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บทคัดย่อภาษาไทย 

620620087 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : ละครสร้างสรรค์, นิทานพื้นบ้าน, ความสามารถในการอา่นวิเคราะห์, จิตส านึกรักท้องถิ่น 

นาย ธีระวีร์ บัวหลวง ศุภพิชญพงษ์: การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
อาจารย์ ดร. พิณพนธ์ คงวิจิตต์ 

 
การวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ  1) เป รียบ เที ยบความสามารถ ในการอ่ านวิ เคราะห์ ของนั ก เรียน 

ชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่  5 ก่ อนและหลั งการจัดการเรียนรู้ ต ามแนวคิ ดละครสร้างสรรค์ ร่ วมกับนิ ท านพื้ นบ้ าน 
2) เปรียบเทียบจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละคร
สร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่น 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 34 คนที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง และ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน อย่างละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 

เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทาน
พื้ น บ้ า น  2) แ บ บ วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร อ่ า น วิ เค ร า ะ ห์  แ ล ะ  3) แ บ บ วั ด จิ ต ส า นึ ก รั ก ท้ อ ง ถิ่ น 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติตรวจสอบสมมติฐานโดย
ทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample t-test) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่นโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังทดลองสูงขึ้นก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. จิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังทดลองสูงขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่นมีค่าเท่ากับ 0.423 
โดยตัวแปรสัมพันธ์ทางบวกปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

620620087 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : CREATIVE DRAMA APPROCH, FOLKTALES, ANALYTICAL READING ABILITIES, LOCAL 
CONCIOUSNESS 

MR. TEERAWEE BUALUANG SUPHAPHITCHAYAPONG : THE DEVELOPMENT OF 
ANALYTICAL READING ABILITIES AND LOCAL CONSCIOUSNESS OF MATTHAYOMSUKSA 
5 STUDENTS BY USING CREATIVE DRAMA APPROACH WITH FOLKTALES THESIS 
ADVISOR :  PINPON KONGWIJIT, Ph.D. 

The purpose of this research is to 1) compare analytical reading ability of the Matthayomsuksa 
5 students before and after using creative drama approach with folktales 2) compare students’ local 
consciousness before and after using the creative drama approach with folktales 3) study relationship 
between analytical reading ability and local consciousness. The sample had 34 in Matthayomsuksa 5 
students which study in 2nd semester of academic year 2021 at Yothinburana School. This research spent 
four weeks for teaching, four periods per week , 2 periods for pre and posttest, totaling 18 periods. 

The research instruments consisted of lesson plans, tests of analytical reading ability, and 
tests of local consciousness. The data was analyzed by the Mean (M) and the standard deviation (SD) of 
analytical reading ability and local consciousness scores to find the differences of the value before and 
after the test and analyze correlation coefficient between analytical reading ability and local 
consciousness scores, by using Pearson product moment correlation coefficient.  

The results were as follows: 

1. The analytical reading ability of the Matthayomsuksa 5 students after the tests were 
significantly higher than before using the creative drama approach with folktales at the 0.5 level of 
significance. 

2. The local consciousness of the Matthayomsuksa 5 students after the tests were significantly 
higher than before using the creative drama approach with folktales at the 0.5 level of significance. 

3. The correlation coefficient between analytical reading ability and local consciousness were 
0.423. It was a medium positive correlation at the 0.5 level of significant. 
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คงวิจิตต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้เป็นปิยาจารย์ที่ได้เมตตาชี้แนะ ส่งเสริมและรังสรรค์ ขณะเดียวกันยังได้ดูแล 
แนะน า เอาใจใส่ ให้ค าแนะน าทั้งในด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิต อาจารย์จึงเป็นดั่งเข็มทิศที่น าพาให้การเดินทาง
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ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ และอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูลที่ได้ให้ค าแนะน าและเมตตาดูแลใน
ระหว่างช่วงการท าโครงร่างวิทยาพนธ์หากไม่ได้รับความเมตตาจากอาจารย์การเดินทางครั้งนี้คงยากที่จะสมบูรณ์ได้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร อาจารย์ 
ดร.ปาริชาต โปธิ  อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์ ดร.อุทุมพร ชื่นวิญญา อาจารย์ภารดี พรขจรกิจกุล อาจารย์       
วีราวรรณ โฆษิตสุคต และอาจารย์กัมปนาท ไชยรัตน์ ที่ได้เมตตาและกรุณารับเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย ทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีส่วนส่งเสริมและเติมเต็มให้การเดินทางครั้งนี้สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนโยธินบูรณะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อในการเก็บ
ข้อมูล ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะที่ได้เป็นส่วนส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ทุกความเอื้อเฟื้อของพี่อุมาพร เนตรนุชที่ได้ดูแลเรื่องเอกสารต่าง ๆ จนสมบูรณ์ ขอบคุณไมตรีจิตและมิตรภาพจากพี่
จุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ ธนัช สุขสมบูรณ์ สิทธินนท์ บุญสวยขวัญ รวมถึงเพื่อน ๆ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยรหัส 62           
ที่ได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง ถามไถ่ แนะน า รวมถึงห่วงใยในขณะที่ผู้วิจัยป่วยไข้ 
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ก าลังใจส าคัญที่คอยส่งเสริมตลอดมา ขอขอบคุณก าลังใจและความรักจากอนุชิต ยิ่งรัมย์ผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างในเวลาที่
ส าคัญ ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณคณะแพทย์จากหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
นวมินทราธิราชที่รักษาความป่วยไข้อันเป็นอุปสรรคทางกายให้บรรเทาหายไป  จนท าให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นลงอย่าง
สมบูรณ์ 

  
  

นาย ธีระวีร์  บัวหลวง ศุภพิชญพงษ์ 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ( Information society) และเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2579 (ส านักเลขาธิการ 

สภาการศึกษาแห่งชาติ, 2561:  ฉ) จึงระบุเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner aspirations) ว่ามุ่งพัฒนา

ให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงต้องมีทั้งความสามารถ 

การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการรู้เรื่องจ านวน (Arithmetic) จะเห็นได้ว่า การอ่าน

เป็นความสามารถส าคัญของนักเรียนในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติที่ได้ระบุไว้

ว่า การอ่าน คือ หนึ่งในชุดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้รู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

 ความสามารถด้านการอ่านจึงส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงความรู้  

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ดังที่สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2531: 91) กล่าวว่า 

การอ่ าน เป็นทั กษะที่ ส าคัญ และใช้มากในชีวิตประจ าวัน  อีกทั้ งเป็ นทั กษะที่ ใช้แสวงหา 

สรรพวิทยาการต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของอัจฉรา ประดิษฐ์ (2552: 19) ที่ ได้กล่าวถึง

ความส าคัญของการอ่าน สรุปได้ว่า การอ่านจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นเครื่องมือส าคัญใน 

การเรียนรู้ รวมทั้งเป็นรากฐานของการศึกษาที่จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้กว้างขวาง  

และรวดเร็ว ด้วยเหตุดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านการอ่านคือพื้นฐานส าคัญที่ช่วย

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งช่วยให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง  

 ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ เนื่องจากความสามารถ

ในการอ่านวิเคราะห์สัมพันธ์กับทักษะการคิด ดังที่  Tompkins and Hoskisson (1991: 267)  

กล่าวไว้ว่า ผู้อ่านจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างการอ่านและการคิดเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ Cook 

(1991: 23-33) ที่ว่าการอ่านเป็นการรับสารที่สัมพันธ์กับกระบวนการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากผู้อ่าน

จะต้องเช่ือมโยงและจัดการข้อมูลที่ได้จากการอ่าน  
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 ธัญญา สังขพันธานนท์และคณะ (2548: 77) และ Adler and Doren (1972: 52-53)  

กล่าวถึงนิยามของความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ไว้อย่างสอดคล้องกัน สรุปได้ว่า ความสามารถ  

ในการอ่านวิเคราะห์ คือ การอ่านโดยพิจารณาและไตร่ตรองงานเขียนอย่างถี่ถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ  

โดยเป็นการท าความเข้าใจรูปแบบ เนื้อหาสาระ ประเด็นส าคัญ จัดล าดับเหตุการณ์ รวมทั้งวิเคราะห์

จุดประสงค์และความคิดของผู้ เขียน  ด้วยเหตุดังกล่าวความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ช่วยพัฒนากระบวนการคิด  และการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ ของนักเรียน 

อย่างสม่ าเสมอ 

 ด้วยเหตุที่สังคมปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ดังกล่าวข้างต้น ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์

ข้อมูล ความรู้และสารประโยชน์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังที่ ฐะปะนีย์  

นาครทรรพ (2545: 524) กล่าวว่า การอ่านวิเคราะห์จะท าให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านปัญญา  

และอารมณ์สอดคล้องกับวรรณา บัวเกิด (2557: 159) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการอ่านวิเคราะห์จะช่วยให้

ผู้ อ่ านได้ รับประโยชน์ จากงานเขียนทั้ งในด้ านความรู้ที่ เพิ่ มพูนจากการอ่ าน  ด้ านทักษะ 

และกระบวนการซึ่งได้จากการอ่าน อันประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ วินิจสาร และตีความ 

เนื้อหาสาระ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Flemming (2000: 281) ที่เสนอไว้ว่า การอ่านวิเคราะห์ 

มีประโยชน์ช่วยพัฒนาบุคคลให้สามารถวิเคราะห์  ตัดสินใจ พิจารณาหาเหตุผลสนับสนุน  

และโต้แย้ง รวมทั้งยังเป็นพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับผู้อ่าน ด้วยเหตุดังกล่าว ความสามารถ 

ในการอ่านวิ เคราะห์จึ งเป็นทักษะส าคัญที่ ช่ วยให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตในสั งคมปัจจุบัน 

ได้อย่างมีคุณภาพ  

ความส าคัญของความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 42-43) จึงได้ก าหนดคุณภาพของนักเรียน 

เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่านซึ่งส่งเสริมให้เกิด 

กระบวนการคิด และการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยระบุสาระส าคัญ ไว้ว่า  

“วิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และเสนอความคิดใหม่จากการอ่าน  

อย่างมีเหตุผล คาดคะเน เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน” ด้วยเหตุข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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ที่ครูภาษาไทยจะต้องพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ 

น าทักษะดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาชีวิต และแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการอ่าน 

นอกจากความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการแสวงหาความรู้ 

และการใช้ชีวิตแล้ว ยั งเป็นทักษะที่ สัมพันธ์กับการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมด้วย  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551: 42-43) ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โดยระบุคุณภาพของนักเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในรายวิชาภาษาไทย ด้านวรรณคดี 

และวรรณกรรมไว้ว่า “วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดี

เบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน เชื่อมโยง

กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีไทย” เมื่อพิจารณาคุณภาพของนักเรียนดังกล่าว พบว่า 

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสาระและวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 

วรรณกรรม ภูมิปัญญาทางภาษาตลอดจนวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า 

ในการเรียนรู้ภาษาไทย อีกทั้ง ครูภาษาไทยสามารถใช้วรรณกรรมพื้นบ้านเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการอ่านวิเคราะห์ได้อีกประการหนึ่ง 

นิทานพ้ืนบ้านเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ที่สะท้อนจินตนาการ ความคิด ภูมิหลังทางสภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสอดแทรกความรู้ 

ความเข้าใจต่อท้องถิ่น ดังที่ประคอง นิมมานเหมินท์ (2551: 60-93) กล่าวว่า นิทานพื้นบ้าน 

จะมีความหมายแฝงเร้นอยู่ในเนื้อหาซึ่งอาจเป็นได้ทั้งร่องรอยของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  

หรือสัญลักษณ์ที่แสดงความคิดภายใต้จิตส านึก ตลอดจนเป็นภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สอดคล้องกับศิราพร ณ ถลาง (2557: 205) ที่กล่าวว่า นิทานพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 

นิทานพื้นบ้านจึงเป็นผลผลิตและเป็นตัวแทนความคิดของคนกลุ่มชน  ดังนั้นการเข้าถึงสาระ 

และประเด็นส าคัญที่สอดแทรกอยู่ในนิทานพื้นบ้าน จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา ข้อคิด ทรรศนะ ตลอดจนองค์ความรู้ต่อท้องถิ่นที่สอดแทรก

และปรากฏอยู่ในนิทาน น าไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพันและการเห็นคุณค่าในท้องถิ่น 

ซึ่งจะส่งผลไปยังการเสริมสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น 
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จิตส านึ กรักท้ อ งถิ่ น เป็ นคุณ ลั กษณ ะส าคัญ ประการหนึ่ ง ในการพัฒ นานั ก เรียน  

ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม พุทธศักราช 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2563 มาตรา 6  ระบุความว่า  

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต” (ส านักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2563)  ขณะเดียวกันความในมาตรา 23 วรรค (1) และวรรค (3) ของพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวยังได้ระบุแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 6  

ไว้อย่างชัดเจน โดยสรุปว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู้และบูรณาการความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสั งคม ได้แก่ ครอบครัว 

ชุมชน ชาติ และความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว 

สะท้อนให้เห็นว่า การเสริมสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น คือ จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ที่ได้ระบุ

มาตรฐานการศึกษาในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ว่า “ผู้เรียนมีความภูมิใจ 

ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมทั้งภูมิปัญญาไทย” ขณะเดียวกันส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561: 4) ได้ตระหนักถึง

ความมุ่งหมายและหลักการส าคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาชาติ

ในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education) ที่มุ่งให้นักเรียน 

เป็นผู้ที่มีทักษะและสมรรถนะ (Competency) ซึ่งเกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ  

รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย รวมถึงเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยเป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น  

รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนั้น การพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกท้องถิ่น 

คือจุดหมายส าคัญของการจัดการศึกษาที่ครูทุกคนควรพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตส านึกรักท้องถิ่น                

ผ่านการจัดการเรียนรู้ 
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กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2542: ค าน า) ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนา                       

และเสริมสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยน าข้อมูลทางภูมิปัญญาและท้องถิ่นมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้  สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาที่ท าให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ  

เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองย่อมท าให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน รู้สึกหวงแหน อันจะน าไปสู่ 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในที่สุด  

ความสอดคล้องกันระหว่างความมุ่งหมาย หลักการจัดการศึกษา และทรรศนะนักการศึกษา 

ในข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่า จิตส านึกรักท้องถิ่นเป็นเป้าหมายส าคัญที่ครูทุกคนควรพัฒนาให้นักเรียน 

เกิดความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ควบคู่กับ

การพัฒนาความรู้และความสามารถในด้านวิชาการ โดยเฉพาะครูภาษาไทยที่สามารถพัฒนาจิตส านึก

รักท้องถิ่นของนักเรียนให้เกิดขึ้นได้ผ่านการส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ร่วมกับการใช้

นิทานพ้ืนบ้านซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น 

แม้ความสามารถในการอ่ านวิ เคราะห์ และจิตส านึ กรักท้ องถิ่ นจะมีความส าคัญ                         

เป็นอย่างมาก แต่จากรายงานของส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึ กษา (2563: 41-42) ที่ ว่ าด้ วย เรื่ อ งสภาวะการศึ กษ าไทยปี พุ ท ธศั กราช  2561  

และปีพุทธศักราช 2562 กล่าวถึงความฉลาดรู้ด้านการอ่านซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ พบว่าคะแนนความฉลาดรู้ด้านการอ่านของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ าสุด เมื่อเทียบกับคะแนน

เฉลี่ยทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีแนวโน้มต่ าลง สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษาของนักเรียนไทยตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA 

(Programme for International Student Assessment) จากรายงานในปี 2555 พบว่าคะแนน

เฉลี่ยด้านการอ่านอยู่ที่ 441 คะแนน ขณะที่ปีพุทธศักราช 2558 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 409 คะแนน 

และในปีพุทธศักราช 2561 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 393 คะแนนเท่านั้น 

ข ณ ะ เดี ย ว กั น ร า ย ง า น ข อ ง ส ภ า เศ ร ษ ฐ กิ จ โล ก  (World Economic Forum)  

ในด้านความสามารถทางการแข่งขันในปีพุทธศักราช 2562 หรือ The Global Competitiveness 

Report 2019 แสดงให้เห็นว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ของคนไทยอยู่ในล าดับท้ายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้คะแนน 3.2 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน อยู่ ในอันดับที่  89 ของโลก และนับเป็นอันดับ  8 ของภูมิภาค 
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากประเทศที่มีการส ารวจ 9 ประเทศซึ่งมีคะแนนน้อยกว่า มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ตามล าดับ (Schwab, 2019: 552)  รายงานจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ จึงแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์เป็นปัญหาส าคัญที่ควรจะต้องเร่งพัฒนา 

ปัญหาด้านความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการทดสอบ               

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ   

ที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของสาระการอ่าน 

ตามมาตรฐาน ท 1.1 ของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะโดยเปรียบเทียบกับนักเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนทั้งประเทศ พบว่า แนวโน้มลดลง ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 1 ดังนี้ (ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต,ิ 2560, 2561, 2562, 2563, 2564) 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในมาตรฐาน ท 1.1 วิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ นักเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรยีนทั้งประเทศ ปีการศึกษา 2559-2563 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

ปีการศึกษา 

นักเรียน 

โรงเรียนโยธนิบูรณะ 

นักเรียนสังกัด

ส านักงาน

คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

นักเรียนทั้งประเทศ 

M SD M SD M SD 

2559 78.57 17.57 65.29 20.50 64.26 21.10 

2560 71.21 16.65 58.01 19.35 57.04 19.86 

2561 73.02 17.64 58.59 20.79 57.48 21.32 

2562 57.68 16.33 44.43 17.36 43.65 17.61 

2563 61.32 18.52 49.01 19.32 48.10 19.62 
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ข้อมูลที่ปรากฏในตารางข้างต้น แม้จะแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านในมาตรฐาน                 

ท 1.1 วิชาภาษาไทยของนักเรียนโยธินบูรณะ จะมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่านักเรียนในสังกัดส านักงาน                       

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนทั้งประเทศ แต่คะแนนเฉลี่ยกลับมีแนวโน้มลดลง              

อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านในมาตรฐาน ท 1.1 ของนักเรียน

โรงเรียนโยธินบูรณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.32 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ 

ปีการศึกษา 2559-2562 แต่ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนโยธินบูรณะก าหนดไว้ที่ร้อยละ 70 

สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียน  

โยธินบูรณะในปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนโยธินบูรณะ, 2563) ซึ่ งพบว่า นักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านอยู่ที่ร้อยละ 57.73 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านอยู่ที่ร้อยละ 52.63 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 

ด้านการอ่านอยู่ที่ ร้อยละ 65.30 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ โรงเรียนโยธินบูรณะก าหนดไว้  

ปัญหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการอ่านของนักเรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างยิ่ง  

เพราะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยควรสร้างเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการแสวงหาความรู้และน าไปต่อยอดเพื่อใช้ในชีวิตจริง 

ปัญหาเรื่องความสามารถในการอ่านของนัก เรียนยังมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อ              

การเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่น ดังผลการศึกษาของสุริเดว ทรีปาตี (2562: 92 -93)                

ที่ศึกษาคุณลักษณะและจิตส านึกของเด็กยุคดิจิทัล พบว่า เด็กในปัจจุบันมีทักษะในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารที่รวดเร็ว แต่ขาดการพิจารณาไตร่ตรอง ท าให้เกิดความเป็นตัวตนสูงขาดปฏิสัมพันธ์  

หรือความรัก ความเข้าใจต่อผู้คนและสังคมที่ตนเองอยู่อาศัยน้อยลง รวมทั้งขาดการเรียนรู้ภูมิปัญญา

วัฒนธรรมท้องถิ่นในถิ่นฐานตนเอง  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2563: 44) ได้อ้างถึงผลการส ารวจความรู้เรื่องสังคม 

(Knowledge of society) จากรายงานเรื่อง Peritus of Perception 2018 ผลส ารวจดังกล่าวแสดง

ให้เห็นว่าคนไทยมีความรู้เรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศตนเองน้อยที่สุดใน 37 ประเทศ 

และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน 

รวมทั้ง มาเลเซีย ประเทศไทยอยู่ในล าดับท้ายสุดของกลุ่มประเทศข้างต้น รายงานดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นว่าการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมของคนไทยคือส่วนส าคัญ  



  18 

ที่ ท าให้ จิตส านึ กรักท้ องถิ่ นลดต่ าลง ดั งนั้ นการขาดความสามาร ถในการอ่ านวิ เคราะห์ 

มีผลเกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจต่อผู้คนและสังคมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนา

จิตส านึกรักท้องถิ่น จึงถือได้ว่าทั้งความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น  

เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข 

ผู้วิจัยในฐานะครูภาษาไทยได้ด าเนินการและมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย โรงเรียนโยธินบูรณะที่รับผิดชอบสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกับข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโยธินบูรณะ (สุรางค์รัตน์  

เกื้อสกุล, 2563; มลิวัลย์ กุศลินกุล, 2563) ท าให้ได้ข้อคิดเห็นว่า ควรมีนวัตกรรมที่สามารถพัฒนา

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น เนื่องจากผลคะแนนคะแนนเฉลี่ย  

ด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะมีแนวโน้มลดต่ าลง ประกอบกับบริบทสถานศึกษา 

ที่ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิ เศษ  ตั้ งอยู่ ในชุมชนเมืองซึ่ งขาดปฏิสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้ ง 

โรงเรียนโยธินบูรณะได้ย้ายที่ตั้งสถานศึกษาจากเขตดุสิตมายังพื้นที่เขตบางซื่อซึ่งท าให้นักเรียน  

ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อท้องถิ่นเขตบางซื่อ 

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ วิจัยจึงเห็นว่า  ควรน านวัตกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถ                  

ในการอ่านวิ เคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น เข้ามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย                            

ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดละครสร้างสรรค์ (Creative drama approach) เป็นแนวคิดที่ ใช้ศาสตร์ 

ของละครประยุกต์ (Applied drama) มาปรับใช้ในบริบททางการศึกษาซึ่งจะช่วยให้นักเรียน 

เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา (ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์, 2546:2) 

รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการใคร่ครวญสะท้อนคิดและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายใน

ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว จนท าให้เกิดความเข้าใจต่อประสบการณ์ชีวิตและโลกมากขึ้น  

(ชลดา ทองทวี, 2557: 123) สอดคล้องกับแนวคิดของ Heathcote (1984: 20-59) ที่ได้กล่าวว่า

กิจกรรมละครสร้างสรรค์สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสังคมโลก เช่นเดียวกับ Heinig (1993: 5-7) ที่ได้ระบุว่า

กิจกรรมละครสร้างสรรค์สามารถพัฒนาทักษะอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว 

อารมณ์ สังคม การคิด สติปัญญา รวมทั้งการตระหนักรู้และเข้าใจในตัวตนของตนเอง  
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์เป็นแนวคิดที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  

ครูจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547: 78-89)  

ได้ระบุว่ามีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) 

2) ขั้นกิจกรรมจูงใจ (Motivation) 3) ขั้นกิจกรรมละครสร้างสรรค์ (Creative drama) ที่ครอบคลุม

การฝึกซ้อมการแสดง การลงมือแสดงละครตามบทบาท และ 4) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ในประเทศไทย                 

พบงานวิจัยของปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2546) ที่ได้ริเริ่มน าแนวคิดละครสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้

ในบริบทการศึกษาและเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ การศึกษา

งานวิจัยดังกล่าว พบว่า ละครสร้างสรรค์ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ตรง ช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติและความสนใจต่อการเรียน ตลอดจนส่งผลเชิงบวก

ต่อพฤติกรรมการแสดงออก ดังงานวิจัยของวิชิตชัย ศิลพิพัฒน์ (2555) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม

ละครสร้างสรรค์ที่มีต่อพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก และงานวิจัยของลิขิต ใจดีและกุสุมา เทพรักษ์ 

(2564) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ที่มีต่อความตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 

ขณะเดียวกันจากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า ละครสร้างสรรค์

สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้ ดังงานวิจัยของจรรยา ชูสุวรรณ (2559)  

ที่พบว่า ละครสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา อย่างไรก็ตามผู้วิจัย

ยังไม่พบงานวิจัยในประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผลการใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ที่มีต่อ  

การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่น พบเพียงการใช้

กิจกรรมละครเพื่อพัฒนาจิตส านึกเชิงวิพากษ์ของนิธิดา วรวิทยาคม (2559) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าละคร

สามารถพัฒนาระดับจิตส านึกได้        

เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ พบว่า

แนวคิดละครสร้างสรรค์ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาดังงานวิจัยของ Maranon (1981:124 

อ้ า งถึ ง ใน รั ต น าภ รณ์  ภู ธ ร เลิ ศ , 2551: 32) ที่ พ บ ว่ า  โป รแก รมละค รส ร้ า งส รรค์ ส่ งผ ล 

ต่อทักษะทางภาษาของเยาวชนอายุ 7-15 ปี ขณะเดียวกันยังพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโปรแกรมละคร

สร้างสรรค์มีทักษะทางภาษาที่สูงกว่านักเรียนทั่วไป เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  Bodden (2006)  
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ที่พบว่าละครสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ Aykac and Ilhan (2014) และ Pat and Yilmaz (2021) ที่พบว่า กิจกรรมละครสร้างสรรค์ 

มีผลต่อทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการพูดของนักเรียน    

การศึกษางานวิจัย ในต่ างประเทศยั งพบว่าละครสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนา 

ความตระหนักรู้ จิตส านึกและทัศนคติได้ ดังงานวิจัยของ Dupre (2006) ที่พบว่า การจัดกิจกรรม

ละครมีผลต่อการตระหนักรู้เรื่องความรุนแรง และความยุติธรรมทางสังคม งานวิจัยของ  Dogan 

(2020) ที่พบว่า กิจกรรมละครสร้างสรรค์มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของนักศึกษาครู  

และงานวิจัยของ Tok (2021) ที่พบว่า การใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์มีผลต่อทัศนคติต่อการดูแล

ผู้ป่วยวิกฤตของนักศึกษาพยาบาล 

นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าแนวคิดละครยังเป็นแนวคิดที่สามารถน ามาใช้ 

จัดการเรียนรู้ ร่ วมกับข้อมูลทางด้ านคติชนวิทยาอย่างต านานและนิทานได้  ดั งงานวิจั ย 

ของ Emen (2019) ที่ได้ศึกษาการน าแนวคิดละครสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องต านาน

เทพปกรณัมของตุรกี งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงการบูรณาการข้อมูลทางคติชนวิทยา 

อย่างนิทานพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ อันเป็นสื่อที่ถ่ายทอดสาร ความคิด ภูมิปัญญา 

วิถีชีวิต วัฒนธรรมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสื่อส าคัญที่ท าให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิด

ของพรรัตน์  ด ารุง (2563) ที่ ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมละครโดยใช้ข้อมูลทางคติชนวิทยา  

ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สาระส าคัญจากนิทานซึ่งเป็นแก่นความคิดของคนในยุคก่อน  

เพื่ อท าให้คนรุ่นใหม่ เข้าใจและรับรู้ความคิด  จริยธรรม และวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในอดีต 

ที่ยังคงมีคุณค่าอยู่ในปัจจุบัน  

การศึกษางานวิจัยและแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดละคร

สร้างสรรค์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับน ามาใช้เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

และส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น เนื่องจากแนวคิดละคร

สร้างสรรค์สัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาความสามารถในด้านการใช้ภาษา ความตระหนักรู้ ทัศนคติ 

จิตส านึก ตลอดจนสามารถน ามาใช้จัดการเรียนรู้ร่วมกับข้อมูลประเภทนิทาน ต านานพื้นบ้าน รวมทั้ง

สามารถน ามาใช้ประยุกต์และจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้  ด้วยเหตุข้างต้น  

ผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
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วิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียน ตลอดจนศึกษาผลการใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยต่อไป 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น                   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน ผู้วิจัยได้ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิดละครสร้างสรรค์ นิทานพื้นบ้าน

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ และจิตส านึกรักท้องถิ่นเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 1. แนวคิดละครสร้างสรรค์ (Creative drama approach) 

แนวคิดละครสร้างสรรค์  คือ การน าศิลปะละครมาใช้ในบริบททางการศึกษา  

ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547: 79-89) ได้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ขึ้นมาโดยประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) คือ กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมของนักเรียน 

ในด้านต่าง ๆ 2) ขั้นจูงใจ (Motivation) เป็นกิจกรรมการใช้ค าถามหรือสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น

ความสนใจของนักเรียน 3) ขั้นจัดละครสร้างสรรค์ (Creative drama) คือ การปฏิบัติกิจกรรม 

โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นกิจกรรมก่อนละคร (Pre-drama) และขั้นการแสดง 

(Drama playing) 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่งครอบคลุมใน 2 ลักษณะ คือ การประเมินผล 

ที่ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของแผนการจดัการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  

 2. นิทานพื้นบ้าน 

  นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าโดยทั่วไปที่เล่าสืบต่อ ๆ กันมาในท้องถิ่น โดยเล่าด้วย

ถ้อยค าธรรมดา ถือได้ว่าเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง นิทานพื้นบ้านมีลักษณะส าคัญ  

เป็นเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดด้วยภาษาถ้อยค าธรรมดา สืบทอดทางมุขปาฐะเป็นหลัก ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 

หรือผู้ เล่ าดั้ งเดิม รวมทั้ งเป็นเรื่องราวที่ สะท้อนความคิด คติ  ความเชื่อของคนในท้องถิ่น  

ประคอง นิมมานเหมินท์ (2551: 89-170) แบ่งประเภทออกเป็น ต านานปรัมปรา นิทานศาสนา 

นิทานคติ นิทานมหัศจรรย์ นิทานชีวิต นิทานประจ าถิ่น นิทานอธิบายเหตุ นิทานสัตว์ นิทานเรื่องผี 

นิทานมุกตลก และนิทานเข้าแบบ   
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 3. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

  ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ หมายถึง การท าความเข้าใจเนื้อหาของบทอ่าน

อย่างละเอียด โดยพิจารณารูปแบบ ความสัมพันธ์ของความคิด ล าดับความคิด ทรรศนะของผู้เขียน 

รวมทั้งประเมินและตัดสินคุณค่าของเรื่องที่อ่ าน สามารถแบ่งระดับความสามารถในการอ่าน 

เป็น 3 ขั้นได้แก่ ความสามารถในการอ่านระดับความเข้าใจเนื้อหา (Literal comprehension) 

ความสามารถในการอ่านระดับอนุมาน ( Inferential comprehension) และความสามารถ 

ในการอ่านระดับวิพากษ์หรือประเมินค่า (Critical or evaluative comprehension) (อัจฉรา  

วงศ์โสธร, 2538: 154-155; ธัญญา สังขพันธานนท์และคณะ, 2548: 78; Alder and Doren, 1972: 

163-164; Bradarich, 2012: 92; Foose, 2012: 12) 

 4. จิตส านึกรักท้องถิ่น  

  จิตส านึกรักท้องถิ่น  คือ ลักษณะทางจิตพิสัยที่ แสดงออกเกี่ยวกับ ความรู้                      

ความเข้าใจการเห็นคุณค่า ความส าคัญของท้องถิ่นที่อยู่ รวมทั้งทัศนคติและความนิยมในท้องถิ่น                 

ทั้งในเชิงกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเชิงวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยจิตส านึกรักท้องถิ่น

มีองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึกรักท้องถิ่น  3 ประการ ได้แก่ 1) มีความรู้ความเข้าใจประวัติ 

ความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 2) ภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 3) แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือส่งเสริมวัฒนธรรม 

และอัตลักษณ์ท้องถิ่น (กาญจนา แก้วเทพ , 2527: 210 ; บุญสม หรรษาศิริพจน์ , 2542: 71 ;   

สุพจน์ ทรายแก้ว, 2546; ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, 2551: 73; คนึง เทวฤทธิ์, 2558: 7; อาวรณ์ อาจหาญ, 

2562: 76; Bloom et al., 1971: 273; Gardner, 1983: 73; William, 1992: 209)  

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยว ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย

โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

และจิตส านึกรักท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) เป็นขั้นเตรียมความพร้อมก่อนอ่านนิทานผ่านการใช้

กิจกรรมนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายตื่นตัว หรือสร้างสมาธิ 

 2. ขั้นจูงใจ (Motivation) ใช้นิทานพื้นบ้านกระตุ้นความสนใจ โดยให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา

นิทานและท ากิจกรรมละคร หรือการฝึกท่าใบ้เชื่อมโยงกับนิทาน แสดงความคิดเห็นอภิปรายเชื่อมโยง

นิทานกับสื่อ หรือกิจกรรมละครที่ครูจัดเตรียมไว ้

 3. ขั้นจัดละครสรา้งสรรค์ (Creative drama) 

  3.1 ขั้นกิจกรรมก่อนละคร (Pre-drama) ให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหา โครงเรื่อง 

สาระส าคัญของนิทาน วิเคราะห์อารมณ์ ความรู้สึกตัวละครผ่านการใช้ค าถาม แผนผัง หรือกิจกรรม

เกมละคร พร้อมทั้งให้นักเรียนวางแผน ฝึกซ้อมแสดงละคร 

  3.2 ขั้นการแสดง (Drama playing) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงละคร 

 4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ใช้ค าถามพัฒนาการคิดประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหา

นิทานพ้ืนบ้าน ประเมินผลงานการแสดงของตนเอง ผ่านการใช้ค าถามหรือกิจกรรมกลุ่ม 

จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังนี ้
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์
ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน  

1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) 
     เป็นขั้นเตรียมความพร้อมก่อนอ่านนิทานผ่านการใช้
กิจกรรมนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย                  
หรือสร้างสมาธกิ่อนเริ่มกิจกรรมและการฝึกอ่านวิเคราะห์ 

2. ขั้นจูงใจ(Motivation) 
     ใช้นิทานพื้นบ้านกระตุ้นความสนใจ โดยให้นักเรียน
ศึกษาเนื้อหานิทาน พร้อมทั้งท ากิจกรรมตรวจสอบความ
เข้าใจเนื้อหานิทานเบื้องต้นก่อนเริ่มวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม
ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ การฝึกท่าใบ้ที่เชื่อมโยงกับ
นิทาน หรือการแสดงความคิดเห็นอภิปรายเชื่อมโยงนิทาน                      

3. ขั้นจัดละครสร้างสรรค์ 
   (Creative drama) 
     3.1 ขั้นกิจกรรมก่อนละคร 
          (Pre-drama) 
            เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาผ่านการวิเคราะห์
นิทาน โดยการพิจารณาเนื้อหา โครงเรื่อง สาระส าคัญของ
นิทาน ผ่านการใช้ค าถาม แผนผัง หรือกิจกรรมเกมละคร 
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละคร 
       3.2 ขั้นการแสดง (Drama playing) 
 

 4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
   ใช้ค าถามพัฒนาการคิดประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
นิทานพ้ืนบ้าน ประเมินผลงานการแสดงของตนเอง ผ่าน
การใช้ค าถามหรือกิจกรรมกลุ่ม  

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ จิตส านึกรักท้องถิ่น 

 

แนวคิดละครสร้างสรรค์ 
(Creative Drama) 

แนวคิดละครสร้างสรรค์ คือ การน าศิลปะ
ละครมาใช้ในบริบททางการศึกษา โดยมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  4 ขั้น
ประกอบด้วย (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ , 
2547) 
1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) 
2) ขั้นจูงใจ (Motivation)  
3) ขั้ น จั ด ล ะค รส ร้ า งส รรค์  (Creative 
drama) 
แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอนได้แก่  
    3.1) ขั้นกิจกรรมก่อนละคร (Pre-drama)  
    3.2) ขั้นการแสดง (Drama playing) 
 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation)  

 

นิทานพื้นบ้าน 

   นิทานพื้ นบ้ าน เป็น เรื่อ งเล่ าโดยทั่ วไป  
ที่เล่าสืบต่อ ๆ กันมาในท้องถิ่น โดยเล่าด้วย
ถ้อยค าธรรมดา มีลักษณะส าคัญ คือ เป็น
เรื่องเล่าที่ถ่ายทอดด้วยภาษาถ้อยค าธรรมดา  
สืบทอดทางมุขปาฐะเป็นหลัก ไม่ปรากฏ 
ชื่อผู้แต่ง เป็นเรื่องราวที่สะท้อนความเชื่อของ
คนในท้ องถิ่น  ประคอง นิมมานเหมินท์ 
(2551: 89 -170) แบ่ งประเภทออกเป็น 
ต านานปรัมปรา นิทานศาสนา นิทานคติ 
นิทานมหัศจรรย์ นิทานชีวิต นิทานประจ าถิ่น 
นิทานอธิบายเหตุ นิทานสัตว์ นิทานเรื่องผี 
นิทานมุกตลก และนิทานเข้าแบบ   

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3. ค าถามในการวิจัย 

 1. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้านสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 

 2. จิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละคร

สร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 

 3. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

อย่างไร 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน  

 2. เพื่อเปรียบเทียบจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง 

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่น 

5. สมมติฐานของการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์

ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์

ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีจิตส านึกรักท้องถิ่นสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

 3. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 
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6. ขอบเขตของการวิจัย 

 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  6.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ เรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 ห้องเรียน  

รวม 529 คน  

  6.1.2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 จ านวน 34 คน 

โรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ห้องเรียน 

เป็นหน่วยสุ่มจากห้องเรียนที่เรียนวิชาภาษากับวิถีชุมชน ท30204 

 6.2 ตัวแปรที่ศึกษา  

  6.2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน 

  6.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 

   6.2.2.1 ความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์

   6.2.2.2 จิตส านึกรักท้องถิ่น 

 6.3 สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย 

  รายวิชาภาษากับวิถีชุมชน ท30204 ที่ ผู้ วิจัยเลือกใช้ ในการวิจัยมีขอบเขต 

สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความหมายและประเภทของภูมิปัญญา ความหมายและประเภท  

ของชุมชน ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาทางภาษา โดยออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เพลิดเพลินภูมิปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่  2 ทัศนาชุมชน            

หน่ วยการเรียนรู้ที่  3 ค้นคว้าภาษิ ต  หน่ วยการเรียนรู้ที่  4 ขบคิด เรื่ อ งเล่ าชาวบางกอก  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บอกรักบางซื่อ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เล่าลือวิถีไทย  
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  ผู้วิจัยเลือกใช้สาระการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก 

และหน่วยการเรียนรู้ที่  5 บอกรักบางซื่อมาใช้ในการวิจัย เนื่องจากหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว 

มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นเขตบางซื่อซึ่งสัมพันธ์

กับท้องถิ่นที่ตั้งของสถานศึกษา โดยมีสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยดังนี ้ 

   1. ลักษณะของข้อมูลภูมิปัญญาทางภาษาประเภทนิทานพื้นบ้าน  

   2. นิทานอธิบายเหตุเกี่ยวกับที่มาของสถานที่ ได้แก่ ต านานยักษ์วัดแจ้ง 

ยักษ์วัดโพธ์ิ นิทานเรื่องช่ัวหม้อข้าวเดือด นิทานเรื่องบางล าพู  นิทานเรื่องต้นล าพู  

   3. นิทานอธิบายเหตุเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี ได้แก่ ต านานรูปพระตาย 

ลอยน้ า ต านานหลวงพ่อสามเสน ต านานไม้กระดานมัสยิดต้นสน ต านานศาลเจ้าพ่อเสือ  

   4. นิทานเรื่องผี ได้แก่ ต านานแม่นากพระโขนง 

   5. นิทานประจ าถิ่นเขตบางซื่อ ได้แก่ นิทานเรื่องบางซื่อบางซ่อน นิทาน

เรื่องวัดเซิงหวาย ต านานหลวงพ่อเหลือ ต านานเจ้าพ่อพระราม 6 นิทานเรื่องประวัติชุมชนประชา

นฤมิตร 

 6.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

  ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ เวลา 

ในการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ รวม 16 คาบ  

คาบละ 50 นาที รวมการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรูอ้ีก 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 18 คาบ 

7. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ เฉพาะขึ้นเพื่ อให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการวิจัย             

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  1. ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารอ่ าน วิ เค ราะห์  ห ม ายถึ ง  ก ารที่ นั ก เรี ย น อ่ าน 

และท าความเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านอย่างละเอียด โดยพิจารณารูปแบบ ความสัมพันธ์ของความคิด 

จัดล าดับความคิด วิเคราะห์และพิจารณาทรรศนะของผู้เขียน รวมทั้งประเมินและตัดสินคุณค่า 

ของเรื่องที่อ่าน วัดด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่พัฒนาโดยใช้กรอบแนวคิด 
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การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่ประเมินความสามารถใน 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ

เนื้อหา ด้านการอนุมานเนื้อหา และด้านการประเมินคุณค่าของเนือ้หา 

  2. จิตส านึกรักท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนที่ เห็นคุณค่า 

และความส าคัญของท้องถิ่นที่อยู่ รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมในการอนุรักษ์ รักษา วัฒนธรรม  

หรือภูมิปัญญาของท้องถิ่น วัดโดยแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นแบบวัดสถานการณ์  

ซึ่งพฒันาขึ้นตามองค์ประกอบที่บ่งช้ีถึงจิตส านึกท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ 3 ประการ คือ 1) มีความรู้ความเข้าใจ

ประวัติความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 2) ภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 3) แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือส่งเสริมวัฒนธรรม 

และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

  3. นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์  การอธิบายที่ มา                    

หรือประวัติความเป็นมา ตลอดจนเรื่องราวที่สัมพันธ์กับบุคคล เหตุการณ์  สถานที่ในท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร และท้องถิ่นเขตบางซื่อ  โดยเป็นเรื่องราวที่ ได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

ซึ่งมีผู้วิจัยรวบรวมไว้ในเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย ต านานยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพธิ์ ต านาน 

รูปพระตายลอยน้ า ต านานหลวงพ่อสามเสน ต านานไม้กระดานมัสยิดต้นสน ต านานศาลเจ้าพ่อเสือ 

ต านานแม่นากพระโขนง ต านานหลวงพ่อเหลือ ต านานเจ้าพ่อพระราม 6 นิทานเรื่องชั่วหม้อข้าวเดือด  

นิทานเรื่องบางล าพู  นิทานเรื่องต้นล าพู  นิทานเรื่องบางซื่อบางซ่อน นิทานเรื่องวัดเซิงหวาย  

และนิทานเรื่องประวัติชุมชนประชานฤมิตร 

  4. แนวคิดละครสร้างสรรค์ หมายถึง การใช้แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม เกมละคร  

แ ล ะก ารแ ส ด งล ะค รอ ย่ า ง ไม่ เป็ น ท างก าร  ป ระก อ บ ด้ ว ย ขั้ น ต อ น  4 ขั้ น ต อ น  ได้ แ ก่   

1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) 2) ขั้นกิจกรรมจูงใจ (Motivation) 3) ขั้นละครสร้างสรรค์ 

(Creative drama) ที่จ าแนกเป็น 3.1) ขั้นกิจกรรมก่อนละคร (Pre-drama) และ 3.2) การแสดง 

(Drama playing) และ 4) ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  
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  5. แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ 

โดยนักเรียนศึกษาบทอ่านที่เป็นนิทานพื้นบ้าน แล้วน ามาวิเคราะห์ผ่านการใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์

เพื่ อพัฒนานัก เรียน  โดยมี ขั้ นตอน 4 ขั้ นตอน คือ  1) ขั้ น เตรียมความพร้อม  (Warm-up)  

2) ขั้นกิจกรรมจูงใจ (Motivation) 3) ขั้นละครสร้างสรรค์  (Creative drama) ที่ จ าแนกเป็น  

3.1) ขั้ น กิ จ ก ร รม ก่ อ น ล ะค ร  (Pre-drama) แ ล ะ  3.2) ก ารแ ส ด ง  (Drama playing) แ ล ะ  

4) ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  

8. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่นได ้

 2. ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน

วิเคราะหแ์ละจิตส านึกรักท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น                   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน” ผู้วิจัย 

ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิจัยดังนี ้

 1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 2. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

  2.1 ความหมายของการอ่านวิเคราะห์และความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์

  2.2 ระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์

  2.3 แนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

  2.4 การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

 3. จิตส านึกรักท้องถิ่น 

  3.1 ความหมายของจิตส านึกรักท้องถิ่น 

  3.2 องค์ประกอบที่บ่งช้ีถึงจิตส านึกรักท้องถิ่น 

  3.3 ระดับขั้นของจิตส านึก 

  3.4 การวัดจิตส านึก 

 4. แนวคิดละครสร้างสรรค์  

  4.1 ความหมายของละครสร้างสรรค์ 

  4.2 กิจกรรมตามแนวคิดละครสร้างสรรค ์    

  4.3 เทคนิคในการจัดละครสร้างสรรค์  

  4.4 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค ์

  4.5 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค ์

  4.6 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ 

  4.7 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ในบริบทออนไลน ์

  4.8 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใชล้ะครสร้างสรรค์ 

  4.9 ข้อควรค านึงในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ 
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 5. นิทานพื้นบ้าน 

  5.1 ความหมายของนิทานพื้นบ้าน 

  5.2 ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน 

  5.3 ประเภทของนิทานพื้นบ้าน 

  5.4 แนวทางการวิเคราะห์นิทานพ้ืนบ้าน 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  6.1 งานวิจัยในประเทศ 

  6.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโยธนิบูรณะ 

      หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ ปีพุทธศักราช 2561 ได้จัดท ารายวิชา

พื้นฐานโดยอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ขณะเดียวกัน 

ได้ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษา พร้อมทั้งค านึงถึงความสามารถ

และความสนใจของนกัเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1.1 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ ปีพุทธศักราช 2561 

  โรงเรียนโยธินบูรณะจึงได้จัดท าโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีพุทธศักราช 2561 โดยก าหนดให้นักเรียน 

ในระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายเรียนวิชาภาษาไทยพื้ นฐาน ภาคเรียนละ 40 ชั่ วโมง  

หรือ 1 หน่วยกิตต่อภาคเรียน ตลอด 3 ปีการศึกษา ขณะเดียวกันก าหนดให้นักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมตามแผนการเรียน และเป็นวิชาเลือกเสรี  

ตามความถนัด และความสนใจ รายละเอียดในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีพุทธศักราช 2561 

ระดับ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก. หมายเหตุ รหัสวิชา รายวิชา นก. หมายเหตุ 

