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ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.  ดร.  บุษบา บัวสมบูรณ, 
อ.  ดร.  อุบลวรรณ สงเสริม และ ผศ.  ดร.  ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 179 หนา. 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบจําลองการทดลอง ( Pre Experimental Designs)            
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 38 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวรรณคดีไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย ( x̄) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที แบบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 

ผลการวิจัย พบวา 
1.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎี   

การตอบสนองของผูอานหลังเรียน (x̄ = 31.92, S.D. = 5.48) สูงกวากอนเรียน (x̄ = 25.34, S.D. = 4.82) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎี          
การตอบสนองของผูอานโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (x̄ = 4.36, S.D. = 0.66)  
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 The purpose of pre experimental designs were to 1) compare Thai literature 

achievement of mathayomsuksa 3 students before and after learning based on reader-

response theory 2) investigate the opinions of mathayomsuksa 3 students towards learning 

based on reader-response theory. The sample of this research were 38 mathayomsuksa 3/1 

students of Watnangsao school, Kratumban, Samut Sakhon province in the first semester of 

the academic year 2014.  

The research instruments were lesson plans, pre-and post-achievement tests,  
and questionnaires on student’ opinions towards learning based on reader-response theory. 

The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent. 
 The results of this research were: 

 1.  Thai literature achievement of mathayomsuksa 3 students after learning based 

on reader-response theory, (x̄ = 31.92, S.D. = 5.48) were higher than the achievement scores 

before learning based on reader-response theory (x̄ = 25.34, S.D. = 4.82). The scores were 

significantly at the 0.05 level. 

 2.  The opinions of mathayomsuksa 3 students towards learning based on reader-

response theory were highly positive (x̄ = 4.36, S.D. = 0.66)   
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สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทาน
เปนอยางสูง  
 ขอขอบพระคุณอาจารยธัญญาลักษณ สังขแกว อาจารยวงเดือน แสงผึ้ง และอาจารย    
จันทรนภา ฉิมพาลี ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขเครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทํา
วิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาการสอนภาษาไทยทุกทานที่ใหความรู ใหคําแนะนํา
และประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ
ทุกเลม ที่ชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ    

ขอขอบพระคุณผูบริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฏรบํารุง) ที่ใหความรวมมือ
อยางดียิ่งในการเก็บขอมูลการวิจัย สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยศุภโชค แตงทอง ที่ใหการชวยเหลือและใหกําลังใจผูวิจัยตลอด   
การทําวิจัยครั้งนี้            
 ทายที่สุด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณจิรศักดิ์ และคุณประภาทิพย คชาชัย บิดามารดา
ที่ใหชีวิตและอยูเคียงขางมาโดยตลอด ครู อาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูให คุณคาหรือ
ประโยชนใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยที่
อบรมส่ังสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมรวมถึงเปนเคร่ืองมือท่ีใช          
ในการสื่อสาร ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการประชุมทางวิชาการของชุมนุม
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ความวา 

ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาท้ังหลายเปนเครื่องมือของ
มนุษยชนิดหนึ่ง คือ เปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยาง
หนึ่ง เชน ในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้น จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี ประเทศไทยนั้นมี
ภาษาของเราเองซึ่งตองหวงแหน  ประเทศใกลเคียงของเราหลายประเทศ มีภาษาของ
ตนเอง แตวาเขาก็ไมคอยแข็งแรง เขาพยายามหาทางที่จะสรางภาษาของตนเองไวใหมั่นคง  
เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล  จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว (สมาคมครู
ภาษาไทย, 2544: 6) 

 จากพระราชดํารัสขางตนจะเห็นวานอกจากภาษาจะเปนเครื่องมือที่ ใช ในการ   
ติดตอสื่อสารแลว ภาษาไทยยังสามารถถายทอดเร่ืองราวในรูปแบบของวรรณคดี  โดยมีการใชถอยคํา
ที่กวีเลือกสรรแลว วรรณคดีจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาทางดานอารมณ  กอใหเกิดสุนทรียภาพในจิตใจและมี
คุณคาทางดานสติปญญา 

 ที่กลาววาวรรณคดีถือเปนศิลปะที่ใหคุณคาทางดานอารมณ และกอใหเกิดสุนทรียภาพใน
จิตใจนั้น เนื่องจากผูแตงวรรณคดีไดเลือกสรรถอยคําอันเกิดจากอารมณสะเทือนใจ ไดแก รัก โลภ 
โกรธ หลง สนุกสนาน โศกเศรา ฯลฯ มารอยเรียงในงานประพันธ ภาษาท่ีใชในการแตงวรรณคดีจึง
ตางจากภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันตรงที่วา ภาษาวรรณคดีเปนภาษาที่กระทบฝงใจ ทําใหผูอานหรือ
ผูฟงเกิดความสะเทือนอารมณและเปนภาษาที่ผูประพันธไดจงใจคัดเลือกเปนพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค
สําคัญ เพ่ือใหผูอานหรือผูฟงเกิดการเปล่ียนแปลงในจิตใจดวย กลาวคือ เกิดความรูสึก  ความคิด 
อารมณ หรือเห็นภาพอยางที่ตองการใหผูรับรูสึกหรือเห็น ทั้งนี้โดยเพงเล็งเรื่องสุนทรียลักษณ       
ทางภาษา เมื่อผูอานไดอานวรรณคดี วรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ยอมเกิดความซาบซึ้งกับความงดงาม     
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ทางภาษาที่ผูแตงสรางขึ้น โดยที่วรรณคดีเปนสิ่งที่นําความงามและความละเอียดออนมาสูชีวิตและ
จิตใจ มิใชเพราะวาวรรณคดีสรางโลกแหงความฝนใหแกผูที่ตองการจะหนีจากชีวิต แตวรรณคดีชวย
ใหเรามองเห็นความงามและความประณีตท่ีแฝงอยูในสิ่งท้ังหลายในชีวิต วรรณคดีที่เปนวรรณศิลป
สามารถยกระดับจิตใจเราใหสูงข้ึน ดวยเหตุนี้เราจึงจําเปนตองศึกษาวรรณคดีในฐานะท่ีเป นศิลป    
(ชัตสุณี สินธุสิงห, 2532: 65; วิภา กงกะนันทน, 2533: 4) 

นอกจากวรรณคดีจะมีคุณคาทางดานอารมณแลว วรรณคดียังมีคุณคาทางดานสติปญญา    
อีกดวย เนื่องจากสุนทรียภาพจากถอยคําที่ทําใหรูสึกถึงรสแหงความไพเราะงดงาม รสแหงความรัก    
รสแหงความโกรธแคนและรสแหงความเศรานั้น เปนสิ่งที่กวีสะทอนออกมาจากอารมณของ      
ความเปนมนุษยปุถุชน เรื่องราวในวรรณคดีจึงเปนเรื่องราวจากชีวิตมนุษย พฤติกรรมของตัวละคร  
ซึ่งก็คือพฤติกรรมของมนุษย ผลของการกระทําอันเกิดจากความรัก โลภ โกรธ หลงก็แสดงใหเห็น          
ในวรรณคดี เร่ืองราวในวรรณคดีจึงเปนตัวอยางชีวิตใหผูอานไดเรียนรู ดังที่ รื่นฤทัย สัจจพันธุ   
(2523: 3) ไดกลาวไววา “วรรณคดีใหความรูในสาขาวิชาตางๆท่ีกวีถายทอดไวอยางต้ังใจและไมตั้งใจ 
นอกจากนี้ยังใหขอคิดอันเปนประโยชน ใหหยั่งเห็นแกนแทของชีวิต เขาใจธรรมชาติของมนุษย และ
ยังเปนกระจกเงาบานใหญสะทอนภาพสังคมแตละยุคแตละสมัยอีกดวย” ดังนั้นวรรณคดีจึงไมไดเปน
เพียงโลกสมมติ แตมีบริบททางสังคมรองรับ ผูศึกษาวรรณคดีจึงสามารถประยุกตขอคิดจากการอาน
วรรณคดีมาใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย 

ดวยเหตุที่วรรณคดีเปนวัฒนธรรมทางภาษาที่ถายทอดภาพชีวิตและสังคม แสดงใหเห็นถึง
ชีวิตความเปนอยู คานิยม อุดมคติ ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ถึงแมวาวรรณคดีจะ
ไมใชตําราทางประวัติศาสตร แตเรื่องราวในวรรณคดีก็ไดสอดแทรกคานิยม ความรูสึกนึกคิด ผานตัว
ละครซึ่งเปนตัวแทนของคนในยุคสมัยนั้น ทําใหผูอานเขาใจความเปนธรรมชาติของมนุษยและเขาใจ
สังคมวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในชาติ วรรณคดีจึงเปนมรดกอันมีคา ชาติใดท่ีมีความเจริญยอมมี
วรรณคดีประจําชาติไวขัดเกลาจิตใจของคนในชาติใหประณีตออนโยน (ชัตสุณี สินธุสิงห, 2532: 75;

สิทธา พินิจภูวดล, 2515: 3) 
จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาวรรณคดีมีคุณคาหลายประการ ทั้งดานความไพเราะ

งดงาม จากภาษาที่คัดสรรคํานํามารอยเรียงอยางประณีต หรือที่เรียกวาวรรณศิลป ซึ่งไดชวย    
กลอมเกลาใหผูอานวรรณคดีเกิดความละเอียดออนทางอารมณ นอกจากนี้ยังมีคุณคาทางสติปญญา
เนื่องจากการศึกษาวรรณคดีเปนการเรียนรูเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอารมณความรูสึกของ
มนุษย ทําใหผูศึกษาเขาใจความเปนธรรมชาติของมนุษย และเขาใจสังคมวัฒนธรรมความเปนอยูของ
คนในชาติอยางละเอียดลออยิ่งไปกวาที่บันทึกไวในวิชาประวัติศาสตร รวมทั้งสามารถนําแงคิดคติ
สอนใจที่ไดจากการศึกษาวรรณคดีมาเปนประโยชนแกชีวิต ในฐานะประสบการณโดยออมได 
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ดวยเหตุที่วรรณคดีเปนสิ่งที่รวบรวมความเจริญทางสังคมและวัฒนธรรมและเปนสิ่งท่ี
ยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลว  ในวงการศึกษาจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนวรรณคดี
ตั้งแตสมัยโบราณท่ีการศึกษายังไมเปนระบบ จนมาถึงสมัยที่การศึกษาเปนระบบ จึงไดมีการกําหนด
วิชาวรรณคดีไวในหลักสูตรวิชาภาษาไทยทุกฉบับต้ังแตชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งในการเรียนการสอนวรรณคดีเพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคของหลักสูตรนั้น ครูผูสอน
ตองฝกใหนักเรียนไดพินิจวรรณคดี คือศึกษาวรรณคดีอยางลึกซ้ึง โดยการอานวรรณคดีอยางพินิจ
พิเคราะห ทําความเขาใจ ตีความ พิจารณาเน้ือหาและแนวคิด แลวสามารถประเมินคาวรรณคดีเรื่อง
นั้นๆ ในดานศิลปะการประพันธ องคประกอบและคุณคาได (จารุวรรณ เทียนเงิน, 2547: 5)   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดเนื้อหาของ
การศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมไวคือ วิเคราะหวรรณคดีวรรณกรรมเพ่ือหาขอมูล แนวความคิดคุณคา
ของงานประพันธและเพ่ือความเพลิดเพลิน การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห บทรองเลนของเด็ก      
เพลงพ้ืนบานที่ เปนภูมิปญญาที่มีคุณคาของไทย  ซึ่ ง ไดถายทอดความรูสึกนึกคิด  คานิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงามของภาษาเพ่ือใหเกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน โดยกําหนดไวในสาระท่ี 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม และกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของผูเรียนไววา ผูเรียนตองเขาใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง เห็นคุณค าและนํามาประยุกต ใช ในชี วิตจริ ง                     
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) 

อยางไรก็ตามแมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จะใหความสําคัญ
กับวรรณคดีและวรรณกรรม แตการเรียนการสอนวรรณคดีก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร           
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูวรรณคดี ไดขอสรุปที่สอดคลองกัน
วา ครูขาดความรูความเขาใจเนื้อหาของวรรณคดี ขาดความกระตือรือรนในการสอนและการปรับปรุง
วิธีสอน ไมสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใหนาสนใจ  สัมพันธ
เชื่อมโยงกับชีวิตในปจจุบันของนักเรียนได ทําใหนักเรียนไมเห็นคุณคาของการเรียนเรื่องดังกลาว
เทาท่ีควร ครูมักจะเปนผูนําความคิดของนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดของตนเองนอย 
และมุงสอนอานเอาเรื่องใหไดตามเนื้อหาหลักสูตรเทานั้น (ยุรฉัตร  บุญสนิท ,  2544 :  57; ศรีวิ ไล        
ดอกจันทร, 2529: 34; สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย, 2522: 9; สุจริต เพียรชอบ, 2540: 25) 

จากสาเหตุที่เกิดจากตัวครูดังกลาวขางตนนั้น สงผลทําใหนักเรียนขาดความสนใจและขาด  
การฝกนิสัยในการอานที่ดี พ้ืนฐานเรื่องคําศัพทไมกวาง โดยเฉพาะศัพททางวรรณคดี และนักเรียน     
มีประสบการณนอย จึงเปนเร่ืองยากที่จะเขาถึงวรรณคดีและเห็นวาวรรณคดีเปนเรื่องไกลตัว  ไมเห็น
ความจําเปนที่จะตองเรียนวรรณคดี อีกท้ังนักเรียนในปจจุบันไมมีความรักวรรณคดีไทยเหมือนคนใน
อดีต ทําใหไมสนใจที่จะเรียนวรรณคดีไทย ทําใหนักเรียนรูจักวรรณคดีเฉพาะในหนังสือแบบเรียน  
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ไมไดเลือกอานเพราะความชื่นชอบวรรณคดีเหมือนคนในสมัยกอน เมื่อถูกบังคับใหทองคําศัพทและ
จดจําคําประพันธ นักเรียนสวนใหญจึงไมสามารถเขาถึงความไพเราะของคําประพันธ หรือเรื่องราวที่
นาติดตามได เมื่อสอบเสร็จแลวก็ลืมเลือนไปโดยไมสามารถนํามาใชเปนแนวทางในกา รดําเนิน
ชีวิตประจําวันได (ชลธิรา กลัดอยู, 2517: 157; ประภาศรี สีหอําไพ, 2524: 350; แมนมาส ชวลิต, 
2537: 97-98)  

การที่นักเรียนใหความสําคัญกับการเรียนวรรณคดีนอยลงดังกลาว สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนภาษาไทยนอยลงตามไปดวย ซึ่งจะเห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายวิชาภาษาไทย ระดับประเทศ 
ประจําปการศึกษา 2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)       
มีผูเขาสอบจํานวนทั้งสิ้น 680,652 คน มีผลการสอบดังนี้ 

ตารางที ่1 คาสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบ O–NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายวิชา 
             ภาษาไทย จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู ระดับประเทศ ปการศึกษา 2556 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ท 1.1 การอาน 100.00 33.54 14.13 
ท 2.1 การเขียน 100.00 47.43 19.97 
ท 3.1 การฟง การดู และการพดู 100.00 65.14 25.67 
ท 4.1 หลักการใชภาษา 100.00 37.88 13.16 
ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม 100.00 34.94 20.64 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน). คาสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบ       

O–NET ม.3 จําแนกรายมาตรฐานการเรียนรูระดับประเทศ ปการศึกษา 2556. เขาถึงเมื่อ 30 มีนาคม 
2557 เขาถึงไดจาก http://www.niets.or.th 

จากตารางท่ี 1 พบวามาตรฐานการเรียนรู ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรมมีคะแนนเต็ม     
100 คะแนน นักเรียนทําคะแนนไดคาเฉลี่ย 34.94 ซึ่งต่ํากวาเกณฑการผานครึ่งคือ 50 คะแนน      
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2557) ซึ่งเปนผลมาจากปญหาดังกลาวมาแลวขางตน  

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปน
โรงเรียนหนึ่งที่ประสบปญหาเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยในสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 
เห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) รายวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา 
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2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มีผูเขาสอบจํานวนทั้งสิ้น 
106 คน มีผลการสอบดังนี้ 

ตารางที ่2 คาสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบ O–NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน  
             วัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) รายวิชาภาษาไทย จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู ระดับ  
             โรงเรียน ปการศึกษา 2556 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 
 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ท 1.1 การอาน 100.00 36.11 13.00 
ท 2.1 การเขียน 100.00 51.98 16.96 
ท 3.1 การฟง การดู และการพดู 100.00 68.68 20.19 
ท 4.1 หลักการใชภาษา 100.00 40.41 12.15 
ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม 100.00 40.41 20.08 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน). คาสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบ       
O–NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกรายมาตรฐานการเรียนรูระดับโรงเรียน       
ปการศึกษา 2556. เขาถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2557 เขาถึงไดจาก http://www.niets.or.th 

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรมมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนทําคะแนนไดคาเฉลี่ย 40.41 ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่โรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎรบํารุง) กําหนด คือ รอยละ 50 

เห็นไดวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ปการศึกษา 2556 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งคะแนนเฉล่ียระดับประเทศและคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎรบํารุง) นักเรียนสวนใหญยังมีคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2557) กลาวไดวา ความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ยังไมบรรลุผล จึงเปนสาเหตุที่ตองพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยดีขึ้น 

นอกจากน้ีเพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาของผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย ผูวิจัยจึงได
สัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร
บํารุง) (กัลยา วัลลิภากร และวงเดือน แสงผึ้ง, 2556) มีความเห็นตรงกันวา  ปญหามาจากทั้งผูเรียน
และครู ในสวนของผูเรียนนั้น ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียนวรรณคดี ไมเห็นประโยชนของ  
การเรียนและไมมีปฏิกิริยาตอบสนองในชั้นเรียน นักเรียนไมสามารถวิเคราะห วิจารณ ประเมินคา
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วรรณคดีที่อานได สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระวรรณคดีและวรรณกรรมต่ํากวาเกณฑที่   
ทางโรงเรียนกําหนด อยางไรก็ตามในการเรียนการสอนวรรณคดีนั้นผูใหสัมภาษณเห็นวาเกิดจากตัวครู
เปนสําคัญ ครูผูสอนสวนใหญมักใหผูเรียนถอดคําประพันธเอง บรรยากาศในการเรียนรูไมนาสนใจ    
ครูไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในชั้นเรียนเทาที่ควร  ครูคอยเปนผูแนะ
คําตอบ เน่ืองจากเวลาในการจัดการเรียนรูมีจํากัด จึงไมสามารถรอใหนักเรียนแตละคนคิดไดเอง   
สงผลใหนักเรียนไมไดพัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรอง ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนในดาน
เนื้อหาของวรรณคดี ประวัติผูแตงมากกวาที่จะใหผูเรียนไดอานตีความ วิเคราะห และประเมินคา     
เปนตน 

ปญหาการสอนวรรณคดีเปนเรื่องที่มีผูสนใจศึกษากันมาก ดังจะเห็นไดจากงานวิจัย       
หลายเรื่องท่ีไดทดลองจัดการเรียนรูวรรณคดีในระดับชั้นตางๆ เพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
อาทิ การสอนวรรณคดีดวยเทคนิคจิกซอว 2 (ปริญญา ปนสุวรรณ, 2553: 118) การใชเทคนิคการเรียนรูแบบ
หมวกหกใบ (พระมหาอํานาจ แสงศรี, 2548: 70) วิธีสอนตามแนวคิดของ Sternburg (จารุวรรณ เทียนเงิน, 
2547: 95-96) การใชกระบวนการกลุมสัมพันธ (หมอมหลวงอัจจิมา เกิดผล, 2545: 7) และการแสดง
หรือการละเลน (สมถวิล วิเศษสมบัติ, 2536: 113) เปนตน อยางไรก็ตาม แนวทางหน่ึงที่จะทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจวรรณคดี จนทําใหพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไดนั้นก็คือ การทําใหผูอานมี
ใจที่จะรับรูความรูสึกตางๆจากการอานวรรณคดี ซึ่งแนวคิดน้ี ตรงกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

ทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน (Reader Response Theory) มาจากความคิดของ 
Rosenblatt ซึ่งไดพิมพหนังสือชื่อ Literature as Exploration ในป ค.ศ. 1938 หนังสือดังกลาว   
เปนที่ยอมรับในวงกวาง โดยผูสอนวรรณคดี นักวรรณคดี และนักวิจัยในตางประเทศตางอางอิงและได
นําทฤษฎีนี้ไปประยุกตใชในการสอนวรรณคดีและงานวิจัยตางๆอยางแพรหลาย Rosenblatt (1995: 

5, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 36) กลาววาสิ่งแรกท่ีผูสอนวรรณคดีทุกคนควรยอมรับ 
คือ ธรรมชาติของวิชาวรรณคดี จะตองเก่ียวของกับประสบการณชีวิต ดังนั้น สิ่งที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการอานวรรณคดี คือ ผูอานจะนําประสบการณชีวิตของตนเองมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวใน
วรรณคดี Rosenblatt  ไดศึกษากระบวนการที่ เกิดขึ้นระหวาง ตัวบทกับผูอานและยืนยันวา
ประสบการณสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการเขาใจประสบการณในวรรณคดี แลวเรียกรองใหมีการสํารวจ
การตอบสนองที่ผูอานมีตอวรรณคดี โดยเนนวาผูสอนวรรณคดีควรมีบทบาทในการสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูสึกตอศิลปะการใชถอยคํา และแนะนําแนวทางใหผูเรียนไดสัมผัสมรดกทางวรรณศิลปดวย
ประสบการณของตนเอง เนื้อเรื่องวรรณคดีจึงดํารงอยูในกระบวนการระหวางผูอานกับตัวบท ทั้งตัว
บทและผูอานเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการสรางความหมายจากวรรณคดี  นอกจากนี้ Pugh 

และ Church ไดนําทฤษฎีการตอบสนองของผูอานไปใชในการสอนวรรณคดี โดยมีขั้นตอนในการสอน
ที่มุงเนนใหผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนกับวรรณคดีที่เรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนมี
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สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหาคําตอบดวยตัวเองอยางอิสระ ผลการวิจัยพบวา ทฤษฎีนี้สามารถ
ชวยพัฒนาความเขาใจในการเรียนวรรณคดี สงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการคิดและความรูสึกของ
ตนเองจากการอานวรรณคดี สงเสริมใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเองจากการท่ีแลกเปล่ียน
ประสบการณซึ่งกันและกัน (Church, 1997; Pugh, 1988) 

อน่ึง  ทฤษฎีการตอบสนองของผูอานไดรับการพัฒนาใหเปนรูปแบบการสอนโดย พรทิพย    
ศิริสมบูรณเวช (2547: 154) ซ่ึงไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎี       
การตอบสนองของผูอานเพ่ือเสริมสรางความสามารถดานการตอบสนองของวรรณคดี  การอานเพ่ือ
ความเขาใจ และการคิดไตรตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จากการวิจัยพบวา หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคะแนนความสามารถดานการตอบสนองตอวรรณคดี การอานเพ่ือความเขาใจ และการ
คิดไตรตรองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาหลักการ
สําคัญของการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน เนนดานความแตกตางระหวางบุคคลซึ่ง
ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนแตละคน และมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระ           
ในการแสดงความรูสึกและความคิดเห็น มีการจัดสถานการณใหผูเรียนนําประสบการณเดิมมา
เชื่อมโยงกับวรรณคดี จึงสงเสริมใหผูเรียนอานวรรณคดีและสรางความเขาใจตามศักยภาพของตน 
ดังนั้น การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานจึงสอดคลองและเหมาะสมแกการนํามา
ประยุกตใชกับการเรียนวรรณคดีไทยเปนอยางยิ่ง  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดคัดเลือกวรรณคดีใหนักเรียนเรียนจํานวน 5 เรื่อง ไดแก บทละครพูดเรื่อง    
เห็นแกลูก นิทานคํากลอนเร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร พระบรมราโชวาท
บทพากยเอราวัณและอิศรญาณภาษิต  ซึ่งในภาคเรียนท่ี 1 นั้น หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน          
วัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
กําหนดใหนักเรียนเรียนจํานวน 3 เรื่อง คือ บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก นิทานคํากลอนเรื่อง         
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรและบทพากยเอราวัณ ซึ่งวรรณคดีทั้งสามเร่ืองนี้
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได จึงนาจะเหมาะกับการจัดการเรียนรู
ดวยทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ที่มีแนวคิดใหผูอานเทียบเหตุการณในเร่ืองกับประสบการณของ
ตนเองไดดี รวมถึงเปนเร่ืองที่มีสถานการณขัดแยง และตอนที่ตัดมาเรียนก็มีความส้ันกระชับ ซึ่ง
สอดคลองกับที ่พรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 105, 189) ไดเสนอแนะในการเลือกเร่ืองที่จะมาสอน
วา  เนื้อหาที่จะนํามาเปนบทเรียนควรมีเรื่องราวที่เปนสถานการณขัดแยงหรือมีพฤติกรรมของตัว
ละครท่ีสามารถกําหนดเปนประเด็น ใหผูเรียนนําไปคิดพิจารณาและผูสอนสามารถวิเคราะหเนื้อหา
เพ่ือแบงเปนตอนๆใหเหมาะกับเวลาเรียน นอกจากนี้เนื้อหาตองมีขนาดสั้นเพ่ือใหสะดวกในการเรียน
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การสอน ดังนั้น  วรรณคดีทั้ ง 3 เรื่องนี้ จึงเหมาะสมสําหรับนํามาจัดการเรียนรูตามทฤษฎี              
การตอบสนองของผูอานดวยอีกประการหนึ่ง  

จากเหตุผลดังกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามทฤษฎี           
การตอบสนองของผูอาน ของพรทิพย  ศิริสมบูรณเวช มาใชในการจัดการเรียนรูวรรณคดีสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาวถาวร(ราษฎรบํารุง) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดีไทยและเปนแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยใหบรรลุเปาหมายตามที่
หลักสูตรกําหนด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการ

เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัยตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ดังนี้ 

การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน เปนแนวคิดใน   
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนคิดไตรตรองเน้ือเรื่อง เหตุการณและพฤติกรรมของ      
ตัวละคร โดยนําประสบการณเดิมของนักเรียนมาเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่อง ซึ่ งทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานน้ีเปนทฤษฎีที่ผูสอนวรรณคดี นักวรรณคดีและนักวิจัยตางอางอิงและนําแนวคิดไปขยายผล
อยางกวางขวาง เพราะเชื่อมั่นวาทฤษฎีนี้สามารถเสริมสรางความสามารถในการคิดไตรตรอง 
เนื่องจากจุดมุงหมายสําคัญประการหน่ึงของวรรณคดีคือ การศึกษาชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎี   
การตอบสนองของผูอานนี้ มาจากทฤษฎีการตอบสนองของผูอานของ Rosenblatt 

Rosenblatt (1995: 48; 63-64, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 39) ได
อธิบายการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานวา ผูสอนวรรณคดี ควร
สงเสริมใหผูเรียนตระหนักวา สิ่งสําคัญที่สุดในการเรียนวรรณคดีคือ การเขาใจชีวิตมนุษยและสังคม 
นอกจากนี้การสอนวรรณคดีควรพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล ใหผูเรียนสรางความหมาย
และคิดไตรตรองอยางมีวิจารณญาณดวยตนเอง  และผู เรียนควรมีอิสระในการแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนอง ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความเขาใจ และเกิดการตอบสนองตอวรรณคดีตาม
ศักยภาพของแตละคน ควรสรางบรรยากาศหรือสถานการณการเรียนการสอนที่ทําใหผู เรียนรูสึก
อบอุนและอิสระในการแสดงความรูสึกและความคิดเห็น ผูสอนจะตองพยายามสรางนิสัยรักการอาน
และทัศนคติในการวิพากษวิจารณและสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความเขาใจวรรณคดีในบริบทของ
อารมณและความสนใจใฝรูของผูเรียน บรรยากาศการเรียนการสอนที่อิสระ ผอนคลาย และปลอดภัย 
จะทําใหผูเรียนแสดงการตอบสนองตอวรรณคดีอยางเปนธรรมชาติ โดยไมเสแสรงแกลงทํา  
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 กลาวไดวาทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปน
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและ
ธรรมชาติของวิชา  

พรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 154) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทย
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเพ่ือเสริมสรางความสามารถดานการตอบสนองตอวรรณคดี    
การอานเพื่อความเขาใจและการคิดไตรตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตขึ้น โดยการสังเคราะหจาก
แนวคิดของ Rosenblatt จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวยหลักการ แนวทางการ
จัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนรูปแบบที่
สงเสริมใหผู เ รียนเชื่อมโยงประสบการณของตนกับวรรณคดี มีอิสระในการแสดงความรูสึก          
ความคิดเห็น เนนกระบวนการคิดอยางหลากหลาย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวรรณคดี มีจุดมุงหมาย
เพ่ือเสริมสรางความสามารถของผูเรียนดานการตอบสนองตอวรรณคดี การอานเพ่ือความเขาใจ และ
การคิดไตรตรอง ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สรางความเขาใจเบื้องตนในการอาน ขั้นที่ 2 
เชื่อมโยงประสบการณ ขั้นที่ 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ขั้นที่ 4 ใหและรับขอมูลปอนกลับ และข้ันที่ 
5 ทบทวนและเขียนบันทึกการตอบสนอง 

การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานนั้น ผูวิจัยไดนํา
ขั้นตอนการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ตามรูปแบบของพรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 154) มาจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ ขั้นที่ 1 สรางความเขาใจเบ้ืองตนในการอาน ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ 
ขั้นที่ 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ขั้นที่ 4 ใหและรับขอมูลปอนกลับ และข้ันที่ 5 ทบทวนและเขียน
บันทกึการตอบสนอง 

จากแนวคิดและผลการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

คําถามของการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอานอยูในระดับใด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู         
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูตาม

ทฤษฎีการตอบสนองของผูอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

 

    การจั ดการ เรี ยน รู ต ามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอาน  ตามขั้นตอนของ   
พรทิ พ ย  ศิ ริ ส ม บู รณ เ ว ช  มี ขั้ น ต อ น   
การจัดการเรียนรู ดังนี้ 

1) ขั้นสรางความเขาใจเบื้องตนใน
การอาน 

2) ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ  
3) ขั้นเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ  
4) ขั้นใหและรับขอมูลปอนกลับ  
5) ขั้นทบทวนและ เขี ยนบันทึ ก

ตอบสนอง 

     ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดี
ไทย 

     ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ   
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวรรณคดี
ไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร
บํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 หองเรียน   
มีนักเรียนทั้งสิ้น 108 คน โดยการจัดหองเรียนเปนแบบคละความสามารถและมีความรูพ้ืนฐานวิชา
ภาษาไทยไมแตกตางกัน 

  1.2 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎรบํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 38 
คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวย
สุมดวยวิธีการจับสลาก 

 2. ตัวแปรที่ศึกษาไดแก 
  2.1  ตัวแปรตน (Independent Variable) คือการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 
   2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

 3.  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง คือ วรรณคดีไทยจากหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ          
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 เร่ือง คือ บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก นิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี 
ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และบทพากยเอราวัณ โดยอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 4.  ระยะเวลาในการทดลอง 
 ระยะเวลาในการทดลอง ผูวิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โดยกําหนด
ระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห  สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 9 ชั่วโมง 

 

 

   ส
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน หมายถึง การจัดกิจกรรม           
การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณเดิมของตนเองกับวรรณคดี ผูเรียนมีอิสระ         
ในการแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลายในประเด็นที่เกี่ยวของกับวรรณคดี โดยมีขั้นตอนใน       
การจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสรางความเขาใจเบื้องตนในการอาน ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ 
ขั้นเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ขั้นใหและรับขอมูลปอนกลับ ขั้นทบทวนและเขียนบันทึกการตอบสนอง 

 2.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 
30 ขอ และขอสอบแบบอัตนัยจํานวน 3 ขอ 

 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ในดานระยะเวลา 
ดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ 

 4.  นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎรบํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน” ผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) พุทธศักราช 2557 กลุมสาระ     
การเรียนรูภาษาไทย 

 2.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี  
  2.1 ความหมายของวรรณคดี  
  2.2 ความสําคัญและคุณคาของวรรณคดี 
  2.3 องคประกอบของวรรณคดี 

  2.4 หลักการวิจารณวรรณคดี 
  2.5 บทละครพูด เรื่อง เห็นแกลูก 

  2.6 นิทานคํากลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
  2.7 บทพากยเอราวัณ 

 3. การสอนวรรณคดีไทย 
  3.1 จุดมุงหมายของการสอนวรรณคดีไทย 
  3.2 วิธีสอนวรรณคดีไทย 
  3.3 แนวทางการจัดการเรียนรูวิชาวรรณคดีไทย 
 4. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน  
  4.1 ความเปนมาของทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

  4.2 สาระสําคัญของทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

  4.3 การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

  4.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
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 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

  5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) พุทธศักราช 2557 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ดังนี้ 
 สาระที่ 1 การอาน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 สาระที่ 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรูความคิด
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
 สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย 

 มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดตัวชี้วัดสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้ 

 มาตรฐาน  ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

   ส
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1.  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยากข้ึน 
2.  วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 

3.  สรุปความรูและขอคิดจากการอาน เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
4.  ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกําหนด และบทรอยกรอง 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ดังนี้ 
 สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน วิเคราะหตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทยและ
คุณคาที่ไดรับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พรอมทั้งสรุปความรูขอคิดเพ่ือนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง 
 1.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎรบํารุง) พุทธศักราช 2557         
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 รายวิชาภาษาไทย ท 23101 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เวลา       
3 ชั่วโมง/สัปดาห คาน้ําหนัก 1.5 หนวยกิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 อานออกเสียงบทรอยแกว บทความทั่วไป บทความปกิณกะ บทรอยกรอง เชน กลอน        

บทละคร กลอนเสภา กาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 และโคลงสี่สุภาพ อานจับใจความจากส่ือตางๆ 
เชน วรรณคดีในบทเรียน ขาวและเหตุการณสําคัญ บทความ บันเทิงคดี สารคดี สารคดีเชิงประวัติ  
ตํานาน งานเขียนเชิงสรางสรรค เรื่องราวจากบทเรียน การอานตามความสนใจ เชน  หนังสืออาน  
นอกเวลา หนังสืออานตามความสนใจ หนังสืออานที่ครูและนักเรียนรวมกันกําหนด มารยาทในการอาน 

 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนขอความตาม
สถานการณและโอกาสตางๆ เชน คําอวยพร คําขวัญ คําคม โฆษณา คติพจน สุนทรพจน การเขียน
อัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ เขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน ประวัติ ตํานาน สารคดี          
ทางวิชาการ พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ การเขียนจดหมายกิจธุระ เพ่ือเชิญ
วิทยากร ขอความอนุเคราะหและแสดงความขอบคุณ การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและ
โตแยงในเรื่องตางๆ การเขียนวิเคราะห วิจารณ แสดงความรูความคิดเห็นจากสื่อตางๆ เชนบท
โฆษณา บทความทางวิชาการ การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควาและ
รายงานโครงงาน มารยาทในการเขียน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ พูดรายงานการศึกษาคนควาเก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถิ่น พูดโอกาสตางๆ เชนการพูดโตวาที อภิปราย ยอวาที  โนมนาว มารยาทในการฟง การดูและการพูด 

 คําที่มาจากภาษาตางประเทศ ประโยคซับซอน ระดับภาษา คําทับศัพท คําศัพทบัญญัต ิ 
คําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ โคลงสี่สุภาพ     
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 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 
สุภาษิต  คําสอน เหตุการณในประวัติศาสตร บันเทิงคดี การวิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดี
และวรรณกรรม บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาทั้งบทอาขยานตามท่ีกําหนดและตามความสนใจ 
 โดยการศึกษา คนควา ใชทักษะกระบวนการอาน กระบวนการเขียน ทักษะกระบวนการ
คิด เพ่ือพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาอยางเต็มตามศักยภาพ สามารถใชทักษะ        
การสื่อสารไดเปนอยางดี เห็นคุณคาของวรรณคดีไทย มีความซาบซ้ึงและมีสุนทรียภาพ อนุรักษ
ภาษาไทยไวเปนเอกลักษณของชาติ นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 

ท 2.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 

ท 3.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/6   
ท 4.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

ท 5.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

ตารางที่ 3 โครงสรางรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เวลา 60 ชั่วโมง             

ลําดับที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 พัฒนาทักษะ ท 1.1 ม.3/1 

ท 1.1 ม.3/2 

ท 1.1 ม.3/3 

ท 2.1 ม.3/1 

ท 2.1 ม.3/2 

ท 4.1 ม.3/1 

การอานออกเสียง 
- บทรอยแกว 
- บทรอยกรอง 

การอานจับใจความ 

- บันเทิงคด ี

- สารคดี 

การคัดลายมือ 

การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
- คําอวยพร 
- คําขวัญ 

- คําคม 

คําที่มาจากภาษาตางประเทศ 

18 
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ตารางที่ 3 โครงสรางรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เวลา 60 ชั่วโมง (ตอ) 

ลําดับที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

2 ภาษาพาสาร ท 1.1 ม.3/4 

ท 1.1 ม.3/5 

ท 2.1 ม.3/2 

ท 2.1 ม.3/3 

ท 2.1 ม.3/4 

ท 3.1 ม.3/1 

ท 3.1 ม.3/6 

ท 4.1 ม.3/2 

การอานจับใจความ 

- บันเทิงคดี 
- สารคด ี

การเขียนขอความตาม
สถานการณและโอกาส 

- การเขียนโฆษณา 
- การเขียนสุนทรพจน 

การเขียนอัตชีวประวัติหรือ
ชีวประวัติ 
การเขียนยอความจากส่ือ
ตางๆ 

การพูดแสดงความคิดเห็น
และประเมินเรื่องจากการฟง
การดู 
ประโยคซับซอน 

20 

3 งานเขียนสรางสรรค ท 1.1 ม.3/6 

ท 2.1 ม.3/5 

ท 3.1 ม.3/2 

ท 4.1 ม.3/3 

การอานจับใจความ 

- สารคด ี

- บันเทิงคดี 
การเขียนจดหมายกิจธุระ 

การพูดวิเคราะหวิจารณ 
จากเรื่องที่ฟงและดู 
ระดับภาษา 

13 

4 วรรณคดีมรดก ท 5.1 ม.3/1 

ท 5.1 ม.3/2 

ท 5.1 ม.3/3 

การพินิจวรรณคดี 

- เห็นแกลูก 

- พระอภัยมณี ตอน
พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทร 

- บทพากยเอราวัณ 

9 
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 ซึ่งผูวิจัยทําวิจัยในหนวยท่ี 4 วรรณคดีมรดก เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดีไทย ซึ่งอยูในสาระท่ี 5 มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง  ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.3/1 สรุปเนื้อหา
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยากข้ึน ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.3/2 วิเคราะหวิถีไทย
และคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและตัวชี้วัด ท 5.1 ม.3/3 สรุปความรูและขอคิดจาก  
การอาน เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
2. ความรูทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดี 
 2.1 ความหมายของวรรณคดี 
 วรรณคดี เปนศิลปะที่ใชภาษาเปนสื่อในการสรางสรรค คําวาวรรณคดี ไดมีผูใหนิยามไว   
หลายทาน ดังนี้ 

พระยาอนุมานราชธน (2518: 8) ใหความหมายของวรรณคดีไววา “วรรณคดี คือ ความรูสึกนึก
คิดของกวี ซึ่งถอดออกมาจากจิตใจใหปรากฏเปนรูปหนังสือ มีถอยคําเหมาะเจาะเพราะพร้ิงเราใจให
ผูอานหรือผูฟงเกิดความรูสึก” 

วิทย ศิวะศริยานนท (2518: 1-4) ใหความหมายของวรรณคดีสรุปไดวา วรรณคดีอันเปน
คําที่เราบัญญัติขึ้นใชเทียบคํา Literature ในภาษาอังกฤษ หมายถึง บทประพันธที่รัดรึงตรึงใจผูอาน   
ปลุกมโนคติ (Imagination) ทําใหเพลิดเพลินและเกิดอารมณตางๆ ละมายคลายคลึงผูประพันธ 
นอกจากนั้นบทประพันธที่เปนวรรณคดีจะตองมีรูปศิลปะ (Form) รูปศิลปะนี่เองทําใหเกิดความงาม 

 ศรีวิไล ดอกจันทร (2529: 3) ใหความหมายของวรรณคดีวา หมายถึง หนังสือที่เรียบเรียง
ดวยคําเกล้ียงเกลาไพเราะ กระตุนใหเกิดอารมณสะเทือนใจ ทั้งยังเปนหนังสือท่ีสอดแทรกคุณคาตางๆ
และสารัตถประโยชนไวอีกดวย 

 พระวรเวทยพิสิฐ (2534: 4) ไดใหความหมายของวรรณคดีไววา “วรรณคดี คือ หนังสือที่
มีลักษณะเรียบเรียงถอยคําเกลี้ยงเกลา เพราะพริ้ง มีรสปลุกมโนคติ ( Imagination) ใหเพลิดเพลิน 
กระทบกระเทือนอารมณตางๆ เปนไปตามอารมณของผูประพันธ” 
 กลาวโดยสรุป วรรณคดี คือหนังสือที่มีการเรียบเรียงถอยคําไวอยางเกลี้ยงเกลาและ
ไพเราะ มีการกระตุนใหเกิดอารมณสะเทือนใจ ตามอารมณของผูประพันธและยังใหความรูใหขอคิด
อันเปนคุณประโยชน 
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 2.2 ความสําคัญและคุณคาของวรรณคดี 

 วรรณคดีเปนผลงานที่มนุษยสรางขึ้น ดวยความงามทางภาษาท่ีมีความสําคัญในการใช
แสดงความคิด ความรูสึก และคติแงคิดสอนใจตางๆ อีกทั้งมีคุณคาเหมาะแกการศึกษา ซึ่งมีผูรูได
กลาวถึงความสําคัญและคุณคาของวรรณคดีไวดังนี้ 
 ศรีวิไล ดอกจันทร (2529: 9) กลาวถึงความสําคัญของวรรณคดีไว 10 ดาน คือ 

1.  วรรณคดีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
2.  วรรณคดีเปนงานสรางสรรคของมนุษย 
3.  วรรณคดีเปนศิลปะแขนงหน่ึง 
4.  วรรณคดีเปนผลรวมของประสบการณมนุษย 
5.  วรรณคดีเปนการสื่อสารและถายทอดวัฒนธรรม 
6.  วรรณคดีเปนเครื่องสําเริงอารมณ และสิ่งบันเทิงอยางหนึ่ง 
7.  วรรณคดีเปนกระจกสะทอนชีวิตและสังคม 

8.  วรรณคดีเปนบอเกิดของศิลปะและวรรณกรรม 

9.  วรรณคดีมีอิทธิพลตอชีวิต จิตใจ คานิยม อารมณและสติปญญาของผูคนในสังคม 

10.  วรรณคดีเปนวิชาหนึ่งที่นักเรียนตองเรียนในระบบโรงเรียน 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2523: 2-3) กลาววาวรรณคดีมีคุณคาตอผูอาน และผูศึกษา 2 ประการ คือ  
1.  คุณคาทางอารมณ  
วรรณคดีเปนงานศิลปะที่สรางความเพลิดเพลินดวยสุนทรียภาพทางภาษาจากถอยคํา 

และโวหารการบรรยายและพรรณนา วรรณคดีจึงมีพลังจูงใจผูอานใหมีอารมณรัก เศรา ขบขัน สมเพช 
สงสาร โกรธ ชื่นชมปติฯลฯ คุณสมบัติของวรรณคดีขอนี้จึงเรียกไดวาเปนอาหารใจ 

2.  คุณคาทางปญญา 
วรรณคดีใหความรูในสาขาวิชาตางๆ ที่กวีถายทอดไวทั้งอยางตั้งใจและไมตั้งใจ นอกจากนี้

ยังใหขอคิดที่เปนประโยชน ใหหยั่งเห็นแกนแทของชีวิต เขาใจธรรมชาติของมนุษย ผูศึกษาจึงอาจ
จดจําสิ่งที่ไดจากการอานวรรณคดี มาเปนประสบการณรอง และนําเหตุการณ ขอคิด และความรูใน
เรื่องมาเปนอุทาหรณ เพ่ือแกปญหาชีวิตของตนเอง 

ดนยา วงศธนะชัย (2529: 119) ไดกลาวถึงคุณคาของวรรณคดี สรุปไดดังนี้ 
1.  คุณคาทางอารมณ กอใหเกิดความสนุกสนานบันเทิงใจ ทําใหผูอานสะเทือนอารมณ

ในทางใดทางหน่ึง 
2.  คุณคาทางสติปญญาใหความรูในดานตางๆ เชน สังคม วัฒนธรรมเกิดการหยั่งเห็น

ชีวิตและโลก 
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3.  คุณคาทางศีลธรรม ชวยผดุงศีลธรรมในสังคมของตน ไมบอนทําลายความสงบสุขใน

สังคม หรือฉุดใหสังคมเส่ือมทรามลง 
ชัตสุณี สินธุสิงห (2532: 57-77) ไดกลาวถึงคุณคาของวรรณคดีในดานตางๆ ดังนี้ 
1.  คุณคาทางดานจิตใจ 

วรรณคดีในฐานะศิลปะมีคุณคาสําคัญตอจิตใจ เปนเครื่องประเทืองอารมณ กอใหเกิด
ความเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินที่ไดรับจากวรรณคดีนั้นเกิดจากรส และลีลาของการประพันธที่กวี
สรางข้ึนดวยอารมณและจินตนาการท่ีแตกตางกันไปตามแรงบันดาลใจที่เกิดข้ึน 

นอกจากความเพลิดเพลินที่เราไดรับจากวรรณคดี ซึ่งทําใหจิตใจมีความสนุกสนานร่ืนรมย
แลว รสแหงความงามของวรรณคดีก็ใหคุณคาแกจิตใจเชนกัน กลาวคือ กอใหเกิดสุนทรียภาพในจิตใจ 
บํารุงจิตใจเราใหประณีต ใหรักและเขาถึงความไพเราะ และซาบซึ้งในความงาม 

2.  คุณคาทางปญญา 
วรรณคดีมิใชแตจะทําใหผูอานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหา และการใชภาษาอันงดงามเทานั้น 

หากแตยังนําความรอบรูมาสูผูอาน ทั้งในเรื่องของสรรพวิทยาการดานตางๆและในเร่ืองของโลกและ
ชีวิต 

วรรณคดียังเพ่ิมพูนความรูดานอื่น เชน ประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง เปนตน แต
ผูอานตองไมลืมวา วรรณคดีไมใชตํารา แมวาวรรณคดีบางเรื่องอาจใชเนื้อหาหรือเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรเปนสวนดําเนินเร่ือง แตกวีจะแตงเติมเสริมตอหรือนึกฝนสรางมโนภาพของตนข้ึน
เพ่ือใหวรรณคดีนาอาน 

ในด านประวั ติ ศาสตร  วรรณคดีมี คุณค า ในแงที่ ให ข อมู ลทางประวั ติ ศาสตร
นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีประวัติศาสตรบันทึกไว ประวัติศาสตรจะบันทึกเนื้อหาที่เพงเล็งขอเท็จจริง      
มีหลักฐาน มีเหตุผล แตวรรณคดีสามารถใหขอมูลดานอารมณ ความรูสึกของผูคนท่ีรวมเหตุการณ 
ทัศนคติและแนวทางในการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมในสมัยหน่ึง 

นอกจากเหตุการณทางประวัติศาสตร เราอาจเรียนรูประวัติศาสตรและตํานานของ
สถานท่ีตางๆจากวรรณคดีไดเชนกัน เชน รูเรื่องประวัติตําบลสามเสน จากนิราศพระบาทและเร่ือง
สามโคกหรือปทุมธานีจากนิราศภูเขาทอง 

ความรูดานอ่ืน เชน การเมืองการปกครอง และกฎหมาย เปนสิ่งที่พบไดในวรรณคดี
เชนกัน จากศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง เราไดความรูเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายเชิง
ภาษีอากร กฎหมายมรดก ตลอดจนวิธีการพิจารณาคดี เปนตน 

ความรูที่ไดรับจากวรรณคดีอีกอยางก็คือ ความรูทางดานวัฒนธรรม ประเพณีและชีวิต
ความเปนอยูในสังคมยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ซึ่งมักเปนยุคท่ีวรรณคดีนั้นถือกําเนินขึ้นมา ตัวอยางวรรณคดีที่
สะทอนวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ที่แสดงชีวิต
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สามัญชนในสมัยรัตนโกสินทร มีประเพณีตางๆที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้อยูมากมาย และมี
ความสัมพันธกับชีวิตคนไทย นับตั้งแตประเพณีการเกิด การรับขวัญ การโกนจุก การทําขวัญ การบวช 
การแตงงาน การเผาศพ เปนตน 

3.  คุณคาทางดานภาษา 
ความรูที่ไดจากวรรณคดีที่เปนหลักจริงๆ คือ ความรูทางภาษา กลาวคือวรรณคดี ทําให

