเป็นผู้ท่ีเห็นภาพชีวิตอย่าง
กว้างขวางท่ีสุดมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งท่ีสุด และการเรียนการสอนจึงท าให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจ
ชีวิตของมนุษย์ด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น       
 บันลือ  พฤกษะวัน (2557: 142) กล่าวถึงการสอนวรรณคดีไทยไว้ สามารถสรุปได้ว่าการ
สอนวรรณคดีเพื่อต้องการและช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรม ได้รู้รสไพเราะจากภาษาเกิด
ความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติเกิดความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณผู้ประพันธ์ ถ้าได้ครูช่วยโน้มน้าวให้
เห็นส่วนดี ส่วนไพเราะ และอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจต่อวรรณคดีไทยเป็นการดียิ่ง   
 จากจุดมุ่งหมายในการสอนวรรณคดีไทยข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายในการสอน
วรรณคดีไทย คือ การท่ีผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดี         
ได้เรียนรู้แนวคิด พฤติกรรม ค่านิยมของผู้คนในยุคสมัยนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ข้อคิด ค าสอน ตลอดจน
อุทาหรณ์สอนใจท่ีได้จากวรรณคดี ล้วนเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่ายิ่งท่ีกวีท้ังหลายได้สอดแทรกไว้       
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ในแต่ละเรื่องของวรรณคดี รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด เข้าใจ และเข้าถึงความหมาย
คุณค่าทางวรรณศิลป์ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีเห็นคุณค่าและช่วยกันสืบสานเอกลักษณ์
ไทย ในการเรียนวรรณคดีไทย   

  3.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย     
 การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย คือ การมุ่งเน้นค้นหาความงาม ความไพเราะ หรือ
สุนทรียภาพจากการใช้ภาษาและเนื้อหาว่ามีความประณีตและวิจิตรอย่างไร และการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา ครูจะต้องน าหลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะจิตบวิทยาท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในช้ันเรียน และหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรเลือกใช้
วิธีสอนท่ีหลากหลาย ท้ังนี้มีนักวิชาการได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยไว้    
หลายวิธี ดังนี้          
 สิริพัชร์   เจษฎาวิโรจน์ (2552: 178-184) กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยสามารถสรุปได้ ดังนี้        
 1. การอ่านเข้าใจ เป็นขั้นตอนแรกในการสอนวรรณคดีไทย ซึ่งครูจะต้องเตรียมการสอนโดย
การอ่านวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ให้เข้าใจ ท้ังการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
กล่าวถึงใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ผลของการกระท านั้นเป็นอย่างไร ส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
การท าความเข้าใจค าศัพท์ หากครูไม่เข้าใจค าศัพท์ไม่ควรผ่านเลยไป อาจค้นดูความหมายจาก
พจนานุกรมหรือถามผู้รู้แต่ไม่ควรกังวลกับค าศัพท์มากจนเกินไป    
 2. ได้เสียงเสนาะ การสอนวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองล้วนแต่             
มีความไพเราะในรูปแบบแตกต่างกันออกไป ครูต้องให้ความส าคัญในการสอนให้นักเรียนอยากอ่าน 
และเห็นความส าคัญของเสียงเสนาะดังกล่าว ท้ังการอ่านออกเสียงร้อยแก้วท่ีครูสอนให้นักเรียน
พยายามฝึกการใช้น้ าเสียง ลีลา การเว้นจังหวะ การเน้นเสียง การผ่อนเสียง ฯลฯ ครูอาจยกตัวอย่าง   
ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้ด าเนินรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจท่ีจะฝึก
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว การสอนอ่านร้อยกรองก็เช่นเดียวกัน ครูภาษาไทยท่ีดีควรฝึกอ่านท านอง
เสนาะให้ได้ วิธีท่ีดีท่ีสุด คือการสาธิต เพราะจะท าให้นักเรียนจับจังหวะ ลีลา และน้ าเสียงได้ 
 3. เจาะแนวคิดส าคัญ การสอนวรรณคดีนั้นส่ิงท่ีส าคัญประการหนึ่งคือการสอนให้นักเรียน  
จับแนวคิดส าคัญของเรื่อง (theme) ได้แล้วสามารถประมวลเรื่องท่ีอ่าน เพื่อวิเคราะห์ในประเด็น    
ต่าง ๆ ครูต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีวิธีคิดพิจารณา สาระส าคัญ ให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง      
ได้โดยง่ายก็จะท าให้นักเรียนภาคภูมิใจในตนเอง      
 4. หมั่นวิเคราะห์วินิจฉัย ครูต้องสอนให้นักเรียนตีความได้ ต้องพยายามค้นหาสาระหรือ
ความรู้สึกท่ีแฝงในวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ให้พบโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
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 5. ใส่ใจวิพากษ์วิจารณ์ การสอนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านนั้นถือว่า     
มีความส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อสามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยรายละเอียดต่างๆ และสามารถแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล การสอนในขั้นนี้หากมุ่งให้นักเรียนเขียน
บทวิจารณ์จะเป็นส่ิงท่ียากเกินไป แต่ครูสามารถใช้วิธีการสนทนา ซักถาม หรือบทบาทสมมติ 
 6. ประสานกิจกรรม ครูควรรู้จักเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวรรณคดี
และวรรณกรรม จะท าให้การเรียนการสอนสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมการแสดงละคร กิจกรรมการขับร้ องฟ้อนร า กิจกรรมวาดภาพ 
กิจกรรมเขียนแผนท่ี กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมค้นคว้า กิจกรรมนิทรรศการ และกิจกรรม
ทายปัญหา เป็นต้น         
 7. สัมพันธ์เนื้อหา การเรียนการสอนวรรณคดีไทยนั้นครูควรบูรณาการความรู้ให้สัมพันธ์กับ
เนื้อหาในสาระอื่น ๆ ท้ังในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่มสาระฯ เพราะการเรียนเช่นนี้จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ท่ีหลากหลายเห็นความเช่ือมโยง เกิดความรู้สึกว่าเรียนเรื่องเดียว แต่สามารถได้รับ
ความรู้หลากหลายเรื่อง         
 อิงอร  สุพันธุ์วณิช และคณะ (2555: 121) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไว้ว่า 
ในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ควรเน้นพัฒนาความคิดของผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรปิดกั้นหรือ
ครอบง าความคิดของผู้เรียน ควรให้อิสระในการคิดของผู้เรียน และแนะน าวิธีการคิดท่ีถูกต้อง ท้ังนี้
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสนใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดี
 บันลือ พฤกษะวัน (2557 : 145-147) กล่าวถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน    
วรรณคดีไทย สามารถสรุปได้ ดังนี้        
 1. การเตรียมการสอน ส ารวจเนื้อหา จัดล าดับกิจกรรม จุดประสงค์ อุปกรณ์ กิจกรรมการ
ประเมินผล หรือวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ สรุปเรื่อง ประเมินเรื่องท่ีอ่านได้   
 2. จัดบรรยากาศให้ เป็นกันเอง  ครูยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเ ด็กทุกคน และสัง เกตดู            
ความกระตือรือร้นของผู้เรียน        
 3. ให้ผู้เรียนเล่าความเป็นมาของวรรณคดีตอนนั้นก่อน หลังจากท่ีได้อ่านวรรณคดีแบบง่าย
ประกอบภาพ โดยช่วยกันสรุปเรื่องความสนุกสนานท่ีจะช่วยให้อ่านต่อ เพื่อเร้าให้สนใจท่ีจะอ่านตอน
ต่อไป (บทเรียน)          
 4. ครูทบทวนเรื่อง ผู้เรียนอ่านวรรณคดีฉบับง่ายอีกรอบหนึ่ง สรุปถึงความส าคัญท่ีจะเป็น
รอยต่อของบทเรียน สอบถามถึงตัวละครในเรื่องและพฤติกรรมของตัวละครเหล่านั้นพอสังเขป 
 5.  ให้ ผู้ เรี ยนอ่านแบบคร่ าว ๆ เพื่ อหาค า เ สียง เหมือนโดยขีดเ ส้นใต้ค า เหล่านั้ น                
(ถ้าเป็นบทร้อยกรอง) สักหนึ่งตอน หากเป็นบทร้อยแก้วก็ให้ส ารวจค าศัพท์ ค ายากใช้เทคนิคการเดา
รูปประโยค ท าความเข้าใจ มอบหมายให้อ่านเป็นกลุ่มและตอน (อนุเฉท) ท่ีก าหนด  
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 6. ครูอ่านออกเสียงลงจังหวะสัมผัสให้ผู้เรียนอ่านตามพร้อมกัน     
 7. จัดกลุ่มให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปฝึกอ่านน าและอ่านตามกัน แล้วลองแข่งขันการอ่านลง
จังหวะสัมผัสประกวดกัน ครูคอยช่วยแนะน าแก้ไขการอ่านของทุกกลุ่ม และให้ก าลังใจ  
 8. ทดลองให้อ่านเป็นรายบุคคล เพื่อเลือกเด็กท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม หรืออาจสลับ
สับเปล่ียนหัวหน้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มบ้างก็ได้ (เมื่อเห็นว่าอ่านถูกต้องคล่องแคล่วดีแล้ว)  
 9. เมื่ออ่านลงจังหวะสัมผัสตามท่ีก าหนด จบตอน หรือเท่าท่ีก าหนด เห็นว่าหลายตอนยาว
พอสมควรตามแผนการสอนท่ีเตรียมไว้ ควรเริ่มด าเนินการถอดค าประพันธ์เป็นระยะ ๆ ไปได้ 
 10. ถ้าบทร้อยกรองนั้น ๆ เป็นบทของตัวละครแยกกันแต่ละบท ก็มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม  
ฝึกอ่านลงจังหวะพร้อมกันกลุ่มละบทแบบแทนตัวละครที่ก าหนดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ   
(ก่อนจะถอดค าประพันธ์) โดยผลัดกันอ่านกลุ่มละตอน (บท)     
 11. หากพบค าคม ค าพังเพย ค าสุภาษิต คติพจน์ ให้ผู้เรียนค้นหาหรือบันทึกเข้าไว้ของแต่ละ
กลุ่มท่ีอ่าน แล้วจัดท าป้ายนิเทศไว้พร้อมค าอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ   
 12. ส่งเสริมให้แต่งนิทานเรื่องราวประกอบ หรือหานิทานท่ีสอดคล้องกับค าคม ค าพังเพย    
นั้น ๆ อ่านสู่ฟังอธิบายหรืออภิปรายว่านิทานเรื่องราวนั้นสอดคล้องสนองกับค าพังเพย ค าสุภาษิตนั้น
อีกครั้งหนึ่ง          
 13. ถ้าเป็นร้อยแก้ว ควรส่งเสริมการเรียนหลักภาษาน ามาใช้ในบทอ่าน เช่น เมื่อเรียนถึง    
ค าสรรพนาม อักษรคู่ อักษรเด่ียว ก็ให้ส ารวจเลือกใช้ค าท่ีก าหนดจากข้อความท่ีอ่านนั้นไปพร้อมกัน
(ทักษะสัมพันธ์) อาจกล่าวได้ว่า การเรียนภาษาควบคู่กับการอ่านและการเขี ยนย่อมชวนให้ผู้เรียน
สนใจมากกว่าแล้วจึงขยายความเข้าใจในหลักภาษานั้นไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน หรือวิชาอื่น 
 14. ฝึกให้มีการติดตามเรื่อง เดาเรื่อง (จากพฤติกรรมของตัวละคร) โดยการคิดหาเหตุผล 
พิจารณาหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง ยกเหตุผลประกอบ และเสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ๆ ไว้ด้วย
 15. ก าหนดกิจกรรมการอ่านและท าแบบฝึกหัดท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการสอนท่ี
คุณค่าน้อยกว่าการท่ีครูแต่งค าถามขึ้นใช้ฝึกเด็กของแต่ละบทแต่ละตอนเอง เพราะผู้เรียนได้เ รียนรู้
และตรวจสอบทันที ทันควัน ทันใจ        
 16. ให้มีการสรุปบทเรียนร่วมกันทุกครั้ง อาจมีการช้ีแนะ โน้มน้าวให้เห็นประโยชน์ตลอดจน
ความไพเราะเกาะกินใจของบทประพันธ์ แล้วบันทึกไว้ตามความเข้าใจของตน   
 17. หากเป็นบทร้อยกรอง ให้ผู้เรียนเลือกและพิจารณาดูว่า บทหรือตอนใดท่ีผู้เรียนชอบช่ืน
ชมว่ามีความไพเราะ         
 จากแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การจัด        
การเรียนรู้ในวิชาวรรณคดีไทยนั้น ผู้สอนต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะให้ ผู้เรียนเห็นถึงความงามของ
วรรณคดี คือ ประเมินคุณค่าของวรรณคดีนั้น ๆ ให้ผู้เรียนเห็นว่าวรรณคดีไทยมีความงามและ          
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มีคุณค่าอย่างไร อีกท้ังท าหน้าท่ีในการสร้างทัศนคติท่ีดีในการเรียนวรรณคดีให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นหลัก
ว่า วรรณคดีเป็นส่ิงท่ีสอนให้นักเรียนนึกถึงความงามในวรรณคดี แสดงความเป็นไปของวิถีชีวิตตาม
จินตนาการของผู้ประพันธ์ แม้ว่าในบางครั้งวรรณคดีอาจมองดูเป็นเรื่องในจินตนาการ แต่ก็ยังมี
พื้นฐานมาจากความจริง นอกจากนี้ ผู้สอนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน         
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ 
การใช้เทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และการใช้ส่ือประกอบเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจ และอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และท่ีส าคัญคือ ผู้สอนควรเน้นการสร้างองค์ความรู้
มากกว่าเนื้อหา เพราะการเน้นเนื้อหามากเกินไป ผู้เรียนจะไม่มีโอกาสซาบซึ้งถึงความงามและความ
ไพเราะของวรรณคดีได้อย่างลึกซึ้งตามเป้าหมายในการเรียน  

4. รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

 4.1 การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน   
 รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity–based Learning : CBL) เป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นรูปแบบการสอนท่ียังไม่มีการวิจัยอย่างแพร่หลาย 
และยังไม่มีนักวิชาการเขียนต าราเอกสารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งวิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ ได้เสนอรูปแบบ     
การสอนแบบสร้างสรรค์ไว้ สามารถสรุปได้ ดังนี้      
 วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ข: 71) ได้กล่าวว่า รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity–based Learning: CBL) เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน       
เป็นส าคัญ ซึ่งพัฒนามาจาก Problem–based Learning : PBL ) หรือการใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
แนวทางพัฒนาความคิดแนวขนาด (Parallel Thinking) ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ท่ีเป็นหนึ่งใน      
แนวทางการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งใช้ได้ผลดีในหลายประเทศ เป็นการสอนแบบ Active 
learning คือ การจัดการสอนให้ผู้เรียนต่ืนตัวในการค้นคว้า ครูผู้สอนจะเปล่ียนบทบาทจากผู้บรรยาย
เนื้อหาอย่างละเอียด มาเป็นผู้อ านวยการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เปล่ียนแปลงจาก lecturer มา
เป็น facilitator นักเรียนก็จะได้ฝึกฝนทักษะการส่ือสาร การท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ และ     
ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ เป็นวิธีสอนท่ีค านึงถึงกระบวนการเรียนรู้  รูปแบบ      
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานประกอบด้วย กระบวนการ (Process) บรรยากาศ (Context) และ
บทบาทของผู้เรียน ดังนี้ 

 1) กระบวนการ (Process) ในบทบาทผู้สอน  
  1.1 สร้างแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยส่ือมัลติมีเดีย ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อไป ฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม 
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  1.2 ครูให้ค าแนะน า/ปรึกษา  กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมากกว่าการบอกความรู้ และช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการแสวงหาแหล่งข้อมูล การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้เรียน 
  1.3 การฝึกฝนการต้ังปัญหาและแก้ปัญหารายบุคคล ครูควรเลือกปัญหาท่ีตรงกับ
ความสนใจของผู้เรียน 
  1.4 ครูให้ผู้เรียนฝึกการน าเสนอและวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ 
  1.5 การประเมินสัมฤทธิ์ผลในการเรียนด้วยการประเมินท่ีสร้างสรรค์  
 2) บรรยากาศ (Context) ในบทบาทผู้สอน 
  2.1 ครูควรสอนน้อย ให้เด็กค้นคว้า พูดคุยและน าเสนอ ตอบค าถามด้วยค าถาม  
  2.2 ครูจะหลีกเล่ียงการใช้ค าพูดการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง ผิด ควร
สนับสนุนความคิด 
  2.3 ใช้เรื่องท่ีเด็กสนใจเป็นเนื้อหาน า ช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า 90 นาที  
  2.4 เน้นให้เด็กสนใจพัฒนาการตนเอง สมัครใจและร่วมมือแทนการส่ังการ ควรรับ
ฟังและให้ก าลังใจเด็กเป็นส าคัญ  
  2.5 ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกด้านความคิดเห็น และ
แสดงออกการกระท าท่ีเหมาะสม 
 3) บทบาทของผู้เรียน   
  3.1 ค้นคว้าแสวงหาความรู้ ฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง 
  3.2 กระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้าน าเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  3.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ข: 39) การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity – based learning) ในทางการปฏิบัติ จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ คือ ผู้สอนจะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยใช้ส่ือ     
รูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ข่าว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส่ิงของ และเกมท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหาวรรณคดีไทยท่ีเรียนเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเกิดความอยากเรียน อยากรู้ อยากค้นหา
ค าตอบ 
 ขั้นท่ี 2  ขั้นต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ คือ ผู้เรียนจะช่วยกันต้ังปัญหาท่ีตนเอง
สงสัยจากส่ือท่ีผู้สอนน าเสนอ เมื่อผู้เรียนพบปัญหาท่ีสงสัยแล้วจึงท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
จ านวนกลุ่มนั้นจะต้ังขึ้นตามจ านวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเนื้อหาท่ีเรียน 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นค้นคว้าและคิด คือ ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและค้นคว้าหาค าตอบ           
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้สอนจะเดินให้ค าปรึกษาเวลาท่ีผู้เรียนมีปัญหาตามกลุ่ม 
 ขั้นที่ 4  ขั้นน าเสนอผลงาน คือ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงานส่ิงท่ีได้ไปค้นคว้ามาช้ันเรียน 
ซึ่งช้ินงานท่ีน าเสนอจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม 

ขั้นที่ 5  ขั้นประเมินผล คือ ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้โดยประเมินจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการท างานกลุ่ม และช้ินงาน 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์     
เป็นฐาน  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ ขั้นท่ี 2 ต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่ม
ตามความสนใจ ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นที่ 4 น าเสนอผลงาน และขั้นท่ี 5 ประเมินผล ซึ่งวิธีสอนนี้
เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning คือ การจัดการสอนให้ผู้เรียนต่ืนตัวใน        
การค้นคว้าท่ีผู้สอนต้องค านึงถึงกระบวนการเรียนรู้ บรรยากาศ และบทบาทของผู้เรียน   

 4.2 ประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

  การเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มุ่งเน้นในเรื่องของทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนคิดได้              
อย่างหลากหลาย สามารถในการเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างมีจินตนาการ ท าให้เด็กกล้าคิด
และกล้าแสดงออกมาอย่างสร้างสรรค์ จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบ       
การสอนนี้ยังเป็นทฤษฎีใหม่ เอกสารยังไม่แพร่หลาย จึงปรากฏเฉพาะเอกสารของผู้พัฒนารูปแบบ   
การสอนและผู้ท่ีน ารูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
 วิริยะ   ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ก: 73) กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยระบบความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน (CBL) จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่ออนาคต เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่สายงานอาชีพ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีทักษะส าคัญ 4 ประการ ได้แก่      
 1) ทักษะด้านการวิเคราะห์            
 2) ทักษะด้านการค้นคว้าหาความรู้       
 3) ทักษะด้านการส่ือสาร        
 4) ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์  

 มงคล เรียงณรงค์ (2558: 172) จากการวิจัยได้พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์     
เป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ ทักษะในการน าเสนองาน ทักษะในการบริหารเวลา และทักษะในการท างานกลุ่ม 
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จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานท าให้ผู้เรียนมี       
การพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการน าเสนอ ทักษะในการท างาน
เป็นกลุ่ม และทักษะในการบริหารเวลา ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อผู้เรียนในการศึกษาเป็นอย่างมากในศตวรรษที่ 21  

5. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 

 ส่ือมัลติมีเดียมีการใช้มาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนมากจะใช้เพื่อการเรียนการสอน และ        
การน าเสนอเพื่อการโฆษณาประชาสัมพั นธ์   ส่ือมัลติมี เดียในการเรียนการสอนในอดีตนั้น           
เป็นเพียงการได้เห็นและได้ยิน อุปกรณ์ท่ีใช้อาจเป็นเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น ส่วนในปัจจุบันนี้ส่ือ
มัลติมีเดียได้มีการน ามาใช้กับกลุ่มใหญ่ขึ้น มีวิธีการและรูปแบบการน าเสนอท่ีซับซ้อนขึ้นอาจต้องใช้
เครื่องเล่นหลายเครื่อง ซึ่งท้ังหมดควบคุมสัญญาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้รูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านจอคอมพิวเตอร์แตกต่างกันไป
บ้าง แต่โครงสร้างพื้นฐานของการน าเสนอยังคงเน้นท่ี การเปิด โอกาสให้ผู้ใช้ได้เห็น ได้เลือก และ     
รับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านจอคอมพิวเตอร์      

  5.1 ความหมายของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้      
 การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ส่ือมัลติมีเดียมีบทบาทมาก ผู้สอนสามารถเลือกออกแบบ
และพัฒนาส่ือการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับส่ือการเรียนรู้ขยายออกไป ส่ือการเรียนรู้ คือ ส่ือกลางท่ีช่วยให้ผู้เรียนรับ
สารสนเทศเรียนรู้ได้ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้ 
 กิดานันท์ มลิทอง (2548: 192) ให้ความหมายมัลติมีเดียหรือส่ือประสมใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. ส่ือประสมแบบด้ังเดิม หมายถึงการน าส่ือหลายประเภทมาใช้ร่วมกันท้ังวัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใช้ส่ือแต่ละอย่าง
ตามล าดับข้ันตอนของการน าเสนอเนื้อหา       
 2. ส่ือประสมแบบปัจจุบัน หมายถึง การน าเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงและปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ “Multimedia” ในลักษณะส่ือประสมแบบใหม่
จึงใช้อีกอย่างหนึ่งได้ว่า “Computer Media”      
 วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551: 23) ได้ให้ความหมายของส่ือประสมหรือส่ือมัลติมีเดียไว้ว่า 
หมายถึง การน าส่ือท่ีหลากหลาย ท่ีมีความสัมพันธ์กัน  ส่ือบางชนิดใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียนได้ดี    
ส่ือบางชนิดใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้ตัวผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาท
สัมผัสท่ีผสมผสานกัน การใช้ส่ือประสมถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง  
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 ประกายรัตน์ สุวรรณ (2555: 65) กล่าวว่า ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ คือ การผสมผสาน
ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เสียง (Sound) 
ภาพวิดีโอ (Video) เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ส าหรับการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบ ( Interaction) ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
 ณัฐกร สงคราม (2557: 12) ได้ให้นิยามความหมายของส่ือมัลติมีเดีย หมายถึง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดหรือน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีบูรณาการหรือ
ผสมผสานส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบ (Multiple Forms) เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ ข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดิทัศน์หรือรูปแบบอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน  
 Jeffcoafe (1997: 8) นิยามความหมายของมัลติมีเดียว่า หมายถึง ระบบการส่ือสารข้อมูล
หลายชนิด โดยผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีมีองค์ประกอบส าคัญของส่ือเช่ือมโยงกัน ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อความ ตัวเลข ฐานข้อมูล กราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดิทัศน์  
 Vaughan (2011: 15) ได้กล่าวว่า มัลติมีเดีย หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ส่ือความหมาย 
โดยการผสมผสานส่ือหลายชนิด เช่น ข้อความ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคล่ือนไหว 
(Animation) และภาพวีดิทัศน์ท่ีถ่ายจากของจริงด้วยคอมพิวเตอร์    
 จากนิยามความหมายของส่ือมัลติมีเดียหรือส่ือประสม สามารถสรุปได้ว่า ส่ือมัลติมีเดีย 
หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะผสมส่ือหลายชนิด คือ ผสมผสานการท างานของส่ือ
มากกว่ าหนึ่ งอย่ าง เ ช่น ข้อความ เ สียงประกอบ ภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ ง  หรือวี ดิ ทัศน์                
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอนและการน าเสนอ
งาน มีชีวิตชีวาน่าสนใจ 