ม.4 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 พื้นฐาน ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 พื้นฐาน 

ท31201 วรรณกรรมท้องถิ่น 1.0 เลือกเสรี 

(แผนวิทย์) 

เพิ่มเติม

(แผนศิลป์) 

ท30203 ภาษากับสังคม 

และวัฒนธรรม 

1.0 เลือกเสรี 

(แผนวิทย์) 

เพิ่มเติม

(แผนศิลป์) 

ม.5 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 พื้นฐาน ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 พื้นฐาน 

ท32202 การสื่อสารมวลชน 

เบื้องต้น 

1.0 เพิ่มเติม

(แผนศิลป์) 

ท32207 การพูดต่อหน้า

ประชุมชน 

1.0 เพิ่มเติม

(แผนศิลป์) 

ท30201 ความคิดเชื่อมโยง

ทางภาษา 1 

1.0 เลือกเสรี 

(แผนวิทย์

และ 

แผนศิลป์) 

ท30202 ความคิดเชื่อมโยง 

ทางภาษา 2 

1.0 เลือกเสรี 

(แผนวิทย์

และ 

แผนศิลป์) 

ท30204 ภาษากับวิถีชุมชน 1.0 เพิ่มเติม 

(แผนศิลป์

สังคม) 

ท30205 วรรณกรรมวิจารณ์ 1.0 เพิ่มเติม 

(แผนศิลป์

สังคม) 

ม.6 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 พื้นฐาน ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 พื้นฐาน 

 ท33205 หลักภาษา 

เพื่อการสื่อสาร 

1.0 เพิ่มเติม

(แผนศิลป์) 

ท33206 ภาษาไทย 

เพื่อการศึกษาต่อ 

1.0 เพิ่มเติม

(แผนศิลป์) 

 

 ตารางข้างต้นแสดงให้ เห็นว่าสถานศึกษาได้ก าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                    

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา เรียนในรายวิชา  ท30204 ภาษากับวิถีชุมชนในภาคเรียนที่ 

1 ของแต่ละปีการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเห็นความส าคัญของท้องถิ่น โดยศึกษาผ่าน

ข้อมูลทางคติชนวิทยาประเภทต่าง ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยในรายวิชาดังกล่าว เนื่องจาก  

เป็ น รายวิช าที่ ผู้ วิ จั ย ได้ รับ ผิ ดชอบ ในการจั ดการ เรียน รู้  อี กทั้ ง เป็ น รายวิช าที่ นั ก เรี ยน 

ต้องใช้ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์เพื่อพิจารณาข้อมูลของนิทานพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นรายวิชา 

ที่เรียนรู้กับวิถีของชุมชนในท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่น 
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1.2 ค าอธิบายรายวิชา ท30204 ภาษากับวิถีชุมชน   
 

 

ค าอธบิายรายวิชา 

ท30204 ภาษากับวิถีชมุชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 40 ชัว่โมง   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

          ศึกษาความหมาย ประเภทของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาทางภาษาประเภทต่าง ๆ                   

นิทานพื้นบ้าน ต านานท้องถิ่น เรื่องเล่าท้องถิ่น ภูมินามและสถานนาม ค ากล่าวของชาวบ้าน 

ค าคล้องจอง สุภาษิต ค าสอน บทบาท หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาทางภาษา

และท้องถิ่น ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลและการค้นคว้าทางภูมิปัญญาทางภาษา 

 โดยใช้กระบวนการอ่าน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด กระบวนการสื่อสาร                 

การส ารวจ ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการ

สังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

เพื่อให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาทางภาษา เข้าใจพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมผ่านการศึกษา

ข้อมูลทางภูมิปัญญาทางภาษา เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษาท้องถิ่น 

อันสะท้อนถึงความภูมิใจ จิตส านึกรักท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้  

          1) อธิบายความหมายและประเภทของภูมิปัญญาทางภาษา 

          2) สรุปสาระส าคัญจากภูมิปัญญาทางภาษาที่ศึกษา  

          3) วิเคราะห์และจ าแนกภูมิปัญญา  

          4) วิเคราะห์ลักษณะเด่นและบทบาทหน้าที่ของภูมิปัญญาทางภาษา 

          5) ประเมินคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษาโดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 

          6) สืบค้นและรวบรวมภูมิปัญญาทางภาษาที่ปรากฏในท้องถิ่น 

          7) น าเสนอภูมิปัญญาทางภาษาในเชิงสร้างสรรค์ 
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  1.3 โครงสร้างรายวิชา ท30204 ภาษากับวิถีชุมชนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโยธินบูรณะ 

   รายวิชา  ท30204 ภาษากับวิถีชุมชนได้ก าหนดโครงสร้างรายวิชา 

และแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 หน่วยการเรียนรู้ดังรายละเอียด 

ในตารางที่ 3 ดังนี ้

ตารางที่ 3 โครงสร้างรายวิชา ท30204 ภาษากับวิถีชุมชนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 
หน่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้

ผล

การ

เรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 

 

 

จ านวน

คาบ 

น้ าหนัก

คะแนน 

1 เพลิดเพลิน 

ภูมิปัญญา 

1, 3 

 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญา 

2. ประเภทของภูมิปัญญา 

3. ความหมายภูมิปัญญาทางภาษา 

4. ประเภทของภูมิปัญญาทางภาษา 

6 10 

2 ทัศนาชุมชน 3, 5, 

6 

1. ความหมายของชุมชน 

2. ประเภทของชุมชน 

3. วิธีการเก็บข้อมูลทางภาษาจากชุมชน 

6 10 

3 ค้นคว้าภาษิต 2, 3, 

5 

1. ภูมิปัญญาทางภาษาประเภท 

   ค ากล่าวของชาวบ้าน 

2. ภูมิปัญญาทางภาษาประเภทค า   

   คล้องจอง  

3. ภูมิปัญญาทางภาษาประเภท 

   สุภาษิต ค าสอน 

6 10 

สอบกลางภาค 2 10 
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ตารางที่ 3 โครงสร้างรายวิชา ท30204 ภาษากับวิถีชุมชนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

             โรงเรียนโยธินบูรณะ (ต่อ) 

หน่วย

ที่ 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้

ผล

การ

เรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 

 

 

จ านวน

คาบ 

น้ าหนัก

คะแนน 

4 ขบคิดเรื่องเล่า 

ชาวบางกอก 

2, 3,  

5 

1.ภูมิปัญญาทางภาษาประเภทของนิทาน

พื้นบ้าน 

2. นิทานอธิบายเหตุ เกี่ยวกับที่มาของ

สถานที่ (ต านานยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพธิ์ 

นิทานเรื่องชั่วหม้อข้าวเดือด นิทานเรื่อง

บางล าพู นิทานเรื่องต้นล าพู)  

3. นิทานอธิบายเหตุ เกี่ยวกับความเชื่อ 

ประเพณี  (ต านานรูปพระตายลอยน้ า 

ต าน านหลวงพ่ อสาม เสน  ต าน าน ไม้

กระดานมัสยิดต้นสนต านานศาลเจ้าพ่อ

เสือ)  

4. นิทานเรื่องผี (ต านานแม่นากพระโขนง)  

8 15 

5 บอกรักบางซื่อ 2, 4, 

5, 7 

นิทานประจ าถิ่นเขตบางซื่อ (นิทานเรื่อง

บางซื่อบางซ่อน นิทานเรื่องวัดเซิงหวาย 

ต านานหลวงพ่อเหลือ ต านานเจ้าพ่ อ

พระราม 6 นิทานเรื่องประวัติชุมชนประชา

นฤมิตร) 

8 10 

6 เล่าลือวิถีไทย 1, 5 คติชนสร้างสรรค์ 2 5 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 

คาบ 

100 

คะแนน 
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 จากข้อมู ล โครงสร้างหน่ วยการเรียนรู้ ใน รายวิชา ท30204 ภาษากับวิถี ชุ มชน  

ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านในการพัฒนาความสามารถ 

ในการอ่ านวิ เค ราะห์ และจิตส านึ กรักท้ อ งถิ่ น ในหน่ วยการเรียนรู้ที่   4 ขบคิ ด เรื่ อ งเล่ า 

ชาวบางกอก และหน่วยการเรียนรู้ที่  5 บอกรักบางซื่อ เนื่องจากหน่วยการเรียนรู้ทั้ งสองมี 

สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาทางภาษาและนิทานในท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์  

กับการพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยระยะเวลาคาบเรียนที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น 16 คาบ 

2. ความสามารถในการอา่นวิเคราะห์   

 2.1 ความหมายของความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

  นั ก วิ ช าก ารได้ ให้ ค วามห ม ายขอ งค วาม ส าม ารถ ใน ก ารอ่ าน วิ เค ราะห์ 

ไว้อย่างหลากหลาย โดยสามารถสรุปเป็นแนวคิดที่ส าคัญได้ 2 แนวคิด กล่าวคือ นักวิชาการกลุ่มแรก                               

(บันลือ พฤกษะวัน, 2545: 76; วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ , 2547; ธัญญา สังขพันธานนท์ 

และคณะ, 2548:77 ; สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์, 2548: 100;  สิริวรรณ นันทจันทูล 

และธันวพร เสรีชัยกุล, 2554: 138; วรรณา บัวเกิด, 2557: 165-183; ตวงรัตน์ คูหเจริญ, 2558: 51) 

ได้ให้ความหมายของความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ในแนวทางเดียวกัน สรุปได้ว่า ความสามารถ

ในการอ่านวิเคราะห์ คือ การอ่านโดยพิจารณาและไตร่ตรองงานเขียนอย่างถี่ถ้วนโดยพิจารณารูปแบบ 

เนื้ อหาสาระเพื่ อหาประเด็นส าคัญ  จัดล าดับ เหตุการณ์  พิ จารณาข้อเท็ จจริง ข้อคิดเห็น  

รวมทั้งวิเคราะห์จุดประสงค์และทัศนะของผู้เขียน 

  นักวิชาการในกลุ่มต่อมา (ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2545: 51 ; ฟองจันทร์ สุขยิ่ง               

และคณะ, 2553: 33; Westwood, 2016: 14) ได้นิยามและอธิบายความหมายของความสามารถ          

ในการอ่านวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ คือ การอ่าน                   

เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาโดยแยกแยะรายละเอียด เพื่อจ าแนกและพิจารณาความสัมพันธ์                

ความเชื่อมโยงของรายละเอียดประเด็นส าคัญ อย่างละเอียดรอบคอบ พิจารณาจัดล าดับความคิด 

รวมทั้งประเมินและตัดสินคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 
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  นิยามที่นักวิชาการทั้งสองกลุ่มได้ให้ความหมายไว้ดังกล่าว นักวิชาการกลุ่มแรก

พิจารณาว่า ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ คือ การพิจารณางานเขียน หรือข้อความอย่างละเอียด 

ตั้งแต่รูปแบบ เนื้อหา ข้อเท็จจริง จุดประสงค์ และทัศนะ แต่ขาดการประเมินค่า ขณะที่นักวิชาการ

กลุ่มที่สองพิจารณาว่า ความสามารถในการอ่าน คือ การท าความเข้าใจกับเนื้อหา พิจารณา

ความสัมพันธ์และจ าแนกข้อมูลส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา และการประเมินค่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป

ความหมายของความสามารถในการอ่านวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากนักวิชาการในกลุ่มที่สอง เนื่องจาก

นักวิชาการในกลุ่มที่สองได้ให้ความหมายไว้อย่างครอบคลุม สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่าน

วิ เค ราะห์  หมายถึ ง ศั กยภาพ ในการท าความ เข้ า ใจ เนื้ อห าของบทอ่ านอย่ างละ เอี ยด  

โดยพิจารณารูปแบบ ความสัมพันธ์ของความคิด จัดล าดับความคิด วิเคราะห์และพิจารณาทรรศนะ

ของผู้เขียน รวมทั้งประเมินและตัดสินคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 

 2.2 ระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

  นั กวิชาการด้ านภาษาไทยและนั กวิชาการทางด้ านการอ่ าน  (ฐะปะนี ย์  

นาครทรรพ, 2545: 530-573; สิริวรรณ นันทจันทูล และธันวพร เสรีชัยกุล, 2554: 138; วรรณา  

บัวเกิด, 2557: 165-183; กุสุมา รักษมณี และสุมาลี ลิ้มประเสริฐ, 2561: 149-165; Alder and 

Doren 1972: 163-164, Harris and Sipay,1990: 583-586; Westwood, 2016: 19) ได้กล่าวถึง 

ระดับความสามารถในการวิเคราะห์ไว้คล้ายคลึงกัน สามารถสรุปได ้3 ระดับ มีรายละเอียดดังนี ้

  2.2.1 ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารอ่ าน ระดั บ ค ว าม เข้ า ใจ เนื้ อ ห า  ( Literal 

comprehension) 

   ความสามารถในการอ่านขั้นนี้เป็นความสามารถในการระบุข้อมูลพื้นฐาน

ขั้นต้นจากการอ่าน โดยสามารถระบุรูปแบบของงานเขียน รายละเอียด หรือข้อความส าคัญ 

ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่อ่าน รวมทั้งกลวิธีการน าเสนอส านวนภาษาในบทอ่านได้ 

  2.2.2 ความสามารถในการอ่านระดับอนุมาน (Inferential comprehension) 

   ความสามารถในการอ่านขั้นนี้เป็นการอ่านอย่างพิจารณาและวิเคราะห์

ความหมายของค าหรือประเด็นส าคัญที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ พิจารณาจ าแนกข้อมูลและมุมมอง

ของผู้เขียนที่ปรากฏในเนื้อความ เพื่อให้เข้าใจเจตนาหรือสิ่งที่ผู้เขียนก าลังอธิบาย รวมทั้งเข้าใจ

ประเด็นความคิดส าคัญที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ 
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  2.2.3 ความสามารถในการอ่านระดับวิพากษ์เนื้อหา หรือประเมินค่าเนื้อหา                 

(Critical or evaluative comprehension) 

   ความสามารถในการอ่านขั้นนี้ เป็นการอ่านโดยแสดงความคิดเห็น                       

หรือความรู้สึกต่อสิ่งที่อ่ านหลังจากพิจารณารายละเอียดเนื้อหาและเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว              

โดยสามารถอธิบายเหตุผลที่สัมพันธ์กับความคิดเห็น หรือยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย  

  แนวคิดเรื่องระดับความสามารถในการอ่านที่นักวิชาการได้น าเสนอไว้ในข้างต้น 

ผู้วิจัยน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ โดยน าแนวคิด

ดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เพื่อก าหนด เป็น

โครงสร้างของแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

 2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการอ่านวเิคราะห์  

  นักวิชาการด้านการอ่าน (ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร, 2542: 53; สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 

,2545: 135 -136 ; ชนาธิป  พรกุล , 2551: 61-84; Frey and Fisher,  2012: 70-73; Weber, 

Schofield and Newnum, 2014: 30-33) ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่งเส ริม

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์โดยสรุปได้ 3 ประการ รายละเอียดดังนี้   

   1) จัดกิจกรรมอ่านที่ครอบคลุมก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังอ่าน 

กิจกรรมการอ่านในช่วงเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกส ารวจข้อมูล จับประเด็น

ส าคัญของสิ่งที่อ่าน รวบรวม จัดระบบข้อมูล รวมทั้งสามารถตัดสินประเมินค่าข้อมูลได้ กิจกรรม               

ก่อนอ่าน คือ การส ารวจรูปแบบ เนื้อหาเบื้องต้นของสิ่งที่อ่าน กิจกรรมระหว่างอ่าน คือ การพิจารณา

ประเด็น ใจความส าคัญ สาระส าคัญ และรายละเอียดประกอบ กิจกรรมหลังอ่าน คือ  การสรุป

ประเด็น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลป้อนกลับการอ่าน รวมทั้งประเมินค่า 

สิ่งที่อ่าน  

   2) มีกิจกรรม หรือชุดค าถามที่ ส่ งเสริม หรือสัมพันธ์กับการคิด                    

การอ่านวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กับมิติการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจ าแนก

องค์ประกอบต่าง ๆ  ของเรื่องที่ อ่ าน  รวมทั้ งการเชื่ อมโยงของข้อมูล  และองค์ประกอบ  

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จึงควรมีกิจกรรม  

หรือชุดค าถามที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการคิด 
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   3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของนักเรียน เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ 

และตื่นตัวระหว่างการอ่านแล้ว ยังมีผลการส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิดตามระดับความสามารถ 

เช่ น  ห้ อ งสมุ ด  บุ คคล ในชุ ม ชน  ข่ าว  รูป ภ าพ  วีดิ ทั ศน์  สื่ อ ส ารมวลชนลั กษณ ะต่ าง ๆ  

เป็นต้น 

  แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ที่นักวิชาการได้น าเสนอไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาประกอบกับแนวคิดละคร

สร้างสรรค์เพื่อใช้ในการออกแบบการเรียนรู ้

 2.4 การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์

  นักการศึกษา นักวิชาการด้านการอ่านและด้านการวัดผลได้กล่าวถึงแนวคิด 

การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ไว้อย่างหลากหลาย สรุปได้เป็น 2 ประเด็น 

ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ และแบบประเมินความสามารถ

ในการอ่านวิเคราะห์ รายละเอียดดังนี ้

  2.4.1 เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการอ่านวเิคราะห์ 

อัจฉรา  วงศ์ โสธร (2538: 154-155) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ โดยประเมินรายละเอียดใน 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี ้

    1. การประเมินความสามารถในการเรียบ เรียงความ คือ                 

การพิจารณาความสามารถในการท าความเข้าใจเนื้อหา สามารถตอบค าถามโดยเรียบเรียงถ้อยค าใหม่

โดยที่ยังรักษาเนื้อความเดิมไว้ได้ รวมทั้งสามารถตอบค าถามในลักษณะปรนัยและแบบเรียงล าดับ

เนื้อความได ้

    2. การประเมินความสามารถในการอ่านรายละเอียด คือ            

การพิจารณาความสามารถในการเชื่อมโยงประเด็น สาระส าคัญเข้ากับใจความส าคัญได้ รวมทั้ง

ตรวจสอบหาความสัมพันธ์ของข้อสนับสนุน ข้อขัดแย้ง และเหตุผลที่สัมพันธ์กันได้ 

    3. การประเมินความสามารถในการจับใจความส าคัญ  คือ               

การพิจารณาความสามารถระบุแนวคิดส าคัญ หรือแก่นเรื่อง หัวเรื่อง และใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน

ได้อย่างถูกต้อง 
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    4. การประเมินความสามารถในการวิเคราะห์และประเมิน

เนื้อความและการใช้ภาษา คือ การพิจารณาความสามารถในการจ าแนก เชื่อมโยง สรุป และตัดสิน

คุณค่าของบทอ่าน รวมถึงการวิเคราะห์เจตนา ทัศนคติของผู้เขียนที่ต้องการน าเสนอผ่านเนื้อความ 

ธัญญา สังขพันธานนท์และคณะ (2548: 78) ได้อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์            

การวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่าควรพิจารณารายละเอียด ใน 3 ประเด็นดังนี ้

  1. การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่าน คือ การพิจารณา

รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันตามประเภทของงานเขียน เช่น  

งานเขียนประเภทสารคดีจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง แนวคิดและทรรศนะ 

  2. การวิเคราะห์แนวคิดส าคัญ คือ การพิจารณาประเด็นส าคัญ 

หรือแก่นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอซึ่งผู้อ่านจะค้นพบได้เมื่ออ่านงานเขียนนั้น ๆ จบลง 

  3. การวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอแนวคิดส าคัญ คือ การพิจารณา

วิเคราะห์เรื่องราวและส านวนการใช้ภาษาในเนื้อความ เพื่อพิจารณาและแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปแบบและเนื้อหาของงานเขียน 

 Alder and Doren (1972: 163-164) กล่าวถึงการประเมินความสามารถ

ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

    1. การพิจารณาวิเคราะห์เนื้อหา (Analysis book’s structure) 

คือ การตรวจสอบความสามารถในการพิจารณาโครงสร้าง รูปแบบ เนื้อหาของเรื่องที่อ่าน                

ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้ 

1.1 จ าแนกประเด็นและเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน 

1.2 ระบุภาพรวมของเรื่องที่อ่านว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร 

1.3 ระบุ หรือยกตัวอย่างส่วนส าคัญของเรื่องที่อ่าน 

1.4 ระบุแนวคิด ประเด็น หรือปัญหาหลักที่ผู้เขียนก าลังแก้ไข 
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   2 .  ก า ร ตี ค ว า ม เนื้ อ ห า  ( Interpreting a book’s content)  คื อ  

การตรวจสอบความสามารถในการพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาที่อ่าน โดยประกอบด้วยประเด็น

ดังนี้ 

           2.1 ค้นหาและตีความค าส าคัญที่ผู้เขียนเลือกใช ้

           2.2 ค้นหาและตีความประเด็นส าคัญที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ 

โดยพิจารณาจากเนื้อความที่เป็นข้อช้ีชัด หรือหลักฐานพร้อมทั้งสรุปแนวคิดส าคัญ 

          2.3 พิจารณาและตีความสิ่งที่ผู้ เขียนก าลังน าเสนอและให้

เหตุผล (Argument) โดยการระบุโครงสร้างและเรียงล าดับการให้เหตุผล 

           2.4 ระบุประเด็นปัญหาที่ผู้ เขียนสามารถแก้ไขคลี่คลายได้ 

หรือไม่สามารถแก้ไขคลี่คลายได ้

   3. การวิพากษ์เนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาตัดสิน คุณค่า 

เรื่องที่อ่าน โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

Bradarich (2012: 92) ได้พัฒนากรอบแนวคิดการประเมินความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ที่ชื่อว่า PARLA (Pragmatic Analytical Reading Level Assessment) โดยกรอบแนวคิด

ดังกล่าวระบุเกี่ยวกับการใช้ค าถามในการประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ซึ่งแบ่งออกเป็น  

2 ระดับ โดยมีมีรายละเอียดดังนี ้

 1. การประเมินระดับความเข้าใจเนื้อหา 

  1.1 ใช้ ค าถามประเมิ นความ เข้ าใจพื้ น ฐาน  (Basic stated 

information) คือ การใช้ค าถามประเมินความเข้าใจเนื้อความที่ปรากฏโดยตรงตามตัวอักษร 

ในเนื้อความแต่ละส่วน 

  1.2. ใช้ค าถามประเมินความเข้าใจต่อประเด็นหลัก (Key details) 

คือ การใช้ค าถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในสาระหรือใจความส าคัญที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ  

ในภาพรวม 

  1.3 ใช้ค าถามประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความ (Stated 

relationships) คือ การใช้ค าถามที่ ให้ผู้อ่านเพิจารณาความเชื่อมโยงของประเด็นเนื้อความ  

หรือข้อมูลที่ปรากฏในบทอ่านอย่างน้อยสองส่วน 
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 2. การประเมินระดับความสามารถในการอนุมานเนื้อหา  

  2.1 ใช้ค าถามประเมินการตีความและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

ของเนื้อความทั่วไป (Simple implied relationship) คือการใช้ค าถามที่ให้ผู้อ่านอนุมาน หรือ

ตีความความหมายแฝงของค าศัพท์โดยทั่วไป หรือเชื่อมโยงประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏในบทอ่านเข้ากับ

ความรู้ หรือประสบการณ์เดิมของผู้อา่น 

  2.2 ใช้ค าถามประเมินการตีความความสัมพันธ์ในเชิงซับซ้อน 

(Complex implied relationship) คือการใช้ค าถามที่ให้ผู้อ่านอนุมาน และตีความความหมาย 

เชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในวลี ประโยค เนื้อความ พร้อมกับระบุเหตุผล และข้อสรุปในการพิจารณา 

  2.3. ใช้ค าถามประเมินความคิดเห็นของผู้ เขียน (Author’s 

generalization) คือการใช้ค าถามที่ให้ผู้อ่านวิเคราะห์ความคิด เจตนาของผู้ เขียนที่ซ่อนอยู่ใน

เนื้อความ 

  2.4 ใช้ ค าถามประ เมิ น ลั กษณ ะโครงสร้ างของเนื้ อความ 

(Structural generalization) คือการใช้ค าถามที่ ให้ผู้อ่านเรียบเรียงและประเมินตัดสินคุณค่า 

ต่อ โครงสร้าง กลวิธีการใช้ภาษา รวมทั้งมุมมองของผู้เขียนในภาพรวม 

  Foose (2012: 12) ได้อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน

เชิงวิเคราะห์ โดยจ าแนกรายละเอียดออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย  

   1.  ก า ร ป ร ะ เมิ น ด้ า น ค ว า ม เข้ า ใ จ เนื้ อ ห า  ( Comprehension)  

คือ การประเมินความสามารถของผู้อ่านในการระบุรายละเอียด และความคิดหลักของเนื้อความที่

อ่านได้ถูกต้องตามประเด็น 

    2. การประเมินด้านการเชื่อมโยงความรู้  (Making connection) คือ               

การประเมินความสามารถของผู้อ่านในการเชื่อมโยงประเด็นหลัก และรายละเอียดที่ สนับสนุน

เนื้อความ รวมทั้งการเชื่อมโยงความรู้จากบทอ่าน เข้ากับความรู้ หรือประสบการณ์ส่วนตัว 

   3. การประเมินด้านการประเมินเนื้อหา (Evaluation) คือ การประเมิน

ความสามารถของผู้อ่านในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อบทอ่านโดยพิจารณาจาก  

ความเป็นเหตุเป็นผล และข้อมูลหลักฐานที่ผู้เขียนน าเสนอไว้ 
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   จากแนวคิดด้านองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ของนักวิชาการท่านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ดังรายละเอียดที่ปรากฏ 

ในตารางที่ 4 ดังนี ้

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์แนวคิดในการประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์
อัจฉรา   

วงศ์โสธร (2538: 

154-155) 

 

ธัญญา  

สังขพันธานนท์ 

และคณะ  

(2548: 78)  

Alder and 

Doren  

(1972: 163-

164 

Bradarich  

(2012: 92) 

 

Foose  

(2012: 12) 

 

การสังเคราะห์

แนวคิดของผู้วิจัย 

การประเมิน

ความสามารถ 

ในการเรียบ

เรียงความ 

การวิเคราะห์

เนื้อหาสาระ

ของเรื่องที่อ่าน 

 

การพิจารณา

วิเคราะห์เนื้อหา 

 

การประเมิน

ระดั บ ค ว าม

เข้าใจเนื้อหา 

การประเมิน

ด้ า น ค ว า ม

เข้าใจเนื้อหา 

การประเมินด้าน              

ความเข้าใจเนื้อหา 

การประเมิน

ความสามารถ 

ในการจับใจความ

ส าคัญ 

การประเมิน

ความสามารถ 

ในการอ่าน

รายละเอียด 

การวิเคราะห์

แนวคิดส าคัญ 

 

การตีความ

เนื้อหา 

 

การประเมิน

ระดับ

ความสามารถ

ในการอนุมาน

เนื้อหา 

การประเมิน

ด้านการ

เชื่อมโยง

ความรู้ 

การประเมินด้าน

การอนุมานเนื้อหา 

การประเมิน

ความสามารถ 

ในการวิเคราะห์

และประเมิน

เนื้อความและการ

ใช้ภาษา 

การวิเคราะห์

กลวิธีการ

น าเสนอแนวคิด

ส าคัญ 

 

การวิพากษ์

เนื้อหา 

 

การประเมิน

ด้านการ

ประเมิน

เนื้อหา 

การประเมินด้าน

การประเมิน

คุณค่าของเนื้อหา 
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   จากตารางข้างต้น กล่าวโดยสรุป เกณฑ์การประเมินความสามารถ 

ในการอ่านวิเคราะห์ประกอบด้วยการพิจารณาใน 3 ด้านดังนี ้

    1. ด้านความเข้าใจเนื้อหา ได้แก่การตรวจสอบความเข้าใจ 

ของผู้อ่านในด้านเนื้อหา รายละเอียด ประเด็น สาระส าคัญ และรายละเอียดพื้นที่ที่ เกี่ยวข้อง 

กับบทอ่าน  

    2. ด้านการอนุมานเนื้อหา ได้แก่ การตรวจสอบความเข้าใจ 

ของผู้อ่านในการวิเคราะห์ความหมายโดยนัย การวิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็น หรือสาระส าคัญ 

ของเนื้อความในบทอ่าน การวิเคราะห์จ าแนกทรรศนะ มุมมองของผู้เขียน 

    3. ด้านการประเมินคุณค่าของเนื้อหา ได้แก่  การพิจารณา

ความสามารถในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อบทอ่าน ทั้งในด้านมุมมอง 

ความคิดของผู้เขียน รวมทั้งลักษณะ ลีลา หรือโครงสร้างการใช้ภาษา 

   เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่สรุปได้จากแนวคิด

ของนักวิชาการในข้างต้น จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์               

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงน าเกณฑ์ที่สังเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เป็นโครงสร้างของแบบวัดความสามารถ 

ในการอ่านวิเคราะห์ โดยก าหนดให้ข้อค าถามของแบบวัดครอบคลุมระดับความสามารถใน 3 ด้าน  

คือ ด้านความเข้าใจเนื้อหา ด้านการพิจารณาตีความ และด้านการประเมินคุณค่าของบทอ่าน 

  2.4.2 แบบประเมินความสามารถในการอา่นวิเคราะห์  

   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถ

การอ่านวิเคราะห์และการพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทย  

โดยสามารถประมวลแนวคิดการใช้แบบประเมินความสามารถได้ 2 แนวคิดหลักดังนี ้

    2.4.2.1 การใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

ตามแนวคิด Alder and Doren แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ลักษณะนี้แบ่งข้อค าถาม

ออกตามระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของ Alder and Doren (1972) ซึ่งประกอบด้วย 

ความสามารถในการพิจารณาเนื้อหา (Rules for reading what a book is about) ความสามารถ 

ในการตี ความ เนื้ อหา (Rules for interpreting a book’s content) และความสามารถใน 

ก า ร วิ พ า ก ษ์ แ ล ะ วิ จ า ร ณ์ เนื้ อ ห า  (Rule for criticizing a book as a communication  

of knowledge) 
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    จากการศึกษางานวิจัย พบว่ามีงานวิจัยที่ ใช้แนวคิดดังกล่าว 

ในการพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ในรายวิชาภาษาไทย ดังปรากฏงานวิจัย

ของชยพร กระต่ายทอง (2552) ที่ได้พัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานวิจัยธนชพร พุ่มภชาติ (2555) ได้น าแนวคิดดังกล่าวไปใช้พัฒนาแบบวัด

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 งานวิจัยของทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 

(2559) ที่ได้น าแนวคิด Alder and Doren มาพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา งานวิจัยของสมเจตน์ พันธ์พรม (2560) ที่พัฒนาแบบวัด

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และงานวิจัยของกิตติพงษ์ 

แบสิ่ว (2561) ที่ได้พัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์เพื่อศึกษาและวัดความสามารถ 

ในการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                             

    2.4.2.2 การใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของ Bloom แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

ลักษณะดังกล่าวจ าแนกข้อค าถามตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ซึ่งได้แก่ 

การรู้จ า การเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า จากการศึกษา

เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้องพบงานวิจั ยที่ ใช้ แนวคิดดั งกล่ าวใน การพัฒ นาแบบวัด 

ความสามารถในการอ่าน ดังปรากฏงานวิจัยของ สุธีพรรณ์ ดวงลีดี  (2555) ที่ได้พัฒนาแบบวัด

ความสามารถในการอานวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 งานวิจัยของวิภาวดี นวลพัด 

(2555) ที่ได้พัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โดยใช้แนวคิดของบลูม งานวิจัยของชลธิดา หงษ์เหม (2560) งานวิจัยของสกุลรัตน์ เจริญอินทร์พรหม 

(2561) ที่ได้พัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยของประภาศรี เปี่ยมอยู่  (2561) ที่ ได้พัฒนาแบบวัดความสามารถ 

ด้านการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

   การศึกษาแนวคิดการใช้แบบประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ 

ในข้างต้นท าให้พบว่า การใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ตามแนวคิด  

Alder and Doren มีกรอบแนวคิดสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องมือการวัดความสามารถในการอ่าน

วิเคราะหใ์นลักษณะแบบประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ตามแนวคิด Alder and Doren 
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3. จิตส านึกรกัท้องถ่ิน 

 3.1 ความหมายของจิตส านกึรักท้องถ่ิน 

  จิตส านึกรักท้องถิ่น หรือ ส านึกท้องถิ่น (Local consciousness) เป็นศัพท์ที่ใช้ใน

งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ผู้วิจัยยังไม่พบเอกสารที่ระบุความหมายจิตส านึกรักท้องถิ่น 

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาความหมายจากนิยามของ “จิตส านึก” ตามที่ได้มีนักการศึกษา 

นิยามและให้แนวคิดไว้ ควบคู่กับการพิจารณานิยาม “ท้องถิน่” ดังนี้ 

  นักวิชาการทางด้านการศึกษาและจิตวิทยาในกลุ่มแรก (กาญจนา แก้วเทพ, 2527: 

210; บุญสม หรรษาศิริพจน์, 2542: 71;  สุพจน์ ทรายแก้ว, 2546; Bloom et al., 1971: 273)                       

ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจิตส านึกไว้คล้ายคลึงกัน สรุปได้ว่า จิตส านึกเป็นสภาวะ หรือความรู้สึก 

ทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิดรวมทั้งการรับรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง หรือสังคม                 

เป็นสภาวะทางจิตที่สัมพันธ์ต่อการแสดงออกพฤติกรรม โดยจิตส านึกจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามา

กระตุ้นให้เกิดขึ้น 

  Gardner (1983: 73) ได้ให้ความหมายของจิตส านึกไว้แตกต่างจากนักวิชาการ 

ในกลุ่มแรก โดยระบุว่าจิตส านึก (Consciousness) เป็นการรับรู้ (Knowing) การรู้ตัว (Aware)         

หรือลักษณะที่สัมพันธ์กับความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสิ่งแวดล้อม  

   William (1992: 209) ได้ ให้ความหมายที่ แตกต่างกัน โดยระบุว่าจิตส านึก 

(Consciousness) ไว้ว่าเป็นลักษณะทางอารมณ์ที่มีความรู้สึกตัว ความรู้สึก ความสามารถ                        

ในการเข้าใจที่เกิดจากประสบการณ์ หรือความรู้ซึ่งสัมพันธ์กันระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

ยังเป็นความคิด และการแสดงออกที่เกิดจากประสบการณ์การเห็นคุณค่า สอดคล้องกับความคิดของ 

Andrew (2001: 160) ที่น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจิตส านึกไว้ว่าเป็นสภาวะทั่วไปของจิตใจของสภาวะ

การตื่นตัวของมนุษย์ เป็นลักษณะที่เกิดจากการเข้าใจในความรู้สึกเป็นความคิด ความรู้สึก ความรู้   

หรือความสนใจที่เห็นคุณค่าต่อสิ่งเร้า 

  ส่วนนิยามของค าว่า “ท้องถิ่น” ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้นิยามความหมายไว้ว่า 

หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่นซึ่งมีนิยามคล้ายคลึงกับ

ความหมายของค าว่า local ตามพจนานุกรม Colin Cobuild (2006) ที่หมายถึง พื้นที่ที่อยู่อาศัย 

หรือพื้นที่ ท้องที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ 
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ศรีศั กดิ์  วั ลลิ โภดม  (2551: 73) และพัฒ นา กิ ตติ อ าษา  (2543 อ้ างถึ งใน  

เบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์, 2554: 9-10) ได้ระบุแนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่น โดยสรุปได้ว่า ท้องถิ่น 

หมายถึง พื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ที่บุคคลมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้ง 

มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตร่วมกัน  

คนึง เทวฤทธิ์ (2558: 7) และอาวรณ์ อาจหาญ (2562: 76) ได้ศึกษาและวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยได้นิยามความหมายไว้ว่า จิตส านึกรักท้องถิ่น หมายถึง 

ลักษณะของจิตใจที่รู้ตัวและสามารถวิเคราะห์ได้ถึงความส าคัญของท้องถิ่น เข้าใจในประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นและภูมิใจในมรดกทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากประสาทสัมผัสทั้ง 5   

  จากแนวคิดดังกล่าวที่นักการศึกษาได้น าเสนอไว้ สามารถประมวลและสรุปได้ว่า 

จิตส านึกรักท้องถิ่น (Local consciousness) คือลักษณะทางจิตพิสัยที่แสดงออกเกี่ยวกับ ความรู้ 

ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าและความส าคัญของท้องถิ่นที่อยู่ รวมทั้งทัศนคติและความนิยมในท้องถิ่น

ทั้งในเชิงกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเชิงวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาของท้องถิ่น  

 3.2 องค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจติส านึกรักท้องถิ่น 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจิตส านึกรักท้องถิ่น ปรากฏว่า

ผู้วิจัยยังไม่พบเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึกรักท้องถิ่น  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาและสรุปองค์ประกอบที่บ่งช้ีถึงจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ

ของจิตส านึกและลักษณะบ่งชี้ด้านส านึกรักท้องถิ่น ตามที่ได้มีนกัวิชาการได้ระบุไว้ดังนี้ 

นักการศึกษาด้านจิตวิทยา และการวัดและประเมินผล (ศักดิ์ สุนทรเสณี, 2531: 

117; ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ , 2542: 59-60) ได้ระบุไว้ว่าจิตส านึก (Consciousness)  

เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตพิสัย โดยมีองค์ประกอบส าคัญใน 3 ส่วน สรุปได้ดังนี้  

   1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive component) คือองค์ประกอบ 

ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ การตระหนักรู้ รวมทั้งความคิดของบุคคลที่ตอบสนอง            

หรือมีต่อสิ่งเร้า 
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   2.  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น ค ว า ม รู้ สึ ก  (Affective component)  คื อ 

องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับด้านอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่งเร้า โดยเป็นความรู้สึกว่าชอบ 

หรือไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ เห็นคุณค่าต่อสิ่งเร้า โดยองค์ประกอบในลักษณะนี้อาจเรียกว่าทัศนคติ 

   3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavior component or action 

component) คือ องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงออก หรือเป็นแนวโน้มพฤติกรรม 

ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งเกิดจากการพิจารณาและตัดสินใจที่อาศัยความรู้ การตระหนักรู้  

และความรู้สึก 

  ขณะเดียวกันมีผู้ที่ศึกษาลักษณะบ่งช้ีของส านึกท้องถิ่นไว้ โดยวศิน ปัญญาวุธตระกูล 

(2542: 296) ได้อธิบายไว้ว่าเกี่ยวกับการเกิดส านึกของท้องถิ่น สรุปได้ว่า ลักษณะที่บ่งชี้ถึงส านึก

ท้องถิ่น คือ ความเข้าใจในตัวตนและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

                     เบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์ (2551: 35-82) ได้อธิบายว่าลักษณะที่บ่งชี้ส านึกท้องถิ่น               

คือ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น รับรู้ เข้าใจและเห็นความส าคัญของประวัติศาสตร์ความเป็นมา 

ของท้องถิ่น ตระหนักในความเป็นพวกพ้อง รับรู้และเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ เช่น การใช้ภาษา  

ความเช่ือ ประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาที่ปรากฏในท้องถิ่น  

  จากแนวคิดด้านองค์ประกอบของจิตส านึก และลักษณะบ่งชี้ของส านึกรักท้องถิ่น

ตามที่นักวิชาการท่านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึก 

รักท้องถิ่นได้ว่า จิตส านึกรักท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบบ่งชี้ 3 ประการ คือ  1) มีความรู้ 

ความเข้าใจประวัติความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 2) ภูมิใจและเห็นคุณค่า

ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 3) แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือส่งเสริม

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น แนวคิดเรื่ององค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยน าไปใช้เป็นแนวทาง  

ในการพัฒนาแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น  

ดังรายละเอียดในบทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
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 3.3 ระดับขั้นจิตส านึกรักทอ้งถิ่น 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ายังไม่พบ เอกสารที่ระบุระดับขั้น 

ของจิตส านึกรักท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาเทียบเคียงจากระดับขั้นจิตส านึก 

ของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2542: 12-18) และ Bloom et al. (1971: 273-277)  

โดยทั้งสองได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวล าดับขั้นพัฒนาการคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ตามแนวคิดของ 

Krathwohl et al. ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ระดับขั้ น ของจิ ตส านึ ก รักท้ อ งถิ่ นที่ เป็ นคุณ ลั กษณ ะ 

ทางด้านจิตวิทยา โดยแบ่งออกเป็น 5 ล าดับขั้นตามการแสดงออกของพฤติกรรม กล่าวโดยสรุปได้

ดังนี้ 

   1) ขั้ น รับ รู้  (Receiving) เป็ น พั ฒ น าการในขั้ น แ รก  เกี่ ย วข้ อ งกั บ 

การท าความเข้าใจซึ่งสัมพันธ์กับขั้นความรู้ความจ า โดยเป็นเพียงขั้นตอนที่รับประสบการณ์  

หรือความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี ้

       1.1) การรู้จัก (Awareness) คือ การเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเร้า 

       1.2) การเต็มใจในการรับ (Willingness to receive) คือ การพึงพอใจ 

ที่จะรับรู ้แต่ยังไม่มีข้อคิดเห็น หรือการประเมินค่า 

       1.3) การเลือกรับประสบการณ์ (Selected attention) คือ ความรู้สึก           

ที่ระบุได้ว่าสนใจ หรือไม่สนใจสิ่งใด พอใจ หรือไม่พอใจที่จะรับรู้ประสบการณ์  จนท าให้เกิด                  

การตัดสินใจเลือกรับประสบการณ์ต่อสิ่งเร้าน้ัน ๆ  

   2) ขั้นตอบสนอง (Responding) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคล 

เกิดความพึงพอใจ และเลือกรับประสบการณ์จากสิ่งเร้าแล้ว โดยเป็นล าดับขั้นที่ เกี่ยวข้องกับ  

ความสนใจ จิตใจจดจ่อ รวมทั้งชื่นชอบ หรือยินยอมให้ความร่วมมือกับกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้น

ย่อย ดังนี ้

       2.1) การยินยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in responding) 

คือ พฤติกรรมที่เกิดจากความรู้สึกยอมรับ เชื่อฟังที่จะกระท าตามสิ่งเร้าหรือเรื่องราวนั้น โดยอาจเป็น

การท าตามเท่านั้น 

       2.2) ก า ร เต็ ม ใ จ ต อ บ ส น อ ง  (Willingness to response)  คื อ  

การแสดงออกต่อสิ่งเร้าซึ่งเกิดจากความรู้สึกเต็มใจ ตั้งใจ ร่วมมือในการปฏิบัติตามความสมัครใจ 
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       2.3) การพึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction to response) คือ 

การตอบสนองที่สัมพันธ์กับความรู้สึกพอใจ ชอบใจที่จะเข้ าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสัมพันธ์กับ          

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

   3) ขั้นการรู้คุณค่าหรือค่านิยม (Valuing) คือ การเห็นคุณค่าต่อสิ่งเร้า 

พฤติกรรม หรือปรากฏการณ์ที่ตนเองเกี่ยวข้อง เป็นระดับพฤติกรรมที่ชัดเจนและคงทน พฤติกรรม 

ในขั้นนี้อาจเป็นการยอมรับ หรือไมย่อมรับคุณค่าก็ได้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี ้

       3.1) การรับ รู้ คุณ ค่ า  (Acceptance of value) คื อ  พฤติ ก รรมที่

ตอบสนองด้วยการบอก หรืออธิบายคุณค่าของพฤติกรรม ปรากฏการณ์  หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ  

โดยพฤติกรรมในระดับความเชื่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้

       3.2) การชื่นชอบคุณค่า (Preference for value) คือ พฤติกรรมที่

ตอบสนองการรับรู้และยอมรับในคุณค่า โดยแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ต้องการตอบสนอง หรือใส่ใจใน

คุณค่าเรื่องนั้น ๆ เช่น การอยากติดตาม การแสดงทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้านั้น หรือการแสดง

ความกระตือรือร้นต่อกิจกรรม เป็นต้น 

       3.3) การยินยอมรับ  หรือยึ ดมั่ น ในคุณ ค่ า  (Commitment) คื อ  

การแสดงออกพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อมั่น และศรัทธาด้วยความแน่วแน่ รวมทั้งการปฏิเสธ 

สิ่งที่ขัดแย้งกับความเช่ือมั่นของตนเอง 

   4) ขั้นการจัดระบบคุณค่า (Organization) คือการจัดระบบความคิด

เกี่ยวกับคุณค่าและความรู้สึกชื่นชอบต่อสิ่งเร้านั้น ๆ เข้าเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงจุดร่วมของคุณค่า  

ต่อสิ่งเข้าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี ้

       4.1) การสร้ างระบบคุณ ค่ า  (Conceptualization of value) คื อ 

การวิเคราะห์และสรุปความคิดต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่บุคคลยึดมั่นเชื่อถือเข้าด้วยกัน เช่น การระบุ

ลักษณะของศิลปะวัตถุที่ชื่นชอบ เป็นต้น 

       4.2) การจัดระบบคุณค่า (Organization of value) คือ การเรียงล าดับ

ความส าคัญของคุณค่าต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่ม หรือความคิดเดียวกัน 

   5) ขั้นการสร้างนิสัยโดยระบบคุณค่า (Characterization by value)               

เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และการเห็นคุณค่าจนเกิดเป็น
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ลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคล โดยเป็นระดับขั้นการพัฒนาการที่คงทน จนน ามาปฏิบัติโดยอัตโนมัติไม่ว่า

จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี ้

       5.1) การสร้างข้อสรุป หรือการขยายค่านิยม (Generalized set) คือ 

การตอบสนองต่อปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ตามการจัดระบบความคิด การเห็นคุณค่า  

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล เช่น เมื่อบุคคลมีจิตวิทยาศาสตร์ ก็จะ ใช้กระบวนการและวิธีการ 

ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาค าตอบ หรือแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

       5.2) การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) คือ การแสดงออก 

ทางพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอตามจากการจัดระบบความคิด คุณค่า และทัศนคติ เป็นระดับขั้น               

การพัฒนาการทางจิตวิทยาที่สูงสุด เนื่องจากได้พัฒนาจนเป็นลักษณะนิสัย 

 แนวคิดระดับขั้นของจิตส านึกที่นักวิชาการได้น าเสนอไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าว 

มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยน าระดับขั้นของจิตส านึกมาก าหนด

เป็นแนวทางก าหนดสถานการณ์ตัวเลือกของแต่ละข้อค าถามในแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น 