เรารูจักศัพทตางๆ ที่กวีเลือกสรรมาใชโดยเฉพาะศัพทที่ใชกันในวงนักปราชญและกวี เชน ศัพทภาษา
บาลี สันสกฤต หรือภาษาโบราณ นอกจากศัพทแลวยังสามารถเรียนรูสํานวนตางๆ ที่สามารถนํามาใช
ในชีวิตประจําวัน เชน เมื่อตองการส่ือความวาการเรียกชื่อนั้นไมสําคัญเทากับคุณสมบัติของส่ิงใด     
สิ่งหนึ่งจะใชสํานวนจากเรื่องโรเมโอและจูเลียตวา “อันวาชื่อนั้นสําคัญไฉน” เปนตน 

จากความสําคัญและคุณคาท่ีกลาวมา สรุปไดวา วรรณคดีมีความสําคัญในการสื่อสารและ
ถายทอดวัฒนธรรม เปนกระจกสะทอนชีวิตและสังคม ใหความรูในดานตางๆ อีกท้ังยังเปนเครื่อง
ประเทืองอารมณ กอใหเกิดความเพลิดเพลิน รวมถึงชวยผดุงศีลธรรมในสังคมอีกดวย 

 2.3 องคประกอบของวรรณคดี 
 วรรณคดีมีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงใหเห็นเปนองคประกอบตางๆ ซึ่งมีผูรูไดใหคําอธิบาย

องคประกอบของวรรณคดีไวดังนี้ 
 สุทธิวงศ พงศไพบูลย (2525: 35) ไดกลาวถึงองคประกอบวรรณคดี สรุปไดวาวรรณคดีมี
องคประกอบหลักคือ 

 1.  ภาษา มีท้ังการใชถอยคําและระดับของภาษา  
 2.  รูปแบบ ซึ่งหมายถึงวิธีการเขียนของแตละบุคคล ซึ่งแบงได 2 ลักษณะ คือ รูปแบบ
ของลักษณะการประพันธ และรูปแบบซึ่งเปนขนบนิยมในการดําเนินเรื่อง 

 3.  สารัตถะหรือแนวคิดของเร่ือง ก็คือลักษณะอันเปนวิสัยธรรมดาธรรมชาติของโลกและ
มนุษยที่ผูแตงมองเห็น และมุงหมายจะแสดงลักษณะน้ันออกมาใหปรากฏแกผูอาน สารัตถะของเร่ือง  
จึงเปนสารที่ผูแตงสื่อมายังผูอาน แสดงใหเขาใจวาวิถีทางแหงโลกเปนเชนน้ี 

 4.  กลวิธีทางศิลปะจะทําใหวรรณคดีมีชีวิตชีวา มีความถูกตองและสมจริงและมีความเปน
ตัวของตัวเอง 
 วิภา กงกะนันทน (2533: 8) กลาวถึงองคประกอบของวรรณคดี สรุปไดวา วรรณคดี
ประกอบดวยสวนตางๆ ที่สําคัญและสัมพันธกัน 3 สวน จะขาดสวนหนึ่งสวนใดมิไดคือ 

1.  ภาษา คือ ภาษาท่ีใชในการดําเนินเรื่อง 
2.  เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวหรือขอคิด และอาจจะมีคนหรือตัวละคร เวลา สถานท่ีและ

ทัศนะ 
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3.  รูปแบบ คือ รูปแบบการแตง 
สายทิพย นุกูลกิจ (2533: 19) ไดกลาวถึงองคประกอบของวรรณคดี สรุปไดวาองคประกอบ

ของวรรณคดีมีอยู 3 สวน ดังนี้ 
1.  ภาษา เปนเครื่องมือในการถายทอดความนึกคิด อารมณและจินตนาการ ทําใหผูอาน

วรรณคดีเขาใจและเกิดความซาบซึ้ง 
2.  เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวตัวละคร ฉากและทัศนะของผูแตง 
3.  รูปแบบ แบงตามรูปแบบการประพันธออกเปน 3 ประเภท คือ รอยแกว รอยกรอง

และรูปแบบอ่ืน ซึ่งจัดเขาประเภทรอยแกวหรือรอยกรองไมได 
ชัตสุณี สินธุสิงห (2532 : 7-12) กลาวถึงองคประกอบของงานเขียนแยกตามประเภทได 

ดังนี้ 
วรรณกรรมประเภทบทละครมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก  
1.  โครงเรื่อง คือ การวางโครงเรื่องวาจะดําเนินไปอยางไรบาง 
2.  ตัวละคร  ผูเขียนอาจจะใหลักษณะนิสัยตัวละครโดยการใชทฤษฎีของจิตวิทยา

ประกอบหรือโดยการแสดงความสัมพันธของตัวละครนั้นๆกับตัวละครอ่ืนๆในเรื่อง 
3.  บทสนทนา เปนสวนที่ทําใหเนื้อเรื่องดําเนินไปและบงนิสัยตัวละครดวยในขณะเดียวกัน 

4.  การแบงละครเปนฉากและองก ละครในสมัยโบราณนิยมแบงเปนหาองก ในแตละองก
จะมีหลายฉากและเหตุการณในฉากตางๆเหลานี้จะเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน 

5.  แนวเรื่องหรือแกนเรื่อง คือ ขอคิด ปรัชญา หรือบทเรียนท่ีผูเขียนตองการจะสื่อสารถึง
คนด ู

6.  ดนตรี ละครสวนมากนิยมใชดนตรีประกอบทั้งเพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน ความมี
ชีวิตชีวา เพื่อชวยสรางบรรยากาศของเร่ือง และเพ่ือเนนเรื่องใหเขมขนยิ่งขึ้น 

วรรณกรรมประเภทรอยกรองมีองคประกอบ ดังนี้ 
1.  ฉันทลักษณ คือ รูปแบบเฉพาะตวัของบทรอยกรองประเภทตางๆ 

2.  ภาษา หมายถึง การเลือกใชถอยคําอยางประณีตบรรจงใหเหมาะกับฉันทลักษณนั้นๆ 

3.  ความเปรียบ การใชความเปรียบจะใหทั้งจินตภาพที่ชัดเจนและใหความไพเราะ และ
ความลึกซึ้ง 

4.  สัญลักษณ บทรอยกรองสวนมากจะมีขนาดสั้น และถูกจํากัดดวยรูปแบบของ       
ฉันทลักษณ ดังนั้นการใชสัญลักษณจึงชวยกวีใหสามารถพูดไดกวางไกลลึกซึ้งในความยาวที่จํากัด  

5.  การอางถึง การอางถึงชื่อในประวัติศาสตรหรือในแนวตํานานก็ดี หรือชื่อที่รูจักกันดี
แลวก็ตาม ยอมเพ่ิมความลึกซึ้งและความหมายในกวีนิพนธบทนั้นๆมากขึ้น โดยที่กวียังสามารถ
ประหยัดการใชคําได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 
6.  ความหมาย หมายถึง ความหมายที่กวีตองการถายทอดถึงผูอาน 
จากองคประกอบของวรรณคดีท่ีนักวิชาการกลาวถึง สรุปไดวา องคประกอบของวรรณคดี

นั้นประกอบดวย ภาษา เนื้อหาและรูปแบบ โดยภาษาเปนเครื่องมือในการถายทอดความนึกคิด 
อารมณและจินตนาการ ทําใหผูอานเกิดความเขาใจและซาบซึ้ง เนื้อหา หมายถึง เรื่องราว ตัวละคร 
ฉากและทัศนะท่ีผูแตงสื่อมายังผูอาน และรูปแบบ หมายถึง ลักษณะของการประพันธ แบงออกเปน 
รอยแกว รอยกรองและรูปแบบอ่ืนซ่ึงจัดเขาประเภทรอยแกวหรือรอยกรองไมได 

 2.4 หลักการวิจารณวรรณคดี 
  2.4.1 ความหมายของการวิจารณวรรณคดี 
  หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517: 7) กลาวถึงหลักวิจารณวรรณคดีวา 
แบงเปนลําดับขั้นคือ ขั้นวิเคราะห วินิจฉัยสาร วิจารณ วิพากย โดยไดใหความหมายของ การวิจารณ
ไววา พิจารณากลวิธีการแตงของผูแตงเปนประการสําคัญ นอกเหนือจากการพิจารณาเนื้อหาและ    
การตีความ 

  วิทย ศิวะศริยานนท (2518: 289) กลาวถึงการวิจารณวรรณคดีวา การวิจารณ
หมายถึง การพิจารณาลักษณะของบทประพันธ แยกแยะสวนประกอบท่ีสําคัญและหยิบยกออกมา
เพ่ืออธิบายวามีความงามอยางไร หมายความวาอยางไร และชี้ใหเห็นวาแตละสวนขององคประกอบ
ของงานประพันธนั้นมีความสําคัญตอสวนรวมอยางไร และวินิจฉัยวาหนังสือนั้นดีหรือไมดีอยางไร 
  เถกิง พันธุเถกิงอมร (2528: 24) กลาวถึงความหมายของการวิจารณวรรณคดีวาการ
วิจารณวรรณคดี คือ การแสดงทรรศนะสวนตัวในแงมุมตางๆของผูอานที่มีตอหนังสือเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
วาหนังสือน้ันๆ ผูแตงไดแสดงจุดเดนและจุดดอยท่ีปรากฏเปนโครงเรื่อง แกนเรื่อง ทวงทํานอง       
การเขียน กลวิธีการแตง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ ตลอดจนถอยคําสํานวนอยางไรบาง รวมทั้ง
การประเมินคุณคาของหนังสือน้ันๆไดอยางมีหลักเกณฑและสมเหตุสมผล 
  จากการศึกษาการวิจารณวรรณคดี สรุปไดวา การวิจารณวรรณคดี  หมายถึง        
การพิจารณาลักษณะของบทประพันธ แยกแยะสวนประกอบท่ีสําคัญ และประเมินคุณคาของหนังสือ
นั้นๆวาดีหรือไมดีอยางไรไดอยางมีหลักเกณฑและสมเหตุสมผล 
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2.4.2 ขั้นตอนการวิจารณวรรณคดี 
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2522: 98-99) กลาววา โดยทั่วไปแลวนักวิจารณลําดับขั้นตอนของ

การวิจารณวรรณคดีไวเปน 2 ขั้นตอน คือ การอธิบายลักษณะ (วิเคราะห) วรรณคดีนั้นๆและ       
การประเมินคุณคาหรือตัดสินคุณคา 

1. การวิเคราะหวรรณคดี คือ การแยกวรรณคดีที่เปนรูปสําเร็จอยูแลวนั้น ออกเปน
สวนยอยตางๆอยางมีหลกัเกณฑ ในการวิเคราะหผูฝกฝนการวิจารณควรจะไดคํานึงถึงหัวขอตางๆดังนี้ 
   1.1 การแบงสวนยอยตางๆท่ีประกอบกันเขาเปนรูปวรรณคดีฉบับนั้นๆเชน 
โครงเรื่อง สารัตถะของเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีแตงและสไตลในการแตง เปนตน 

1.2 การอธิบายลักษณะของสวนยอยตางๆสวนใดมีความเดนหรือดอย      
ซึ่งจะสงผลใหวรรณคดีเรื่องนั้นมีความดีหรือความดอยเพราะสวนใด 

1.3 พิจารณาใหเห็นจุดประสงคสําคัญ หลักการหรือกลวิธีหรือวิธีการสําคัญ
ที่ผูแตงนํามาใช 

1.4 พิจารณาความสัมพันธระหวางสวนตางๆในวรรณคดีเรื่องนั้น เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความกลมกลืน ความแตกตาง หรือความขัดแยงระหวางสวนเหลานั้น 

2. การประเมินคุณคา อาจทําไดทั้งภายในเนื้อเรื่องวรรณคดีเรื่องนั้นเอง หรืออาจ
นําไปเปรียบเทียบกับวรรณคดีเร่ืองอ่ืนท่ีเหมาะสม ควรที่จะนํามาเปรียบเทียบกันได เพ่ือใหเห็น
ลักษณะและคุณคาที่เดนชัดขึ้น โดยทั่วไปการประเมินคุณคาในข้ันสุดทายอาจทําใหไดในหัวขอดังนี้ 

2.1 ประเมินคุณคาจากความถูกตองเกี่ยวกับขอเท็จจริงบางประการ หรือ
เกี่ยวกับหลักการหรือความสมเหตุสมผล 

2.2 ประเมินคา โดยแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆในวรรณคดีเรื่อง
นั้นเพ่ือแสดงใหเห็นความเหมาะสม ความสอดคลองตลอดจนความแตกตางหรือความสอดคลองกัน 

2.3 ประเมินคุณคาในดานเอกภาพของวรรณคดีเรื่องนั้น วามีลักษณะเปน
บูรณภาพเพียงใด มีตอนใด สวนใดแตกแยกออกไป ไมสอดคลองกับจุดประสงคของวรรณคดีเรื่องนั้น
หรือไม 

2.4 ประเมินคุณคาของประสิทธิภาพในการใชกลวิธีและทวงทํานองของผูแตง
วาดีเดน หรือออน ไมเหมาะสมในสวนใดตอนใด 

2.5 ประเมินคุณคาดวยการเปรียบเทียบกับวรรณคดีเรื่องอ่ืน(ควรเปนเรื่อง
ที่รูจักดีหรือมีความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งกับเรื่องที่วิจารณ) เพ่ือเนนใหเห็นคุณคาของวรรณคดีที่
วิจารณนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 เถกิง พันธุเถกิงอมร (2528: 284-285) กลาววา เนื่องจากการวิจารณวรรณคดีไมมีหลักการ
และแนวปฏิบัติตายตัวเสมอไป จึงควรยึดหลักการและแนวปฏิบัติ พ้ืนฐานสําหรับการวิจารณ           
ซึ่งแบงเปนการวิจารณสองดาน คือ ดานเนื้อหาและรูปแบบ 

 การวิจารณดานเนื้อหานั้น เปนการพิจารณาดานการวิเคราะหเนื้อเรื่อง ลักษณะนิสัย      
ตัวละคร การดําเนินเรื่อง และแกนเร่ือง สวนดานรูปแบบมีการพิจารณาองคประกอบ จังหวะลีลา 
การเสนอภาพพจน การใชสัญลักษณ การใชภาษา ทวงทํานองการเขียน และประดิษฐการ 
 สรุปไดวา ขั้นตอนและหลักเกณฑในการวิจารณวรรณคดีนั้น ผูวิจารณจะตอง วิเคราะห
ดานเนื้อหาและรูปแบบของวรรณคดีออกเปนสวนยอยตางๆอยางมีหลักเกณฑ ประเมินคุณคาในดาน
ความถูกตอง ดานเอกภาพ ดานทวงทํานองในการแตงและเปรียบเทียบกับวรรณคดเีรื่องอ่ืนได 

 2.5  บทละครพูดเร่ืองเห็นแกลูก 
 ผูพระราชนิพนธ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ       
เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2423 เมื่อ พระชนมายุ 8 พรรษา ทรงไดรับ
การสถาปนาเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมขุนเทพทวาราวดี และตอมาทรงไดรับสถาปนา
ขึ้นเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร แทนสมเด็จพระบรมเชษฐา เจาฟามหา     
วชิรุณหิศ ซึ่งสวรรคต และไดเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อ พ.ศ.2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ทรงเปนนักปราชญ (ทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาวา สมเด็จพระมหาธีรราชเจา) 
และทรงเปนจินตกวีที่ทรงเชี่ยวชาญทางดานอักษรศาสตรโบราณคดี มีพระราชนิพนธรอยแกว      
รอยกรองท้ังภาษาไทยและอังกฤษ มากกวา 200 เรื่อง ทรงใชนามแฝงตางๆกัน เชน อัศวพาหุ รามจิตติ 
ศรีอยุธยา พันแหลม นายแกวนายขวัญ ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 

 ลักษณะการแตง 
 เรื่องเห็นแกลูก แตงเปนบทละครพูดขนาดสั้น มี 1 องค รัชกาลที่ 6 ทรงผูกเรื่องอยาง
รัดกุมและดําเนินเรื่องโดยใชบทสนทนาของตัวละครโตตอบกัน ทําใหทราบเรื่องราวท่ีดําเนินไป และ
ทราบเบื้องหลังของตัวละครแตละตัว นอกจากนี้ ยังทรงบรรยายกริยาทาทางของตัวละครแตละตัวไว
ในวงเล็บ เพ่ือชวยใหนักแสดง แสดงตามบทไดสะดวกและสมบทบาทย่ิงขึ้น ภาษาที่ใชในบทละครน้ี      
ใชคําพูดงายๆแตใหความหมายคมคายลึกซ้ึง แมวาบางคําที่มีใชในอดีตสมัย 80-90 ปกอนแตไมมีใชใน
ปจจุบัน ผูอานก็ยังพอเดาความหมายได 
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 เนื้อเรื่องยอในบทเรียน 
 นายล้ํามาท่ีบานพระยาภักดีนฤนาถ มีอายคําซึ่งเปนคนรับใชของพระยาภักดีให         
การตอนรับ และนั่งคอยดูอยูหางๆเนื่องจากไมไวใจเพราะเห็นสภาพของนายล้ําที่แตงตัวปอนๆ ทาทาง
ดื่มเหลาจัด จนเมื่อพระยาภักดีกลับมาบานไดพบนายล้ําจึงทําใหทราบเร่ืองราวของคนทั้งสองจาก  
การสนทนาโตตอบกันวา เดิมนายล้ําเปนเพื่อนกับพระยาภักดี ซึ่งมีตําแหนงเปนหลวงกําธร สวน นาย
ล้ําเปนทิพเดชะ นายล้ํามีภรรยา คือแมนวล มีลูกสาวคือ แมลออ เมื่อแมลออมีอายุ 2 ขวบเศษ นาย
ล้ําก็ถูกจําคุกเพราะทุจริตตอหนาที่ แมนวลเลี้ยงดูลูกสาวมาตามลําพัง กอนตายจึงยกลูกสาวใหเปน
ลูกบุญธรรมของพระยาภักดี นายล้ําจําคุกอยู 10 ป ก็ออกจากคุกไปรวมคาฝนอยู กับจีนกิมจีนเง็กที่
พิษณุโลก พอถูกตํารวจจับไดก็แกขอกลาวหาเอาตัวรอดฝายเดียว ตอมาก็ตกอยู ในสภาพ
สิ้นเนื้อประดาตัว จึงตั้งใจจะมาอยูกับแมลออ ซึ่งมีอายุ 17 ป กําลังจะแตงงาน กับนายทองคําแต     
พระยาภักดีพยายามช้ีแจงใหนายล้ําเห็นแกลูกสาวไมตองการใหถูกคนอ่ืนรังเกียจวามีพอเปนคนขี้คุก
และฉอโกง จนในที่สุดเสนอเงินให 100 ชั่ง แตนายล้ําก็ไมยอม เมื่อแมลออกลับมาถึง นายล้ําจึงไดรูจัก
กับแมลออและไดประจักษวาตนเลวเกินกวาจะเปนพอของแมลออ ซึ่งหลอนไดวาดภาพพอไวในใจวา 
พอเปนคนดีที่หาที่ติไมไดเลย 

 2.6  นิทานคํากลอน เรื่อง พระอภัยมณี  ตอน  พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
 ผูแตง 
 พระสุนทรโวหาร (ภู) หรือที่ทุกคนรูจักกันในนามวา สุนทรภู เปนกวีคนสําคัญในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เมื่อวัน
จันทรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 บิดาเปนขาราชบริพารในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซ่ึงภายหลัง
ไดลาออกจากราชการกลับไปอยูบานเกิดที่บานกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดานั้นพ้ืนเดิมเปน
คนเมืองเพชรบุรีตามที่ปรากฏในนิราศเมืองเพชรแตมารับราชการเปนพระนมของพระองคเจาจงกล 
พระธิดาในกรมพระราชวังหลัง  บิดาและมารดาของสุนทรภูหยารางกันตั้งแตสุนทรภูยังเปนเด็กเล็ก
อยู สุนทรภูจึงอาศัยอยูกับมารดาและไดศึกษาเลาเรียน ณ วัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดารามริมคลอง
บางกอกนอย ตอมามารดาไดพาเขาไปถวายตัวเปนขาราชบริพารในกรมพระราชวังหลัง 
 เมื่อสุนทรภูเติบโตขึ้นเปนหนุมไดแอบชอบพออยูกับนางจัน ดวยความที่เปนคนเจาคารม
จึงไดลักลอบเขียนเพลงยาวใหนางจันอยูเรื่อยๆ จนบิดาของนางจันทราบเขาจึงสั่งคนใหจับตัวมาแลว
นําความขึ้นกราบบังคมทูลแกกรมพระราชวังหลัง สุนทรภูถูกตัดสินใหจําคุกแตไมนานนักก็ถูกปลอย
ตัวเพราะกรมพระราชวังหลังทิวงคต เมื่อสุนทรภูพนโทษจึงออกบวชแลวลาสิกขาบทมาสมรสกับนาง
จันและไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในพระองคเจาปฐมวงศ แตดวยนิสัยเจาชูของสุนทรภูประกอบกับ
ความชอบในสุราจึงทําใหทะเลาะกับนางจันอยูเนืองๆ จนพระองคเจาปฐมวงศทรงระอา สุนทรภูเกิด
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ความนอยใจจึงเดินทางไปเมืองเพชรบุรีเพ่ือไปอาศัยอยูกับหมอมบุนนาคซ่ึงเปนหมอมในกรม
พระราชวังหลัง 
 สุนทรภูไดกลับมารับราชการใหมอีกครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยเน่ืองดวยทรงโปรดการกวี สุนทรภูไดรับพระกรุณาใหดํารงตําแหนงขุนสุนทรโวหารในกรม    
ราชบัณฑิตและยังอยูในตําแหนงจางวางพระอาลักษณควบคูไปดวย ชีวิตของสุนทรภูในขณะนั้นมี
ความสุขมากและมีบุตรกับนางจันคนหน่ึงชื่อวาหนูพัด แตนิสัยเจาชูและความชอบในสุราของสุนทรภู
ยังคงเหมือนเดิมจนไปไดนางนิ่มมาเปนภรรยาอีกคน อันเปนเหตุใหนางจันโกรธ ในตอนท่ีทะเลาะกับ
นางจันนั้นสุนทรภูไดไปทํารายลุงของนางจันเขาจึงเปนเหตุสุนทรภูถูกจําคุกอีกครั้งหนึ่ ง ระหวางที่    
ติดคุกครั้งนี้เองท่ีสุนทรภูไดแตงพระอภัยมณีข้ึนเพ่ือขายเล้ียงชีพในยามที่ตกยากอยูในคุก 

 เมื่อพนโทษในครั้งหลังนี้สุนทรภูไดเปนพระอาจารยถวายอักษรใหเจานายในพระราชวงศ
หลายพระองค แตไมนานเม่ือสิ้นรัชกาลท่ี 2 สุนทรภูก็ตกที่นั่งลําบากดวยเคยทําใหขัดเคืองพระทัยแก
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว สุนทรภูจึงตองออกบวชอีกครั้งเพ่ือหนีราชภัยและไดออกเรือ
เดินทางไปในที่ตางๆ และแตงวรรณคดีไปพรอมๆ กันอีกหลายเร่ือง จนทายท่ีสุดไดมาพ่ึงพระบารมี
ของพระองคเจาลักขณานุคุณและกรมหม่ืนอัปสรสุดาเทพ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวขึ้นครองราชยสุนทรภูไดเขารับราชการอีกครั้งหนึ่งและไดรับบรรดาศักด์ิเปนพระสุนทร
โวหารจนถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2398 

 ในป พ.ศ. 2529 องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติได
ประกาศยกยอง เชิดชูเกียรติใหสุนทรภูเปนบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมระดับโลก ในวันที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2529 