 5.2 ความส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 

 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะการบูรณาการ        
ส่ือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้งกว่าการบรรยายแบบปกติ จึงอาจกล่าวได้ว่า
มัลติมีเดียจะกลายมาเป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงความส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
 พรวิไล เลิศวิชา (2544 : 11) กล่าวว่าส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย เป็นส่ือสมัยใหม่ท่ีมี
ความส าคัญเป็น  มากอย่างหนึ่ง ในจ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหลาย ซึ่งได้น าเอาความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในแวดวงการศึกษา ส่ือมัลติมีเดียได้ ใช้
คอมพิวเตอร์น าเอาข้อความ รูปภาพ และเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในรูปแบบข้อมูล           
มาแสดงผลแปลงกลับเป็นข้อความ ภาพและเสียง ทางจอภาพและล าโพงผสมผสานกัน รวมท้ัง
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ควบคุมการแสดงผลของส่ือเหล่านั้น โดยโปรแกรมส่ังงานคอมพิวเตอร์ ท าให้ส่ือมัลติมีเดียเห ล่านั้น    
มีลักษณะพิเศษข้ึน มีพลังในการส่ือสารอย่างมีชีวิตชีวามากกว่าท่ีเกิดจาการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ 
  ณัฐกร สงคราม (2557: 12) กล่าวถึงความส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ไว้ 8 ประการ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการน าเสนอท่ีหลากหลาย
สวยงาม สามารถดึงดูดและคงความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้เกิดความคงทนในการจดจ า เพราะรับรู้ได้
จากหลายช่องทาง 
 2. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี อธิบายส่ิงท่ีซับซ้อนให้ง่ายข้ึน 
 3. มีการออกแบบการใช้งานท่ีง่าย โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง
ช านาญ แค่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็สามารถใช้งานได้ หรือเพียงได้รับค าแนะน าเล็กน้อยก็
สามารถใช้งานได้ 
 4. การได้โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและได้รับการเสริมแรงจาก
การได้ข้อมูลป้อนกลับทันที  
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถวางแผนการเรียน แก้ปัญหา และ
ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล 
 6. การที่สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทันที เป็นการท้าทายผู้เรียนและเสริมแรง
ให้อยากเรียนต่อ 
 7. ประหยัดก าลังคน เวลา และงบประมาณ โดยลดความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ผู้สอนท่ีมี 
ประสบการณ์สูงหรือในสาขาท่ีขาดแคลน 
 8. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนในเมืองและชนบท เพราะ 
สามารถส่งโปรแกรมบทเรียนไปยังทุกสถานท่ีท่ีมีคอมพิวเตอร์ได้ หรือในชนบทท่ีห่างไกลก็สามารถ
ส่งเสริมไปยังศูนย์กลางของชุมชนต่าง ๆ  
 ชัยวัฒน์ สุทธิวัฒน์ (2559: 484) กล่าวว่า มัลติมีเดียมีความส าคัญ คือ เป็นการรวบรวม
รูปแบบส่ือต่าง ๆ ของการส่ือสารท้ังหมดให้ปรากฏรวมเป็นหนึ่งเดียวบนหน้าจอ ภายใต้การควบคุม
ของคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน ในสถานท่ี
ท างาน และบ้าน มัลติมีเดียจะเปล่ียนแปลงวิธีการรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
มัลติมีเดียจะเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร ยอมให้เราเปล่ียนไปมาได้อย่างรวดเร็วระหว่าง
ข้อความ ภาพวีดิทัศน์ เสียง หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ตามท่ีเราต้องการ 
 Wankel (2013: 9- 11) กล่าวถึงความส าคัญของส่ือมัลติมีเดียว่า ส่ือมัลติมีเดียต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่ือขึ้นไป เช่น การผสมผสานระหว่างข้อความและรูปภาพให้ท างานร่วมกัน ซึ่งการ
ผสานรวมกันจะก่อให้เกิดการเช่ือมโยงท่ีมีความหมาย การใช้ส่ือมัลติมีเดียในการเรียนการสอน      
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เป็นการช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและยาวนานมากขึ้น            
ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีเครื่องมือและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 จากความส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ส่ือมัลติมีเดียมีความส าคัญหลายด้าน
ท่ีผู้สอนน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน สามารถกระตุ้นความสนใจผู้เรียนและท าให้
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกท้ังใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นในการศึกษาความรู้ เพิ่มเติม           
ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการสอนหรือน าเสนอเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งกว่า      
การบรรยายปกติ ซึ่งในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าส่ือมัลติมีเดียเป็นส่ือท่ีมีบทบาทและส าคัญต่อการ      
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก        
 
 5.3 องค์ประกอบของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้     
 ลักษณะส าคัญของมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดิทัศน์ และการมีปฏิสัมพันธ์ แต่ละส่วนประกอบมีรายละเอียดท่ีส าคัญ ซึ่งมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ของมัลติมีเดีย ดังนี้  
 ณัฐกร สงคราม (2557 : 5) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของมัลติมีเดียประกอบด้วยส่ือ       
การรับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้      
 1. วีดิทัศน์ (Video) เป็นส่ืออีกรูปแบบหนึ่งท่ีนิยม สามมารถแสดงผลได้ท้ังภาพเคล่ือนไหว 
และเสียงไปพร้อมกัน ท าให้เกิดความน่าสนใจในการน าเสนอ     
 2. เสียง (Sound) เป็นเสียงซึ่งบันทึกและเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัล ท่ีสามารถน ามาเล่นซ้ าได้ 
การใช้เสียงมัลติมีเดียก็เพื่อน าเสนอข้อมูล เช่น เสียงพูด เสียงบรรยาย เสียงประกอบข้อความหรือ
ภาพที่สร้างความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น       
 3. ตัวอักษร (Text) คือ รูปแบบ ขนาด และสีท่ีมากมาย โดยท่ีมาของตัวอักษรอาจได้มาจาก
การพิมพ์ จากการสแกนมาหรือสร้างเป็นภาพขึ้นมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และลักษณะของ
ตัวอักษรท่ีใช้ในการเช่ือมโยงไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ      
 4. ภาพเคล่ือนไหว (Animation) คือ การน าภาพกราฟิกมาท าให้เคล่ือนไหว การสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวนั้นมีต้ังแต่การสร้างภาพอย่างง่ายโดยใช้ลายเส้นธรรมดา จนถึงการสร้างเป็นภาพ      
3 มิติ เพื่อให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน       
 5. ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือ การท่ีผู้ใช้สามารถโต้ตอบส่ือสารกับโปรแกรมมัลติมีเดียได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกดูข้อมูลท่ีสนใจ หรือการส่ังงานให้โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบท่ีต้องการ 
 6. ภาพนิ่ง (Still Images) ได้แก่ ภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว ซึ่งมีความส าคัญต่อมัลติมีเดีย
มาก เพราะสามารถถ่ายทอดได้ดีกว่าข้อความหรือตัวอักษร     
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 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559: 485) กล่าวถึงองค์ประกอบของส่ือมัลติมีเดียไว้ สามารถสรุปได้ 
ดังนี้  

 1. ข้อความ (Text) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในมัลติมีเดีย ได้แก่ ตัวหนังสือ และข้อความท่ี
สามารถสร้างได้หลายรูปแบบ หลายขนาด การออกแบบให้ข้อความเคล่ือนไหวได้ตามท่ีต้องการ ท้ังยัง
สามารถสร้างข้อความให้มีความเช่ือมโยงกับค าส่ังอื่น ๆ      
 2. เสียง (Sound) เป็นการน าเสนอเสียงประกอบในการน าเสนอ เช่น ดนตรี เสียงบรรยาย 
เสียงจากธรรมชาติ เพื่อประกอบการน าเสนอท่ีเหมือนจริงและให้ผู้ใช้รู้สึกว่าได้อยู่ในเหตุการณ์จริง
 3. ภาพ (Picture) เป็นการน าเสนอด้วยภาพวาด ภาพถ่าย ภาพจากการสแกน หรือน าเสนอ
ในรูปไอคอนแทนการเสนอภาพท้ังหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งไอคอนเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถเข้าไปสู่
รายละเอียดท้ังหมดได้ ภาพที่ใช้ในระบบมัลติมีเดียมี 2 ชนิด คือ    
  3.1 ภาพนิ่ง (Still picture) เป็นภาพกราฟิกท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย 
หรือภาพวาด เป็นต้น         
  3.2 ภาพเคล่ือนไหว (Motion picture) ภาพเคล่ือนไหวเกิดจากการน าภาพนิ่งท่ี
ต่อเนื่องกันมาแสดงติดต่อกัน ด้วยความเร็วมากพอท่ีสายตาไม่สามารถจับได้ และเห็นเป็น
ภาพเคล่ือนไหวต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ    
       3.2.1 ภาพอนิเมช่ัน คือ ภาพท่ีถูกสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาศัยการน า
ภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาต่อกัน เพื่อให้เกิดภาพเคล่ือนไหวด้วยเทคนิคเดียวกับการท าภาพยนตร์ 
       3.2.2 ภาพวีดิทัศน์ โดยการถ่ายภาพด้วยกล้องวีดิทัศน์ แล้วน ามาแปลงข้อมูลใน
เนื้อเทปให้เป็นดิจิตอล โดยการบีบอัดสัญญาณวีดิโอให้มีจ านวนไบต์น้อยลงตามมาตรฐาน 
 4. การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive links) เป็นการท่ีผู้ใช้มัลติมีเดีย สามารถเลือก
ข้อมูลได้ตามต้องการ โดยใช้ตัวอักษรท่ีมีสีแตกต่างกันจากตัวอักษรตัวอื่น ๆท่ีสามารถเช่ือมโยงได้    
เพื่อไปยังส่ิงท่ีต้องการหรือไปยังข้อมูลท่ีต้องการ หรือเพื่อให้เปล่ียนหน้าต่างข้อมูลต่าง ๆ ไป 
 5. วีดิทัศน์ (Video) โดยท่ัวไปวีดิทัศน์จะน าเสนอด้วยเวลาจริงท่ีจ านวน 30 ภาพต่อวินาที    
วีดิทัศน์ดิจิตอลและเสียงประกอบจึงเป็นส่วนท่ีผนวกเข้าไปสู่การน าเสนอและการเขียนโปรแกรม
มัลติมีเดีย ภาพดิจิตอลถูกน าเสนอได้ทันทีด้วยจอคอมพิวเตอร์ ในขณะท่ีเสียงก็สามารถเล่นออกสู่
ล าโพงภายนอกได้ โดยอาศัยการ์ดเสียง (sound card)     
 Hall (1997: 4) กล่าวถึงองค์ประกอบของมัลติมีเดียไว้ว่า มีส่วนประกอบส าคัญอยู่ 6 ชนิด     
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้        
 1. ตัวอักษร (Text) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญในการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย
โปรแกรมประยุกต์ โดยมากจะมีตัวอักษรให้ผู้เขียนสามารถเลือกสีและขนาดของอักษรได้ตามต้องการ 



  52 

 2. ภาพนิ่ง (Still Graphic Images) เป็นภาพกราฟิกท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย 
ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อมัลติมีเดีย เนื่องจากภาพส่งผล
ในการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ วารสาร หรือดูโทรทัศน์    
 3. เสียง (Audio Sound) การใช้เสียงในมัลติมีเดียเพื่อน าเสนอข้อมูล หรือสร้าง
สภาพแวดล้อมให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น เสียงหัวใจเต้น เสียงน้ าไหล เป็นต้น และเสียงท่ีใช้ร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์สามารถบันทึกเป็นข้อมูลแบบดิจิตอลจากไม่โครโฟน แผ่นซีดีเสียง และวิทยุได้ 
 4. ภาพเคล่ือนไหว (Animation) การเคล่ือนไหวของภาพนิ่งท าให้เกิดความน่าสนใจและ
ความเข้าใจได้ง่ายข้ึน ภาพเคล่ือนไหวมีขอบเขตต้ังแต่การสร้างภาพนิ่งด้วยกราฟิกอย่างง่าย จากนั้นใช้
โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว ท าให้ภาพนิ่งเคล่ือนไหวได้ตามต้องการ    
 5. การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Links) คือ การท่ีผู้ใช้มัลติมีเดียนั้น           
จะสามารถเลือกข้อมูลได้ตามความต้องการ โดยการใช้ตัวอักษรหรือปุ่มค าส่ังการเช่ือมโยง ซึ่ง
องค์ประกอบนี้นับได้ว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษกว่าส่ืออื่น ๆ      
 6. ภาพยนตร์วีดิทัศน์ (Full Motion Video) การใช้ส่ือมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับ
การน าเสนอเอาภาพวีดิทัศน์ท่ีอยู่ในรูปของดิจิตอลรวมเข้าโปรแกรมประยุกต์น าเสนอในลักษณะท่ี
เรียกว่า “ดิจิตอลวีดีโอ” ดิจิตอลวิดีโอและเสียงเป็นส่วนผนวกส าคัญเข้าการน าเสนอ และสามารถ
น าเสนอได้ทันทีผ่านจอคอมพิวเตอร์ ส่วนเสียงออกทางล าโพงโดยผ่านการ์ดเสียง   
 จากองค์ประกอบของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่นักวิชาการกล่าวดังข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้นั้นประกอบด้วย ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก วีดิทัศน์ และ         
การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ มาผสมผสานท างานร่วมกัน โดยส่ือมัลติมีเดียจะมีคุณภาพดีหรือไม่     
จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุกองค์ประกอบท่ีน าเสนอ 

 5.4 รูปแบบของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้       
 การพัฒนามัลติมีเดียสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ โดยผู้ออกแบบหรือกลุ่มผู้ผลิต
โปรแกรม ได้บูรณาการเอาข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ และ
ข้อความ เข้ าไปเป็นรูปแบบเพื่อการส่ือสาร การให้ประสบการณ์ และเพื่อให้การ เรียนรู้                 
มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงรูปแบบของมัลติมีเดียไว้ ดังนี้ 

 ดิเรก ธีระภูธร (2555: 7) กล่าวว่ารูปแบบของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้มีลักษณะส าคัญ ดังนี้
 1. ใช้เพื่อการสอน (Teaching) เป็นโปรแกรมท่ีสร้างขึ้นมาในลักษณะของบทเรียนโปรแกรม
เป็นการเรียนการสอนของครู กล่าวคือ จะมีบทน าและมีค าอธิบาย ซึ่งประกอบด้วยตัวทฤษฎี แนวคิด
ท่ีจะสอน หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาในแง่ต่าง ๆ แล้วมีการแสดงผลย้อนกลับ  
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 2. ใช้ในการฝึกและปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบการฝึกและแบบปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่จะ 
ใช้เสริม เมื่อครูผู้สอนได้สอบบทเรียนบางอย่างแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพื่อวัดระดับหรือ 
ให้นักเรียนมาฝึกจนถึงระดับท่ียอมรับได้บทเรียนประเภทนี้ ซึ่งอาจแทรกรูปภาพเคล่ือนไหวหรือค าพูด
โต้ตอบรวมท้ัง อาจจะมีการแข่งขัน เช่น จับเวลาหรือสร้างรูปแบบให้ต่ืนเต้นจากการมีเสียง เป็นต้น  
 3. ใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulations) โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมท่ีจ าลอง 
สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมี เหตุการณ์สมมติต่าง ๆ             
อยู่ในโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์จ าลองแบบให้ผู้เรียนได้เห็นจริงและเข้าใจได้ง่าย   
 4. ใช้ในการสนทนา (Dialogue) เป็นการเรียนการสอนแบบการสอนในห้องเรียน คือ 
พยายามให้เป็นการพูดคุยระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพียงแต่ว่าแทนท่ีจะใช้เ สียงก็เป็นอักษรบน
จอภาพ แล้วมีการสอนด้วยการตั้งปัญหาถาม      
 5. ใช้ในการไต่ถาม (Inquiry) บทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการค้นหาข้อเท็จจริงมโน
ทัศน์หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในแบบให้ข้อมูลข่าวสารนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์จะมีแหล่งเก็บข้อมูล 
 6. ใช้ในการสาธิต (Demonstration) การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับการ
สาธิตของครู แต่การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์จะน่าสนใจกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ให้เส้นกราฟ           
ท่ีสวยงาม ตลอดท้ังสีและเสียง         
 7. ใช้แก้ปัญหา (Problem Solving) บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะเน้นให้ฝึกคิด 
ตัดสินใจ ซึ่งจะมีการก าหนดเกณฑ์แต่ละข้อ กว่าท่ีผู้เรียนจะตอบได้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์นั้นช่วย
แก้ปัญหาด้วย เพราะเป็นการค านวณท่ีสลับซับซ้อนซึ่งเท่ากับเป็นการวัดด้วยว่า ผู้เรียนมีความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงไร         
 8. ใช้เป็นเกม (Games) เกมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เพื่อการการเรียนการสอนนั้นเป็นส่ิงท่ีใช้เพื่อเร้า
ใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โปรแกรมประเภทนี้ เป็นแบบพิเศษของแบบจ าสถานการณ์ โดยมีเหตุการณ์   
ท่ีมีการแข่งขัน ซึ่งสามารถท่ีจะเล่นได้ โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มีการแข่งขัน และการ
ร่วมมือ มีการให้คะแนน มีการแพ้ชนะ อย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมประเภทนี้ต้องระวังให้มีคุณค่า
ทางการศึกษาโดยต้องมีจุดมุ่งหมายเนื้อหาและขบวนการท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร   
 9. ใช้ในการทดสอบ (Testing Application) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มักต้องรวม      
การทดสอบ เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไปด้วย โดยผู้ท าจะต้องค านึงถึงหลักการต่าง ๆ คือ     
การสร้างข้อสอบการจัดการสอน การตรวจให้คะแนนการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ การสร้างคลัง
ข้อสอบ และการจัดให้ผู้สอนสุ่มเลือกข้อสอบเองได้ จะเห็นได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีน าไปใช้กับ
การเรียนการสอน แต่ละประเภทนั้นจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้   
 10. แบบรวมวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Combination) คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธี       
การสอนหลายแบบรวมกันได้ตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความต้องการวิธีการสอน   



  54 

หลาย ๆ แบบความต้องการนี้ จะมาจากการก าหนดวัตถุประสงค์ ในการเรียนการสอน ผู้เรียนหรือ
องค์ประกอบและภารกิจต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่ง ๆ อาจจะมีท้ังลักษณะท่ีใช้เป็น 
การสอน (Teaching) เกม (Games) การไต่ถาม (Inquiry) รวมท้ังการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
และการฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice)       
 ณัฐกร สงคราม (2557: 23) กล่าวถึงรูปแบบของมัลติมีเดียท่ีนิยมน ามาใช้เพื่อสนับสนุน
กระบวนการเรียนการสอน สามารถสรุปได้ ดังนี้      
 1. มัลติมีเดียแบบน าเสนอเนื้อหา (Tutorials)  การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนจะถูกออก
แบบอย่างมีโครงสร้างท่ีชัดเจนเป็นหมวดหมู่หรือเป็นบท ๆ และน าเสนอในลักษณะผสมผสานข้อความ 
ภาพ หรือเสียงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 2. มัลติมีเดียแบบไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) มัลติมีเดียรูปแบบนี้วิธีการใช้เพื่อน าเสนอ
เนื้อหาหรือข้อมูลเช่นเดียวกัน แต่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
สืบค้นเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างอิสระไม่จ าเป็นต้องเรียนตามล าดับหรือเรียนจบเนื้อหาบทใดบทหนึ่งก่อน
 3. มัลติมีเดียแบบการฝึกฝน (Drills) เป็นรูปแบบท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนส่ิงท่ีได้เรียน
มาแล้ว ด้วยการมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะหรือฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ จนเกิดความจ าและความช านาญ ซึ่งเน้น
การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะเฉพาะอย่าง       
 4. มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จ าลอง (Simulations) มัลติมีเดียรูปแบบนี้ซับซ้อนกว่ารูปแบบ
อื่น เป็นรูปแบบท่ีสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนใช้งานโดยอิสระภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
ควบคุมไว้ 

 5. มัลติมีเดียแบบเกม (Games) เป็นรูปแบบท่ีท้าทายกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความอยาก
เรียนรู้ได้โดยง่าย มัลติมีเดียแบบเกมคล้ายคลึงกับแบบสถานการณ์จ าลอง แต่แตกต่างกันโดยการเพิ่ม
บทบาทของนักเรียนเข้าไป เช่น เกมผจญภัย เกมฝึกทักษะ เกมค าศัพท์ เป็นต้น   
 6. มัลติมีเดียแบบเครื่องมือและสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้าง (Tools and Open-ended 
Learning Environments) เครื่องมือในท่ีนี้หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเข้ามาช่วยเสริมบทเรียน
หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เครื่องมือเหล่านี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ 
ของการเรียนการสอน ส่วนสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้าง หมายถึง การใช้มัลติมีเดียเพื่อการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการค้นคว้าส ารวจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 7. มัลติมีเดียแบบการทดสอบ (Tests) เป็นรูปแบบท่ีใช้เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน การทดสอบ
จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การทดสอบผลย่อย และการทดสอบผลรวม เพื่อวัดความพร้อมและวัด
ระดับความสามารถของผู้เรียน  
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 8. มัลติมีเดียแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-based Learning) มัลติมีเดียรูปแบบนี้เป็นการ
ผสมผสานมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เว็บเป็นช่องทางในการเผยแพร่และติดต่อส่ือสาร 
 จากรูปแบบของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ดังท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบท่ีน าไปใช้ใน   
การเรียนการสอนนั้นต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ท่ีจะน าไปใช้ในแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายในสอนของเนื้อหาในบทเรียน หรือกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมี
ลักษณะเฉพาะและประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน อาทิ การใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน คือ น าเสนอ
เนื้อหาบทเรียนด้วยการใส่องค์ประกอบส่ือมัลติมีเดียเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
               