 3.4 การวัดจิตส านึก 

  ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษ าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ก ารวัด จิ ต ส านึ ก  โดยอ้ างอิ งจ ากนิ ย าม 

และองค์ประกอบที่บ่ งชี้ถึงจิตส านึกที่นักวิชาการทางด้านจิตวิทยาและการวัดประเมิน ผล  

(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2542: 66-122; สมพร สุทัศนีย์ , 2544: 22-30; ณัฏฐภรณ์  

หลาวทอง, 2546: 199-201; ชูศรี วงศ์รัตนะ , 2560:110-140; Blooms et al, 1971: 160-243)  

ได้อธิบายไว้ว่า จิตส านึกเป็นคุณลักษณะทางด้านจิตพิสัยซึ่งสามารถวัดได้ใน 4 วิธี กล่าวสรุปดังน้ี  

   3.4.1 การสังเกต คือ การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด

จิตส านึก หรือคุณลักษณะทางเจตคติ อาจเป็นการสังเกตตามสภาพธรรมชาติซึ่งคือการสังเกต

พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันตามปรกติ หรือเป็นการสังเกตในห้องทดลองซึ่งใช้ศึกษาพฤติกรรม

บางอย่างที่ไม่สามารถสังเกตได้จากในชีวิตประจ าวัน แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี ้

    3.4.1.1 การสั ง เกตพ ฤติ ก รรม โดยตรง (Observation) คื อ 

การศึกษาพฤติกรรม โดยจดบันทึกพฤติกรรมที่พบเห็นลงในแบบบันทึก หรือแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 
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    3.4.1.2 ก ารสั ง เก ต ร่ อ ง ร อ ย พ ฤ ติ ก ร รม  (Obtrusive)  คื อ  

การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อหาร่องรอยเพื่ออ้างอิงถึงความถี่ในการแสดงพฤติกรรม เช่น การติดตาม

ข้อมูลการยืมหนังสือจากห้องสมุด การติดตามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ เป็นต้น 

   3.4.2 การรายงานตนเอง (Self-report) คือ การให้กลุ่มตัวอย่างแสดง

ความรู้สึกของตนเองตามสิ่งเร้าที่ได้สัมผัส ผ่านการใช้ข้อความ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ตอบสามารถ

ตอบได้ตามความคิด ความรู้สึกของตนเอง การรายงานตนเองสามารถจ าแนกได้ตามเครื่องมือที่ใช้ 

ได้แก่ 

    3.4.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ การใช้ชุดค าถาม

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุค าตอบที่ต้องการ โดยมีทั้งแบบสอบถามในลักษณะข้อค าถาม

ปลายเปิด โดยเว้นว่างให้เติมค าตอบได้ หรือแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิด โดยให้ผู้ตอบระบุว่าใช่ 

หรือไม่ 

    3.4.2.2 แบบตรวจสอบรายงาน (Checklist) คือ การใช้เครื่องมือ

ที่ประกอบไปด้วยรายการ พฤติกรรม หรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ตอบส ารวจว่าตนเองมีพฤติกรรม 

สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการประเมินในแต่ละด้านหรือไม่ ไม่จ าเป็นต้องดูความถี่ของพฤติกรรม 

    3.4.2.3 แบบวัดมาตรประมาณค่า (Rating scale) คือ การสร้าง

เครื่องมือโดยก าหนดชุดค าถาม และมาตรประมาณค่าในระดับต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มที่ต้องการวัด

คุณลักษณะด้านจิตพิสัยแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้น ๆ  

    3.4.2.4 แบบวัดสถานการณ์  คือ แบบวัดที่ก าหนดข้อค าถาม                      

ในรูปแบบสถานการณ์ แล้วก าหนดตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบวัดเลือก โดยในแต่ละตัวเลือกจะมีค่าคะแนน

ที่ก าหนดไว้ 

   3.4.3 การสัมภาษณ์ (Interview) คือ การศึกษาคุณลักษณะทางจิตพิสัย                  

เจตคติ หรือพฤติกรรมจากการพูดคุย โต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์ด้วยวาจาเป็นหลัก การสัมภาษณ์ 

แบ่งออกตามรูปแบบได้ 2 แบบ ดังนี ้

    3.4.3.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 

คือ การสัมภาษณ์ที่ได้ก าหนดตัวค าถามและค าตอบไว้ ค าตอบจะมีลักษณะให้เลือกตอบชัดเจน เช่น 

ใช-่ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เป็นต้น 
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     3.4.3.2 การสัมภาษณ์ แบบไม่ มี โครงสร้ าง (Unstructured 

interview) คือ การสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้อย่างตายตัว ผู้ ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบ

ค าถามได้อย่างอิสระ 

   3.4.4 การใช้เทคนิคจินตนาการ (Projective technique) คือ การก าหนด

สิ่งเร้าไปกระตุ้นให้ผู้ทดสอบแสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิด จินตนาการของตนเองออกมา เช่น 

การเขียนแสดงความรู้สึกจากภาพการแสดงจิตสาธารณะที่ก าหนดให้ การเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ 

จิตสาธารณะ 

  แนวคิด เรื่อ งการวัดคุณ ลักษณ ะทางด้ านจิตพิ สั ยที่ ได้ ศึ กษามาในข้ างต้น                   

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแบบวัดทางด้านจิตส านึก พบว่า  งานวิจัย 

ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการวัดแบบสอบถามโดยใช้มาตรประเมินค่าตามแนวคิดของ Likert ดังปรากฏใน

งานวิจัยของของวชิรวิชญ์  ทองค า (2555) ที่ ได้พัฒนาแบบวัดจิตส านึกในการอนุรักษ์มรดก 

ทางวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ในจั งหวัดนนทบุ รีของนั ก เรียนระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่  1  – 3  

โดยใช้มาตรประมาณค่าตามแนวคิดของ Likert  สอดคล้องกับงานวิจัยของคนึง เทวฤทธิ์ (2558)  

ที่ได้พัฒนาแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังปรากฏงานวิจัยนลินทิพย์ 

คร้ามอยู่ (2559) ที่ได้พัฒนาแบบวัดจิตส านึกเรื่องสันติภาพโดยใช้มาตรประมาณค่า สอดคล้องกับ

งานวิจัยของนิธิดา วรวิทยาคม (2559) ที่ได้พัฒนาแบบวัดจิตส านึกเชิงวิพากษ์ของเยาวชนในสถาน

แรกรับเด็กหญิ งบ้านธัญญพร ตลอดจนงานวิจัยของส าเนา หมื่นแจ่ม สายฝน แสนใจพรม  

และวชิรา เครือค าอ้าย (2562) และงานวิจัยของชณิตา ประดิษฐ์สถาพร ลออ มหาวรรณศรี และ

ประกายดาว สุทธิ (2562) ที่ ได้พัฒนาแบบวัดจิตส านึกและส านึกรักษ์ท้องถิ่นโดยใช้แนวคิด 

ของ Likert   

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิยามและองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึง

จิตส านึกรักท้องถิ่นแสดงให้ เห็นว่า จิตส านึกรักท้องถิ่น เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา 

ที่ประกอบด้วยงค์ประกอบที่บ่งช้ีด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ประกอบกับจิตส านึก 

มีความแตกต่างกันตามระดับขั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบวัด

จิตส านึกเพิ่มเติมในกลุ่มงานวิจัยที่เก่ากว่าในรอบ 10 ปี พบว่า มีงานวิจัยที่เป็นแนวทางการพัฒนา

แบบวัดจิตส านึกโดยใช้แนวคิดแบบวัดสถานการณ์ ดั งงานวิจัยของอรุณี  แสงเพ็ญ  (2537)  
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ที่ ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดจิตส านึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพัฒนาแบบวัดจิตส านึกในลักษณะแบบวัดสถานการณ์ และงานวิจัยของ

ศิราณี อุประ (2541) ที่ได้พัฒนาแบบวัดจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวคิดแบบวัดสถานการณ์  

แม้ว่าผู้วิจัยจะยังไม่พบงานวิจัยในระยะหลังที่ศึกษาการพัฒนาแบบวัดจิตส านึกในรูปแบบสถานการณ์

ต่อเนื่องจากงานวิจัยข้างต้น แต่การพัฒนาแบบวัดจากงานวิจัยทั้งสองแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบวัด  

มีแนวโน้มเลือกตอบตัวเลือกสถานการณ์ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับระดับจิตส านึกที่ เกิดขึ้น  

พร้อมทั้งทั้งโครงสร้างของแบบวัดลักษณะดังกล่าวยังสอดคล้องกับองค์ประกอบและล าดับขั้น  

ของจิตส านึกตามที่ ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัย 

จึงวัดจิตส านกึรักท้องถิ่นด้วยแบบวัดสถานการณ ์

4. แนวคิดละครสร้างสรรค์  

 4.1 ความหมายของแนวคิดละครสร้างสรรค ์

       แนวคิดละครสร้างสรรค์ (Creative drama approach) เป็นแนวคิดที่ใช้ละคร 

ในบริบททางการศึกษา โดยสมาพันธ์การละครและการศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  

หรือ The American Alliance for Theatre and Education (AATE) (1978: 10 อ้างถึงใน Heing, 

1993: 5)  ได้นิยามของละครสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็น กระบวนการแสดงแบบด้นสด เป็นการแสดง 

ที่ ไม่ เน้นรูปแบบการน าเสนอ เน้นการจัดกระบวนการโดยมีผู้น า (Leader) และผู้ เข้าร่วม 

(Participant) เพื่อพัฒนาและแสดงออกความคิด ความรู้สึกผ่านจินตนาการ หรือประสบการณ ์

  นักวิชาการทางด้านการละคร (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547: 14; พรรัตน์ ด ารุง, 

2550: 39; Heinig, 1993: 4; McCaslin, 2003: 3) ได้นิยามความหมายของแนวคิดละครสร้างสรรค์ 

ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับสมาพันธ์การละครและการศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปได้ว่า 

แนวคิดละครสร้างสรรค์ เป็นการจัดละครอย่างไม่ เป็นทางการ ( Informal drama) เกิดขึ้น 

จากการสมมติบทบาทของผู้ร่วมกิจกรรม (Participant) ผ่านหัวข้อ หรือสถานการณ์สมมติ 

ที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งอาศัยกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับละครเพื่อสร้างกระบวนการส าหรับพัฒนา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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 4.2 กิจกรรมตามแนวคิดละครสร้างสรรค ์

  กิจกรรมตามแนวคิดละครสร้างสรรค์มีอยู่อย่างหลากหลาย (Heinig. 1993; 

McCaslin, 2003; Farmer, 2012; Jones, 2020) เช่น เกมละคร การแสดงละครนาฏการ (Story 

dramatization) รีดเดอร์เธียเตอร์ (Reader theatre) กิจกรรมเล่านิทาน (Storytelling) การอ่าน      

บทกวี (Poetry reading) การเล่นบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นต้น อย่างไรก็ตามในงานวิจัย

ฉบับนี้  ผู้ วิจั ย ใช้ เพี ยง 3 กิจกรรม เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับบริบทการวิจั ยซึ่ งด าเนิ นการวิจั ย 

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอดคล้องช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย   

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

4.2.1 เกมละคร (Drama games) 

   นั กวิชาการด้ านการละคร (Heinig, 1993: 80; McCaslin, 2003: 6; 

Farmer, 2012) ได้กล่ าวถึ งความหมายและลักษณ ะของเกมละคร สรุป ได้ ว่ า เกมละค ร 

(drama games) คือ การเล่น หรือกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  

โดยให้ผู้เล่นถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ หรือแสดงสีหน้า ท่าทางผ่านเทคนิคการจัดละครสร้างสรรค์

ต่าง ๆ  เช่น การใช้ประสาทสัมผัส การใช้จินตนาการ การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ การใช้ท่าใบ้  

โดยเกมละครที่ส าคัญมีดังนี ้

   4.2.1.1 การแสดงภาพนิ่ง (Tableau or freeze frame) คือ การแสดง

บทบาทสมมติในลักษณะภาพนิ่ง 1 ภาพ โดยผู้เล่นจะต้องใช้จินตนาการ และท่าใบ้ เพื่อถ่ายทอดกริยา 

ท่าทาง อาการ สีหน้า อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครที่ได้รับ โดยสามารถแสดงได้ทั้งรูปแบบ

รายบุคคล หรือรูปแบบกลุ่ม 

    4.2.1.2 สะกดรอยความคิด (Though tracking) คือ การให้ผู้ เล่นฝึก 

พูดด้นสดซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างการแสดงภาพนิ่ง โดยผู้น ากิจกรรมจะต้องเดินไปแตะไหล่ผู้เล่น 

เพื่อให้พูดแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครฉับพลันซึ่งจะฝึกให้ผู้เล่นมีทั้งทักษะการพูด 

และทักษะการวิเคราะห์ตัวละคร 

   4.2.1.3 ภ า พ ส า ม มิ ติ  (3D Living-picture)  คื อ  ก า ร แ ส ด งท่ า ใบ้                   

เลียนแบบรูปภาพ เป็นการเล่นในรูปแบบกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันแสดงท่ าใบ้                    

เป็นองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของภาพ โดยจะต้องแสดงให้เหมือน หรือใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด  
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   4.2.1.4 เก้าอี้ร้อน (Hot seating) คือ การแสดงบทบาทสมมติโดยให้ผู้เล่น

หนึ่ งคนสวมบทบาทเป็นตัวละครซึ่ งผู้ เล่นจะต้องมีความรู้และภูมิหลังเกี่ยวกับตัวละครนั้น  

ขณะที่ผู้เล่นคนอื่นท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ตัวละคร กิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เล่นทุกคนได้ท าความรู้จัก

และฝึกวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้น 

   4.2.1.5 ครูในบทบาทสมมติ (Teacher in role) คือ การแสดงบทบาท

สมมติ โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้สวมบทบาทต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดจนฝึกให้นักเรียนพูดด้นสด โต้ตอบกับครูในชั้นเรียน 

   4.2.1.6 เพื่อนร่วมชั้นในบทบาทสมมติ (Classmate in role) มีลักษณะ

คล้ายคลึงกับครูในบทบาทสมมติ แต่ก าหนดให้ทั้งชั้นเรียนร่วมกันแสดงบทบาทต่าง ๆ ในสถานการณ์

ที่ก าหนด เช่น หากก าหนดว่าชั้นเรียนเป็นตลาด สมาชิกในชั้นเรียนทุกคน รวมทั้งครู ก็จะต้องสวม

บทบาทเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์ หรือเก่ียวข้องกับตลาด  

   4.2.1.7 ภ าพ อดี ต กั บ ภ าพ อน าคต  (Flashback and flashforward)  

มีลักษณะคล้ายคลึงกับการแสดงภาพนิ่ง แต่ผู้เล่น หรือกลุ่มผู้เล่นจะต้องแสดงภาพนิ่งจ านวน                 

3 ภาพ ประกอบด้วย ภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน ภาพเหตุการณ์ในอดีตซึ่งเกิดจากการตีความของผู้เล่น 

และการแสดงภาพเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งเกิดจากการตีความของผู้เล่นเช่นกัน 

   4.2.1.8 วิดีโอเคลื่อนไหว (Action clip) คือ การเคลื่อนไหวร่างกายจาก      

การแสดงภาพนิ่งหนึ่ง ไปสู่การแสดงภาพนิ่งอีกหนึ่งภาพ คล้ายกับการเปลี่ยนฉาก โดยในระหว่าง                

การเคลื่อนไหวไปยังภาพนิ่งอีกภาพ ผู้เล่นจะยังคงอยู่ในบทบาทสมมติของตัวละครนั้นอยู่ตลอด 

ส าหรับเกมละครนี้จะเกิดขึ้นหลังการแสดงภาพนิ่ง และเกมสะกดรอยความคิด   

   4.2.1.9 สิ่งของสมมติสิบวินาที  (Ten second object) คือ เกมละคร 

ที่ก าหนดให้ผู้เล่นแสดงท่าใบ้และสวมบทบาทเป็นสิ่งของต่าง ๆ ในโจทย์ที่ก าหนดภายใน 10 วินาที 

จากนั้นให้เพ่ือนร่วมชั้นคนอื่นร่วมกันทายว่าผู้เล่นก าลังสวมบทเป็นสิ่งของใด  

   4.2.1.10 อุโมงค์ความคิด (Thought tunnel) คือ เกมละครที่ ให้ผู้ เล่น 

ฝึกทักษะการพูดด้นสด ควบคู่กับทักษะการวิเคราะห์ โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น  3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1  

และกลุ่มที่ 2 ตั้งแถวเป็นหน้ากระดานสองฝั่งเสมือนอุโมงค์ กลุ่มที่  3 ซึ่งเป็นนักเดินทางเดินผ่าน

อุโมงค์ในระหว่างกลุ่มที่ 3 ก าลังเดินผ่าน ให้ผู้เล่นในแต่ละฝั่งผลัดกันน าเสนอความคิดเห็นในโจทย์                          
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หรือสถานการณ์ ที่ ก าหนดและก าหนดให้แต่ละฝั่ งเสนอความคิดในมุมมองที่ ตรงข้ามกัน                              

เมื่อกลุ่มนักเดินทางเดินจนสุดอุโมงค์แล้ว ต้องตัดสินใจว่าจะเช่ือ หรือเลือกปฏิบัติตามใคร 

   4.2.1.11 กระดานบทบาท (Role on the wall) คือ เกมละครที่ให้ผู้เล่น

ร่วมกันสร้างตัวละคร ผ่านการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยผู้ น าเกมเตรียมกระดาษ                

หนึ่ งแผ่นที่ วาดสัญลักษณ์ รูปคน จากนั้นให้ผู้ เล่นร่วมกันเขียนความคิดเห็นในส่วนต่าง ๆ  

ของสัญลักษณ์รูปคนว่าตัวละครนั้น ควรมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร มีบุคลิกอย่างไร และมีลักษณะนิสัย

อย่างไร 

   4.2.1.12 บุคลิกสัตว์ (Animal character) คือ เกมละครที่ฝึกให้ผู้เล่นฝึก

แสดงท่าใบ้และใช้จินตนาการ โดยก าหนดให้ผู้เล่นสมมติตนเองเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้หนึ่งชนิด  

จากนั้นให้ผู้เล่นจะต้องแสดงบุคลิกของสัตว์โลกนั้น ๆ เกมละครนี้สามารถเพิ่มระดับความซับซ้อนได้ 

โดยให้ผู้เล่นแสดงบุคลิกท่าทางของตัวละครที่เปน็มนุษย์ ผ่านท่าทางของสัตว์ที่ผู้เล่นก าลังสวมบทบาท 

  4.2.2 การแสดงละครด้นสด (Improvised scenes and stories) 

   ปาริช าติ  จึ งวิ วัฒ น าภรณ์  (2547: 71-73) Heinig (1993: 200-224)  

และMcCaslin (2003: 90-111) ได้อธิบายลักษณะและกระบวนการจัดละครด้นสดไว้ สรุปได้ว่า                   

การแสดงละครด้นสดเป็นการแสดงละครอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเกิดขึ้นหลังจากผู้เล่นได้ผ่านการ

ฝึกฝนตามเทคนิคในการจัดละครสร้างสรรค์ โดยการแสดงละครด้นสดจะเกิดขึ้นได้จากผู้น ากิจกรรม 

และผู้แสดงซักซ้อมและท าความเข้าใจเรื่องที่จะแสดง เตรียมโครงเรื่องของละครที่จะการแสดง  

รวมถึงบทบาทของผู้เล่น ส่วนบทสนทนา หรือบทพูดนั้น ผู้แสดงสามารถพูดด้นสดตามอารมณ์ 

ความรู้สึก และความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดง โดยที่ผู้แสดงไม่จ าเป็นต้องร่างบทสนทนาไว้ก่อน  

ทั้งนี้การแสดงละครด้นสดสามารถก าหนดใช้สถานการณ์ นิทาน เรื่องราวมาเป็นโจทย์ในการแสดง 

รวมถึงสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแสดงหรือไม่ก็ได้ 
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  4.2.3 การแสดงหุ่น (Puppetry) 

   McCaslin (2003: 113-137) ได้อธิบายเกี่ยวกับการแสดงหุ่นไว้ สรุปได้ว่า 

การแสดงละครหุ่นเป็นหนึ่งในกิจกรรมละครที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการแสดงผู้เล่นจะเป็นผู้

ประดิษฐ์หุ่นขึ้นมาซึ่งเป็นการประดิษฐ์หุ่นอย่างง่าย และน าไปใช้แสดงเรื่องราวที่ ได้ซักซ้อม  

หรือจัดเตรียมไว้ ส าหรับหุ่นที่น ามาใช้แสดงสามารถใช้ได้ตั้งแต่หุ่นมือ หุ่นกระบอก  หุ่นประดิษฐ์ 

จากวัสดุต่าง ๆ เช่น หุ่นจากช้อนพลาสติก หุ่นกระดาษ หุ่นจากถุงเท้า การแสดงหุ่นนี้นอกจากเป็น

ก ระบ วน ก ารท างศิ ล ป ะที่ ให้ ผู้ เล่ น แ ส ด งอ อ ก ผ่ าน งาน ฝี มื อ แ ล ะกิ จ ก รรม ก ารแ ส ด ง 

แล้วยังช่วยให้ผู้เล่นสามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกผ่านซึ่งเป็นตัวละคร 

 4.3 เทคนิคการจัดละครสร้างสรรค ์

  นักวิชาการด้านการละคร (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ , 2547: 35-74; พรรัตน์ ด ารุง, 

2557: 79-90; Heinig, 1993: 115-200; McCaslin, 2003: 21-144) ได้น าเสนอเทคนิคการจัดละคร

สร้างสรรค์ให้ประสบผลส าเร็จจ านวน 6 เทคนิคซึ่งเป็นพื้นฐานน าไปสู่การจัดกิจกรรมตามแนวคิด

ละครสร้างสรรค์ ดังน้ี 

   1. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส  

เพื่อให้มีความไวและความละเอียดอ่อนผ่านการฝึกฝนทางการใช้ประสาทสัมผัสทั้ ง 5 จนกระทั่ง

สามารถ น าความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการแสดงได้เป็นอย่างดี 

    2. การใช้จินตนาการ (Imagination) คือ การคิดสร้างภาพในจิตใจของเด็ก

โดยเชื่อมโยงภาพประสบการณ์กับความรู้ได้เรียนรู้ แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านการแสดงท่าทาง  

เพื่อสื่อสารกับผู้อื่น 

    3. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความสามารถในการคิด 

แต่งเติมและให้ค าอธิบายใหม่อย่างอิสระที่สอดคล้องกับแนวทางเดิม 

   4. การเคลื่ อน ไหวอย่ างสร้ างสรรค์ และใช้ท่ วงท านอง (Creative 

movement and rhythms) คือ ฝึกการเคลื่อนไหวโดยใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายอย่างอิสระ 

คล่องแคล่วตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและเสียงกระตุ้นต่าง ๆ เช่น เสียงนาฬิกา เสียงเคาะให้จังหวะ 

เป็นต้น 

   5. การใช้ท่าใบ้  (Pantomime) คือ การฝึกให้ เด็กสื่อสารด้วยท่าทาง  

ก่อนที่จะสื่อสารทางภาษาพูด เพื่อสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู ้
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   6. การพูดด้นสด (Verbal improvisation) คือ การคิดบทพูดสนทนา 

ของตัวละครต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยไม่มีกรอบ เงื่อนไข หรือข้อก าหนดที่ชัดเจน เน้นการสื่อสาร  

ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

 4.4 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสรา้งสรรค์ 

  นักวิชาการทางด้ านการละคร (ปาริชาติ  จึ งวิวัฒ นาภรณ์ , 2547: 20-33;                           

พ รรั ต น์  ด า รุ ง , 2550: 98; McCaslin, 1987: 4-6 ; Heinig, 1993: 5-7) ได้ อ ธิ บ ายลั กษ ณ ะ 

ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลายด้วยกัน สามารถสรุปลักษณะ

ส าคัญได้ดังนี้ 

         1. ละครสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้และกิจกรรมละคร

เข้าด้วยกัน  

2. ละครสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะอย่างเป็นองค์รวม  

โดยครอบคลุมการพัฒนาทักษะทางกาย ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะสังคม ทักษะการคิด  

   3. ละครสร้างสรรค์เป็นมวลประสบการณ์ที่อยู่ภายใต้รูปแบบของละคร 

ตั้งแต่การเคลื่อนไหว เกมละคร ละครใบ้ การแสดงด้นสด การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิด 

   4. ละครสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ผู้ประเมินจะต้องสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู้ และการรว่มกิจกรรมของนักเรียน 

   5. ละครสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูท าหน้าที่

เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 

4.5 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ละครสรา้งสรรค ์

  นักวิชาการด้านการละคร (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547: 26-27; Heinig, 1993: 

14-17; McCaslin, 2003: 6-19) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดละคร

สร้างสรรค์ดังนี ้

   1. ผู้ร่วมกิจกรรม ในการจัดละครสร้างสรรค์จะไม่มีผู้แสดงและผู้ชม  

แต่ทุกคนในชั้นเรียนจะเป็นผู้ร่วมกิจกรรม (Participant) โดยที่ครูอาจท าหน้าที่เป็นผู้น ากระบวนการ 

(Leader) เป็นผู้ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก (Facilitator) ของกิจกรรม หรือในบางครั้งครูอาจลด
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บทบาทของตนเองเป็นผู้ร่วมกิจกรรมอีกคนหนึ่งได้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในชั้นเรียนสามารถมีพื้นที่  

ในการแสดงออกได้อย่างเท่าเทียมและมีอิสระ 

   2. เป้าหมายปลายทาง (Learning goals) คือ ผลการเรียนรู้ปลายทาง 

ที่คาดหวังว่าต้องการให้นักเรียนได้จากการท ากิจกรรมละครสร้างสรรค์ซึ่งเป็นถือแนวทางหรือ

ยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมละคร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

    2.1 การท าละครสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการละคร 

(Learning about the art of drama, drama-theatre goals) เป็นการมุ่ งเน้นให้นักเรียนเกิด             

ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางด้านศิลปะการละคร เช่น การใช้บทบาทสมมติ การแสดงด้นสด                 

การแสดงละครใบ ้

    2.2 การท าละครสร้างเพื่อเรียนรู้หรือประเด็นความคิดใหม่ ๆ 

( Learning new knowledge through drama, additional curricular or subject-matter  

goals) เป็นการใช้ละครส าหรับมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษา หรือมีความรู้ตามหลักและสาระวิชา 

    2.3 การท าละครสร้างสรรค์ เพื่ อการเรียนรู้ เกี่ยวกับตนเอง 

(Learning about self through drama, personal development goals) เป็นการใช้ละครเพ่ือให้

นักเรียนได้เกิดความตระหนักและการท าความเข้าใจในคุณค่า ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพท่ีตนเอง

มีอยู่  

   3. วัตถุประสงค์รายกิจกรรม (Learning objectives) หรือ ผลการเรียนรู้ที่

ครูซึ่งเป็นผู้วางแผนและผู้น ากระบวนการก าหนดไว้ในการท ากิจกรรมละคร เพื่อท าให้ละครเป็นไป

อย่างมีทิศทาง ควบคุมและด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน และไม่หลุดจากกรอบการใช้ละครใน

การเรียนรู้ไปเป็นการเล่น 

   4. กิจกรรมการแสดง หมายถึงขั้นตอนการจัดประสบการณ์ โดยใช้

กระบวนการละครสร้างสรรค์โดยครอบคลุมการท ากิจกรรมเตรียมความพร้อม (Warm-up)  

ทั้งในด้านทักษะการแสดงทักษะการเรียนรู้ ความพร้อมในด้านสถานที่ บรรยากาศ สมาธิ กิจกรรม  

จูงใจ (Motivation) กิจกรรมละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ที่ครอบคลุมการฝึกซ้อมการแสดง             

การลงมือแสดงละครตามบทบาท และในส่วนสุดท้ายคือการประเมินผลหลังการแสดง 
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 4.6 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์  

       นักวิชาการได้น าเสนอแนวทางการใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ ในบริบท 

การศึกษาที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละแนวทางมีเอกลักษณ์และจุดเด่นเชื่อมโยงกับเจ้าของแนวทาง 

การจัดการเรียนรู้ โดยสามารถพิจารณาแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์

ดังนี้ 

  Wrad (1947 อ้างถึงใน ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2546: 12-13) นักวิชาการผู้ริเริ่ม

แนวคิดการใช้ละครสร้างสรรค์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมละคร

สร้างสรรค์ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะคือการใช้วรรณกรรมเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดละครซึ่งสามารถ

พิจารณาเป็นล าดับขั้นได้ 5 ขั้นตอนดังนี ้

   1. ฝึกทักษะให้กับนักเรียนอย่างเป็นล าดับชั้นตอนจากง่ายไปหายาก  

เริ่มต้นจากการแสดงออกด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวและการใช้ท่าใบ้ จากนั้นเป็นฝึกทักษะที่ยากขึ้น                   

คือ การแสดงเป็นตัวละคร มีการใช้ภาษาพูด จนสามารถแสดงเป็นละครด้นสดได้ในที่สุด  

   2. ใช้วรรณกรรมเป็นองค์ประกอบหลักในการท ากิจกรรมละครสร้างสรรค ์

   3. วิเคราะห์ตัวละครเพื่อท าให้นักเรียนเข้าใจในภาวะที่ตัวละครต้องเผชิญ 

   4. ครูหรือผู้น ากิจกรรมท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ 

   5. แสดงละคร 

  Salisbury (1986: 12-20) ได้อธิบ ายและน าเสนอแนวทางในการจัดละคร

สร้างสรรค์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของ Wrad แต่จัดระบบความคิดและแยกล าดับขั้นตอน

อย่างเป็นล าดับขั้นชัดเจน ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้น ดังนี ้

    1. ขั้นน า มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม

เข้ากับมโนทัศน์ของเรื่อง 

   2. ขั้นเล่าเรื่อง เป็นการน าเสนอเรื่องราวด้วยการบอกเล่าที่สามารถ 

ให้นักเรียนเข้าถึงเรื่องราวได ้

            3. ขั้นวางแผนแสดง เป็นการเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้คิดวางแผน 

หาทางออก หรือวางแผนการแสดงพฤติกรรมส าหรับตัวละคร หลังจากการน าสนอเรื่องราวแล้ว  

ครูอาจถามถึงปัญหาในเรื่องราว หรือถามถึงการตัดสินใจของตัวละครในเรื่อง  

                               4. ขั้นแสดง เป็นการแสดงตามแผนที่วางไว้ 
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                               5. ขั้ นประเมิ น  เป็ นการประเมิ น เป็ นส่ วนส าคัญ ใน กระบวนการ  

อาจให้นักเรียนพูดคุยถึงประสบการณ์จากการแสดงละคร ขั้นตอนนี้ท าให้ครูได้ตรวจสอบการบรรลุ

วัตถุประสงค ์

                               6. ขั้นแสดงซ้ า เป็นการท าซ้ าในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นวางแผน ขั้นแสดง

และขั้นประเมินผลซึ่งอาจมุ่งเฉพาะบทบาทใดบทบาทหนึ่ง  สถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่ง  

หรืออาจเล่นซ้ าทั้งเรื่องก็ได ้

  Heinig (1993: 32-43) ได้น าเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางในการออกแบบและ

การจัดละครสร้างสรรค์ โดยเน้นการพิจารณาถึงบริบท เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความพร้อม 

ของครูที่ จะต้องท าหน้ าที่ เป็นผู้น า หรือผู้ อ านวยความส ะดวก แนวทางในการออกแบบ 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดละครสร้างสรรคข์อง Heinig ประกอบ 3 ขั้นตอนดังนี ้

   1. การก าหนดเป้าหมาย (Considering goals) การก าหนดเป้าหมาย 

ในการจัดกิจกรรมละครเป็นหัวใจส าคัญในการออกแบบกิจกรรมละคร เนื่องจากบางครั้ง 

ครูอาจอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งส าคัญอันดับแรกในการก าหนดและออกแบบแนวทาง 

การจัดละครสร้างสรรค์คือการระบุเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือให้กิจกรรมละครออกมาอย่างมีความหมาย 

   2. การเลือกวรรณกรรมหรือประเด็น (Selection of topic) การก าหนด

วรรณกรรมหรือเรื่องราวที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมละครเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องน ามาใช้พิจารณา

อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างมีความหมาย โดยครูควรจะ

ก าหนดหรือเลือกเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ความชอบ หรือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส

เลือกหรือก าหนดเน้ือหาซึ่งอยู่ในความสนใจของตนเอง 

   3. จัดล าดับความยากง่ายของกิจกรรม (Selecting and sequencing  

the activities) ในการออกแบบควรค านึงถึงความยากง่ายและความพร้อมในการจัดกิจกรรม 

ให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งเพื่อที่จะได้สร้าง 

การมีส่วนร่วมและสมาธิของนักเรียนอย่างเต็มที่ 
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   จากกรอบแนวคิดข้างต้น Heinig (1993: 32-43) จึงได้น าเสนอแนวทางการจัดละคร

สร้างสรรค์ไว้โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

   1. การสร้างการมี ส่ วนร่วม  ( Identify involvement) คื อ  กิ จกรรม          

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเริ่มท ากิจกรรม เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ร่วมกิจกรรม 

อยู่ในภาวะผ่อนคลาย สนุกสนาน พร้อมที่จะท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรม  

โดยอาจเป็นการกิจกรรมการใช้อวัจนภาษา การใช้ร่างกาย และการเคลื่อนไหว 

   2. การน าเสนอเนื้ อหาหรือข้ อมูล  (Presentation of material) คื อ 

กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว หรือ สถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มท า

กิจกรรมละคร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมกัน โดยเป็นการน าเสนอเพลง วรรณกรรม รูปภาพ  

หรือองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อสร้างให้นักเรียนมีอารมณ์ร่วม และสมาธิเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   3. การอภิปราย (Discussion) เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ ง 

ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคัญกับความสนใจร่วมกันของกลุ่ม  

การตรวจสอบความคิดความเข้าใจ การตั้งค าถามและสนทนาตอบข้อสงสัยต่ าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ 

มี ส่ วน ร่ วมต่ อสถานการณ์  โดยที่ ก ารอภิ ป รายนี้ ค รอบคลุ มการวิ เค ราะห์ วรรณ กรรม  

และกระตุ้นความตระหนักรู้ (Awareness) ของผู้เข้าร่วม 

   4. ก าร เล่ น ต าม บ ท บ าท ข อ งล ะค ร  (Playing dramatic material)                         

เป็นการแสดงละครตามเรื่องราว หรือสถานการณ์ความเข้าใจในประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยอาศัย                 

การวิเคราะห์ การตีบทและการแสดงด้นสด 

   5. ก า ร โค้ ช แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น  (Side-coaching and evaluation)                         

เป็นการประเมินความเข้าใจมโนทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้ พร้อมกับชี้แนะ แนะน า

ประเด็นความคิด มุมมอง มโนทัศน์เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนหรือผู้เข้าร่วม รวมทั้งการกระตุ้นให้นักเรียน

เกิดมโนทัศน์หรือความคิดที่ต้องการในกิจกรรมละคร 

   6. ก ารแ ส ด งซ้ า  (Replaying) เป็ น ก ารแ ส ด งใน เรื่ อ งร าว เดิ ม ที่ มี 

การเพิ่มเติมความคิด มุมมองและสังเคราะห์ความคิดของกลุ่มอีกครั้ง หรือเป็นการแสดงละคร 

ในประเด็นเดิม แต่เปลี่ยนเรื่องราวหรือสถานการณ์ใหม่เพื่อย้ าความเข้าใจและมโนทัศน์ที่ก าหนด

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้ 
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   7. ก า ร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ส ะ ท้ อ น ผ ล  (Evaluation and reflection)  

เป็นการประเมินสะท้อนผลซ้ าอีกครั้งหลังจากที่ได้แสดงซ้ า เพื่อประเมินผล สะท้อนคิด ใคร่ครวญ

ความรู้สึกและเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม 

  ปาริชาติ  จึ งวิ วัฒ นาภรณ์  (2547: 79-89) ได้ ศึ กษ าและน า เสนอแนวทาง                          

การประยุกต์ละครสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดละครสร้างสรรค์ไว้ 4 ขั้นตอน สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดังนี ้

   1. ขั้ น การเตรียมความพร้อม  (Warm-up) เป็ นกิ จกรรมที่ เต รียม              

ความพร้อมของนักเรียนโดยการอบอุ่นร่างกาย หรือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีสมาธิ

พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการละครที่จะต้องอาศัยความพร้อมทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ ์

   2. ขั้นกิจกรรมจูงใจ (Motivation) เป็นกิจกรรมการใช้ค าถาม หรือสื่อ  

ประเภทต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนหรือผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความพร้อม          

และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่ได้หยิบยกมา 

   3. ขั้นกิจกรรมละครสร้างสรรค์ (Creative drama) คือ ขั้นตอนการปฏิบัติ

กิจกรรม แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอนได้แก ่

    3.1 ขั้นกิจกรรมก่อนละคร (Pre-drama) หมายถึงกิจกรรมที่

เตรียมความพร้อมในการแสดงละครให้แก่นักเรียน โดยอาจครอบคลุมกิจกรรมย่อยในสองลักษณะ                         

คือ การฝึกซ้อมในการแสดงเป็นตัวละครในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยแสดงบทบาทสมมติสั้น                 

และการวางแผนการแสดงละคร ทั้งนี้ครูอาจท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเตรียม                 

ความพร้อมการแสดงละครในด้านสถานที่ อารมณ์ สมาธิ ตลอดจนแบ่งและมอบหมายหน้าที่ให้

สมาชิกในกลุ่มแต่ละคน 

    3.2 ขั้นการแสดง (Drama playing) เป็นการแสดงละครหลังจาก

ที่ได้เตรียมการและวางแผนไว้แล้ว โดยที่การแสดงละครนี้ด าเนินอยู่ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่

ปลอดภัย ใกล้ชิด ไม่มีผู้ชมที่เป็นคนอื่นนอกชั้นเรียน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการแสดงละครไม่ได้

ยึดความสมบูรณ์แบบของการแสดงเป็นหลัก แต่ยึดกระบวนการที่น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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   4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลในกระบวนการละคร

สร้างสรรค์ครอบคลุมใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ การประเมินผลที่สอดแทรกระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม

แต่ละส่วนซึ่งเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ โดยครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมท าหน้าที่เป็นผู้แสดง

ความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ อีกลักษณะหนึ่งก็คือการประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  

และวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด โดยผู้น า

กิจกรรม จะเป็นผู้ตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

  จากแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ที่นักวิชาการ                 

ด้านการละครได้น าเสนอไว้สามารถน ามาเปรียบเทียบแนวคิดดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ดังนี ้

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ของนักวิชาการ 
Wrad  

(1947 อ้างถึงใน           

ปาริชาติ  

จึงวิวัฒนาภรณ์, 

2546: 12-13) 

Salisbury  

(1986: 12-20) 

 

Heinig  

(1993: 32-43) 

 

ปาริชาติ  

จึงวิวัฒนาภรณ์ 

(2547: 79-89) 

 

1. ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใ ห้ กั บ

นักเรียนอย่างเป็นล าดับ

ข้ัน 

1. ขั้นน าเชื่อมโยง

ประสบการณ์เดิม 

เข้ากับเรื่อง 

1. การสร้างการมีส่วน

ร่วม (Identify 

involvement)  

1. กิจกรรมการเตรียม

ความพร้อม  

(Warm-up) 

2. ใช้ ว ร รณ ก รรม เป็ น

องค์ประกอบ 

 

2. ขั้นเล่าเรื่อง 2. การน าเสนอเนื้อหา

หรือข้อมูล 

(Presentation of 

material) 

 2. กิจกรรมจูงใจ 

(Motivation) 

 

3. วิเคราะห์ตัวละคร 

 

3. ขั้นวางแผนแสดง 3. การอภิปราย 

(Discussion) 
3. กิจกรรมละคร

สร้างสรรค์ (Creative 

drama)  

3.1 กิจกรรมก่อนละคร 

(Pre-drama) 

4. ครู หรือผู้น ากิจกรรม

ท าหน้าที่ชี้แนะ 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ของนักวิชาการ 

             (ต่อ) 

Wrad  

(1947 อ้างถึงใน           

ปาริชาติ  

จึงวิวัฒนาภรณ์, 

2546: 12-13) 

Salisbury  

(1986: 12-20) 

 

Heinig  

(1993: 32-43) 

 

ปาริชาติ  

จึงวิวัฒนาภรณ์ 

(2547: 79-89) 

 

5. แสดงละคร 

 

4. ขั้นแสดง 4. การเล่นตามบทบาท

ของละคร (Playing 

dramatic material) 

3.2 การแสดง (Drama 

playing)  

- 5. ขั้นประเมิน 5. การโค้ชและ         

การประเมิน                  

(Side coaching and 

evaluation) 

4. การประเมินผล 

(Evaluation) 

 

- 6. ขั้นแสดงซ้ า 6. การแสดงซ้ า 

(Replaying) 
- 

- - 7. การประเมินสะท้อนผล 

(Evaluation and 

reflection) 

- 

 

 จากตารางเปรียบเทียบในข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ของปาริชาติ                 

จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ที่มีขั้นตอนครอบคลุม

มากที่สุด โดยแนวคิดของ Wrad มี เฉพาะการจัดกิจกรรมก่อนละคร และการแสดงละคร                

แต่ขาดการวัดและประเมินผลของละครไป ทางด้านแนวคิดของ Salisbury (1986) แม้ว่าจะมี               

การประเมินและขั้นแสดงซ้ า แต่ยังขาดการประเมินท้ายกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนส าคัญ ขณะที่แนวคิด                  

ของ Heinig (1993) แม้ว่าจะครอบคลุมและมีรายละเอียดที่ชัดเจน แต่อาจมีรายละเอียด 

ในบางขั้นตอนมีส่วนที่คาบเกี่ยวและทับซ้อน โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 3 การอภิปราย (Discussion)                    
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ขั้นตอนที่ 4 การเล่นตามบทบาทของละคร (Playing dramatic material) ขั้นตอนที่ 5 การโค้ช                      

และการประเมินซึ่งขั้นตอนดังกล่าว ในแนวคิดของปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ จัดรวมไว้ในช่วงกิจกรรม

ก่อนละคร ที่ รวมทั้ งการอภิปราย ตีบท วิเคราะห์  การซ้อมซักซ้อมและวางแผนการแสดง  

รวมทั้งการโค้ชและการประเมินโดยการใช้ค าถาม และในขั้นที่ 3.2 การแสดง (Drama playing)                      

ของปาริชาติ  จึ งวิวัฒนาภรณ์  ก็ เปิดโอกาสให้สามารถจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแ บบ 

ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดได้  

ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด

ละครสร้างสรรค์ของปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547: 79-89) เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ               

ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นแนวทางที่ครอบคลุมกิจกรรมละครสร้างสรรค์มากที่สุด              

และเป็นแนวทางที่สามารถจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

 4.7 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ในบริบทออนไลน ์

 นักจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ (Jones, 2020: 9-11; Broadfoot, 2020: 3-8) ได้ระบุ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ในบริบทออนไลน์ดังนี ้

  1. จ ากัดการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ (Lock the classroom) ครูควรจ ากัดการเข้า 

ชั้นเรียนออนไลน์ให้เข้าถึงได้เฉพาะสมาชิกในชั้นเรียน รวมถึงสร้างรหัสการเข้าถึงชั้นเรียนออนไลน์  

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงได้  เนื่องจากในชั้นเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัย 

ในการแสดงออกและเป็นกิจกรรมเฉพาะสมาชิกในช้ันเรียนเท่านั้น 

  2. ขออนุญาตการเข้าร่วมกิจกรรม (Get permission) การจัดการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดละครสร้างสรรค์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่นักเรียนที่เป็นเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์ควร

ได้รับการอนุญาตและการยินยอมจากนักเรียนเสียก่อน และโดยเฉพาะการบันทึกภาพ หรืออัดวิดีโอ

กิจกรรม เนื่องจากการบันทึกภาพและวิดีโออาจไปกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของนักเรียน 

  3. ใช้ห้ อ งพั กคอย เสมื อนและห้ อ งย่ อย  (Use virtual waiting rooms and 

breaking rooms) ครูควรใช้ห้องพักคอยเสมือนก่อนเริ่มกิจกรรมในชั้นเรียน เนื่องจากจะได้ตรวจสอบ

ว่านักเรียนมากันพร้อมเพรียงแล้วหรือไม่  ขณะเดียวกันในระหว่างการท ากิจกรรมควรแบ่งกลุ่ม

นักเรียนให้เล็กลงด้วยการแบ่งห้องย่อย โดยควรเหลือสมาชิกไม่เกิน 4-6 คนต่อห้อง เพื่อให้นักเรียน

ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสได้สื่อสารและแสดงความคิดเห็น 
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  4. งดการสนทนาส่วนตัว (Disable private messaging) นักเรียนควรมีส่วนร่วม

และให้ความสนใจในการท ากิจกรรมร่วมกันตลอด ดังนั้นครูจึงควรตรวจสอบและชี้แจงข้อตกลงเรื่อง 

การงดเว้นสนทนาในช่องทางส่วนตัว 

  5. ปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วม (Mute participant) เนื่องจากการจัดการ

เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์อาจมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาในระหว่างการท ากิจกรรม หรือแสดงละคร 

ดังนั้นจึงต้องปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมทุกคนเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิ หรือขัดจังหวะระหว่าง 

การท ากิจกรรมละครสร้างสรรค์ 

  6. ก าหนดชุดแต่งกายส าหรับเข้าร่วมกิจกรรม (Set a dress code) ก่อนที่จะเริ่ม

กิจกรรมในชั้นเรียนของแต่ละสัปดาห์ ครูสามารถก าหนดชุดแต่งกายส าหรับเข้าร่วมกิจกรรม  

ในแต่ละครั้ง เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  

รวมถึงช่วยให้นักเรียนสามารถแยกบริบทได้ออกระหว่างการท ากิจกรรม และการพักผ่อนอยู่บ้าน 

  7. ค้นหาพื้นที่ที่ เหมาะสม (Find a suitable space) ครูควรสร้างข้อตกลงและ 

ความเข้าใจร่วมกันกับชั้นเรียนว่าจะต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการท ากิจกรรม เพื่อให้นักเรียน