 ลักษณะคําประพันธ 
 พระอภัยมณีแตงดวยกลอนสุภาพในลักษณะนิทาน 

 เนื้อเรื่องยอในบทเรียน 

 พระอภัยมณีอยูกับนางผีเสื้อสมุทรในถ้ําจนมีพระโอรสชื่อวาสินสมุทร สินสมุทรมีลักษณะ
ผสมระหวางพระอภัยมณีและนางผีเสื้อสมุทร พระอภัยมณีไดเลี้ยงและถายทอดความรูที่พระองคมี
ใหแกสินสมุทรจนหมดและมอบของสําคัญไวให คือ พระธํามรงคและผาคาดเอว วันหนึ่งเมื่อนางผีเสื้อ
สมุทรออกไปหาอาหาร ดวยความซุกซนสินสมุทรไดทดลองผลักหินปากถ้ําจนเปดแลวออกไปเท่ียว
เลนในทะเล สินสมุทรพบเงือกชราแตไมรูจักวาคืออะไรจึงนําเงื อกกลับไปใหพระอภัยมณี
ทอดพระเนตร พระอภัยมณีเห็นดังนั้นจึงเลาความจริงใหสินสมุทรฟงท้ังหมด สินสมุทรทราบความ
แลวก็เสียใจมาก เงือกฟงแลวไดออนวอนใหพระอภัยมณีสั่งใหสินสมุทรปลอยตนไปและใหสัญญาวา
จะพาพระอภัยมณีหนีพึ่งพระโยคีที่เกาะแกวพิสดารซ่ึงอยูหางออกไปราว 100 โยชน เงือกชราบอกวา
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การไปท่ีเกาะแกวพิสดารน้ันตนตองใชเวลาถึง 7 วัน วายน้ําไปในมหาสมุทรแตกลัวนางผีเสื้อสมุทรจะ
ตามทันเพราะนางผีเสื้อสมุทรน้ันมีพละกําลังมากเมื่ออยูในทะเลซึ่งใชเวลาเพียง 3–4 วันก็ไปถึงเกาะ
แลว เงือกชราแนะใหพระอภัยมณีทําอุบายลวงนางผีเสื้อสมุทรเพ่ือจะไดมีเวลาในการหลบหนี         
ตกกลางคืน ในวันเดียวกัน นางผีเสื้อสมุทรเกิดฝนรายวามีเทวดามาควักเอาดวงตานางท้ังสองออกแลว
เหาะหายไป นางตกใจต่ืนแลวเลาความฝนนั้นใหพระอภัยมณีฟงทั้งหมด พระอภัยมณีเห็นเปนโอกาสดี
จึงทํานายฝนไปวานางน้ันจะมีเคราะหรายอาจถึงแกชีวิตและแนะนําใหนางไปบําเพ็ญศีลอยูบนเขา 3 
วัน เพ่ือเปนการสะเดาะเคราะหและหามกินเนื้อสัตวเปนอันขาด นางผีเสื้อหลงกลพระอภัยมณี      
สินสมุทรทราบความโดยตลอดก็เสียใจจนพระอภัยมณีตองหาม พระอภัยมณีและสินสมุทรไดหนีไปกับ
ครอบครัวเงือก เมื่อครบ 3 วัน นางผีเสื้อสมุทรกลับมาไมพบใครจึงออกตระเวนทะเลตามหาดวยราง
เนรมิตเปนยักษแลวเรียกภูตผีในทะเลมาถามจนไดความและตามพระอภัยมณีไปทันภายใน 3 วัน    
สินสมุทรพยายามหามแลวแตนางผีเสื้อสมุทรไมฟง สินสมุทรจึงหลอกลอใหมารดาหลงทางเพ่ือให
เงือกลูกสาวพาพระอภัยมณีหนีไปใหถึงเกาะแกวพิสดาร เงือกชราสองผัวเมียถูกนางผีเสื้อฆาตายซ่ึงใน
ขณะเดียวกันพระอภัยมณี สินสมุทรและเงือกสาวไดหนีขึ้นเกาะแกวพิสดารทัน พระโยคีออกมาหาม
ปรามนางผีเสื้อสมุทรแตนางไมฟงและตอวายอนกลับมา พระโยคีจึงเสกทรายปกปองเกาะไวเพ่ือไมให
นางผีเสื้อสมุทรเขามาได 

 2.7 บทพากยเอราวัณ 
 ผูพระราชนิพนธ 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีพระนามเดิมวา “ฉิม” ทรงเปนพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี เมื่อ
พระชนมายุได 16 พรรษา ทรงไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวง
อิศรสุนทร ในคราวที่สมเด็จพระราชบิดาทรงปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร
เมื่อ พ.ศ. 2325 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดรับการยกยองวา เปน“ยุคทอง
ของวรรณคดี” ดานกาพยกลอนเจริญสูงสุด จนมีคํากลาววา “ในรัชกาลที่ 2 นั้น ใครเปนกวีก็เปน         
คนโปรด”พระองคมีพระราชนิพนธที่เปนบทกลอนมากมาย ทรงเปนยอดกวีดานการแตงบทละครท้ัง
ละครในและละครนอก มีหลายเรื่องที่มีอยูเดิมและทรงนํามาแตงใหมเพ่ือใหใชในการแสดงได เชน 
รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา 

 ลักษณะคําประพันธ 
 บทพากยเอราวัณแตงเปนกาพยฉบัง 16 จํานวน 40 บท 
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 เนื้อเรื่องยอในบทเรียน 

 อินทรชิตลูกของทศกัณฐกับนางมณโฑ เดิมชื่อรณพักตร เรียนวิชาศิลปศาสตร ณ สํานัก
ฤๅษีโคบุตร ภายหลังเรียนมนตชื่อมหากาลอัคคี สําหรับบูชาพระเปนเจาทั้งสามแลว ก็ไปนั่งภาวนาอยู
จนครบ 7 ป พระเปนเจาเสด็จมาพรอมกันทั้งสามองค พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร และบอก
เวทแปลงตัวเปนพระอินทร  พระพรหมประทานศรนาคบาศ และใหพรเม่ือตายบนอากาศ ถาหัวขาด
ตกลงพ้ืนดินใหกลายเปนไฟบรรลัยกัลป ตอเมื่อไดพานทิพยของพระพรหมมารองรับ จึงจะไมไหม          
พระนารายณประทานศรวิษณุปาณัม ครั้งหนึ่งทศกัณฐใหรณพักตรไปปราบพระอินทร เมื่อรบชนะ  
พระอินทร ทศกัณฐจึงใหชื่อใหมวา อินทรชิต แปลวามีชัยชนะแกพระอินทร เมื่อศึกติดลงกา อินทรชิต
ทําพิธีชุบศรพรหมาสตรแตไมสําเร็จ เพราะทศกัณฐบอกขาวการตายของกุมภกรรณ อินทรชิตจึงออก
รบโดยแปลงกายเปนพระอินทร และใหการุณราชแปลงเปนชางเอราวัณอันงดงามเม่ือทัพพระลักษณ
เห็นก็เคลิบเคลิ้มหลงกล อินทรชิตจึงแผลงศรนาคบาศถูกตัวพระลักษณและทัพวานร 

3.  การสอนวรรณคดีไทย 
 3.1 จุดมุงหมายของการสอนวรรณคดีไทย 
 ในการเรียนสอนวรรณคดีใหไดผลนั้น ครูตองทราบจุดมุงหมายของการสอนเพ่ือใหการ
สอนบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งผูรูและนักการศึกษาไดกลาวถึงจุดมุงหมายของ       
การสอนวรรณคดีไว ดังนี้ 
 หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518: 29-31) ไดเสนอความคิดไววา การเรียนการสอน
วรรณคดีประการแรก ควรใหนักเรียนไดทราบถึงประวัติของวรรณคดี เพ่ือท่ีจะไดรูวาวรรณคดีของ
ชาติมีวิวัฒนาการมาอยางไร มีงานชิ้นเอกอะไรบางและงานนั้นไดรับการยกยองเพราะเหตุใดเพ่ือให
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ประการที่สอง ควรใหนักเรียนไดเรียนวรรณคดีหลายแบบเพ่ือใหรูเนื้อ
เรื่อง โดยสรุปและสามารถพิจารณารายละเอียดของวรรณคดีจนเห็นคุณคาได ประการสุดทายตองมุง
ใหนักเรียนรูจักวรรณคดีนั้นๆ มีสวนสวยงามและสวนบกพรองตรงไหน โดยฝกใหนักเรียนเกิดความคิด
ที่จะติหรือชม 

 ประภาศรี สีหอําไพ (2535: 351-360) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนวรรณคดีวาควรเนน
ใหนักเรียนเกิดมโนทัศน มีความรูเนื้อเรื่องท่ีกระจางชัด มีความรู และเขาใจเก่ียวกับฉันทลักษณ 
สามารถถอดคําประพันธได เกิดความคิด จินตนาการ และสุนทรียภาพจากเร่ืองที่เรียน มีวิจารณญาณ 
รูจักวิจารณ เปรียบเทียบ และสามารถเรียนรูวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี จากวรรณคดี 
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 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2522: 159-160) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายการ

สอนวรรณคดีวา เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักความหมายของวรรณคดี  รูจักลักษณะขอบังคับตางๆของ       
คําประพันธที่ใช มีทักษะในการอานใหเห็นคุณคาของวรรณคดี เขาถึงอรรถรส สามารถวิจารณนิสัย
และการกระทําของตัวละครได 

 สมถวิล วิเศษสมบัติ (2536: 106-107) กลาววา การสอนวรรณคดีควรมุงใหนักเรียนตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดี และภาคภูมิใจในผลงานวรรณคดีของบรรพบุรุษ ใหเห็นสภาพชีวิตสังคมและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณคดี ใหจินตนาการ เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถนําความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนได 
 หมอมหลวงอัจจิมา เกิดผล (2536: 87-89) กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนวรรณคดีวา
ควรใหผูเรียนเห็นความสําคัญของวรรณคดี ทั้งในดานประโยชนตนและประโยชนสวนรวม รูจัก
รูปแบบทวงทํานองและลีลาของวรรณคดี รูจักสังเกตลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องแลว
เปรียบเทียบกับชีวิตจริง สามารถนําสวนดีไปใชและไมทาํตามในสวนที่ไมดี 

 พวงเล็ก อุตระ (2539: 6) ไดกลาววา ความมุงหมายของการสอนวรรณคดีเพ่ือใหเห็นคุณคา
ของวรรณคดีและงานประพันธที่ใชภาษาอยางมีรสนิยมในฐานะเปนวัฒนธรรมของชาติ  คือ ใหเกิด
ความซาบซึ้งในรสแหงความไพเราะของวรรณคดี อันประกอบดวย เสียง รสของคํา รสของความ 
เขาใจภาษาท่ีใชในวรรณคดีซึ่งเปนภาษาท่ีกวีเลือกสรรคําไพเราะและมีอํานาจ 

 จากจุดมุงหมายดังกลาว สรุปไดวา ในการสอนวรรณคดีนั้นควรใหผูเรียนไดตระหนักถึง
คุณคาของวรรณคดี เห็นความสําคัญในฐานะที่วรรณคดีเปนสมบัติและเปนวัฒนธรรมประจําชาติรูจัก
รูปแบบ รส ทวงทํานองและลีลาของวรรณคดีรวมไปถึงนิสัยของตัวละคร เพ่ือนํา ไปสูความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

 3.2 วิธีสอนวรรณคดีไทย 
 การสอนวรรณคดีนั้น ควรใชวิธีการหลายๆวิธี โดยไมเนนแบบครูบรรยายแตเพียงผูเดียว
หรือแบบใหนักเรียนทองจํา แตควรจะใหนักเรียนไดคิด และใชเหตุผลในการศึกษาคนควา 
 หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518: 30-33) กลาวถึงการสอนวรรณคดีสรุปไดวา 
ครูควรเริ่มใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอานโดยการใหนักเรียนอานตัววรรณกรรมทั้งเรื่อง จากนั้นควร
สอนใหนักเรียนเขาใจวรรณคดีหรือวิจักษโดยครูฝกใหนักเรียนเกิดความคิดที่จะติชมหรือพิจารณาสวน
ที่งามและบกพรองวาอยูตรงไหน ตัวละครตัวใดดีหรือเลวอยางไร เจตนาของผูแตงคืออะไร เมื่อครู
ทราบความคิดเห็นของนักเรียนแลวครูควรบอกความคิดของครูใหนักเรียนทราบดวยเพ่ือเปนการชี้
แนวทางหรือแนวความคิด จากนั้นใหนักเรียนตีความหรือวินิจฉัยสารและใหพิจารณากลวิธีและ
วิพากษวิจารณ 
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 ประภาศรี สีหอําไพ (2535: 351-360) กลาวถึงวิธีการสอนวรรณคดีวา เนื้อหาท่ีจะสอน
ไดแก มโนทัศน เนื้อหา ฉันทลักษณ คําศัพท การตีความบทประพันธ สุนทรียภาพ การอานทํานอง
เสนาะ ซึ่งครูจะตองกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน สวนในการสอนนั้นตองใหผูเรียนได
ทํากิจกรรมโดยใชความคิดพิจารณาดวยตนเองเปนสําคัญ และใชสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

 หมอมหลวงอัจจิมา เกิดผล (2536 : 96) ไดใหขอเสนอแนะในการสอนวรรณคดีไววาครู
ควรเขาใจเนื้อหาที่แทจริงของวรรณคดีท่ีจะนํามาสอน จัดหากิจกรรมเกมประกอบการสอน หาเทคนิค
ใหมๆ ที่ทําใหการเรียนการสอนไมนาเบื่อ ควรยกตัวอยางในปจจุบันที่นักเรียนสามารถเห็นไดอยาง
ชัดเจน เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ไมบังคับใหนักเรียนทองบทประพันธตางๆแตควร
ชี้ใหเห็นลีลาและความไพเราะของบทประพันธ แลวใหนักเรียนเลือกทองบทท่ีนักเรียนประทับใจแทน 
รวมทั้งกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรูจักวิจารณยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 สมถวิล วิเศษสมบัติ (2536: 135-136) ไดเสนอแนวทางการสอนวรรณคดีวาครูควรวางแผน
อยางละเอียด หาหนังสืออานประกอบ เตรียมเกร็ดความรูและจัดกิจกรรมในบทเรียนต้ังจุดมุงหมายไว
เปนเชิงพฤติกรรม คือ จุดประสงคการเรียนรู แลวจัดกิจกรรมการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค  
การเรียนรู สอนเด็กใหมีวิจารณญาณโดยยั่วยุใหเด็กคิด อภิปรายและตัดสินใจโดยใชเหตุผลท่ีถูกตอง
และควรใหทราบถึงประวัติความเปนมาของเรื่อง เชน ผูแตงคือใคร แตงสมัยใด เปนตน 

 ฐะปะนีย นาครทรรพ (2545: 8) กลาวถึงแนวการสอนวรรณคดีสรุปไดวา ตองปลูกฝงให
นักเรียนเคยชินกับสิ่งสวยงาม ความไพเราะลึกซึ้ง เพราะการเคี่ยวเข็ญใหนิยมตามครูจะไมทําใหเกิด
ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพที่แทจริงขึ้นมาได เด็กตองเกิดความซาบซึ้งในความไพเราะงดงามนั้นขึ้นมา
ได จึงควรสอนใหนักเรียนรูจักรสไพเราะของวรรณคดีและรูจักความสุขความเพลิดเพลินจากการอาน
วรรคดีเพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนวรรณคดีใหลึกซึ้งตอไป 

 จากแนวทางในการจัดการเรียนรูวิชาวรรณคดีนั้นสรุปไดวา ในการจัดการเรียนรูนั้นมี
แนวทาง คือ ครูผูสอนตองมีความเขาใจเน้ือหาของวรรณคดีใหถองแทกอน จึงสามารถถายทอด
วรรณคดีใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูจะตองกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน รวม
ไปถึงตองมีเทคนิคในการสอนท่ีหลายหลาย เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความรูสึกอยากท่ีจะเรียนรูวรรณคดี 
ครูผูสอนตองเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทองบทประพันธ
ตามความสนใจและชี้แนะใหผูเรียนเห็นความสําคัญและความไพเราะไปถึงความงามในดานวรรณศิลป 
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 3.3 แนวทางการจัดการเรียนรูวิชาวรรณคดีไทย 
 กรมวิชาการ (2546: 334) ไดเสนอวิธีสอนวรรณคดีสรุปได ดังนี้ 
 1. อานเขาใจ การอานเขาใจนับเปนขั้นตอนแรกในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่ง
ครูตองเตรียมการสอน โดยอานวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีจะสอนน้ันใหเขาใจ และการจัดการเรียน      
การสอนใหนักเรียนเขาใจดวย ดังนี้ 
  1.1 เขาใจเรื่อง สามารถจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องไดสามารถตอบ
คําถามไดวา เร่ืองนั้นคือเร่ืองอะไร กลาวถึงใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําอยางไร และผลของ        
การกระทํานั้นเปนอยางไร 
  1.2 เขาใจศัพท คือ สามารถเขาใจความหมายของศัพทยากหรือศัพทตางยุคสมัย 

 2. ไดเสียงเสนาะ การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ไมวาจะเปนรอยแกวหรือรอยกรอง
ลวนมีเสียงเสนาะของบทประพันธ หากจะยกตัวอยางใหนักเรียนเขาใจถึงความสําคัญของเสียงก็ทําได
โดยยกตัวอยางขอความมาสักประโยค แลวครูอานออกเสียงแตกตางกันเปนอานออกเสียงธรรมดา กับ
อานออกเสียงตามอารมณของขอความ นักเรียนจะพบวา เสียงเสนาะของขอความน้ันอยูที่ลีลาการ
อานออกเสียงใหเหมาะสมกับขอความ 

 3. เจาะแนวคิดสําคัญ การสอนใหนักเรียนสามารถจับแนวคิดสําคัญของเร่ือง (theme) ได
จะตองใหนักเรียนอานเขาใจเสียกอน แลวจากนั้นสามารถที่จะประมวลเร่ืองที่อานท้ังหมดเพ่ือ
วิเคราะหดูวาสาระตางๆ ทั้งหลายของเรื่องที่อานตางมุงสูประเด็นเดียวกันอยางไร หากสามารถ
วิเคราะหและจับสาระที่หลากหลายของเร่ืองไดวา ทายที่สุดแลวสาระเหลานั้นมุงสูผลอยางเดียวกัน     
ก็แสดงวาผูอานมีศักยภาพในการอานสูงในระดับท่ีสามารถวิเคราะหวินิจฉัยสารได สามารถที่จะ
เชื่อมโยงสาระหรือเหตุการณตางๆ ในเรื่อง และสามารถอธิบายสาระหรือเหตุการณตางๆ เหลานั้นได
อยางมีเหตุผล การสอนจับแนวคิดสําคัญอาจทําไดโดยครูคอยชวยกระตุนหรือแนะวิธีคิดพิจารณา
สาระสําคัญใหนักเรียนคนพบดวยตนเองไดโดยงาย ก็จะทําใหนักเรียนภูมิใจจากนั้นก็กระตุนใหคิดตอ
วาสาระสําคัญเหลานี้มุงสูผลอยางเดียวกันคืออะไร ทั้งนี้อยาลืมชี้ใหนักเรียนเขาใจวาสาระสําคัญอาจมี
หลายประเด็น แตแนวคิดสําคัญจะตองมีเพียงประเด็นเดียวเทานั้น 

 4. หมั่นวิเคราะหวินิจฉัย การสอนใหนักเรียนรูจักวิเคราะหวินิจฉัย คือ การสอนให
นักเรียนสามารถแยกแยะและพิจารณาเรื่องท่ีอานไดทั้งรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีและการใชภาษาวา     
แตละองคประกอบมีรายละเอียดอยางไร 
 5. ใสใจวิพากษวิจารณ การสอนใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานมี
ความสําคัญ เมื่อสามารถวิเคราะหวินิจฉัยรายละเอียดตางๆ และสามารถแสดงใหเห็นความประสาน
สัมพันธขององคประกอบตางๆเหลานั้นไดอยางมีเหตุผลเชื่อมโยงเขาดวยกัน เพ่ือแสดงความคิดเห็น
ของตนประกอบไดอยางกลมกลืนแลว ก็เรียกไดวา รูวิพากษวิจารณ การสอนในข้ันนี้มุง ท่ีจะให
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นักเรียนเขียนบทวิจารณอาจจะเปนเรื่องยากเกินไป แตครูผูสอนสามารถเลือกใชกลวิธี การสนทนา 
ซักถาม หรือใชบทบาทสมมติวา ถานักเรียนเปนตัวละครนั้นๆ นักเรียนจะหาทางออกของปญหา
อยางไร เหตุใดจึงเลือกทางออกเชนนั้น แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานก็นับไดวาเปนการ
สอนวิจารณในระดับหนึ่ง 
 6. ประสานกิจกรรม หากครูผูสอนรูจักเลือกกิจกรรมตางๆ ใชประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม จะทําใหการเรียนการสอนสนุกสนานและนาสนใจย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังชวย
ใหนักเรียนเขาใจและจําเนื้อหาไดดียิ่งขึ้นดวย กิจกรรมในการสอนวรรณคดี เชน กิจกรรมบทบาท
สมมติ กิจกรรมการแสดงละคร กิจกรรมขับรองฟอนรํา กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมคนควา กิจกรรม
ทายปญหา 
 7. สัมพันธเนื้อหา การเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมใหสัมพันธเนื้อหาอ่ืนๆทั้งใน
วิชาเดียวกันและตางวิชา เชน สอนใหสัมพันธกับราชาศัพท สอนใหสัมพันธกับหลักภาษา สอนให
สัมพันธกับเนื้อหาวชิาประวัติศาสตรและภูมิศาสตร 

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
 4.1 ความเปนมาของทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
 ในป ค.ศ.1930 Rosenblatt ไดพัฒนาแนวคิดและสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับกระบวนการอาน
วรรณคดี โดยเขียนหนังสือชื่อLiterature as Exploration ในป ค.ศ.1938 และ The Reader, the 

Text, the Poem ในป ค.ศ.1978 Rosenblatt (1995: 5; 24-28, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 
2547: 36) กลาววา สิ่งแรกที่ผูสอนวรรณคดีทุกคนควรยอมรับ คือ ธรรมชาติของวิชาวรรณคดี จะตอง
เกี่ยวของกับประสบการณชีวิต ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการอานวรรณคดี คือ ผูอานจะนํา
ประสบการณชีวิตของตนเองมาเช่ือมโยงกับเรื่องราวในวรรณคดี Rosenblatt ไดศึกษากระบวนการท่ี
เกิดขึ้นระหวางตัวบทกับผูอานและยืนยันวาประสบการณสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการเขาใจ
ประสบการณในวรรณคดี แลวเรียกรองใหมีการสํารวจการตอบสนองท่ีผูอานมีตอวรรณคดี โดยเนนวา
ผูสอนวรรณคดีควรมีบทบาทในการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูสึกตอศิลปะการใชถอยคํา และแนะนํา
แนวทางใหผูเรียนไดสัมผัสมรดกทางวรรณศิลปดวยประสบการณของตนเอง เนื้อเรื่องวรรณคดีจึง
ดํารงอยูในกระบวนการระหวางผูอานกับตัวบท ทั้งตัวบทและผูอานเปนองคประกอบสําคัญใน
กระบวนการสรางความหมายจากวรรณคดี 

 นักวรรณคดีและนักวิชาการวรรณคดีหลายคนตางยอมรับกันทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานของ Rosenblatt มีอิทธิพลตอการเรียนการสอนวรรณคดีอยางยิ่งมาโดยตลอดในชวงหก
ทศวรรษถึงปจจุบัน ดังที่ Church (1997) กลาวถึงทฤษฎีนี้เปลี่ยนจุดเนนจากเนื้อเรื่องมาเปนการ
สรางปฏิกิริยาตอบสนองที่ผูอานมีตอเนื้อเรื่อง ทฤษฎีไดรับความนิยมอยางยิ่ง เพราะใหอิสระแกผูอาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 
ในการตัดสินวาวรรณคดีเรื่องนั้นมีอิทธิพลอยางไรตอตน และตองการใหผูอานคนพบความซาบซ้ึงใจ
ในการอานวรรณคดีดวยประสบการณของตนเอง 

 4.2 สาระสําคัญของทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
 Rosenblatt (1994: 13-16, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 36-37) ไดเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอานสรุปไดวา วรรณคดีเปนสิ่งเราที่ทําใหเกิดความ
เชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมกับถอยคําในเรื่อง ผูอานจะตองคนหาความหมายดวยตัวเอง โดย
นําประสบการณเดิมของตนเขามาตีความ และสรางความเขาใจความหมายจากวรรณคดี เนื้อเรื่องใน
วรรณคดีเปรียบเสมือนโนตดนตรีที่คีตกวีสรางไวใหผูอ่ืนนําไปเลน เสียงดนตรีที่เกิดจากผูเลนแตละคน 
แมวาจะมาจากโนตเพลงเดียวกันจะมีความแตกตางกัน ในการอานวรรณคดีก็เชนเดียวกัน ผูสอน
วรรณคดีจึงตองสังเกตกระบวนการท่ีผู เรียนนําประสบการณของตนมาทําความเขาใจความหมายใน
วรรณคดีไดอยางไร ประสบการณของผูอานจึงเปนวัตถุดิบในการผลิตประสบการณใหมจากวรรณคดี 
การสอนวรรณคดีจะตองพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสามารถสรางความหมายในตัวบท โดยการให
ผูเรียน คิดไตรตรองตัวบทนั้น 