 5.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้      
 แม้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้จะมีคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีดี แต่ในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาไทยยังพบว่ามีข้อดีและข้อจ ากัดอยู่ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง
ข้อดีและข้อจ ากัดของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ไว้ดังนี้    
 มนต์ชัย เทียนทอง (2545: 7) ได้กล่าวถึงข้อดีของมัลติมีเดียไว้ ดังนี้   
 1. สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อบทเรียนมากยิ่งขึ้น   
 2. สามารถให้ข้อมูลจ านวนมากให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ     
 3. สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ และเกิดมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ มีความยืดหยุ่นสูงสามารถ
ปรับเปล่ียนเนื้อหาข้อมูลได้หลายครั้ง โดยไม่เสียเวลา      
 4. การผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนเนื้อหาข้อมูลได้      
หลายครั้งโดยไม่เสียเวลา         
 5. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างประสบการณ์ท่ีดีท้ังด้านผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์
จากการใช้ส่ือมัลติมีเดีย         
 ณัฐกร สงคราม (2557: 6-16) กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของมัลติมีเดียในทางปฏิบัติไว้
สามารถสรุปได้ ดังนี้         
 ข้อดีของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้       
 เมื่อมีการน ามัลติมีเดียไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่แหลายในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะได้น ามาใช้ในการฝึกอบรมและให้ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ส่วนวงการการศึกษา
มัลติมีเดียถูกน ามาใช้เพื่อการเรียนการสอนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน โดยมีตัวอย่างการน าไปใช้
ประโยชน์ต่องานด้านต่าง ๆ ดังนี้        
 1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์  คือการน าเทคโนโลยีมาช่วย ข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไป         
จะสามารถกระตุ้นความสนใจได้มากขึ้น ซึ่งข้อมูลข่าวสารท่ีแปลกใหม่จะสามารถดึงดูดใจให้เข้าไปชม
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2. การส่ือสารโทรคมนาคม คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารมากขึ้น ปัจจุบัน
สามารถส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้สะดวกง่าย นอกจากเสียงแล้วผู้คนสามารถส่ือสารผ่านโทรศัพท์โดย    
การมองเห็นซึ่งกันและกัน         
 3. การแพทย์และสาธารณสุข ปัจจุบันมีการสร้างส่ือการเรียนรู้ด้านการแพทย์ ซึ่งนอกจากจะ
เพื่อการศึกษาในส่วนของนิสิตนักศึกษาแพทย์แล้ว ยังเปิดโอกาสช่วยให้ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ
สามารถศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  
 4. การค้าและพาณิชย์ E-Commerce เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีช่วยเพิ่มความสะดวกสบายใน
การซื้อขายสินค้า ผู้ซื้อสามารถมองเห็นสินค้าได้เสมือนมาเลือกซื้อสินค้าถึงแหล่งขาย  
 5. การบันเทิงและนันทนาการ  มีการพัฒนารูปแบบความบันเทิงมากมายท่ีตอบสนองการ
สร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่แก่ผู้ชม       
 6. ภูมิศาสตร์ คือ ความสามารถในการแสดงผลแบบมัลติมีเดียท าให้การศึกษาสภาพพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์สะดวกง่ายดายขึ้น สามารถศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ท่ีสร้างจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้และสามารถมองเห็นสภาพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน    
 7. การพิมพ์ ช่วยเพิ่มช่องทางรูปแบบใหม่แก่แวดวงการพิมพ์ จากกระดาษมาสู่ยุคขอ ง        
E-Book และ E-Magazine ท่ีปัจจุบันมีออกมาอย่างแพร่หลาย หรือการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต      
ท่ีส่งผลให้ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น      
 8. การศึกษา คือ ใช้เป็นส่ือประกอบการสอนของครู ซึ่งมัลติมีเดียยังช่วยลดข้อจ ากัดทาง
การศึกษาด้วยการเปิดโลกกว้างในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยแหล่งข้อมูลรูปแบบใหม่ ๆ 
 ส่วนข้อจ ากัดของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้      
 1. บทเรียนมัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพปัจจุบันนับว่ามีน้อย เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงถึง
หลักการเรียนรู้และการออกแบบท่ีเหมาะสม โดยน าเนื้อหาท่ีตนถนัดหรือจากหนังสือมาสร้างเป็น
โปรแกรมและน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้ไม่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่าท่ีควร
 2. การพัฒนามัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพเป็นงานท่ีต้องใช้ระยะเวลา งบประมาณ และทีมงานท่ีมี
ทักษะความรู้ความสามารถในหลายด้าน สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่อาจมีความพร้อม แต่ในโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยเฉพาะต่างจังหวัดยังขาดแคลนอีกท้ังบุคลากร     
 3. เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะ
โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างและน าเสนอบทเรียน ท าให้ผู้ผลิตบทเรียนมัลติมีเดียต้องคอยตรวจสอบ
เพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง       
 4. แม้ในขณะนี้ หลายหน่วยงานจะให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
มาใช้ในหน่วยงาน แต่ก็เป็นลักษณะต่างคนต่างท าใช้แต่เฉพาะในหน่วยงานของตนเอง  
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5. แม้บทเรียนมัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีเพียงใด แต่ด้วยข้อจ ากัด
หลายเรื่อง เช่น การใช้งานท่ีซับซ้อนกว่าส่ืออื่น ๆ และต้องใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การท่ีต้อง
อาศัยไฟฟ้า อาจท าให้ยุ่งยาก และท าให้ผู้ใช้ไปใช้ส่ือในรูปแบบอื่นแทน    
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559: 485) ได้กล่าวถึงลักษณะของส่ือมัลติมีเดีย ท่ีมีการรวมส่ือท้ังภาพ
และเสียงไว้ด้วยกัน ท าให้ส่ือมัลติมีเดียมีประโยชน์  ดังนี้     
 1. มัลติมีเดีย เป็นส่ือผสมท่ีท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และตัวอักษร  ซึ่งเสนอผ่าน     
ทางคอมพิวเตอร์นับว่าเป็นส่ือท่ีดึงดูดความสนใจ ท าให้ผู้เรียนไม่เบ่ือหน่าย   
 2. มัลติมีเดีย เป็นส่ือหลายประเภทมารวมกัน โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการผลิตและ
จัดเนื้อหาให้เกิดความรู้ท่ีเป็นเรื่องเดียวกัน จึงท าให้เกิดความชัดเจนและส่ือความหมายท่ีดี 
 3. ผู้ใช้ส่ือประสมมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์และส่ือต่าง ๆ โดยมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้         
 4. ส่ือความหมายได้ดีและรวดเร็ว เข้าใจง่าย สามารถจัดล าดับให้ผู้เรียนติดตาม  
 5. ลดเวลาในการจัดการเรียนการสอน เพราะความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียน             
ไม่จ าเป็นต้องเข้าห้องเรียนเมื่อศึกษาจากบทเรียนมัลติมีเดีย     
 6. ประหยัดทรัพยากรบุคคลในการเรียนการสอน     
 จากข้อดีและข้อจ ากัดของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าในด้าน
ข้อดีส าหรับผู้สอนเป็นการช่วยลดเวลาในการจัดการเรียนการสอน คือ ครูน ามาใช้เป็นส่ือประกอบการ
สอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนหรือใช้สอนเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายข้ึน  ส าหรับผู้เรียนจะช่วย
กระตุ้นและเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าเพิ่มเติม อีกท้ังสามารถ
ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาแล้วได้ด้วยตนเอง ส่วนในด้านข้อจ ากัดการพัฒนามัลติมีเดียจะใช้ระยะเวลา 
งบประมาณและทีมงานท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถในหลายด้านมากพอสมควร ซึ่งสถาบัน                     
การศึกษาขนาดใหญ่อาจมีความพร้อม แต่ในโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะต่างจังหวัดยังขาดแคลนอีก
ท้ังบุคลากร ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาก็ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกันและควรจัดให้
เหมาะสมเพื่อผู้ใช้ส่ือมัลติมีเดีย 
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6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 6.1 งานวิจัยในประเทศ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน   
 เนื่องจากรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นทฤษฎีใหม่ งานวิจัยท่ีพบส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยในช้ันเรียนเพียงเท่านั้น และจากการศึกษาค้นคว้าไม่พบว่ามีงานวิจัยท่ีน ารูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย แต่พบงานวิจัยท่ีมี          
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างเป็นฐานในกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ ท่ีมีเพียง 2 เล่ม           
ซึ่งงานวิจัยท่ีพบสามารถสรุป ข้อมูลได้ ดังนี้       
 มงคล   เรียงณรงค์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ( CBL) ของนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา2 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ให้นักเรียนจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ให้นักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70          
ผ่านเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 4 โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน ใช้เวลาทดลอง 10 ช่ัวโมง 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 83.33 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 78.00 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 80.00 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.50 
 เกษมะณี ลาปะ (2559) ได้วิ จัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาสังคมศึกษา โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
และ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิก ให้นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป           
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน     
กุงแก้ววิทยาคาร จ านวน 24 คน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนร้อยละ 79.17      
มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 79.17 ขึ้นไป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน    
ร้อยละ 83.33 มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 73.75 ข้ึนไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานข้างต้น 
เป็นการน าวิธีสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานไปใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้รายวิชาอื่น ๆ แม้จะไม่ได้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องจากรูปแบบการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนใหม่จึงท าให้งานวิจัยในประเทศท่ีน ารูปแบบ      
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในการเรียนวรรณคดีไทยและสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยนั้นยังไม่ปรากฏผู้วิจัย แต่ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ เพราะผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานสามารถช่วยพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งเหมาะสมท่ีจะน ามาจัดกิจกรรมการสอนวรรณคดีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ืองอิเหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิง และนิทานเวตาล (เร่ืองที่ 10)        
 การศึกษางานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง และนิทานเวตาล (เรื่องท่ี 10) พบว่า มีผู้วิจัยหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง     
น าเนื้อหาวรรณคดีไทยเรื่องอิเหนา และนิทานเวตาลมาใช้ ด้วยวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งมีผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกันดังต่อไปนี้    
 วิไลวรรณ   ฉายจรุง (2548) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร     
การเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง นิทานเวตาล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5                  
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้  
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1            
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนอนุกูลนารี จ านวน 40 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เวลาในการ
ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อแผนการจัดกิจกรรม ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  มีดัชนีประสิทธิผลท่ีนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  และนักเรียน  
มีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก       
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 ฐิตาพร   วิภววาณิชย์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตนเอง เรื่อง
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา       
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตนเองเรื่องอิเหนา ตอน         
ศึกกะหมังกุหนิง 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตนเอง เรื่อง อิเหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิง ท่ีสร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดี เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 50 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 16 คาบ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตนเองเรื่อง อิเหนา ตอน  ศึกกะหมังกุหนิง และ             
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตนเองเรื่อง
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง มีประสิทธิภาพ 80.40/80.57 และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียน
วรรณคดีด้วยตนเอง เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05       
 รัตติกาล   บุญอาจ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีการสอนแบบใช้
แผนผังมโนทัศน์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  4  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิ ธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  และ                  
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและ    
หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน 80 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากนั้นจับสลากให้ห้องท่ี 1 เป็นห้องท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ และให้ห้องท่ี 2 เป็นห้องท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์ ใช้เวลาในการ
ทดลอง ห้องละ 8 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้แผนผังมโนทัศน์
เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี ซึ่งเป็น
แบบคู่ขนาน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 4    
กลุ่มท่ีสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ีย      
ของนักเรียนกลุ่มท่ีสอนใช้วิธีสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท้ังสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียคะแนน    
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ภานุวัฒน์ ศิริกัน (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเกมประกอบการเรียนรู้เรื่อง อิเหนา ตอน 
ศึกกะหมังกุหนิง มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาเกมประกอบการเรียนรู้วรรณคดีไทยของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามแก่นนคร และ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อ
วรรณคดีไทยในรูปแบบเกมประกอบการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน    
ขามแก่นนคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการการใช้ส่ือ
ประกอบการเรียนรู้ 2) แบสัมภาษณ์ 3) เกมประกอบการเรียนรู้วรรณคดีไทย เรื่อง อิเหนา ตอน     
ศึกกะหมังกุหนิง 4) แบบประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียโดยผู้เช่ียวชาญ และ 5) แบบประเมินความ   
พึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัด 
ขอนแก่น ส่ีห้องเรียน จ านวน 86 คน ซึ่งได้จากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ  ผลการวิจัยพบว่า     
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้ส่ือประกอบการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบเป็นเกมอาร์พีจี ผลการประเมินเกม
ประกอบการเรียนรู้วรรณคดีไทยมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การใช้เกมประกอบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก รวมถึงมีความเข้าใจในเนื้อหา
และการเรียนรู้วรรณคดีไทย เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ในรูปแบบใหม่ท่ีเป็นเกมประกอบ      
การเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยการเล่นเกมบนระบบอินเตอร์เน็ต ให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยกระตุ้น
ความสนใจของผู้ใช้ส่ือ         
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศดังข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย จะต้องใช้วิธีการสอน และส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานอย่างมีกระบวนและขั้นตอน       
ท่ีชัดเจน 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย      
 การศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือมัลติมีเดีย พบว่า มีผู้วิจัยได้
พัฒนาส่ือมัลติมีเดีย หรือน าส่ือมัลติมีเดียมาใช้ร่วมกับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งมีผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกันดังต่อไปนี้    
 วินิตา สร้อยเพชรประภา (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง      
ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ    
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย วัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย และ2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย      
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 30 คน ได้มาจากวิธีการสุ่ม   
อย่างง่ายด้วยการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 8 ช่ัวโมง เครื่องมือ    
ท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย 2) ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และ      
4) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ       
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก     
 พัชราวลัย จีนอนงค์ (2558) ได้พัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี 
ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับ  
หลังเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 2 โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิท
อินทราทร” ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง     
โดยใช้หลักอาสาสมัคร ใช้เวลาทดลอง 12 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 4 ด้าน  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย 3) ส่ือมัลติมีเดียเรื่อง 
ผ้าขาวม้าร้อยสี ส าหรับ นักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ          
5) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย
เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00/74.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียน
ด้วยส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผู้เรียน ท่ีมีต่อส่ือมัลตืมีเดีย เรื่อง ผ้าขาวม้า
ร้อยสีอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 
 เอกชน มั่นปาน (2559) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือ
มัลติมีเดียของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วรรณคดี เรื่อง สังข์ทอง 
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมี เดียวรรณคดี                  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ส่ือมัลติมีเดียมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าด้วยการสอนแบบปกติ และ3) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ        
ส่ือมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จ านวน 2 
ห้องเรียน รวม 80 คน ใช้เวลาในการทดลอง 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
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ประกอบด้วย 1) ส่ือมัลติมีเดียวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือมัลติมีเดียและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ      
4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่ือมัลติมีเดียวรรณคดี    
เรื่อง สังข์ทอง ตอน ก าเนิดพระสังข์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด มีค่าเท่ากับ 83.00/83.22  
2) คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย มีค่าเฉล่ีย 25.23  และ
คะแนนหลังเรียนของกลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเฉล่ีย 19.75 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05และ 3) พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดียวรรณคดีอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5  

 6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย     
 Shapiro and Niederhauser (2004) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเรียนรู้ผ่านไฮเปอร์เท็กซ์ 
(Hypertext) ผลการวิจัยพบว่า ไฮเปอร์มีเท็กซ์ ได้มีการผสมผสานมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เว็บ
เป็นช่องทางในการเผยแพร่และติดต่อส่ือสาร เช่น การน าเสนอข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการต่ืนตัวและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดีกว่าหนังสือ ซึ่งจากงานวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษาจะสัมพันธ์กับการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ 
อ้างอิง อีกท้ังประยุกต์ใช้ในการศึกษาท าให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงท าให้การเรียนการสอนไปสู่
เป้าหมาย การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ ท าให้เกิดการค้นหาและบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการเรียนไฮเปอร์เท็กซ์ ช่วยให้ ผู้เรียนเกิด       
ความคิดรวบยอดประสานกับกิจกรรมแก้ไขสถานการณ์ปัญหาและพัฒนาการสร้างความเข้าใจ      
ไปสู่ระบบการออกแบบท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 Chu (2006) ได้วิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้จากองค์ประกอบส าคัญของ        
ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีผลต่อความจ าและความสามารถในแก้ไขปัญหาของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คือ นักศึกษาภาควิชา MIS ชาวไต้หวัน จ านวน 224 คน โดยการแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 ใช้ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีข้อความตัวอักษรและภาพเคล่ือนไหวให้น าเสนอพร้อมกัน ส่วนกลุ่มท่ี 2 
ใช้ส่ือมัลติมีเดียท่ีใช้ข้อความตัวอักษรและภาพเคล่ือนไหวน าเสนอแบบเรียงล าดับ ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มทดลองมีผลความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านความจ าและการแก้ไขปัญหา ซึ่งผลคือ 
การแยกส่ือข้อความตัวอักษรกับภาพเคล่ือนไหวน าเสนอแบบเรียงล าดับนั้น มีผลต่อความจ าใน       
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่ าลง ส่วนกลุ่มท่ีใช้ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีข้อความตัวอักษรและภาพเคล่ือนไหว
ให้น าเสนอพร้อมกันสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ของความจ าและคะแนนการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ดีกว่า
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 Darrell and Paul (2008) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาผลของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัย 2,000 คน
โดยการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลแบบสอบถามประสบการณ์นักศึกษาวิทยาลัยปี 2546 ผลการเรียนรู้
ของนักเรียนประกอบด้วยการวัดผล 4 แบบ ได้แก่ 1) การพัฒนาส่วนบุคคลและสังคม 2) การได้รับ
การศึกษาโดยท่ัวไป 3) การพัฒนาด้านสติปัญญา 4) ผลประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
การเตรียมอาชีพ หลังจากการควบคุมตัวแปรของนักเรียนแล้ว ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สามารถส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนได้ดีกว่าตัวแปรพื้นฐานของนักเรียน นอกจากนี้
ผลการวิจัยช้ีให้เห็นการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ท่ีดี ซึ่งตัวแปร      
ด้านเทคโนโลยีท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นถึง 4-7 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีตัวแปรภูมิ
หลังของผู้เรียนมีผลต่อการเรียนเพียง 0.03-2 เปอร์เซ็นต์  ผลการวิจัยอาจไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่
ช้ีให้เห็นว่าการผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนในการศึกษา
ขั้นสูงในช้ันเรียนเพื่อประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด ควรให้ส่ือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือใช้ส่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบปกติ      
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือมัลติมีเดียข้างต้น     
แสดงให้เห็นว่า ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ มีบทบาทส าคัญต่อการสอน 
ท่ีผู้วิจัยหลายคนน ามาใช้สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนต่ืนตัวเกิดการเรียนรู้ เข้าใจบทเรียนท่ีเรียนนั้นได้
อย่างรวดเร็ว และจดจ าบทเรียนได้นานมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพจะน ามาใช้ได้จริงในห้องเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างดี นอกจากนี้ส่ือมัลติมีเดียยังสามารถช่วย   
ลดภาระให้ผู้สอนได้อีกด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจน าส่ือมัลติมีเดียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            

ปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว วัดผลการทดลองและหลังการทดลอง (One Group 
Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานโดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและแสดง
ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการวิจัย 
2. ขั้นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
3. ขั้นการด าเนินการวิจัย 
4. ขั้นการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล      

รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการทดลองมีดังนี้            
                 
ขั้นตอนที่ 1 ข้ันการเตรียมการวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้      

  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4          
  1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและการเรียน
การสอนวรรณคดีไทย         
  1.3 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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  1.4 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือมัลติมีเดียเพื่อ      
การเรียนรู้ 
  1.5 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน    
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       

  2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบาง
ปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 
ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังส้ิน จ านวน 542 คน      

  2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 ซึ่งก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)     
ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

                                                                   

ขั้นตอนที่ 2  ข้ันการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  
ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการทดลอง ดังนี้ 

  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานจ านวน 4 แผน        
  1.2 ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เป็นส่ือมัลติมีเดียท่ีใช้ประกอบการสอนในขั้นตอน  
ท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ จ านวน 4 ส่ือ       
  1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลังเรียน       
การจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   
  1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานซึ่งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง   
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน 4 แผน โดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้    
   2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน    
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ท 5.1 : เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงรวมท้ังศึกษาวิ เคราะห์ตัว ช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับ              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  

   2.1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณคดีและ
แนวทางการสอนวรรณคดีไทย        
   2.1.3 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.1.4 ก าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการทดลอง เพื่อสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน 4 แผน แผนละ 3 คาบรวมท้ังส้ิน       
12 คาบ ดังรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ตามตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
แผนการจัด          
การเรียนรู้ที่ 

สาระการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 
ระยะเวลา 

(คาบ) 

1 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
เน้ือเร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบของเร่ือง 

ได้แก่  โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตัวละคร ฉาก  
กลวิธีการแต่ง 

3 

2 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านสังคม และ

ข้อคิดวรรณคดี 
3 

3 นิทานเวตาล (เร่ืองที่10) 
เน้ือเร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบของเร่ือง 

ได้แก่  โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตัวละคร ฉาก    
กลวิธีการแต่ง 

3 

4 นิทานเวตาล (เร่ืองที่ 10) 
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านสังคม และ

ข้อคิดวรรณคดี 
3 

รวม 12 

 

 ในการจัดการเรียนรู้ใช้เนื้อหาวรรณคดีไทย จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วยวรรณคดีเรื่อง
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง และนิทานเวตาล (เรื่องท่ี 10) แผนการ จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 
สาระส าคัญ มาตรฐานตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ คุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีขั้นตอน ดังนี้
 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
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ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจคือ ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ กราฟิก เสียง ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และวีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหาวรรณคดีไทย ท่ีเรียนเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้ เกิดความอยากเรียนอยากรู้          
อยากค้นหาค าตอบ 

ขั้นตอนท่ี 2 ปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ คือ ผู้เรียนช่วยกันต้ังปัญหาท่ีตนเองสงสัย
จากส่ือมัลติมีเดียท่ีผู้สอนน าเสนอเมื่อผู้เรียนพบปัญหาท่ีสงสัยแล้วจึงท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
จ านวนกลุ่มนั้นจะต้ังขึ้นตามจ านวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด ผู้สอนควรต้ัง
ปัญหาเองเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นในส่ิงท่ีเป็นตามตัวชี้วัด 
 ขั้นตอนท่ี 3 ค้นคว้าและคิด คือ ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้สอนจะเดินตามกลุ่มเพื่อให้ค าปรึกษาเวลาท่ีผู้เรียน มีปัญหาและ
เกิดข้อสงสัย 
 ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอผลงาน คือ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงานผลการศึกษาค้นคว้าหน้า
ช้ันเรียนในรูปแบบ PowerPoint ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล คือ ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมินจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการท างานกลุ่มช้ินงานและใบงาน 
   2.1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหา และการใช้
ถ้อยค าภาษา จากนั้นผู้วิจัยจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์            
   2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน  3  คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากนั้นน า
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 คน มาค านวณหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence ) โดย IOC มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกรายการประเมิน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ี 0.50 
แสดงว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  
   2.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้ว จ านวน 1 แผน ไปทดลอง
จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4/9 
จ านวน 45 คน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียนในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบดู
ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลการทดลองการจัดการเรียนรู้กับห้องเรียน       
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ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนในขั้นกระ ตุ้นความสนใจ ใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ โดยปรับระยะเวลาให้กระชับขึ้น ด้วยการ
ก าหนดว่าข้ันกระตุ้นความสนใจไม่ควรใช้เวลาเกิน 5 นาที/ส่ือ     
   2.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงให้สมบูรณ์และน าไปใช้ทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง  