แสดงออกได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงเพื่อให้นักเรียนแยกบริบทระหว่างการท ากิจกรรมและการพักผ่อน

อยู่ในบ้าน 

  8. ก าหนดความคาดหวัง หรือเป้าหมาย (Establish expectation) ในการท า

กิจกรรมละครสร้างสรรค์ทั้งในบริบทออนไลน์ หรือบริบทในชั้นเรียน ครูควรก าหนดความคาดหวัง 

หรือเป้าหมายในการท ากิจกรรมซึ่งอาจเป็นข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียน และเป็นเป้าหมายที่

นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนฝึกทักษะและการมีส่วนร่วม เช่น 

ก าหนดเป้าหมายประจ าวันให้เป็นวันแห่งการรับฟัง ก าหนดให้เป็นวันของการคิดนอกกรอบ เป็นต้น 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ในบริบทออนไลน์ตามที่ได้ศึกษา

ข้างต้น ผู้วิจัยได้น าไปใช้ประกอบเป็นแนวทางส าหรับออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน เนื่องจากในช่วงเวลาที่ด าเนินการวิจัยอยู่ระหว่าง

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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 4.8 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดละครสร้างสรรค ์

  นักวิชาการด้านการละคร (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547; 28-33 พรรัตน์ ด ารุง: 

101-114; 2557; Heinig, 1993: 5; McCaslin, 2003: 13-19) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้

ละครสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ไว้ สามารถวิเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

   1. พัฒนาการใช้ภาษาและการสื่อสาร (Language and communication) 

เนื่องจากการแสดงละครสร้างสรรค์ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ทางภาษาในการแสดงออก                 

จึงถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารได้อย่างเป็นองค์รวม

และบูรณการ 

   2. พัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving 

skills) องค์ประกอบส าคัญของละครและวรรณกรรมคือปมขัดแย้งหรือปัญหาที่พัฒนาให้เรื่องด าเนิน

ไป ดังนั้นในการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์นักเรียนสามารถที่จะลองใช้สมมติฐาน ความรู้ ความคิด 

ประสบการณ์เดิมของตนในการสวมบทบาท ท าความเข้าใจตัวละคร เพื่อแก้ปัญหาในมุมมองของ

จินตนาการ โดยที่ไม่มีการตัดสินว่าผิดหรือถูก 

   3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นักเรียนจะมีโอกาสได้ใช้ 

และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการก าหนดประเด็นปัญหาหรือประเด็นการเรียนรู้ที่เป็นค าถาม

ปลายเปิด รวมทั้งช่องว่างในการวิเคราะห์ ตีความ ค าพูด ความรู้สึกของตั วละคร ภายใต้เงื่อนไข 

กฎเกณฑ์ของสังคม ร่วมกับรูปแบบของกิจกรรมละคร ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิม  

ของนักเรียน  

   4. พั ฒ น าอั ต ลั ก ษ ณ์ ม โน ทั ศ น์ เชิ งบ วก  (Positive self-concept)  

ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่ครูหรือผู้น ากิจกรรมเชื่อมั่นในคุณค่าของศักยภาพ

นักเรียนและศักยภาพในความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นนักเรียนจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาความตระหนักรู้ 

ค่านิยม ทัศนคติ มุมมองบางประการ โดยการลองผิดลองถูกผ่านกิจกรรมภายในห้องเรียน                           

จนหล่อหลอมและพัฒนากลายเป็นอัตลักษณ์มโนทัศน์เชิงบวกซึ่ งส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 

และจิตส านึก 
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   5. พัฒนาความตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) กิจกรรมละคร

สร้างสรรค์ คือ ภาพจ าลองของชีวิตที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สวมบทบาทเพื่อแสดงออกตามความเช่ือ 

ความสนใจของตนเอง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี โอกาสค านึงถึงประสบการณ์ 

และมุมมองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผ่านหนังสือ วรรณกรรม ปฏิสัมพันธ์ หรือประเด็นทางสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมละครสร้างสรรค์จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สามารถสร้างความสัมพันธ์

ใกล้ชิด หรือเรียนรู้กับเงื่อนไข ทัศนคติ คุณค่าและมุมมองทางสังคมที่หลากหลาย  

   6. พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ร่ ว ม มื อ  (Co-operative skills)  

ละครสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ เรียนรู้ในรูปแบบ ปฏิสัมพันธ์กลุ่ม ดังนั้นใน

กระบวนการละครจึงส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมทั้งยอมรับความคิดเห็น

ของเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่ม 

   7. สร้างความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ละครสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม 

ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองสวมบทบาทเป็นตัวละครอื่นเพื่อเข้าใจความคิด เรียนรู้ และลองใช้

ประสบการณ์ความคิดมุมมองของตนเองในการแก้ปัญหาเพื่อยอมรับมุมมองที่แตกต่างมากขึ้น  

ดังนั้นจึงมีประโยชน์ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และลดความคิดตนเอง  

ที่เป็นศูนย์กลางลง 

   8. พัฒนาค่านิยมและทัศนคติ (Value and attitude) ละครสร้างสรรค์ 

มีเหตุการณ์ เงื่อนไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ไขสิ่งเหล่านั้นตามประสบการณ์ 

มุมมอง ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อที่ตนเองมี กิจกรรมเหล่านี้จึงท าหน้าที่ เป็นเครื่องมือ  

ในการส่งเสริมและหล่อหลอมทัศนคติของนักเรียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

   9. พัฒนาความเข้าใจในด้านศิลปะการละคร (Understanding of the art 

of theatre) ละครสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถ

ทางด้านศิลปะผ่านการท าความเข้าใจวรรณกรรม การที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านศิลปะการละคร

จะท าให้เรียนรู้มากกว่าการเข้าใจเนื้อหาแต่เพียงอย่างเดียว 
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  การศึกษาประโยชน์ของละครสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ท าให้พิจารณาได้ว่า

ละครสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่นได้  

เนื่องจากสอดคล้องกับประโยชน์ในด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาอัตลักษณ์มโนทัศน์ 

เชิงบวก และการพัฒนาค่านิยมและทัศนคต ิ

 4.9 ข้อควรค านึงในการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค ์

  นักวิชาการด้านละครและนักการศึกษา (ปาริชาติ  จึงวัฒนาภรณ์, 2547: 75-92;              

พรรัตน์  ด ารุง , 2550: 149-155; ปวีณา แช่มช้อย , 2562; Heinig, 1993: 285-299; McCaslin, 

2003: 400-415) ได้ศึกษาแนวทางการใช้ละครสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ 

และน าเสนอข้อควรค านึงในการใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น 

คือ บทบาทของครู การมีส่วนร่วมของชั้นเรียน และลักษณะของกิจกรรม โดยสามารถสรุปประเด็น

ส าคัญได้ดังนี้ 

  4.9.1 บทบาทของครู 

   บทบาทของครูผู้ สอนมี บทบาทส าคัญ ในการอ านวยการเรียน รู้ 

และการจัดละครสร้างสรรค์ให้ประสบผลส าเร็จ โดยดังนั้นครูจึงมีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริม  

และจัดละครสร้างสรรค์ให้ประสบผลส าเร็จได้ดังนี ้

    1. บ ท บ า ท ข อ งค รู ใน ฐ า น ะ ผู้ จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้ 

หรือผู้ อ านวยการเรียนรู้  (Facilitator) การใช้ละครในการเรียนรู้มี รากฐานมาจากแนวคิด                      

คอนสตรัคติวิสม์ที่ เชื่อว่านักเรียนเป็นผู้ที่สร้างความรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นครูจึงมีหน้าที่ส าคัญ                         

ในการจัดเตรียมกระบวนการ วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ละครเป็นอย่างมีทิศทาง รวมทั้งเป็นผู้จัด

บรรยากาศและเตรียมพร้อมให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ 

    2. บทบาทของครูในฐานะผู้สังเกต ทักษะการสังเกตของครูเป็นสิ่ง

ส าคัญที่จะช่วยให้การจัดละครสร้างสรรค์เกิดประสิทธิผล เนื่องจากครูจะต้องเป็นผู้สังเกตพฤติกรรม

เด็ก ท าความรู้จักอุปนิสัย ความคิด ตลอดจนปัญหาของเด็กแต่ละคร เพื่อที่จะได้น าปัจจัยดังกล่าวมา

ค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อนักเรียน รวมทั้งปรับแก้กิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสม

กับคุณลักษณะของนักเรียน 
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    3. บทบาทของครูในฐานะผู้มีความคิดสร้างสรรค์และริเริ่ม             

ในการจัดละครสร้างสรรค์ ประเด็นส าคัญอยู่ที่การออกแบบกระบวนการและกิจกรรมละคร 

ซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้นครูจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อที่จะสร้างความน่าสนใจ

ให้กับกิจกรรมรวมทั้งเล็งเห็นประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่ อที่จะได้สามารถ

สื่อสารจินตนาการร่วมกับนักเรียนได ้

    4. บทบาทของครูในฐานะโค้ช (Coach) ครู ไม่ ได้ท าหน้ าที่ 

เพียงผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเท่านั้น แต่ครูจะต้องท าหน้าที่เป็นโค้ชที่สามารถให้ค าแนะน า มุมมอง 

ความคิดและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วย  

    5. บทบาทของครูในฐานะนักสื่อสาร ในระหว่างการท ากิจกรรม

จะต้องอาศัยการเชื่อมโยงจินตนาการและความคิด ดังนั้นครูจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้อธิบายเชื่อมโยง 

สิ่งต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย ชัดเจน รวมทั้งอธิบายอย่างเป็นกลาง นอกจากนี้ในระหว่างการท ากิจกรรม           

อาจเกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม ดังนั้นครูจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้ที่สื่อสาร ชี้แจง 

และประสานความเข้าใจ 

    6. บทบาทของครูในฐานะผู้ร่วมกิจกรรม องค์ประกอบหลัก 

ของกิจกรรมละครสร้างสรรค์คือผู้เข้าร่วม (Participant) ดังนั้นครูนอกจากจะเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้

และจัดกิจกรรมแล้ว ในบางครั้งครูอาจจะต้องลดบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกคนหนึ่ง เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าในชั้นเรียนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของร่วมกันทุกคน และแสดงให้เห็นว่าครูก็เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการ 

    7. บทบาทของครูในฐานะนักแสดง ในการจัดกิจกรรมครูควรที่จะ

มีทักษะและความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะการแสดง เช่น การเข้าถึงตัวละคร (Characterization)   

การแสดงด้นสด (Improvisation) เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรม รวมทั้งให้

ค าแนะน าแก่นักเรียน อย่างไรก็ตามครูไม่ควรที่จะเป็นนักแสดงน า หรือก าหนดความคิดให้นักเรียน 

เนื่องจากจะเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

    8. บทบาทของครูในฐานะผู้ประเมินผล เมื่ อการจัดละคร

สร้างสรรค์เสร็จสิ้นลง ครูควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสสะท้อนความคิด ความรู้สึก  

โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ โดยตั้งค าถามที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เกิดพัฒนาการคิด 

รวมทั้งสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู ้
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  4.9.2 การมีส่วนร่วมของชั้นเรียน 

   การมีส่วนร่วมของชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการจัดละครสร้างสรรค์ 

เนื่องจากครูจะต้องเป็นผู้ที่ท าหน้าสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในชั้นเรียนซึ่ งสามารถพบนักเรียน 

ทั้งในลักษณะไม่ชอบแสดงออกและลักษณะแสดงออกมาเกินไป ดังนั้นครูจึงต้องพยายามสร้าง 

การมีส่วนร่วมที่ไม่อยู่ในลักษณะการสั่งหรือการบังคับ เพราะจะยิ่งเพิ่มความไม่เต็มใจของนักเรียน 

แม้ว่ากิจกรรมจะเสร็จสิ้น แต่นักเรียนก็จะไม่เกิดการเรียนรู้  

   ทั้งนี้การสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูจะต้องใช้เวลาในการท า

กิจกรรม เพื่อค่อย ๆ ละลายพฤติกรรมและท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากในบางครั้งนักเรียน

ที่ขี้อายจะรู้สึกสบายใจที่จะเป็นผู้สังเกตก่อน จากนั้นจึงเข้าร่วม ในขณะที่กรณีของนักเรียนที่แสดง

ออกมาเกินไป ครูอาจจะต้องท าหน้าที่เป็นควบคุมและดูแลเพื่อไม่ให้การแสดงออกของนักเรียนในกลุ่ม

นี้ไปบดบังการมีส่วนร่วมของเพ่ือนในชั้นเรียน 

  4.9.3 พื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) 

   การใช้กระบวนการละครเป็นการเปิดพื้นที่ การเรียนรู้ระหว่างโลก 

ความเป็นจริงกับ โลกในจินตนาการ ดั งนั้ นนอกจากพื้ นที่ การเรียนรู้ ใน เชิ งกายภาพที่ ครู 

ควรจัดเตรียมให้เหมาะสมแล้ว ครูควรค านึงถึงการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในเชิงบรรยากาศที่ปลอดภัย 

อบอุ่น เป็นกันเอง เพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองใช้จินตนาการ โดยไม่มีผลกระทบ  

ต่อชีวิตจริงนอกชั้นเรียน 

5. นิทานพืน้บ้าน 

    5.1 ความหมายของนิทานพื้นบ้าน 

  นั ก วิ ช า ก า ร ด้ า น ค ติ ช น วิ ท ย า  (กุ ห ล าบ  มั ล ลิ ก ะ ม าส , 2518: 99-100;                                 

กิ่งแก้ว  อัตถากร, 2519: 11 ; เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2538: 36-37; วิเชียร เกษประทุม, 2542: 

1; ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551: 6; Thompson, 1955: 482-488) ได้ให้ความหมายของนิทาน

พื้นบ้าน (Folktales) ไว้ในทิศทางเดียวกัน กล่าวโดยสรุปได้ว่า นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าโดยทั่วไป 

ที่เล่าสืบต่อ ๆ กันมาในท้องถิ่น โดยเล่าด้วยถ้อยค าธรรมดา ถือได้ว่าเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรม  

ประเภทหนึ่ง 
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 5.2 ลักษณะของนิทานพื้นบา้น 

  เจือ สตะเวทิน (2517: 46 อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2538: 44) ได้ระบุ

ลักษณะนิทานพื้นบ้านไว้ว่ามีลักษณะเป็นเรื่องเล่าด้วยภาษาร้อยแก้ว เล่ากันด้วยปากมาก่อน แสดงให้

เห็นความคิด ความเชื่อของชาวบ้าน ขณะเดียวกันเรื่องจริงที่มีคติสามารถนับอนุโลมได้ว่าเป็นนิทาน

ประเภทหน่ึง 

  เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2538: 47) ได้อธิบายลักษณะของนิทานพื้นบ้านไว้ว่าเป็น

เรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดแบบมุขปาฐะ เป็นปรัมปราประเพณีที่มีการสั่งสมและสืบทอดมาจากอดีต 

ภายหลังอาจมีการจดบันทึก และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่ง 

  ประคอง นิมมานเหมินท์  (2551: 6) ได้กล่าวถึงลักษณะของนิทานพื้นบ้าน                       

สรุปได้ดังนี ้

   1) นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยค าธรรมดา เป็นภาษาร้อยแก้ว  

   2) นิทานพื้นบ้านเล่ากันด้วยปากสืบกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่ต่อมาในสมัย

หลังเมื่อการเขียนเจริญขึ้น ก็อาจเขียนขึ้นตามเค้าเดิมที่เคยเล่าด้วยปากเปล่า 

   3) นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ปรากฏว่าผู้เล่าดังเดิมคือใคร หากปรากฏ

ชื่อก็จะเป็นเพียงแต่ผู้รวบรวม แต่ไม่ใช่ผู้เล่าดัง้เดิม 

  ลักษณะของนิทานพื้นบ้านที่นักวิชาการด้านคติชนวิทยาได้ระบุไว้ สามารถสรุปได้ว่า 

นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดด้วยภาษาถ้อยค าธรรมดา สืบทอดทางมุขปาฐะเป็นหลัก        

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง หรือผู้เล่าดั้งเดิม รวมทั้งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้คิดความคิด คติ ความเชื่อของคน

ในท้องถิ่น 

5.3 ประเภทของนิทานพื้นบา้น 

  นักวิชาการด้านคติชนวิทยาได้จ าแนกประเภทนิทานพื้นบ้านโดยใช้ เกณฑ์              

การพิจารณาที่แตกต่างกัน โดยในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาและกล่าวถึงเฉพาะประเภทของ

นิทานพื้นบ้านที่จ าแนกตามแนวคิดของประคอง นิมมานเหมินท์ (2551: 89-170) ซึ่งครอบคลุมและ

สอดคล้องกับแนวคิดของ Thompson (1955 อ้างถึงใน ประคอง นิมานเหมินท์ , 2551: 8-30)   

โดยจ าแนกนิทานไว้เป็น 11 ประเภท สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  
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   1. ต านานปรัมปรา เป็นเรื่องราวที่อธิบายก าเนิดของจักรวาล โครงสร้าง

และระบบจักรวาล เรื่องของเทวดา มนุษย์ สัตว์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมทั้งประเพณีพิธีกรรม 

เช่น เรื่องปู่สังกะสา ย่าสังกะสี เทวดากินง้วนดิน เป็นต้น 

   2. นิทานศาสนา เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธศาสนา โดยแบ่ง

ออกเป็นสองประเภทส าคัญได้แก่ นิทานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อว่า

พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเผยแพร่ค าสอนในประเทศไทย อาทิ นิทานพระธาตุเขาน้อย นิทานพระธาตุ

ดอยค า นิทานอีกประเภทหนึ่งคือ นิทานที่มาจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนา โดยเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับ

บุคคลในสมัยพุทธการ หรือเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ 

   3. นิทานคติ เป็นนิทานเรื่องขนาดไม่ยาว การด าเนินเรื่องมาซับซ้อน                     

มีตัวละครน้อย เน้นการน าเสนอความคิดเกี่ยวกับคุณค่าจริยธรรม ผลแห่งการท าดี  ท าชั่ว                        

ความกตัญญู ความเมตตากรุณา เช่น เรื่องลูกกตัญญู เรื่องไม่เชื่อฟัง เป็นต้น 

   4. นิทานมหัศจรรย์ เป็นนิทานเรื่องขนาดยาว มีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับความมหัศจรรย์ อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ โดยนิทานมหัศจรรย์ของไทยนั้นแตกต่างจากนิทานมหัศจรรย์ 

(Fairy tale) ของตะวันตกในหลายด้าน เช่น สามารถเป็นเรื่องสนุกสานที่สอนคติธรรมได้ มีการระบุ

ชื่อสถานที่เกิดเรื่องราว เช่น เมืองพาราณสี เมืองรัตนา เป็นต้น และในด้านตัวละครเอกมักเป็นบุคคล

ที่มีชาติก าเนิดแบบบุคคลชั้นสูง หรือเกิดมาพร้อมกับของวิเศษ มีความมหัศจรรย์เรื่องเวทมนตร์คาถา 

   5. นิทานชีวิต เป็นนิทานที่มีเรื่องราวขนาดยาว มีลักษณะเรื่องราวที่เชื่อว่า

เคยเกิดขึ้นจริง เพราะมีการระบุชื่อสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ ฐานะต าแหน่งของตัวละคร ตัวละคร 

ส่วนใหญ่เป็นคน อาจมีตัวละครที่เป็นอมนุษย์ นิทานชีวิตบางเรื่องอาจเป็นนิทานประจ าถิ่นได้  

เช่น ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น 

   6. นิทานประจ าถิ่น เป็นเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา  

ความเชื่อท้องถิ่น บุคคลในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสมบัติหรือสิ่งลึกลับ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

ในท้องถิ่น 

   7. นิทานอธิบายเหตุ เป็นนิทานขนาดสั้นที่อธิบายที่มาของสิ่งของต่าง ๆ  

บางเรื่องอาจจัดเป็นต านานได้ เพราะอธิบายความเป็นมาของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ หรือรอบตัว 

รวมทั้งอาจเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
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   8. นิทานสัตว์ เป็นนิทานขนาดสั้นที่บางครั้งอาจเป็นนิทานอธิบายเหตุ 

หรือนิทานคติ สามารถแบ่งประเภทตามเนื้อหาได้ 3 ลักษณะ คือ นิทานที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัย 

ของสัตว์ นิทานที่เกี่ยวกับสติปัญญาของสัตว์ และนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่ด ี

   9. นิทานเรื่องผี เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องวิญญาณ 

และภูติผีในท้องถิ่นซึ่งมีทั้งผีที่ดีและผีร้าย  

   10. นิทานมุขตลกและเรื่องโม้ เป็นนิทานขนาดสั้นที่อาจเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับมนุษย์ หรือสัตว์ จุดส าคัญของนิทานประเภทนี้ คือ ด าเนินเรื่องอยู่บนความไม่น่าเป็นไปได้ 

หรือความไม่เข้ากัน รวมทั้งเกี่ยวกับความโง่ ความฉลาด การแข่งขัน เป็นต้น 

   11. นิทานเข้าแบบ เป็นนิทานที่เน้นเล่าเพื่อความสนุกสนาน เช่น นิทาน

ลูกโซ่ นิทานหลอกผู้ฟัง นิทานไม่จบเรื่อง และนิทานไม่รู้จบ 

  เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ใช้นิทานจากแหล่งข้อมูลที่ได้มีผู้ศึกษารวบรวมไว้ ดังนั้น 

การใช้นิทานที่สัมพันธ์กับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและเขตบางซื่อในงานวิจัยฉบับนี้จึงประกอบไป

ด้วยการใช้นิทาน 3 ประเภท ได้แก่  

   1) นิ ท านประจ าถิ่ น  ป ระกอบด้ วย  นิ ท าน เรื่ อ งบ างซื่ อบ างซ่ อน  

นิทานเรื่องวัดเซิงหวาย ต านานหลวงพ่อเหลือ ต านานเจ้าพ่อพระราม 6 นิทานเรื่องประวัติชุมชน 

   2) นิทานอธิบายเหตุ ประกอบด้วย ต านานยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพธิ์  

นิทานเรื่องชั่วหม้อข้าวเดือด นิทานเรื่องบางล าพู นิทานเรื่องต้นล าพู ต านานรูปพระตายลอยน้ า 

ต านานหลวงพ่อสามเสน ต านานไม้กระดานมัสยิดต้นสน ต านานศาลเจ้าพ่อเสือ  

   3) นิทานเรื่องผี  ได้แก่ ต านานแม่นากพระโขนง 

 5.4 แนวทางการวิเคราะหน์ิทานพื้นบ้าน 

  นักวิชาการด้านคติชนวิทยา (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551: 69-72; วิมล ด าศรี, 

2554: 90-92; ศิราพร ณ ถลาง, 2557: 239-242) ได้กล่าวถึงแนวทางการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านไว้

อย่างหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์โครงสร้างของนิทานพื้นบ้าน การวิเคราะห์

แบบเรื่องของนิทานพื้นบ้าน การวิเคราะห์การแพร่กระจายของนิทานพื้นบ้าน การวิเคราะห์บทบาท

หน้าที่ของนิทานพ้ืนบ้าน เป็นต้น  
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  งานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยเลือกการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของนิทานพื้นบ้าน 

เป็นแนวทางการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน  เนื่องจากแนวทางดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างเนื้อหานิทานพื้นบ้านกับบทบาทหน้าที่ในสังคมซึ่งนอกจากสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ทางคติ

ชนวิทยาที่มีต่อสังคมแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจท้องถิ่นผ่านนิทานพื้นบ้าน 

พร้อมทั้งเห็นความส าคัญของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น อันเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิด

จิตส านึกรักทอ้งถิ่น  

  แนวทางการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านแบ่งได้เป็น 3 หน้าที่ ดังนี้ 

(ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551: 60; ศิราพร ณ ถลาง, 2557: 359-414; Bascom, 1954: 333-349) 

   1. อธิบายก าเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม นิทานพื้นบ้าน

สามารถบ่งบอกความเป็นมาของบรรพบุรุษและถิ่นที่อยู่ในรูปแบบประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ผ่าน  

การบอกเล่าจะท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจต่อท้องถิ่น ขณะเดียวกันนิทานพื้นบ้านยังช่วยอธิบาย

ความเชื่อมโยงระหว่างพิธีกรรมในท้องถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งระบบความเชื่อของคนในชุมชน รวมทั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ

   2. ให้การศึกษาในสังคมและรักษามาตรฐานและแบบแผนทางสังคม 

นิทานพื้นบ้านเป็นกลไกให้ความรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปลูกฝังทัศนคติ อบรมสั่งสอน

ระเบียบสังคม รักษามาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนที่สังคมยอมรับ 

   3. ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล 

นิทานพื้นบ้านสามารถสร้างความสนุกสนานให้แก่คนในชุมชนและท้องถิ่นผ่านการเล่านิทาน  

ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ เกิดขึ้นจากจินตนาการ ขณะเดียวกันนิทานยังเป็นทางออกในการระบาย 

ความคับข้องใจของมนุษย์ที่เกิดจากความขัดแย้งในครอบครัว กฎเกณฑ์ หรือสังคมโดยแสดงออกผ่าน

การกระท าของตัวละครซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่สามารถท าได้ในโลกความเป็นจริง 

  นอกจากแนวทางดังกล่าวผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาและวิจารณ์วรรณกรรม 

กับสังคมประกอบการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านด้วย เนื่องจากนิทานพื้นบ้านเป็นวรรณกรรมซึ่งสัมพันธ์

กับสังคม ดังที่สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (2514: 13) ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2521:  

94-95) และอิ งอร  สุ พั น ธุ์ วณิ ช  (2554: 6) กล่ าว ไว้ โดยสรุป ได้ ว่ า  วรรณ กรรมกั บ สั งค ม 

เป็นสิ่งที่ผูกพันกัน และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะวรรณกรรมจัดเป็นสมบัติของสังคมที่
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สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเชื่อ และสภาพสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่แยก

การศึกษาวรรณกรรมออกจากการศึกษาสังคม 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 6.1 งานวิจัยในประเทศ 

  6.1.1 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการอ่านวเิคราะห์ 

   ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ โดยผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยที่น าเทคนิคและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้มาพัฒนา

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์อย่างหลากหลาย ดังนี ้ 

   ทั ศนี ย์  เศ รษฐพ งษ์  (2559) ได้ พั ฒ นารูป แบบการเรียนการสอน 

ตามความคิดการอ่านจากต้นแบบและกลวิธีผังสัมพันธ์ของความหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เครื่องมือที่ ใช้การวิจัยประกอบด้วย 

แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเกณฑ์การประเมินแบบบันทึกผลการอ่าน           

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักศึกษา จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการ

อ่านเชิงวิเคราะห์หลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า 

ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างพัฒนาขึ้นจากกิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงความหมาย ตรวจสอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

อ่ าน  ดั งนั้ นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จึ งช่วยส่ งเสริมให้ กลุ่ มตัวอย่างได้วิ เคราะห์ตีความ  

แสดงความคิดเห็นต่องานเขียน รวมทั้งเชื่อมโยงความคิดและประสบการณ์ต่อการอ่านซึ่ งเป็น 

ส่วนส าคัญของกระบวนการอ่านวิเคราะห ์

   สมเจตน์ พันธ์พรม (2560) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี

การสอนอ่านแบบเมตาคอกนิชันและการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน

เชิงวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัด

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่าระดับความสามารถในการอ่าน 
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เชิงวิเคราะห์สูงขึ้นเนื่องจากในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ออกแบบให้แนวทางการช่วยเสริม  

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกขั้นตอน โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นด้วยค าถามพัฒนาการคิดทั้งใน

ขั้นกิจกรรมก่อนอ่าน กิจกรรมระหว่างอ่าน และกิจกรรมหลังอ่าน                  

   ชลธิดา หงษ์เหม (2560) ได้พัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด  เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด 

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิ เคราะห์  และแบบสอบถามความคิดเห็น                

ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  ร่วมกับแผนที่ความคิด กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 โรงเรียนคงคาราม อ าเภอเมืองเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี ที่ เรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ 

ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 05                          

อภิปรายผลการวิจัยได้ว่าความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากกิจกรรม                        

การเรียนรู้ช่วยพัฒนาให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างเป็นขั้นตอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการตั้งค าถามจากบทอ่าน และการใช้แผนที่ความคิดซึ่งช่วยให้นักเรียนได้

ฝึกการจัดระบบความคิด 

   กิตติพงษ์ แบสิ่ว (2561) ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ 

บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีแผนภูมิ

ความหมาย เครื่องมือที่ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธี

แผนภูมิความหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์

บ ท อ่ าน ร้ อ ย แ ก้ วแ บ บ เลื อ ก ต อ บ ซึ่ งพั ฒ น าจ าก ก รอ บ แ น วคิ ด ข อ ง  Alder and Doren  

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จ านวน 33 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน                       

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยมีความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ บทอ่านร้อยแก้วสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่

ระดับ .05 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อภิปรายผลการวิจัย ได้ว่า การพัฒนา

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียน เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการ 5 ขั้นที่มี

ขั้นตอนการสอนผ่านการใช้ค าถาม ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม และขั้นตอนทบทวนพัฒนา เนื่องจาก
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ในขั้นตอนดังกล่าวสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยเฉพาะในขั้นตอนการสอนผ่าน

การใช้ค าถามที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ทบทวนและเช่ือมโยงความสัมพันธ์                     

   ประภาศรี เปี่ยมอยู่ (2561) ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

คือ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่ศึกษา                 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปัญหาเป็นฐานส่งเสริมให้นักเรียน

ได้อ่านบทอ่านที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ ตีความ จ าแนก

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น โดยเฉพาะในขั้นการท าความเข้าใจปัญหาที่ก าหนด 

   ส กุ ล รั ต น์  เจ ริญ อิ น ท ร์ พ รห ม  (2561) ได้ พั ฒ น าค วาม ส าม ารถ                  

การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธี SQP2RS ร่วมกับแผนผังความคิด 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กลวิธี 

SQP2RS ร่วมกับแผนผังความคิดและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนราชินีบูรณะจ านวน 40 คน                 

ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นก่อนจัดการเรียนรู้

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่าการพัฒนาความสามารถในการอ่าน

เชิงวิเคราะห์เกิดจากปัจจัยในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ โดย

กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับเนื้อหาบทเรียนเพื่อวิเคราะห์

ค าตอบ อีกทั้งเกิดจากปัจจัยในด้านกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการสังเกตการตั้งค าถามที่ต้องการหา

ค าตอบ การค้นคว้าหาค าตอบ รวมถึงการสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
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   นฤพัชร มิลังค์, สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ และอุดม รัตนอัมพรโสภณ (2561) 

ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์                      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อพัฒนาความสามารถในการอ่ าน เชิ งวิ เคราะห์  

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนอ่านแบบ 

SQ3R โดยประยุกต์ใช้การสอนแบบ SQ3R กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียน                    

ด้วยชุดกิจกรรมมีระดับความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่าความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

มีระดับสูงขึ้นได้จากกระบวนการฝึกอ่านและกิจกรรมการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน  

อีกทั้งมีการส ารวจเรื่องที่อ่าน การตั้งค าถามก่อนอ่าน การตอบค าถามหลังอ่านและเปิดโอกาสให้

นักเรียนสรุปองค์ความรู้ 

   เจษฎา บุญมาโฮมและคณะ (2562) ได้ศึกษาผลของการใช้หนังสือส่งเสริม

การอ่านร่วมกับการสอนแบบ CCR เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน                

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการสอนแบบ CCR แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง             

การอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ ใช้การสอนแบบปกติ   และแบบวัดความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์                    

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัด

ราชบุรีจ านวน 96 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน และ กลุ่มควบคุม 48 คน ผลการวิจัยพบว่า

นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนเรียน              

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่าระดับความสามารถการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ที่สูงขึ้นมีปัจจัยมาจากเนื้อหาของหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวใน

ท้องถิ่นของตนเองซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ของนักเรียน  
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   ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

ข้างต้นพบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงใช้แบบวัดดังกล่าวในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยฉบับน้ี  

  6.1.2 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัจิตส านึกรักท้องถิ่น 

   ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตส านึกรักท้องถิ่น พบว่า งานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่นเพียง 2 ฉบับ และผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาต่อเนื่อง 

กับงานวิจัยทั้ ง 2 ฉบับดังกล่าวในรอบ 10 ปี  ดั งนั้นผู้ วิจัยจึงศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาจิตส านึกที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เก่ากว่า 10 ปี พร้อมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาจิตส านึกในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาแบบวัดและการพัฒนา

จิตส านึก สามารถประมวลสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

 สมพงษ์ ปั้นหุ่น (2542) ได้ศึกษาและพัฒนาแบบวัดจิตส านึกเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

ฉบับนี้  ได้แก่ แบบวัดจิตส านึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                        

ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของแครธโวล กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียน 

ชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้นที่ ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2541 จ านวน 2,075 คน  

ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดจิตส านึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                        

มีคุณภาพตามเกณฑ์ โดยมีค่าความตรงเชิงโครงสร้างเท่ากับ 0.74 และมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ 

0.81 ขณะเดียวกันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่มีคะแนนจิตส านึกเกี่ยวกับ

ท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละ 64.98 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่าแบบวัดจิตส านึกที่มี

ลักษณะเป็นแบบวัดสถานการณ์และพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของแครธโวลสามารถใช้ทดสอบจิตส านึก

ของกลุ่มตัวอย่างได้  

 วชิรวิชญ์ ทองค า (2555) ได้ศึกษาการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์มรดก                     

ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดจิตส านึก 

ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้มา
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จากการสุ่มแบบสองขั้นตอนจ านวน 564 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนหญิงมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมสูงกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะเดียวกัน 

นัก เรียนที่ ต่ างระดับชั้นกันมี จิตส านึ กแตกต่ างกันอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  

อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า นักเรียนที่เรียนในระดับสูงขึ้นจะมีจิตส านึกที่สูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจาก 

การได้รับประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและ

ประสบการณ์ งานวิจัยฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรม 

ที่ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนัก หรือเข้าใจวัฒนธรรมจะท าให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในระดับที่สูงขึ้น 

คนึง เทวฤทธิ์ (2558) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

จิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้กระบวนการทางสังคม เครื่องมือ 

ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจิตส านึกรักท้องถิ่น แบบทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตส านึกรักท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้  

เพื่อส่งเสริมจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบบสัง เกต

พฤติกกรรมการมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนกลุ่มทดลอง ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 57 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับจิตส านึกที่สูงกว่า

นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า นักเรียนกลุ่ม

ทดลองมีจิตส านึกในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจาก นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนร่วมในเหตุการณ์ 

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมจริง นักเรียนได้พัฒนาจิตส านึกผ่านการสังเกต อภิปราย ซักถาม ซึ่งท าให้

นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น จนพัฒนากลายเป็นการเห็นคุณค่า จากงานวิจัยดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่าการมีประสบการณ์ร่วมโดยตรง การเข้าใจวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาท้องถิ่น  

รวมทั้งการอภิปราย การวิพากษ์ความรู้ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนท าให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในระดับ

ที่สูงขึ้น 

 นิธิดา วรวิทยาคม (2559) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกเชิงวิพากษ์ส าหรับเยาวชนในสถานแรกรับบ้านธัญญพร เครื่องมือใน

การวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาจากแนวคิดของเปาโล แฟร์และ

กระบวนการละครเพื่อการพัฒนาและแบบประเมินคุณลักษณะบุคคลที่มีจิตส านึกเชิงวิพากษ์                   

กลุ่ มตั วอย่างการวิจัย  คือ เยาวชนหญิ งที่ อยู่ ในสถานแรกรับบ้ านธัญพร จ านวน 30 คน  
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ผลการวิจัยพบว่า ระดับจิตส านึกเชิงวิพากษ์ของกลุ่มทดลองสูงขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะเดียวกันระดับจิตส านึกเชิงวิพากษ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า กระบวนการละครเป็นสื่อกลางที่มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาและยกระดับจิตส านึก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์  

และกระตุ้นให้เกิดการคิดไตร่ตรอง ตกผลึกความคิดในด้านมโนธรรมส านึก รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเป็นอิสระ 

รวมทั้งเป็นสื่อกลางที่จะกระตุ้นความคิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากการอภิปรายผลดังกล่าวแสดงให้

เห็นว่ากระบวนการละครสามารถน ามาใชใ้นการพัฒนาระดับจิตส านึกได้ 

 มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ : การฟื้นส านึกท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม พื้นที่ ศึกษา วัดท่ าไชยศิริ  

ต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์

ข้อมูลชุมชน แบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง

ศิลปะการแสดงร่วมสมัยและการสร้างงานศิลปะแสดงร่วมสมัย  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ประกอบด้วย

ประชาชนที่อาศัยในต าบลสมอพลือ จ านวน 500 คน และกลุ่มเด็กและเยาวชนจ านวน 100 คน 

ผลการวิจัยคือ ได้งานศิลปะการแสดงร่วมสมัยซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ท้องถิ่นให้แก่สาธารณชน อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดงร่วมสมัย

จ าเป็นต้องตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นหลักมากกว่าการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นไปตาม  

ความนิยม ขณะเดียวกันนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นการมีส านึกรักท้องถิ่นได้

เนื่องจากการมีประสบการณ์และการมีส่วนร่วมโดยตรงกับกระบวนการทางศิลปะการแสดง 

 ข้อมูลจากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม 

การเรียนที่รู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึก สัมพันธ์กับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้

เป็นผู้ปฏิบัติและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์  

และสรุปองค์ความรู้ 
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  6.1.3 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัละครสร้างสรรค์  

   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าละครสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้

ในการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาต่อเนื่องจากงานวิจัยของปาริชาติ 

จึงวิวัฒนาภรณ์ (2546) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ริเริ่มน าแนวคิดละครสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ขณะเดียวกับผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับละครสร้างสรรค์ในรอบ 10 ปี 

มีไม่เพียงพอส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและด าเนินการวิจัย อีกทั้งพบงานวิจัยที่ศึกษาผล

การใช้ละครสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทยเพียง 1 ฉบับในรอบ 10 ปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องศึกษางานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ละครประยุกต์ในรูปแบบต่าง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เก่ากว่า 10 ปี เพื่อให้เห็น

แนวทางการใช้ละครสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถพิจารณารายละเอียด 

และประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

   สุนันทนี จันทร์ทิพย์และคณะ (2535) ได้ศึกษาและพัฒนากิจกรรมละคร

สร้างสรรค์ในการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย แผนการสอนที่จัดท าในรูปแบบกิจกรรมละครสร้างสรรค์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ในการเรียน กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิต 

มอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

อย่างละ 1 ห้อง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนเท่ากับ 50.69 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ที่ 

25.85 อภิปรายผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น  

เนื่ อ งจากนั ก เรียนสามารถจดจ า เนื้ อหาได้ ยาวนานขึ้ น  รวมทั้ งมีพฤติกรรมความมั่ น ใจ 

และกล้าแสดงออก งานวิจัยฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ในการจัด 

การเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมละครสร้างสรรค์ของสุนันทนี จันทร์ทิพย์และคณะ

เป็นการใช้ละครในฐานะสื่อการสอนและจัดการเรียนรู้ในลักษณะขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป  

โดยแทรกกิจกรรมตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ในขั้นน า  
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   นิตยา สุวัณณกีฏะและคณะ (2541) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมละคร

สร้างสรรค์ที่มีต่อความจ าและความเข้าใจในเนื้อเรื่อง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  

แบบวัดความจ าในเนื้อเรื่องและแบบทดสอบวัดความเข้าใจในเนื้อเรื่อง กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ที่ศึกษาอยู่ใน               

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 จ านวน 72 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม

ละครสร้างสรรค์มีความจ าและความเข้าใจในเนื้อเรื่องสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 

แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่าสามารถใช้แนวคิดกิจกรรม

ละครสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัย

ฉบับนี้ได้ยึดแนวคิดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ในลักษณะกิจกรรมบทบาทสมมติเท่านั้น 

   เกรียงศักดิ์ ชยัมภร (2555) ได้ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้

ละครสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย                        

ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลและแบบสังเกตแสดงพฤติกรรม

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลในกิจวัตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กอนุบาล

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 44 คน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตพัฒนา สังกัดส านักงาน

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ กษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า                         

หลังการทดลองกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้ละครสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า กิจกรรมละครสร้างสรรค์สามารถน ามาใช้

จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ของนักเรียนได ้

   วิชิตชัย ศิลพิพัฒน์ (2555) ได้ศึกษาผลของการฝึกกิจกรรมละครสร้างสรรค์

ตามแนวคิดของวินนีเฟร็ดวาร์ดและไบรอัน เวย์ที่มีต่อพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกของนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินการไม่กล้าแสดงออก แบบบันทึกการไม่กล้าแสดงออก 

โปรแกรมการฝึกกิจกรรมสร้างสรรค์และโปรแกรมการให้ข้อสนเทศ  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ                

จ านวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออก 
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ของนักเรียนลดต่ าลง อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า กิจกรรมละครสร้างสรรค์สามารถพัฒนาคุณลักษณะ

และพฤติกรรมของผู้เรียนได ้

   ธนสิน ชุตินธรานนท์ (2559) ได้ศึกษาการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้

การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสะท้อนตัวตน และแบบบันทึกข้อมูลภาคสนามใน        

การเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

จ านวน 26 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

สูงขึ้นจาก 10.19 เป็น 18.54 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้งยังมีระดับความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทยสูงขึ้นจากระดับปานกลาง เป็นระดับมากที่สุด ผลการประเมินโปรแกรมฯ  

พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด  อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า

กิจกรรมละครสามารถช่วยพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนได ้

   จรรยา ชูสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาประสิทธิผลละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน 

วัดอมรินทราราม จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า การใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ 

มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยด้านการอ่าน ด้านการเขียน ด้านการฟัง การดู  

และการพูด ด้านการใช้ภาษา และด้านวรรณคดีและวรรณกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ของนักเรียนได้  ทั้ งนี้ ละครสร้างสรรค์ในงานวิจัยฉบับนี้  คือ การสอนผ่านการแสดงละคร  

โดยให้นักเรียนพัฒนาบทละครขึ้น พร้อมกับซักซ้อมละคร และแสดงละครผ่านวิธีการสอนแบบปกติที่

ประกอบด้วยขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป  

   ณิชชา อุทัยวัฒนะ (2561) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 

แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3 โรงเรียนโยธินบูรณะ  
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เขตบางซื่อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 39 คน ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 

2560 ผลการวิจัยผบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มทดลอง

สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า กิจกรรม

ละครสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่มีต่อเนื้อหาได้ 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิดละคร

สร้างสรรค์และแนวคิดละครประยุกต์ในประเทศไทยพบว่า พบการประยุกต์ใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์

ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความเข้าใจต่อบทเรียนวิชาภาษาไทย 

แต่อย่างไรก็ตามละครสร้างสรรค์ที่พบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเป็น

การแสดงบทบาทสมติ และการสอนผ่านการแสดงละครที่มีการเตรียมบทละครและซักซ้อมการแสดง 

ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของนักวิชาการด้านการละคร (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์,2547; พรรัตน์ ด ารุง, 

2550; Wrad 1947 อ้างถึงใน ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ , 2546; Salisbury, 1986; Heinig,1993; 

McCaslin, 2003) ที่ ระบุ ว่าแนวคิดละครสร้างสรรค์ เป็นการจัดละครอย่างไม่ เป็นทางการ  

และเป็นการแสดงที่ไม่เน้นรูปแบบการน าเสนอ แต่เน้นการจัดกระบวนการโดยมีผู้น าและผู้เข้าร่วม 

เพื่อพัฒนาและแสดงออกความคิด ความรู้สึก ผ่านจินตนาการ หรือประสบการณ์ 

    ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยพบว่ามีเพียงงานวิจัย

ของนิตยา สุวัณณกีฏะและคณะ (2541) วิชิตชัย ศิลพิพัฒน์ (2555) และณิชชา อุทัยวัฒนะ (2561)    

ที่ศึกษาและทดลองใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนมธัยมศึกษา 

 6.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

  6.2.1 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการอ่านวเิคราะห์ 

 Shorkaee and Talebi (2015) ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การสอนอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวอิหร่านที่เรียนภาษาอังกฤษใน

ภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 96 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มทดลอง 

มีความสามารถในการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน งานวิจัยฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้เกิดการคิด และการใช้ค าถามน าการอ่านส่งผลต่อความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

โดยตรง 
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 Neebe (2017) ได้ ศึ กษาผลการใช้มั ลติมี เดี ย  Think Aloud ที่ มี ต่ อ

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม

ควบคุม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 Marshall (2017) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิครีดเดอร์

เธียเตอร์ (Readers' Theatre) ที่มีผลต่อความคล่องในการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และเจตคติ 

ผลจากการวิจัยพบว่าเทคนิคดังกล่าวช่วยพัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน เนื่องจาก

การอ่านซ้ า ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครเพื่อการศึกษาอย่างรีดเดอร์เธียรเตอร์มีผลท าให้

คะแนนของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ในต่างประเทศ

แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สัมผัสกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล รวมทั้งใช้ค าถามกระตุ้น                 

ในการอ่าน แสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ซึ่งมุ่งให้เกิดการพิจารณา 

วิเคราะหส์ามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านได้เช่นกนั 

  6.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตส านึก 

   ผู้วิจัยได้ศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจิตส านึก

รักท้องถิ่น ปรากฏว่า ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาและพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่น

ในรอบ 10 ปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการพัฒนาจิตส านึกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เห็นแนวทาง 

และกรอบแนวคิดการวิจัยด้านการพัฒนาจิตส านึก สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี ้

   Berglund, Gericke and Rudgren (2014) ได้ ศึ ก ษ าผ ล ก ารด า เนิ น 

การด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสวีเดนที่มีต่อจิตส านึกด้านความยั่งยืนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในโปรแกรม

วิทยาศาสตร์และโปรแกรมสังคมศาสตร์ในประเทศสวีเดนจ านวน 638 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

ในโรงเรียนที่มีการด าเนินการด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีจิตส านึกด้านความยั่งยืนสูงกว่า
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นักเรียนในโรงเรียนที่ด าเนินการจัดการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ อภิปรายผลการวิจัยได้ว่ า  

การด าเนินงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางการสอนที่มุ่งเน้นการจัด