 สาระสําคัญของทฤษฎีการตอบสนองของ Rosenblatt สรุปไดดังนี้ 
 1.  วรรณคดีคือสิ่งเราที่กระตุนความสนใจของผูอาน และทําใหผูอานเชื่อมโยงประสบการณ
เดิมของตนกับความหมายของถอยคําในเนื้อเรื่อง 
 2.  ผูอานจะนําประสบการณเดิมของตนมาสัมพันธกับตัวบท และสรางประสบการณใหม
จากความทรงจํา ความคิด และความรูสึก ความหมายในวรรณคดีจึงเกิดจากตัวบทและประสบการณ
ของผูอาน 

 3.  ผูอานมีหนาที่ตีความตัวบท ตัวบทมีหนาที่สรางปฏิกิริยาตอบสนองใหเกิดกับผูอาน
เปนรายบุคคล 

 4.  การสรางความเขาใจวรรณคดีไมไดเกิดขึ้นในลักษณะโดดเดี่ยว แตเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

 5.  การสรางความเขาใจวรรณคดีเปนประสบการณสวนบุคคล ประสบการณของผูเรียน
เปนหัวใจของการสรางประสบการณทางวรรณคดี 
 6.  ประสบการณจากการอานวรรณคดี เกิดจากการตีความของผูเรียนแตละคนและการ
ขยายขอบเขตความเขาใจ โดยการแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน เมื่อผูเรียนไดคิดไตรตรองวรรณคดี 
ผูเรียนจะสามารถพัฒนานิสัยรักการอานไดอยางยั่งยืนตลอดชีวิต 

 7.  การอานวรรณคดี คือ การสรางประสบการณระหวางผูอานกับตัวบท ผูอานจะเติม
ความคิดเห็นของตนลงไปในตัวอักษร ตัวอักษรจึงเปนสื่อความคิด และความรูสึกของผูอาน ผูอานจะ
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เขาถึงวรรณคดีไดโดยใชความคิด อารมณ และประสบการณเดิมของตน วรรณคดีมีหนาที่ สราง
ประสบการณใหมใหผูอาน และมีบทบาทในการสรางความหมายในวรรณคดี 

 นอกจากน้ี Rosenblatt ไดอธิบายความสัมพันธของวรรณคดีกับการคิดไตรตรอง สรุปได
วาประสบการณจากวรรณคดีและประสบการณในชีวิตจริงของผูเรียนกอใหเกิดกระบวนการคิด
ไตรตรอง โดยอางอิงแนวคิดของ Dewey และนักปรัชญาในสาขาปฏิบัตินิยม (Pragmatist) วา การ
คิดไตรตรองในชีวิตจริงจะเกิดข้ึนเมื่อมีความขัดแยง ความคับของใจ ทําใหเกิดทางเลือกในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดประเภทนี้จะเกิดในสถานการณที่ตึงเครียดและกดดันซึ่งวรรณคดีได
กําหนดสถานการณเชนน้ันไวเสมอ และสรางความขัดแยงที่คลายคลึงกับสถานการณในชีวิตจริง 
กระบวนการคิดไตรตรอง ประสบการณในวรรณคดี คือ กระบวนการนําไปสูการไตรตรอง
ประสบการณในชีวิตจริง ดังนั้น การศึกษาวรรณคดีจึงควรตั้งอยูบนรากฐานของประสบการณจาก
วรรณคดี ซึ่งแทจริงแลวก็คือประสบการณจําลองของผูอานนั่นเอง ถาบุคคลไดรับการสงเสริมใหฝก   
การคิดไตรตรองอยูเสมอก็จะกลายเปนนิสัย มีความพรอมในการคิดและสามารถคิดไตรตรองใน
สถานการณจริงทีจ่ะตองตัดสินใจไดอยางดียิ่ง 
 จากสาระสําคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอานสรุปไดวา  ทฤษฎีนี้เนนการนํา
ประสบการณเดิมของผูเรียนหรือของผูอาน ประสบการณจากชีวิตจริงมาเชื่อมโยงกับวรรณคดีที่เรียน
โดยมีการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูวรรณคดีใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 4.3 การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
 Rosenblatt (1995: 48; 63-64, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 39) ได
อธิบายการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานสรุปไดดังนี้ 
 1.  ผูสอนวรรณคดี ควรสงเสริมใหผูเรียนตระหนักวาสิ่งสําคัญที่สุดในการเรียนวรรณคดี
คือ การเขาใจชีวิตมนุษยและสังคม 

 2.  การสอนวรรณคดีควรพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล ใหผูเรียนสราง
ความหมายและคิดไตรตรองอยางมีวิจารณญาณดวยตนเอง 
 3.  ผูเรียนควรมีอิสระในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา  
ความเขาใจ และเกิดการตอบสนองตอวรรณคดีตามศักยภาพของแตละคน ควรสรางบรรยากาศหรือ
สถานการณการเรียนการสอนท่ีทําใหผู เรียนรูสึกอบอุนและอิสระ ในการแสดงความรูสึกและ        
ความคิดเห็น ผูสอนจะตองพยายามสรางนิสัยรักการอานและทัศนคติในการวิพากษวิจารณและ
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความเขาใจวรรณคดีในบริบทของอารมณและความสนใจใฝรูของ ผูเรียน 
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บรรยากาศการเรียนการสอนที่อิสระ ผอนคลาย และปลอดภัย จะทําใหผูเรียนแสดงการตอบสนองตอ
วรรณคดีอยางเปนธรรมชาติ โดยไมเสแสรงแกลงทํา 
 นอกจากนี้ นักวิชาการวรรณคดีที่นําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอานไป
ประยุกตใชและขยายผล ไดอธิบายแนวทางในการจั ดการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎี          
การตอบสนองของผูอานไวดังนี้ 
 Matin (1989: 377-378, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 40) ไดเปรียบเทียบการเรียน
การสอนวรรณคดีแบบเดิม (Aristotelianism) กับการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอาน สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบเดิมผูสอนมีบทบาทในการวิเคราะหวรรณคดีและตั้ง
คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาเร่ืองใหผูเรียนตอบ ไมเนนการเรียนรูโดยการคนพบของผูเรียน สวนการเรียน
การตอบสนองตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ผูสอนมีบทบาทในการสงเสริมใหผูเรียนคิด และ
อธิบายความรูสึกของตนที่เกิดจากการอานวรรณคดี 
 Probst (1984: 33-35 และ1987, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 40) ได
อธิบายการนําทฤษฎีการตอบสนองของผูอานไปใชในการเรียนการสอนวรรณคดี สรุปไดดังนี้  
 1. ผูสอนควรเสริมใหผูเรียนเชื่อมั่นในการตอบสนองของตนที่เกิดจากการอาน ไมวาจะ
เปนดานอารมณ การเชื่อมโยงประสบการณ ความทรงจํา จินตภาพ หรือความคิดเห็น ควรสงเสริมให
ผูเรียนแสดงการตอบสนองอยางชัดเจน โดยสํารวจการตอบสนองท่ีเกิดขึ้นจากตัวบทและจาก
ประสบการณอ่ืนๆ รวมทั้งใหผูเรียนสะทอนการตอบสนอง และวิเคราะหการตอบสนองของตน 
 2.  บรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะของการรวมมือมากกวาการแขงขัน ในการ
อภิปราย  ไมควรมีการตัดสินวาใครถูกหรือผิด แพหรือชนะ แตควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดที่
ชัดเจนและพัฒนาความคิดของตน การอภิปรายในชั้นเรียน ไมวาจะเปนการอภิปรายระหวางผูเรียน
กับผูสอนหรือการอภิปรายระหวางผูเรียนดวยกัน ควรเปนบรรยากาศของการยอมรับความคิด และ
เห็นความสําคัญซึ่งกันและกัน 
 3.  ควรเนนความรูที่เกิดจากการสะทอนความคิดของผูเรียน และการอภิปรายมากกว า
ความรูที่ปรากฏเปนตัวอักษร แมวาความสามารถในการอานวรรณคดีจะเก่ียวของกับการสังเกตภาษา
และการพิจารณารูปแบบเพ่ือการแสดงการตัดสินคุณคาของวรรณคดี องคประกอบเหลานี้ยังคง
ความสําคัญในการเรียนการสอนวรรณคดีแตทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเสนอแนวทางวาการเรียน
การสอนวรรณคดีควรนําไปสูความเขาใจชีวิตและสังคม และใหอิสระแกผูเรียนมากกวาการจํากัด
ความคิดและประสบการณ 
 4.  ในการอภิปรายจะตองเนนประเด็นที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการตอบสนอง  ผูสอนควร
สนับสนุนใหผูเรียนวิเคราะหสาระที่อยูในบทเรียน โดยการตีความเพ่ือคนหาความหมายที่แฝงอยูใน
วรรณคดีเรื่องนั้น 
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 5.  ผูสอนจะตองสรางบรรยากาศท่ีเนนการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาการเรียนรูแบบ
แขงขัน ในการอภิปรายไมควรตัดสินวาถูกหรือผิด แพหรือชนะ แตควรเปนการสรางความคิดใหมจาก
บทเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึง มีการปรับเปลี่ยนความคิดและยอมรับ
ความคิดของผูอื่น เพ่ือขยายมุมมองเก่ียวของกับวรรณคดี 
 6.  ควรใหผูเรียนเชื่อมโยงการอานวรรณคดีเรื่องนี้กับเรื่องอ่ืนๆ ที่เคยอานมาแลวรวมทั้ง     
การอภิปรายในประเด็นอ่ืนๆ หรือประสบการณ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับวรรณคดีและการพิจารณา
วรรณคดีเรื่องอ่ืนๆ ที่ผูเรียนควรอานตอไป 

 Brown และ Stephens (1995: 221-224, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 42) 
ไดเสนอแนะการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน สรุปไดดังนี้ 
 1.  การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู (classroom learning 

community)  
 ผูสอนควรใชการอภิปรายในชั้นเรียนโดยนําประเด็นตางๆ ที่เปนความขัดแยงในวรรณคดี
แลวสงเสริมใหผูเรียนเกิดการตอบสนอง ประเด็นตางๆเหลานี้ ผูสอนอาจเปนผูกําหนด หรือใหผูเรียน
เปนผูกําหนดก็ได เมื่อผูเรียนเกิดการตอบสนองแลว ก็ใหผูเรียนอภิปรายตอไปวา รูสึกอยางไรกับ
สถานการณความขัดแยงและการแกไขปญหา ซึ่งจะทําใหผูเรียนพัฒนาไปสูการตอบสนองในระดับ
ตางๆตอไป 

 2.  การแบงกลุมศึกษาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น (student sharing and study 

groups) 
 ผูสอนควรใหผู เรียนแบงกลุมศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางในการอานและการอภิปราย
เกี่ยวกับวรรณคดี แลวอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประเด็นนั้น เชน ผูเรียนอาจจะแสดง
ปฏิกิริยาตอตัวละครในวรรณคดี โดยการแสดงความรูสึกวาชอบหรือไมชอบ เปนตน 

 3.  การเรียนรูเปนคู (learning partners)  
 ผูสอนควรใหผูเรียนจับคูสนทนากับเพ่ือนรวมชั้น เพ่ือเปนขอมูลสําหรับนําไปเขียนบันทึก   
การเรียนรูการตอบสนองตอวรรณคดี (literary response journals) ในขั้นน้ีผูเรียนจะไดสํารวจ
ความรูสึกท่ีเกิดจากการอานวรรณคดีและตัดสินใจวาจะแสดงการตอบสนองตอวรรณคดีเรื่องน้ีอยางไร 
 4.  การเรียนรูรายบุคคล (individual learning) 
 ผูสอนควรใหผู เรียนตรวจการตอบสนองของตนท่ีมีตอวรรณคดีที่อาน และสรุปวา
วรรณคดีเรื่องนี้สงผลกระทบอยางไร แลวแสดงการตอบสนองที่ตนมีตอวรรณคดีโดยการเขียนบันทึก
การเรียนรู 
 การสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานสรุปไดวา ในการเรียนการสอนนั้น
ควรมุงเนนใหผูเรียนคนหาความรูดวยตัวเอง มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพ่ือสงเสริมให
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ผูเรียนทําความเขาใจโดยการเชื่อมโยงประสบการณของตัวเองกับสิ่งท่ีอานและผูสอนควรตรวจในส่ิงที่
ผูเรียนเขียนบันทึกตอบสนองความรูมา เพ่ือดูวาผูเรียนมีความเขาใจในวรรณคดีเปนรายบุคคลอยางไร 
 4.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
 รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานของ พรทิพย       
ศิริสมบูรณเวช เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนามาจาก ทฤษฎีการตอบสนองของผูอานของ Rosenblatt

การเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู อานของพรทิพย ศิริสมบูรณเวช       
เปนนวัตกรรมการเรียนรูวรรณคดีไทยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเปนทางเลือกหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนวรรณคดีใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและธรรมชาติของวิชา รูปแบบนี้จะ
สามารถนําไปใชกับผูเรียนไดทุกระดับ โดยพิจารณาคัดเลือกวรรณคดีและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะและศักยภาพของผูเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบนี้ คือ เสริมสรางความสามารถของ
ผูเรียนดานการตอบสนองตอวรรณคดี การอานเพ่ือความเขาใจและการคิดไตร ตรอง (พรทิพย           
ศิริสมบูรณเวช, 2547: 178) รายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอานของ พรทิพย ศิริสมบูรณเวช ที่ผูวิจัยนํามาศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี หลักการและข้ันตอน ดังนี้ 

4.4.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 
  รูปแบบการเรียนสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานมีหลักการ    
4 ประการ คือ 

1.  หลักการดานการสรางความเขาใจจากประสบการณ  
ผู เ รียนสรางความเขาใจในการอานวรรณคดีจากประสบการณเดิมของตน             

ในการเรียนการสอนวรรณคดี รูปแบบการเรียนสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน
นี้เนนการจัดสถานการณใหผูเรียนนําประสบการณเดิมของตนมาเช่ือมโยงกับวรรณคดี 

2.  หลักการดานความแตกตางระหวางบุคคล 

ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพในการเขาใจวรรณคดีแตกตางกันตามประสบการณเดิม
ของแตละคน รูปแบบการเรียนสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานนี้ เนนการให
เสรีภาพแกผูเรียนในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็นและการยอมรับการแสดงการตอบสนองตอ
วรรณคดีของผูเรียนโดยปราศจากอคติ 

3.  หลักการดานการมีปฏิสัมพันธ 
ผูเรียนควรมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู โดยแลกเปล่ียนความรูสึกความคิดเห็น

ของตนกับผูอ่ืน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรองและการตอบสนองตอวรรณคดี  รูปแบบ
การเรียนสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานนี้ เนนการจัดสภาพการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันในชั้นเรียน 
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4.  หลักการดานการทบทวนและการคิดไตรตรอง 
ผูเรียนแตละคนควรมีโอกาสทบทวนและคิดไตรตรองประสบการณจากการอาน

วรรณคดีและขอมูลปอนกลับ โดยการเขียนบันทึกการเรียนรู แลวจับคูแลกเปล่ียนกันอาน  รูปแบบ  
การเรียนสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานนี้ เนนการใหขอมูลปอนกลับในบันทึก
การเรียนรูของผูเรียน เพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอานวรรณคดีและใหผูเรียนเห็นมุมมองใน         
การตอบสนองตอวรรณคดีที่หลากหลายมากข้ึน 

4.4.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน

ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น แตละข้ันมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 สรางความเขาใจเบ้ืองตนในการอาน 

   1.1 อานเนื้อเรื่องวรรณคดีตอนที่กําหนด 

1.2 สรุปความเขาใจในการอานวรรณคดีตามศักยภาพ 

1.3 นําเสนอความเขาใจในการอานเนื้อเรื่องโดยการพูด หรือการเขียนตาม
ศักยภาพของตน 

1.4 รวมกันอภิปราย และสรุปเนื้อเรื่องวรรณคดีตอนท่ีเปนบทเรียน 

ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ 
   2.1 นําเสนอตัวอยางขอความ หรือตัวอยางเหตุการณในวรรณคดีหรือ
ประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวของกับวรรณคดีมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

   2.2 นําเสนอประสบการณของตนท่ีเกี่ยวของกับขอความ เหตุการณหรือ
ประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวของกับวรรณคดี 
   2.3 อภิปรายรวมกัน เพ่ือเชื่อมโยงประสบการณของผูเรียนกับวรรณคดีให
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ 
   3.1 แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ใหผูเรียนรูและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

   3.2 รวมกันกําหนดประเด็นอภิปราย หรืองานกลุมในลักษณะอ่ืนๆที่
เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องวรรณคดี 

   3.3 อภิปรายหรือทํางานกลุมที่ไดรับมอบหมาย โดยเนนการแสดงความ
คิดเห็นที่เชื่อมโยงประสบการณกับวรรณคดี 
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ขั้นที่ 4 ใหและรับขอมูลปอนกลับ 

   4.1 ผูแทนของแตละกลุมนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

   4.2 รวมกันอภิปราย และนําเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยการใหและรับ
ขอมูลปอนกลับซึ่งกันและกัน 

ขั้นที่ 5 ทบทวนและเขียนบันทึกการตอบสนอง 
   5.1 ชวยกันทบทวนเน้ือหา แลวสรุปประเด็นสําคัญจากการเรียนรูในกลุม
ยอยและการนําเสนอผลงานกลุมในชั้นเรียน 

   5.2 เขียนบันทึกการเรียนรู โดยการแสดงความรู ความเขาใจความรูสึก 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีอยางอิสระ สงใหผูสอนตรวจพิจารณา 
   5.3 ตรวจพิจารณาบันทึกการเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับในบันทึก      
การเรียนรูของผูเรียนแตละคนแลวสงคืนบันทึกการเรียนรูใหผูเรียน 

   5.4 จับคูแลกเปล่ียนกันอานบันทึกการเรียนรูทุกครั้ง โดยเปลี่ยนคูอาน
เพ่ือใหรับทราบความคิดเห็นของผูเรียนคนอื่นๆอยางหลากหลาย 

4.4.3 การวัดและประเมินผล 
  การวัดและการประเมินผลการเขียนบันทึกความรู ในรูปแบบการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานของพรทิพย ศิริสมบูรณเวช ใชตามแนวคิดของ 
Brown และ Stephen โดยจําแนกความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดีเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับขอเท็จจริง ( facture level) 
  ผูอานแสดงความเขาใจตัวบทโดยการอธิบายเหตุการณในเน้ือเรื่องเหมือนกับ       
การรายงานขาวหนังสือพิมพ โดยการระบุรายละเอียดของเหตุการณตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 

2. ระดับความรูสึกรวม (empathic level) 
ผูอานเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวละครกับเหตุการณ หรือสถานการณในเร่ือง

โดยการพยายามทําความเขาใจอารมณความรูสึกนึกคิดของตัวละคร 
3. ระดับการวิเคราะห (analytical level) 

  ผูอานใชการอานรายละเอียด (close reading) ในการพิจารณาองคประกอบของ
เรื่อง เชน พัฒนาการของตัวละคร การใชสัญลักษณ แนวคิด และน้ําเสียงของผูแตง 

4. ระดับความเห็นใจ (sympathetic level) 
  ผูอานแสดงการตอบสนองตอสถานการณในเรื่อง โดยระบุความรูสึกเห็นใจที่มีตอ
ชะตากรรมของตัวละคร และเขาใจพฤติกรรมของตัวละครมากข้ึน 
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5. ระดับการวิจารณ (critical level) 

  ผูอานตีความและคิดไตรตรองคุณคาของวรรณคดี โดยเชื่อมโยงความรู ความเขาใจ 
และทัศนคติที่มีตอเร่ือง 
 จากระดับความสามารถในการตอบสนองของผูอานที่กลาวมาน้ัน สรุปไดวา ระดับ
ความสามารถแตละระดับนั้นจะขึ้นอยูกับความเขาใจในการเรียน การรูสึกรวม การวิเคราะห วิจารณ 
จึงจะพัฒนาไปสูระดับความสามารถในการตอบสนองของผูอานที่สูงขึ้นได 
 ในการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานนี้ ผูวิจัยไดใชขั้นตอนในการจัดการเรียนรูและ    
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามรูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอานของพรทิพย ศิริสมบูรณเวช 

5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน  

 พรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 180) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย ตามทฤษฎีตอบสนองของผูอานเพ่ือเสริมสรางความสามารถดานการตอบสนอง
วรรณคดี การอานเพ่ือความเขาใจและการคิดไตรตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางเปนนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 34 คน แบงเปน
กลุมทดลอง 17 คน และกลุมควบคุมจํานวน 17 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบ
ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ แบบบันทึกการเรียนรู แบบบันทึกผลการสอนและแบบ
บันทกึการสัมภาษณ ผลวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนความสามารถดานการตอบสนองตอวรรณคดี 
การอานเพ่ือความเขาใจและการคิดไตรตรองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ความสามารถของผูเรียนกลุมทดลองดานการตอบสนองตอวรรณคดี การอานเพ่ือความเขาใจ
และการคิดไตรตรองเปนผลมาจากการใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

 ปาริชาต ตามวงค (2550: 99-100) ไดวิจัยเรื่องผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานท่ีมีตอความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและเจตคติตอ
วรรณกรรมลานนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของการใช
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานท่ีมีตอความสามารถในการอานเพ่ือ
ความเขาใจ และเจตคติตอวรรณกรรมลานนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ และเจตคติตอวรรณกรรมลานนาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี       
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การตอบสนองของผูอานกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 87 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูวรรณกรรมลานนา แบบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและแบบวัดเจตคติ
ตอวรรณกรรมลานนา ผลจากการวิจัยพบวาความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและเจตคติตอ
วรรณกรรมลานนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 เนตรนภา ประสิงห (2553: 75) ไดวิจัยเรื่องผลการเรียนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอานท่ี
มีตอความเขาใจในการอานวรรณคดีรอยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองจอก
พิทยานุสรณ สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการ
อานวรรณคดีรอยกรองเพ่ือความเขาใจของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนั กเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 42 คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน ผลจากการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการอานวรรณคดีรอยกรองเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสูงขึ้นหลังจากไดรับการ
สอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเจตคติของผูเรียน    
ดีขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน  

 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 Garrison (1991) ไดวิจัยเกี่ยวกับการตอบสนองทางการอานของผูเรียนในมหาวิทยาลัยท่ี
มีตอการอานบทเรียนวรรณคดีและบทเรียนท่ีไมเปนวรรณคดีเพ่ือศึกษาวาผูอานรับรูเนื้อหาของ
บทเรียน ที่เปนวรรณคดีกับบทเรียนที่ไมเปนวรรณคดีเหมือนกันหรือไม รูปแบบการเขียนมีอิทธิพลตอ         
การตอบสนองของผูอานหรือไม และการรับรูของผูอานมี อิทธิพลตอความ คิดเห็น กลยุทธและ       
การตอบสนองในการอานอยางไร กลุมตัวอยางเปนผูเรียนเพศหญิง 29 คนและเพศชาย 4 คน         
ในชั้นเรียนภาษา ซึ่งมีผูเรียนหลากหลายชั้นป ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางเขียนแสดงการตอบสนองอยาง
อิสระที่มีตอการอานบทเรียนจํานวน 6 บท ทั้งบทเรียนท่ีเปนวรรณคดีและไมใชวรรณคดีและใหตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับการอานและการเขียน 

 ผลการวิจัยพบวาผูอานรับรูคุณลักษณะของบทเรียนที่เปนวรรณคดีกับบทเรียนที่ไมเปน
วรรณคดี ผูอานมีความคิดเห็นและกลยุทธในการอานบทเรียนที่เปนวรรณคดีกับบทเรียนที่ไมเปน
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วรรณคดีแตกตางกัน กลุมตัวอยางสวนใหญชอบการตอบสนองโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู มีเพียง
เล็กนอยท่ีชอบการเขียนรายงาน และมีจํานวนนอยที่สุดที่ชอบการเขียนทั้งสองแบบ นอกจากนี้ พบวา
การเขียนบันทึกการเรียนรูมีความสัมพันธกับบทเรียนที่ เปนวรรณคดี สวนการเขียนรายงาน              
มีความสัมพันธกับบทเรียนที่ไมเปนวรรณคดี กลุมตัวอยางเห็นวารูปแบบการเขียนมีความเหมาะสม
กับรูปแบบบทเรียนอยางใดอยางหนึ่ง การตอบสนองโดยการเขียนเปนวิธีการที่ผูอาน ไดแสดง
ความคดิเชิงไตรตรอง และเชื่อมโยงความคิดของผูอาน  