 2.2 การสร้างส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน เป็นส่ือมัลติมีเดียท่ีใช้ประกอบการ
สอนในขั้นที่ 1 ข้ันกระตุ้นความสนใจ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน           
มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้         
   2.2.1 ศึกษาเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิงและ
นิทานเวตาล (เรื่องท่ี 10) จากหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4      
   2.2.2 แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตามเนื้อหาสาระท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแบบแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงการจัดล าดับเนื้อหาตามข้อเสนอแนะ    
   2.2.3 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้          
   2.2.4 สร้างสตอรี่บอร์ด (Story Board) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน าเสนอส่ือใน
รูปแบบต่าง ๆ ลงบนกระดาษเพื่อให้การน าเสนอเป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไป  
และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข  
   2.2.5 น าสตอรี่บอร์ด (Story Board)ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วมาสร้าง
เป็นส่ือมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้ันตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1, 3 และโปรแกรม E-book ในแผนการจัด   
การเรียนรู้ที่ 2, 4          
   2.2.6 น าส่ือมัลติมีเดียท่ีแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของการน าเสนอเนื้อหา โดยใช้แบบประเมินคุณภาพส่ือ
มัลติมีเดียท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านส่ือมัลติมีเดีย มีลักษณะเป็น    
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scals) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert, quotedinBest 
1986) มีระดับคุณภาพในการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง และไม่มี
คุณภาพ ดังนี้ 
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   ระดับ    5   หมายถึง  ดีมาก    
    ระดับ     4   หมายถึง  ดี    
    ระดับ     3   หมายถึง  ปานกลาง   
    ระดับ     2   หมายถึง  ต้องปรับปรุง   
    ระดับ   1      หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ 

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉล่ีย ใช้วิธีหาค่าเฉล่ียแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ในการแปล 
ความหมายค่าเฉล่ียของกลุ่มดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2554: 121)  

 ค่าเฉลี่ยของการแปลความหมาย  ระดับความคิดเห็น   
   4.51 - 5.00   มากท่ีสุด   
   3.51 – 4.50   มาก    
   2.51 – 3.50   ปานกลาง   
   1.51 – 2.50   น้อย    
   1.00 – 1.50   น้อยท่ีสุด 

ส่ือมัลติมีเดียมีคุณภาพใช้ได้ท่ีค่าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไปโดยได้ค่าเฉล่ีย ( ̅) รวมท้ัง 4 ส่ือ เท่ากับ 4.25 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก (รายละเอียดภาคผนวก
หน้า 140) ผู้เช่ียวชาญให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ในการปรับปรุง ดังต่อไปนี้1) แนะน าให้ปรับปรุงในด้าน
เสียง คือ ควรใช้เสียงบรรยายท่ีชัดเจน ไม่ใส่เอฟเฟกต์ (Effect) แต่งเสียงมากเกินไป 2) แนะน าให้
เพิ่มเติมภาพเคล่ือนไหวในส่ือ และ 3) แนะน าให้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเรื่องลักษณะ       
ค าประพันธ์ ในส่ือ E-book         
   2.2.7 ปรับปรุงส่ือมัลติมีเดียตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และน าส่ือ       
ท่ีปรับปรุงไปทดลองตามแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน       
1 ส่ือ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 จ านวน 45 คน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียนในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบดูระยะเวลาการใช้ส่ือมัลติมีเดียในขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความ
สนใจ ผลการทดลองพบว่าบางส่ือใช้ระยะเวลานานจึงปรับเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม   
   2.2.8 ปรับปรุง ส่ือมัลติมีเดียให้สมบูรณ์ และน าส่ือมัลติมีเดียไปเป็น
เครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานในขั้นตอนท่ี 1 ข้ันกระตุ้นความสนใจ   
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2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยแบบทดสอบในการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
(Pretest) และหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) จะเป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อสลับตัวเลือก 
ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้      
   2.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน     
ท 5.1 : เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงรวมท้ังศึกษาวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร      
   2.3.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างเครื่องมือผลทางการศึกษา
   2.3.3 วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัดเรื่องการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
   2.3.4 จัดท าตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ (Test Blueprint)  
ตารางท่ี 3 วิเคราะห์เนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยตามแนวคิด   
ด้านพุทธิพิสัยของบลูม 

 
มาตรฐาน 

 
ตัวชี้วัด 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต์
ใช

้ 

วิเ
คร

าะ
ห ์

สัง
เค

รา
ะห

 ์

ปร
ะเม

ินค่
า 

รว
ม(

ข้อ
) 

อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 

มาตรฐาน : ท 5.1 
เข้าใจและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น  วิ จ า ร ณ์
ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

1.วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น 

2 1 1 3 - 1 8 

3.วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

- 1 - 2 - 1 4 

4.สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีแลวรรณกรรม
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

- - 2  - 1  - 3 
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ตารางท่ี 3  วิเคราะห์เนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยตามแนวคิด   
ด้านพุทธิพิสัยของบลูม (ต่อ) 

 
มาตรฐาน 

 
ตัวชี้วัด คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต์
ใช

้ 

วิเ
คร

าะ
ห ์

สัง
เค

รา
ะห

 ์

ปร
ะเม

ินค
่า 

รว
ม(

ข้อ
) 

นิทานเวตาล (เรื่องที ่10)  

มาตรฐาน : ท 5.1 เข้าใจ
และแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์ วรรณค ดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่ าและน าม า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

1.วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น 

2 1 1 3 - 1 8  

3.วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ 

- 1 - 2 - 1 4  

4.สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

- - 2  - 1 - 3  

รวม 4 4 6 10 2 4  

 

 

   2.3.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมตัวช้ีวัด โดยแต่ละข้อให้มี
ตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 1 ตัวเลือก ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด
ได้ 0 คะแนน และคัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพจ านวน 30 ข้อ โดยคัดเลือกให้ครอบคลุมตัวช้ีวัด        
ท่ีก าหนดไว้เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้    
   2.3.6 น าเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ตาราง
วิเคราะห์แบบทดสอบต่อท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษาความถูกต้องของข้อค าถาม 
จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

หมายเหตุ: แบบทดสอบได้มีการสร้างเผื่อตามโครงสร้างเดิม เป็นจ านวน 60 ข้อ 

30 
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   2.3.7 น าเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้และด้าน
วัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบจากนั้น
น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มาค านวณหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยเมื่อ IOC มากกว่า0.50 แสดงว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และตัวช้ีวัด จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 0.33-
1.00  ซึ่งการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบมีปรนัยจ านวน 3 ข้อ ท่ีไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์
ได้ตรงตามตัวช้ีวัด ผู้วิจัยจึงปรับแก้ค าถามและตัวเลือกของแบบทดสอบปรนัยตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญให้มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 การปรับแก้ค าถามและตัวเลือกแบบทดสอบปรนัยตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ข้อสอบเดิม ข้อสอบใหม ่

- ปรับลักษณะค าถาม เพราะ
ไม่ชัดเจนเร่ืองการประยุกต์ใช้ 
 

1. “ถึงไม่เลี้ยงบุษบาช่ัว                   
แต่เขารู้อยู่ว่าตัวน้ันเป็นพ่ี 
อันองค์ท้าวดาหาธิบดี  
น้ันมิใช่อาหรือว่าไร” 
ค าประพันธ์ข้างต้นตรงกับคุณธรรม
ในข้อใดที่ได้จากตัวละครอิเหนา              
(การประยุกต์ใช้) 
 ก. ความกตัญญู  
 ข. ความรับผิดชอบ  
 ค. ความเสียสละ   
ง. ความเมตตากรุณา 

1. “ถึงไม่เลี้ยงบุษบาช่ัว                   
แต่เขารู้อยู่ว่าตัวน้ันเป็นพ่ี 
อันองค์ท้าวดาหาธิบดี  
น้ันมิใช่อาหรือว่าไร” 
ค าประพันธ์ข้างต้นคุณธรรมใดของ
อิเหนาเป็นแบบอย่างที่ควรน ามาปฏิบัติ
ในปัจจุบันมากท่ีสุด (การประยุกต์ใช้) 
 ก. ความกตัญญู  
 ข. ความรับผิดชอบ  
 ค. ความเสียสละ   
 ง. ความเมตตากรุณา 

- ปรับลักษณะค าถาม  
- ปรับตัวเลือกให้แสดง
พฤติกรรม         
 
 

2. ข้อใดกล่าวถึงข้อคิดที่ได้รับจาก
เร่ืองอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
ส าหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน              
(การประยุกต์ใช้)   
 ก. ความกล้าหาญ ต้องไม่หวาดหว่ัน
พร่ันพรึงต่อข้าศึกศัตรู 
 ข. ความเข้มแข็ง การมีความ
แข็งแกร่งของชายชาตินักรบในการ
ท าศึกสงคราม 

2. การกระท าของบุคคลในข้อใดที่น า
ข้อคิดจากเร่ืองไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
(การประยุกต์ใช้) 
 ก. ปืนเก็บของที่มีผู้ท าตกหล่นไปส่งครู
เพ่ือตามหาเจ้าของ 
 ข. ปิ่นรักนวลสงวนตัวไว้เพ่ือชายที่ตน
รักเมื่อถึงเวลาเท่าน้ัน 
 ค. ปันให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ 
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ตารางท่ี 4 การปรับแก้ค าถามและตัวเลือกแบบทดสอบปรนัยตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ข้อสอบเดิม ข้อสอบใหม ่

 ค. ความรักและความหลงใหลควร
รู้จักแยกแยะให้ออกระหว่างความรัก
และความหลง 
 ง. ความรักในศักด์ิศรี การมีขัตติยะ 
มานะหรือส านึกในเกียรติแห่งวงศ์
ของตนเอง 

ง.  ปานชอบบริจาคทุนทรัพย์และ
สิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

- ปรับตัวเลือกเป็นการแสดง
พฤติกรรม 
 

3. จากวรรณคดีเร่ืองอิเหนา ตอน        
ศึกกะหมังกุหนิง ความรักในรูปแบบ
ใดที่สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคม                                          
(การประยุกต์ใช้)  
 ก. ความรักแบบลุ่มหลง    
 ข. ความรักแบบชายหญิง  
 ค. ความรักแบบพ่อแม่ลูก   
 ง. ความรักแบบเพ่ือนพ้อง 

3. จากวรรณคดีเร่ืองอิเหนา ตอน        
ศึกกะหมังกุหนิง ความรักในรูปแบบใด
ที่ส ร้างปัญหาให้ แก่ ชี วิตและสังคม                                          
(การประยุกต์ใช้)  
 ก.พัทช่วยติวหนังสือวิชาคณิตศาสตร์
ให้รินทุกคร้ังหลังเลิกเรียน 

 ข. พิมพยายามเก็บเงินค่าขนมไปซื้อ
ของให้คนที่แอบชอบทุกวัน  
  ค. พรช่วยลูกท าการบ้านทุกวิชาเพ่ือ
น าไปส่งครูให้ได้คะแนนเต็ม 

 ง. พีทพยายามเข้าไปช่วยเหลือเพ่ือน
ทุกคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท 

           
   2.3.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยไปทดลองใช้        
(Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีเคยเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง และนิทาน
เวตาลเรื่องท่ี 10 แล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติรายข้อเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์การก าหนดค่าความยากง่าย (p) คือ 0.20 – 0.80 และ      
ค่าอ านาจจ าแนก (r) คือ ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป ถือว่าข้อสอบสามารถจ าแนกผู้เรียนเก่งและอ่อนได้      
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 186-188) ซึ่งจากการหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบได้ค่า
ระหว่าง 0.27- 0.80 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ค่าระหว่าง 0.22 - 0.57 จากนั้นคัดเลือก 
แบบทดสอบไว้จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ 1) เลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 2) เลือกข้อสอบ
ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดท่ีก าหนดตามโครงสร้างข้อสอบ (ภาคผนวกหน้า 148)            
   2.3.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย จ านวน    
30 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson)    
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(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 182) มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นมาก ซึ่ง ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.86          
   2.3.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีปรับปรุง
แก้ไข แล้วไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/ 6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

  2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน     
   2.4.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากเอกสารและต าราท่ีเกี่ยวข้อง   
   2.4.2  สร้างแบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิธีของลิเคิร์ท (Likert,quoted in Best, 1986: 182) ดังนี้ 

   5 หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด   
   4 หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก   
   3 หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยในระดับปานกลาง   
   2 หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อย   
   1 หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด  

 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉล่ีย ใช้วิธีหาค่าเฉล่ียแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าเฉล่ียของกลุ่มดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196) ดังนี้   

ค่าเฉลี่ยของการแปลความหมาย  ระดับความคิดเห็น 

    4.50 – 5.00   มากท่ีสุด   
    3.50 – 4.49   มาก  

   2.50 – 3.49   ปานกลาง  
   1.50 – 2.49   น้อย  
   1.00 – 1.49   น้อยท่ีสุด  

   2.4.3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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  2.4.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลตรวจสอบความ
ถูกต้องและหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ในการถาม IOC (Index of 
ltem Objective Congruence) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่า              
มีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ            
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00       
   2.4.5 ปรับปรุงแก้ไขสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
ท้ัง 3 คน จากนั้นน าแบบทดสอบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ         
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว       
ไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง        
                        

ขั้นตอนที่ 3  ข้ันด าเนินการวิจัย 

  
 1. รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อน    
สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 144) ซึ่งมีรูปแบบ 
ดังนี้ 

T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน            
X     แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน       
T2  แทน การทดสอบหลังเรียน 
2. การด าเนินการวิจัย        

  2.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย ก่อนเรียน (Pre-Test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ       
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ก าหนดเวลา 50 นาที      

การทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง การทดสอบหลังทดลอง 
T1 X T2 
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  2.2 ผู้วิจัยจัดให้กลุ่มตัวอย่างเรียนวรรณคดีไทย ท่ีจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ    
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมท้ังส้ิน 
12 คาบ           
  2.3 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
หลังเรียน (Post-Test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
ก าหนดเวลา 50 นาที         
  2.4 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

 

ขั้นตอนที่ 4  ข้ันการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและเพื่อสรุปผล     
การทดลอง ดังนี้           

1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4       

ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานซึ่งใช้ค่าเฉล่ีย ( ̅)        
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และน าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนจัด       
การเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน       
(t-test dependent)  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานซึ่งใช้ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  ในครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้    
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน           
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     

ปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน 45 คน
ปรากฏดังตารางท่ี 5                   

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

t p 

ทดสอบก่อนเรียน 45 30 11.91 4.48 -9.645 .000 

ทดสอบหลังเรียน 45 30 19.22 4.28 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน      
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน             

( ̅ = 19.22, SD = 4.28) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( ̅ = 11.91, SD = 4.48) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน    

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน 45 คน ซึ่งจ าแนกเป็นภาพรวมและรายด้าน จ านวน 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 

โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ̅) และระดับความคิดเห็น ปรากฏดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับ           

ความคิดเห็น 
ล าดับที่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนเรียนรู้การเรียนวรรณคดีไทยที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแล้วมีความเข้าใจเน้ือหา 

4.31 0.70 มาก     4 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได้  4.42 0.69 มาก     3 

3. นักเรียนรู้จักการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพ่ือน  4.56 0.66 มากท่ีสุด     1 

4. นักเรียนได้รู้จักแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมที่หลากหลาย 4.44 0.66 มาก     2 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนต้ังค าถามและค้นหาค าตอบในสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ 

4.22 0.70 มาก     5 

6. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นในทุกข้ันตอนของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

4.13 0.94 มาก     6 

รวมด้านการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ 4.35 0.60 มาก    (2) 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
7. นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน 4.56 0.66 มากท่ีสุด     3 

8. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน 4.58 0.69 มากท่ีสุด     1 

9. ครูคอยแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 4.58 0.69 มากท่ีสุด     1 
10.การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกลุ่ม 4.31 0.85 มาก     4 

รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.51 0.60 มากที่สุด    (1) 
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ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้รู้    
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับ           

ความคิดเห็น 
ล าดับที่ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

11. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่ศึกษาเพ่ิมข้ึน 4.31 0.70 มาก     3 

12. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 4.42 0.72 มาก     1 
13. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

4.33 0.77 มาก     2 

14. นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 4.27 0.72 มาก     5 

15. นักเรียนสามารถน าทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.29 0.76 มาก     4 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.32 0.51 มาก    (3) 

ความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกด้าน 4.39 0.51 มาก     - 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็น       

ด้วยมาก ( ̅ = 4.38, SD = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียน

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ีหนึ่ง ( ̅ = 4.51, SD = 0.60) รองลงมา ได้แก่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( ̅ = 4.35, SD = 0.60) และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ นักเรียนมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นล าดับสุดท้าย ( ̅ = 4.28, SD = 0.57) ซึ่งแต่ละด้าน                
มีรายละเอียด ดังนี้         
 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อนักเรียน 

และครูคอยช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง มีผลการแสดงความคิดเห็นเท่ากัน ( ̅ = 4.58,           

SD = 0.69) นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน ( ̅ = 4.56, SD = 0.66) และ     

การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกลุ่ม ( ̅ = 4.31, SD = 0.85) ตามล าดับ 
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ นักเรียนรู้จักการท างานโดยใช้

กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพื่อน ( ̅ = 4.56 SD = 0.66) นักเรียนได้รู้จักแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม    

ท่ีหลากหลาย ( ̅ = 4.44, SD = 0.66) นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้ ( ̅ = 4.42, 
SD = 0.69) นักเรียนเรียนรู้การเรียนวรรณคดีไทยท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
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สร้างสรรค์เป็นฐานแล้วมีความเข้าใจเนื้อหา ( ̅ = 4.31, SD = 0.70) กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนต้ัง

ค าถามและค้นหาค าตอบในส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ ( ̅ = 4.22, SD = 0.70) และกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์             

( ̅ = 4.13, SD = 0.94) ตามล าดับ 
 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  นักเรียนได้ฝึกกระบวน       

การท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ( ̅ = 4.42, SD = 0.72) นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

และการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ ( ̅ = 4.33, SD = 0.77) นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ี

ศึกษาเพิ่มขึ้น ( ̅ = 4.31, SD = 0.70) นักเรียนสามารถน าทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( ̅ = 4.29, SD = 0.76) นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 

( ̅ = 4.27, SD = 0.72) ตามล าดับ       
 ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาวรรณคดีท่ีเรียนได้ดี มีทัศนคติท่ีดีต่อ       
การเรียนวรรณคดีมากยิ่งขึ้น และนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน คือ ท าให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับครูผู้สอนและเพื่อน
ในช้ันเรียน นักเรียนมีความสนุกและกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รู้จักแหล่ง
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ได้แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายท้ังในและนอก
ห้องเรียน อีกท้ังท าให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการท างานกลุ่มกับเพื่อนในช้ันเรียน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในครั้งนี้ เป็นการวิจัยทดลองการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว วัดผลการทดลองและหลังการทดลอง 
(One Group Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 1 
ห้องเรียน คือ ห้อง ม.4/6 จ านวน  45  คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย ท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน 4 แผน 2) ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ        
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้          
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ประเมินในด้านการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ    
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)      
แล้วน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ    
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
เป็นผลท่ีสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาจากกระบวนการใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) และแนวทางพัฒนาความคิดแนวขนาด (Parallel 
Thinking) ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ซึ่งเป็นหนึ่งแนวทางการสอนแบบ Active learning คือการ
จัดการสอนให้ผู้เรียนต่ืนตัว การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นแนวคิดท่ีจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
ในเรื่องของทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การจัด
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เหมาะสม ใช้ส่ือกระตุ้นให้เกิดทักษะคิด โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาข้อมูล ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนค้นพบความรู้และมีกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สามารถวิเคราะห์เป็น สร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้
นี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด และฝึกให้นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคมท่ีดีขึ้น
ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม ท างานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  ดังจะเห็นได้จากขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย
รูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่ ข้อความ กราฟิก เสียง ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และวีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวกับ
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เนื้อหาวรรณคดีไทย ท่ีเรียนเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนอยากรู้ อยากค้นหา
ค าตอบ 