ประสบการณ์บูรณาการด้านความรู้และคุณลักษณะมีผลต่อจิตส านึก 

   Cherdymova et al. (2020) ได้ศึกษาการใช้กระบวนการศิลปะเชิงนิเวศ

บ าบัดที่มีผลต่อจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าการใช้กระบวนการศิลปะเชิงนิเวศบ าบัดสามารถพัฒนาจิตส านึกด้าน

สิ่งแวดล้อม อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมองค์ประกอบด้าน

ความรู้ ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน

ลักษณะของกระบวนการศิลปะเชิงนิเวศบ าบัดที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการและเป็น

กิจกรรมที่มีบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการพัฒนาการทางด้าน

จิตส านึก 

   งานวิจัยในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยด้านการจัดประสบการณ์

ความรู้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาจิตส านึก ขณะเดียวกันลักษณะของกิจกรรมที่ใช้ในการจัด  

การเรียนรู้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตส านึกเช่นเดียวกัน 

  6.2.3 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัละครสร้างสรรค์  

   ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการน าละครสร้างสรรค์

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่เกี่ยวกับละครสร้างสรรค์ในบริบทการศึกษาในรอบ  

10 ปีเพียงฉบับเดียว จึงท าให้ผู้วิจัยต้องศึกษางานวิจัยที่เก่ากว่ากรอบระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ เห็น

แนวทางการศึกษาวิจัยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ มีรายละเอียดและประเด็นส าคัญดังนี้ 

   Maranon (1981  อ้ างถึ งในรัตนาภรณ์  ภู ธร เลิ ศ , 2551) ได้ ศึ กษ า 

การจัดโปรแกรมละครสร้างสรรค์ส าหรับเด็กที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันด้านภาษา โดยกลุ่มตัวอย่าง  

เป็นเด็กอเมริกันเชื้อสายแม็กซิกันที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้เล่นละคร

สร้างสรรค์มีทักษะทางภาษาที่สูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละคร

สร้างสรรค์ 
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   Bodden (2006) ได้รวบรวมและศึกษาบันทึกผลสะท้อนกลับที่ได้จาก 

การพัฒนาชั้นเรียนผ่านการท ากระบวนการละคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยการ

ใช้ละคร กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนในระดับเกรด 7 ผลการวิจัยพบว่าหลังจากที่จัดท ากระบวนการ

ละครให้แก่นักเรียน นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น อภิปรายผลการวิจัย  

ได้ว่าทักษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนสูงขึ้นเนื่องจากการท ากระบวนการละครมี

ขั้นตอนและกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนสื่อสารผ่านการแสดง  

   Dupre (2006) ได้ศึกษาการใช้ละครสร้างสรรค์ส าหรับการพัฒนา                      

ความตระหนักรู้และจิตส านึกทางเชื้อชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ร่วมกับวรรณกรรม 

ผลการวิจัยพบว่าหลังจากที่ใช้ละครสร้างสรรค์นักเรียนมีระดับความตระหนักรู้และจิตส านึกทางเชื้อ

ชาติในระดับที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันนักเรียนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกทางเช้ือชาติน้อยลง 

   Pat and Yilmaz (2021) ได้ ศึ กษ าผลของวิ ธีก ารสร้ างสรรค์ ละคร 

ต่อการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนในบทเรียนภาษาตุรกี  การวิจัยด าเนินการกับนักเรียน 46 คน 

นักเรียนในกลุ่มทดลองใช้วิธีการแสดงละครสร้างสรรค์ และนักเรียนในกลุ่มควบคุมได้รับการสอน  

โดยใช้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการพูดของนักเรียนในกลุ่มทดลองและทักษะการพูด 

ของนักเรียนในกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ด าเนินการสอนพูด

ด้วยละครสร้างสรรค์มีทักษะการพูดที่สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

   งานวิจัยในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นว่าละครสร้างสรรค์เป็นแนวทาง 

การพัฒนาความสามารถด้านภาษา กิจกรรมละครช่วยให้เกิดพัฒนาการทักษะทางภาษา พร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจิตส านึกได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์มาพัฒนา 

และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอา่นวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน ผู้วิจัยด าเนิน 

การวิจัยตามขั้นตอนดังนี ้

  1. การออกแบบวิจัย 

  2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  3. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  4. การสร้างเครื่องมือวิจัย 

  5. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  7. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การออกแบบวิจัย   

 งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-experimental research) มีกลุ่มตัวอย่าง

เพียงกลุ่ม เดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (the One-group pretest-posttest design)                 

(มาเรียม นิลพันธุ์ , 2558: 142-144) โดยแบบแผนการวิจัยมี รายละเอียดดั งในตารางที่  6                                 

และตารางที่ 7 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 6 แบบแผนการวิจัยโดยทดสอบความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์
สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

A1  X A2  

 ความหมายของสัญลักษณท์ี่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 

 A1 แทน การวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ก่อนการทดลอง 

 X แทน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน 

 A2 แทน การวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์หลังการทดลอง 
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ตารางที่ 7 แบบแผนการวิจัยโดยทดสอบจิตส านึกรักท้องถิ่น 
สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

B1 X B2 

 

 ความหมายของสัญลักษณท์ี่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 

 B1 แทน การวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นก่อนการทดลอง 

 X แทน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน 

 B2 แทน การวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นหลังการทดลอง 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยดังนี้ 

  2.1 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสารและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ 

นิทานพื้นบ้าน ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่ น เพื่อเป็นกรอบแนวคิด 

ในการวิจัย 

  2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ    

การเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ ปีพุทธศักราช 2561              

เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

  2.3 ศึกษาแนวคิดและหลักการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

และการวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

และแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น 
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3. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1 ประชากรการวิจัย 

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน 

โยธินบูรณะ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ เรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 ห้องเรียน  

รวม 529 คน  

 3.2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 /14 จ านวน 34 คน 

โรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ห้องเรียน 

เป็นหน่วยสุ่มจากห้องเรียนที่เรียนวิชาภาษากับวิถีชุมชน ท30204 

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  งานวิจัยฉบับนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัด

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ และแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

ดังนี้ 

  4.1.1 แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

   แบบวัดความสามารถในการอ่ านวิ เค ราะห์ ใช้ วัดความสามารถ 

ในการอ่านวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง (Pre-test and post-test) โดยผู้วิจัย

ก าหนดแนวทางการสร้างเครื่องมือดังนี้  

   1. ศึกษาหนังสือ เอกสารและวารสารที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี             

การวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์

   2. ก าหนดโครงสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จ านวน            

30 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก และสร้างขึ้นตามแนวคิดการประเมิน
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ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการด้านการอ่าน  

(อัจฉรา  วงศ์โสธร, 2538: 154-155; ธัญญา สังขพันธานนท์ และคณะ , 2548: 78; Alder and 

Doren, 1972: 163-164; Bradarich, 2012: 92; Foose, 2012: 12) ซึ่งสรุปได้ว่าความสามารถ 

ในการอ่านวิเคราะห์ จะต้องประเมินองค์ประกอบใน 3 ด้าน คือ ด้านการวัดความเข้าใจเนื้อหา  

ด้านการอนุมาน และด้านการประเมินคุณค่าบทอ่าน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 โครงสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์
การประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์ จ านวนข้อค าถาม 

ด้านความเข้าใจเนื้อหา 10 

ด้านการอนุมาน 10 

ด้านการประเมินคุณค่าของบทอ่าน 10 

รวม 30 
 

   3. น าโครงสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นให้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความเหมาะสมและค าแนะน า โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เห็นชอบตามโครงสร้าง 

   4. สร้างข้อค าถามตามโครงสร้างแบบวัดวัดความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ โดยสร้างข้อค าถามไว้ทั้งสิ้นจ านวน 45 ข้อ แล้วน าข้อค าถามเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่าข้อค าถาม บทอ่าน  

และระดับภาษาที่ใช้ในข้อค าถามเหมาะสม สอดคล้องกับช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

   5. น าข้อค าถามเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจและพิจารณา 

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา จากนั้นจึงน าผลการพิจารณา

ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item objective congruence: IOC) 

แล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด  คือ ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

(วรรณี แกมเกตุ, 2555: 221) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค าถามมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(IOC= 0.67-1.00) ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนได้ให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ให้ตรวจการใช้

ภาษาและการพิมพ์ให้เหมาะสม ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องและข้อเสนอแนะ
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ของผู้ เชี่ ยวชาญ เสนอให้ อาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิพนธ์พิ จารณ าความ เหมาะสมอีกครั้ ง  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบให้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

   6. น าข้อค าถามทั้ ง 45 ข้อที่ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ไปจัดท าเป็นแบบวัดในโปรแกรมแบบทดสอบออนไลน์ชนิดเข้ารหัส  

   7. น าแบบวัดวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ไปทดลองใช้ (Try out) 

กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 จ านวน 37 คน  

ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความสามารถด้าน

การอ่านใกล้เคียงกับตัวอย่างการวิจัย ผลการทดลองใช้เครื่องมือ พบว่า นักเรียนสามารถท า

แบบทดสอบได้ภายในเวลาที่ก าหนด และขนาดข้อความของแบบวัดในโปรแกรมมีขนาดเหมาะสม  

   8. น าแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่ทดลองใช้มาตรวจ 

ให้คะแนน โดยให้คะแนน โดยให้ 1 คะแนนในข้อที่ตอบถูก และให้ 0 คะแนนในข้อที่ตอบผิด                       

หรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ 

   9. น าคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่น าไปทดลอง

ใช้มาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-

richardson) ค่ าระดับความยาก (Degree of difficulty) และค่ าอ านาจจ าแนก (Power of 

discrimination) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบส าเร็จรูป แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

ที่ก าหนด คือมีค่าความเชื่อมั่นตั้ งแต่  0.50 ขึ้นไป ค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80  

และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 255) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

พบว่า แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 ค่าความยากของแบบ

วัดทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.73 และค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.3 เมื่อพิจารณา 

ค่าความยากของแบบวัดรายข้อพบว่าอยู่ระหว่าง 0.24 - 0.98 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.07-0.68 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อค าถามให้ เหลือเพียง 30 ข้อด้วยวิธีการพิจารณาค่าความยากง่าย 

และค่าอ านาจจ าแนกสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ ก าหนด (ค่าระดับความยากตั้ งแต่  0.20-0.80  

และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20-0.68) เพื่อจัดท าเป็นแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ฉบับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
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   10. น าแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่ผ่านการพิจารณา

คุณภาพไปใชท้ดลองกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  

  4.1.2 แบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น 

   แบบวัดจิตส านึกรักท้ องถิ่น  ใช้วัดจิตส านึ กของกลุ่ มตั วอย่างของ 

กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง (Pre-test and post-test) โดยผู้วิจัยก าหนดแนวทางการสร้าง

เครื่องมือดังนี้ 

   1. ศึกษาแนวคิดจิตส านึกรักท้องถิ่น และการวัดจิตส านึกจากหนังสือ 

เอกสาร บทความและงานวิจัยต่าง ๆ  

   2. ก าหนดรูปแบบของแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น จากการศึกษาเอกสาร

และงาน วิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง  ผู้ วิ จั ย ก าห น ดรูป แบ บ ของแบ บ วั ด จิ ต ส านึ ก รั กท้ อ งถิ่ น เป็ น 

แบบวัดสถานการณ์  เนื่องจากแบบวัดสถานการณ์สามารถออกแบบตัวเลือกของข้อค าถามให้

สอดคล้องกับระดับจิตส านึกตามแนวคิดของ Krathwohl et al. (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ , 2542: 12-18; Bloom et al. 1971: 273-277) ตามที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ในงานวิจัยฉบับนี้  

โดยในแต่ข้อค าถามจะประกอบด้วยตั วเลือก 5 ตัวเลือกระดับจิตส านึ ก  คือ  1) ขั้ นรับรู้  

2) ขั้นตอบสนอง 3) ขั้นรู้คุณค่า 4) ขั้นจัดระบบคุณค่า และ 5) ขั้นสร้างลักษณะนิสัย 

   3. ก าหนดโครงสร้างแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยอาศัยกรอบแนวคิด

เรื่ององค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึกรักท้องถิ่นซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์และสรุปจากองค์ประกอบของ

จิตส านึกและลักษณะบ่งชี้ด้านส านึกรักท้องถิ่น พิจารณารายละเอียดในตารางที่ 9 ดังนี ้

 

 

 

 

 



  98 

ตารางที่ 9 โครงสร้างแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น 
องค์ประกอบจิตส านึกรักทอ้งถิ่น จ านวนข้อค าถาม 

ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

10 

ด้านภูมิใจและเห็นคุณค่าในวถิีชีวิต วัฒนธรรม 

และอัตลักษณท์้องถิ่นจ านวน 

10 

ด้านแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  

หรือส่งเสริมวฒันธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

10 

รวม 30 
 

     4. ก าหนดค่าคะแนนของตัวเลือกและก าหนดระดับจิตส านึกรักท้องถิ่น 

เพื่อแปลผล ส าหรับค่าคะแนนของตัวเลือก ผู้วิจัยก าหนดให้แต่ละตัวเลือกมีค่าคะแนนแตกต่างกัน 

ตามระดับขั้นจิตส านึกดังนี ้

    ขั้นรับรู ้    1 คะแนน 

    ขั้นตอบสนอง   2 คะแนน 

     ขั้นรู้คุณค่า    3 คะแนน 

    ขั้นจัดระบบคุณค่า   4 คะแนน 

    ขั้นสร้างลักษณะนิสัย  5 คะแนน 

     ส าหรับการก าหนดระดับจิตส านึกเพื่อแปลผล ผู้วิจัยก าหนดเป็น 5 ระดับ 

คือ มีจิตส านึกน้อยที่สุด มีจิตส านึกน้อย มีจิตส านึกปานกลาง มีจิตส านึกมาก และมีจิตส านึกมากที่สุด 

โดยที่ก าหนดช่วงของคะแนนในแต่ละระดับโดยหาความกว้างของอันตรภาคจากเกณฑ์พิสัยหารด้วย

จ านวนชั้น (Khazanie, 1996 : 19- 22) ดังนี ้ 

 

พิสัย  = ความกว้างอันตรภาคช้ัน = 5 – 1 = 0.8 

จ านวนชั้น 5 
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  ดังนั้นจึงก าหนดระดับจิตส านึกรักท้องถิ่นดังนี ้

      จิตส านึกรักท้องถิ่นระดับน้อยที่สุด   คะแนน 1.00 - 1.80  

    จิตส านึกรักท้องถิ่นระดับน้อย  คะแนน  1.81 -  2.60  

    จิตส านึกรักท้องถิ่นระดับปานกลาง คะแนน 2.61 -  3.40  

       จิตส านึกรักท้องถิ่นระดับมาก  คะแนน 3.41 -  4.20  

    จิตส านึกรักท้องถิ่นระดับมากที่สุด คะแนน 4.21 -  5.00  

   5. ก าหนดสถานการณ์ส าหรับเป็นข้อค าถามตามโครงสร้างของแบบวัดที่ได้

ก าหนดขึ้น พร้อมกับสร้างตัวเลือกในแต่ละข้อค าถามตามระดับขั้นจิตส านึกของ  Krathwohl et al. 

(อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2542: 12-18; Bloom et al. 1971: 273-277) 

   6. น าโครงสร้างแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นและสถานการณ์ที่สร้างขึ้น 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความเหมาะสม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้

ความเห็นสรุปได้ว่า ให้สร้างข้อค าถามตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้จ านวน 3 ด้าน ด้านละ 20 ข้อ รวม

เป็นข้อค าถาม 60 ข้อ ส าหรับพิจารณาคัดเลือกให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ พร้อมทั้งพิจารณาก าหนด

สถานการณ์ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันและบริบทพื้นที่ที่ด าเนินการวิจัย 

   7. สร้างข้อค าถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

จากนั้นจึงน าข้อค าถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาพิจารณาความถูกต้อง

เหมาะสมของเนื้อหาและภาษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นสรุปได้ว่า ข้อค าถามใช้ภาษาเหมาะสม

และให้ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับองค์ประกอบจิตส านึกรักท้องถิ่น  

   8. น าแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน  

พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความเป็นปรนัยและการใช้ภาษาของแบบวัด  

จากนั้นจึงน าผลการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

(Item objective congruence: IOC) และพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องตามเกณฑ์

ที่ก าหนดคือตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 221)  ผลการพิจารณาพบว่าข้อค าถาม

คุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 60 ข้อ (IOC=0.67-1.00) ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ

สรุปได้ว่า ควรสลับล าดับตัวเลือกในแต่ละข้อค าถามเพื่อป้องกันการคาดเดาค าตอบ ผู้วิจัยจึงน าผล 

การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา  
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อีกครั้ง โดยอาจารย์มีความเห็นสรุปได้ว่า ให้คัดเลือกข้อค าถามให้เหลือเพียง 30 ข้อและจัดเรียงล าดับ

ตัวเลือกใหม่ตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ  

   ทั้ งนี้จากการประเมินคุณภาพข้อค าถามทั้ ง 3 ด้าน ด้านละ 20 ข้อ  

รวม 60 ข้อ พบว่า ข้อค าถามผ่านการประเมินทุกข้อ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อค าถามแต่ละด้านให้

เหลือด้านละ 10 ข้อ ด้วยวิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นจากการจับสลาก  

   9. น าข้อค าถามที่ผ่านการคัดเลือกมาจัดเรียงล าดับตัวเลือกใหม ่

จากนั้นจึงจัดท าเป็นแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นในโปรแกรมแบบทดสอบออนไลน์ที่ไม่จ ากัดรหัส 

เข้าใช้งาน จากน้ันน าแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นดังกล่าวไปทดลองใช้  (Try out) กับนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 จ านวน 37 คนซึ่งเป็นนักเรียนที่ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัย และเป็นกลุ่มที่

ใกล้เคียงกับตัวอย่างการวิจัย ผลการทดลองใช้พบว่านักเรียนเข้าใจข้อค าถามและท าเสร็จภายในเวลา

ที่ก าหนด 

   10. แบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นที่ทดลองใช้ (Try out) มาตรวจให้คะแนน                        

เพื่อค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาช             

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 255)  

ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่าแบบวัดจิตส านึกมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 ซึ่งมีคุณภาพ

สอดคล้องตามเกณฑ์ 

   11. น าแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพทดลองกับ             

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย  

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  

      เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละคร

สร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน โดยผู้วิจัยก าหนดแนวทางการสร้างเครื่องมือดังนี ้

   1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 และศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ ปีพุทธศักราช 2561  
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   2. ศึกษารายละเอียดผลการเรียนรู้รายวิชา และสาระการเรียนรู้ใน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บอกรักบางซื่อ ซึ่งเป็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดลอง โดยก าหนดจ านวนคาบเรียนตามประเภทของนิทานพื้นบ้าน 

รายละเอียดดังนี้  

ตารางที ่10 จ านวนคาบเรียนจ าแนกตามสาระการเรียนรู้รายวิชา 
หน่วย 

การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้รายวิชา จ านวนคาบ 

หน่วย 

การเรียนรู้ที่ 4 

ขบคิดเรื่องเล่าชาว

บางกอก 

1. ข้อมูลภูมิปัญญาทางภาษาประเภทนิทานพื้นบ้าน 

2. นิทานอธิบายเหตุเกี่ยวกับที่มาของสถานที่ 

- นิทานเรื่องชั่วหม้อข้าวเดือด  
- ต านานยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพธิ์  
- นิทานเรื่องบางล าพู 

- นิทานเรื่องต้นล าพู 

4 

3. นิทานอธิบายเหตุเกี่ยวกับประเพณ ี

- ต านานรูปพระตาย 
- ต านานหลวงพ่อสามเสน  
- ต านานไม้กระดานมัสยิดต้นสน        

- ต านานศาลเจ้าพ่อเสือ  

2 

4. นิทานเรื่องผี (ต านานแม่นากพระโขนง) 2 

หน่วย 

การเรียนรู้ที่ 5 

บอกรักบางซื่อ 

5. นิทานประจ าถิ่นเขตบางซื่อ  

    - นิทานเรื่องบางซื่อบางซ่อน  

    - นิทานเรื่องวัดเซิงหวาย  

    - ต านานหลวงพ่อเหลือ  

    - ต านานเจ้าพ่อพระราม 6  

    - นิทานเรื่องประวัติชุมชนประชานฤมิตร 

8 

 รวม 16 
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   3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษากับวิถีชุมชน ท 30204           

ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ส าหรับจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 16 คาบ 

พ ร้ อ มทั้ งน าแ ผน การจั ด ก าร เรี ยน รู้ เสน อ ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ กษ าวิท ย านิ พ น ธ์พิ จ ารณ า  

โดยสรุปความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ว่า ให้เพิ่มเติมกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอ่าน

วิเคราะห์และเพิ่มเติมกิจกรรมละครสร้างสรรค์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งปรับกิจกรรม  

ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Construct validity) และความเหมาะสมผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนได้ให้

ข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ควรเพิ่มเติมการท าใบงาน ใบกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถ  

ในการอ่านวิเคราะห์ ให้ปรับลดการใช้เทคนิคละครสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ให้เพิ่มเติม

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านประสาทสัมผัส และลดภาระงานและการแสดงละครประจ า 

หน่วยการเรียนรู้เนื่องจากในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมละครสร้างสรรค์แล้ว 

   5. น าผลการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญทั้ ง 3 คนมาวิเคราะห์ค่าดัชนี 

ความสอดคล้ อ ง ( Item objective congruence: IOC) ผลการพิ จารณ าคุณ ภาพของแผน 

การจัดการเรียนรู้พบว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 ในทุกด้าน ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับนี้ด าเนินการในช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ที่ได้แนะน าให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมีความคิดเห็น

สอดคล้องให้ด าเนินจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้ในลักษณะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบประสานเวลา 

(Synchronous learning) ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม ZOOM ด าเนินกิจกรรม 

ขั้นเตรียมความพร้อมและขั้นจูงใจผ่านการชมสื่อวีดิทัศน์และภาพผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับให้

นักเรียนศึกษาบทอ่านนิทานพื้นบ้านผ่านไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตอบค าถามและอภิปรายบทเรียน  

รวมถึงสะท้อนคิดกิจกรรมผ่านโปรแกรมต่าง ๆ อาทิ กระดานสนทนา Padlet Live Worksheet 

Google Form ขณะเดียวกันในขั้นละครสร้างสรรค์ ผู้วิจัยออกแบบให้นักเรียนแสดงละครสร้างสรรค์

ในรูปแบบการพูดด้นสดประกอบสื่อน าเสนอ การแสดงบทบาทสมมติและการแสดงละครวิทย ุ
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   6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ         

จ านวน 1 แผนไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัยซึ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียง

กับตัวอย่างการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/11 จ านวน 37 คนเพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการทดลองใช้ปรากฏว่า ระยะเวลาในขั้นเตรียม

ความพร้อมมีระยะเวลานาน ควรเตรียมบทอ่านส าหรับถ่ายทอดหน้าจอในชั้นเรียนโปรแกรม ZOOM 

และนักเรียนขาดการมีส่วนร่วมเนื่องจากปัญหาด้านอุปกรณ์ของนักเรียน 

   7. น าผลการทดลองใช้ (Try out) แผนการจัดการเรียนรู้มาปรึกษาอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สรุปได้ว่า 

ให้ปรับกิจกรรมขั้นเตรียมความพร้อมให้อยู่ภายในระยะเวลา 5-10 นาที เตรียมบทอ่านส าหรับแสดง

ขึ้นหน้าจอ และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมในรูปแบบการสื่อสารผ่านข้อความและสัญลักษณ์ในช่อง

สนทนาของโปรแกรม 

   8. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ จากนั้นจึงน าไปทดลองกับ

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

5. การด าเนนิการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยแบ่งขั้นการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้

  1. ขั้นก่อนการทดลอง ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมก่อนการทดลองและเก็บข้อมูล 

การทดลองดังนี ้

   1.1 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

พร้อมทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

   1.2 ส่งหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อ านวยการ

โรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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   1.3 วัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-test)  

โดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์และแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

  2. ขั้นการทดลอง ผู้วิจัยจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้                

ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้  4 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 4 คาบจ านวน 16 คาบ ทั้งนี้ผู้วิจัยบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ทุกคาบเพื่อน าไปสรุป

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  3. ขั้นหลังการทดลอง วัดจิตส านึกรักท้องถิ่นและความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่าน                  

และแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกระบวนการ  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์และด าเนินการดังนี ้

  1. วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง             

การวิจัย ก่อนและหลังการทดลอง โดยการค านวณหาคะแนนเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

โดยการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample t - test)  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

  2. วิเคราะห์คะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ก่อนและ

หลังการทดลอง โดยการค านวณหาคะแนนเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)และวิเคราะห์                  

ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ โดยการทดสอบค่า t  

แบบกลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ไม่ เป็ น อิ ส ระต่ อกั น  (Dependent sample t-test) อย่ างมี นั ยส าคั ญ 

ทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  3. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับ

จิตส านึกรักท้องถิ่นโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product 

moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถ 
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ในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามเกณฑ์ดังนี้ 

(กมลวรรณ ตังธนกานนท,์ 2555: 126-128) 

  1   หมายถึง  ตัวแปรสัมพันธ์ทางบวกแบบสมบูรณ์ 

  0.7    ถึง    1  หมายถึง  ตัวแปรสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง 

  0.3    ถึง    0.7 หมายถึง  ตัวแปรสัมพันธ์ทางบวกปานกลาง 

  0      ถึง    0.3 หมายถึง  ตัวแปรสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า 

  0        หมายถึง  ตัวแปรไม่สัมพันธ์กัน 

  0      ถึง   -0.3 หมายถึง  ตัวแปรสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ า 

  -0.3   ถึง   -0.7 หมายถึง  ตัวแปรสัมพันธ์ทางลบปานกลาง 

  -0.7   ถึง   -1  หมายถึง  ตัวแปรสัมพันธ์ทางลบในระดับสูง 

  -1   หมายถึง  ตัวแปรสัมพันธ์ทางลบแบบสมบูรณ์ 

7. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 7.1 ข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง เพื่อแสดงและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยก่อนและหลังการทดลอง 

 7.2 ข้อมูลจากแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ

ตารางประกอบความเรียง เพื่ อแสดงและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่ านวิเคราะห์                       

ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยก่อนและหลังการทดลอง 

 7.3 ข้อมูลจากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน

รูปแบบตารางประกอบการพรรณนา เพื่อแสดงและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่นของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน ตามล าดับต่อไปนี ้

 ตอนที่  1 ผลการ เป รียบ เที ยบ ความสามารถในการอ่ านวิ เค ราะห์ ของนั ก เรี ยน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน 

 ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับ

จิตส านึกรักท้องถิ่น 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน 

 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการวิจัย             

ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์

ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ก่อนการทดลองเท่ากับ 

17.15 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านวิเคราะห์หลังการทดลองเท่ากับ  

20.35 คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 11 ดังนี ้

ตารางที่  11 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ย  (M) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
และการทดสอบค่า t ของคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยก่อนและหลังการทดลอง 

การวัดความสามารถ 
ในการอ่านวเิคราะห์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

t p 

ก่อนการทดลอง 30 17.15 5.77  5.45 0.00* 

หลังการทดลอง 30 20.35 4.66 

*p < 0.05 
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 จากข้อมูลในตารางที่ 11 พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย (M) เท่ากับ 17.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

เท่ากับ 5.77 และเมื่อทดสอบซ้ าหลังจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

หลังการทดลองสูงขึ้น โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย (M) เท่ากับ 20.35 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 4.66 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบค่าที

แบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample t-test)  ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์เป็นรายด้าน 

ของนักเรียนสามารถพิจารณารายละเอียดได้ดังตารางที่ 12 ดังนี้ 

ตารางที่  12 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ย  (M) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
และการทดสอบค่า t ของคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์รายด้านของนักเรียนที่เป็น
ตัวอย่างการวิจัยก่อนและหลังการทดลอง 

การวัดคะแนน
ความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์รายด้าน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

t p 

ด้านความเข้าใจเนื้อหา      

ก่อนการทดลอง 10 5.79 2.28 3.60 0.001* 

หลังการทดลอง 10 7.03 1.96   

ด้านการอนุมาน      

ก่อนการทดลอง 10 5.85 2.11 4.54 0.000* 

หลังการทดลอง 10 7.15 1.50   

ด้านการประเมินคุณค่าของบทอ่าน 

ก่อนการทดลอง 10 5.50 2.18 2.89 0.007* 

หลังการทดลอง 10 6.18 2.21   

*p < 0.05 
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 จากข้ อ มู ล ใน ตารางที่  12 พ บ ว่ า  ค ะแน น ความส าม ารถ ใน ก ารอ่ าน วิ เค ราะห์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับ

นิทานพื้นบ้านสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองในทุกด้าน โดยความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ด้านความเข้าใจเนื้อหาก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

2.28 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.96  

ด้านการอนุมาน ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  

2.11 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50  

และด้ านการประเมินคุณ ค่ าของบทอ่ าน  ก่ อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ   5.50  

ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากั บ  2.18 และหลั งการทดลองมี คะแนน เฉลี่ ย เท่ ากั บ  6.18  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.21 

 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

(Dependent sample t-test) พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ทุกด้านของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนที่เป็นตัวอย่าง

การวิจัยข้างต้น จึงยอมรับและพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยที่ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีความสามารถ  

ในการอ่านวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง

จัดการเรียนรูต้ามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน 

 ผลการเปรียบเทียบจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยก่อน 

และหลังการทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองตัวอย่างการวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 มีจิตส านึก 

รักท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการทดลองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 มีจิตส านึก 

รักท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก พิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 13 และตารางที่ 14 ดังนี ้
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ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย(M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปล
ความหมายจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการวิจัยก่อนและหลังการทดลอง 
การวัดจิตส านึก 
รักท้องถิ่น 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

การแปลความหมาย 

ก่อนการทดลอง 5 2.95 .33 จิตส านึกปานกลาง 

หลังการทดลอง 5 3.52 .43 จิตส านึกมาก 

 
ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปล
ความหมายของคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นรายด้านของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการวิจัยก่อนและหลัง
การทดลอง 
การวัดคะแนน
จิตส านึกรักท้องถิ่น 

ค่าเฉลี่ย คะแนน
เฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

การแปลความหมาย 

ด้านความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ก่อนการทดลอง 5 2.97 .45 จิตส านึกปานกลาง 
หลังการทดลอง 5 3.63 .59 จิตส านึกมาก 
ด้านภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ท้องถิ่น 

ก่อนการทดลอง 5 2.85 .40 จิตส านึกปานกลาง 
หลังการทดลอง 5 3.37 .51 จิตส านึกปานกลาง 
ด้านแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือส่งเสริมวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ก่อนการทดลอง 5 3.01 .30 จิตส านึกปานกลาง 
หลังการทดลอง 5 3.57 .47 จิตส านึกมาก 
 

 จากตารางที่ 13 และตารางที่ 14 พบว่าค่าเฉลี่ยจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างการวิจัยสูงขึ้นในทุกด้านตามองค์ประกอบของจิตส านึกรักท้องถิ่น โดยจิตส านึกรักท้องถิ่นด้าน

ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ก่อนการทดลอง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ขณะที่หลังการทดลองค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  
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 จิตส านึกรักท้องถิ่นด้านภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น  

ก่อนการทดลองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.40 หลังการทดลองค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  

 จิตส านึกด้ านแสดงออกถึ งการมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์  หรือส่ งเสริมวัฒนธรรม  

และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 

หลังการทดลองมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  

ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบ 
ค่า t ของคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการวิจัยก่อนและหลังการทดลอง 
การวัดจิตส านึก 
รักท้องถิ่น 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

t p 

ก่อนการทดลอง 5 2.95 .33 20.82 0.00* 

หลังการทดลอง 5 3.52 .43   

*p < 0.05 
 จากตารางที่  15 คะแนนจิตส านึ กรักท้ องถิ่ นของนั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  5  

ก่อนการทดลองมีค่ าเฉลี่ ย  (M) เท่ ากับ  2.95 ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ ากับ  0.33  

แปลความหมายได้ว่านักเรียนมีจิตส านึกในระดับปานกลาง และจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

เท่ากับ 0.43 แปลความหมายได้ว่านักเรียนมีจิตส านึกในระดับมาก โดยหลังการทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการทดลองเท่ากับ 0.57  

 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

(Dependent sample  t-test) ดังข้อมูลในตารางที่ 15  พบว่าคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 
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 นอกจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่น 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายด้านโดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent sample t-test) ปรากฏข้อมูลตามตารางที่ 16 ดังนี้ 

ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบ 
ค่า t ของจิตส านึกรักท้องถิ่นรายด้านของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการวิจัยก่อนและหลังการทดลอง 
การวัดคะแนน
จิตส านึกรักท้องถิ่น 

 ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

t p 

ด้านความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ก่อนการทดลอง  2.97 .45 14.05 0.00* 

หลังการทดลอง  3.63 .59   

ด้านภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ท้องถิ่น 
ก่อนการทดลอง  2.85 .40 16.81 0.00* 

หลังการทดลอง  3.37 .51   

ด้านแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือส่งเสริมวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

ก่อนการทดลอง  3.01 .30 15.9 0.00* 

หลังการทดลอง  3.57 .47   

*p < 0.05 
 จากข้อมูลในตารางที่ 16 พบว่าคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว ้
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึก 

รักท้องถิ่น 

 ผลการเปรียบเทียบพบว่า  ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัย ก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.15 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.35 

โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเข้าใจเนื้อหา ก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.79 

หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.03 ด้านการอนุมาน ก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.85 

หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.15 ด้านการประเมินคุณค่าบทอ่าน ก่อนการทดลอง 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.50 หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.18 ขณะที่จิตส านึกรักท้องถิ่น  

ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า จิตส านึกรักท้องถิ่นด้านความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  

และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 

จิตส านึกรักท้องถิ่นด้านภูมิ ใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น  

ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ขณะที่จิตส านึก 

รักท้องถิ่นด้านแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รายละเอียดตาม 

ตารางที่ 17 
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ผลการวิ เคราะห์ ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ระหว่างความสามารถในการอ่ านวิ เคราะห์ 

กับจิตส านึกรักท้องถิ่น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.423 โดยแปลผลได้ว่าความสามารถ 

ในการอ่านวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลางกับคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่น  

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 คา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึก 
รักท้องถิ่นของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

ตัวแปร จ านวน 
นักเรียน 

(n) 

คะแนน
เต็ม 

M r p 

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์ 34 30 20.35 .423 .013 
จิตส านึกรักท้องถิ่น 34 5 3.52 
*p < 0.05 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์ 

เพื่ อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน 2) เปรียบเทียบ

จิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละคร

สร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 

34 คน โรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาภาษากับวิถีชุมชน ท30204 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มา

โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม รูปแบบการวิจัยเป็น

การวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-experimental research) มีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน (the One-group pretest-posttest design) ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน ตัวแปรตามประกอบด้วย 

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ จิตส านึกรักท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ 

ในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึกรักท้องถิ่น 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิด

ละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านจ านวน 8 แผน ที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง ( IOC)  

จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่าการจัดการเรียนรู้ทุกแผนมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

2) แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ โดยแบบวัดประกอบด้วยข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 

ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก แบบวัดความสามารถดังกล่าวสร้างขึ้นตามแนวคิด

ระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการด้านการอ่าน 

(ธัญญา สังขพันธานนท์ และคณะ , 2548: 78; อัจฉรา  วงศ์โสธร, 2538: 154-155; Alder and 

Doren, 1972: 163-164; Bradarich, 2012: 92; Foose, 2012: 12)  แ บ บ วั ด ค ว าม ส าม ารถ 



  116 

ในการอ่านวิเคราะห์ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า  

ข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 เมื่อพิจารณาคุณภาพของแบบวัดความสามารถ

ในการอ่านวิเคราะห์พบว่าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.85 ค่าความยาก (p) ของข้อสอบ

อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.98 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบอยู่ระหว่าง 0.20-0.68 3) แบบวัดจิตส านึก

รักท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแบบวัดสถานการณ์ ประกอบด้วยตัวเลือก 5 ตัวเลือก ตามระดับขั้นจิตส านึก

ข อ ง  Krathwohl et al. (อ้ า งถึ ง ใน  ล้ ว น  ส าย ย ศ  แ ล ะ อั งค ณ า  ส าย ย ศ , 2542: 12-18;  

Bloom et al. 1971: 273-277) แ บ บ วั ด ฉ บั บ นี้ ป ระก อ บ ด้ ว ย ข้ อ ค าถ าม จ าน วน  30 ข้ อ  

ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พบว่า แบบวัดจิตส านึก 

รักท้องถิ่นมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 เมื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของแบบ

วัดพบว่าแบบวัดจิตส านึกมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.74   

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์และคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ก่อนและหลังการทดลอง 

โดยการค านวณหาคะแนนเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์ความแตกต่าง

ของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตามทั้งสองโดยการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

(Dependent sample t-test) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ขณะเดียวกันผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นโดยใช้

การหาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน  (Pearson product moment correlation 

coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึก

รักท้องถิ่น 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่าง  

ในการวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน 5.77 หลังการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.66 โดยคะแนน

เฉลี่ยสูงขึ้นก่อนการทดลอง เมื่อทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent 

sample t-test) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1  
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 2. จิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .33 แปลผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีจิตส านึก 

รักท้องถิ่นในระดับปานกลาง หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างการวิจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .43 แปลผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีจิตส านึกรักท้องถิ่นในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นก่อนการทดลอง เมื่อทดสอบค่า t 

แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample t-test) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

 3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านวิเคราะห์กับจิตส านึก 

รักท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์

ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.423 โดยแปลผลได้ว่าความสามารถ

ในการอ่านวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลางกับคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นที่

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่น 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน ผู้วิจัย 

อภิปรายผลจ าแนกตามผลการวิจัยดังนี ้

 1. การอภิปรายผลของการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์รว่มกับ

นิทานพื้นบ้านที่มีต่อความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์

    การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านสามารถ

พัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ได้ ด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้ านมีขั้นตอนที่ครอบคลุมกระบวนการอ่าน 

อย่างครบถ้วน 2) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านส่งเสริมให้

นักเรียนได้พิจารณาและทบทวนการอ่านอย่างละเอียด  และ 3) การจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ 

ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม 

การเรียนรู้ตามระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ รายละเอียดดังนี ้
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1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีขั้นตอน

ที่ครอบคลุมกระบวนการอ่านอย่างครบถ้วน กล่าวคือ แนวคิดละครสร้างสรรค์มีขั้นตอนที่ส่งเสริมให้

นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการวิเคราะห์ตั้ งแต่ก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังอ่าน 

ตามแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิ เคราะห์ของนักวิชาการด้านการอ่าน  

(ชนาธิป พรกุล, 2551 ; ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร, 2542; สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2545) ที่สรุปได้ว่า 

ควรจัดกิจกรรมการอ่านที่ครอบคลุมก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังอ่าน ผ่านกิจกรรมและรูปแบบ  

ที่หลากหลาย โดยในการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) ซึ่งมุ่งเน้นให้

ฝึกประสาทสัมผัสและการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ รวมถึงตอบค าถามสะท้อนความคิด

ความรู้สึกของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนได้ เตรียมความพร้อมและมีสมาธิก่อนเริ่ม เรียน  

ซึ่งเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนอ่านที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในการจัดการเรียนรู้ผ่านบริบทออนไลน์ เนื่องจากช่วยสร้างสมาธิและบรรยากาศชั้นเรียนที่ผ่อนคลาย

ให้แก่นักเรียน ขั้นตอนที่  2 ขั้นกิจกรรมจูงใจ (Motivation) นักเรียนจะได้ส ารวจรายละเอียด 

และประเด็นของบทอ่านอย่างคร่าว ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนอ่าน ขณะเดียวกันนักเรียนได้ศึกษานิทาน

พื้นบ้านพร้อมตอบค าถามและอภิปรายประเด็นส าคัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างอ่านสอดคล้องกับ 

การใช้ค าถามในกิจกรรมระหว่างอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ดังงานวิจัย 

ของสมเจตน์ พันธ์พรม (2560) และงานวิจัยของ Shorkaee and Talebi (2015)  

  ขณะที่ขั้นตอนที่  3 ขั้นละครสร้างสรรค์ (Creative drama) อันประกอบด้วย

กิจกรรมก่อนละคร (Pre-drama) ในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจที่มีต่อเนื้อหาบท

อ่าน รวมถึงฝึกทักษะการสรุปประเด็น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็น ผ่านการตอบ

ค าถาม การท าแผนผังในกระดานสนทนา Padlet รวมทั้งผ่านกิจกรรมเกมละคร ขณะเดียวกันใน 

ขั้นการแสดง (Drama playing) นักเรียนจะได้สะท้อนความเข้าใจต่อบทอ่าน รวมถึงวิเคราะห์ ตีความ

บทอ่านผ่านการแสดงละครด้นสด หรือละครวิทยุ  นอกจากนี้ขั้นตอนที่  4 ขั้นประเมินผล 

(evaluation) นักเรียนจะได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ตอบค าถามสะท้อนความรู้ความเข้าใจที่มี

ต่อเนื้อหาและกิจกรรม รวมถึงได้รับข้อมูลป้อนกลับจากครู สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ แบสิ่ว 

(2561) ที่ได้อภิปรายผลการวิจัยไว้ว่า การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนเกิด

จากกระบวนการที่มีการสอนผ่านการใช้ค าถาม การปฏิบัติกิจกรรม และการทบทวนพัฒนา  
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  ผลการจากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอนนอกจากจะสอดคล้องกับแนวทาง 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักวิชาการด้านการอ่านดังกล่าวข้างต้นที่เสนอให้จัด

กิจกรรมการอ่านที่ครอบคลุมก่อนอ่าน ระหว่างอ่านและหลังอ่านแล้ว ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย  

ของสมเจตน์ พันธ์พรม (2560) ที่อภิปรายผลไว้ว่าขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรม

ก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังอ่านจะช่วยให้ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงขึ้น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของนฤพัชร มิลังค์, สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ และอุดม รัตนอัมพรโสภณ (2561) ที่แสดงให้

เห็นว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงขึ้นเนื่องจากกระบวนการฝึกอ่านที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อน

อ่านจนถึงหลังอ่าน ด้วยเหตุนี้  การจัดกิจกรรมทั้ งสี่ขั้นตอนที่ครอบคลุมกระบวนการอ่าน 

จึงล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น  

ก่อนการทดลอง 

     2) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสรา้งสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านส่งเสริมให้

นักเรียนได้พิจารณาและทบทวนการอ่านอย่างละเอียด  (Close reading) กล่าวคือ การจัด 

การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์มีกิจกรรม และชุดค าถามที่ส่งเสริมและสัมพันธ์กับความคิด 

โดยชนาธิป พรกุล (2551: 61-84) ได้เสนอไว้ว่าการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จะต้องมี

กิจกรรมที่สัมพันธ์กับกระบวนการคิดในระดับต่าง  ๆ อย่างหลากหลาย แม้ว่าการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านในบริบทออนไลน์จะมีข้อจ ากัดในเรื่องเอกสาร  

และบทอ่านที่นักเรียนจะต้องอ่านจากหน้าจอที่ครูน าเสนอในโปรแกรม ZOOM หรืออ่านจากไฟล์ที่ครู

ส่งให้ แต่การจัดการเรียนรู้แนวคิดดังกล่าวมีกิจกรรมและขั้นตอนที่สัมพันธ์กับกระบวนการคิดและ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพิจารณาและทบทวนบทอ่าน พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้ เป็นอย่างด ี

พิจารณาได้จากการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนที่  2 ขั้นกิจกรรมจูงใจ (Motivation) ที่นักเรียน 

จะอ่านส ารวจและท าความเข้าใจประเด็นเนื้อหานิทานในครั้งแรกพร้อมกับเชื่อมโยงประสบการณ์ 

จากกิจกรรมในขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) ตัวอย่าง คือ ในกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย

การเรียนรู้ที่ 4 ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกใช้ประสาทสัมผัสและจินตนาการ

จากการฟังเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรม อาทิ เสียงระฆัง เสียงร้องประสานเสียงในโบสถ์

คริสต์ ขั้นกิจกรรมจูงใจ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสถานที่ที่นักเรียนแต่ละ

คนจินตนาการ จากนั้นนักเรียนจึงอ่านนิทานอธิบายเหตุเกี่ยวกับประเพณีเรื่องต่าง ๆ ตามกลุ่มเลขที่

ของนักเรียน เพื่อส ารวจและตอบค าถามด้านเนื้อหาเบื้องต้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงบทอ่านกับภาพ
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จินตนาการที่เกิดขึ้นจากขั้นเตรียมความพร้อม โดยในขั้นดังกล่าว นอกจากนักเรียนจะได้อ่านส ารวจ

บทอ่านและและตอบค าถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาแล้ว นักเรียนยังได้มีโอกาสเชื่อมโยง

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมฝึกใช้ประสาทสัมผัสเข้ากับกิจกรรมการอ่านนักเรียน กิจกรรม

ดังกล่าวสอดคล้องกับกิจกรรมการอ่านส ารวจ และกิจกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลจากการอ่าน 

ตามแนวคิดของชนาธิป พรกุล (2551: 61-84) และงานวิจัยของกิตติพงษ์ แบสิ่ว (2561) ที่แสดงให้

เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพิจารณาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์จะช่วยให้

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shorkaee and Talebi (2015) 

ที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนและกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนคิด พร้อมกับการใช้

ค าถามน าการอ่านจะส่งผลต่อความสามารถในการอ่านวิเคราะห์โดยตรง 

 ขณะเดียวกันเมื่อจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนที่  3 ขั้นละครสร้างสรรค์ (Creative drama)  

นักเรียนจะได้พิจารณาบทอ่านอีกครั้งในช่วงกิจกรรมก่อนละคร (Pre-drama) โดยนักเรียน 

จะเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์นิทานผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมการวิเคราะห์

แผนผังเส้นเวลา (Timeline) เพื่อทบทวนความเข้าใจที่มีต่อบทอ่าน กิจกรรรมกระดานบทบาท  

(Role on the wall) ที่นักเรียนจะวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครพร้อมกับวิเคราะห์บุคลิกลักษณะตัว