 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพพบวา ในการตอบสนองตอบทเรียนท่ีเปนวรรณคดีกับ
บทเรียนที่ไมเปนวรรณคดี แมวาผูอานจะไตรตรองจากประสบการณของตน แตผูอานก็จะใชวิธีการ
แตกตางกัน กลาวคือ ในการตอบสนองตอบทเรียนที่ เปนวรรณคดี ผูอานจะเนนการจินตนาการถึง
อนาคต สวนในการตอบสนองตอบทเรียนท่ีไมเปนวรรณคดี ผูอานจะใชประสบการณของตนใน      
การเชื่อมโยงเร่ืองราวท่ีปรากฏในบทเรียน ในการอานบทเรียนที่เปนวรรณคดี ผูอานจะแสดง       
ความคิดเห็นที่นอกเหนือไปจากตัวบท โดยเนนประเด็นทางสังคมสวนรวม แตการอานบทเรียนที ่    
ไมเปนวรรณคดี ผูอานจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในตัวบทเทานั้น 

 KessLer (1992) ไดวิจัยเร่ืองการตอบสนองของผูอานที่มีตอวรรณคดีของ Holocaust ใน
การวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือนักเรียนระดับ 10 ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจัยมอบหมายให
ผูเรียนอานนวนิยายของ Holocaust 2 เรื่อง แลวใหแลกเปล่ียนปฏิกิริยาการตอบสนองกับเพ่ือน จากนั้น
ใหเขียนบันทึกการเรียนรูแบบสนทนาในลักษณะเปนคู  โดยการจัดกลุมสนทนา การสัมภาษณ การ
เขียนตอบตามประเด็นที่กําหนด และการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การตอบสนองของ
ผูอานมีลักษณะหลากหลาย และการวิจัยครั้งนี้เปนการขยายแนวคิดเก่ียวกับบันทึกการเรียนรูแบบ
สนทนา ซึ่งสวนใหญเนนการโตตอบระหวางครูและนักเรียนในชั้นเรียน 

 Courtney (1999) ไดสํารวจกระบวนการอาน และกระบวนการเขียนซ่ึงมีอิทธิพลตอกัน
และกันโดยเนนการศึกษาวาการตอบสนองของผูอานในการเรียนการสอนวรรณคดีในชั้นเรียนมีผล
อยางไรตอพัฒนาการทางการเขียนของนักเรียน การศึกษาครั้งนี้ใชการบันทึกเทป การอภิปราย การ
เขียนบันทึกการเรียนรู เพ่ือตรวจสอบวานักเรียนพัฒนาความสัมพันธระหวางการอานกับการเขียนได
อยางไร ผูวิจัยใหนักเรียนระดับ 5 จํานวน 24 คน อานนวนิยาย และรวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนการตอบสนองเปนเวลาหนึ่งปการศึกษา ในการวิเคราะหการตอบสนอง และการเขียนของ
นักเรียน ใชกรอบแนวคิด ไดแก ระดับการตอบสนองตอเนื้อหา บทบาทของผูเรียนในการอภิปราย
เกี่ยวกับวรรณคดี บทบาทของครูในการเลือกเน้ือหาวรรณคดี  อิทธิพลของวิธีการตอบสนอง และ
อิทธิพลของการเขียน ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีความสามารถเช่ือมโยงการอานและการเขียนใน
ชั้นเรียนมี 2 ลักษณะ คือ นักเรียนที่มีความสามารถในการอานเปนอยางดี กับนักเรียนที่มี         
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพในขณะอานวรรณคดี นักเรียนเหลานี้รวมกันสรางความเขาใจเนื้อเรื่อง 
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โดยใชประสบการณซับซอนของเร่ืองเปนสื่อนําไปสูการวิจารณวรรณคดี และการพัฒนาตนเองใหเปน
นักอานที่ดี นักเรียนใชความเขาใจองคประกอบของวรรณคดีเพ่ือนําไปสูเนื้อเรื่องและพัฒนา
ความสัมพันธระหวางการอานกับการเขียน 

 McVicker (2002) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการใชทฤษฎีการตอบสนองของผูอานกับเด็กกอนวัย
เรียน โดยใชทฤษฎีของ Rosenblatt เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และใชการอานฟงเสียง การเรียน
ปนเลน และการเรียนภาษาแบบองครวม เปนกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมตัวอยางในการศึกษา
เปนเด็กอายุ 5 ขวบ ใชเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตพฤติกรรม และ    
การบันทึกวิดีโอเทป ผลการวิจัยพบวาทฤษฎีการตอบสนองของผูอานทําใหเด็กกอนวัยเรียนมีทักษะ
การอานและการเขียนสูงขึ้น ดังนั้น นักการศึกษา ผูปกครอง บรรณารักษและผูดูแลเด็ก ควรสงเสริม
สื่อชนิดตางๆ และหนังสือเพ่ือสงเสริมความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดี 

 Miller (2003) ไดวิจัยเกี่ยวกับการใชการอภิปรายกลุมในประเด็นดานวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงวรรณกรรมสําหรับเด็กในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ผูวิจัยไดศึกษาผูเรียนท่ีเปนชาวอเมริกันผิวดํา 
จํานวน 28 คน ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับตํ่า ซึ่งจะตองพัฒนาความรูให
สามารถอานออกเขียนได โดยใชทฤษฎีการตอบสนองของ Rosenblatt และทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิง
สังคมของ Vygotsky ผลการวิจัยพบวาผูเรียนเหลานี้สามารถพัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณไดดี 
โดยใชการวิเคราะหวัฒนธรรมในวรรณคดี ผูวิจัยใหขอเสนอแนะวาการเชื่อมโยงความสัมพันธทาง
วัฒนธรรมของบานและโรงเรียนเขาดวยกันจะสามารถสรางประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายให
ผูเรียนไดทุกชนชั้น 

จากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาแลวนั้น ทําใหเห็นแนวทางการใชทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานมาศึกษาวรรณคดีไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งจะไดกลาวตอไปในบทท่ี 3 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน งานวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบจําลอง
การทดลอง ( Pre Experimental Designs) ใชแบบแผนการวิจัยการทดลองกลุมเดียว มีการวัดกอน
และหลังการทดลอง (The One–Group Pretest–Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ (มาเรียม    
นิลพันธุ, 2553: 144) 
ตารางที่ 4 แบบแผนการวิจัยแบบ The One–Group Pretest–Posttest Design 

 

T1 

 

 

X 

 

 

T2 

 

T1 คือ การทดสอบกอนเรียน 

X คือ การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

T2 คือ  การทดสอบหลังเรียน 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นเตรียมการ 
 1.1  ศึกษาคนควา ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 1.2  กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.3  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
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2.  ขั้นสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

2.2 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.  ขั้นดําเนินการทดลอง 
4.  ขั้นวิเคราะหขอมูล 

รายละเอียดของการดําเนินการทดลองมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษาคนควา ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 1.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) ปการศึกษา 2557 

 1.1.2 หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนวรรณคดีไทย 

 1.1.3 หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอาน 

 1.1.4 บทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูก นิทานคํากลอน เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระ   
อภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และบทพากยเอราวัณ 

1.2  กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.2.1 ประชากร 
 ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 หองเรียน           
มีนักเรียนทั้งสิ้น 108 คนโดยการจัดหองเรียนเปนแบบคละความสามารถและมีความรูพ้ืนฐานวิชา
ภาษาไทยไมแตกตางกัน 

 1.2.2 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร

บํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 38 คน       
ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
ดวยวิธีการจับสลาก 

1.3  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 1.3.1  ตัวแปรตน (Independent Variable) คือการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
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 1.3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

1.3.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

  1.3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

2. ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือในการทดลองมีดังนี้ 
 2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

 2.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนและหลังเรียนวรรณคดีไทย 
 2.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎี

การตอบสนองของผูอาน 

2.2 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.2.1. แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน มีขั้นตอนใน       
การสราง ดังนี้ 
  2.2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) พุทธศักราช 2557 

  2.2.1.2 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนแผน     
การจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

  2.2.1.3 ศึกษาบทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก นิทานคํากลอนเร่ือง พระ   
อภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และบทพากยเอราวัณ เพ่ือวิเคราะหประเด็นปญหาที่
นํามาเปนสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู 
  2.2.1.4 นําขอมูลสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

2.2.1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอานจํานวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมงโดยใชเนื้อหาวรรณคดีไทยจํานวน 3 
เรื่อง ประกอบดวย บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก นิทานคํากลอน เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร และบทพากยเอราวัณ แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย สาระสําคัญ มาตรฐาน
ตัวชี้วัด  เนื้อหาสาระ  คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การวัด
และการประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
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  รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ 

  1.  การสรางความเขาใจจากประสบการณเดิม 

  ผูเรียนสรางความเขาใจในการอานวรรณคดีจากประสบการณเดิมของตน 
รูปแบบนี้เนนการจัดสถานการณใหผูเรียนนําประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงกับวรรณคดี 
  2.  ความแตกตางระหวางบุคคล 

  ผู เรียนแตละคนมีศักยภาพในการเขาใจวรรณคดีแตกตางกันตาม
ประสบการณเดิมของแตละคน รูปแบบน้ีเนนการใหเสรีภาพแกผู เรียนในการแสดงความรูสึก       
ความคิดเห็นและยอมรับการแสดงการตอบสนองตอวรรณคดีของผูเรียนโดยปราศจากอคติ 

  3.  การมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู 
  ผูเรียนควรมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู โดยการแลกเปล่ียนความรูสึก 
ความคิดเห็นของตนกับผูอ่ืน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรอง และการตอบสนองตอ
วรรณคดี รูปแบบนี้เนนจัดสภาพการเรียนการสอนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันในชั้นเรียน 

  4.  การทบทวนและการคิดไตรตรอง 
  ผูเรียนแตละคนควรทบทวนและคิดไตรตรองประสบการณจากการอาน
วรรณคดีและขอมูลปอนกลับ โดยการเขียนบันทึกการเรียนรูแลวจับคูแลกเปล่ียนกันอาน รูปแบบน้ี
เนนการใหขอมูลปอนกลับในบันทึกการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือพัฒนาความเขาใจและการตอบสนอง
วรรณคดี 
  รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 

   1.  นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีได 
   2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีได 

    3.  นักเรียนสามารถสรุปความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดี นําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได 
  กิจกรรมการเรียนรูมีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความเขาใจเบื้องตนในการอาน โดยผูเรียนอานเนื้อเรื่อง
วรรณคดีตอนที่กําหนด  ผูเรียนสรุปความเขาใจในการอานวรรณคดีตามศักยภาพของตน ผูเรียน
นําเสนอความเขาใจในการอานเนื้อเรื่องโดยการพูดหรือการเขียนตามศักยภาพของตน ผูสอนและ
ผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเนื้อเรื่องวรรณคดีตอนท่ีเปนบทเรียน 
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ขั้นที่ 2 ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ ผูสอนนําเสนอตัวอยางขอความ หรือ
ตัวอยางเหตุการณในวรรณคดี หรือประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวของกับวรรณคดีมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
ผูเรียนนําเสนอประสบการณของตนท่ีเก่ียวของกับขอความ เหตุการณหรือประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ
วรรณคดีที่ผูสอนนําเสนอ โดยการพูดหรือเขียนสั้นๆ ผูเรียนและผูสอนอภิปรายรวมกัน เพ่ือเชื่อมโยง
ประสบการณของผูเรียนกับวรรณคดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ โดยแบงผูเรียนเปนกลุมยอย ใหผูเรียน
เรียนรูและทํางานรวมกับผูอ่ืน ผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดประเด็นการอภิปราย หรืองานกลุมใน
ลักษณะอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องวรรณคดี ผูเรียนอภิปรายหรือทํางานกลุมที่ไดรับมอบหมาย โดย
เนนการแสดงความคิดเห็นที่เชื่อมโยงประสบการณกับวรรณคดี 

ขั้นที่ 4 ใหและรับขอมูลปอนกลับ โดยใหตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและนําเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยการใหและ
รับขอมูลปอนกลับ (feedback) ซึ่งกันและกัน 

ขั้นที่ 5  ทบทวนและเขียนบันทึกการตอบสนอง ผูเรียนชวยกันทบทวน
เนื้อหาแลวสรุปประเด็นสําคัญจากการเรียนรูในกลุมยอย และการนําเสนอผลงานกลุมในชั้นเรียน 
ผูเรียนแตละคนเขียนบันทึกการเรียนรูโดยการแสดงความรูและความเขาใจ ความรูสึก และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีอยางอิสระ ผูเรียนสงใหผูสอนพิจารณา ผูสอนตรวจพิจารณาบันทึกการ
เรียนรูและใหขอมูลปอนกลับในบันทึกการเรียนรูของผูเรียนแตละคนแลวสงคืนบันทึกการเรียนรูให
ผูเรียน ผูเรียนจับคูแลกเปลี่ยนกันอานบันทึกการเรียนรูทุกครั้ง โดยเปลี่ยนคูอานเพ่ือใหรับทราบความ
คิดเห็นของผูเรียนคนอื่นๆอยางหลากหลาย  

รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
มีการวัดและประเมินผลในระหวางการเรียนการสอน โดยใชการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม          
การประเมินผลงานกลุม และหลังการเรียนการสอน ใชการตรวจพิจารณาบันทึกการเรียนรูของผูเรียน 
และการทําแบบทดสอบ โดยกําหนดการจัดการเรียนรู ดังตารางที่  5 

ตารางที่ 5  กําหนดการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

แผนการจัด 
การเรียนรูที่ 

สาระการเรียนรู ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 บทละครพูด เร่ืองเห็นแกลูก 3 

2 นิทานคํากลอน เร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 3 
3 บทพากยเอราวัณ 3 
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2.2.1.6 นําแผนจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานการใชภาษาและเน้ือหา จากนั้นปรับปรุงและแกไข
แผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

2.2.1.7 นําแผนจัดการเรียนรูที่ ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวเสนอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานวิธีการจัดการเรียนรู และดานการ
วัดผลและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
(Index of Item Objective Congruence: IOC ) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

+1 หมายถึง แนใจวา เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีความ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

0 หมายถึง ไมแนใจวา เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

-1 หมายถึง แนใจวาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
โดยคํานวณคา IOC จากสูตร 

IOC =   

เมื่อ IOC คือ คาความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา  
∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยคาดัชนี ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่
ยอมรับได ซึ่งผลการตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงค เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
  2.2.1.8 ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ในเรื่องเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผลทายแผน
เพ่ือใหแผนการจัดการเรียนรูมีความถูกตองสมบูรณ 
  2.2.1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 38 คน 

 2.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยมี 2 ตอน มีคะแนนรวม 
45 คะแนน โดยตอนท่ี 1 เปนแบบทดสอบสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ขอละ 
1 คะแนน ตอนท่ี 2 เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 3 ขอ ขอละ 5 คะแนน โดยขอสอบจะเปนขอสอบ 
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ชุดเดียวกันในการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) มีขั้นตอนการสรางและ    
การตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) พุทธศักราช 2557 
  2.2.2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
  2.2.2.3 วิเคราะห เนื้อหาสาระ และจุดประสงคการเรียนรูเรื่องการจัดการ
เรียนรูวรรณคดีไทย 

  2.2.2.4 สรางตารางวิเคราะหขอสอบ ตามแนวคิดของบลูมและคณะ ดังนี้ 

ตารางที่ 6  ตารางวิเคราะหขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 

วัตถุประสงค จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน
คา 

จํานวน
ขอ เรื่อง 

เห็นแกลูก 1 1 2 2 2 3* 11 

พระอภัยมณี ตอน  
พระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อสมุทร 

1 1 2 2 2 3* 11 

บทพากยเอราวัณ 1 1 2 2 2 3* 11 

รวม (ขอ) 3 3 6 6 6 9 33 

* รวมขอสอบอัตนัย   

  2.2.2.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนวรรณคดีไทยตอนที่ 1
เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ ตอนท่ี 2 เปนขอสอบอัตนัย จํานวน 6 ขอ  
  2.2.2.6 สรางเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการ
เรียนวรรณคดีแบบแจกแจงระดับการปฏิบัติ (Rubric) โดยผูวิจัยสรางตามเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการตอบสนองตอวรรณคดีของ พรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547 : 115) ดังนี้ 
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ตารางที่ 7  ตารางเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนวรรณคดี 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

 

รายการประเมิน 

 

5 คะแนน 

 

 

4 คะแนน 

 

3 คะแนน 

 

2 คะแนน 

 

1 คะแนน 

ระดับ
ความสามารถ 

เขียนอธิบาย
ขอดี-ขอดอย
ของเร่ืองได
อยางละเอียด
ชัดเจน ตีความ
และสรุปคุณคา
ของเร่ืองได 

เขียนแสดง
ความรูสึก 
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
พฤติกรรมของ
ตัวละคร หรือ
สถานการณ   
ในเร่ืองอยาง
เขาใจลึกซึ้ง 

เขียนอธิบาย
องคประกอบ
ของเร่ืองอยาง
ละเอียดลึกซึ้ง 
เชน การใช
สัญลักษณ การ
สรางตัวละคร 
การกําหนด
สถานการณ 

เขียนอธิบาย
พฤติกรรม    
ตัวละคร หรือ
สถานการณใน
เร่ืองโดย
พยายาม     
ทําความเขาใจ
สาเหตุของ
พฤติกรรมหรือ
สถานการณนั้น 

เขียนแสดง
ความเขาใจ
เบื้องตน โดย
การอธิบาย
เหตุการณ    
ในเนื้อเรื่อง
อยางส้ันๆ 

  2.2.2.7 นําเสนอขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย ตาราง
วิเคราะหขอสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนไปใหที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา 
ความถูกตองของขอคําถาม จากนั้นปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
  2.2.2.8 นําเสนอขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยและเกณฑ   
การตรวจใหคะแนนตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามตัวชี้วัดท่ีระบุไว
หรือไม โดยใชวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (R.K.Hambleton) ประเมินขอสอบใน
ตารางวิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Index of 

Item Objective Congruence :IOC ) นําตารางวิเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญ มาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลองแลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการ
ประเมิน ดังนี้  

+1 หมายถึง แน ใจวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

0 หมายถึง ไมแนใจวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 
 -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
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โดยคํานวณคา IOC จากสูตร 

IOC =   

เมื่อ IOC คือ คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยคาดัชนี ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่
ยอมรับได ซึ่งผลการตรวจสอบไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

2.2.2.9  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยท่ีปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชเพ่ือหาคุณภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวร
ราษฎรบํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 45 
คน ทีเ่คยเรียนเนื้อหาบทละครพูด เรื่อง เห็นแกลูก นิทานคํากลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัย
มณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และบทพากยเอราวัณมาแลว 
  2.2.2.10 นําผลการทดสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดีไทย ตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอสอบปรนัยมาวิเคราะหคุณภาพรายขอเพ่ือหาคาความยากงาย (p) 
และคาอํานาจจําแนก (r) โดยเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.23 ถึง 0.77และมีคา
อํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.27 ถึง 0.91 จํานวน 30 ขอ  
  2.2.2.11 คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบปรนัยโดยใชสูตร KR–20 

(Kuder Richardson -20) ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.83 
  2.2.2.12 นําขอสอบปรนัยจํานวน 30 ขอ ที่วิเคราะห และตรวจโดย
ผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยางกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) 
  2.2.2.13 สวนขอสอบตอนท่ี 2 ซึ่งเปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ 
นํามาตรวจใหคะแนน โดยผูวิจัยกับผูเชี่ยวชาญ คือ อาจารยวงเดือน แสงผึ้ง อาจารยภาษาไทย 
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) ตําแหนงครูชํานาญการ เพ่ือตรวจสอบวาเกณฑการให
คะแนน (Rubric) ที่สรางข้ึนสามารถนําไปใชไดหรือไม โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวาเทากับ 0.85 แสดงวา
คะแนนที่ไดจากการตรวจของผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกันสูง  
  2.2.2.14 นําผลการทดสอบของแบบทดสอบอัตนัยมาวิเคราะหคุณภาพ    
รายขอโดยการหาคาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยคัดเลือกขอสอบที่มีความยาก
งาย (p) ระหวาง 0.55 ถึง 0.75 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.40 ถึง 0.60 จํานวน 3 ขอ 
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  2.2.2.15 คํานวณหาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของขอสอบอัตนัย โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา(α-Coefficient) ของ Cronbach ผลปรากฏวามีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 
  2.2.2.16 นําขอสอบอัตนัยจํานวน 3 ขอที่ไดปรับปรุงตามเกณฑเรียบรอย
แลวไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยางกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) 

2.2.3  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอานมีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
  2.2.3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale) จากเอกสารและตําราที่เก่ียวของ 
  2.2.3.2 นําขอมูลสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหขอมูลทั้งในดาน
ทฤษฎีและแนวคิดมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนวรรณคดีไทย 
  2.2.3.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอน
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน แบบมาตราสวนประมาณคา โดยการวัดระดับ 5 
ระดับของลิเคิรท (Likert) จากหนังสือคูมือการสรางเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัยของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2539: 47–77) ดังนี้ 
  เห็นดวยมากที่สุด ใหระดับคะแนน 5 

  เห็นดวยมาก  ใหระดับคะแนน 4 

  เห็นดวยปานกลาง ใหระดับคะแนน 3 

  เห็นดวยนอย  ใหระดับคะแนน 2 

  เห็นดวยนอยที่สุด ใหระดับคะแนน 1 

โดยแบบสอบถามจะแบงเปน 4 ดาน คือ ดานระยะเวลา ดานเนื้อหา ดานการจัดการ
เรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งสิ้น 16 ขอ 

 สําหรับเกณฑใหความหมายของคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ ใชในการให
ความหมายซึ่งพัฒนามาจากของลิเคิรท (Likert) จากหนังสือคูมือการสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะ
ดานจิตพิสัยของสํานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2539: 47–77) ดังนี้ 
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ตารางที่ 8  การแปรผลคาเฉล่ียความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานของ         
              ลิเคิรท (Likert) 

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1.00 - 1.49 นอยที่สุด 
1.50 - 2.49 นอย 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
3.50 - 4.49 มาก 
4.50 - 5.00 มากที่สุด 

  2.2.3.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน โดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจแกไข       
ความถูกตองเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธใหขอความสอดคลองกับแบบสอบถาม 

  2.2.3.5 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว ตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
ผูเชี่ยวชาญดานวิธีการจัดการเรียนรู และผูเชี่ยวชาญดานดานการวัดผลและประเมินผลตรวจสอบ
ความถูกตองและหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคในการถาม  (Index of 

Item Objective Congruence :IOC ) ถาคาดัชนีความสอดคลองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามี
ความสอดคลองในเกณฑท่ียอมรับไดโดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้  

+1 หมายถึง แน ใจวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคในการถาม 
0 หมายถึง ไมแนใจวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคในการถาม 

 -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงคในการถาม 

ซึ่งผลการตรวจสอบไดคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
  2.2.4.6  นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว
ไปเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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3. ขั้นดําเนินการทดลอง 
การสอนตามแบบ การวิจัยแบบจําลองการทดลอง ( Pre Experimental Designs) มี

วิธีการดังนี้ 
3.1 เลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสุมตัวอยางหองเรียนอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีจับสลากเปนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1จํานวน 
38 คน ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

 3.2 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังการเรียน 

 3.3 ทดลองสอนตามแผนการจัดการการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานที่สราง
ขึ้น จํานวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาสอนท้ังหมด 9 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง 
 3.4 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เรื่องการเรียนวรรณคดีไทย โดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนวรรณคดีไทยซ่ึงเปนชุดเดียวกับกอนเรียน 

 3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็น ไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง 
 3.6 ตรวจใหคะแนนการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
 3.7 นําคะแนนมาวิเคราะหหาคาทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

4. ขั้นวเิคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

 4.1 การหาคาประสิทธิภาพขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย ผูวิจัยดําเนินการ
ดังนี้ 
 4.1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวชี้วัด ใชสูตร IOC (Index of 

Item Objective Congruence)  

 4.1.2 นําขอสอบปรนัยมาหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกโดยวิเคราะห
ขอสอบเปนรายขอและหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของKuder Richardson 
(มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 182) 
 4.1.3 นําขอสอบอัตนัยมาหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกโดยวิเคราะห
ขอสอบเปนรายขอและหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา(α-Coefficient) ของ Cronbach 
(มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 183) 
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4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย (x̄) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยใชการทดสอบคาที แบบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 
 4 .3 วิ เคราะหความคิด เห็นของนักเรี ยนที่มีต อการ จัดการเรียนรู ตามทฤษฎี                   
การตอบสนองของผูอานโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยระดับ
ความคิดเห็นชนิดมาตราสวนประมาณคา มีเกณฑดังนี้ 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49   หมายถึง   นอยที่สุด 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49   หมายถึง   นอย 
 คาเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49   หมายถึง   ปานกลาง 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49   หมายถึง   มาก 

 คาเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด    ส
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน  มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ

เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
           กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานโดยทดสอบคาที    
แบบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) ดังตารางที ่9 
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ตารางที ่9  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
              กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

กลุมตัวอยาง n คะแนนเต็ม x̄ S.D. t Sig 
ขอสอบปรนัย 

ทดสอบกอนเรียน 38 30 16.82 3.10 
-11.18* 0.00 

ทดสอบหลังเรียน 38 30 20.18 3.52 
ขอสอบอัตนัย 

ทดสอบกอนเรียน 38 15 8.61 2.77 
-11.90* 0.00 

ทดสอบหลังเรียน 38 15 11.63 2.92 
รวมขอสอบปรนัยและอัตนยั 

ทดสอบกอนเรียน 38 45 25.34 4.82 
-19.31* 0.00 

ทดสอบหลังเรียน 38 45 31.92 5.48 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 จากตารางที่ 9 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยกอนเรียนของนักเรียนที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานมีคาเฉลี่ย ( x̄) เทากับ 25.34 และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 4.82 สวนคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียน       
มีคาเฉล่ีย (x̄) เทากับ 31.92 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 5.48 เมื่อตรวจสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ย พบวาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
            ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอานจําแนกเปนภาพรวมและรายดาน จํานวน 4 ดาน คือ ดานระยะเวลา 
ดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู โดยวิเคราะหคาเฉล่ีย   
(x̄)  และระดับความคิดเห็น ดังตารางที่ 10 
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ตารางที ่10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตาม 
    ทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

ขอ รายการ x̄ S.D. ผลการ
วิเคราะห 

ลําดับที ่

 ดานระยะเวลา     

1 
เวลาที่กําหนดไวในข้ันสรางความเขาใจเบ้ืองตนในการอาน      
มีความเหมาะสม 

4.11 0.65 มาก 15 

2 เวลาที่กําหนดไวในข้ันเชื่อมโยงประสบการณมคีวามเหมาะสม 3.76 0.71 มาก 16 
3 เวลาที่กําหนดไวในข้ันเรียนรูอยางมีปฏิสมัพันธมีความเหมาะสม 4.45 0.60 มาก 6 

4 
เวลาที่กําหนดไวในข้ันใหและรับขอมูลปอนกลับมีความ
เหมาะสม 

4.34 0.67 มาก 10 

 รวม 4.16 0.70 มาก 4 
 ดานเนื้อหา     
5 ความยาวของแตละตอนเหมาะสม 4.37 0.67 มาก 8 
6 กอใหเกิดการเรียนรูตามผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 4.39 0.55 มาก 7 
7 ชัดเจน ไมสับสน 4.21 0.70 มาก 12 
8 สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน 4.18 0.69 มาก 14 
 รวม 4.29 0.66 มาก 3 
 ดานการจัดการเรียนรู     
9 นักเรียนไดนําประสบการณเดมิของตนมาเช่ือมโยงกับวรรณคดี 4.53 0.51 มากที่สุด 4 
10 นักเรียนไดแสวงหาคําตอบดวยตนเอง 4.37 0.67 มาก 8 
11 นักเรียนมีอสิระในการแสดงการตอบสนองตอวรรณคดี 4.63 0.49 มากที่สุด 1 
12 นักเรียนไดมีปฏิสมัพันธกับผูอื่น 4.55 0.60 มากที่สุด 2 
 รวม 4.52 0.58 มากที่สุด 1 
 ดานประโยชนที่ไดรับ     

13 ชวยทําใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดตีอการเรียนวรรณคดี 4.24 0.79 มาก 11 

14 
ชวยใหนักเรียนสามารถสรางความเขาใจในการอานวรรณคดี    
จากประสบการณเดิมของตน 

4.55 0.50 มากที่สุด 2 

15 
ชวยใหนักเรียนแสดงความรูสึกความคิดเห็นและแสดง           
การตอบสนองตอวรรณคดีโดยปราศจากอคติ 

4.21 0.58 มาก 12 

16 
ชวยใหนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูสึกความคดิเห็นของ
ตนกับผูอื่น 

4.53 0.56 มากที่สุด 4 

 รวม 4.38 0.63 มาก 2 
 รวมทุกดาน 4.36 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 10 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D. = 0.66) 
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.52,  
S.D. = 0.58) รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับ (x̄ = 4.38, S.D. = 0.63)  ดานเนื้อหา (x̄ = 4.29, 
S.D. = 0.66) และดานระยะเวลา (x̄ = 4.16, S.D. = 0.70) อยูในระดับมากตามลําดับ  

เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา นักเรียนมีอิสระในการแสดงการตอบสนองตอวรรณคดี 
อยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63, S.D. = 0.49) รองลงมาคือนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและชวย
ใหนักเรียนสามารถสรางความเขาใจในการอานวรรณคดีจากประสบการณเดิมของตนอยูในระดับมาก
ที่สุด (x̄ = 4.55, S.D. = 0.60 และ 0.50 ) และนักเรียนไดนําประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงกับ
วรรณคดีกับชวยใหนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูสึกความคิดเห็นของตนกับผูอ่ืนอยูในระดับมาก
ที่สุดเทากัน (x̄ = 4.53, S.D. = 0.51 และ 0.56) 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ผูวิจัยบันทึกไวเมื่อสิ้นสุดการสอนแตละครั้ง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูเรียน บรรยากาศการเรียน
การสอน ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน และอานความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของ
ผูเรียนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอาน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 1.  ผูเรียนมีความสนใจการเรียนการสอน โดยอานวรรณคดีมากอนลวงหนาตามที่ไดรับ

มอบหมาย ทําใหกิจกรรรมการเรียนรู ขั้นสรางความเขาใจเบื้องตนในการอานเปนไปตามเวลาที่
กําหนด นอกจากนี้ผูเรียนยังรวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางกระตือรือรน แสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ โดยเชื่อมโยงประสบการณของตนกับวรรณคดี และมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนดวยกัน 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนสามารถบันทึกการเรียนรูตามความยาวที่กําหนด แมในการสอน
ครั้งที่ 1 ผูเรียนยังประสบปญหาในการเขียนบันทึกการเรียนรูอยูบาง แตเมื่อผูวิ จัยใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติม ผูเรียนก็สามารถสรุปเน้ือหา แสดงความคิดเห็น วิเคราะหสถานการณสําคัญ ปญหาหรือ
ความขัดแยงในเรื่อง และสามารถวิเคราะหคุณคา สรุปความรู ขอคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 
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2.  ผูเรียนใหขอมูลวาการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ทําใหผูเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นตอวรรณคดีโดยอิสระ ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูสอนและเพ่ือนรวม
ชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนรูขั้นเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียน และการ
แลกเปล่ียนกันอานบันทึกการเรียนรู ชวยทําใหอานวรรณคดีไดเขาใจชัดเจนข้ึน แมในการเรียนครั้งที่ 
1 ผูเรียนยังประสบปญหาในการเชื่อมโยงประสบการณของตนกับวรรณคดี แตเมื่อผูวิจัยไดยกตัวอยาง
เพ่ิมเติม ผูเรียนก็สามารถใชประสบการณเดิมในการอานและตีความวรรณคดี ทําใหผูเรียนเขาใจ
พฤติกรรมของตัวละครอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ าน  เปนการวิจัยแบบจําลองการทดลอง                
(Pre Experimental Designs)  ใชแบบแผนการวิจัยการทดลองกลุมเดียว มีการวัดกอนและหลัง   
การทดลอง (The One – Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวย    
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 หองเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 108 คน โดยการ
จัดหองเรียนเปนแบบคละความสามารถและมีความรูพ้ืนฐานวิชาภาษาไทยไมแตกตางกัน  กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง) 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 38 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุมดวยวิธีการ
จับสลาก ตัวแปรตน คือการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ตัวแปร
ตาม คือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนและหลังเรียนวรรณคดีไทยเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.23 ถึง 0.77 
มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.27 ถึง 0.91 และมีคาความเชื่อมั่น 0.83 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนกอนและหลังเรียนวรรณคดีไทย เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ มีคาดัชนี          
ความสอดคลองเทากับ 1.00 มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.55 ถึง 0.75 มีคาอํานาจจําแนก (r) 
ระหวาง 0.40 ถึง 0.60 และมีคาความเชื่อมั่น 0.89 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ  
การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale)  5 ระดับ  จํานวน 16 ขอ  ประเมินในดานระยะเวลา  ดานเนื้อหา  ดานการจัดการเรียนรูและดาน 
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ประโยชนที่ไดรับ มีคาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวาง 0.96 ถึง 1.00 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอานใชการทดสอบคาที แบบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอานโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุป
ผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูตาม

ทฤษฎีการตอบสนองของผูอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่มีตอการจัดการเรียนรู

ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายดาน
พบวาดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู       
ดานเนื้อหาและดานระยะเวลาอยูในระดับเห็นดวยมากรองลงมาตามลําดับ 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานสามารถนําไปสูการอภิปราย
ผลไดดังตอไปน้ี 

1. จากผลการวิจัยที่พบวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่แปลกใหมในการเรียนวรรณคดีไทยสําหรับนักเรียน กลาวคือ มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรูทีม่ีความเหมาะสมในการนํามาใชจัดการเรียนรูวรรณคดี โดยมีหลักการของรูปแบบการเรียน
การสอนที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) หลักการดานการสรางความเขาใจจากประสบการณ  คือผูเรียน
สรางความเขาใจในการอานวรรณคดีจากประสบการณเดิมของตน 2) หลักการดานความแตกตาง
ระหวางบุคคล คือ ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพในการเขาใจวรรณคดีแตกตางกันตามประสบการณเดิม
ของแตละคน 3) หลักการดานการมีปฏิสัมพันธ  กลาวคือผูเรียนควรมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
โดยการแลกเปลี่ยนความรูสึก ความคิดเห็นของตนกับผู อ่ืน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
ไตรตรองและการตอบสนองตอวรรณคดีและ 4) หลักการดานการทบทวนและการคิดไตรตรอง คือ
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ผูเรียนแตละคนควรทบทวนและคิดไตรตรองประสบการณจากการอานวรรณคดีและขอมูลปอนกลับ
โดยการเขียนบันทึกการเรียนรูแลวจับคูแลกเปลี่ยนกันอาน (พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 143)  

จากหลักการของรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกลาว มุงเนนการจัดสถานการณใหผูเรียนนํา
ประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงกับวรรณคดี โดยเนนการอานวรรณคดีอยางละเอียดและตีความ
วรรณคดีตามประสบการณของผูเรียนเอง ตรงจุดนี้จะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนแตละคนมีการ
ตอบสนองตอวรรณคดี นอกจากน้ีลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานจะใหเสรีภาพแกผูเรียนในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และยอมรับการตอบสนองตอ
วรรณคดีของผูเรียนโดยปราศจากอคติ ทําใหผูเรียนสรางความเขาใจวรรณคดีตามศักยภาพของตน 
โดยใชการคิดอยางมีวิจารณญาณในการแสวงหาคําตอบดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Miller (2003) ที่วิจัยเกี่ยวกับการใชการอภิปรายกลุมในประเด็นดานวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวรรณกรรม
สําหรับเด็กในชั้นเรียนระดับปฐมวัย โดยใชทฤษฎีการตอบสนองของ Rosenblatt และทฤษฎี
ปฏิสัมพันธเชิงสังคมของ Vygotsky  ผลการวิจัยพบวาผูเรียนสามารถพัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไดดี โดยใชการวิเคราะหวัฒนธรรมในวรรณคดี 

นอกจากนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมยังเนนการจัดสภาพการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธรวมกันในชั้นเรียน เชน การสนทนา การอภิปรายในกลุมยอย การต้ังคําถามในชั้นเรียน   
ใหผูเรียนคิดไตรตรองประเด็นที่เกี่ยวกับวรรณคดี เปรียบเทียบประเด็นการตอบสนองวรรณคดีของ
ตนเองกับผู อ่ืน และเนนการใหขอมูลปอนกลับในบันทึกการเรียนรูของผู เรียน ผู เรียนไดจับคู
แลกเปลี่ยนกันอานบันทึกการเรียนรู ผูสอนใหขอมูลปอนกลับในบันทึกการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 
ชวยใหผูเรียนไดทบทวนประเด็นการตอบสนองเพื่อพัฒนาความเขาใจและการตอบสนองวรรณคดี    
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ McVicker (2002) ที่ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการใชทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานกับเด็กกอนวัยเรียน โดยใชทฤษฎีของ Rosenblatt เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และใชการ
อานฟงเสียง การเรียนปนเลน และการเรียนภาษาแบบองครวมเปนกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยพบวาทฤษฎีการตอบสนองของผูอานทําใหเด็กกอนวัยเรียนมีทักษะการอานและการเขียน
สูงขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 180) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนวรรณคดีไทย ตามทฤษฎีตอบสนองของผูอานเพ่ือเสริมสรางความสามารถดาน     
การตอบสนองวรรณคดี การอานเพ่ือความเขาใจและการคิดไตรตรองของนิสิตระดับปริญญา     
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีคะแนนความสามารถดานการ
ตอบสนองตอวรรณคดี การอานเพ่ือความเขาใจและการคิดไตรตรองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของปาริชาต ตามวงค (2550: 99-100) ที่พบวา
ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและเจตคติตอวรรณกรรมลานนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอน
ตามทฤษฎีตอบสนองของผูอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.  จากผลการวิจัยที่พบวาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดาน
นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุดตอดานการจัดการเรียนรู สวนดานประโยชนที่ไดรับ ดานเนื้อหา
และดานระยะเวลาอยูในระดับมากรองลงมาตามลําดับโดยมีรายละเอียดดังนี้       

ความคิดเห็นตอดานการจัดการเรียนรู ผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น และ
ประสบการณจากการอานวรรณคดีโดยการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ทําใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจวรรณคดี
ตามศักยภาพของตนเอง กลาวคือ รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอานสามารถเสริมสรางใหเกิดความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดี เพราะผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นที่มีตอวรรณคดีโดยอิสระในบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีปราศจากอคติ อบอุนและเปน
มิตร การไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียน และการแลกเปล่ียนกันอาน
บันทึกการเรียนรู ชวยเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดีไดดีขึ้นกวาเดิม เพราะได
รับรูมุมมองทางความคิด และความรูสึกของผูอ่ืนที่มีตอวรรณคดีเรื่องเดียวกันอยางหลากหลาย 
นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ยังเปนรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะใหอิสระแกผูเรียนในการคิด ตีความ และทําความ
เขาใจวรรณคดีตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน สอดคลองกับแนวคิดของ Livdahl (1991) ที่วาการ
เรียนการสอนท่ีสงเสริมการตอบสนองตอวรรณคดี ผูสอนตองยอมรับศักยภาพของผูเรียนและมี
ความสัมพันธที่ดีในชั้นเรียน รวมถึงสอดคลองกับแนวคิดของ Hancock (1991) ที่พบวาผูเรียนมีการ
ตอบสนองตอเนื้อเรื่องแตกตางกัน แสดงวาการตอบสนองมีความเปนธรรมชาติเฉพาะบุคคลและ
สอดคลองกับแนวคิดของ Probst (1984: 33-35, 1987, อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2547: 

41) ที่กลาววาบรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะของการรวมมือมากกวาการแขงขัน ในการอภิปราย
ไมควรมีการตัดสินวาใครถูกหรือผิด แพหรือชนะ แตควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดท่ีชัดเจนและ
พัฒนาความคิดของตน การอภิปรายในชั้นเรียน ไมวาจะเปนการอภิปรายระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือ
การอภิปรายระหวางผูเรียนดวยกัน ควรเปนบรรยากาศของการยอมรับความคิด และเห็นความสําคัญ
ซึ่งกันและกัน  

สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอาน รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับ คือ การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน
ชวยใหนักเรียนสามารถสรางความเขาใจในการอานวรรณคดีจากประสบการณเดิมของตน ชวยให
นักเรียนสามารถแลกเปล่ียนความรูสึก ความคิดเห็นของตนกับผูอ่ืน ชวยใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอ
การเรียนวรรณคดีและชวยใหนักเรียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็น แสดงการตอบสนองตอวรรณคดี
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โดยปราศจากอคติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีบรรยากาศของความเปน
ประชาธิปไตย โดยใหเสรีภาพแกผูเรียนในการแสดงความรูความเขาใจ และความคิดเห็นของตนที่มีตอ
วรรณคดี ผูสอนสนใจพัฒนาศักยภาพของผูเรียนรายบุคคลมากกวาการเปรียบเทียบกับศักยภาพของ
ผูเรียนคนอ่ืน  มีการจัดสภาพการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น 
และประสบการณจากการอานวรรณคดีโดยการเรียนรูรวมกัน และสงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณการอานวรรณคดีโดยการใหและรับขอมูลปอนกลับ  (feedback) ซึ่งกันและกันในชั้น
เรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Pugh งานวิจัยของ Rosenblatt และ Church (Pugh, 1988; 

Rosenblatt, 1995; Church, 1997) ที่พบวา ทฤษฎีการตอบสนองตอผูอานสามารถชวยพัฒนา
ความเขาใจในการเรียนวรรณคดี สงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการคิดและความรูสึกของตนเองจากการ
อานวรรณคดี สงเสริมใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเองจากการท่ีแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและ
กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของเนตรนภา ประสิงห (2553: 75) ที่พบวา ความสามารถในการอาน
วรรณคดีรอยกรองเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ 
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของ
ผูอานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเจตคติของผูเรียนดีขึ้นหลังจากไดรับการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอาน  

ดานตอมาคือดานเนื้อหา นักเรียนมีความคิดเห็นตอดานเนื้อหาในการจัดการเรียนรู
วรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองตอผูอานวามีความยาวเหมาะสม ชัดเจนไมสับสน สอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียนและกอใหเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง อาจเปนเพราะวรรณคดีทั้ง
สามเร่ืองคือ บทละครพูด เรื่อง เห็นแกลูก นิทานคํากลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทร และบทพากยเอราวัณ เปนวรรณคดีที่ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได จึงเหมาะกับการจัดการเรียนรูดวยทฤษฎีตอบสนองของผูอาน ที่มีแนวคิดใหผูอาน
นําประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงกับวรรณคดี  อีกทั้งตอนท่ีตัดมาเรียนก็มีความสั้นกระชับ 
รวมถึงเปนเรื่องท่ีมีสถานการณขัดแยง ซึ่งสอดคลองกับท่ีพรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 105, 189)
ไดเสนอแนะในการเลือกเรื่องที่จะมาสอนวา เนื้อหาท่ีจะนํามาเปนบทเรียนควรมีเรื่องราวที่เปน
สถานการณขัดแยงหรือมีพฤติกรรมของตัวละครที่สามารถกําหนดเปนประเด็นใหผูเรียนนําไปคิด
พิจารณาและผูสอนสามารถวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือแบงเปนตอนๆใหเหมาะกับเวลาเรียน นอกจากน้ี
เนื้อหาตองมีขนาดสั้นเพ่ือใหสะดวกในการเรียนการสอน ดังนั้นวรรณคดีทั้ง 3 เรื่องนี้จึงเหมาะสม
สําหรับนํามาจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน  

ดานสุดทายคือดานระยะเวลา นักเรียนมีความคิดเห็นตอดานระยะเวลาในการจัดการ
เรียนรูวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานวาเหมาะสม เนื่องจากรูปแบบการเรียนการ
สอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนรูปแบบที่สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

ประสบการณของตนกับวรรณคดี มีอิสระในการแสดงความรูสึกความคิดเห็น เนนกระบวนการคิด
อยางหลากหลาย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวรรณคดี มีจุดประสงคเพ่ือเสริมสรางความสามารถของ
ผูเรียนดานการตอบสนองตอวรรณคดี ซึ่งมีข้ันตอน 5 ขั้น คือ ข้ันที่ 1 สรางความเขาใจเบ้ืองตนในการ
อาน ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ ขั้นท่ี 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ขั้นท่ี 4 ใหและรับขอมูล
ปอนกลับ และขั้นที่ 5 ทบทวนและเขียนบันทึกการตอบสนอง สอดคลองกับผลการตรวจสอบรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองตอผูอานของพรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2547: 153) ที่พบวา
กิจกรรมการเรียนการสอนแตละขั้นตอนอยูภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูเรียนสวนใหญอานเนื้อเรื่อง
วรรณคดีมากอนลวงหนาตามการมอบหมายของผูสอนและสามารถอภิปรายและนําเสนอผลการ
อภิปรายไดภายในเวลาที่กําหนด 

จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังกลาว เปนเหตุผลสําคัญที่สนับสนุนวาผลสัมฤทธิ์
การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดคนพบขอสังเกตจากประสบการณตรงที่อาจกอใหเกิดประโยชน

ตอการศึกษาตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
1. วรรณคดีที่นํามาใชในการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานควรเปน

วรรณคดีที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีเรื่องราวที่เปนสถานการณความขัดแยง มีพฤติกรรมของ    
ตัวละครท่ีสามารถกําหนดเปนประเด็นใหผูเรียนนําไปคิดพิจารณา และเปนวรรณคดีที่ผูเรียนสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2. ครูควรเนนใหผูเรียนอานเนื้อเรื่องวรรณคดีมากอนลวงหนาเพ่ือใหผูเรียนสามารถอภิปราย
และนําเสนอผลการอภิปรายไดภายในเวลาที่กําหนด 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1.  ควรมีการประยุกตใชทฤษฎีการตอบสนองของผูอานกับความสามารถดานการคิด

ลักษณะอ่ืนๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน
กับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เชน สาระการอาน เปนตน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชวงช้ันที่ 3      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3          ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2557 สาระท่ี 5 วรรณคดีวรรณกรรม     หนวยการเรียนรู    วรรณคดีมรดก 
เรื่อง  การพินิจวรรณคดีเร่ืองเห็นแกลูก                                                เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ท 5.1   เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง 

    เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 ตัวช้ีวัด ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคด ีวรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยากข้ึน 
 ม.3/2 วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 
 ม.3/3 สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกได 

 2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกได 
 3.  นักเรียนสามารถสรุปความรูและขอคิดจากการอานบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกเพ่ือ 
     นําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

3. สาระสําคัญ 
  บทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูก พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มี
เนื้อหาสะทอนใหเห็นถึงความรักและความเสียสละของพอท่ีมีตอลูก และความชื่นชมที่ลูกมีตอพอ มี
การดําเนินเร่ืองท่ีเรียบงายแตสนุกสนาน และแฝงดวยแงคิดในการดําเนินชีวิต การพิจารณา
สวนประกอบท่ีสําคัญของบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก โดยเชื่อมโยงกับประสบการณของตนเอง ยอมทําให
ตระหนักถึงคุณคาของวรรณคดี เห็นความสําคัญในฐานะที่วรรณคดีเปนสมบัติและเปนวัฒนธรรม
ประจําชาติ รูจักรูปแบบ รส ทวงทํานองและลีลาของวรรณคดี รวมไปถึงนิสัยของตัวละคร เพ่ือนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได 

4. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
- บทละครพูดเร่ืองเห็นแกลูก 
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 ทักษะ/กระบวนการ 
- ทักษะการวิเคราะห 
- ทักษะการสังเคราะห 
- ทักษะประเมินคา 
- กระบวนการกลุม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู   
- มุงม่ันในการทํางาน   

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -   แบบบันทึกการเรียนรู 

6. กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นที่ 1 สรางความเขาใจเบื้องตนในการอาน (30 นาที) 
  1.  ผูสอนใหผูเรียนอานในใจบทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูก 
  2.  ผูสอนและผูเรียนชวยกันทบทวนเน้ือเรื่อง โดยใหผูเรียนอาสาสมัคร 2-3 คน พูด
นําเสนอความเขาใจเบื้องตนจากการอานเน้ือเรื่อง และชวยกันเรียงลําดับเหตุการณสําคัญในเรื่องเปน
แผนภาพความคิดสรุปเนื้อหาบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก 
ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ (30 นาที)  
  1.  ผูสอนยกตัวอยางขอความในบทละครพูดเร่ือง เห็นแกลูก ดังตอไปน้ี 
  “แกยังเขาใจผิดอยูมาก การท่ีคนไดรับพระราชอาญาคราวหนึ่งแลว ไมใชวาใครๆเขาจะ
พากันคอยตัดรอนไมใหมีการผงกหัวไดอีก ไมใชเชนนั้น ถาใครสําแดงใหปรากฏวา รูสึกเข็ดหลาบเกรง
พระราชอาญา ละความประพฤติท่ีชั่ว ประพฤติทางท่ีดีแลว ก็คงจะตองมีผูรูสึกสงสารสักคราวหน่ึง” 
  2.  ใหผูเรียนสังเกตบทสนทนาของพระยาภักดีนฤนาถกับนายล้ําในบทละครพูด เรื่อง      
เห็นแกลูก ที่แสดงใหเห็นวา คนที่ทําความผิดแลวสํานึกในความผิด สมควรไดรับการใหอภัย  
  3.  ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับประสบการณที่ผูเรียนเคยประสบ และสอดคลองกับ
ขอความดังกลาว 
  4.  ผูสอนยกตัวอยางขอความในบทละครพูดเร่ือง เห็นแกลูก ดังตอไปน้ี 
  “หลอนไดเขียนรูปพอของหลอนขึ้นไวในใจเปนคนดีไมมีที่ติ ผมไมตองการจะลบรูปนั้น
เสียเลย. (ถอดแหวนวงหนึ่งจากนิ้ว.) นี่แนะครับ แหวนนี้เปนของแมนวล ผมไดติดไปดวยสิ่งเดียวเทานี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 
 