ส่ือมัลติมีเดียกระตุ้นความสนใจ ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเอง มีการน าเสนอหลากหลายรูปแบบ
ประกอบด้วยข้อความ กราฟิก เสียงบรรยาย ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และวีดิทัศน์เพื่อให้เนื้อหา
ในส่ือมัลติมีเดียนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาของผู้เรียน และส่ือมัลติมีเดียในขั้นท่ี 1 นี้ สามารถกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเกณฑ์       
การประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิริยะ           
ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ข: 48) ท่ีกล่าวว่า การใช้ส่ือมัลติมีเดียถือเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี ท้ังรูปภาพ เสียงข้อความต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ ผู้สอนจ าเป็นจะต้องเลือกส่ือท่ีเกี่ย วข้องกับ
เนื้อหา โดยท่ีส่ือนั้นเป็นส่ือท่ีกระตุ้นความสนใจหรือสร้างแรงบันดาลใจในบทเรียนนั้น ๆ ได้ดีจะส่งผล
ต่อผู้เรียนได้มาก อีกท้ังส่งผลให้ผู้เรียนอยากหาค าตอบในเนื้อหาท่ีเราจะท าการเรียนการสอน ท านอง
เดียวกันกับความคิดเห็นของ มงคล เรียงณรงค์ (2557 : 181) ท่ีกล่าวว่า ส่ือมัลติมีเดียเป็นส่ือ        
การเรียนรู้ท่ีสร้างความสนใจให้กับเด็กได้ดี นอกจากนั้นส่ือการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียน
เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวเด็ก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสุดา       
พรวัฒนกุล (2558: 72) ท่ีได้ศึกษาผลการเรียนรู้วรรณคดีไทย กลอนบทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ส่ือประสม พบว่าการเรียนวรรณคดีไทยในรูปแบบ
ส่ือประสมมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ช่วยสร้างความเข้าใจมากขึ้น และผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชน มั่นปาน (2559: 97) 
ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ส่ือมัลติมีเดียกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องสังข์ทอง ได้กล่าวว่า ส่ือมัลติมีเดียท่ีน าเสนอในรู ปแบบ 
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กราฟิก และเทคนิคการใช้เสียงต่าง ๆ ตัวกระตุ้นเหล่านี้ท าให้ส่ือ
น่าสนใจ ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ และผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียน ท่ีเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดียสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ รวมถึง
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 ขั้นตอนท่ี 2 ต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ คือ ผู้เรียนช่วยกันต้ังปัญหาท่ีตนเองสงสัย
จากส่ือมัลติมีเดียท่ีผู้สอนน าเสนอ เมื่อผู้เรียนพบปัญหาท่ีสงสัยแล้วจึงท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
จ านวนกลุ่มนั้นจะต้ังขึ้นตามจ านวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเนื้อหาท่ีเรียน และผลการสังเกตในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ ในช่วงแผนการจัดการเรียนรู้แรก นักเรียนยังระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา            
ไม่หลากหลาย บางกลุ่มก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น จึงท าให้ใช้เวลาท ากิ จกรรมในขั้นตอนนี้
ค่อนข้างมาก เป็นเพราะนักเรียนไม่เคยชิน ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักต้ังประเด็นปัญหา โดย
ใช้ค าถาม หรือยกสถานการณ์ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง เช่น ปัญหาจากการอ่านบทประพันธ์เรื่องอิเหนา 
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ตอน ศึกกะหมังกุหนิงพบคุณค่าทางวรรณศิลป์อะไรบ้าง มีประเด็นใดท่ีควรน ามาเป็นประเด็นใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการท้าทายความสามารถในการคิดของนักเรียน ก าหนดหัวข้อ
ในการศึกษาร่วมกัน สอดคล้องกับ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2550: 62) ท่ีกล่าวว่า ผู้สอนต้องสนับสุนนให้
ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยค าถามหรือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนจะเป็นจุดเริ่มต้นการคิด   
ให้ผู้เรียนพยายามให้ได้ค าตอบหรือแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนจะต้องใช้ความคิดมากขึ้น การท่ีผู้เรียน
แสวงหาค าตอบหรือตอบค าถามด้วยตนเองผู้สอนต้องยึดหลักว่าตอบช้าดีกว่าไม่ตอบ   
 ขั้นตอนท่ี 3 ค้นคว้าและคิด คือ ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้สอนจะเดินตามกลุ่มเพื่อให้ค าปรึกษาเวลาท่ีผู้เรียนมีปัญหา และ
เกิดข้อสงสัย จากการสังเกตในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการค้นคว้ า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน ซึ่งแหล่งข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ง่าย คือ แหล่งข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ตแต่ในอินเตอร์เน็ตมีท้ังข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และเช่ือถือไม่ได้ ผู้สอนจึงต้องให้แนวทางใน
การค้นคว้าหาข้อมูลหลัก ๆ ไว้เป็นใบความรู้ โดยให้นักเรียนรู้จักเลือกข้อมูลท่ีสามารถเช่ือถือได้มาใช้
ในการวิเคราะห์ประเด็นท่ีต้องการศึกษา ท านองเดียวกันกับแนวคิดของ ชนาธิป พรกุล (2554: 60)    
ท่ีกล่าวว่า ผู้เรียนจะเป็นนักคิด เมื่อครูให้โอกาสผู้เรียนได้คิด ส่งเสริมการคิดของผู้เรียน ได้ปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ถามค าถาม และวิจารณ์ ผู้เรียนแต่ละ
คนมีบทบาทเป็นครู เป็นผู้เรียน และเป็นผู้ฝึกท่ีช่วยให้ผู้อื่นคิดและเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
ซึ่งมีครูเป็นแบบอย่างในการคิด ให้ค าแนะน า และช่วยจุดประกายความคิดของผู้เรียนอย่าง ใกล้ชิด 
และ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559: 8) ท่ีกล่าวว่า การสอนท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างดีนั้นต้องมี
กระบวนการท่ีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยได้ศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ ทดลอง        
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงานของตนเองออกมาอย่างมีคุณภาพ    
 ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอผลงาน คือ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงานผลการศึกษาค้นคว้าหน้า
ช้ันเรียนในรูปแบบ PowerPoint ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม จากการสังเกตในระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจ าเป็นต้องมาน าเสนอผลงานท่ีได้สร้างสรรค์มาหน้าช้ันเรียน ส าหรับ
ช้ินงานในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 นักเรียนน ามาเสนอข้อมูลยังไม่มีแหล่งค้นคว้าท่ีหลากหลาย อีก
ท้ังช้ินงานยังไม่แสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์เท่าท่ีควร แต่ในคาบถัดมาช้ินงานท่ีนักเรียนน ามาเสนอ
มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างหลากหลายและช้ินงานของทุกกลุ่มท่ีน าเสนอมีความ
น่าสนใจและสร้างสรรค์ขึ้นเรื่อย ๆ ทุกกลุ่มตามค าแนะน าของครูและเพื่อนร่วมช้ันเรียนท่ีช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น สอดคล้องกับดวงกมล สินเพ็ง (2553: 141) ท่ีกล่าวว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการได้
แลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกันหรือการซักถามในแง่มุมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้เกิดความคิด 
เกิดการไตร่ตรอง การแลกเปล่ียนข้อมูลจึงท าให้ผู้เรียนต้องคิดขยายความอธิบายให้ได้ ผู้สอนต้อง    
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการคิด แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและให้การยอมรับ  
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ขั้นตอนท่ี 5 ข้ันประเมินผล ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมินจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการท างานกลุ่มช้ินงานและใบงาน ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการประเมินผล  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม  
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
และมีความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ีตนเองได้สร้างขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการท างานกลุ่ม 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงขึ้น ดังท่ี วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ข: 4) กล่าวว่า
ผลการวิจัยเรื่องการสอนแบบคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการน าเสนอ ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม และทักษะใน
การบริหารเวลา ทักษะเหล่านี้จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท าให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนย่อม
สูงขึ้น สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552ค) เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวทางการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม แบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่ีหลากหลาย     
ฝึกการท างานท่ีใกล้เคียงกับชีวิต ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน จะท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานพัฒนาขึ้น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล เรียงณรงค์ (2558) ท่ีวิจัยเ รื่องการพัฒนาทักษะ      
การเรียนรู้ท่ี 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา2ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ  ท่ี 21 ของนักเรียนจากการกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
นักเรียนร้อยละ 83.33 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.00 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนักเรียนร้อยละ 
80.00 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ รวมถึงงานวิจัยของ 
เกษมะณี ลาปะ (2559) ท่ีได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 83.33 
มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 73.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
 ด้วยเหตุนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ด้วย
กระบวนการขั้นตอนท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้ังแต่ขั้นกระตุ้นความสนใจขั้นตั้งปัญหาและ
แบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นค้นคว้าและคิด ขั้นน าเสนอผลงาน และขั้นประเมินผลเป็นการจัด
กิจกรรมทุกขั้นตอนสอดคล้องและสัมพันธ์กันโดยยึดวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังยังฝึกให้
ผู้เรียนได้คิด ค้นคว้าแสวงหาข้อมูลด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการ
กลุ่มจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ 
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ีหนึ่ง ท้ังนี้
เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ท่ีเป็นหนึ่งแนว
ทางการสอนแบบ Active learning คือการจัดการสอนให้ผู้เรียนต่ืนตัว ซึ่งการสอนในแนวทางนี้ผู้สอน
จะช่วยสร้างบรรยากาศ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ยิ้มแย้มแจ่มใส จัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูคอยแนะน าและ
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างท่ัวถึงแบบกลุ่มย่อย สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และเสริมแรงทางบวก
ให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอสอดคล้องกับความคิดเห็นของวิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ข: 57) ท่ีกล่าว
ไว้ว่า บรรยากาศการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนั้น จะต้องมีการจัด    
การเรียนต้องเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางใช้แหล่งข้อมูลและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวนักเรียนให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้า ท้ังสนับสนุนให้นักเรียนคิด คิดได้อย่างอิสรเสรีบนพื้นฐานของจุดประสงค์การเรียนรู้     
ท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิม และข้อมูลใหม่ท่ีค้นคว้ามา จัดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
ด้วยค าถาม โดยครูผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้น ส่งเสริมและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเองขึ้นมาได้ และประเมินผลนักเรียนตามสภาพ
จริง เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นของ วราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2557: 29) ท่ีกล่าว
ว่า การพัฒนาความคิดของผู้เรียนบรรยากาศในการเรียนรู้แนวการสอนแบบ Active learning เป็น  
ส่ิงส าคัญท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียน ส่ิงแวดล้อมต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์         
ในการร่วมกิจกรรม คือ การท่ีผู้สอนจะต้องสร้างบรรยากาศท่ีจะท าให้นักเรียนไม่เครียด กล้าแสดง
ความคิดเห็นท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ในกิจกรรมท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร์ วงศ์ค าจันทร์ (2558 : 130) ท่ีพบว่า      
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มมาก         
มีความกระตือรือร้นสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้     
 ส าหรับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ช่วยให้นักเรียนรู้จักการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพื่อน นักเรียนได้รู้จักแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมท่ีหลากหลายและเรียนแล้ว
มีความเข้าใจเนื้อหา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 5 ขั้นตอนท่ีนักเรียนได้ฝึก
กระบวนการท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียนแล้วต้องฝึกฝนการตั้งค าถาม การแสวงหาค าตอบของ
ค าถาม โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน มาสร้าง      
องค์ความรู้ใหม่ของตนเอง สอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559: 71) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
อย่างต่ืนตัว ท้ังทางกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
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การเรียนรู้ท้ัง 4 ด้านของผู้เรียนนั้นต้องมีมากกว่าผู้สอน และผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  มีชีวิตชีวาในการเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยผู้สอนควรใช้หลักทางจิตวิทยามาช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความหมายกับผู้เรียนและสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ
สอดคล้องงานวิจัยของ นรินทร์ วงศ์ค าจันทร์ (2558: 132) ท่ีได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning พบว่า การน าการเรียนรู้แบบ Active learning มาใช้ในการเรียนการสอนส่งผลให้
นักเรียนไม่เบ่ือหน่าย เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
ได้แก่ Internet ได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนเอง     
 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนได้ฝึกกระบวนการท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยผู้สอนจะเป็นผู้ท่ีคอยให้ค าแนะน า
และออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการน าเสนอ
ข้อมูลน าไปสู่การสร้างช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม สอดคล้องกับผลการประเมินการเรียนการสอน
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานของ วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ (2557ก: 63) ท่ีพบว่า ผู้เรียนมีการ
พัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการ
น าเสนอ และทักษะในการบริหารเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมะณี ลาปะ (2559: 101) ท่ีได้
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(CBL) ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาสังคมศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับผังกราฟิก ส่งผลต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนได้มากขึ้น ได้ต้ังประเด็นปัญหาและ
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และน าความรู้ท่ีได้จากการอภิปรายร่วมกันมาสรุปองค์ความรู้ 
และสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มในรูปแบบท่ีท าให้ผู้อื่นสนใจได้อย่างดี    
 จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังกล่าว เป็นเหตุผลส าคัญท่ีสนับสนุนว่าผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้มีวิจัยมีข้อค้นพบและแนวคิด  
ท่ีเป็นข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผู้สอนควรจัดท าส่ือมัลติมีเดียในขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจขึ้นเอง เพื่อให้เนื้อหาใน    
ส่ือมัลติมีเดียสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีนักเรียนก าลังเรียน ส่ือมัลติมีเดียท่ีดีควรมีองค์ประกอบส่ือและ
เนื้อหาในส่ือท่ีเหมาะสมและสัมพันธ์กับระดับช้ัน ท่ีส าคัญต้องมีความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่าส่ือมัลติมีเดียท่ีผู้สอนสร้างขึ้นเองสามารถสร้างความสนใจให้กับ
นักเรียนได้ดีและท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวรรณคดีท่ีเรียนมากยิ่งขึ้น    
 2. ผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และรู้จักต้ังประเด็นปัญหา โดยใช้ค าถาม 
หรือยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
 3. ผู้สอนไม่ควรใช้ระยะเวลาในการสอนมากในขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 เพื่อให้นักเรียน  
ได้มีระยะเวลาในค้นคว้า และการท ากิจกรรมกลุ่มในขั้นตอนท่ี 3 ผู้สอนต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย เน้นการอธิบายตามกลุ่มย่อยหรือแบบ
รายบุคคลเพื่อให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และผู้สอนควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้า พูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์เกิดการแลกเปล่ียนกันภายในกลุ่มอย่างเต็มท่ี
 4. ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดนอกกรอบและหลากหลายตามความสนใจของนักเรียน 
ในการสร้างสรรค์และน าเสนอช้ินงานในขั้นตอนท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนท่ีพัฒนามาเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาในแง่ของทักษะความคิดสร้างสรรค์  ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานใน
รายวิชาภาษาไทย เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  หรือพัฒนาทักษะในการคิด
สร้างสรรค์ 
 



 
 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

- ตัวอย่างส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ในขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

 - แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา ท31102  ภาษาไทยพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ภาคเรียนท่ี 2      ปีการศึกษา  2560                เวลา 3 คาบ 
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน : ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย      

อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1: วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  

 ตัวช้ีวัดท่ี 3: วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม        

ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ      

 ตัวชี้วัดท่ี 4: สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง      

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน                
ศึกกะหมังกุหนิงแล้วนักเรียนสามารถ       
 1. อธิบายหลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ ของวรรณคดีได้   
 2. วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรมจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา       
ตอนศึกกะหมังกุหนิงได้ 

3. สังเคราะห์ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิงเพื่อน า            
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้                                     
3. สาระส าคัญ     

วรรณคดีเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเจริญของชาติ ในด้านภาษาวัฒนธรรม ดังนั้นการศึกษา

วรรณคดีจึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบถึงหลักการและฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดี   

ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านเนื้อหา นอกจากนี้ผู้เรียนต้องน า

ความรู้ท่ีศึกษาไปใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีเรื่องท่ีก าหนดได้  ดังนั้นการวิเคราะห์

วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ 

อย่างยิ่ง  
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4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K)         
  1. หลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี 

 2. การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรมจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา 
ตอนศึกกะหมังกุหนงิ 

ทักษะ / กระบวนการ  (P) 
 1. ทักษะการอ่าน   

2. ทักษะการวิเคราะห์             
3. ทักษะการน าเสนอ                                                                                           
4. กระบวนการกลุ่ม                                                                                                                     
5. กระบวนการคิดสร้างสรรค์                                                                                        
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)                                                                                                    
1. ใฝ่เรียนรู้                                                                                                                
2. มีวินัย                                                                                                            
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน        
 1. ความสามารถในการคิด       
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา       
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. ภาระงาน/ช้ินงาน         
 1. ภาระงาน : ใบงานท่ี 2 เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน                     
ศึกกะหมังกุหนิง             
 2. ช้ินงาน: ออกแบบ PowerPoint ตามความคิดสร้างสรรค์ (งานกลุ่ม) 

7. การวัดและการประเมินผล        
 1. วิธีการวัด         
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม    
  1.2 การสร้างสรรค์ช้ินงาน (งานกลุ่ม)     
  1.3 การท าใบงาน       
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 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล         
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม    
  2.2 เกณฑ์ประเมินชิ้นงาน (งานกลุ่ม)                                     
                     
8. กิจกรรมการเรียนรู้                   
(ชั่วโมงที่ 1)              
ขั้นตอนที่ 1 ข้ันกระตุ้นความสนใจ 
 1. ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างบทประพันธ์ในวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง        
จากโปรแกรม E-book ให้นักเรียนรับชมและฟัง จ านวน 3 บท  ตัวอย่างบทประพันธ์ ได้แก่         
บทประพันธ์ที่ 1 บทอิเหนาชมดง, บทประพันธ์ท่ี 2  ท้าวกะหมังกุหนิงจะยกทัพไปตีเมืองดาหา และ
บทประพันธ์ที่ 3 ตอน นางจินตะหราตัดพ้อกับอิเหนา     
 2. ผู้สอนสนทนากับนักเรียนกันในประเด็นตัวอย่างบทประพันธ์ในวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิงท่ีครูน าเสนอ ในประเด็นค าถาม ดังต่อไปนี้      
  2.1 นักเรียนได้ฟังตัวอย่างบทประพันธ์แล้วมีความรู้สึกอย่างไร   
  2.2 บทประพันธ์ที่ได้รับฟัง ท้ัง 3 บท กล่าวถึงส่ิงใดบ้าง    
  2.3 ให้นักเรียนสังเกตการเลือกค าท่ีส่ืออารมณ์ความรู้สึกของบทประพันธ์ ว่ามี     
ค าใดบ้าง                         
ขั้นตอนที่ 2  ข้ันต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ      
 3. ผู้สอนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี ผู้สอนยกตัวอย่าง    
บทประพันธ์และร่วมสนทนากับนักเรียน ในประเด็นการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม
ในบทประพันธ์          
 4. ผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 6 -7 คน เพื่อท ากิจกรรมกลุ่ม        
การอ่านบทประพันธ์เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  โดยแบ่งการอ่านบทประพันธ์เรื่องอ่าน ดังนี้   
กลุ่ม 1 หน้า30-36 , กลุ่ม 2 หน้า 36-43 , กลุ่ม 3 หน้า 43-49 , กลุ่ม 4 หน้า50 -53 , กลุ่ม 5          
หน้า 53-57, กลุ่ม 6 หน้า 58-62 และกลุ่ม 7 หน้า 63-70      
 5. ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละคนต้ังประเด็นปัญหาจากการอ่านบทประพันธ์เรื่องอิเหนา ตอน    
ศึกกะหมังกุหนิง ว่าพบคุณค่าทางวรรณศิลป์อะไรบ้าง และพบคุณค่าทางสังคม ในประเด็นใดท่ีควร   
จะน ามาเป็นประเด็นในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม     
 6. เมื่อนักเรียนพบประเด็นปัญหาท่ีสงสัยแล้ว ผู้สอนสุ่มถามจากการต้ังประเด็นปัญหาของ
นักเรียนแต่ละคน เพื่อไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบต่อไป      
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 7. ผู้สอนสรุปประเด็นท่ีสมควรน ามาเพื่อให้นักเรียนค้นคว้าหาค าตอบเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ ผู้สอนอาจจะต้ังประเด็นให้นักเรียน ตัวอย่างประเด็นท่ีควรศึกษา เช่น   
  7.1 ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมโบราณในเรื่องอิเหนา (2 กลุ่ม)  
  7.2 ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการรบ (2 กลุ่ม)    
  7.3 ความงามทางภาษาในการแต่งบทละครเรื่องอิเหนา (2 กลุ่ม)  
  7.4 วัฒนธรรมเครื่องแต่งกายของตัวละคร  (2 กลุ่ม)    
 8. ผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  โดยคละความสามารถเก่ง    
ปานกลาง อ่อน เพื่อท ากิจกรรมกลุ่ม และเลือกประเด็นตามความสนใจของผู้เรียนซึ่งแต่ละประเด็น
สามารถเลือกได้ 2 กลุ่ม                          
(ชั่วโมงที่ 2)                        
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นค้นคว้าและคิด         
 9. ผู้สอนให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเลือก
ตามความสนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ใบความรู้ หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม. 4 
ห้องสมุดของโรงเรียนหรือจากส่ืออินเทอร์เน็ต ฯลฯ  และระบุแหล่งการเรียนรู้ ท่ีศึกษา ลงใน          
แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีผู้สอนแจกให้     
 10. นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาแลกเปล่ียนกัน แล้วร่วมพิจารณาว่าข้อมูล   
ท่ีได้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามประเด็นท่ีต้องการศึกษาหรือไม่ จากนั้นนักเรียนร่วมกัน
สังเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน  โดยให้ออกแบบผลงานในรูปแบบ        
PowerPoint ให้น่าสนใจและสร้างสรรค์มากท่ีสุด      
   11. ผู้สอนจะเดินให้ค าปรึกษาและความรู้เพิ่มเติมตามกลุ่มนักเรียน ในเวลาท่ีนักเรียน           
มีข้อสงสัยเพิ่มเติมในขณะท ากิจกรรมกลุ่มนักเรียนท างานกลุ่ม            
(ชั่วโมงที่ 3)                         
ขั้นตอนที่ 4 ข้ันน าเสนอผลงาน         
 12. ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงผลงานท่ีช่วยกันสร้างสรรค์หน้าช้ันเรียน กลุ่มละ       
5-7นาที                
 13. ผู้สอนและนักเรียนสนทนาซักถาม ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ครบถ้วน
ตามประเด็นท่ีต้องการศึกษาหรือไม่ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  และสรุปความรู้ ท้ังหมด            
ขั้นตอนที่ 5 ข้ันประเมินผล        
 14. นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม ว่ากลุ่มใดสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี
ท่ีสุดและกลุ่มใดได้รับคะแนนมากท่ีสุดจะได้รับรางวัลจากผู้สอน     
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 15. นักเรียนท าใบงานท่ี 2 เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน                 
ศึกกะหมังกุหนิง            

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

1. ตัวอย่างบทประพันธ์ในวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง จากโปรแกรม E-book  
2. ใบความรู้ เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี      

 3. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.4       
 4. อินเทอร์เน็ต 
 
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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

แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 

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

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

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

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

 

         ลงช่ือ......................................................ผู้สอน 

                             (นางสาวชลธิชา  น านา) 
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11. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 

วรรณคดีเร่ืองอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
 เป็นบทละครที่วรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็นยอดของบทละครร า เพราะเป็นหนังสือซึ่งแต่งดี
ท้ังเนื้อความ และกระบวนกลอน อีกท้ังยังเป็นหนังสือดีในทางท่ีจะศึกษาประเพณีไทยสมัยโบราณ แม้
บทละครเรื่องอิเหนาจะมีเค้าเรื่องมาจากนิทานพื้นเมืองชวา แต่รัชกาลท่ี 2 ได้ทรงดัดแปลงแก้ไขให้เข้า
กับธรรมเนียมและรสนิยมของคนไทยโดยไม่ขัดกับเนื้อเรื่องเดิม 
 
ลักษณะค าประพันธ์         
 บทละครร าเรื่อง อิเหนา มีรูปแบบการแต่งเป็นกลอนบทละครซึ่งมีลักษณะบังคับเหมือน
กลอนสุภาพ แต่วรรคแรกมักขึ้นต้นด้วยค าว่า “เมื่อนั้น” “บัดนั้น” และ “มาจะกล่าวบทไป” โดย    
ค าว่า “เมื่อนั้น” ใช้กับตัวเอกของเรื่องหรือตัวละครท่ีเป็นกษัตริย์ ค าว่า “บัดนั้น” ใช้กับตัวละคร
สามัญ และค าว่า “มาจะกล่าวบทไป” ใช้เมื่อข้ึนตอนหรือเนื้อความใหม่ 
 ส าหรับจ านวนค าในแต่ละวรรค อาจจะไม่เท่ากัน เพราะจะต้องให้เหมาะสมกับท่าร าและ
ท านองเพลง นอกจากนี้ยังต้องมีการก าหนดเพลงหน้าพาทย์ส าหรับประกอบกิริยาอาการตัวละคร เช่น 
“เชิด” “เสมอ” “เชิดฉิ่ง” “กราวร า” เป็นต้น และเพลงส าหรับขับร้อง เช่น “ร่าย” “สมิงทอง”    
“ชมตลาด” “นงคราญ” เป็นต้น พร้อมท้ังบอกจ านวนค าในบทนั้นด้วย คือ 2 วรรค เป็นหนึ่งค ากลอน 
 
 แผนผังและตัวอย่างกลอนบทละคร 
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บทประพันธ์ที่ 1 บทอิเหนาชมดง: เป็นบทชมนกชมไม้ เมื่ออิเหนาเดินทางออกจากเมืองหมันหยา  
โดยน าช่ือนกกับช่ือไม้ท่ีเป็นช่ือพ้องกันโยงมาสู่การคร่ าครวญถึงการจากนางอันเป็นท่ีรัก  
 มีการเล่นค า โดยการซ้ าค า มีการใช้ภาษาสละสลวยงดงาม การเล่นค าพ้องเสียง เล่นสัมผัส
พยัญชนะเพื่อให้เกิดความไพเราะ  

     บทประพันธ์ที่ 1 บทอเิหนาชมดง            
     ๏ ว่าพลางทางชมคณานก       โผนผกจับไม้อึงมี่     
 เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี         เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา    
 นางนวลจับนางนวลนอน        เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา    
 จากพรากจับจากจ านรรจา      เหมือนจากนางสการะวาตี    
 แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง         เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี    
 นกแก้วจับแก้วพาที          เหมือนแก้วพี่ท้ังสามส่ังความมา    
 ตระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา    
 เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา         เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง    
 คับแคจับแคสันโดษเด่ียว         เหมือนเปล่าเปล่ียวคับใจในไพรกว้าง             
 ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง         คะนึงนางพลางรีบโยธ ี     