ละครจากนิทานที่ได้ศึกษาเพื่อน าไปใช้แสดงในขั้นการแสดง (Drama playing) รวมถึงการท าใบงาน 

ในโปรแกรม Live worksheet ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามที่ตรวจสอบความเข้าใจต่อบทอ่าน  

การทบทวนและพิจารณาบทอ่านผ่านกิจกรรมดังกล่าวให้นักเรียนท าความเข้าใจและทบทวนเนื้อหา

อย่างละเอียดเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้และข้อมูลที่เพียงพอในการแสดงละครด้นสด 

(Improvised scenes and stories) กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการทบทวนและพิจารณา 

และตรวจสอบความเข้าใจบทอ่านอย่างละเอียด รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้จากการอ่านวิเคราะห์ไปสู่ 

การถ่ายทอดผ่านการแสดงละครสร้างสรรค์ กิจกรรมข้างต้นนี้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรม

สอนอ่านเพื่ อพัฒนาทักษะการอ่านวิ เคราะห์ของ  Frey and Fisher (2012) ใน 3 ประเด็น 

ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมควรให้นักเรียนได้ทบทวนและย้อนกลับไปอ่านใหม่ การใช้ค าถาม 

ที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน และภาระงานและกิจกรรมหลังการอ่าน (Activities) ซึ่งได้แก่ การมอบหมาย

ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการใช้ข้อมูลจากบทอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 

หรือข้อโต้แย้งจากประเด็น ความคิด สาระส าคัญจากบทอ่าน อีกทั้งยังสอดคล้องกับทัศนีย์ เศรษฐ

พงษ์ (2559) ที่ได้อภิปรายผลการวิจัยไว้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนที่ส่งเสริมให้เกิดการ
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เชื่อมโยงความหมาย ตรวจสอบประสบการณ์การอ่านจะช่วยให้ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

สูงขึ้น ขณะเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marshall (2017) ที่อภิปรายผลการวิจัยไว้ว่า 

การจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการอ่านทบทวน หรืออ่านซ้ าจะช่วยให้พัฒนาระดับความสามารถ  

ในการอ่านให้สูงขึ้น ดังนั้นการพิจารณาและทบทวนการอ่านอย่างละเอียดที่เกิดขึ้นในการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์และนิทานพื้นบ้านจึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้

ความสามารถในการอ่านวิเคราะหข์องนักเรียนให้สูงขึ้นหลังการทดลอง 

  3) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีกิจกรรม

ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีขั้นตอน  

และกิจกรรมที่หลากหลายกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามอย่างเป็นล าดับขั้นตอนตามระดับ

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ ตามแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ของ Bosnak (2011 อ้างถึงใน พัชราวลัย อินทร์สุข, 2560)  ที่เสนอให้ใช้กิจกรรม หรือวิธีการเรียนรู้ 

ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามรถในการอ่านวิเคราะห์ตั้งแต่การเรียนรู้ระดับความรู้ความเข้าใจ 

(Cognitive level) จนถึงการเรียนรู้ระดับอภิปัญญา (Meta-cognitive level) อาทิ การฝึกอ่านซ้ า 

การจัดกลุ่มข้อมูล การอนุมานและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอ้างอิง และการประเมินผลวิธีการเรียนรู้

ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านมีขั้ นตอนและ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ดังในขั้นตอนที่ 2 ขั้นจูงใจ (Motivation) นักเรียนจะได้อ่าน

บทอ่านนิทานอย่างส ารวจ จากนั้นในขั้นตอนที่ 3 ขั้นกิจกรรมละครสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้อ่านซ้ า

และวิเคราะห์ข้อมูลนิทานในระหว่างที่ เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาก่ อนการแสดงละคร  

พิจารณาจากตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก 

ที่ นั ก เรี ย น ศึ กษ าต าน าน แม่ น ากพ ระ โขน ง โด ยห ลั งจ ากนั ก เรี ย น ได้ ส า รวจและอ่ าน 

บทอ่านนิทานในขั้นที่ 2 ขั้นจูงใจ (Motivation) ในขั้นที่ 3 ขั้นละครสร้างสรรค์ที่นักเรียนจะต้อง

เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาในช่วงกิจกรรมก่อนละคร (Pre-drama) นักเรียนจะได้ศึกษาและอ่าน

บทอ่านซ้ า พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับเนื้อหาในรูปแบบแผนผังเส้นเวลา (Timeline) และ

วิเคราะห์บทบาทบุคลิกตัวละครผ่านกิจกรรมกระดานบทบาท (Role on the wall) ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ อนุมาน และสรุปอ้างอิงบุคลิกตัวละครจากข้อมูลนิทานที่ได้ศึกษา และในท้ายที่สุดเมื่อ

นักเรียนแสดงละครสร้างสรรค์ผ่านการใช้บทบาทสมมติแล้ว นักเรียนก็จะได้ประเมินการเรียนรู้ของ
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ตนเอง ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของที่ชลธิดา หงษ์เหม (2560) ที่อภิปราย

ผลการวิจัยว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์เป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้

นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจัยของสกุลรัตน์ เจริญอินทร์พรหม 

(2561) ที่อภิปรายผลการวิจัยไว้ว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงขึ้นได้ เนื่องจากปัจจัยด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นล าดับขั้น 

   ขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบย้อนกลับไปยังข้อมูลบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย พบว่า ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทาน

พื้นบ้าน นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

ตามแนวคิดของ Alder and Doren (1972) ด้วยเช่นเดียวกัน โดยในระหว่างการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 1 ในขั้นจูงใจและขั้นละครสร้างสรรค์นักเรียนสามารถตอบค าถามและอธิบายรายละเอียด

ส าคัญของนิทานที่ศึกษาได้ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน  อีกทั้ง

สอดคล้องกับระดับความสามารถในระดับความเข้าใจเนื้อหา (Literal comprehension) อย่างไรก็

ตามพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถในการอ่านระดับอนุมาน (Inferential comprehension)  

และความสามารถในการอ่านระดับวิพากษ์เนื้อหา หรือประเมินค่าเนื้อหา (Critical or evaluative 

comprehension) ยังปรากฏไม่ชัดเจน เนื่องจากนักเรียนให้ความส าคัญกับการแสดงละครให้ถูกต้อง

และครบถ้วนตามเนื้อหานิทานที่ ได้ศึกษามากกว่าการเชื่อมโยง วิเคราะห์ และตีความนิทาน  

แต่ในการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นมา ในขั้นละครสร้างสรรค์ช่วงกิจกรรมก่อนละคร 

(Pre-drama) ผู้ วิจั ย ได้ เพิ่ ม เติมการอภิปรายบ นกระดานสนทนา Padlet และให้นั ก เรียน 

ลองจินตนาการและสวมบทบาทสมมติเป็นตัวละครต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์และจัดกลุ่ม

ข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์และอนุมานลักษณะบุคลิกตัวละครจากการอ่าน ประกอบกับในขั้นการแสดง 

ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนให้นักเรียนเลือกเหตุการณ์ที่ส าคัญที่สุดในนิทานมาแสดงพร้อมกับอธิบายเหตุผล 

ซึ่งเป็นวิเคราะห์และการประเมินตัดสินบทอ่าน ปรากฏว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ ตีความ อนุมาน 

รวมถึงประเมินค่านิทานที่อ่านได้ โดยปรากฏพฤติกรรมส าคัญ อาทิ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

ตัวละครนิทานได้ สามารถพูดด้นสดโดยสวมบทบาทสมมติเป็นตัวละครต่าง ๆ ได้ ตีความอนุภาค

เหตุการณ์การอพยพหนีโรคระบาดที่ปรากฏในนิทานเรื่องบางซื่อบางซ่อน และนิทานเรื่องวัดเซิงหวาย 

โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผ่านการแสดงละครด้นสด 

ได้ ประเมินและเลือกเหตุการณ์ส าคัญในนิทานเรื่องต้นล าพูมาแสดงละครด้นสดได้ 



  123 

  ข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดย

ใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้านส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามระดับ

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับขึ้น  

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิดา หงษ์เหม (2560) ที่อภิปราย

ผลการวิจัยไว้ว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงขึ้นเป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

นักเรียนเข้าใจและวิเคราะห์บทอ่านอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ  

จึงวิวัฒนาภรณ์ (2546) ที่กล่าวว่า กิจกรรมละครสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทักษะทาง

ร่างกาย ภาษา การคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิตยา สุวัณณกีฏะ  

และคณะ (2541) ที่แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมละครสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการ

อ่านได้ผ่านการฝึกปฏิบัติกิจกรรมละคร ขณะเดียวข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และ

ผลการวิจัยยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Aykac and Ilhan (2014) Bodden (2006) 

Maranon (อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ, 2551) และ Pat and Yilmaz (2021) ที่แสดงให้เห็นว่า 

แนวคิดละครสร้างสรรค์สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้ ด้วยเหตุดังกล่าว การจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านจึงช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของ

นักเรียนให้สูงขึ้นก่อนการทดลองได้จากขั้นตอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม 

การเรียนรู้ตามระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  

 2. การอภิปรายผลของการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์รว่มกับ

นิทานพื้นบ้านที่มีต่อจิตส านกึรักท้องถ่ิน   

    การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน  

สามารถพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่นได้ จากปัจจัย 3 ประการ คือ 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

ละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านช่วยสร้างมวลประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นอย่าง

เชื่ อมโยง 2) เนื้ อหานิทานพื้ นบ้ านช่วยส่ งเสริม ให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจต่อท้องถิ่น  

และ 3) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

คุณลักษณะ และแนวโน้มพฤติกรรมสอดคล้องกับองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึกรักท้องถิ่น 

รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
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  1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านช่วยสร้าง 

มวลประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น  กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าว 

มีขั้นตอนและกิจกรรมที่ ส่ งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อท้องถิ่นซึ่ งถือได้ว่า 

เป็นมวลประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการด้านละคร  

(ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547: 20-33; พรรัตน์ ด ารุง, 2550: 98; McCaslin, 1987: 4-6 ; Heinig, 

1993: 5 -7) ที่ ได้กล่ าวถึ งลักษณะของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ว่า 

เป็นมวลประสบการณ์ที่จัดขึ้นโดยอยู่ภายใต้รูปแบบของละคร สอดคล้องกับแนวคิดของ William 

(1992: 209) ที่กล่าวถึงลักษณะของจิตส านึกซึ่งจะเกิดจากประสบการณ์ความรู้ที่เกิดขึ้น และเกิดจาก

ประสบการณ์การเห็นคุณค่า โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทาน

พื้นบ้านช่วยให้นักเรียนเกิดมวลประสบการณ์จากการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงตั้งแต่ขั้นตอนที่  1  

ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) ที่นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้เดิมเข้ากับการท ากิจกรรม

ตามเทคนิคละครสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจูงใจ (Motivation) ที่นักเรียนได้ศึกษาและพิจารณา

นิทานพื้นบ้านซึ่งเป็นข้อมูลท้องถิ่น ขั้นตอนที่  3 ขั้นจัดละครสร้างสรรค์ (Creative drama)  

โดยนักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้และถ่ายทอดผ่านการแสดงละคร ขั้นตอนที่  4  

ขั้นประเมินผล (Evaluation) นักเรียนจะได้ประเมินและสะท้อนความคิดและพิจารณาใคร่ครวญ

คุณค่าของสิ่งที่ได้ศึกษาไป ตัวอย่างคือ การจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บอกรักบางซื่อ 

ที่นักเรียนศึกษานิทานท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับเขตบางซื่อ โดยในคาบที่ 6-7 นักเรียนศึกษานิทานเรื่อง

ต านานหลวงพ่อเหลือและต านานศาลเจ้าพ่อพระราม 6 ขั้นเตรียมความพร้อม นักเรียนได้ท ากิจกรรม

วาดเส้นเล่นสีซึ่งให้นักเรียนร่วมกันวาดภาพวัดสร้อยทองและสะพานพระราม 6 โดยวาดจาก 

การลากเส้นหนึ่งครั้งและวาดความทรงจ าของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เมื่อเข้าสู่ขั้นจูงใจ นักเรียนได้ศึกษา

และอ่านนิทานทั้งสองเรื่อง จากนั้นร่วมกันอภิปรายความแตกต่างของฉากและสภาพแวดล้อม 

ของวัดสร้อยทองและสะพานพระราม 6 โดยเปรียบเทียบจากรายละเอียดที่กล่าวถึงในนิทาน 

ประสบการณ์ความทรงจ าในปัจจุบัน และภาพวาดจากกิจกรรมวาดเส้นเล่นสี ทั้งสองขั้นตอนช่วยให้

นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงมวลประสบการณ์ความรู้เดิมที่มีจากความทรงจ าและประสบการณ์ความรู้

ใหม่ที่เกิดขึ้นจากในชั้นเรียน การเชื่อมโยงดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของตนเอง  

กับท้องถิ่นจึงท าให้ความรู้ความเข้าใจต่อท้องถิ่นที่ เกิดขึ้นในสองขั้นตอนนี้ เป็นการเรียนรู้ 
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ที่มีความหมายจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นจิตส านึกสอดคล้องกับแนวคิดของ William (1992: 209)  

ที่กล่าวว่าจิตส านึกเกิดจากความรู้ซึ่งสัมพันธ์กันระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อม 

  การจัดการเรียนรู้ขั้นจัดละครสร้างสรรค์ในช่วงกิจกรรมก่อนละคร นักเรียนจะได้

วิเคราะห์นิทานที่ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ผ่านกระดานสนทนา Padlet ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้

นักเรียนทบทวนและจัดกลุ่มวิ เคราะห์ข้อมูลความรู้ ใหม่  จากนั้นจึงได้ เตรียมความพร้อม 

ในด้านการแสดงเพื่อแสดงละครวิทยุจากเนื้อหาที่นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว  

นอกจากช่วยดึงประสบการณ์ความรู้เดิมที่นักเรียนมีต่อท้องถิ่นบางซื่อแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนศึกษา

และพิจารณาข้อมูลท้องถิ่นในด้านสภาพแวดล้อมและประวัติที่มาของบางซื่อผ่านนิทาน พร้อมทั้ง

แสดงความรู้และตีความผ่านการแสดงละคร และในขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผลนักเรียนจึงท าบันทึก

สะท้อนผลการเรียนรู้รายคาบซึ่งครอบคลุมทั้งการสะท้อนด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ  

และคุณลักษณะที่เกิดขึ้นในคาบเรียน รายละเอียดดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นการสร้างมวลประสบการณ์

เกี่ยวกับท้องถิ่นผ่านการเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้เดิมของนักเรียนกับประสบการณ์ความรู้ใหม่

จากการศึกษาและวิเคราะห์นิทานในขั้นตอนที่ 2 ขั้นจูงใจ และขั้นตอนที่ 3 ขั้นจัดละครสร้างสรรค์

ในช่วงกิจกรรมก่อนละคร นักเรียนเกิดการจัดประสบการณ์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ  

ที่มีต่อท้องถิ่นผ่านการตีความจากการแสดงละคร 

  ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นของนักเรียนกลุ่ มตัวอย่าง 

การวิจัยประกอบ พบว่า คะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นในด้านความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์หลังการทดลองสูงเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือคะแนนจิตส านึก

ในด้านการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือส่งเสริมวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

และคะแนนด้านภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามล าดับ ด้วยเหตุ

ดังกล่าว จึงสอดคล้องและแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนช่วยพัฒนาให้นักเรียน  

เกิดมวลประสบการณ์ต่อท้องถิ่นทั้งความรู้ความเข้าใจต่อท้องถิ่นจนน าไปสู่การรับรู้และเห็นคุณค่าต่อ

ท้องถิ่นตามองค์ประกอบของจิตส านึกรักท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดของ McCaslin (2003) ที่ไว้ว่า 

ละครสร้างสรรค์มีลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์กับจิต อารมณ์ ร่างกาย ภาษา  

และสังคม ผ่านการร่วมมือท ากิจกรรม และเกิดการรับรู้และเห็นคุณค่าต่อท้องถิ่นตามองค์ประกอบ

ของจิตส านึกรักท้องถิ่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนี้ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์และน าไปสู่  
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การพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่น ขณะเดียวกันผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของวชิรวิชญ์ 

ทองค า (2555) ที่อภิปรายผลไว้ว่านักเรียนจะมีระดับจิตส านึกสูงขึ้นเนื่องจากได้รับประสบการณ์

ความรู้ เพิ่ ม เติ มขึ้ น  สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ยของ  Berglund, Gericke and Rudgren (2014)  

และ Cherdymova et al. (2020) ที่สะท้อนให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความรู้และ

คุณลักษณะส่งผลต่อระดับจิตส านึก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลังจากด าเนินการทดลองนักเรียนมีจิตส านึก

รักท้องถิ่นสูงขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านช่วย

สร้างมวลประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 

  2) เนื้อหานิทานพื้นบ้านช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจต่อท้องถิ่น 

กล่าวคือ นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อท้องถิ่นตามแนวคิด  

ของนักวิชาการด้านคติชนวิทยา (ประคอง นิมมานเหมินทร์, 2551: 60; ศิราพร ณ ถลาง, 2557:  

359-414; Bascom, 1954: 333-349) ที่ กล่ าวถึ งบท บาทหน้ าที่ ของนิ ท าน ในการถ่ ายทอด 

ความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เมื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด

ละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน พบว่า การใช้นิทานพื้นบ้านเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งเสริม

ให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น เนื่องจากตัวอย่างการวิจัยได้ศึกษานิทานพื้นบ้านที่สัมพันธ์กับท้องที่

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่บางซื่อ อาทิ นิทานยักษ์วัดแจ้งวัดโพธิ์ ต านานแม่นากพระโขนง ต านาน 

รูปพระตาย ต านานหลวงพ่อสามเสน ต านานมัสยิดต้นสน นิทานบางซื่อบางซ่อน นิทานวัดเซิงหวาย 

นิทานหลวงพ่อเหลือ การศึกษานิทานพื้นบ้านดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อ

ท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการด้านคติชนวิทยาข้างต้น นิทานพื้นบ้านจึงเป็นกลไก

ส าคัญในการพัฒนาจิตส านึกรักท้องถิ่น เนื่องจากนิทานท าหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ 

ความเข้าใจต่อท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การเห็นคุณค่า และพัฒนาเป็นจิตส านึกสอดคล้องกับแนวคิดของ 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2542) ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาที่ท าให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองย่อมท าให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน รู้สึกหวงแหน อันจะน าไปสู่  

ความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วชิรวิชญ์ ทองค า (2555) ที่ได้อภิปรายไว้ว่า นักเรียนจะมีจิตส านึกที่สูงขึ้น เนื่องจาก 

การได้รับประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและ

ประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้ ทั้งขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์และการใช้นิทาน

พื้นบ้านจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้จิตส านึกรักท้องถิ่นสูงขึ้น 
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  3) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดคุณลักษณะ และแนวโน้มพฤติกรรมสอดคล้องกับองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึก 

รักท้องถิ่น กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวมีลักษณะเป็นกิจกรรมบูรณาการที่ส่งเสริม

การพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามแนวคิดของ

นักวิชาการทางด้านการละคร (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2546; พรรัตน์ ด ารุง, 2550; McCaslin, 

1987; Heinig, 1993: 5-7) ที่กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ว่าเป็น

กิ จกรรมที่ พั ฒ นาทั กษะอย่ างเป็ น องค์ รวม  โดยครอบคลุ มการพัฒ นาทั กษะทางกาย  

ทักษะการเคลื่ อน ไหว อารมณ์  ทั กษะสั งคม ทั กษะการคิด  สติปัญ ญ า รวมทั้ งการรู้ จั ก 

และท าความเข้าใจตนเอง โดยการจัดการเรียนรู้ที่จัดขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิดการสะท้อนคิด 

และเชื่อมโยงประเด็นการเรียนรู้ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะ และแนวโน้มพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

องค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึกรักท้องถิ่นตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์ไว้ พิจารณาได้จาก 

การตอบค าถามประเมินตนเองและประเมินการเรียนรู้ในขั้นตอนที่  4 ขั้นประเมินผล (evaluation)  

และการตอบค าถามสะท้อนคิดท้ายหน่วยการเรียนรู้ทั้งสองหน่วย พบว่า ตัวอย่างการวิจัยใช้ภาษา

เขียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การใช้ภาษาที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจต่อท้องถิ่น 

การใช้ภาษาที่สะท้อนการเห็นคุณค่าและความส าคัญต่อท้องถิ่น และการใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็น 

การมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ท้องถิ่น พิจารณารายละเอียดได้ดังนี้   

  การใช้ภาษากลุ่มแรก คือ การใช้ภาษาสะท้อนคิดที่สะท้อนให้เห็นความรู้ความเข้าใจ

ต่อท้องถิ่น สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึกรักท้องถิ่นด้านความรู้ความเข้าใจประวัติ  

ความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ พบค าส าคัญได้แก่  รู้ต านาน เข้าใจความเป็นมา 

รู้จักท้องถิ่น เข้าใจ(เหตุผล)ว่าท าไมต้องเรียกว่า...รู้ว่า(มีความ)เป็นมาอย่างไร รู้ประวัติศาสตร์  

ดังจะพิจารณาได้จากตัวอย่างค าตอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเช่น  “รู้ว่า(ท าไม)ถึงต้อง

เรียกชื่อแถว ๆ นี้ว่าบางซื่อ” “รู้จักบางล าพู ไม่เคยไปเพราะอยู่แถว(จังหวัด)นนทบุรี” “ได้รู้เกี่ยวกับ

ต านานหรือเรื่องเล่าและได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพื้นที่ต่างๆในบริเวณกรุงเทพและเขตบางซื่อ” 

“รู้จักหลวงพ่อเหลือมากขึ้น เมื่อรู้แค่ว่าอยู่ข้างโรงเรียน” “ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และคุณค่า

ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วิถีชีวิตและความเชื่อ ท าให้ได้รู้ว่ามีสถานที่มากมายที่ยังคงความเป็น

เอกลักษณ์ให้กับกรุงเทพ” “ได้รู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็น บางซื่อ บางซ่อน” 

“เข้าใจลึกซึ้งกับที่มาของสถานที่ ที่ได้อยู่ เเละโบราณวัตถุ” “ได้รู้ประวัติของเขตย่านนี้รวมถึงความ
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เป็นมาต่างๆที่ดูน่าสนใจมาก” “รู้ว่าทุก ๆ เขตหรือย่านการตั้งชื่อเขต วัดหรือคลองก็ตามล้วนมีเรื่อง

เล่าต านานที่มาซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และความเชื่อสอดแทรกอยู่เสมอในทุก ๆ ที่” เป็นต้น  

  การใช้ภาษากลุ่มที่สองได้แก่ การใช้ภาษาที่สะท้อนการเห็นคุณค่าและความส าคัญ

ต่อท้องถิ่น สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึกรักท้องถิ่นด้านภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น พบค าส าคัญได้แก่ เก่าแก่ มีที่มา น่าสนใจ รู้ว่าส าคัญ เห็นคุณค่า ดีใจ 

ภูมิใจ ดังจะพบได้จากค าตอบของนักเรียนเช่น “เล็งเห็นคุณค่า ความส าคัญของสถานที่มากขึ้น 

หลังจากที่ได้ศึกษาประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาต่าง ๆ จากเดิมที่ไม่รู้และอาจมองข้ามไป” “ท าให้เรา

มองเห็นถึงคุณค่าของสถานที่(ในบางซื่อ)มากขึ้น ได้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในอดีต”  “รู้สึกดีใจที่เกิด

มาเป็น (คน) กรุงเทพมหานคร ได้เข้าใจประวัติความเป็นมาของกรุงเทพและบางซื่อมากยิ่งขึ้น”  

“ได้รู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็น บางซื่อ บางซ่อน ท าให้เกิดความรู้สึกว่า

กรุงเทพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้น น่าเรียนรู้ประวัติต่าง ๆ ” 

  การใช้ภาษากลุ่มที่ สามได้แก่  การใช้ภาษาที่ สะท้อนให้ เห็นการมีส่วนร่วม 

ต่อการอนุรักษ์ท้องถิ่น  สอดคล้องกับองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงจิตส านึกด้านการแสดงออกถึง 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หรือส่งเสริมวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น พบค าส าคัญจากค าตอบ

ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แก่ ผูกพัน อิน(รู้สึกมีส่วนร่วม) ควรอนุรักษ์ สืบทอด ดังจะพบ

ค าตอบของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ “ว่ากรุงเทพมีประวัติศาสตร์เยอะมากที่เราไม่เคยรู้ พอเรียนไปก็สนุก

กับมันดีเหมือนกันท าให้มองว่าไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเลย” “รู้สึกอินกับเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น ผูกพันกับ

เขตบางซื่อมากกว่าเดิมจากที่ตอนแรกมองแค่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน เขตที่เพื่อน ๆ อาศัยอยู่ไม่ได้รู้สึก

พิเศษอะไร แต่เมื่อได้เรียนได้ศึกษาได้ทราบได้แสดงเรื่องราวของเขตนี้ท าให้รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่

น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง” “รู้สึกว่าทั้งกรุงเทพและบางซื่อมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ มีความ

น่าสนใจมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและควรคุณค่่าที่จะอนุรักษ์ไว้” “ท าให้ได้รู้ว่ามีสถานที่

มากมายที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ให้กับกรุงเทพ ท าให้รู้สึกอยากอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม 

นั้นต่อไป” 
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  ข้อมูลจากค าตอบของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสะท้อนให้เห็นทั้งผลการเรียนรู้ 

คุณะลักษณะ และแนวโน้มพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่มีลักษณะบูรณาการและเชื่อมโยง

ประเด็นการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของมุจรินทร์ อิทธิพงษ์

และคณะ (2560) ที่แสดงให้เห็นว่าการจัดกระบวนการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยท าให้นักเรียน

แสดงออกพฤติกรรมที่มีแนวโน้มสอดคล้องกับองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงส านึกรักท้องถิ่น สอดคล้องกับ

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดละครสร้างที่นักวิชาการด้านการละครกล่าวไว้ (ปาริชาติ  

จึงวิวัฒนาภรณ์ , 2547; McCaslin, 2003; Heinig, 1993: 5) โดยสรุปได้ว่า ละครสร้างสรรค์ช่วย

พัฒนาความตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) และพัฒนาค่านิยมและทัศนคติ (Value and 

attitude) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสในการค านึงถึง ประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นผ่านหนังสือ วรรณกรรม ปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้สามารถสร้างความสัมพันธ์

ใกล้ชิด หรือเรียนรู้กับเงื่อนไข ทัศนคติ คุณค่าและมุมมองทางสังคมที่หลากหลาย นอกจากนี้  

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ คนึง เทวฤทธิ์ (2558) ที่ได้อภิปรายไว้ว่า การมีประสบการณ์ร่วม  

การเข้าใจวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาท้องถิ่น รวมทั้งการอภิปราย การวิพากษ์ความรู้ต่อ

วัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนท าให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิดา 

วรวิทยาคม (2559) ที่ได้อภิปรายผลการวิจัยไว้ว่าว่า กระบวนการละครเป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาและยกระดับจิตส านึก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์และกระตุ้นให้เกิดการ

คิดไตร่ตรอง ตกผลึกความคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dupre (2006) ที่พบว่าการใช้ละคร

สร้างสรรค์ส่งผลให้ระดับความตระหนักรู้และจิตส านึกทางเชื้อชาติดีขึ้น และมีพฤติกรรมการแบ่งแยก

ทางเชื้อชาติลดน้อยลง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิด

ละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านสามารถพัฒนาจิตส านักรักท้องถิ่นได้  เนื่องจากการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ และ

แนวโน้มพฤติกรรมสอดคล้องกับองค์ประกอบจิตส านึกรักท้องถิ่น 
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 3. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะหแ์ละ

คะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่น 

    การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านสะท้อนให้

เห็นว่าคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ

ผลการวิจัยครั้งนี้พบกว่าคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ  

ปานกลางกับคะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 โดยหมายความว่า 

หากนักเรียนมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงจะส่งผลให้มีจิตส านึกรักท้องถิ่นสูงขึ้น ทั้งนี้อธิบาย

ได้ว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึกรักท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากนักเรียน  

ที่มีความสามารถในการอ่านมากนักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นความรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์  

และประเมินค่าสาระส าคัญที่สอดแทรกอยู่ในนิทานพื้นบ้าน อันจะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  

และเกิดการใคร่ครวญสะท้อนคิดและเห็นคุณค่าของท้องถิ่น ดังจะพิจารณาได้จากคะแนนเฉลี่ย

คะแนนจิตส านึกรักท้องถิ่นในด้านความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

และอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างนอกจากพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้ว ยังมีคะแนนเฉลี่ย

สูงขึ้น 0.66 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนจิตส านึกในด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า 

เมื่อนักเรียนมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงขึ้น นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์สาระส าคัญ  

จากนิทานและเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner (1983: 73) 

ที่ระบุว่าจิตส านึกเป็นการรับรู้ (Knowing) การรู้ตัว (Aware) หรือลักษณะที่สัมพันธ์กับความสามารถ 

ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า สอดคล้องกับแนวคิดของ Andrew (2001: 160) ที่กล่าวไว้ว่าจิตส านึกเป็น

ลักษณะที่เกิดจากการเข้าใจในความรู้หรือความสนใจที่เห็นคุณค่าต่อสิ่งเร้า สอดคล้องกับกับงานวิจัย

ของวชิรวิชญ์ ทองค า (2555) ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนจะมีจิตส านึกที่สูงขึ้น เนื่องจากการได้รับ

ประสบการณ์ความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและประสบการณ ์ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 แนวคิดละครสร้างสรรค์ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในชั้นเรียน ดังนั้นครู

จึงควรจัดเตรียมบรรยากาศของชั้นเรียนให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่การมีส่วน

ร่วมของทุกคนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูดคุยสนทนาเชิงบวก การพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย

ระหว่างครูและนักเรียนในลักษณะจับคู่ หรือกลุ่มย่อยการละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสันทนาการ 

การแสดงความคิดเห็นโดยไม่ระบุช่ือ หรือตัวตน เป็นต้น  

  1.2. ครูควรออกแบบกิจกรรมแสดงละครสร้างสรรค์ในขั้นการแสดง (Drama 

Playing) โดยเรียงล าดับจากกิจกรรมที่เรียบง่าย เช่น การพูดต่อบท การอ่านตีบทแสดงอารมณ์  

ไปสู่กิจกรรมที่ซับซ้อน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครด้นสด รวมถึงออกแบบให้เริ่มต้น

แสดงจากระยะเวลาสั้น ๆ 1-2 นาที  แล้วจึงพัฒนาให้แสดงละครในระยะเวลา 5-10 นาที  

เนื่องจากในนักเรียนชั้นเรียนอาจมีทั้งนักเรียนที่กล้าแสดงออก และไม่กล้าแสดงออก หากมอบหมาย

ให้นักเรียนแสดงละครทันที นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกจะยังไม่คุ้นชินและเกิดความประหม่า  

ท าให้นักเรียนที่กล้าแสดงจะรับบทเป็นผู้แสดงหลัก และนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกจะค่อย ๆ  

ลดบทบาทของตนเองลงจนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

  1.3 ครูควรจัดเตรียมข้อมูลนิทานพื้นบ้าน หรือบทอ่านส าหรับกิจกรรมให้สอดคล้อง 

หรือเชื่อมโยงกับท้องถิ่น เนื่องจากบทอ่านที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่อาศัยจะช่วยให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจและเชื่อมโยงประเด็นได้มากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญจะสร้างความรักในจิตส านึก 

รักท้องถิ่นอีกด้วย 

  1.4 การเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดที่พัฒนาขึ้นในโปรแกรมแบบทดสอบออนไลน์ชนิด 

ลงเข้ารหัสและสลับข้อไม่เหมาะกับการใช้เก็บข้อมูล โดยเฉพาะการวิจัยที่ด าเนินการในรูปแบบ

ออนไลน์ เนื่องจากโปรแกรมจะสลับล าดับข้อค าถามและตัวเลือกในแบบทดสอบซึ่งท าให้นักเรียน  

บางคนสับสนข้อค าถามกับบทอ่าน ขณะเดียวกันการใช้โปรแกรมแบบทดสอบออนไลน์ที่จ ากัดการเข้า

ตอบเพียงครั้งเดียวไม่เหมาะกับการใช้เก็บข้อมูล เนื่องจากหากระหว่างเก็บข้อมูลเกิดปัญหาขัดข้อง

ทางระบบ นักเรียนจะไม่สามารถเข้าไปท าแบบวัดได้อีก 
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  1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต้องมอบหมาย

ภาระงานการแสดงละครท้ายหน่วยการเรียนรู้ซ้ า รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องมอบหมายให้นักเรียนไป

จัดเตรียมและซักซ้อมละครนอกชั้นเรียนอีก เนื่องจากแนวคิดละครสร้างสรรค์คือการแสดงละครอย่าง

ไม่ เป็นทางการ ส่ วนส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดั งกล่ าวอยู่ ในขั้นกิจกรรม 

ก่อนละคร (Pre-drama) และขั้นการแสดง (Drama Playing) ดังนั้นการเตรียมความพร้อมนักเรียน

ในด้านการวิเคราะห์เนื้อหา การเตรียมความพร้อมด้านการแสดงและการจัดละคร การแสดงละคร  

ด้นสด หรือการแสดงบทบาทสมมติที่เกิดขึ้นภายในคาบเรียนจึงเพียงพอส าหรับการวัดและประเมินผล

การเรยีนรู้ 

 1.6 การวิจัยครั้ งนี้ เกิดขึ้น ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้การจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นบนแพลทฟอร์มออนไลน์ นักเรียนบางคน 

ไม่สามารถเปิดกล้องวิดีโอได้ จึงท าให้ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนเกิดขึ้นไม่เต็มที่ ประกอบกับนั กเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมจากที่พักอาศัยซึ่งบางคนใช้พื้นที่ในพักอาศัยร่วมกับสมาชิกในครอบครัว นักเรียน  

จึงไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่  

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับ

นิทานพ้ืนบ้านในระดับช้ันอื่น ๆ 

  2.2 ควรศึกษาผลการใช้แนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้านในสาระอื่น ๆ 

ของวิชาภาษาไทย เช่น สาระหลักภาษาและการใช้ภาษา หรือภาษากับวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่น ๆ เป็นลักษณะบูรณาการ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องจากแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน 

มีลักษณะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงกับทักษะการสื่อสารและประเด็นการเรียนรู้ 

ด้านประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ได้ 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 

1. รายนามผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ 

 1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย 

 ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ แข็งขัน 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
   คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมและกระบวนการละคร 

 ชื่อ-สกุล  อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคตี คณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (นาฏยศาสตร)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   Master of Atrs in Drama (Theatre and Young People)  
   University of Worcester, UK 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  
 1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการวัดประเมินผล 
 ชื่อ-สกุล  ดร.อุทุมพร ชื่นวิญญา 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่าย1 
   (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (วัดผลการศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   การศึกษามหาบัณฑิต (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 



  147 

2. รายนามผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาแบบวัดความสามารถในการอา่นวิเคราะห์ 

 2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
 ชื่อ-สกุล  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ โปธิ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบวัดและแบบทดสอบวิชาภาษาไทย 
 ชื่อ-สกุล  อาจารย์ภารดี พรขจรกิจกุล 
 ต าแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย 
   อดีตครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 ชื่อ-สกุล  อาจารย์วีราวรรณ โฆษิตสุคต 
 ต าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา  
   ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ 
 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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3. ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาแบบวัดจิตส านึกรักท้องถ่ิน 

 3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย 
 ชื่อ-สกุล  อาจารย ์ดร. มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์  
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศกึษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวทิยาการวิจัยการศึกษา)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการวัดประเมินผล 
 ชื่อ-สกุล  ดร.อุทุมพร ชื่นวิญญา 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่าย1 
   (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (วัดผลการศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   การศึกษามหาบัณฑิต (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบวัดจิตส านึก 
 ชื่อ-สกุล  อาจารย์กัมปนาท ไชยรัตน ์
 ต าแหน่ง อาจารย ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

3. ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น 

4. ผลการวิเคราะหค์่าระดับความยาก ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถ 

   ในการอ่านวิเคราะห ์
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ผลการประเมนิความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ตารางที่ 19 คา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการตรวจพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหาของแผน 
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค ์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน 
 

ชื่อหน่วย

การเรียนรู ้

ที ่

องค์ประกอบของ

แผนการจัด 

การเรียนรู ้

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ ผลรวม 
∑𝑹 

สรุปค่า 

IOC 

แปลผล 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

หน่วย 

การเรียนรู้ 

ขบคิดเรื่อง

เล่าชาว

บางกอก 

 

ผลการเรียนรู้ประจ า

หน่วย 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

สาระส าคัญ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

สาระการเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

การบูรณาการ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

สื่อและแหล่ง 

การเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

ประเด็นการวัดและ

การประเมินผล 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

เกณฑ์การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

บันทึกผลการจดั

กิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

เอกสารประกอบ 

การจัดการเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
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ตารางที่ 19 คา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการตรวจพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหาของแผน 

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้แนวคิดละครสร้างสรรค ์ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน (ต่อ) 

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

ที ่

องค์ประกอบของ

แผนการจัด 

การเรียนรู ้

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ ผลรวม 
∑𝑹 

สรุปค่า 

IOC 

แปลผล 

คนที่  

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

หน่วย 

การเรียนรู้ 

บอกรัก 

บางซื่อ 

ผลการเรียนรู้ประจ า

หน่วย 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

สาระส าคัญ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

สาระการเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

การบูรณาการ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

สื่อและแหล่ง 

การเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

ประเด็นการวัดและ

การประเมินผล 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

เกณฑ์การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

บันทึกผลการจดั

กิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

เอกสารประกอบ 

การจัดการเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
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ผลการประเมนิความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการอา่นวิเคราะห์ 

ตารางที่ 20 คา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการตรวจพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
ข้อ

ที ่

เกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการ

อ่านวิเคราะห ์

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ ผลรวม 
∑𝑹 

สรุปค่า 

IOC 

แปลผล 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

1 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

2 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

3 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

4 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

5 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

6 ด้านการอนุมาน 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

7 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

8 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 0 1 3 1.00 ใช้ได ้

9 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

10 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

11 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

12 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

13 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

14 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

15 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

16 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

17 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

18 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

19 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

20 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้



  153 

ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการตรวจพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหาของ 
แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ (ต่อ) 

 
ข้อ

ที ่

เกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห ์

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ ผลรวม 
∑𝑹 

สรุปค่า 

IOC 

แปลผล 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

21 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

22 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

23 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

24 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

25 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

26 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

27 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

28 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

29 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

30 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

31 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

32 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

33 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

34 ด้านการอนุมาน 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

35 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

36 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

37 ด้านการอนุมาน 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

38 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

39 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

40 ด้านความเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
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ตารางที่ 20 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการตรวจพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหาของ 
แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

เกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห ์

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ ผลรวม 
∑𝑹 

สรุปค่า 

IOC 

แปลผล 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

41 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

42 ด้านการอนุมาน 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

43 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

44 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

45 ด้านการประเมินคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
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ผลการประเมนิความสอดคล้องของแบบวัดจิตส านึกรกัท้องถ่ิน 

ตารางที่ 21 คา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการตรวจพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด
จิตส านึกรักท้องถิ่น 
ข้อ

ที ่

องค์ประกอบจิตส านึก ความเห็นผู้เชีย่วชาญ ผลรวม 
∑𝑹 

สรุปค่า 

IOC 

แปลผล 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

1 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

2 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

3 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

4 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

5 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

6 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

7 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

8 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

9 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

10 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

11 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

12 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

13 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

14 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

15 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

16 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

17 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

18 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

19 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

20 มีความรู้ความเข้าใจฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
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ตารางที ่21 คา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการตรวจพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด
จิตส านึกรักท้องถิ่น (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

องค์ประกอบจิตส านึก ความเห็นผู้เชีย่วชาญ ผลรวม 
∑𝑹 

สรุปค่า 

IOC 

แปลผล 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

21 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

22 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

23 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

24 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

25 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

26 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

27 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

28 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

29 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

30 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

31 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

32 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

33 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

34 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

35 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

36 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

37 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได ้

38 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

39 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

40 ภูมิใจและเห็นคุณค่าฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
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ตารางที่ 21 คา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในการตรวจพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด
จิตส านึกรักท้องถิ่น (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

องค์ประกอบจิตส านึก ความเห็นผู้เชีย่วชาญ ผลรวม 
∑𝑹 

สรุปค่า 

IOC 

แปลผล 

คนที่  

1 

คนที่  

2 

คนที่  

3 

41 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

42 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

43 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

44 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

45 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

46 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

47 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

48 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

49 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

50 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

51 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

52 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

53 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

54 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

55 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

56 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

57 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

58 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

59 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

60 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมฯ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
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ผลการวิเคราะห์ค่าระดับความยาก ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก 

ของแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห ์

ตารางที่ 22 แสดงการวิเคราะห์ค่าระดับความยาก ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบวดัความสามารถ 
ในการอ่านวิเคราะห ์
ข้อ ค่าระดับ

ความยาก 

(p) 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(r) 

การแปลความหมาย การแปลผล การน าไปใช้ 

1 0.74 0.41 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

2 0.52 0.29 ยากพอเหมาะ จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

3 0.86 0.33 ง่ายมาก จ าแนกพอใช้ คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

4 0.93 0.20 ง่ายมาก จ าแนกพอใช้ คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

5 0.76   0.14 ค่อนข้างง่าย จ าแนกต่ า คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

6 0.98   0.07 ค่อนข้างง่าย จ าแนกต่ ามาก คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

7 0.69   0.34 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

8 0.55   0.42 ยากพอเหมาะ จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

9 0.69   0.54 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

10 0.79   0.47 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

11 0.60   0.67 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดีมาก มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

12 0.60   0.41 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

13 0.93   0.20 ง่ายมาก จ าแนกพอใช้ คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

14 0.81   0.47 ง่ายมาก จ าแนกดี คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุงและ

น าไปใช้ 

15 0.98   0.07 ง่ายมาก จ าแนกต่ ามาก คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

16 0.76   0.21 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

17 0.62   0.28 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

18 0.95   0.07 ค่อนข้างง่าย จ าแนกต่ ามาก คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

19 0.79   0.40 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 
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ตารางที่ 22 แสดงการวิเคราะห์ค่าระดับความยาก ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบวัดความสามารถ 
ในการอ่านวิเคราะห ์(ต่อ) 

ข้อ ค่าระดับ

ความยาก 

(p) 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(r) 

การแปลความหมาย การแปลผล การน าไปใช้ 

20 0.76   0.34 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

21 0.83   0.14 ง่ายมาก จ าแนกต่ า คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

22 0.93   0.20 ง่ายมาก จ าแนกพอใช้ คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุงและ

น าไปใช้ 

23 0.90   0.07 ง่ายมาก จ าแนกต่ ามาก คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

24 0.83   0.20 ง่ายมาก จ าแนกพอใช้ คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุงและ

น าไปใช้ 

25 0.43   0.36 ยากพอเหมาะ จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

26 0.62   0.61 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดีมาก มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

27 0.69   0.34 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

28 0.60   0.09 ค่อนข้างง่าย จ าแนกต่ ามาก มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

29 0.64   0.40 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

30 0.43   0.61 ยากพอเหมาะ จ าแนกดีมาก มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

31 0.38   0.48 ค่อนข้างยาก จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

32 0.48   0.68 ยากพอเหมาะ จ าแนกดีมาก มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

33 0.24   0.63 ค่อนข้างยาก จ าแนกดีมาก มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

34 0.67   0.28 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

35 0.93   0.13 ง่ายมาก จ าแนกต่ า คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

36 0.90   0.07 ง่ายมาก จ าแนกต่ ามาก มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

37 0.79   0.28 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

38 0.95   0.07 ง่ายมาก จ าแนกต่ ามาก คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

39 0.83   0.14 ง่ายมาก จ าแนกต่ า คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 

40 0.98   0.07 ง่ายมาก จ าแนกต่ ามาก คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ตัดท้ิง 
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ตารางที ่22 แสดงการวิเคราะห์ค่าระดับความยาก ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบวัดความสามารถ 
ในการอ่านวิเคราะห ์(ต่อ) 

ข้อ ค่าระดับ

ความยาก 

(p) 

ค่าอ านาจ

จ าแนก 

(r) 

การแปลความหมาย การแปลผล การน าไปใช้ 

41 0.74   0.15 ค่อนข้างง่าย จ าแนกต่ า มีคุณภาพตามเกณฑ์ ปรับปรุงและ

น าไปใช้ 

42 0.76   0.21 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

43 0.83   0.14 ง่ายมาก จ าแนกต่ า  ตัดท้ิง 

44 0.74   0.53 ค่อนข้างง่าย จ าแนกดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

45 0.62   0.34 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ น าไปใช้ 

รวม 0.73 0.30 ค่อนข้างง่าย จ าแนกพอใช้ 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือทีใ่ชด้ าเนนิการวิจยั 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดละครสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4     ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก    เวลา  2 คาบ (100 นาที) 
รายวิชาภาษากับวิถีชุมชน    รหัสวิชา  ท30204       ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
_________________________________________________________________________ 
1. ผลการเรียนรู้รายวิชา 
 ผลการเรียนรู้ที่ 2 สรุปสาระส าคัญจากภูมิปัญญาทางภาษาที่ศึกษา  
 ผลการเรียนรู้ที่ 7 น าเสนอภูมิปัญญาทางภาษาในเชิงสร้างสรรค์ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านพุทธิพิสัย 
  ระบุสาระส าคัญจากนิทานอธิบายเหตุเกี่ยวกับที่มาของพิธีกรรมและประเพณี 
ที่ศึกษาได้ถูกต้อง 
 ด้านทักษพิสัย 

เขียนแผนผังเส้นเวลา (Timeline) ต านานที่ศึกษาได้ถูกต้อง 
วิเคราะห์คุณค่าทางด้านสังคมที่ปรากฏในต านานได ้

  แสดงละครพูดด้นสดจากเนื้อหาต านานที่ศึกษาได ้
 ด้านจิตพิสัย 
  อภิปรายความส าคัญของภูมิปัญญาทางภาษาที่สัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครได ้
3. สาระส าคัญ 
 นิทานอธิบายเหตุเกี่ยวกับที่มาของพิธีกรรมและประเพณีเป็นนิทานที่มีเนื้อหากล่าวถึงมูลเหตุ
ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับความเชื่อของคนในท้องถิ่น โดยนิทานเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับพิธีกรรมและประเพณีในกรุงเทพมหานครได้แก่ ต านานหลวงพ่อสามเสน ต านานศาลเจ้าพ่อเสือ 
ต านานมัสยิดต้นสน และต านานรูปพระตาย การศึกษานิทานอธิบายเหตุนอกจากจะช่วยให้เข้าใจ  
และเห็นภูมิปัญญาทางภาษาในการผูกเรื่องเพื่ออธิบายและหาค าตอบของสิ่งต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยให้
เห็นภาพสะท้อนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในนิทาน ตลอดจนข้อคิด คติธรรม ความ
เชื่อ รวมถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 นิทานอธิบายเหตุเกี่ยวกับที่มาของพิธีกรรมและประเพณี เป็นนิทานที่อธิบายเกี่ยวกับ
พิธีกรรมประเพณีบางอย่างว่ามีที่มาอย่างไร และมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ โดยนิทานที่
เกี่ยวข้องมีดังนี ้
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  4.1 ต านานหลวงพ่อสามเสน  
   ต านานหลวงพ่อพระสามเสนเป็นนิทานอธิบายเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ในศาสนาพุทธ โดยกล่าวถึงความเป็นมาของหลวงพ่อสามเสน และคติความเชื่อในการบูชา ต านาน
เรื่องนี้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธกับต านานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ าในภาคกลาง 
  4.2 ต านานมัสยิดต้นสน 
   ต านานมัสยิดต้นสนกล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมในฝั่งธนบุรี และ
กล่าวถึงต านานไม้กระดานอัลกุระอานเก่าแก่ของมัสยิด ต านานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาอิสลามกับต านานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ าในภาคกลาง 
  4.3 ต านานรูปพระตาย 
   ต านานรูปพระตายกล่าวถึงการอพยพและตั้งถิ่นฐานของชาวคริสตัง 
ในบางกอก โดยเชื่อมโยงกับรูปพระตาย (พระเยซูลอยน้ า) ต านานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาคริสต์กับต านานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ าในภาคกลาง 

4.4 ต านานศาลเจ้าพ่อเสือ 
   ต านานศาลเจ้าพ่อเสือกล่าวถึงความเป็นมาของศาลซึ่งเป็นที่เคารพของชาว
ไทยเชื้อสายจีน โดยเปลี่ยนแปลงและประยุกต์เรื่องราวมาจากนิทานของจีน ต านานเรื่องนี้นอกจากจะ
สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมและสภาพสังคม
กรุงเทพในอดีตได้อีกประการหนึ่ง 
บรรณานุกรม 
ประคอง นิมมานเหมินท์. 2551. นิทานพ้ืนบ้านศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร ่
        ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ส่งเสริมวัฒนธรรม, กรม. (2559). วรรณกรรมพื้นบ้าน: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. 
 กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.  
 
5. การบูรณาการ 

5.1 สาระในรายวิชา 
 มาตรฐาน ท1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใชตั้ดสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
  มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 



  164 

5.2 สมรรถนะส าคัญ 
  1) ความสามารถในการสื่อสาร   

2) ความสามารถในการคดิ 
5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

  1) มีวินัย 
  2) ใฝ่เรียนรู้ 
  3) มุ่งมั่นในการท างาน 

5.4 ผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์จากการศึกษา 
 1) ผู้เรียนรู ้
 2) พลเมืองเข้มแข็ง 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้แนวคิดละคร
สร้างสรรค์ (Creative 
drama) ร่วมกับนิทาน
พื้นบา้น 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นที่ 1 ขัน้เตรียม 
ความพร้อม (Warm-up) 
(10 นาที) 

ใช้เทคนิคการใช้จินตนาการ (Imagination) เพื่อเตรียมความพร้อม  
โดยด าเนินการดังนี ้
       1) ให้นักเรียนหลับตา ให้นักเรียนฟังคลิปเสียงเพื่อให้นักเรียน
จินตนาการภาพสถานที่ตามเสียงที่ได้ยิน (คลิปเสียงที่ใช้ประกอบได้แก่ 
คลิปเสียง Bell Meditation, Music of Cathedrals and Forgotten 
Temples และเพลงเชิดกลอง-เชิญเทพฯ กินเจ) 
        2) นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นว่า
จินตนาการถึงภาพสถานที่ที่มีลักษณะอย่างไรบ้าง  
        3) ครูใช้ค าถามพัฒนาการคิดน าอภิปรายว่าคลิปเสียงและภาพ
สถานที่ต่าง ๆ ที่ เราจินตนาการสัมพันธ์กับความเชื่อ หรือพิธีกรรม
อะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ ของเราอย่างไร  
(แนวค าตอบ: ศาสนา ศาสนสถาน ความเชื่อ ชุมชนชาวจีน) 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้แนวคิดละคร
สร้างสรรค์ (Creative 
drama) ร่วมกับนิทาน
พื้นบา้น 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นที่ 2 ขัน้กิจกรรมจูงใจ 
(Motivation) 
(15 นาที) 

2.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มจากฟังก์ชัน  
Breakout room ในโปรแกรม ZOOM โดยแต่ละกลุ่มอ่านนิทาน 
ในเรื่องที่แตกต่างกันดังนี้ (บทอ่านแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้) 
              1) ต านานหลวงพ่อสามเสน  
              2) ต านานศาลเจ้าพ่อเสือ 
              3) ต านานรูปพระตาย 
              4) ต านานมัสยิดต้นสน 
2.2 ครใูช้ค าถามตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนเก่ียวกับเนือ้หานิทาน
ของแต่ละกลุ่มที่ได้ศึกษา ดังนี ้
      2.2.1 นิทานดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร  
              (แนวค าตอบ: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา ความเชื่อ) 
      2.2.2 นิทานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรุงเทพฯ อย่างไร? 
              (แนวค าตอบ: สถานที่อยู่ในกรุงเทพฯ ชุมชนในกรุงเทพฯ) 
2.3 น าอภิปรายเชื่อมโยงความคิดส าคัญของนิทานที่ศึกษากับความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับนิทานอธิบายที่มาของพิธีกรรมและประเพณี 

ขั้นที่ 3 ขัน้กิจกรรมละคร
สร้างสรรค์ (Creative 
drama) 
  3.1 ขั้นกิจกรรมก่อน 
       ละคร  
       (Pre-drama) 
       (35 นาที) 

3.1 ให้นักเรียนเตรียมการแสดงละครพูดด้นสด (Improvised scenes 
and story) โดยด าเนินตามขั้นตอนดังนี ้
     3.1.1 เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหา โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
วิเคราะห์และเขียนแผนผังเส้นเวลาของนิทานเรื่องศึกษา พร้อมกับ
วิเคราะห์คุณค่าทางด้านสังคมตามแนวคิดบทบาทหน้าที่ของนิทาน 
ผ่านช่องทางกระดานสนทนา Padlet 
     3.1.2 ครูให้ข้อมูลป้อนกลับแผนผังเส้นเวลาและการวิเคราะห์คุณค่า
เพื่อประเมินความพร้อมด้านเนื้อหา 
     3.1.3 เตรียมพร้อมด้านการแสดง โดยครูยกตัวอย่างละครพูดด้นสด
จากนั้นให้นักเรียนใช้เกมละคร (Drama games) เพื่อเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้และประกอบการแสดงตามโจทย์ที่ก าหนด 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้แนวคิดละคร
สร้างสรรค์ (Creative 
drama) ร่วมกับนิทาน
พื้นบา้น 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้

โดยก าหนดให้นักเรียนค้นหาอุปกรณ์ หรือสิ่งของใกล้ตัวกลุ่มละ 1 ชิ้น
ตามโจทย์ดังนี ้
             1) สิ่งของที่มีสีขาว 
             2) สิ่งของที่มีลักษณนามเป็นผืน 
             3) ภาพส าหรับเป็นหน้าจอพ้ืนหลัง 1 ภาพ 
     3.1.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มซักซ้อมการแสดง โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้
ค าแนะน าในการแสดง 

ขั้นที่ 3 ขัน้กิจกรรมละคร
สร้างสรรค์ (Creative 
drama) 
  3.2 ขั้นการแสดง          
       (Drama playing) 
       (25 นาที) 

3.2.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงละครด้นสดตามล าดับ 
3.2.2 ครูใช้ค าถามร่วมกันอภิปรายว่าในประเด็นค าถามดังนี้  
         1) นิทานทั้งสี่เรื่องบอกเล่าประเด็นรายละเอียดอะไร 
             (แนวค าตอบ: ประวัติสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ศาสนา ความเช่ือ) 
         2) นิทานทั้งสี่เรื่องช่วยให้เราเห็นภาพกรุงเทพมหานครเป็น
อย่างไร 
             (แนวค าตอบ: สังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ ความหลากหลายทางความเช่ือ) 

ขั้นที่ 4 ขัน้ประเมินผล 
(Evaluation) (15 นาที) 

4.1 นักเรียนเขียนสะท้อนคิดในบันทึกการเรียนรูป้ระจ าวัน โดยครูใช้
ค าถามอเนกนัยเพ่ืออภิปรายดังนี้ 
     1) นิทานทั้งสี่เรื่องมีคุณค่าต่อกรุงเทพมหานครของเราอย่างไร 
     2) หลังจากท ากิจกรรมนกัเรียนมีมุมมอง/ความคิดอย่างไรต่อ
กรุงเทพฯ 
     3) สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันน้ีมีอะไรบ้าง 
4.2 สุ่มผู้แทนนักเรียนเพื่อน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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7. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 สื่อ 
    1. บทอ่านเรื่องหลวงพ่อสามเสน 
  2. บทอ่านเรื่องศาลเจ้าพ่อเสือ 
  3. บทอ่านเรื่องต านานรูปพระตาย 
  4. บทอ่านเรื่องต านานมัสยิดต้นสน 
  5. กระดานสนทนา Padlet 
  6. คลิปเสียง Bell Meditation, Music of Cathedrals and Forgotten 
Temples และเพลงเชิดกลอง-เชิญเทพฯ กินเจ 
  7. สื่อน าเสนอ Power point 
8. การวัดและประเมนิผล 

 8.1 ประเด็นการวัดและการประเมินผล  
 

ผลการเรียนรู้ที่
ประเมนิ 

จุดประสงค์ทีป่ระเมนิ วิธีการ เครื่องมือ 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 
สรุปสาระส าคญั
จากภูมิปัญญาทาง
ภาษาที่ศึกษา   
  

ระบุ สาระส าคัญ จากนิทานที่
ศึกษาได้ถูกต้อง 

พิจารณาการตอบ
ค าถาม 

ค าถาม 

วิเคราะห์คุณค่าทางด้านสังคมที่
ปรากฏในนิทานได ้
 

ประเมินการตอบ
ค าถามในกระดาน
สนทนา Padlet 

เกณฑ์ประเมิน 
การตอบค าถามใน
กระดานสนทนา 

Padlet 
เ ขี ย น แ ผ น ผั ง เ ส้ น เ ว ล า 
(Timeline) ได้ถูกต้อง 

ประเมินแผนผงั 
เส้นเวลา 

เกณฑ์ประเมิน
แผนผังเส้นเวลา 

ผลการเรียนรูท้ี่ 7 
น าเสนอภูมิปัญญา
ทางภาษาในเชิง
สร้างสรรค ์

แสดงละครพูดด้นสดจากนิทาน 
ที่ศึกษาได ้

ประเมินการแสดง
ละครด้นสด 

เกณฑ์ประเมินการ
แสดงละครด้นสด  

 
 
 



  168 

    8.2 เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค 
รายการ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
4 3 2 1 

การตอบ
ค าถามใน
กระดาน
สนทนา 
Padlet 

1. ตอบค าถามได้
ถูกต้อง 
2. ตอบค าถามได้
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
ประเด็น 
3. เขียนอธิบาย
ค าตอบได้ 
4. ยกตัวอย่างที่
พ บ ใน บ ท อ่ า น
ประกอบการตอบ
ได ้
 
 
 

ตอบ ค าถ าม ได้
ถู ก ต้ อ ง แ ต่ มี
องค์ประกอบการ
ประเมินในข้อที่ 
 2-4 เพียง 2 ข้อ 

ตอบ ค าถ าม ได้
ถู ก ต้ อ ง แ ต่ มี
องค์ประกอบการ
ประเมินในข้อที่ 
 2-4 เพียง 1 ข้อ 

ตอบค าถาม ได้
ถูกต้อง 

การเขียน
แผนผังเส้น
เวลา 

1. ส รุ ป เนื้ อ ห า
นิทานได้ถูกต้อง 
2. สรุปเนื้อหาได้
ครบถ้วน 
3. เ รี ย ง ล า ดั บ
เห ตุ ก า ร ณ์ ไ ด้
ถูกต้อง 
4. ใช้ภาษาในการ
เขียนอธิบายได้
ถูกต้อง กระชับ
ชัดเจน 
 
 
 

สรุปเนื้อหานิทาน
ได้ ถู ก ต้ อ งแ ต่ มี
องค์ประกอบการ
ประเมินในข้อที่ 
 2-4 เพียง 2 ข้อ 

สรุปเนื้อหานิทาน
ได้ ถู ก ต้ อ งแ ต่ มี
องค์ประกอบการ
ประเมินในข้อที่  
2-4 เพียง 1 ข้อ 

ส รุ ป เ นื้ อ ห า
นิทานได้ถูกต้อง 
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รายการ
ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 
4 3 2 1 

แสดงละคร
พูดด้นสด 

1. น าเสนอ
เนื้อหาของละคร
ได้สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ศึกษา 
2. สื่อสาร
ประเด็นหรือ
สาระส าคัญได้
ชัดเจน 
3. ใช้อุปกรณท์ี่
ก าหนดมา
ประกอบการ
แสดงได้อย่าง
สร้างสรรค ์
4. ใช้อวัจภาษา
ประกอบการ
แสดงได้
สอดคล้องกับ
ประเด็นที่
น าเสนอ 

น าเสนอเนื้อหา
ของละครได้
สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ศึกษาแต่
มีองค์ประกอบ
การประเมินใน
ข้อที่ 2-4 เพียง 2 
ข้อ 

น าเสนอเนื้อหา
ของละครได้
สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ศึกษาแต่
มีองค์ประกอบ
การประเมินใน
ข้อที่ 2-4 เพียง 1 
ข้อ 

น าเสนอเนื้อหา
ของละครได้
สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ศึกษา 
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9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู ้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก 

ต านานหลวงพ่อสามเสน 

 
 ในสมัยก่อนมีพระพุทธรูป 3 องค์ลอยน้ ามา เมื่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ลอยมาถึงต าบลหนึ่ง 
ก็แสดงองค์ ให้ เห็น ประชาชนเกิดความศรัทธาจึงอาราธนาพระพุทธรูปทั้ งสามขึ้นจากน้ า  
ด้วยการพร้อมใจกันฉุดแต่ฉุดเท่าไรก็ไม่ขึ้น จนต้องเกณฑ์จ านวนคนมาช่วยกันฉุดถึงสามแสนคน 
พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ก็ไม่ยอมขึ้นจากน้ า ประชาชนหมดหวังที่จะน าพระพุทธรูปทั้งสามขึ้นจากน้ า  
จึงปล่อยให้ลอยน้ าต่อไปอีก เหตุการณ์นั้นจึงเป็นที่มาของชื่อต าบล "สามแสน" ต่อมามีการเรียกเพี้ยน
จนกลายเป็น "สามเสน 
 ต่อมามีเรื่องเล่ากันมาอีกว่า เมื่อพ.ศ.2506 ชาวบ้านที่ รับจ้างขนอิฐขนทรายได้ เห็น
พระพุทธรูปลอยน้ ามา จึงได้แจ้งนายทองอ่อน บุญกลิ่น เจ้าของท่า และระดมผู้คนกว่าสามสิบคน
ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาจากน้ า แต่ก็ไม่สามารถน าขึ้นจากน้ าได้ เมื่อท าพิธีบวงสรวงจึงสามารถยกพระขึ้น
จากน้ าได้ โดยเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร แกะจากแก่นโพธิ์ สภาพองค์พระเมื่อขึ้นจากน้ าช ารุด
มาก ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจึงช่วยกันบูรณะซ่อมแซมองค์พระให้สมบูรณ์ ผู้คนทั่วไปจึงขนานนาม
กันว่า "หลวงพ่อสามเสน” และเป็นที่เคารพศรัทธาจนถึงปัจจุบัน หากใครจะไปสักการะจะต้องน า
ดอกไม้สีเหลืองไปสักการะ ห้ามน าดอกไม้สีแดงไปเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อ ไม่ชอบ และจะท าให้เกิด 
ความวุ่นวาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เรียบเรียงจาก 

ปราณี กล่ าส้ม. (2549). ย่านเก่าในกรุงเทพ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก 

ต านานศาลเจ้าพ่อเสือ  
 
 

 ยายผ่องและนายสอน สองแม่ลูกที่มีชีวิตล าบาก ด้วยความยากจนทุก ๆ วันนายสอนจะต้อง 
เข้าป่า ไปเก็บของป่ากลับมาให้แม่เสมอ วันหนึ่งนายสอนได้ออกหาของป่าเหมือนทุกวันๆ แต่วันนี้ 
ของกลับหายากจึงต้องเดินลึกเข้าไปในป่า เขาได้พบกับซากกวางพึ่งตายใหม่ ๆ เขารู้ได้ทันทีว่าจะต้อง
มีเสือผู้เป็นเจ้าของซากกวางอยู่บริเวณนี้เป็นแน่ แต่ด้วยความกตัญญู นายสอนได้ร าลึกถึงแม ่เขาอยาก
ให้แม่ได้รับประทานเนื้อกวางนี้ จึงได้เข้าไปตัดเนื้อกวางมาได้ก้อนหนึ่ง เสือที่ซุ่มอยู่ ได้กระโจนเข้ามา 
ขย้ าแขนของนายสอนไปข้างหนึ่งและกระโจนจากไป นายสอนจึงค่อยตะเกียกตะกายกลับไปหาแม่  
แม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่ด้วยใจที่ร าลึกถึงแม่ เขาได้พาตัวเองกลับมาถึงบ้านได้ เมื่อยายผ่องผู้เป็นแม่
เห็นสภาพบุตรชาย จึงรีบถลาเข้ามา นายสอนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังจากนั้นจึงสิ้นใจ 
 ยายผ่องโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากได้น าเรื่องไปแจ้งแก่นายอ าเภอเพื่อให้ช่วยตามเสือร้าย
นั้นมาลงโทษ นายอ าเภอเห็นใจและรวมตัวกับปลัดไปออกตามหาเสือร้ายตัวนั้น แต่หาเท่าใดก็ไม่พบ 
ปลัดจึงไปอธิษฐานหลวงพ่อบุญฤทธิ์ และหลวงพ่อพระร่วงซึ่งพระประธานใหญ่ในวัดมหรรณพาราม
หลังจากนั้นปลัดได้พบเสือนอนหมอบให้จับอย่างง่ายดาย 
 เมื่อจับเสือได้ จึงน าตัวมาตัดสินประหารชีวิต เสือตัวนี้มิได้ขัดขืนแต่อย่างใด ได้แต่น้ าตา 
ไหลรินออกมาจากนัยน์ตาเสือตัวนั้น จนยายผ่องเกิดความสงสารจึงขอให้ยกเลิกประหารชีวิตเสือตัวนี้ 
และขอน าเสือตัวนี้มาเลี้ยงแทนบุตรชายที่เสียไป เสือตัวนี้ได้กลายเป็นเสือที่เชื่อง เชื่อฟั งยายผ่อง 
ด้วยความรัก คอยเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนให้ยายผ่อง เมื่อยายผ่องเสียชีวิตไป เจ้าเสือเกิดอาการตรอมใจและ
เมื่อเผาร่างของยายผ่อง เสือตัวนี้ ได้กระโจนเข้าไปในกองไฟด้วยส านึกใจคุณของยายผ่อง  
สร้างความสลดใจแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างศาลข้างวัดมหรรณพาราม โดยปั้นรูปเสือไว้
พร้อมน าเถ้ากระดูกของมันมาไว้ใต้แท่นและท าพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเสือมาสถิตไว้ เพื่อปกป้อง
คุ้มครองและสร้างความเจริญแก่ผู้นับถือ 

 
เรียบเรียงจาก 

ประวัติศาลเจา้พ่อเสือ. (2552). เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564. เข้าถึงได้จาก 

 http://geocities.com/sanjaoporsua/Sanjaoporsua.html.   
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก 

ต านานรูปพระตาย  
 

 
 เมื่อคราวทหารพม่าบุกเข้ายึดกรุงศรีอยุธยา พวกพระสงฆ์โปรตุเกสยอมมอบตัวแก่ทหารพม่า 
ส่วนพระสังฆราช และพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสถูกจับเป็นเชลย วัดนักบุญยอแซฟถูกท าลาย ทรัพย์สมบัติ
ถูกยึดไปมากมาย บรรดาคริสตังชาวโปรตุเกสและชาวญวณจ านวนหนึ่งที่รอดจากการถูกจับ หรือถูก
ฆ่า ได้พากันอพยพ 
 ในขณะนั้นปรากฏว่าชาวคริสตังได้น าหีบใบหนึ่งมาด้วย โดยหีบนั้นลอยมาตามแม่น้ า
เจ้าพระยา ขณะที่หีบใบนั้นลอยน้ าผ่านหน้าวัดต่าง ๆ ได้มีคนพยายามที่จะน าหีบใบนั้นขึ้นฝั่ง ปรากฏ
ว่าพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถน าหีบใบนั้นขึ้นมาได้ จึงท าให้ต้องปล่อยให้หีบใบนั้นลอยมาไปเรื่อย ๆ 
จนกระทั่งลอยมาถึงที่ริมฝั่งวัดกาลหว่าร์ก็ได้มีแขกขาวผู้หนึ่ง ซึ่งไม่ทราบได้ว่าเป็นเชื้อชาติใดหรือนับ
ถือศาสนาใดได้พยายามน าหีบใบนั้นขึ้นฝั่ง ปรากฏว่าชายผู้นั้นสามารถน าหีบขึ้นมาได้ เมื่อเปิดหีบออก
ดูจึงพบว่าข้างในหีบมีรูปพระตายอยู่ จึงได้มีการอัญเชิญรูปพระตายนั้นมาประดิษฐาน ณ โบสถ์  
แห่งนั้น และแขกขาวซึ่งเป็นผู้พบและน ารูปพระตายลอยน้ าขึ้นฝั่งได้ก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าของรูปนั้น 
ภายหลังไม่นานครอบครัวของแขกขาวผู้นี้ก็ได้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา ท าให้ทุกวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
หรือวันปาสกาของทุกปี ลูกหลานของแขกขาวผู้นี้จะต้องเป็นผู้เปิดรูปพระตายเพื่อให้สาธุชนชาวคริสต์
ทั้งหลายกระท าพิธีนมัสการเพื่อร าลึกถึงวันที่พระเยซูเจ้าทรงรับมหาทรมานจนสิ้นพระชนม์บน 
มหากางเขน เพื่อทรงไถ่บาปแทนมวลมนุษย์ และเมื่อเสร็จพิธีลูกหลานของครอบครัวนี้ก็เป็นผู้ปิด 
รูปพระตาย 
 

 
 
 

เรียบเรียงจาก 
สายป่าน ปุริวรรณชนะ. (2549). ลักษณะเด่นของต านานประจ าถิ่นริมแม่น้ าและชายฝั่งทะเลภาค
 กลางของไทย. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ ขบคิดเรื่องเล่าชาวบางกอก 

ต านานมัสยดิต้นสน  
 

 มัสยิดต้นสนเป็นมัสยิดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่เดิมเรียกกุฎีบางกอกใหญ่ หรือกุฎีบางใหญ่ 

มัสยิดแห่งนี้ได้เติบโตขึ้นพร้อมกับชุมชนในละแวก กระทั่งในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ยุคที่กรุงศรี-

อยุธยาใกล้จะถูกพม่าตีแตก ในกรุงศรีอยุธยามีชาวไทยมุสลิมตั้งบ้านเรือนอยู่ชายแม่น้ าเจ้าพระยาชาน

กรุงมากมาย ทั้งเรือนบนฝั่ง และเรือนแพ มีข้าราชการมุสลิม พ่อค้า ทหารมุสลิมรับราชการอยู่มาก 

ต่างก็ได้อพยพ ถอยเรือนแพลอยลงมารวมกันอยู่ที่คลองบางกอกใหญ่ และคลองบางกอกน้อย

มากมาย จึงท าให้ผู้คนมารวมกันละหมาดที่กุฎีใหญ่ หรือ กุฎีต้นสนมากขึ้น จนกระทั่งเรือนมัสยิดไม่

พอที่จะรองรับในการละหมาดยะมาอะห์ตามปรกติหรือละหมาดในวันศุกร์ได้พอเพียง 

 เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเข้ายึดและเผาท าลายบ้านเมือง วัดวาอาราม มัสยิด ตลอดจนเข้า

ปล้นทรัพย์สินเผาพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ได้รวบรวมผู้คน และทหารไปเตรียม

ความพร้อมอยู่ที่เมืองจันทบุรี และยกกองทัพมากู้เอกราชส าเร็จ ซึ่งในกองทัพกู้เอกราชครั้งนั้นมี

นายทหาร และพลทหารมุสลิมร่วมกองทัพอยู่ด้วยจ านวนมาก 

 วันหนึ่งบรรดาผู้คน และบรรดาทหารก็ได้ใช้ท่าน้ าที่มัสยิดเป็นที่อาบน้ าช าระล้างร่างกาย 

ปรากฏว่าได้มีไม้กระดานแผ่นหนึ่งกว้างประมาณ 2 ศอก ยาว 4 ศอก ลอยมาติดที่บันไดท่าน้ าของ

มัสยิด ปรากฏว่าไม้กระดานนั้นมีร่องรอยไฟไหม้ เมื่อทหารผู้หนึ่งไปจับไม้กระดานพลิกดู ปรากฏว่ า

พบว่าเป็นไม้กระดานที่สลักลายเป็นโองการแห่งพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน และแผนผังของมัสยิดอัลฮะรอม 

และมัสยิดอันนะบะวี เมื่อเห็นดังนั้นทหารจึงท าไม้กระดานไปมอบแก่นายกองของตนที่เป็นมุสลิม 

ต่อมาได้มีการน าไม้กระดานแผ่นนี้ขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเมื่อสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชทรงเห็นก็ได้พระราชทานไม้กระดานแผ่นนี้แก่มัสยิดต้นสน 

 
เรียบเรียงจาก 
สถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย. (2559). มสัยิดตน้สน. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564. 

 เข้าถึงได้จากhttps://mushafthailand/posts/1211307505682339/. 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

แบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น 
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แบบวัดความสามารถในการอ่านวเิคราะห์ 

ค าชี้แจง 

 1. แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ฉบับนี้มีข้อค าถามทั้งสิ้น 30 ข้อ โดยเป็นข้อ

ค าถามแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

 2. ให้นักเรียนอ่านค าถาม แล้วเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือก โดยเขียน

เครื่องหมาย x ในช่องที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการตอบ เช่น ถ้าข้อ 1) เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด                 

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี ้

ข้อ 1) 2) 3) 4) 
0 x    

 

  กรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ จากข้อ 1) เป็นข้อ 4) ให้นักเรียนขีดฆ่าค าตอบ

เดิมและเขียนเครื่องหมายใหม่ในตัวเลือกทีต่้องการตอบ ดังนี้ 

ข้อ 1) 2) 3) 4) 
0 x   x 

 

 3. ก าหนดเวลาในการท าแบบวัดทั้งสิ้น 50 นาท ี

 

 

 

****************************************************************************************** 
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อ่านเรื่องเม็ดมะขาม แล้วตอบค าถามข้อที่ 1-10 

เม็ดมะขาม 

 กาลครั้งหนึ่งมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีฐานะร่ ารวยพอสมควร ครอบครัวนี้มีบุตรชาย 2 

คน คนโตชื่ออิ่ม คนเล็กชื่อเอิบ เมื่อทั้งคู่โตเป็นหนุ่ม เจ้าเอิบเกิดมีนิสัยไม่เอาการเอางาน ชอบเล่นการ

พนันเป็นที่หนึ่งซึ่งต่างจากพี่คนโตคือเจ้าอ่ิมที่เป็นคนขยันขันแข็งไม่ชอบเที่ยวเตร่ 

 อยู่มาวันหนึ่งสองสามีภรรยาได้ปรึกษาหารือกันว่าควรแบ่งสมบัติให้แก่ลูก ๆ เพื่อจะได้                   

เป็นทุนประกอบอาชีพ เพราะตัวเองนั้นก็แก่เฒ่ามากแล้ว บังเอิญว่าเจ้าเอิบแอบมาได้ยินเข้าก็นึก

กระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจ จากนั้นไม่นานพ่อก็ล้มป่วยลงและตายจากครอบครัวไปท าให้ผู้เป็นแม่เศร้า

โศกเสียใจมาก จนสังขารของนางร่วงโรย เจ็บออด ๆ แอด ๆ เรื่อยมา 

 นางรู้ว่าตัวเองคงจะอยู่ได้อีกไม่นานด้วยความเป็นห่วงลูกทั้งสองก็เลยอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็น

ฝา ดังนั้นวันหนึ่งนางจึงเรียกลูกทั้งสองมาปรึกษาหารือและจะแบ่งสมบัติเป็นทรัพย์สินเงินทองพร้อม

ด้วยที่ดินให้แก่ลูกทั้งสอง 

 ต่อมานางก็ป่วยหนักนางจึงเรียกลูก ๆ เพื่อมอบสมบัติชิ้นส าคัญสิ่งเดียวที่สามีมอบไว้ให้ และ

กล่าวกับลูก ๆ ว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ช่วยให้พ่อกับแม่มีฐานะร่ ารวย นางส่งให้ลูกคนละถุงแล้วกล่าวว่า

ให้เอาไปคนละถุงแล้วจงรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์เถอะลูก ไม่นานนางก็จากลูก ๆ ไปอีกคนสร้างความ

เศร้าโศกให้กับเจ้าอิ่มมากส่วนเจ้าเอิบกลับกระหยิ่มยิ้มย่องกับถุงที่แม่มอบให้ก่อนตาย พอเสร็จสิ้นงาน

ศพ เจ้าอิ่มกับเจ้าเอิบก็น าถุงมาเปิดดูพบว่าเป็นเม็ดมะขามมากมาย                              สร้าง

ความไม่พอใจแก่เจ้าเอิบเป็นอย่างมาก 

 หลังจากวันนั้นพี่น้องทั้ งสองและแยกย้ายกันด าเนินชีวิตไปตามทางของตน ต่างคน                               

ต่างมีครอบครัว เจ้าอิ่มเมื่อมีภรรยาและลูกก็ขยันท ามาหากินใช้ที่ดินและเม็ดมะขามที่แม่มอบให้น าไป

ปลูก หมั่นดูแลรักษาจนผลิดอกออกผลอย่างงอกงามเขาก็ได้น าเอามะขามไปขายได้เงินเป็นจ านวน

มากสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ครอบครัว ผิดกับครอบครัวของเจ้าเอิบถึงแม้จะมีครอบครัวไป

แล้ว แต่นิสัยเดิมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย เม็ดมะขามที่แม่น ามาให้นั้นเจ้าเอิบมองไม่เห็นคุณค่าอะไร

นอกจากน ามาผ่าครึ่งท าเป็นเครื่องมือการพนันชนิดหนึ่งที่ เรียกว่าโบก ตระเวนเป็นเจ้ามือเล่นใน

ละแวกหมู่บ้านไม่เว้นแต่ละวันเม็ดมะขามส่วนที่เหลือก็ใส่ถุงแขวนไว้จนลืม 

(มีต่ออีกหน้า) 
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 วันหนึ่งภรรยาของเจ้าเอิบก็มาพบเข้า มองเห็นเม็ดมะขามนึกอยากกินเม็ดมะขามคั่ว จึงน า

เม็ดมะขามที่เหลือมาคั่วกินจนหมดส่วนเจ้าเอิบก็เล่นการพนันจนหมดตัว ในที่สุดความแตกร้าวก็เกิด

กับครอบครัวของเจ้าเอิบ ภรรยาและลูกทนความไม่เอาไหนของเจ้าอื่นไม่ไหวจึงพากันจากไปทิ้งให้อยู่

อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือแต่ชีวิตที่สิ้นไร้ไม้ตอกที่ไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอน ต้องพเนจรร่อนเร่อยู่

เรื่อยไป 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2536). นิทานพื้นบ้านไทย เรารักวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา 

 

1. ข้อใดคือสาเหตุส าคัญทีท่ าให้สองสามีภรรยาตัดสินใจแบ่งทรัพย์สมบัติ 

 1) อิ่มและเอิบก าลังจะแต่งงานมีครอบครัว จึงต้องการให้ทุนทรัพย์เพื่อสร้างเน้ือสร้างตัว 

 2) สองสามีภรรยามีทรัพย์สมบัติมาก จึงต้องการแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกทั้งสอง 

 3) ภรรยาป่วยหนัก สามีจึงจดัการแบ่งสมบัติให้ลูกทั้งสองเพื่อไม่ให้แย่งสมบัติกัน 

 4) สามีมีอายุมากแล้ว จึงต้องการจัดการแบ่งสมบัติให้ลูกทั้งสอง 

2. ข้อใดไม่ถูกต้องตามเน้ือเรื่องที่อ่าน 

 1) พ่อของอ่ิมและเอิบเสียชีวิตก่อนแม่ของอิ่มและเอิบ 

 2) แม่ให้แค่เม็ดมะขามแก่อิ่มและเอิบคนละถุงเพ่ือไว้เป็นสมบัติติดกาย 

 3) เอิบได้ยินว่าพ่อของตนจะแบ่งสมบัติให้จึงคิดว่าตนจะได้ทรัพย์สมบัติมากมาย 

 4) เอิบเสียใจอย่างมากที่ตนเองได้รับเม็ดมะขาม แทนที่จะได้รับเงินทองและทรัพย์สมบตัิ 

3. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 

 1) พ่อแม่แก่เฒ่า - อิ่มเอิบแต่งงาน - แบ่งสมบัติ - เอิบตั้งใจท ามาหากิน - อิ่มหมดเนื้อหมดตัว 

 2) พ่ออายุมาก – แม่เสียชีวิต – แบ่งสมบัติ - อิ่มเสียใจที่ไม่ได้สมบัติ - เอิบแสร้างครอบครัว 

 3) พ่ออายุมาก – แม่ป่วยหนัก – แบ่งสมบัติ - อิ่มน าเม็ดมะขามไปปลูก – เอิบตกอับไร้ที่อยู ่

 4) พ่อป่วยหนกั – แม่เสียชีวิต – แบ่งสมบตัิ – เอิบแยกตัวไปสร้างครอบครัว - อิ่มตกยาก 

4. เนื้อความในนิทานที่ได้อ่าน สันนิษฐานได้ว่าพ่อและแม่มีอาชีพใด 

 1) เกษตรกร ชาวสวน    2) ค้าขาย   

 3) ข้าราชการ     4) ช่างฝีมือ 
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พิจารณาข้อความต่อไปนี้เพื่อใช้ตอบค าถามข้อที่ 5 

 “นางก็ป่วยหนักนางจึงเรียกลูก ๆ เพื่อมอบสมบัติช้ินส าคัญสิ่งเดียวที่สามีมอบไว้ให้ และ

กล่าวกับลูก ๆ ว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ช่วยให้พ่อกับแม่มีฐานะร่ ารวย นางส่งให้ลูกคนละถุงแล้วกล่าวว่า

ให้เอาไปคนละถุงแล้วจงรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์เถอะลูก” 

5. ข้อความข้างต้น ผู้เล่านิทานต้องการสื่อข้อคิดใด 

 1) พ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกทุกคนประสบความส าเร็จและมีความเจรญิก้าวหน้า 

 2) สิ่งของที่พ่อแม่ให้จะเกิดประโยชน์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนขวนขวาย 

 3) ทรัพย์สมบตัิเป็นเพียงของนอกกาย เมื่อตายก็ไม่สามารถน าไปได้ 

 4) พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาดีต่อลูก จึงพร้อมสนับสนุนลูกด้วยก าลังที่มี 

6. ข้อคิดของนิทานเรื่องนี้สอดคล้องกับส านวนในข้อใด 

 1) คบคนพาลพาลพาไปหาผิด   2) สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง 

 3) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น    4) หว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้น 

7. “เจ้าอ่ิมมีภรรยาและลูกกข็ยันท ามาหากินใช้ที่ดินและเม็ดมะขามที่แม่มอบให้น าไปปลูก หมั่นดูแล

รักษา จนผลิดอกออกผลอย่างงอกงาม” ค าว่า ผลิดอกออกผล ในเนื้อความดังกล่าว มีความหมาย

ใกล้เคียงกับขอ้ใด 

 1) ให้ผลประโยชน์ ให้ผลตอบแทน 

 2) งอกเงย สมบูรณ์ เพิ่มมากขึ้น 

 3) ออกดอกและเกิดผลผลิตอย่างมากมาย 

 4) อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโต 

8. ข้อใดคือสาเหตุส าคัญทีสุ่ดที่ท าให้เอิบต้องตกอับในตอนท้าย  

 1) ไมรู่้จักท างานหาเลี้ยงชีพ เพราะว่า เอิบรู้จักแต่ใช้เงิน แต่ไม่หาเงิน จึงท าให้ทรัพย์หมดไป 

 2) ติดการพนัน เพราะว่าเงินทองที่ได้จากการประกอบอาชีพของเอิบหมดไปกับการพนัน 

 3) ชอบเที่ยวเตร่ เพราะว่าเอิบไม่เคยสนใจสิง่ใดอย่างจริงจัง จึงท าให้ต้องล าบากในตอนท้าย 

 4) ไมส่นใจดูแลครอบครัว เพราะว่าเอิบไม่เคยดูแลภรรยาและลูกจึงท าให้ถูกทิ้งในบั้นปลาย 

9. นิทานเรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรมในเรื่องใด 

 1) การประกอบอาชีพ    2) อาหารการกิน 

 3) การละเล่น     4) ประเพณีและพิธีกรรม 
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10. คณุลักษณะของอ่ิมในข้อใดที่สามารถน าไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตของนักเรียนได้มากที่สุด 

 1) ไม่เที่ยวเตร่สุงสิงกับคนในพ้ืนที่อโคจร  2) รู้จกัท ามาหากินด้วยตนเอง 

 3) ขยันขันแข็งตั้งใจท างาน   4) รักครอบครวั 

อ่านเรื่องสอนลูกให้เป็นโจร แล้วตอบค าถามข้อที่ 11-15 

สอนให้ลูกเป็นโจร 

 มีบ้านอยู่หลังหนึ่ง มีพ่อ แม่ และลูกชาย วันหนึ่งพ่อกับลูกชายไปเที่ยวตลาดกัน พอลูกชาย

เดินผ่านร้านแม่ค้าแตงโม ก็หยิบแตงโมของเขามา จากนั้นเมื่อถึงบ้านจึงน ามาให้พ่อดู แล้วพ่อก็บอกว่า

ลูกเก่งมาก พร้อมกันนั้นพ่อก็ชมลูกเป็นการใหญ่ ท าให้ต่อมาลูกก็ลักของเขาอีก ลักไปเรื่อยตั้งแต่ของ

เล็ก ๆ จนของใหญ่ พ่อก็ยิ่งชมว่า “เอ็งนี่เก่งจริงนะ”  

 จนลูกโตเป็นหนุ่มก็ไปลักของเขาอีก เขาก็เลยให้ต ารวจไปจับซึ่งตอนนั้นลูกชายไปอยู่กระท่อม

โรงนาพ่อก็วิ่งไปบอกลูกชายว่าต ารวจเขาจะมาจับ ให้ลูกหนีไปเสีย เพราะลูกชายมีค่าหัวใครจับได้ก็จะ

มีรางวัล พ่อบอกให้มอบตัวดีกว่าเพื่อจะได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี ลูกก็ถามว่าพ่อจะเอาอย่างไรกันแน่ 

ดังนั้นลูกจึงให้พ่อลองหักไม้แข็งให้ดูที ถ้าพ่อหักได้จึงจะยอมมอบตัว พ่อก็ลองหักแต่ก็หักไม่ออก ลูกจึง

ก็บอกว่าตนจะเปลี่ยนเป็นคนดีไม่ได้แล้ว เพราะสิ่งที่ท าเป็นสันดานแก้ไม่หายเสียแล้ว ฉะนั้นขอให้พ่อ

ยิงเขาเสียเถิด 

วิเชียร ณ นคร. 2531. รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษานิทานพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช.  

         นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช. 