   
บทประพันธ์ที่ 2 แสดงให้เห็นความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมโบราณ เช่น ความเช่ือเรื่องการท านาย
โชคชะตาหรือโหราศาสตร์ ดังตอนท่ีท้าวกะหมังกุหนิงจะยกทัพไปตีเมืองดาหา ก็ให้โหรหลวงท านาย
ดวงชะตาของท้าวกะหมังกุหนิง 

บทประพันธ์ที่ 2 ตอน ท้าวกะหมังกุหนิงจะยกทัพไปตีเมืองดาหา 
   ๏ บัดนั้น   พระโหราราชครูผู้ใหญ่ 
  รับรสพจนารถภูวไนย   คล่ีต ารับขับไล่ไปมา 
  เทียบดูดวงชะตาพระทรงยศ  กับโอรสถึงฆาตชันษา  
  ท้ังช้ันโชคโยคยามยาตรา   พระเคราะห์ขัดฤกษ์พาสารพัน 
  จึงทูลว่าถ้ายกวันพรุ่งนี้   จะเสียชัยไพรีเป็นแม่นมั่น 
  งดอยู่อย่าเสด็จสักเจ็ดวัน   ถ้าพันนั้นก็เห็นไม่เป็นไร 
  ขอพระองค์จงก าหนดงดยาตรา  ฟังค าโหราหาฤกษ์ใหม่ 
  อันการยุทธ์ยิงชิงชัย   หนักหน่วงน้ าพระทัยดูให้ดี 
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บทประพันธ์ที่ 3 กวีมักใช้ศิลปะในการน าถ้อยค ากวีโวหารมาประกอบ ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและ  
มีอารมณ์ร่วมหรือคล้อยตามไปด้วย กวีจะเลือกค ามาเปรียบเทียบด้วยลักษณะต่าง ๆ ซึ่งปรากฏใน
เรื่องอิเหนาตอนท่ีเรียน ดังตัวอย่างบทประพันธ์ทีย่กมาดังนี้ 
 ตอนท่ีจินตะหรากล่าวตัดพ้อชายท่ีรัก คือ อิเหนา กวีใช้การเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับส่ิงหนึ่ง 
โดยมีค าเช่ือมโยง โดยใช้ค าว่า ด่ัง ท่ีเปรียบเทียบความรักเหมือนสายน้ าไม่มีวันไหลกลับ  
 
   บทประพันธ์ที่ 3 ตอนนางจินตะหราตัดพ้ออิเหนา   
               ๏ แล้วอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ด่ังสายน้ าไหล 
  ต้ังแต่จะเช่ียวเป็นเกลียวไป  ท่ีไหนเลยจะไหลคืนมา 
  สตรีใดในพิภพจบแดน  ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า 
  ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา  จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ 
  โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก  เพราะเช่ือล้ินหลงรักจึงช้ าจิต 
  จะออกชื่อลือช่ัวไปท่ัวทิศ  เมื่อพล้ังคิดผิดแล้วจะโทษใคร 
  เสียแรงหวังฝังฝากชีวี  พระจะมีเมตตาก็หาไม่ 
  หมายบ าเหน็จจะรีบเสด็จไป ก็รู้เท่าเข้าใจในท านอง 
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12. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 

 

การประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

 วรรณคดีและวรรณกรรมมีบทบาทเหมือนงานศิลปะอื่น ๆ คือ การสร้างความบันเทิงใจ และ
จรรโลงใจ ความบันเทิงใจ หมายถึง ความเพลิดเพลิน ความสนุก ความอิ่มใจอิ่มอารมณ์ในการอ่าน 
การฟัง ส่วนจรรโลงใจ หมายถึง ความช่ืนบาน เบิกบาน การยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น        
มีจิตใจและอารมณ์ท่ีดีงามละเอียดอ่อน วรรณคดีและวรรณกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีกล่อมเกลาจิตใจและ
อารมณ์มนุษย์ให้มีความดี ความงาม และรู้จักความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจชีวิตและเข้าใจมนุษย์มาก
ขึ้น เราอาจประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้ท้ังด้านวรรณศิลป์ ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมและด้านคุณธรรม        
 1.คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ การพิจารณาค าส านวนท่ีใช้ว่ามีความงามไพเราะจับใจอย่างไร 
เช่น การเล่นค า เล่นเสียง การใช้ภาพพจน์       
 ตัวอย่าง: ลีลาในการแต่งค าประพันธ์      
 กวีมีลีลาในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โศก อารมณ์ยินดี
มายังผู้อ่านเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมไปกับค าประพันธ์นั้น ๆ ลีลาท่ีกวีใช้เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์นั้น ๆ     
มี ๔ แบบ คือ 

 1. เสาวรจนี หรือชมโฉม เป็นลีลาท่ีกวีใช้ถ้อยค าชมความงามของตัวละคร ชมความงามของ
ส่ิงต่าง ๆ สถานท่ี เช่น ตอนกวีกล่าวชมความงามการแต่งกายของกะหรัดตะปาตี ดังค าประพันธ์ที่ว่า 
    รดช าระมลทินอินทรีย์ มรุธาวารีภิเษกสรง 
   ลูบไล้เสาวคนธ์ธารทรง  บรรจงสอดซับสนับเพลา 
   ภูษายกพื้นด าอ าไพ  สอดใสฉลององค์ทรงวันเสาร์ 
   เจียระบาดคาดรัดหน่วงเนา ปั้นเหน่งเพชรเพริศเพราพรรณราย 
   ตาบทิศทับทรวงห่วงห้อย  สวมสร้อยสังวาลประสานสาย 
   ทองกรแก้วกิ่งพริ้งพราย  ธ ามรงค์เรืองรายพลอยเพชร 
   ชฎามาลัยดอกไม้ทัด  กรรเจียกจรจ ารัสตรัสเตร็จ 
   เหน็บพระแสงกั้นหยั่นกัลเม็ด แล้วเสด็จขึ้นเฝ้าพระบิดา 

ใบความรู้ 
เร่ือง การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าของวรรณคดีเร่ืองอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
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2.นารีปราโมทย์ หรือบทโอ้โลม เป็นลีลากวีท่ีใช้ถ้อยค าแสดงความรักใคร่ เกี้ยวพาราสีกัน 
หรือพูดให้เพลิดเพลิน เช่น ตอนท่ีอิเหนาโลมนางจินตะหรา เมื่อจะลาไปท าศึกท่ีเมืองดาหา ดังค า
ประพันธ์ที่ว่า 

   อันลือข่าวว่าบุษบานั้นงามนัก จะดีกว่าน้องรักนั้นหาไม่ 
นี่จ าเป็นจึงจ าจากไป  เพราะกลัวภัยพระราชบิดา 
แม้นเสียดาหาก็เสียวงศ์  อัปยศถึงองค์อสัญหยา 
เจ้ากับพี่ก็จะมีแต่นินทา  แก้วตาจงด าริตริตรอง 
ถึงไปก็ไม่อยูน่าน   เยาวมาลย์อย่าโศกเศร้าหมอง 
พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง กรประคองนฤมลขึ้นบนเพลา 

 3. พิโรธวาทัง หรือบริภาษ  เป็นลีลากวีท่ีใช้ถ้อยค าท่ีแสดงความโกรธขุ่นเคือง เยาะเย้ย       
ตัดพ้อต่อว่า เหน็บแนมซึ่งกันและกันของตัวละคร เช่น ตอนท่ีท้าวกะหมังกุหนิงแสดงอารมณ์โกรธ       
เมื่อทราบว่าท้าวดาหาไม่ยอมยกนางบุษบาให้วิหยาสะก า ดังค าประพันธ์ที่ว่า 

เมื่อนั้น   ท้าวกุหมังกุหนิงแข็งขัน 
   ได้ฟังกริ้วโกรธดังเพลิงกัลป ์ จึงกระช้ันสีหนาทประภาษไป 
   ถึงว่ากษัตริย์ทั้งส่ีกรุง  จะมาช่วยรบพุ่งเป็นศึกใหญ่  
   กูก็ไม่ครั่นคร้ามขามใคร  จะหักให้เป็นภัสม์ธุลีลง 
   ว่าพลางทางมีพจนารถ  ส่ังอ ามาตย์ดะหมังต ามะหงง 
   เร่งเกณฑ์พวกพลรณรงค์  ไม่สามารถอาจองในสงคราม 
 4. สัลลาปังคพิสัย หรือบทคร่ าครวญ เป็นลีลาท่ีกวีใช้ถ้อยค าหรือแสดงความโศกเศร้า     
หวนไห้ อาลัยอาวรณ์ พร่ าเพ้อ เช่น ตอนท่ีระตูปาหยังและระตูปะหมันมีอารมณ์โศกเศร้าเมื่อไปดูศพ
พระเชษฐา คือ ท้าวกะหมังกุหนิง ดังค าประพันธ์ที่ว่า 

เมื่อนั้น   สองระตูวิโยคโศกศัลย์ 
   กอดศพเชษฐาเข้าจาบัลย์  พิไรร่ าร าพนัโศกา 
   โอ้ว่าพระองค์ผู้ทรงยศ  พระเกียรติปรากฏในแหล่งหล้า 
   สงครามทุกครั้งแต่หลังมา  ไม่เคยอัปราแก่ไพรี 
   ครั้งนี้ควรหรือมาพินาศ  เบาจิตคิดประมาทไม่พอท่ี 
   เพราะรักบุตรสุดสวาทแสนทวี จะทัดทานภูมีไม่เช่ือฟัง 
   อนิจจาวิหยาสะก าเอ๋ย  เวรส่ิงใดเลยแต่หนหลัง 
   เสียแรงเรืองฤทธีมีก าลัง  มาวอดวายชีวังแต่ยังเยาว์ 
   ต้ังแต่นี้ไปไม่เห็นหน้า  กลับคืนพาราจะเงียบเหงา 
   สองกษัตริย์ก าสรดซบเซา  ให้ละห้อยสร้อยเศร้าวิญญาณ์ 
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ตัวอย่าง: เสียงเสนาะในการแต่งค าประพันธ ์
 กวีนิยมใช้เสียงเสนาะในการแต่งค าประพันธ์ ได้แก่ การใช้สัมผัสสระ สัมผัสอักษร เล่นเสียง
วรรณยุกต์การเล่นค าพ้องเสียง เป็นต้น 
 ในวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ปรากฏเสียงเสนาะ ดังนี้ 

1. สัมผัสสระ  ตัวอย่าง เช่น 
    ความกลัวความรักสลักทรวง ให้เป็นห่วงหลังกังวลหน้า 
 แต่เรรวนหวนนึกตรึกตรา  พระราชาสะท้อนถอนใจ 

จึงด ารัสตรัสส่ังต ามะหงง  เร่งเตรียมจตุรงค์ทัพใหญ่ 
 ม้ารถคชสารชาญชัย  รีบรัดจัดไว้ให้ครบครับ 

2. สัมผัสอักษร ตัวอย่าง เช่น 
    แว่วเสียงส าเนียงบุหรงร้อง ว่าเสียงสามนิ่มน้องเสน่หา 
 พระแย้มเยี่ยมม่านทองทัศนา เห็นแต่ป่าพุ่มไม้ใบบัง 
 รสรักร้อนรนพ้นก าลัง  ชลนัยน์ไหลหล่ังลงพรั่งพราย 

3. การเล่นค าพ้องเสียง ตัวอย่าง เช่น 
   ว่าพลางทางชมคณานก  โผนผกจับไม้อึงมี่ 

 เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี  เหมือนวันท่ีไกลสามสุดามา 
นางนวลจับนางนวลนอน  เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา 
จากพรากจับจากจ านรรจา เหมือนจากนางสะการะวาตี 

 แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง  เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี 
 นกแก้วจับแก้วพาที  เหมือนแก้วพี่ท้ังสามส่ังความมา 

ตัวอย่าง: การเลือกสรรถ้อยค า 
           มีการใช้ถ้อยค าท่ีเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง ดังนี้ 
           1. การใช้ค าศัพท์เหมาะกับตัวละคร เช่น พระองค์ทรงพิภพดาหา  องค์ศรีปัตหราเป็นใหญ่         
พระผู้ผ่านไอศูรย์สูงส่ง  พระปิ่นปักนัคเรศสูงส่ง  พระปิ่นภพกุเรปันกรุงศรี  พระโฉมยงพงศ์
อสัญแดหวา  ระเด่นมนตรีชาญสนาม 
           2. การใช้ค าศัพท์ชวา บทละครร าเรื่องอิเหนาได้รับอิทธิพลจากชวา จึงปรากฏค าศัพท์จาก
ชวาดังนี้ ตุนาหงัน  อะหนะ  ระตู  ดะหมัง  ประเสบัน  กิดาหยัน  ฯลฯ 
           3. การใช้ค าไวพจน์ คือ ค าท่ีเขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือ
ท านองเดียวกัน ได้แก่   กษัตริย์  ผู้เป็นใหญ่  ผู้ครองเมือง ภูมี   ภูวไนย  ผ่านเกล้า  พระทรงฤทธิ์  
พระทรงเดช  พระทรงยศ  พระทรงภพ  พระผู้ผ่านนคเรศ  พระผู้วงศ์เทวัญ  พระผู้ผ่านไอศูนย์      
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องค์ศรีปัตหรา  พระปิ่นภพ  พระสุริวงศ์ พระราชา  พระผู้ผ่านเวียงชัยไอศวรรย์ พระปิ่นเกล้า       
พระสุริวงศ์เทวัญอสัญหยา 
ตัวอย่าง: การใช้กวีโวหารหรือกวีภาพพจน์ 
 วรรณคดีร้อยกรอง กวีมักใช้ศิลปะในการน าถ้อยค ากวีโวหารมาประกอบ ท าให้ผู้อ่านเกิด   
จินตภาพและมีอารมณ์ร่วมหรือคล้อยตามไปด้วย กวีจะเลือกค ามาเปรียบเทียบด้วยลักษณะต่าง ๆ ซึ่ง
ปรากฏในเรื่องอิเหนาตอนท่ีเรียนได้แก่ 
 1. อุปมา  กวีใช้การเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับส่ิงหนึ่ง โดยมีค าเช่ือมโยง โดยใช้ค าว่า ดุจ ด่ัง 
เหมือน ปาน ราว ราวกับ ประหนึ่ง เฉก ฯลฯ เช่น 
 ตัวอย่างท่ี 1 - ตอนท่ีระตูปาหยังและระตูประหมัน กล่าวกับท้าวกะหมังกุหนิงว่าเมืองของ
ตนเองเปรียบเหมือนแสงหิ่งห้อยเมืองดาหาเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ไม่อาจเทียบกันได้ 

  “กรุงกษัตริย์ขอข้ึนกน็ับร้อย เราเป็นเมืองน้อยกะจิหริด 
  ดังหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์ เห็นผิดระบอบบุราณมา 

 ตัวอย่างท่ี 2 - ตอนท่ีจินตะหรากล่าวตัดพ้ออิเหนา และเปรียบเทียบความรักเหมือนสายน้ า
ไม่มีวันไหลกลับ 

    “แล้วว่าอนิจจาความรัก  พึ่งประจักษ์ดังสายน้ าไหล 
  ต้ังแต่จะเช่ียวเป็นเกลียวไป ท่ีไหนเลยจะไหลคืนมา” 

 2. อุปลักษณ์  เป็นโวหารเปรียบเทียบท่ีน าเอาลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของส่ิงหนึ่งมากล่าว
แทนเพื่อแสดงภาพลักษณ์ของอีกส่ิงหนึ่งท่ีมุ่งจะส่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยไม่ต้องมีค าเช่ือม หรืออาจใช้ค า
ว่า เป็น เท่า คือ เป็นค าเช่ือมก็ได้ เช่น 

ตัวอย่าง - ตอนท่ีท้าวกะหมังกุหนิงให้ราชทูตไปสู่ขอนางบุษบา 
 “หวังเป็นเกือกทองรองบาทา    พระผู้วงศ์เทวาอันปรากฏ 
 จะขอพระบุตรีมียศ     ให้โอรสข้าน้อยดังจินดา 

 3. อติพจน์  คือโวหารภาพพจน์เปรียบเทียบท่ีใช้ค ากล่าวเกินจริง เพื่อเน้นความรู้สึกและ
อธิบายความท่ีเด่นชัดเพื่อเน้นข้อความให้มีน้ าหนักมากข้ึน โดยใช้ถ้อยค าสะดุดใจ มีความหมายลึกซึ้ง 
และสะเทือนอารมณ์ เช่น 
ตัวอย่างท่ี 1 - ตอนท่ีท้าวกะหมังกุหนิงโกรธท้าวที่ดาหาไม่ยอมยกนางบุษบาให้วิหยาสะก า 

“เมื่อนั้น   ท้าวกะหมังกุหนิงแข็งขัน 
   ได้ฟังกริ้วโกรธดังเพลิงกัลป ์ จึงกระช้ันสีหนาทประภาษไป 
ตัวอย่างท่ี 2 - ตอนท่ีจินตะหรากล่าวตัดพ้ออิเหนาด้วยความน้อยใจท่ีอิเหนาจะไปเมืองดาหา 
   “สตรีใดในพิภพจบแดน  ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า 
   ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา  จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ 
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2. คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีเรื่องอิเหนา สะท้อนคุณค่าด้านด้านสังคมดังนี้   
 1. เร่ืองฤกษ์ยาม ปรากฏอยู่ในเรื่องอิเหนาตอนท่ีเรียน เช่น  ตอนท่ีท้าวกะหมังกุหนิงให้
ราชทูตไปสู่ขอนางบุษบา , โหรท านายดวงชะตาและดูฤกษ์ยามให้ท้าวกะหมังกุหนิงและวิหยาสะก า
 2. เร่ืองบุญกรรม ปรากฏอยู่ในเรื่องอิเหนาตอนท่ีเรียน เช่น  ตอนท่ีท้าวกะหมังกุหนิงกล่าว
ว่าจะยกทัพไปรบท่ีเมืองดาหา สุดแต่บุญกรรม ไม่ฟังค าทัดทานของโหร ,ระตูปาหยังและระตูปะหมัน
ร าพึงข้างพระศพยองวิหยาสะก าว่าเป็นเวรกรรมมาแต่ชาติปางก่อนถึงต้องมาตายต้ังแต่อายุยังน้อย  ,
อิเหนาลานางจินตะหราเพื่อไปช่วยรบเมืองดาหา      
 3. การแต่งตัวตามวันและวันที่เป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่ ปรากฏอยู่ในเรื่องอิเหนาตอนท่ีเรียน 
เช่น ตอนท่ีกะหรัดตะปาตีแต่งตัวก่อนยกทัพไปท าศึก      
 4. เร่ืองบุพเพสันนิวาสและเทพอุ้มสม ปรากฏอยู่ในเรื่องอิเหนาตอนท่ีเรียน เช่น  
ตอนท่ีท้าวกะหมังกุหนิงส่งราชทูตไปสู่ขอนางบุษบาว่าเป็นเพราะบุพเพสันนิวาสและเทพอุ้มสม 
 5. พิธีกรรม ปรากฏอยู่ในเรื่องอิเหนาตอนท่ีเรียน เช่น  พิธีเบิกโขนลทวาร   พิธีฟันไม้ข่มนาม 
 6. ค่านิยม ท่ีปรากฏในเรื่อง เช่น       
  1. ค่านิยมในการเลือกคู่ครองของตัวละคร และการสมรสในวงศ์เดียวกัน เช่น ตอนท่ี
อิเหนาทอดพระเนตรศพวิหยาสะก าได้เปรียบเทียบความงามระหว่าง วิหยาสะก ากับจรกา 
  2. การท าศึกชิงนาง ถือว่าไม่ผิดประเพณีเพราะไก้ปฏิบัติมาต้ังแต่โบราณ ถ้าหญิงนั้น
ยังไม่ได้แต่งงาน          
  3. การเล้ียงดูลูกสาวต้องมีความเป็นกุลสตรี     
  4. การเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่       
  5. การมีเมตตาธรรมของกษัตริย์ กษัตริย์เปรียบดังสมมติเทพ ทรงต้ังอยู่ในทศพิศ
ราชธรรม มีความเมตตากรุณาแม้ว่าจะเป็นฝ่ายศัตรูก็ตาม เช่น ตอนท่ีระตูปาหยังและระตูปะหมันยอม
แพ้ และขอเป็นเมืองขึ้นต่ออิเหนา        
 7. วิถีชีวิตและวัฒนธรรม        
  1. สภาพชีวิตของชาวเมืองเมื่อเกิดศึกสงคราม มักจะน าทรัพย์สมบัติของมีค่าไป     
ฝังดิน           
  2. วัฒนธรรมการกินหมาก จากการพรรณนาศพของวิหยาสะก า  
  3. การต้อนรับแขกเมือง เมื่อทูตต่างเมืองมาถึงเมืองหน้าด่าน นายด่านจะแจ้งให้   
ขุนนางในเมืองหลวงทราบ แล้วขุนนางจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบ พระเจ้าแผ่นดินก็
จะมีพระราชด ารัสให้ขุนนางไปรับแขกเมืองตามประเพณี มีการเตรียมแตรสังข์  กลองชนะ          
เครื่องชุมสายเพื่อแห่พระราชสารเข้าเมืองแล้วเล้ียงดูราชทูตอย่างดี ครั้นถึงเวลาท่ีราชทูตต่างเมืองจะ
เข้าเฝ้าจะต้องมีพนักงานทูลเบิกตัวเข้าเฝ้า พระราชสารนี้พระเจ้าแผ่นดินจะรับเองหรือให้ขุนนางเป็น
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ผู้รับก็ได้ เมื่อทรงฟังพระราชสารและหลังจากทรงมีปฏิสันถารกับราชทูตเสร็จแล้ว เสด็จเข้าประสาทก็
มีพนักงานไขม่าน และปิดม่านพร้อมกับมีการประโคมแตรสังข์    
 4. การสู่ขอ ลักษณะการสู่ขอในเรื่องอิเหนา สะท้อนสภาพสังคมในยุคนั้น คือ การสู่ขอเป็น
ธุระของญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาย   อีกท้ังได้มีการทาบทามสู่ขอจากบิดามารดาจัดให้เท่านั้น แต่การสู่ขอท่ี
เกิดจากความต้องการของฝ่ายชาย เช่น ท้าวกะหมังกุหนิงสู่ขอนางบุษบาเนื่องจากวิหยาสะก าเห็น    
รูปวาดของนางบุษบาแล้วหลงรักแม้ทราบว่านางมีคู่หมั้นแล้วก็ตาม        

แนวคิด/ข้อคิดที่ได้จากเร่ือง          
 1. การใช้อารมณ์ เมื่อเราโมโหหรืออารมณ์ไม่ดีนั้น ต้องรู้จักระงับอารมณ์ ต้ังสติ แล้วคิดให้
รอบคอบก่อนท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ เพราะถ้าเราใช้อารมณ์เป็นท่ีต้ัง แล้วกระท าส่ิงต่าง ๆ โดยไม่คิดให้
รอบคอบนั้นอาจจะท าให้เกิดผลเสียต่อท้ังตนเองและผู้อื่นตามมาได้ และนั่นก็จะเป็นปัญหาต่อไป   
เรื่อย ๆ ไม่จบส้ิน          
 2. การใช้ก าลังในการแก้ปัญหา  เวลาท่ีเรามีปัญหาเราควรจะใช้เหตุผลในการแก้การปัญหา
นั้น ซึ่งถ้าเราใช้ก าลังในการแก้ปัญหา นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งจะท าให้เกิดผลเสียตามมา และเป็น
การท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยได้        
 3. การท าสิง่ต่าง ๆ โดยขาดความรอบคอบ หรือไม่ค านึงถึงผลท่ีจะตามมา การจะท าอะไร
ลงไป เราควรจะคิดทบทวนหรือ ช่ังใจเสียก่อนว่าเป็นการกระท าท่ีถูกต้องหรือไม่  ท าแล้วเกิดผล
อะไรบ้าง แล้วผลท่ีเกิดขึ้นนั้นก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือไม่ เกิดอย่างไรบ้าง เมื่อเรารู้จักคิดทบทวน
ก่อนจะกระท าอะไรนั้น จะท าให้เราสามารถลดการเกิดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น  หรือสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ถ้าเราท าอะไรโดยไม่ยั้งคิด ก็มีแต่จะเกิดปัญหาตามมามากมาย 
 4. การรู้จักรักษาค าพูด เมื่อพูดไว้อย่างไรก็ต้องท าตาม แม้ว่าจะมีใครมาบีบบังคับหรือฝืน
ค าพูดหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นก็ไม่ควรเสียค าพูด           
 5. การรู้จักให้อภัย การไม่ถือโทษโกรธแค้นกันและกัน เมื่อผิดพลาดไปก็สามารถอโหสิกรรม
ต่อกัน          
 6. ความรักและความหลงใหล ควรรู้จักแยกแยะให้ออกระหว่างความรักกับความหลงใหล 

 
รายการอ้างอิง 

ภาสกร เกิดอ่อนและคณะ. (2555). ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม. 4. พิมพ์ครั้งท่ี 4 .

 กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ อจท.  
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ใบงานที ่2 
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 

 

ช่ือ ................................................................................................ เลขท่ี ................ ช้ัน ………… 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1. วรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง มีลักษณะเด่นอย่างไร 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
......... 

2. จงอธิบายคุณค่าทางสังคมของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ไทย 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

3. จงอธิบายคุณค่าทางสังคมของวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนไทย 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างบทประพันธ์จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ท่ีมีคุณค่า                
ด้านวรรณศิลป์ รวมท้ังบอกว่ามีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไร  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

5. นักเรียนสามารถน าข้อคิดท่ีได้จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ไปเป็นแนว
ทางการใช้    ในชีวิตประจ าวันอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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              ชุดกิจกรรม                                                              
การพินิจวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 

   แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 

ประเด็นปัญหา………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข้อมูลที่ค้นพบ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
แหล่งอ้างอิง………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือกลุ่ม............................................................................................................                   

1. ...........................................................................................................ประธาน                     

2. ...........................................................................................................รองประธาน              

3. ...........................................................................................................เลขานุการ                  

4. ...........................................................................................................สมาชิกกลุ่ม                   

5. ...........................................................................................................สมาชิกกลุ่ม                 

6. ...........................................................................................................สมาชิกกลุ่ม 
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แบบประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องวา่งให้ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

กลุ่มท่ี................................ 

 
           ลงช่ือ.............................................ผู้ประเมิน   
       ............../.................../................ 
 
   เกณฑ์การวัด ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมิน ดังนี้ 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    ให ้  3  คะแนน 
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง  ให ้ 2  คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง  ให ้  1  คะแนน 
 
  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน    13-15   หมายถึง  ดีมาก        คะแนน    10-12 หมายถึง  ดี 
 คะแนน    7- 9   หมายถึง  พอใช้        คะแนนต่ ากว่า 7   หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

           รายการ 
           ประเมิน 

 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ   
ในการเข้า  

ร่วมกิจกรรม 

กล้า
แสดงออก 

ตอบค าถาม            
และแสดง            

ความคิดเห็น 

การแสวงหา
ความรู้ 

การ
ปฏิบัติงาน 

รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
ความสนใจใน    
การเข้าร่วมกิจกรรม 

มีความกระตือรือร้น              
สนใจร่วมกิจกรรมเป็น            
อย่างมากในทุกขั้นตอน  
พร้อมท้ังให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นในการ
ท ากิจกรรม 

มีความกระตือรือร้น              
สนใจร่วมกิจกรรม               
ในทุกขั้นตอน  

มีความกระตือรือร้น 
แต่ยังไม่สนใจในการท า
กิจกรรมในบางขั้นตอน  

 การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ                      
กล้าแสดงออกในการ
ร่วมเข้าร่วมกิจรรม
อย่างมาก พร้อมท้ัง
ชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามได้ 

มีความกล้าแสดงออก                
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมท้ังชักชวนให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามได้ 

กล้าแสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรม แต่ไม่
ชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามได้ 

การตอบค าถามและ                
แสดงความคิดเห็น 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง
และแสดงความคิดเห็น
แปลกใหม่และมี
ความส าคัญต่อการ
เรียนรู ้

ตอบค าถามได้ 2 ข้อขึ้น
ไป และแสดงความ
คิดเห็นได้แปลกใหม่ 

ตอบค าถามได้ 1 ข้อ  
ขึ้นไป  แสดงความ
คิดเห็นแต่ไม่แปลกใหม่ 

การแสวงหาความรู้ มีความกระตือรือร้น
อย่างมากในการศึกษา
ค้นคว้า               
ท างานด้วยความช่ืน
ชอบสนุกสนาน และ
สามารถชวนให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น          
ในการศึกษาค้นคว้า               
และสามารถชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

ศึกษา ค้นคว้าท างาน
ตามท่ีผู้อื่นบอกหรือท า
ตามค าชักชวนเพื่อน 

การปฏิบัติงาน ทุกคนร่วมมือกันและมี
การแบ่งงานกันท า
อย่างชัดเจน 

มีการแบ่งงานกันท าแต่   
ไม่ชัดเจน 

ไม่มีการแบ่งงานกนั 
อย่างชัดเจน 
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แบบประเมินชิ้นงานออกแบบ PowerPoint (งานกลุ่ม) 

ค าช้ีแจง: ให้ผู้สอนขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องวา่งตามผลงานของนักเรียนท่ีตรวจ 

      รายการ    
ประเมิน 

 
 

หัวข้อกลุ่ม 

ความถูกต้อง 
ของงาน 

การน าเสนอ
ผลงาน 

การใช้ภาษา 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
ความ                  

ตรงต่อเวลา 

 
รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 

 

           ลงช่ือ.............................................ผู้ประเมิน   
       ............../.................../................ 
   
   เกณฑ์การวัด ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมิน ดังนี้ 
 ดี  ให ้  3  คะแนน 
 ปานกลาง     ให ้ 2  คะแนน 
 ปรับปรุง  ให ้  1  คะแนน 
 
  เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน   13-15   หมายถึง  ดีมาก      คะแนน 10-12    หมายถึง  ดี 

คะแนน    7- 9   หมายถึง  พอใช้      คะแนนต่่ากว่า     7     หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การแบบประเมินชิ้นงาน: ออกแบบ PowerPoint (งานกลุ่ม) 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
ความถูกต้อง  
ของงาน 

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความครบถ้วน  
สมบูรณ์ทุกประเด็น      
ท่ีศึกษาวิเคราะห์ 

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความเกือบ
ครบถ้วน ผิด 1- 2 
ประเด็น ในหัวข้อท่ี
ศึกษาวิเคราะห์ 

สรุปเนื้อหาได้ไม่กระชับ
ใจความและไม่ครบถ้วน   
ผิดมากกว่า 2 ประเด็นใน
หัวข้อท่ีศึกษาวิเคราะห์ 

การน าเสนอ
ผลงาน 

สามารถพูดรายงานได้ดี
พูดเสียงดังฟังชัดเจน  
อธิบายสอดคล้องกับ
เนื้อหา  วางบุคลิกในการ
พูดได้ดีมาก 

สามารถพูดรายงาน
ได้ดีพูดน้ าเสียงชัด
เป็นส่วนใหญ่ อธิบาย
สอดคล้องกับเนื้อหา  

สามารถพูดรายงานได้ดี
พูดน้ าเสียงไม่ชัดเจน 
อธิบาย ไม่ค่อยสอดคล้อง
กับเนื้อหา 

การใช้ภาษา มีการใช้ถ้อยค า ส านวน
ภาษาถูกต้องชัดเจน 
อ่านเข้าใจง่ายสะกดค า
ถูกต้องทุกค า 

มีการใช้ถ้อยค า 
ส านวนภาษาถูกต้อง 
อ่านเข้าใจง่าย สะกด
ค าผิด 1-2 ค า 

มีการใช้ถ้อยค าภาษา
ถูกต้อง แต่อ่านวกวน 
สะกดค าผิดมากกว่า       
2 ค าขึ้นไป 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ออกแบบช้ินงานได้
สวยงามมีความแตกต่าง
จากกลุ่มอื่น ๆ มี
ความคิดสร้างสรรค์ท่ี
แปลกใหม่ สามารถใช้
เป็นต้นแบบได้ 

ออกแบบช้ินงานได้
สวยงามแต่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่ม   
อื่น ๆ ในบางจุด  

ออกแบบช้ินงานได้
เหมือนกับกลุ่มอื่น ๆ    
ขาดความคิดสร้างสรรค์ 

ความตรง       
ต่อเวลา 

ใช้เวลาในการท างาน
และน าเสนอตามเวลาท่ี
ก าหนดให้ 

ใช้เวลาในการท างาน
และน าเสนอมากกว่า
เวลาท่ีก าหนดให้เกิน 
3 นาที 

ใช้เวลาในการท างานและ
น าเสนอมากกว่าเวลาท่ี
ก าหนดให้เกิน 5 นาที 
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 ตัวอย่าง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ในขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
……………………….. 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

              
ค าช้ีแจง  
 1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์      
เป็นฐาน  
 2.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดย    

ให้นักเรียนตอบค าถามทุกข้อและเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย × 

ลงบนกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้  
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาตามเค้าโครงเรื่องใด                  
 ก. อิเหนาเล็ก    
 ข. นิทานชวา 
 ค. อิเหนาใหญ่    
 ง. พงศาวดารชวา 
2. สาเหตุแห่งศึกกะหมังกุหนิง นอกจากจะมาจากวิหยาสะก าท่ีลุ่มหลงในรูปโฉมนางบุษบาเกินไป    
จนเป็นเหตุท าให้บิดาต้องท าทุกอย่างเพื่อให้ลูกสมปรารถนาแล้ว ตัวละครในข้อใดท่ียังเป็นสาเหตุ      
ในการเกิดศึกครั้งนี้  
       ก. จรกา  เพราะเป็นผู้มาขอนางบุษบา 
 ข. อิเหนา เพราะถอนหมั้นนางบุษบา    
      ค. ท้าวดาหา เพราะตัดสินใจยกบุษบาให้จรกา   

ง. ทุกตัวละครมีส่วนเป็นสาเหตุท าให้เกิดศึกครั้งนี้ 
3. จากเหตุการณ์ความขัดแย้งของท้าวกะหมังกุหนิง ในวรรณคดีอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง        
เป็นส่ิงท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้ ถ้าหากกระท าในส่ิงใด  
 ก. ท้าวดาหายกบุษบาให้วิหยาสะก า     
 ข. อิเหนาไม่ยกทัพมาช่วยท้าวดาหาช่วยรบ   
 ค. ท้าวกะหมังกุหนิงรักและเล้ียงดูลูกอย่างมีเหตุผล 
 ง. ท้าวกะหมังกุหนิงและวิหยาสะก าฝีมือในการรบ 



 
 

4.  “พี่ดังพฤกษาวัน จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกล่าวมา” 
     ค ากล่าวข้างต้นนี้สรุปได้ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด    
 ก. ลูกไก่ในก ามือ    ข. ต้นไม้ตายเพราะลูก   
 ค. ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น   ง. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี       
5. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความรักของพ่อท่ีมีต่อลูกได้ชัดเจนมากท่ีสุด       

 ก. เอ็นดูนัดดาโศกาลัย                    แม้มิได้อรทัยจะมรณา   

 ข. แม้นวิหยาสะก ามอดม้วย  พี่ก็คงตายด้วยโอรสา   

 ค. ไหนไหนในจะตายวายชีวา  ถึงเร็วถึงช้าก็เหมือนกัน   

 ง. ผิดก็ท าสงครามดูตามที   เคราะห์ดีก็จะได้ดังใฝ่ฝัน          

6.  “แม้มิปลงใจในธิดา  เราจะยกโยธาไปชิงชัย”  ค ากล่าวของท้าวกะหมังกุหนิงข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่าเป็นผู้มีลักษณะนิสัยตรงกับข้อใด         

 ก. ท้าวกะหมังกุหนิงตามใจลูกมากจนเกินไป     

 ข. ท้าวกะหมังกุหนิงต้องการให้ลูกมีคู่ครองท่ีดี     

 ค. ท้าวกะหมังกุหนิงรักลูกยิ่งชีวิต ยอมท าทุกอย่างเพื่อลูก 
 ง. ท้าวกะหมังกุหนิงต้องการแสดงความสามารถในการรบ          

 7. เพราะเหตุใดท้าวกะหมังกุหนิงจึงต้องรีบยกทัพไปกรุงดาหา     

 ก. เพราะต้องการล้างอายให้วิหยาสะก า      

 ข. เพราะไม่ต้องการให้กองทัพจากเมืองอื่นมาช่วย     

 ค. เพราะเกรงกลัวว่าวิหยาสะก านั้นจะเสียใจมาก     

 ง. เพราะเกรงกลัวว่าวิหยาสะก านั้นจะฆ่าตัวตาย                              

8. จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนงิ การท่ีอิเหนาปฏิเสธการอภิเษกกับนางบุษบาไปนั้น 
นักเรียนคิดว่าการกระท าของอิเหนาถูกต้องหรือไม่  เพราะเหตุใด      

 ก. ถูกต้อง    เพราะ เป็นลูกกษัตริย์ต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ   

 ข. ถูกต้อง    เพราะ จะเป็นการหมั้นหมายกับบุคคลท่ีไม่เคยพบเห็นรูปร่างหน้าตากันไม่ได้
 ค. ไม่ถูกต้อง เพราะ เป็นลูกผู้ชายต้องรักษาค ามั่นสัญญาและเช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่   
 ง. ไม่ถูกต้อง เพราะ เป็นลูกกษัตริย์ต้องไม่หนีปญัหาและยอมท าทุกอย่างตามค าส่ังของทุกคน 
9. ข้อใดคือข้อคิดท่ีเด่นชัดจากวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง  

ก. หากจะท าการส่ิงใดควรคิดให้รอบคอบ 
ข. เราไม่ควรประมาทในการท าศึกสงคราม     

 ค. ผู้มีไหวพริบปฏิภาณย่อมได้เปรียบทุกอย่าง 
       ง. ความรักลูกในทางท่ีผิดน ามาซึ่งความพินาศสูญเสีย 
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10. ข้อใดเป็นรสวรรณคดีพิโรธวาทัง  
 ก. พี่สลัดใจไม่ใยดี   มิได้มีปรารถนาอาลัย 
 ข. ด้วยสงครามในจิตยังติดพัน  จึงบิดผันพจนาไม่อาลัย 
 ค. จากพรากจับจากจ านรรจา  เหมือนจากนางสการะวาตี 
 ง. ไม่นิราศแรมร่างห่างไกล  จนบรรลัยมอดม้วยไปด้วยกัน 
11.    
 
 
 
 
ค าประพันธ์ข้างต้นมีรสในวรรณคดีในข้อใด  
       ก. เสาวรจนี    ข. นารีปราโมทย์  

ค. พิโรธวาทัง    ง. สัลลาปังคพิสัย  
12.  
 
 
 
ค าประพันธ์ข้างต้นนี้ใช้กลวิธีใดในการแต่ง   
         ก. การใช้โวหาร    ข. การเล่นสัมผัส      
         ค. การใช้ภาพพจน์   ง. การใช้ค าเลียนเสียง     
13. ค าประพันธ์ในข้อใดท่ีไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน   
  ก. เป็นพี่แล้วก็มีคุณค่า   จงวันทาเสียเถิดนะบังอร  

ข. ชะรอยเวรกรรมได้ท าไว ้  จึงจ าใจให้ได้ความเมตตา  
ค. พบคนสองคนด้นต้นไม้   พร้อมกันออกไล่ล้อมสกัด   
ง. พอได้ศุภฤกษ์ก็ล่ันฆ้อง   ประโคมคึกกึกก้องท้องสนาม 

14. ลักษณะนิสัยตัวละครอิเหนาในข้อใด ท่ีควรน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนมากท่ีสุด                            
ก. เป็นคนท่ีมีความรอบคอบ  
ข. เป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ   

 ค. เป็นคนท่ีตัดสินเด็ดขาด เด็ดเด่ียว  
 ง. เป็นคนท่ีมีละเอียดอ่อน เข้าใจคนอื่น 

“อนิจจาวิหยาสะก า  เวรส่ิงใดเลยแต่หนหลัง 
เสียแรงเรืองฤทธีมีก าลัง  มาวอดวายชีวังแต่ยังเยาว์ 
ต้ังแต่นี้ไปไม่เห็นหน้า  กลับคืนพาราจะเงียบเหงา” 

 “ลมหวนอวลกล่ินสุมาลี  เหมือนกล่ินผ้ายาหยีซึ่งเปล่ียนมา 
แว่วเสียงส าเนียงบุหรงร้อง ว่าเสียงสามนิ่มน้องเสนหา” 
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15. ข้อใดมิใชป่ระโยชน์และคุณค่าท่ีได้จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง    
 ก. บทพรรณนาถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพชัดเจน 
 ข. บทบรรยายเล่าเรื่องสอดแทรกคติสอนใจในการไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา             
 ค. บทครวญนิราศแสดงอารมณ์ทุกข์โศกของตัวละครที่ต้องพลัดพรากจากผู้ท่ีเป็นท่ีรัก  

 ง. บทบรรยายเล่าเรื่องกระชับ เดินเรื่องเร็ว บรรยายให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ และแสดงอารมณ์
ของตัวละคร 
นิทานเวตาล  เร่ืองที่ 10          
16. ข้อใดคือเงื่อนไขท่ีจะท าให้เวตาลไม่ลอยกลับไปต้นอโศกดังเดิม       

 ก. พระวิกรมาทิตย์ต้องไม่โกรธ        

 ข. พระวิกรมาทิตย์ต้องไม่ตรัสอะไรออกมาเลย 
 ค. พระวิกรมาทิตย์ต้องต้ังใจฟังเวตาลเล่านิทาน 

ง. พระวิกรมาทิตย์ต้องตอบปัญหาของเวตาลได้ 
17. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการแต่งนิทานเวตาล (เรื่องท่ี 10)       
 ก. ให้ความบันเทิงและแทรกคติธรรม        
 ข. ให้ความบันเทิงสนุกสนานและผ่อนคลาย        
 ค. ให้คติธรรมและหลักประพฤติสอนใจมนุษย์       
 ง. ให้ความรู้เกี่ยวกับความเช่ือและประเพณีของคนอินเดียโบราณ  
18. การท่ีท้าวจันทรเสนและพระราชบุตรทรงพิจารณาเท้าพระมเหสีและพระราชธิดาแห่งท้าวมหาพล
ผิดตรงกับส านวนสุภาษิตในข้อใด          
 ก. ช้ีนกบนปลายไม้   ข. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น     
 ค. ดูช้างให้ดูท่ีหาง ดูนางให้ดูแม่  ง. ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น 
19. จากเหตุการณ์นิทานเวตาล (เรื่องท่ี10) ท้าวจันทรเสนและพระราชบุตรใช้ท าการวิวาหะกับนาง   
ท่ีแบ่งกันไว้ เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องใด (การประยุกต์ใช้)      
 ก. รักษาสัจจะ    ข. ความกตัญญู    
 ค. เพียรพยายาม       ง. สติปัญญา  
20. การกระท าในข้อใดได้ข้อคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยไม่ไตร่ตรองจึงท าให้เกิดปัญหา                      
 ก. ท้าวมหาพลถูกพวกชาวภิลล์ชิงทรัพย์ไปจนหมด     
 ข. ท้าวมหาพลพาพระมเหสีและพระราชธิดาหนีข้าศึก 
 ค. เวตาลถามปัญหาพระวิกรมาทิตย์และพระราชบุตร 
 ง. ท้าวจันทรเสนและพระราชบุตรกระท าสัญญาแบ่งนาง                                          
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21. เพราะเหตุใดข้าศึกจึงเอาชนะท้าวมหาพลแห่งธรรมปุระได้      
 ก. เพราะข้าศึกใช้ทองค าซื้อน้ าใจทหาร      
 ข. เพราะข้าศึกมีความสามารถในการสู้รบ      
 ค. เพราะท้าวมหาพลไม่มีไพร่พลมาช่วยการท าศึก     
 ง. เพราะท้าวมหาพลไม่ความสามารถในการออกรบ  
22. เพราะเหตุใดในการสู้รบกัน บางครั้งก็ต้องใช้ทองค าและเหล็กเป็นอาวุธ     
 ก. เพราะใช้ทองค าซื้ออาวุธ และใช้เหล็กท าอาวุธ     
 ข. เพราะใช้ทองค าเป็นทุนส ารองไว้ซื้อเหล็กมาท าอาวุธต่าง ๆ    
 ค. เพราะใช้ทองค าติดสินบนให้มาเข้าข้างตน และใช้เหล็กคืออาวุธฆ่าคนท่ีซื้อน้ าใจไม่ได้ 
 ง. เพราะใช้ทองค าเป็นส่ิงล่อใจถ้ารบชนะก็จะแจกรางวัลแก่ไพร่พล ส่วนเหล็กจะแจกท าอาวุธ 
23. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริง          
 ก. หญิงท่ีพระราชาพบในป่ามักจะงามกว่าหญิงท่ีจะหาได้ในกรุง   
 ข. รอยเท้าเหล่านี้เป็นรอยเท้าหญิงสองคน รอยเท้าชายคงจะโตกว่านี้   
 ค. มเหสีท้าวมหาพลเป็นสาวไม่รู้จักแก่แลความสาวของพระนางเป็นเครื่องประหลาดของคน 
ท้ังหลาย           
 ง. ข้าพเจ้าจะเลือกนางเท้าเล็กเป็นภริยาข้าพเจ้า เพราะคงจะเป็นสาวน้อยตามขนาดแห่งเท้า 
ส่วนนางเท้าเข่ืองนั้นคงจะเป็นสาวใหญ่ ขอพระองค์ทรงรับไว้เป็นพระราชชายา      
24. “ความสาวของพระนางเป็นเคร่ืองประหลาดของคนท้ังหลาย”                                           
 ข้อความท่ีขีดเส้นใต้มีหมายความว่าอย่างไร        
 ก. ความงดงามยิ่งนัก    

ข. ส่ิงแปลกใหม่น่าสนใจ                                                                      
 ค. ส่ิงท่ีท าให้คนประหลาดใจ    

ง. ความงามประหลาดกว่าผู้อื่น                     
25. “หญิงท่ีพระราชาพบในป่ามักจะงามกว่าหญิงท่ีจะหาได้ในกรุงเหมือนดอกไม้ป่าท่ีงามกว่าดอกไม้      
ในสวน”          
 ข้อความข้างต้นมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ท่ีเด่นในด้านใด       
 ก. มีการใช้ภาพพจน์    