 
11. ผู้เล่านิทานเรื่องนี้ต้องการถ่ายทอดความคิดเรื่องใดเป็นส าคัญ 
 1) พ่อแม่รังแกฉัน 
 2) รักวัวให้ผูกรักลูกให้ต ี
 3) คบคนพาลพาลพาไปหาผิด 
 4) ไม้อ่อนดัดได้ไม้แก่ดัดยาก 
12. ข้อใดคือสาเหตุที่ท าให้ลูกชายกลายเป็นโจร  
 1) การเลี้ยงดูอย่างประคบประหงมของพ่อและแม ่
 2) การส่งเสริมลูกในทางที่ผิดของพ่อ 
 3) การไม่ดแูลเอาใจใส่ของแม ่
 4) นสิัยลักเล็กขโมยน้อยของลูกชาย 
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13. เหตุใดลูกจึงกล่าวว่า “พ่อลองหักไม้แข็งให้ดูที ถ้าพ่อหักได้จึงจะยอมมอบตัว”  
 1) เพราะต้องการให้เห็นว่าตนมีความสามารถ แข็งแกร่งเหมือนไม้แข็ง 
 2) เพราะเปรียบเปรยให้พ่อเข้าใจพฤติกรรมของตนว่าเหมือนกับไม้แข็ง 
 3) เพราะก าลังโน้มน้าวให้พ่อเปลี่ยนใจในเรื่องที่ให้ตนมอบตัว 
 4) เพราะถ้าพ่อสามารถหักไม้แข็งได้แสดงว่าพ่อสามารถจัดการกับลูกอย่างไรก็ได้ 
14. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกชายกล่าวว่า “ขอให้พ่อยิงตัวเขา
เสียเถิด”  
 1) พ่อยิงลูกตามค าขอ เพราะพ่อจะได้รับรางวัลน าจับ 
 2) พ่อยังคงขอให้ลูกมอบตัว เพราะต้องการให้ลูกกลับใจเป็นคนด ี
 3) พ่อรู้สึกเสียใจอย่างมาก เพราะพ่อคือคนที่หล่อหลอมให้เขาเป็นโจร 
 4) พ่อรู้สึกโกรธอย่างมาก เพราะลูกขอให้พอ่ท าในสิ่งที่เขาไม่สามารถท าได ้
อ่านเรื่องราหูอมจันทร์ แล้วตอบค าถามข้อที่ 15-20 

ราหูอมจันทร ์
 ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้อง 3 คนอยู่บ้านเดียวกันพ่อแม่เมื่อก่อนจะตายก็สั่งเสียให้พี่น้อง 2 
คนดูแลน้องคนเล็กแต่พี่ 2 คนเกลียดน้องคนเล็กมาก เลยมักจะแกล้งอยู่เสมอ บางทีก็ปล่อยให้อดข้า
วอดน้ า แต่น้องคนเล็กก็อดทนเพราะพ่อแม่สั่งสอนให้นับถือเชื่อฟังพี่ 
 วันหนึ่งวัดข้าง ๆ บ้านมีงานท าบุญพี่คนโตก็คดข้าวใส่ขันทอง พี่คนรองก็คดข้าวใส่ขันเงินพา
กันไปท าบุญที่วัด แต่ก่อนไปก็ใส่กุญแจห้องเก็บของเสียด้วยเพ่ือแกล้งไม่ให้น้องคนเล็กมีภาชนะดี ๆ ใส่
ข้าวไปท าบุญน้องคนเล็กหาอะไรใส่เข้าไปวัดไม่ได้ก็นึกโกรธพี่ทั้งสอง พอค้นทั่วบ้านก็พบแต่กระบุง
ใบเดียวิ น้องคนเล็กก็เลยคดข้าวใส่กระบุงแบกไปวัด พวกชาวบ้านเห็นน้องคนเล็กแบกกระบุงมาก็พา
กันหัวเราะ บางคนร้องถามว่าไม่มีอะไรจะใส่มาหรือ น้องคนเล็กทั้งโกรธทั้งอายจึงตั้งใจอธิษฐานว่า ถ้า
ชาติหน้ามีจริง พี่ทั้งสองไปเกิดเป็นอะไร ตนจะขอไปเกิดเป็นศัตรูและแกล้งให้พี่ทั้งสองได้รับความอับ
อายบ้าง 
 ผลบุญที่พี่น้องทั้ง 3 คนได้ตั้งใจท าบุญนั้นเมื่อพี่คนโตตายไปก็ไปเกิดเป็นพระอาทิตย์ น้องคน
รองได้ไปเกิดเป็นพระจันทร์ น้องคนเล็กได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกันมีชื่อว่าพระราหู และเพราะ
ท าบุญด้วยกระบุง พระราหูจึงมีรูปร่างใหญ่โตผิวด าหน้าตาเหมือนยักษ์ พระราหูได้ทราบว่าพี่ทั้งสอง
จะเกิดเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ออกติดตามหา เมื่อพบกันพี่น้องทั้งสองก็เยาะเย้ยอีกอีกจึงเกิด
การต่อสู้กัน แต่พระราหูเก่งกว่าจึงจับพี่กลืนเข้าไปในท้อง พวกชาวบ้านตกใจกลัวพระอาทิตย์และ
พระจันทร์เป็นอันตรายก็พากันตีเกราะเคาะไม้ส่งเสียงอึกทึก พอราหูได้ยินก็ตกใจจึงคลายพี่ออก พระ
อาทิตย์และพระจันทร์จึงหนีไปได้ 
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 ทุกวันนี้พระราหูยังติดตามหาพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่ตลอดเวลาและเมื่อพบกันก็จับกิน
เสียชาวบ้านจึงเรียกว่าเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาและชาวบ้านก็ช่วยกันตีปี๊บยิงปืนตีเกราะเคาะ
ไม้ส่งเสียงอึกทึกเพื่อขับไล่พระราหูทุกครั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2536). นิทานพื้นบ้านไทย เรารักวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา 
15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 1) พี่น้องทั้งสามเคยรักกันมาก แต่การแย่งของไปท าบุญท าให้เกิดความบาดหมางกัน 
 2) น้องคนเล็กเสียใจมากที่พีท่ั้งสองกลั่นแกล้งและกีดกันไม่ให้ตนเองไปท าบุญที่วัด 
 3) พระราหูออกติดตามพระอาทิตย์และพระจันทร์ด้วยความคิดถึง 
 4) พระราหูมีอ านาจและอิทธิฤทธิ์มากกว่าจึงได้กลืนพระอาทิตย์และพระจันทร์เข้าไปในท้อง 
16. ข้อใดระบุโครงเรื่องของนิทานเรื่องดังกล่าวได้ถูกต้อง 
 1) (ก) ความเป็นมาของตัวละคร   (ข) ความขัดแย้งภายในครอบครัว  
     (ข) ผลเสียที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง  (ง) เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 2) (ก) ภูมิหลังของตัวละครแต่ละตัว  (ข) เหตุการณข์ัดแย้งระหว่างพ่ีน้อง  
     (ข) ผลที่เกดิขึ้นจากกระท า   (ง) ความเช่ือที่เกิดขึ้นในปัจจบุัน 
 3) (ก) สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพ่ีน้อง (ข) ความขัดแย้งระหว่างพ่ีน้อง  
     (ข) ผลที่เกดิขึ้นจากกระท า   (ง) ความเช่ือในปัจจุบัน 
 4) (ก) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต   (ข) ความขัดแย้งระหว่างพ่ีน้อง  
     (ข) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  (ง) ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
17. นิทานเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในข้อใด 
 1) ภูมิหลังที่ท าให้พี่ทั้งสองเกลียดน้องคนเล็ก 
 2) สาเหตุที่น้องคนเล็กโกรธพ่ีทั้งสองคน 
 3) ความกลัวของชาวบ้านที่มีต่อเหตุการณ์ราหูอมจันทร ์
 4) เหตุผลที่ไดไ้ปเกิดในร่างใหม่ของพ่ีน้องทั้งสามคน 
18. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 
 1) เมื่อพี่คนโตตายไปก็ไปเกิดเป็นพระอาทิตย์ พี่คนรองได้ไปเกิดเป็นพระจันทร ์
 2) พวกชาวบ้านตกใจกลัวพระอาทิตย์และพระจันทร์จะเป็นอันตราย 
 3) เพราะท าบญุด้วยกระบุงจึงท าให้พระราหูมีรูปร่างใหญโ่ตผิวด าหน้าตาเหมือนยักษ์ 
 4) ชาวบ้านเรียกว่าสุริยุปราคา หรือจันทรปุราคาและชาวบ้านก็ช่วยกันส่งเสียงอึกทึก 
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19. พฤติกรรมของตัวละครใดควรได้รับการแก้ไขมากทีสุ่ด 
 1) การขาดความเห็นใจของชาวบ้าน 
 2) ความเจ้าคดิเจ้าแค้นของพระราห ู
 3) ความล าเอียงของพ่อและแม่ของพี่น้องทั้งสาม 
 4) การขาดความรักและความเมตตาต่อน้องของพ่ีทั้งสองคน 
20. นิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นคุณค่าในเรื่องใดเป็นส าคัญ 
 1) คณุค่าด้านความเชื่อ    2) คณุค่าด้านประเพณีและวิถีชีวิต 
 3) คณุคา่ด้านข้อคิดค าสอน   4) คณุค่าด้านการใช้ภาษา 
อ่านเรื่องยายกับตา แล้วตอบค าถามข้อที่ 21-30 

ยายกับตา 
          กาลครั้งหนึ่งยังมียายกับตาปลูกถั่วปลูกงาไว้ในไร่ ยายกับตากลัวว่าอีกาจะมากินถั่วกินงา             
ที่ปลูกไว้จึงให้หลานชายคอยเฝ้าไร่อีกาที่จะมาขโมยกินถั่วกินงา 
 อยู่มาวันหนึ่งหลานชายออกไปเดินเล่นนอกไร่ ทิ้งไร่ถั่วไร่งาไว้อีกาซึ้งแอบอยู่บนต้นโพธิ์              
ก็ลงมากิน เมล็ดถั่ ว เมล็ดงาไปเจ็ด เมล็ด เจ็ดทะนาน เมื่ อรู้ เรื่องยายก็ด่ า เมื่ อตามา ตาก็ตี                        
ดุว่าหลานชายไม่เฝ้าไร่ปล่อยให้อีกามาลักกินถั่วกินงาไปได้ 
 หลานชายเดินร้องไห้ไปหานายพราน แล้วบอกกับนายพรานว่า  
  “นายพรานจ๋าช่วยหนูด้วยเถิดหนูโดนยายด่า โดนตาตีเพราะปล่อยให้อีกา                  
มาลักถั่วกินงาไป นายพรานช่วยไปยิงอีกาเอาถั่วเอางามาคืนให้หนูหน่อยสิจ๊ะ”  
 นายพรานไม่ยอมไปยิงอีกาให้ แม้ว่าหลานชายจะวิงวอนอยู่จนอ่อนใจ หลานชายจึงไปหาหนู
และเล่าเรื่องให้หนูฟังพร้อมกับร้องขอให้หนูไปกัดสายธนูนายพราน เพราะนายพรานไม่ยอมไปยิงอีกา
ให้ หนูได้ฟังแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ธุระของตน เพราะว่านายพรานอยู่ดี ๆ เรื่องอะไรจะให้ไปกัดสายธนูของ
เขา 
 เมื่อหนูไม่ยอมไปกัดสายธนูนายพรานให้ หลานชายก็เลยไปอ้อนวอนแมว ขอให้แมวไปกัดหนู
เพราะหนูไม่ไปกัดสายธนูของนายพราน เมื่อแมวได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ส่ายหน้าไม่ไปกัดหนูให้ 
หลานชายจึงไปหาหมาขอให้หมาไปกัดแมว แต่หมาก็ไม่ยอมไปกัดแมว ด้วยเหตุว่าไม่ใช่ธุระของตน 
หลานชายโมโหมากก็เลยไปอ้อนวอนค้อนให้ไปแยงหูหมา ค้อนก็ไม่ยอมไปแยงหูหมาให้ 
 เมื่อผิดหวังจากค้อน หลานชายจึงไปบอกให้ไฟไปไหม้หัวค้อนให้เป็นเถ้าถ่าน แต่ไฟไม่ยอมท า
ตามที่บอก เพราะว่าค้อนไม่ได้ท าอะไรผิด หลานชายจึงเลยไปที่ท่าน้ าเพื่ออ้อนวอนน้ าให้ไปดับไฟ แต่
น้ าไม่ยอมไปดับไฟให้หลานชายจึงว่ิงไปบอกตลิ่ง ให้ตลิ่งพังทับน้ า แต่ตลิ่งก็ไม่ยอมท าตาม เพราะว่าน้ า
อยู่ดี ๆ ไม่ได้ท าความผิดอะไรเรื่องอะไรจะต้องไปพังตลิ่งทับน้ าด้วย 
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 หลานชายก็ยังไม่ละความพยายามไปหาช้าง ขอให้ช้างช่วยพังตลิ่งให้ที เพราะตลิ่งไม่ยอมไป
พังทับน้ าช้างก็บอกว่าเรื่องอะไรกัน ไม่เอาล่ะ หลานชายชักกลุ้มใจที่จะขอให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วย จึง
เดินไปเดินมาอย่างกลุ้มใจอยู่ครู่หนึ่ง สักพักก็มีแมลงหวี่บินมาใกล้ ๆ หลานชายคิดแผนการได้ในทันที
แล้วจึงวิ่งไล่จับแมลงหวี่  
 เมื่อหลานชายจับแมลงหวี่มาได้ก็บอกให้แมลงหวี่ตอมตาช้างให้ มิฉะนั้นจะบี้แมลงหวี่ให้ตาย
เสีย แมลงหวี่ก็กลัวถูกบี้ก็ยอมท าตามบินไปตอมตาช้าง ช้างทนแมลงหวี่ตอมตาไม่ไหวก็ไปพังตลิ่ง ตลิ่ง
ก็ไปพังทับน้ า น้ าก็ไปดับไฟ ไฟก็ไปไหม้หัวค้อน ค้อนก็ไปแยงหูหมา หมากลัวก็เลยไปกัดแมว แมวก็ไป
กัดหนู    หนูก็เลยไปกัดสายธนูของนายพราน นายพรานเห็นท่าไม่ดีก็ตกลงไปยิงอีกาให้ 
 เมื่ออีกาจะถูกนายพรานยิงก็กลัวยอมคืนถั่วยอมคืนงาที่ขโมยไปเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนานให้แก่
หลานชายเพื่อให้หลานชายน าไปคืนตากับยายทั้งหมด 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2536). นิทานพื้นบ้านไทย เรารักวัฒนธรรมไทย. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา 
21. ผู้เล่าไม่ไดอ้ธิบายเหตุผลในการกระท าของตัวละครใด 
 1) หนู   2) แมว   3) ตลิ่ง   4) ช้าง 
22. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 
 1) หลานชายเดินเล่นนอกไร่ – ตาและยายดุว่าหลาน –  
     อีกามาขโมยถั่วและงาไป - นายพรานยิงอีกา  
 2) หมาไม่ยอมไปจัดแมว - น้ าไม่ยอมไปดับไฟ -  
    ค้อนไปแยงหูหมา - หนูไปกัดสายธนูนายพราน 
 3) อีกามาขโมยถั่วและงา – นายพรานไม่ยอมยิงอีกา –  
              ค้อนไปแยงหูหมา - แมลงหว่ีไปตอมตาช้าง 
 4) นายพรานไม่ยอมยิงอีกา – ตลิ่งไม่ยอมไปทับน้ า –  
              ไฟไม่ยอมไปไหมค้้อน – ค้อนไมไ่ปแยงหนูหมา 
23. ข้อใดไม่ถกูต้องตามเน้ือเรื่องนิทาน 
 1) ช้างทนแมลงหวีต่อมตาไม่ไหวจึงต้องไปพังตลิ่ง 
 2) ไฟไม่ยอมไปไหม้หัวค้อน เพราะว่าค้อนไม่ได้ท าอะไรผิด 
 3) แมวไม่ยอมไปกัดหนูให้ตามค าขอ หลานชายจึงเสียใจมาก 
 4) หลานชายไปหาหนู เพราะว่าต้องการให้หนูไปกัดสายธนูนายพราน 
 
 
 



  185 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้เพื่อใช้ตอบค าถามข้อที่ 24-26 
 “เมื่อหลานชายจับแมลงหวี่มาได้ก็บอกให้แมลงหวี่ตอมตาช้างให้ มิฉะนั้นจะบี้       

แมลงหวี่ ให้ตายเสีย แมลงหวี่ก็กลัวถูกบี้ก็ยอมท าตามบินไปตอมตาช้าง ช้างทนแมลงหว่ีตอมตาไม่ไหว
ก็จะไปพังตลิ่ง ตลิ่งก็จะไปทับน้ า น้ าก็จะไปดับไฟ ไฟก็จะไปไหม้ค้อน ค้อนก็จะไปแยงหูหมา หมากลัว
ก็จะไปกัดแมว แมวก็จะไปกัดหนู หนูก็จะไปกัดสายธนูของนายพราน นายพรานเห็นท่าไม่ดีก็ตกลงไป
ยิงอีกาให้” 
24. ข้อความข้างต้น ใช้กลวิธีการน าเสนอตามข้อใด 
 1) บรรยาย     2) พรรณนา   
 3) บรรยายและพรรณนา    4) พรรณนาและอุปมา 
25. ข้อความข้างต้น ผู้เล่านิทานต้องการสื่อข้อคิดใด 
 1) ถ้าทกุคนรูห้น้าที่ของตน งานต่าง ๆ ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ 
 2) เมื่อเกิดสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง 
 3) ธรรมะย่อมชนะอธรรม 
 4) น้ าน้อยย่อมแพ้ไฟ 
26. บทบาทของ “แมลงหว่ี” ในสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับส านวนใด 
 1) กระโถนท้องพระโรง    2) เบี้ยล่าง 
 3) ไก่รองบ่อน     4) ลูกไก่อยู่ในก ามือ 
27. ค าว่า “ไม่ใช่ธุระของตน” หมายความว่าอย่างไร 
 1) ไม่ได้เป็นความเดือดร้อนของตนที่จะเข้าไปแก้ไข 
 2) ไม่ได้เป็นปญัหาของตนที่จะต้องหาทางออก 
 3) ไม่ได้เป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง 
 4) ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของตนที่จะเข้าไปดูแล 
28. ข้อใดคือนิสัยของหลานทีค่วรแก้ไขอย่างยิ่ง 
 1) การช่วยเหลือผู้อื่น    2) ความขยันหมั่นเพียร 
 3) ความอดทนอดกลั้น    4) ความรับผิดชอบ 
29. นิทานเรื่องที่อ่านในข้างต้น มีลักษณะเด่นในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) อธิบายถึงวิถีชีวิตและธรรมชาติของคนในสมัยก่อน 
 2) ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องอย่างเป็นเหตุผลสัมพันธ์กัน 
 3) สอดแทรกค าสอนในการปฏิบัติตัวและการด าเนินชีวิต 
 4) ใช้ตัวละครและภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย 
 



  186 

30. ตัวละครใดน่าต าหนิมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 1) นายพราน เพราะนายพรานไม่ยอมช่วยหลานแต่แรก จงึท าให้เกิดเรื่องวุ่นวาย 
 2) อีกา เพราะอีกามาขโมยกินถั่วกินงา จึงท าให้เกิดเรื่องวุ่นวาย 
 3) หลาน เพราะหลานไม่ยอมท าหน้าที่ของตน จึงท าให้เกิดเรื่องวุ่นวาย 
 4) แมลงหว่ี เพราะแมลงหวี่ยอมท าตามค าขู่ของหลาน จึงท าให้เกิดเรื่องวุ่นวาย 
 
 
 

*********************************************************************************** 
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แบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่น 

ค าชี้แจง 

 1. แบบวัดจิตส านึกรักท้องถิ่นฉบับนี้มีข้อค าถามทั้งสิ้น 30 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบวัด

สถานการณ์ โดยแต่ละข้อค าถามจะก าหนดสถานการณ์มาให้ 1 สถานการณ์ และแต่ละข้อค าถาม                     

จะมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก 

 2. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ในแต่ละข้อค าถาม จากนั้นเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับ            

ความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือก โดยเขียนเครื่องหมาย x ในช่องที่ตรงกับตัวเลือก

ที่ต้องการตอบ เช่น ถ้าข้อ 1) เป็นตัวเลือกที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดให้

นักเรียนปฏิบัติดังน้ี 

 

ข้อ (1) (2) (3) (4) (5) 
0. x     

 

  กรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ จากข้อ 1) เป็นข้อ 4) ให้นักเรียนขีดฆ่าค าตอบ

เดิมและเขียนเครื่องหมายใหม่ในตัวเลือกทีต่้องการตอบ ดังนี้ 

 

ข้อ (1) (2) (3) (4) (5) 
0. x   x  

 

 3. ก าหนดเวลาในการท าแบบวัดทั้งสิ้น 50 นาท ี

 

****************************************************************************************** 

แบบวัดนี้ไม่มีผลต่อคะแนนและการวัดผลในวิชาเรียน 

ดังนั้นขอความร่วมมือนักเรียนตอบค าถามให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียนให้มากที่สุด 

 

****************************************************************************************** 
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1. แก้ว: ชุมชนย่านบางซื่อเป็นชุมชนที่มีมาแต่โบราณ  
 กานต์: ? 
 หากนักเรียนเปน็กานต์ นักเรียนจะตอบแก้วว่าอย่างไร 
 
  1) ฉันรู้จักแค่ว่าบางซื่อมีอะไร แต่ไม่เคยรู้ประวัติมาก่อน 
  2) ไม่เคยรู้มากอ่นเลย แต่ดูน่าสนใจเหมือนกันนะ 
  3) บางซื่อคงมคีวามส าคัญตั้งแต่อดีตเลยใช่หรือไม ่
  4) แสดงว่าบางซื่อต้องมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตใช่หรือไม่ 
  5) เรื่องนี้น่าสนใจมาก เธอแนะน าแหล่งข้อมูลได้หรือไม่ ฉันจะไปศึกษาเพิ่มเติม 
 
2.  วิชัย: วัดสร้อยทองและวัดเซิงหวายเป็นวัดเก่าแก่ในเขตบางซื่อเลยนะ 
 มานะ:  ? 
 หากนักเรียนเป็นมานะจะตอบวิชัยว่าอย่างไร 
 
  1) ฉันเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันนะ 
  2) จริงหรือ ดีเหมือนกันนะทีเ่ขตเราก็มีวัดเก่าแก่  
  3) วัดสร้อยทองและวัดเซิงหวายต้องเป็นวัดส าคัญในพื้นทีแ่น่เลย 
  4) แสดงว่าวัดทั้งสองมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจิตใจของผู้คนในท้องที่แน่เลย 
  5) ดีจังถ้ามีเวลาว่าง เราไปที่วัดนั้นกันบ้างดีไหม เผื่อได้รู้จักมากขึ้น 
 
3. อ๊อด: ชื่อของวัดเซิงหวายบอกถึงลักษณะภูมิประเทศของบางซื่อในอดีตด้วยนะ  
 โอ:  ? 
  หากนักเรียนเป็นโอ นักเรียนจะอ๊อดว่าอย่างไร 
 
  1) ฉันนึกว่าเป็นแค่ชื่อวัดธรรมดาทั่วไป 
  2) เธอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้หรือไม่ ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
  3) น่าสนใจเหมือนกนันะ แสดงว่าชื่อชุมชนสถานที่คงบอกความเป็นมาสถานที่ได้ 
  4) ดีเหมือนกันนะ แสดงว่าวัดและชุมชนต้องมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์แน่นอน 
  5) จริงหรือ นา่สนใจมากเลยนะ เธอช่วยแนะน าฉันหน่อย ฉันอยากไปศึกษาเพ่ิมเติมบ้าง 
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4. อุ๋ม: เราเคยอ่านเจอมาว่า ในอดีตคนบางซื่อเปน็คนที่อพยพมาจากอยุธยาเลยนะ 
 แอน: ? 
 ถ้านักเรียนเป็นแอน นักเรียนจะตอบว่าอย่างไร 
 
  1) สมัยก่อนใครใครก็คงย้ายมาจากอยุธยาเป็นเรื่องปกติหนะสิ 
  2) เป็นความรูใ้หม่เลยนะอุ๋ม เธอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามีที่มาอย่างไร 
  3) จริงหรือ นีถ่ือเป็นจุดเด่นและรากเหง้าของบางซื่อเราเลยนะ  
  4) แสดงว่าคนบางซื่อคือหนึ่งในชุมชนส าคญัที่อพยพมาจากอยุธยา 
  5) เธอเล่ามานา่สนใจมาก หากมีเวลาเราอยากไปหาอ่านบ้างจัง 
 
5. กิ๊ฟ: ฉันพึ่งรู้ว่าแม่น้ าเจ้าพระยาบางส่วนพึ่งขุดขึ้นได้ไม่กี่ร้อยปีเองนะ 
 กราฟ: ? 
 หากนักเรียนเป็นกราฟจะตอบกิ๊ฟว่าอย่างไร 
 
  1) ฉันนึกว่าจะเป็นแม่น้ าที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติเสียอีก 
  2) เธอรู้ได้อย่างไร ว่าง ๆ เล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ  
  3) ฟังดูน่าสนใจดีนะ แสดงว่าแม่น้ าคงส าคัญกับชุมชนในสมัยนั้นมากเลยขุดเพ่ิม 
  4) แสดงว่าแม่น้ าเจ้าพระยาต้องผูกพันกับวิถีชีวิตคนในกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน 
  5) เธอไปหาอ่านมาจากไหนหรือ ฉันอยากรู้เรื่องราวแม่น้ าเจ้าพระยามากขึ้น 
 
6. ก้อย: ในกรุงเทพฯเราเคยมีต้นล าพูด้วยนะ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว 
 แก้ว: ? 
 หากนักเรียนเป็นแก้ว นักเรยีนจะตอบว่าอย่างไร 
 
  1) ต้นล าพูคือต้นอะไรหรือ ฉันไม่รู้จักเลย 
  2) ไม่เคยรู้มากอ่น แต่ฟังดูน่าสนใจดีนะ  
  3) ต้นล าพูคงบอกถึงสภาพภูมิประเทศของกรุงเทพฯในอดีตแน่เลยว่าเป็นอย่างไร 
  4) ต้นล าพูนี้มคีวามส าคัญเกีย่วขอ้งกับย่านบางล าพูด้วยหรือไม่ 
  5) น่าเสียดายมากนะที่ไม่มีตน้ล าพูแล้ว คงผูกพันและส าคัญกับย่านบางล าพูในอดีตมาก 
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7. ส้ม:  เมื่อวานฉันไปอ่านเจอมาว่า ในกรุงเทพฯมีชุมชนทั้งชาวพุทธ คริสต์ มุสลิมเลยนะ 
 เปิ้ล: ? 
 หากนักเรียนเป็นเปิ้ล นักเรียนจะตอบส้มว่าอย่างไร  
 
  1) คงเป็นปกติอยู่แล้วทุก ๆ ที ่
  2) ฟังดูน่าสนใจดีนะ คงมีอยู่หลายที่ในกรุงเทพฯใช่หรือไม่ 
  3) ดีเหมือนกันนะ ชุมชนเหล่านี้คงบอกที่มาของคนกรุงเทพฯในอดีตได้อย่างดี 
  4) ชุมชนโบราณเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของกรุงเทพฯมหานครเลยนะ 
  5) ใช่แล้ว ชุมชนเหล่านี้มีคุณค่าอย่างมาก เราน่าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันนะ 
 
8.  เอ:  พระโขนงเป็นย่านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากเลยนะ 
 บี:  ? 
 หากนักเรียนเป็นบีจะตอบเอว่าอย่างไร 
 
  1) เคยได้ยินมาแค่ผ่าน ๆ แตไ่ม่รู้ว่าคือที่ไหน 
  2) แสดงว่าย่านนี้ต้องมีเรื่องราว หรือสถานที่ที่น่าสนใจด้วยใช่หรือไม ่
  3) ย่านคงเป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของกรุงเทพฯด้วยใช่หรือไม่ 
  4) ย่านพระโขนงเป็นย่านส าคัญที่เกี่ยวข้องกับต านานเรื่องส าคัญด้วยใช่หรือไม่ 
  5) น่าสนใจมากเลยนะ ย่านนี้คงมีความส าคัญอย่างมาก เราน่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 
9. แก้ม: ฉันเพิ่งรู้ว่าในกรุงเทพ ฯ มีโบสถ์ครสิต์เก่าแก่ด้วยเหมือนกันนะ 
 สตางค์: ?  
 หากนักเรียนเป็นสตางค์ นักเรียนจะตอบแก้มว่าอย่างไร? 
 
  1) ก็คงมีเหมือนวัดเก่าทั่วไปนั่นแหละ  
  2) น่าสนใจเหมือนนะ ว่าแต่มีอยู่ที่ไหนบ้างหรือ 
  3) ดีเหมือนกัน โบสถ์เหล่านี้คงเป็นสถานที่ส าคัญในกรุงเทพฯ แน่เลย 
  4) โบสถ์เหล่านี้คงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อคนในท้องถิ่นมากแน่ ๆ 
  5) ดีเหมือนกันนะ โบสถ์เหล่านี้คงบอกที่มาของคนในชุมชนได้อย่างดี น่าหาเวลา
       ไปเย่ียมชมเหมือนกัน 
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10. ชมพู่: ฉันเคยไดย้ินมาว่าในกรุงเทพฯมีต านานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ าเยอะแยะมากเลยนะ 
 ส้มโอ: ? 
 หากนักเรียนเป็นส้มโอ นักเรยีนจะตอบชมพู่ว่าอย่างไร 
 
  1) มีด้วยหรือ ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าในกรุงเทพฯมีเรื่องเล่าพวกนี้ด้วย 
  2) ไม่เคยรู้มากอ่น แต่ฟังดูน่าสนใจเหมือนกนันะ 
  3) ต านานพวกนี้คงเล่าความเป็นมาของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ต่าง ๆ น่าฟังดีเหมือนกันนะ 
  4) ต านานที่มีเยอะ น่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่บอกเล่าวิถีชีวิตสมัยก่อนได้เหมือนกันนะ 
  5) ต านานพวกนี้ส าคัญมากนะ เธอหาอ่านจากที่ไหนหรือ อยากอ่านบ้างเหมือนกัน 

 
11. เอ: ประชาคมประชานฤมิตรคือชุมชนส าคัญที่น่าภาคภูมิใจของบางซื่อเลยนะ 
 บี: ? 
 หากนักเรียนเป็นบี นักเรียนจะตอบเพื่อนว่าอย่างไร? 
 
  1) นึกว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ทั่วไปคล้าย ๆ กับที่อื่น   
  2) ฟังดูน่าสนใจดีนะ แต่ฉันไม่รู้ว่าที่นี้มีอะไรบ้าง  
  3) ประชาคมประชานฤมิตรคือย่านส าคัญเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้เลยนะ 
  4) ใช่แล้ว เพราะที่นี้คือถนนสายไม้แห่งเดียวของกรุงเทพฯเลยนะ 
  5) ดีจังเลย เราควรช่วยกันส่งเสริมถนนสายไม้แห่งนี้เป็นที่รูจ้ักในวงกว้างมากขึ้น 
 

12. เกศ: เราควรภูมิใจที่บางซื่อของเราก็มีความเป็นมาเหมือนที่อื่น ๆ 
 เกล้า: ? 
 หากนักเรียนเป็นเกล้า นักเรียนจะตอบเกศว่าอย่างไร? 
 
  1) ทุกที่ก็คงมีเรื่องเล่าความเป็นมาเหมือนกันนั้นแหละ   
  2) ดีจัง แสดงว่าบางซื่อเราก็มีประวัติความเป็นมาไม่ต่างจากที่อื่น 
  3) เรื่องเล่าพวกนี้ถือได้ว่ามีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์บางซื่ออย่างมากเลย 
  4) น่าดีใจอย่างมากเลยนะ ที่บางซื่อเรามีเรื่องเล่าต่าง ๆ เป็นภูมิปัญญาทางภาษา 
  5) น่าเสียดายนะถ้าคนรู้จักความเป็นมาน้อยลง เราน่ามาร่วมกันอนุรักษ์ไว้นะ 
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13. แก้ว: ประเพณีแห่ชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์คือเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของชาวบางซื่อเลย 
 กร: ? 
 หากนักเรียนเป็นกร นักเรียนจะตอบแก้วว่าอย่างไร ? 
 
  1) ไม่เคยรู้มากอ่นเลยนะว่ามีประเพณีแบบนี้ด้วย 
  2) ฉันไม่เคยไดย้ินมาก่อน แตดู่น่าสนใจเหมือนกันนะ 
  3) ประเพณีนีถ้ือว่าเป็นประเพณีที่แสดงวิถีชีวิตของคนบางซื่อได้อย่างดีเลยนะ 
  4) ดีจังที่ประเพณีนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจอย่างมาก 
  5) ประเพณีคอืความภูมิใจของชาวบางซื่อ เราควรช่วยกันอนุรักษ์และมีส่วนร่วมอย่างยิ่ง 
 
14. บุ๋ม: เราควรภูมิใจอย่างมาก ที่ชาวบางซื่อมีเชื้อสายมาแต่อยุธยา 
 บอส: ? 
 หากนักเรียนเป็นบอส นักเรียนจะตอบบุ๋มอย่างไร? 
 
  1) จริงหรือ? ดเูป็นข้อมูลใหมท่ี่ไม่เคยรู้มากอ่นเลย 
  2) เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจดีนะ เธอรู้ได้อย่างไรกัน 
  3) ดีจังท าให้เห็นว่าบางซื่อของเราก็มีที่มาแต่โบราณ 
  4) นอกจากน่าภูมิใจแล้วยังท าให้เห็นเอกลักษณ์ของบางซื่อเราอีกด้วย 
  5) ถ้าเราได้ส่งเสริมใหค้นทั่วไปรู้ที่มาของชาวบางซื่อเราก็จะดีอย่างมาก 

 

15. เอก: แม่น้ าเจ้าพระยาเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีต  
 อ้น: ? 
 หากนักเรียนเป็นอ้นนักเรียนจะตอบว่าอย่างไร ? 
 
  1) แม่น้ าก็ต้องมีประโยชน์ต่อคนทุกคนอยู่แล้ว 
  2) ใช่แล้ว ฉันก็คิดแบบนั้นเช่นกัน 
  3) แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นทั้งวิถีชีวิตและเสน่ห์ของกรุงเทพฯ เลยนะ 
  4) ดีจัง ถือได้ว่าแม่น้ าเจ้าพระยาคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนกรุงเทพฯ  
  5) ถ้าเราร่วมกนัรักษาแม่น้ าเจ้าพระยาไว้จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง 
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16. นก: แม่นากพระโขนงเป็นเรื่องเล่าที่มีคุณค่าอย่างมากเลยนะ 
 น้อย: ? 
 หากนักเรียนเป็นน้อย นักเรียนจะตอบเพ่ือนว่าอย่างไร? 
 
  1) เรื่องนี้คือใครใครก็รู้จักอยูแ่ล้วนะ 
  2) เห็นด้วยเหมือนกันนะ เพราะเรื่องนี้รู้จักกันแทบทุกที ่
  3) เรื่องนี้บอกเล่าความเชื่อและสอดแทรกวถิีชีวิตคนโบราณ น่าอ่านมาก 
  4) นอกจากมคีณุค่าแล้วยังเป็นหนึ่งในต านานเรื่องส าคัญของไทยเราเลยนะ 
  5) เรื่องนี้สนุกและน่าสนใจมาก ถ้าพวกเราได้ศึกษาและเรยีนรู้มากขึ้นจะดีมากเลย 
 
17. แม็กซ์: ชุมชนมัสยิดต้นสน คือแหล่งวัฒนธรรมส าคัญอีกแห่งของกรุงเทพฯเราเลย 
 มิกซ์: ? 
 หากนักเรียนเป็นมิกซ์ นักเรยีนจะแนะน าให้เขียนเรื่องราวในประเด็นใด 
 
  1) ชุมชนไหนกค็งส าคัญเหมือนกัน 
  2) ที่เธอบอกก็น่าสนใจดีเหมอืนกันนะ 
  3) เห็นด้วยเลย ชุมชนแบบนี้คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของฝั่งธนบุร ี
  4) ใช่แล้ว ชุมชนเก่าแก่แบบนี้มีคุณค่าเป็นอย่างมาก 
  5) น่าสนใจมากเลยนะ ชมุชนแบบนี้มีคุณคา่มาก ถ้าเราช่วยกันรักษาไว้จะดีมาก 
 
18. หนึ่ง: ฉันคิดว่าวัฒนธรรมที่หลากหลายของกรุงเทพมหานครคือสิ่งสวยงาม 
 สอง: ? 
 หากนักเรียนเป็นสอง นักเรียนจะตอบว่าอย่างไร? 
 
  1) เป็นเรื่องปรกติที่สถานที่แต่ละแหล่งจะมวีัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  2) น่าสนใจดีจงั เธอบอกหน่อยได้ไหมว่าท าไมเธอจึงคิดอย่างนั้น 
  3)  เป็นความคิดที่ดีมากเลย เพราะน่ีคือจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ 
  4) ใช่แล้วเพราะวัฒนธรรมที่หลากหลายคือเสน่ห์ของกรุงเทพฯ 
  5) เป็นความคดิที่น่าสนใจมาก ถ้าเราท าใหทุ้กคนเห็นคุณค่าอย่างนี้ก็จะดีมาก 
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19. เผือก: ชุมชนเก่าแก่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ล้วนแล้วแต่มีคณุค่าอย่างมากเลยนะ 
 ป๊อก: ? 
 หากนักเรียนเป็นป๊อก นักเรียนจะตอบเผือกได้อย่างไร 
 
  1) ชุมชนเก่าแก่ก็ต้องส าคัญเป็นปรกต ิ
  2) ฟังดูนา่สนใจดีนะ เพราะว่าของเก่า ๆ ก็ต้องมีคุณค่า 
  3) คิดเหมือนกันเลย เพราะว่าชุมชนเก่า ๆ มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
  4) เห็นด้วย เพราะว่าชุมชนแต่ละแหล่งล้วนเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ 
  5) ชุมชนเหล่านี้มีคุณค่ามาก ถ้าทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้จะเป็นดีอย่างยิ่ง 

 

20. เมย์: น่าภูมิใจมากเลยนะที่กรุงเทพฯของเราก็มีเรื่องเล่าและความเป็นมาเหมือนที่อ่ืน ๆ  
 ไมค์: ?  
 หากนักเรียนเป็นไมค์ นักเรียนจะตอบเมย์ว่าอย่างไร 
 
  1) ทุก ๆ ที่ก็ตอ้งมีเรื่องเล่าและความเป็นมาอยู่แล้ว 
  2) ฟังดูน่าสนใจเหมือนกัน เพราะว่าเรื่องเล่าแต่ละท้องทีม่ีความแตกต่างกันไป 
  3) คิดเหมือนกันเลย เพราะว่าเรื่องเล่าเหล่านี้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน 
  4) เป็นความคดิที่ดีเพราะว่าเรื่องเล่าพวกนี้คือวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าอย่างมาก 
  5) ฉันเห็นด้วยกับเธอ ถ้าเราท าให้ทุกคนไดรู้้จักและเห็นคณุค่าแบบนี้ก็คงจะดีไม่น้อย 
 
21. แก้ว: เดือนหน้าเขตบางซื่อจะจัดงานประเพณีแห่ชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
 กานต์: ? 
 หากนักเรียนเป็นกานต์ นักเรียนจะตอบแก้วว่าอย่างไร? 
 
  1) งานประเพณีเกี่ยวกับอะไรหรือ 
  2) น่าสนใจจัง งานนี้จัดที่ไหนหรือ 
  3) ดีเหมือนกันนะที่ยังมีงานประเพณีที่ส าคญัแบบนี ้
  4) ดีมากเลยนะ เพราะนี่คือประเพณีส าคัญของบางซื่อที่หาชมได้ยาก 
  5) น่าสนใจมากเลยแก้ว ถ้ามโีอกาสเราไปร่วมงานด้วยกันดีหรือไม่ 
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22. ภพ: อาทิตย์หน้าชุมนุมรักษ์ท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยต านานบางซื่อ  
 พิชญ์: ? 
 หากนักเรียนเป็นพิชญ์ นักเรียนจะตอบภพว่าอย่างไร 
 
  1) กิจกรรมไปที่ไหนบ้างหรือ  
  2) ดีจัง กิจกรรมนี้คงมีคนไปเยอะแน่เลย 
  3) กิจกรรมน่าสนใจดีนะ ฟังแล้วน่าไปร่วมมาก เพราะคงได้เห็นสถานที่ส าคัญต่าง ๆ 
  4) ดีเหมือนกันนะที่มีกิจกรรมแบบนี้ เพราะคงท าให้รู้จักบางซื่อมากขึ้น  
  5) น่าสนใจมากเลย กิจกรรมดี ๆ เราไปด้วยกันดีไหม  

 

23. อ๊อด: พรุ่งน้ีโรงเรียนจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับถนนสายไม้ด้วยนะ 
 อี๊ด: ? 
 หากนักเรียนเป็นอี๊ด นักเรียนจะตอบอ๊อดว่าอย่างไร 
 
  1) อย่างนั้นหรอื ก็คงเป็นนิทรรศการทั่วไปนั่นแหละเธอ 
  2) ก็ดูนา่สนใจดีนะ คงให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมประชานฤมิตรได้อย่างดี 
  3) ดีจริง ถ้าไดไ้ปชมนิทรรศการคงท าให้เราได้รู้จักถนนสายไม้มากขึ้น 
  4) น่าสนใจมากเลยนะ เพราะถนนแห่งน้ีคือถนนสายไม้แห่งเดียวในไทยเลยนะ 
  5) ดีมากเลยทีม่ีงานนี้ พรุ่งนี้เราไปดูนิทรรศการด้วยกันดีหรือไม่ 

24. หากนักเรียนพบวิดีโอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบางซื่อในยูทูป นกัเรียนจะท าอย่างไร 
  1) ดูรายละเอยีดเบ้ืองต้นแล้วเลื่อนผ่านไป 
  2) กดเข้าไปชมสักครู่ และเปลี่ยนไปดูวิดีโออื่น ๆ 
  3) กดเข้าไปชมวิดีโอจนจบ 
  4) กดเขา้ไปชมวิดีโอจนจบ จากนั้นกดถูกใจ หรือแสดงความคิดเห็นช่ืนชม 
  5) กดเข้าไปชมวิดีโอจากน้ันกดแชร์เพ่ือเผยแพรผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือสือ่ออนไลน ์
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25. ไม้: ตอนนี้มีงานนิทรรศการประวัติและต านานก าเนิดท่าเตียนอยู่นะ 
 ภูมิ: ? 
 หากนักเรียนเป็นภูมินักเรียนจะตอบไม้อย่างไร 
 
  1) นทิรรศการเกี่ยวกับอะไรหรือ  
  2) หัวข้อดูน่าสนใจ จัดที่ไหนหรือเผื่อจะได้ไปเยี่ยมชม 
  3) ดีจังเลยทีม่ีนิทรรศแบบนี้ เพราะหัวข้อนิทรรศการเป็นเรื่องที่ดีมาก 
  4) น่าไปเหมือนกันนะ นิทรรศการนี้คงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของท้องถิ่นได้อย่างดี 
  5) นทิรรศการน่าสนใจมาก เราหาเวลาไปเยี่ยมชมด้วยกันดีหรือไม่ 

26. หากนักเรียนได้รับมอบหมายให้จัดป้ายนิเทศหัวข้อ “รักบางกอก” นักเรียนจะให้ความส าคัญ
  ในการน าเสนอประเด็นใดมากที่สุด 

  1) แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
  2) ความประทบัใจที่มีต่อกรุงเทพมหานคร 
  3) ความส าคัญของกรุงเทพมหานคร 
  4) เอกลักษณส์ าคัญของกรุงเทพมหานคร 
  5) การอนุรักษม์รดกวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร 
 
27. หากนักเรียนต้องเขียนเรียงความเรื่อง “กรุงเทพฯของเรา” นักเรียนจะให้ความส าคัญกับ 
  ประเด็นใดมากที่สุด 
  1) ประวัติของกรุงเทพมหานคร 
  2) ความรูส้ึกของฉันที่มีต่อกรุงเทพมหานคร 
  3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร 
  4) กรุงเทพมหานครในฐานะแหล่งเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก 
  5) การส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร 
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28. อิ่ม: สัปดาห์หน้า ฉันว่าจะไปชมชุมชนมัสยิดต้นสนที่ฝั่งธนบุรีนะ 
 เอม: ? 
 หากนักเรียนเป็นเอม นักเรียนจะตอบอิ่มอย่างไร? 
 
  1) ไปฝั่งธนบุรหีรือ ดูน่าสนุกดีนะ 
  2) น่าสนใจดีเหมือนกนันะ ถา้มีโอกาสอาจจะไปด้วยนะ  
  3) ฟังดูน่าสนใจมากเลยนะ เพราะต้องได้ความรู้ใหม่แน่นอน ถ้ามีโอกาสอาจไปด้วยนะ 
  4) ดีมากเลยอิม่ ชุมชนแบบนี้คืออัตลักษณ์ของกรุงเทพฯเราเลยนะ 
  5) น่าสนใจมากเลย ถ้าฉันจะไปด้วยคนได้หรือไม่ 

 

29. บุ๊ก: เสียดายนะที่ปัจจุบันคนไม่ค่อยรู้จักโบสถ์กาลหว่าร์ ถ้ามีกิจกรรมที่ท าให้คนรู้จักมากคงจะดี
 แบงก์: ? 
 หากนักเรียนเป็นแบงก์ นักเรียนจะตอบบุ๊กว่าอย่างไร 
 
  1) เป็นปรกตินะเธอของเก่าคนก็รู้จักน้อยลงตามกาลเวลา 
  2) น่าเสียดายเหมือนกันนะทีค่นเริ่มรู้จักน้อยลงแล้ว 
  3) ใช่แล้ว เพราะโบสถ์แห่งนี้ส าคัญเหมือนกนัสถานที่ส าคญัอื่น ๆ  
  4) เห็นด้วยมากเลย เพราะโบสถ์แหล่งนี้แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
  5) น่าเสียดายมากเลยนะ เพราะน่ีคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ 
   ถ้าเรามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ได้ก็คงจะดีมาก 
 
30. ระหว่างที่นักเรียนก าลังเล่นเฟซบุ๊ก นักเรียนพบวิดีโอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับย่านบางล าพู 
  นักเรียนจะท าอย่างไร 
  1) ดูรายละเอยีดเบ้ืองต้นแล้วเลื่อนผ่านไป 
  2) กดเข้าไปชมสักครู่ และเปลี่ยนไปดูวิดีโออื่น ๆ 
  3) กดเข้าไปชมวิดีโอจนจบ 

  4) กดเข้าไปชมวิดีโอจนจบ จากนั้นกดถูกใจ หรือแสดงความคิดเห็นช่ืนชม 

  5) กดเข้าไปชมวิดีโอจากน้ันกดแชร์เพ่ือเผยแพรผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือสือ่ออนไลน์ 

******************************************************************************************* 
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ภาคผนวก จ 

ผลคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างการวจิัย 
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ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึก 
รักท้องถิ่นก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

ที่ นักเรียน ความสามารถ
ในการอ่าน
วิเคราะห ์
ก่อนการ
ทดลอง 

ความสามารถ
ในการอ่าน
วิเคราะห ์
หลังการ
ทดลอง 

จิตส านึก 
รักท้องถิ่น
ก่อนการ
ทดลอง 

จิตส านึก 
รักท้องถิ่น
หลังการ
ทดลอง 

1 T01 24 26 2.83 3.47 
2 T02 23 29 3.1 4.17 
3 T03 15 20 2.33 3 
4 T04 14 17 3.43 4.23 
5 T05 9 13 2.67 3 
6 T06 5 10 2.5 2.93 
7 T07 10 16 2.57 2.9 
8 T08 17 17 2.5 2.9 
9 T09 21 16 3 3.53 
10 T10 10 22 2.13 2.87 
11 T11 19 17 3.03 3.5 
12 T12 24 25 3.03 3.57 
13 T13 7 15 2.5 2.87 
14 T14 15 16 3.2 3.97 
15 T15 16 24 3.37 4.1 
16 T16 17 23 2.73 3.2 
17 T17 18 23 3.1 3.67 
18 T18 20 21 2.73 3.2 
19 T19 23 24 3.27 4.03 
20 T20 26 29 2.6 3 
21 T21 8 14 2.87 3.27 
22 T22 6 13 2.83 3.33 
23 T23 17 20 2.9 3.4 
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ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และจิตส านึก 

รักท้องถิ่นก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย (ต่อ) 

ที่ นักเรียน ความสามารถ
ในการอ่าน
วิเคราะห ์
ก่อนการ
ทดลอง 

ความสามารถ
ในการอ่าน
วิเคราะห ์
หลังการ
ทดลอง 

จิตส านึก 
รักท้องถิ่น
ก่อนการ
ทดลอง 

จิตส านึก 
รักท้องถิ่น
หลังการ
ทดลอง 

24 T24 21 22 3.03 3.5 
25 T25 18 21 3.17 3.73 
26 T26 24 24 3.3 4 
27 T27 23 24 3.13 3.8 
28 T28 18 18 3.13 3.7 
29 T29 22 25 3.2 3.87 
30 T30 14 22 3.47 4.1 
31 T31 21 22 3.23 3.97 
32 T32 17 23 3.07 3.57 
33 T33 16 17 2.97 3.5 
34 T34 23 24 3.23 4 

รวม 17.15 20.35 2.95 3.52 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพตัวอย่างจากการทดลอง 
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ตัวอย่างกิจกรรมขั้นที่ 1 เตรยีมความพร้อม (Warm-up) 

 

ภาพที่ 2 นักเรยีนรับชมสื่อวีดิทัศน์ในขั้นกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
 

 

ภาพที่ 3 นักเรยีนฝึกประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะ  
ในขั้นกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
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ตัวอย่างกิจกรรมขั้นที่ 3.1 กอ่นกิจกรรมละคร (Pre Drama) 

 

ภาพที่ 4 นักเรยีนวิเคราะห์ตัวละครด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค Role on Wall ตามแนวคิดละคร
สร้างสรรค์ในขั้นก่อนกิจกรรมละคร (Pre Drama) 
 

 

ภาพที่ 5 นักเรยีนเตรียมความพร้อมนักเรียนด้านการแสดง โดยให้นักเรียนฝึกใช้เสียงและจินตนาการ
บรรยายเสียงจากภาพในขั้นก่อนกิจกรรมละคร (Pre Drama)) 
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ตัวอย่างกิจกรรมขั้นที่ 3.2 การแสดงละคร (Drama playing) 

 

ภาพที่ 6 นักเรยีนแสดงละครพูดด้นสด ผ่านช่องทางโปรแกรม ZOOM ในขั้นการแสดงละคร (Drama 
playing) 
 

 

ภาพท่ี 7 นักเรียนแสดงละครวิทยุประกอบการบรรยายภาพผ่านช่องทาง Google Meet ในขั้น 

การแสดงละคร (Drama playing) 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายธีระวีร ์บัวหลวง ศุภพิชญพงษ ์
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชามัธยมศึกษา   

(ภาษาไทย-โปรแกรมเกียรตนิิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร 
ผลงานตีพิมพ ์ ธีระวีร ์บัวหลวง ศุภพิชญพงษ์ และมนสิการ เฮงสุวรรณ. (2562).   

       “การพฒันาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนช้ัน  
       มัธยมศึกษาปีที ่1 โดยบรูณาการค่านิยม 12 ประการในการจัด  
       การเรียนรู้วรรณคดีไทย”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
       ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ.์ 13,2   
       (พฤษภาคม-สิงหาคม): 62-78. 

รางวัลที่ได้รับ 1) รางวัลเหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียน  
การสอนถ่ายทอดสด (Online)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นแบบอย่างได ้ในสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย สพม.กท 1  
2) รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านการจัดการเรียนการสอน OBEC 
AWARDS ครั้งที ่10 ประจ าปกีารศึกษา 2563 โดย ส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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