ข. มีการใช้ค าไพเราะ     
ค. มีการซ้ าค าย้ าความหมาย     
ง. มีการใช้ค าส่ืออารมณ์ได้ชัดเจน     
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26. “ศพนั้นลืมตาโพลง ลูกตาสีเขียวเรือง ๆ ผมสีน้ าตาล หน้าสีน้ าตาล ตัวผอม เห็นโครงเป็นซี่ ๆ 
ห้อยเอาหัวลงมาท านองค้างคาว แต่เป็นค้างคาวใหญ่ท่ีสุด เมื่อจับถูกตัวก็จะเย็นชืด เหนียว ๆ เหมือนงู 
ปรากฏเหมือนหนึ่งว่าไม่มีชีวิต แต่หางซึ่งเหมือนแพะหางกระดิก”                                     
 ข้อความข้างต้นใช้โวหารใด                                   
 ก. สาธกโวหาร    ข. เทศนาโวหาร      
 ค. บรรยายโวหาร   ง. พรรณนาโวหาร         
27. “ชายผู้ไม่ใช่คนโง่ไม่ยอมคืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางท่ีรักผู้รูปงามคอยรับรองในขณะท่ีกลับถึงเรือนนั้น 
แม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่น คือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้น”                  
 ข้อความข้างต้นสะท้อนปัญหาใด            
 ก. ปัญหาสังคม    ข. ปัญหาเศรษฐกิจ   
 ค. ปัญหาครอบครัว   ง. ปัญหาการเมืองการปกครอง       
28. นิทานเวตาลให้ข้อคิดอย่างไรส าหรับการน าไปในชีวิตปัจจุบัน      
 ก. ควรมีสติสัมปชัญญะ   ข. ควรมีปฏิภาณไหวพริบ   
 ค. ควรมีวิจารณญาณท่ีดี   ง. ควรมีหลักการและเหตุผล      
29. ข้อใดคือการปฏิบัติตามมารยาทในส่ิงท่ีพูดออกไปในแต่ละครั้ง    
 ก. แก้ไขค าพูดใหม่   ข. ปล่อยวางค าพูดนั้น    
 ค. ความรับผิดชอบในค าพูด   ง. คิดทบทวนค าพูดท่ีกล่าวออกไป     
30. ข้อใดคือความเช่ือตามค่านิยมของคนไทย      
 ก. ส้ินนั้นตัดคอคนมากต่อมากแล้ว       
 ข. ข้าพเจ้าให้เกิดกระเหม่นตาซ้าย หัวใจเต้นแรง แลตาก็มืดมัว   
 ค. ข้าศึกมีก าลังมากแลช านาญในการศึก ใช้ท้ังทองค าแลเหล็กเป็นอาวุธ  
 ง. ความสุขแห่งพ่อบ้าน ซึ่งอยู่โดดเด่ียวนั้นไม่ได้ในบ้าน แลมีไม่ได้นอกบ้าน      
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ค าช้ีแจง          
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   
  ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวรรณคดีไทย ท่ีจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีท้ังหมด 15 ข้อ     
  ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม      
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน
วรรณคดีไทย ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ให้นักเรียนอ่านข้อความ
ท่ีถามอย่างละเอียดและพิจารณาให้รอบคอบแล้วจึงตัดสินใจเลือกตอบข้อท่ีตรงกับความรู้สึกมากท่ีสุด
 3. แบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อคะแนนในการเรียนของนักเรียน  ขอให้นักเรียนตอบให้ตรง
กับความรู้สึกของนักเรียนมากท่ีสุด เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         
 4. วิธีตอบแบบสอบถาม ให้นักเรียนอ่านข้อความในตารางทางซ้ายมือ แล้วให้ท าเครื่องหมาย 
  ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น      
5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก ระดับ 3  
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ตัวอย่าง 

       

      ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ  
         นางสาวชลธิชา   น านา   
                สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร   
           

รายการการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
0.  นักเรียนสนุกกับการเรียน      

   แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัย                                                             

เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                    

 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นต่อการเรียนวรรณคดีไทยที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน               
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน         
 ค าช้ีแจง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง  
ใหต้รงกับความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของนักเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 5  4  3  2  1 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเรียนรู้การเรียนวรรณคดีไทยท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ    
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแล้วมีความเข้าใจเนื้อหา 

     

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได้       

3. นักเรียนรู้จักการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพื่อน       
4. นักเรียนได้รู้จักแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย      
5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนต้ังค าถามและค้นหาค าตอบในส่ิงท่ีต้องการ
เรียนรู้ 

     

6. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในทุก
ขั้นตอนของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
7. นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน 

     

8. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน      
9. ครูคอยแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง      
10.การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกลุ่ม      
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
11. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาเพิ่มขึ้น 

     

12. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ      
13. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

     

14. นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี      
15.นักเรียนสามารถน าทักษะการคิดวิ เคราะห์อย่างสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 - ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้                   
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

- ผลการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียใช้ประกอบการสอนในขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

- ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
- ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
- ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย 
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ตารางท่ี 7 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ท้ัง 4 แผน 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ∑  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
1.สาระส าคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 
   2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. สาระการเรียนรู้ 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   4.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและการประเมินผล 
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางท่ี 7 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้              

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ท้ัง 4 แผน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ∑  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
1.สาระส าคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 
   2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. สาระการเรียนรู้ 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   4.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและการประเมินผล 
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางท่ี 7 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้              

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ท้ัง 4 แผน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ∑  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
1.สาระส าคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 
   2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. สาระการเรียนรู้ 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   4.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและการประเมินผล 
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางท่ี 7 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้                 

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ท้ัง 4 แผน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ∑  IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
1.สาระส าคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 
   2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. สาระการเรียนรู้ 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   4.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและการประเมินผล 
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
   6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางท่ี 8  ผลการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียใช้ประกอบการสอนในขั้นที่ 1 ข้ันกระตุ้นความสนใจ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 PowerPoint เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 

รายการประเมิน  ̅ SD ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. เน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 

    1.1 ล าดับข้ันในการน าเสนอเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด  
    1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.00 0.00 มาก  
    1.3 ความน่าสนใจในการด าเนนิเร่ือง 3.67 0.58 มาก  

    1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด  
    1.5 ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.33 1.16 มาก  

รวมด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 4.27 0.58 มาก    (2) 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 

      2.1 ความถูกต้องของการใช้ภาษา 4.33 0.58 มาก  
      2.2 ความสอดคล้องระหว่างค าบรรยายกับภาพท่ีน าเสนอ 3.67 0.58 มาก  

      2.3 ขนาดของภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.00 1.00 มาก  
      2.4 ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.33 1.16 มาก  
      2.5 ภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้ประกอบบทเรียน 3.33 1.53 มาก  

      2.6 ภาพการ์ตูนท่ีใช้ประกอบบทเรียน 3.67 0.58 มาก  
      2.7 เสียงบรรยายท่ีใช้ประกอบการเรียนชัดเจน 3.33 0.58 มาก  

รวมด้านภาพ ภาษา และเสียง 3.81 0.73 มาก   (3) 

3. ตัวอักษรและสีสัน 
       3.1 รูปแบบของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอ 4.00 1.00 มาก  
       3.2 ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอเหมาะสม 4.33 0.58 มาก  

       3.3 สีของอักษร  โดยภาพรวมสวยงาม ชัดเจน และ
สร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มาก  

       3.4 สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวมสวยงามชัดเจน 
และสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มาก  

       3.5 สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวมสวยงามชัดเจน 
และสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มาก  

รวมด้านตัวอักษรและสีสัน 4.47 0.61 มาก    (1) 

รวมทุกด้านโดยภาพรวม 4.18 0.62 มาก  
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียใช้ประกอบการสอนในขั้นที่ 1 ข้ันกระตุ้นความสนใจ

ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  E-book  เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ SD ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. เน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 

    1.1 ล าดับข้ันในการน าเสนอเนื้อหา 4.00 0.00 มาก  
    1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.67 0.58 มาก  

    1.3 ความน่าสนใจในการด าเนนิเร่ือง 4.33 1.15 มาก  
    1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.33 0.58 มาก  
    1.5 ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.33 1.15 มาก  

รวมด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 4.13 0.50 มาก    (2) 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 

      2.1 ความถูกต้องของการใช้ภาษา 4.00 0.00 มาก  
      2.2 ความสอดคล้องระหว่างค าบรรยายกับภาพท่ีน าเสนอ 4.00 1.00 มาก  
      2.3 ขนาดของภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.67 1.15 มาก  

      2.4 ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.33 1.15 มาก  
      2.5 ภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้ประกอบบทเรียน 3.67 0.58 มาก  
      2.6 ภาพการ์ตูนท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.33 0.58 มาก  

      2.7 เสียงบรรยายท่ีใช้ประกอบการเรียนชัดเจน 3.67 0.58 มาก  
รวมด้านภาพ ภาษา และเสียง 4.09 0.58 มาก   (3) 

3. ตัวอักษรและสีสัน 

       3.1 รูปแบบของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอ 4.67 0.58 มาก  
       3.2 ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอเหมาะสม 4.67 0.58 มาก  
       3.3 สีของอักษร  โดยภาพรวมสวยงาม ชัดเจน และ
สร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มาก  

       3.4 สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวมสวยงามชัดเจน 
และสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มาก  

       3.5 สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวมสวยงามชัดเจน 
และสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มาก  

รวมด้านตัวอักษรและสีสัน 4.67 0.58 มาก   (1) 
รวมทุกด้านโดยภาพรวม 4.30 0.54 มาก  
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียใช้ประกอบการสอนในขั้นที่ 1 ข้ันกระตุ้นความสนใจ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  PowerPoint  เรื่อง นิทานเวตาล (เรื่องท่ี10) (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ SD ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. เน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 

    1.1 ล าดับข้ันในการน าเสนอเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด  

    1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.33 0.58 มาก  
    1.3 ความน่าสนใจในการด าเนนิเร่ือง 4.00 0.00 มากที่สุด  
    1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.33 0.58 มาก  

    1.5 ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.00 0.00 มาก  
รวมด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 4.27 0.23 มาก    (2) 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 

      2.1 ความถูกต้องของการใช้ภาษา 4.67 0.58 มากที่สุด  
      2.2 ความสอดคล้องระหว่างค าบรรยายกับภาพท่ีน าเสนอ 4.00 1.00 มาก  
      2.3 ขนาดของภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.00 1.00 มาก  

      2.4 ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.00 1.00 มาก  
      2.5 ภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้ประกอบบทเรียน 3.00 0.00 ปานกลาง  
      2.6 ภาพการ์ตูนท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.00 1.00 มาก  

      2.7 เสียงบรรยายท่ีใช้ประกอบการเรียนชัดเจน 3.33 1.58 ปานกลาง  
รวมด้านภาพ ภาษา และเสียง 3.86 0.65 มาก   (3) 

3. ตัวอักษรและสีสัน 

       3.1 รูปแบบของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอ 4.67 0.58 มากที่สุด  
       3.2 ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด  
       3.3 สีของอักษร  โดยภาพรวมสวยงาม ชัดเจน และ
สร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มากที่สุด  

       3.4 สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวมสวยงามชัดเจน 
และสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มากที่สุด  

       3.5 สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวมสวยงามชัดเจน 
และสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มากที่สุด  

รวมด้านตัวอักษรและสีสัน 4.67 0.58 มากที่สุด   (1) 
รวมทุกด้านโดยภาพรวม 4.26 0.48 มาก  
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียใช้ประกอบการสอนในขั้นที่ 1 ข้ันกระตุ้นความสนใจ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  E-book  เรื่อง นทิานเวตาล (เรื่องท่ี10) (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ SD ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. เน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 

    1.1 ล าดับข้ันในการน าเสนอเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด  

    1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.33 1.15 ปานกลาง  
    1.3 ความน่าสนใจในการด าเนนิเร่ือง 3.33 1.15 ปานกลาง  
    1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.00 1.73 มาก  

    1.5 ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.33 1.15 มาก  
รวมด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 3.93 1.15 มาก    (3) 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 

      2.1 ความถูกต้องของการใช้ภาษา 4.33 0.58 มาก  
      2.2 ความสอดคล้องระหว่างค าบรรยายกับภาพท่ีน าเสนอ 4.33 1.15 มาก  
      2.3 ขนาดของภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.33 1.15 มาก  

      2.4 ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.33 1.15 มาก  
      2.5 ภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้ประกอบบทเรียน 3.67 0.58 มาก  
      2.6 ภาพการ์ตูนท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด  

      2.7 เสียงบรรยายท่ีใช้ประกอบการเรียนชัดเจน 3.67 0.58 ปานกลาง  
รวมด้านภาพ ภาษา และเสียง 4.19 0.66 มาก   (2) 

3. ตัวอักษรและสีสัน 

       3.1 รูปแบบของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอ 4.67 0.58 มากที่สุด  
       3.2 ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด  
       3.3 สีของอักษร  โดยภาพรวมสวยงาม ชัดเจน และ
สร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มากที่สุด  

       3.4 สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวมสวยงามชัดเจน 
และสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มากที่สุด  

       3.5 สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวมสวยงามชัดเจน 
และสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.67 0.58 มากที่สุด  

รวมด้านตัวอักษรและสีสัน 4.67 0.58 มากที่สุด   (1) 
รวมทุกด้านโดยภาพรวม 4.26 0.80 มาก  

รวมสื่อมัลติมีเดียโดยภาพรวมทั้ง 4 สื่อ 4.25 0.61 มาก      - 
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ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิงและนิทานเวตาล เรื่องท่ี 10 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน    

ตัวชี้วัด ข้อที่ 
ระดับ

พฤติกรรม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ∑  IOC 

1 2 3 
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมตามหลั กกา ร
วิจารณ์เบื้องต้น 

1 

ความรู้ความจ า 

0 +1 +1 2 0.67 

2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 0 +1 +1 2 0.67 

5 
ความเข้าใจ 

0 +1 +1 2 0.67 
6 0 +1 +1 2 0.67 
7 

การประยุกต์ใช้ 
+1 0 0 1 0.33 

8 +1 +1 0 2 0.67 
9 

การวิเคราะห์ 

+1 +1 +1 3 1.00 
10 +1 +1 +1 3 1.00 

11 +1 +1 +1 3 1.00 
12 +1 +1 +1 3 1.00 
13 +1 0 +1 2 0.67 

14 +1 +1 +1 3 1.00 
15 

การประเมินค่า 
+1 +1 +1 3 1.00 

16 +1 0 +1 2 0.67 

อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
ว ร ร ณ ศิล ป์ ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี แล ะ
วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

17 
ความเข้าใจ 

+1 +1 +1 3 1.00 
18 0 +1 +1 2 0.67 
19 

การวิเคราะห์ 

+1 +1 +1 3 1.00 

20 +1 +1 +1 3 1.00 
21 +1 +1 +1 3 1.00 
22 +1 +1 0 2 0.67 

23 
การประเมินค่า 

+1 +1 0 2 0.67 
24 +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย                    
เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิงและนิทานเวตาล เรื่องท่ี 10 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (ต่อ) 

ตัวชี้วัด ข้อที่ 
ระดับ

พฤติกรรม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ∑  IOC 

1 2 3 
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี
แ ล ะ ว ร ร ณ ก ร ร ม เ พื่ อ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

25 

การประยุกต์ใช้ 

0 +1 0 1 0.33 

26 0 +1 +1 2 0.67 
27 +1 +1 +1 3 1.00 
28 +1 0 0 1 0.33 

29 
การสังเคราะห์ 

+1 +1 +1 3 1.00 
30 +1 +1 +1 3 1.00 

นิทานเวตาล เร่ืองท่ี 10 
 1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมตามหลั กกา ร
วิจารณ์เบื้องต้น     

31 

ความรู้ความจ า 

+1 +1 +1 3 1.00 

32 +1 +1 +1 3 1.00 
33 +1 +1 +1 3 1.00 
34 0 +1 +1 2 0.67 

35 
ความเข้าใจ 

0 +1 +1 2 0.67 
36 0 +1 +1 2 0.67 
37 

การประยุกต์ใช้ 
0 +1 +1 2 0.67 

38 0 +1 +1 2 0.67 
39 

การวิเคราะห์ 

+1 +1 +1 3 1.00 
40 +1 +1 +1 3 1.00 

41 +1 +1 +1 3 1.00 
42 +1 +1 +1 3 1.00 
43 +1 +1 +1 3 1.00 

44 0 +1 +1 2 0.67 
45 

การประเมินค่า 
0 +1 +1 2 0.67 

46 0 +1 +1 2 0.67 

นิทานเวตาล เร่ืองท่ี 10 
3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชาติ 

47 
ความเข้าใจ 

0 +1 +1 2 0.67 
48 +1 +1 +1 3 1.00 

49 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย                    
เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิงและนิทานเวตาล เรื่องท่ี 10 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (ต่อ) 

ตัวชี้วัด ข้อที่ 
ระดับ

พฤติกรรม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ∑  IOC 

1 2 3 
 50 

การวิเคราะห์ 

+1 +1 +1 3 1.00 

51 +1 +1 +1 3 1.00 
52 +1 +1 +1 3 1.00 
53 

การประเมินค่า 
+1 +1 +1 3 1.00 

54 0 +1 +1 2 0.67 
นิทานเวตาล เร่ืองท่ี 10 
4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี
แ ล ะ ว ร ร ณ ก ร ร ม เ พื่ อ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

55 

การประยุกต์ใช้ 

+1 0 +1 2 0.67 
56 +1 +1 +1 3 1.00 

57 +1 +1 +1 3 1.00 
58 +1 +1 +1 3 1.00 
59 

การสังเคราะห์ 
0 +1 +1 2 0.67 

60 +1 +1 +1 3 1.00 
รวมทั้งฉบับ 0.83 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ∑  IOC 
  1   2   3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเรียนรู้การเรียนวรรณคดีไทยท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแล้วมีความเข้าใจเนื้อหา
  

+1 +1 +1   3 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได้  +1 +1 +1   3 1.00 
3. นักเรียนรู้จักการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพื่อน  +1 +1 +1   3 1.00 
4. นักเรียนได้รู้จักแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย +1 +1 +1   3 1.00 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนต้ังค าถามและค้นหาค าตอบในส่ิง
ท่ีต้องการเรียนรู้ 

+1 +1 +1   3 1.00 

6. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1   3 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

7. นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน +1 +1 +1   3 1.00 
8. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน +1 +1 +1   3 1.00 
9. ครูคอยแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง +1 +1 +1   3 1.00 
10. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกลุ่ม +1 +1 +1   3 1.00 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
11. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาเพิ่มขึ้น +1 +1 +1   3 1.00 
12. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1   3 1.00 
13. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

+1 0 +1   2 0.67 

14. นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี +1 +1 +1   3 1.00 
15. นักเรียนสามารถน าทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  +1 +1 +1   3 1.00 

รวม 0.97 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 

1 1.00 0.04 ใช้ไม่ได้ 

2 0.27 0.26 ใช้ได้ 
3 0.69 0.39 ใช้ได้ 

4 0.73 0.48 ใช้ได้ 

5 1.00 0.04 ใช้ไม่ได้ 
6 0.78 0.48 ใช้ได้ 

7 0.53 0.43 ใช้ได้ 

8 0.78 0.48 ใช้ได้ 
9 0.73 0.30 ใช้ได้ 

10 0.93 0.09 ใช้ไม่ได้ 

11 0.73 0.30 ใช้ได้ 

12 0.09 0.17 ใช้ไม่ได้ 
13 0.80 0.26 ใช้ได้ 

14 0.07 0.04 ใช้ไม่ได้ 

15 0.78 0.30 ใช้ได้ 
16 0.22 0.26 ใช้ได้ 

17 1.00 0.04 ใช้ไม่ได้ 

18 0.64 0.39 ใช้ได้ 
19 0.80 0.43 ใช้ได้ 

20 0.58 0.26 ใช้ได้ 

21 0.96 0.13 ใช้ไม่ได้ 
22 0.96 0.04 ใช้ไม่ได้ 

23 0.69 0.22 ใช้ได้ 

24 0.98 0.09 ใช้ไม่ได้ 
25 0.82 0.22 ใช้ไม่ได้ 

26 0.73 0.30 ใช้ได้ 

27 0.73 0.22 ใช้ได้ 
28 0.80 0.35 ใช้ได้ 

29 0.20 0.22 ใช้ได้ 

30 0.49 0.43 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 

31 0.96 0.13 ใช้ไม่ได้ 

32 0.80 0.26 ใช้ได้ 
33 0.60 0.39 ใช้ได้ 

34 0.40 0.26 ใช้ได้ 

35 0.47 0.39 ใช้ได้ 
36 0.64 0.22 ใช้ได้ 

37 0.56 0.22 ใช้ได้ 

38 0.78 0.48 ใช้ได้ 
39 0.76 0.52 ใช้ได้ 

40 0.98 0.09 ใช้ไม่ได้ 

41 0.62 0.26 ใช้ได้ 

42 0.80 0.35 ใช้ได้ 
43 0.96 0.13 ใช้ไม่ได้ 

44 0.93 0.09 ใช้ไม่ได้ 

45 0.16 0.04 ใช้ไม่ได้ 
46 0.78 0.22 ใช้ได้ 

47 0.04 0.00 ใช้ไม่ได้ 

48 0.78 0.48 ใช้ได้ 
49 0.73 0.57 ใช้ได้ 

50 0.76 0.26 ใช้ได้ 

51 0.36 0.52 ใช้ได้ 
52 0.49 0.26 ใช้ได้ 

53 0.73 0.30 ใช้ได้ 

54 0.71 0.35 ใช้ได้ 
55 0.78 0.30 ใช้ได้ 

56 0.80 0.35 ใช้ได้ 

57 0.78 0.48 ใช้ได้ 
58 0.76 0.35 ใช้ได้ 

59 0.69 0.22 ใช้ได้ 

60 0.60 0.04 ใช้ไม่ได้ 
เฉลี่ย 0.68 0.27 - 
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หมายเหตุ 

 1. ข้อสอบข้อท่ี 1, 5, 10, 17, 21, 22, 24, 25, 31, 40, 43, 44 มีค่าความยากง่าย (p) 

มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบท่ีง่ายเกินไปจึงตัดออก      

 2. ข้อสอบข้อท่ี 12, 14, 45 และ47 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ี

ยากเกินไปจึงตัดออก         

 3. ข้อสอบข้อท่ี 60 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนก

เด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึงตัดออก        

 4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนท่ีต้องการ เพื่อให้ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทยตามท่ีก าหนดไว้ จึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบข้อท่ี 4 , 7, 16, 28, 29, 33, 35, 

37, 50, 51, 54, 56 และ57         

 5. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบ 30 ข้อ   

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Relivity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวรรณคดีไทย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder 

Richardson) ได้เท่ากับ  0.86 
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ตารางท่ี 12 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 กอ่นเรียนและหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

เลขที ่
คะแนนก่อนเรียน 

(30 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

(30 คะแนน) 
เลขที ่

คะแนนก่อนเรียน 
(30 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(30 คะแนน) 

1 6 29 31 21 26 

2 5 15 32 13 28 

3 11 21 33 16 20 
4 14 15 34 15 21 

5 10 16 36 7 17 

6 15 21 37 19 23 
7 5 17 38 14 19 

8 10 13 39 9 20 

9 19 16 40 15 24 
10 15 23 41 6 18 

11 11 22 42 11 20 

12 10 15 43 4 13 
13 9 15 44 19 20 

14 20 23 45 18   19 

15 9 18  

16 10 16 

17 14 18 

18 19 22 
19 11 14 

20 12 17 

21 9 26 
22 13 15 

23 14 27 

24 14 22 
25 7 24 

26 7 18 

27 8 14 
28 10 17 

29 8 13 

30 15 23 



 
 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวชลธิชา   น านา 
วัน เดือน ปี เกิด 11 เมษายน 2536 
สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย  

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน    
พ.ศ. 2558 ศึกษาต่อปริญญาศึกษามหาบัณฑิต  ภาควิชาหลักสูตรและ   
วิธีสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 101/1617 ม.7 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530   
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