แหละ เจาคุณไดโปรดเมตตาผมสักที พอถึงวันแตงงานแมลออ เจาคุณไดโปรดใหแหวนน้ีแกเขา บอก
เปนของรับไหวของผม สงมาแทนตัว” 
  5.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายพฤติกรรมเสียสละของบิดา ที่ปรากฏในบทละครพูด
ตอนน้ี แลวเชื่อมโยงไปสูพฤติกรรมของบิดาท่ีผูเรียนเคยพบเห็นในปจจุบัน 
  6.  ใหผูเรียนสังเกตบทสนทนาของตัวละครในเรื่องเห็นแกลูก นอกจากจะทําใหผูอาน
เขาใจเร่ืองไดตรงตามวัตถุประสงคของผูประพันธแลว ยังปรากฏคุณคาดานวรรณศิลปอยางไร 
  7.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายคุณคาดานสังคมและสะทอนวิถีไทย ที่ปรากฏในบท
ละครพูดเรื่องเห็นแกลูก สะทอนใหเห็นสภาพชีวิต ความคิด ความเชื่อ ความรูในสังคม เหมือนหรือ
ตางกับสังคมในปจจุบันอยางไร 
  8.  ใหผูเรียนสรุปความรูและขอคิดจากการอานบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกเพ่ือนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง 
คําถามพัฒนาการคิด 
  1.  ตัวละครในบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกมีลักษณะนิสัยอยางไร 
  2.  บทสนทนาในบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกมีความสมจริงหรือไม อยางไร 
  3.  ฉาก และสถานท่ีในบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
  4.  พฤติกรรมของบิดาท่ีกลาวถึงในบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกมีลักษณะอยางไร 
  5.  ตัวละครซ่ึงเปนบิดาในบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกมีพฤติกรรม“เสียสละ”เพราะเหตุใด 
  6.  พฤติกรรม “เสียสละ” ของบิดาที่กลาวถึงในเนื้อเรื่องตอนนี้ ยังคงพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันหรือไม และนักเรียนมีความรูสึกตอพฤติกรรมน้ีอยางไร 
  7.  การประพฤติตนไมเหมาะสม เชน การฉอราษฎรบังหลวง ยอมไดรับผลของการ
กระทํานั้น ตรงกับสํานวนใด 
  8.  เหตุการณตอนใดของบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกที่สอดคลองกับขอความ "การ
พ่ึงตนเองเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติกอนที่จะคิดพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน"  
  9.  ตัวละครใดในบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกท่ีนายกยองมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
  10. เนื้อเรื่องตอนใดของบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกที่นักเรียนประทับใจมากที่สุด เพราะเหตุใด 
  11 .ในบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก ผูเขียนตองการเสนอแนวคิดใด 
  12. บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกสะทอนใหเห็นถึงสังคมและวัฒนธรรมอยางไร 
  13. ใหผูเรียนชวยกันยกตัวอยางขอความในบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกที่สอดคลองกับ
สภาพชีวิตในปจจุบัน 
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ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นที่ 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ (60นาที) 
  1.  แบงกลุมทํางานตามคําสั่งใบงาน ใหผูเรียนแตละกลุมสรุปประเด็นสําคัญจากเน้ือเรื่อง
ตอนท่ีอาน แลวอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวโดยอิสระ 
   2.  ผูสอนอภิปรายและใหขอมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเรียนไมเขาใจกิจกรรมกลุม 

  3.  ใหแตละกลุมดําเนินการตามคําสั่งในใบงานตามเวลาท่ีกําหนด 
 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นที่ 4 ใหและรับขอมูลปอนกลับ ( 30 นาที ) 
  1.  ใหผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอผลการอภิปรายประเด็นสําคัญจากเน้ือเรื่อง
ตอนท่ีอาน 
  2.  ผูสอนและผูเรียนกลุมอ่ืนฟงการนําเสนอผลการอภิปราย แลวแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม และประเมินการนําเสนอผลงานกลุม รวมกับผูสอนในแบบประเมินที่กําหนดให 
ขั้นที่ 5 ทบทวนและเขียนบันทึก (30 นาที) 
  1.  ผูเรียนทบทวนเนื้อหาแลวชวยกันสรุปประเด็นสําคัญและขอคิดจากการอภิปรายใน
กลุมยอยและการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  2.  ผูสอนเขียนสรุปประเด็นสําคัญจากการนําเสนอของผูเรียนในแผนใส หรือบนกระดาน 
แลวใหผูเรียนพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
  3.  ผูสอนใหผูเรียนแตละคนเขียนบันทึกการเรียนรู โดยแสดงความรู ความเขาใจ 
ความรูสึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตอนน้ีโดยอิสระ แลวจับคูแลกเปล่ียนกันอานบันทึกการ
เรียนรูกอนนํามาสงผูสอน 

7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
  1.  บทละครพูดเร่ือง เห็นแกลูก 
  2.  ใบงานกิจกรรมกลุม 

8. การวัดและประเมินผล 
  สิ่งท่ีประเมิน 

- พฤติกรรมการตอบสนองตอวรรณคดี 
  วิธีการ 

- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
- ประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
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- ตรวจพิจารณาบันทึกการเรียนรู 
  เครื่องมือ 

- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
- คําถามและประเด็นการคิดไตรตรอง 
- แบบบันทึกการเรียนรู 
- เกณฑการประเมินการตอบสนองตอวรรณคดี 

 

9.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................... ................................................................. 

 

ลงชื่อ........................................................ 
       (นางสาวจุฬาลักษณ  คชาชัย) 
            ผูสอน 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 

ผูพระราชนิพนธ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ 
เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2423 เมื่อ พระชนมายุ 8 พรรษา ทรงไดรับการ
สถาปนาเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมขุนเทพทวาราวดี และตอมาทรงไดรับสถาปนาขึ้นเปน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร แทนสมเด็จพระบรมเชษฐา เจาฟามหาวชิรุณหิศ 
ซึ่งสวรรคต และไดเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อ พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง
เปนนักปราชญ (ทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาวา สมเด็จพระมหาธีรราชเจา) และทรงเปน        
จินตกวีที่ทรงเชี่ยวชาญทางดานอักษรศาสตรโบราณคดี มีพระราชนิพนธรอยแกวรอยกรองทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ มากกวา 200 เรื่อง ทรงใชนามแฝงตางๆกัน เชน อัศวพาหุ รามจิตติ ศรีอยุธยา 
พันแหลม นายแกวนายขวัญ ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่   
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 

ลักษณะคําประพันธ 
 เรื่องเห็นแกลูกแตงเปนบทละครพูดขนาดสั้น มี 1 องค รัชกาลที่ 6 ทรงผูกเรื่องอยาง
รัดกุมและดําเนินเรื่องโดยใชบทสนทนาของตัวละครโตตอบกัน ทําใหทราบเรื่องราวท่ีดําเนินไป และ
ทราบเบื้องหลังของตัวละครแตละตัว นอกจากนี้ ยังทรงบรรยายกริยาทาทางของตัวละครแตละตัวไว
ในวงเล็บ เพ่ือชวยใหนักแสดง แสดงตามบทไดสะดวกและสมบทบาทยิ่งขึ้น ภาษาท่ีใชในบทละครนี้ใช
คําพูดงายๆแตใหความหมายคมคายลึกซึ้ง แมวาบางคําที่มีใชในอดีตสมัย 80-90 ปกอนแตไมมีใชใน
ปจจุบัน ผูอานก็ยังพอเดาความหมายได 

เนื้อเรื่องยอในบทเรียน 
 นายลํ้ามาที่บานพระยาภักดีนฤนาถ มีอายคําซ่ึงเปนคนรับใชของพระยาภักดีใหการ
ตอนรับ และนั่งคอยดูอยูหางๆเนื่องจากไมไวใจเพราะเห็นสภาพของนายลํ้าที่แตงตัวปอนๆ ทาทางด่ืม
เหลาจัดจนเมื่อพระยาภักดีกลับมาบานไดพบนายลํ้าจึงทําใหทราบเร่ืองราวของคนท้ังสองจากการ
สนทนาโตตอบกันวา เดิมนายล้ําเปนเพื่อนกับพระยาภักดี ซึ่งมีตําแหนงเปนหลวงกําธร สวน นายลํ้าเปน
ทิพเดชะ นายล้ํามีภรรยา คือแมนวล   มีลูกสาวคือ แมลออ เมื่อแมลออมีอายุ 2 ขวบเศษ นายล้ําก็ถูก
จําคุกเพราะทุจริตตอหนาที่ แมนวลเลี้ยงดูลูกสาวมาตามลําพัง กอนตายจึงยก ลูกสาวใหเปน
ลูกบุญธรรมของพระยาภักดี นายล้ําจําคุกอยู 10 ป ก็ออกจากคุกไปรวมคาฝนอยู กับจีนกิมจีนเง็กที่
พิษณุโลก พอถูกตํารวจจับไดก็แกขอกลาวหาเอาตัวรอดฝายเดียว ตอมาก็ตกอยู ในสภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 

สิ้นเนื้อประดาตัว จึงตั้งใจจะมาอยูกับแมลออ ซึ่งมีอายุ 17 ป กําลังจะแตงงาน กับนายทองคําแต   
พระยาภักดีพยายามชี้แจงใหนายล้ําเห็นแกลูกสาว ไมตองการใหถูกคนอ่ืนรังเกียจวามีพอเปนคนข้ีคุก
และฉอโกง จนในที่สุดเสนอเงินให 100 ชั่ง แตนายล้ําก็ไมยอมเม่ือ แมลออกลับมาถึง นายล้ําจึงไดรูจัก
กับแมลออและไดเห็นประจักษวาตนเลวเกินกวาจะเปนพอของแมลออ ซึ่งหลอนไดวาดภาพพอไวในใจ
วา พอเปนคนดีที่หาที่ติไมไดเลย 

คุณคาดานเนื้อหา 
 บทละครพูดเร่ืองเห็นแกลูกมีตัวละคร ดังนี้ คือ พระยาภักดีนฤนาถ นายล้ํา แมลออและ
อายคํา แมตัวละครในเร่ืองจะมีนอยแตลักษณะของโครงเรื่องมีความโดดเดน การผูกเรื่องมีความ
ตอเนื่องราบรื่น ผูประพันธมีความประณีตในการดําเนินเรื่อง ลักษณะเดนของเนื้อหาแสดงใหเห็นถึง
ความเสียสละและความรักของผูเปนพอท้ังสอง คือ นายล้ํา พอผูใหกําเนิดและพระยาภักดีนฤนาถผูซึ่ง
เปนพอบุญธรรม ดวยความเห็นแกลูกของนายลํ้าจึงไมเปดเผยตน และพระยาภักดีนฤนาถยอมสละ
เงินทองเปนจํานวนมากเพ่ือความสุขของแมลออ 
 ปมปญหาและความขัดแยงระหวางพระยาภักดีนฤนาถและนายลํ้าเขมขนมากขึ้นเรื่อยๆ 
และคลี่คลายลงเมื่อนายล้ําไดรับรูวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาพอท่ีแทจริงในความทรงจําของแมลออ
นั้นเปนคนดี นาเคารพนับถือ โดยเธอเชื่อจากการฟงคําบอกเลาของพระยาภักดีนฤนาถและ
จินตนาการจากรูปถายท่ีอยูภายในหองของแมที่เสียชีวิตไปแลว ความเห็นแกตนเองของนายลํ้าจึงได
แปรเปลี่ยนเปนความเห็นแกลูก 
 การดําเนินเรื่อง เริ่มเร่ืองดวยปมปญหาของนายล้ํา เมื่อนายล้ําออกจากคุกไดไปประกอบ
อาชีพตางๆที่ไมสุจริตและไมประสบความสําเร็จ จึงคิดมาพ่ึงพาลูกสาวท่ีกําลังจะแตงงานกับชายผูมี
ฐานะดี ในขณะที่พระยาภักดีนฤนาถไมตองการใหนายลํ้าพบกับแมลออและแสดงตนวาเปนพอ        
ที่แทจริง ดวยความรักที่มีตอลูกและเกรงวาแมลออจะอับอายขายหนาที่มีพอเปนคนทุจริต เปนคน   
คดโกง เปนคนติดคุก ปมปญหาทําใหการดําเนินเรื่องเขมขนมากย่ิงขึ้นเม่ือนายล้ําดึงดันจะพบแมลออ
ใหได แตทายที่สุดแลวกวีไดคอยๆ คลายปมปญหานั้นลง โดยใชวิธีใหผูอานเขาใจเองจากบทสนทนา
ของตัวละครและจบลงดวยดีโดยพอที่แทจริงเห็นแกลูกมากกวาเห็นแกตัว ซึ่งตามธรรมชาติของมนุษย
สวนใหญมักเห็นแกตัว เพราะมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด แตเมื่อไดพบกับความรักอันบริสุทธิ์ 
ความจริงใจของลูก ทําใหพอที่ไมเคยทําดีเลยเกิดความละอายแกใจ เกิดความสํานึกผิ ดชอบชั่วดี     
เขาไมอาจลบภาพพอที่แสนดีไปจากใจของลูกได ในที่สุดจึงยอมมีชีวิตท่ีลําบากตอไปเพราะเห็นแกลูก 
ใหลูกมีชีวิตที่สุขสบาย ไมเปนที่รังเกียจของคนในสังคมดีกวาที่จะใหลูกรับรูความจริงอันปวดราว     
บทละครพูดเรื่องนี้แสดงใหเห็นความรักของพอสองรูปแบบ คือ พอท่ีแทจริงกับพอบุญธรรมแมไมใช
พอที่แทจริงหากไดเลี้ยงดูมาก็ยอมรัก หวังดีตอลูกและทําทุกอยางเพราะเห็นแกลูกมากกวาเห็นแกตัว 
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สําหรับพอที่แทจริงแมจะเคยทําตนไมดีมากอน แตเมื่อพบความรักที่บริสุทธิ์จริงใจของลูกทําใหสํานึก
และเสียสละเพ่ือลูก 

คุณคาดานวรรณศิลป 
 บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
สามารถดําเนินเร่ืองไดราบรื่น กระตุนความรูสึกของผูอานใหติดตามเรื่องตอไปจนกระท่ังเรื่องจบลง
ดวยความสุขสมหวังของตัวละคร จากบทสนทนาของตัวละครภายในเรื่อง นอกจากจะทําใหผูอาน
เขาใจเร่ืองไดตรงตามวัตถุประสงคของกวีแลว ยังปรากฏคุณคาในดานวรรณศิลป ดังนี้ 

 1)  การใชบทสนทนาที่เหมาะสมกับสถานภาพของตัวละคร  
 กวีสามารถสรางบทสนทนาที่เหมาะสมกับสถานภาพของตัวละครที่กลาวบทสนทนาน้ัน 

สถานภาพน้ีประกอบดวยตําแหนงทางสังคม ยศถาบรรดาศักดิ์ รวมไปถึงอายุของตัวละคร 
ตัวอยางเชน นายล้ําเมื่อสนทนากับอายคําซึ่งมีสถานะเปนบาวจะใชสรรพนามแทนตัววา “ฉัน” และ
เรียกอายคําวา “แก” แตเมื่อสนทนากับพระยาภักดีนฤนาถซึ่งมีบรรดาศักดิ์และตําแหนงทางสังคมสูง
กวาจะใชคําวา “ผม” และเรียกพระยาภักดีนฤนาถวา “ใตเทา” ซึ่งแสดงถึงบรรดาศักดิ์การเปน     
ขุนนาง อีกตัวอยาง คือ เมื่อนายล้ําสนทนากับแมลออซึ่งเปนลูกสาวก็จะใชแทนตัววา “ฉัน” และเรียก
แมลออวา “หลอน” เปนตน ลักษณะเชนนี้ทําใหบทละครมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น 

 2)  การใชบทสนทนาที่สอดคลองกับลักษณะนิสัยและอารมณความรูสึกของตัวละคร  
 บทละครพูดดําเนินเร่ืองผานบทสนทนาเปนหลัก ทําใหการสื่อสารเรื่องราวรวมไปถึง
ลักษณะของตัวละครตองสื่อผานบทสนทนาน้ัน โดยกวีสรางบทสนทนาท่ีชวยสื่อถึงนิสัยและอารมณ
ความรูสึกของตัวละครไดเปนอยางดี เชน “น้ําเหลืองๆไมมีหรือครับ มันคอยชื่นอกชื่นใจหนอยหน่ึง?”         
บทสนทนาดังกลาวแสดงใหเห็นลักษณะนิสัยของนายล้ําวาเปนคนที่ติดสุรา 
 นอกจากนั้นแลวบทสนทนาของตัวละครยังชวยแสดงใหเห็นความรูสึกของตัวละครที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเน้ือเรื่องไดอีกดวย ดังเชนเมื่อนายล้ํามีปากเสียงกับพระยาภักดีนฤนาถ นายล้ําจะ
ใชสรรพนามเรียกพระยาภักดีนฤนาถวา “คุณ” สวนพระยาภักดีนฤนาถจะเรียกนายลํ้าวา “แก” แต
เมื่อเรื่องราวคลี่คลายลงโดยนายลํ้าเปลี่ยนใจไมมางานแตงงานแลว บทสนทนาจึงใชคําสรรพนาม
เปลี่ยนแปลงไป  นายล้ํากลับมาเรียกพระยาภักดีนฤนาถอยางยกยองดวยคําวา“เจาคุณ”หรือ“ใตเทา” 
อีกคร้ัง แสดงใหเห็นความรูสึกของนายล้ําวาสํานึกผิดในความเห็นแกตัวที่มีอยูกอนหนานี้ ขณะที่พระยา
ภักดีนฤนาถก็เขาใจความเปล่ียนแปลงนั้น จึงเรียกนายลํ้าดวยคําที่แสดงความเห็นใจและยกยองวา 
“พอล้ํา”  แสดงใหเห็นวาบทละครเรื่องนี้ใชบทสนทนาที่สมจริงและชวยสื่อถึงลักษณะนิสัยซ่ึงเปน   
ภูมิหลังของตัวละคร รวมถึงแสดงอารมณความรูสึกของตัวละคร ทําใหผูอานเขาใจในเน้ือเรื่องไดอยาง
แจมแจง 
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 3)  การใชถอยคําที่สื่อความหมายลึกซึ้ง 
 ในบทละครนี้มีการใชถอยคําที่สั้น กระชับแตกินความมาก สามารถสื่อความหมายได
ลึกซึ้งทําใหผูอานหรือผูชมเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น เชน “แกยังเขาใจผิดอยูมาก การท่ีคนไดรับ    
พระราชอาญาคราวหนึ่งแลว ไมใชวาใครๆ เขาจะพากันคอยตัดรอนไมใหมีการผงกหัวไดอีก” คําวา 
“ผงกหัว” ในที่นี้หมายถึง มีโอกาสกลับตัวกลับใจทํามาหากินอยางสุจริต 

 4)  การสื่อความหมายโดยนัย 
 หมายถึงการส่ือความหมายออกมาโดยไมแสดงอออกมาตรงๆ แตสื่อผานคํา พูดที่สื่อเปน
นัยใหทราบ เชน “ที่พิษณุโลกก็พอหาอะไรด่ืมไดพอใชเทียวครับ.” บทสนทนาดังกลาวเปนตอนที่   
พระยาภักดีนฤนาถสั่งใหอายคํานําโซดามาใหนายล้ําดื่ม คําพูดของนายลํ้าสื่อเปนนัยใหทราบวา สิ่งที่
นายล้ําชอบด่ืมก็คือสุรา แตก็ไมไดพูดออกมาโดยตรง 

 5)  การใชสํานวน 
 ในบทละครพูดเรื่องน้ีพบสํานวนหลายสํานวน เชน 
 มีเหยามีเรือน  หมายถึง  แตงงาน มีครอบครัว 
 เจาบุญนายคุณ หมายถงึ  เคยทําบุญแกเขาไวมาก 
 หมาหัวเนา  หมายถึง  เปนคนไมดี ไมมีคนคบคาสมาคมดวย 
 การใชสํานวนทําใหบทสนทนาสามารถสื่อความหมายไดอยางกินความกวางขวางมากข้ึน 
และยังชวยนําเสนอความคิดบางอยางของตัวละครไดอีกดวย เชน “ถึงนายทองคําจะไมรังเกียจ       
คนอ่ืนๆก็คงตองรังเกียจ, ใครเขาจะมาคบคาสมาคมไดอีกตอไป ไปขางไหนเขาก็จะแลดูพูดซุบซิบกัน 
ถาใครเขาเลี่ยงไดเขาก็คงเลี่ยง แกจะมาทําใหแมลออเปนหมาหัวเนาหรือ?” จากบทสนทนาดังกลาว   
พระยาภักดีนฤนาถใชสํานวนวา “หมาหัวเนา” เปนการใชภาษาที่กินความเพ่ือสื่อใหนายล้ําเขาใจ
อยางชัดเจนถึงสภาพที่จะเกิดข้ึนกับแมลออ คือไมมีใครคบคาสมาคมดวย นอกจากนั้นแลวยังเปนการ
ใชภาษาแบบตรงไปตรงมา เพ่ือตักเตือนใหนายลํ้าฉุกคิด 

คุณคาดานสังคมและสะทอนวิถีไทย 
 บทละครพูดเร่ืองเห็นแกลูก เปนวรรณคดีที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สังคมไทยรับกระแส
วัฒนธรรมตะวันตกเขามาปรับใชมากขึ้น บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกไดสะทอนใหเห็นถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ไดนํามาประยุกตใชใหเขากับธรรมเนียมไทย นอกจากนี้ยังสะทอนสภาพ
ความเปนจริงของสังคมวา ไมวายุคสมัยใดสังคมยอมมีทั้งดานมืดและดานสวาง คนดีและคนไมดียอม
ปะปนกัน สะทอนใหเห็นสภาพชีวิต ความคิด ความเชื่อ ความรูในสังคม ณ ชวงเวลานั้น ดังนี้ 
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 1)  ธรรมเนียมการตอนรับแขก 
 ทุกครอบครัวในสังคมไทยยอมไดรับการปลูกฝงจากคนรุนพอรุนแมเสมอวา "เปนธรรมเนียม   
ไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ" การตอนรับแขกดวยความเต็มใจและเลี้ยงรับรอง
อยางดีที่สุดถือเปนมารยาททางสังคมประการหนึ่ง และผูที่ไดรับการตอนรับยอมประทับใจและ
กลาวถึงในความมีน้ําใจของเจาบาน บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกไดสะทอนใหเห็นธรรมเนียมใน      
การตอนรับแขกและในขณะเดียวกันยังไดสะทอนใหเห็นวาเครื่องดื่มที่ใชรับรองแขกของคนไทยได
เปลี่ยนแปลงไป แตเดิมเครื่องดื่มสําหรับรับรองแขก คือ น้ําฝน น้ําสะอาด แตจากเร่ืองไดเปลี่ยน
เครื่องดื่มโดยใชน้ําครีมโซดาคือนํ้าหวานสีเขียวผสมน้ําโซดา สะทอนใหเห็นการรับวัฒนธรรมการ ด่ืม
น้ําหวานซึ่งเปนเครื่องดื่มจากตะวันตก 

 2)  การกําหนดคาและรูปแบบของเงิน 
 ในสมัยอดีตเงินตราไมใชตัวแปรสําคัญในสังคม ในระบบเศรษฐกิจไทยจะใชระบบ
แลกเปล่ียนสินคาซึ่งกันและกัน ตอมาเมื่อสังคมมีโครงสรางที่ซับซอน มีระบบเศรษฐกิจที่มีการ
กําหนดคาของเงิน โดยมีมาตรการแลกเปลี่ยนวา 100  สตางคมีคาเทากับ 1 บาท 4 บาทเปนหนึ่ง
ตําลึง 20 ตําลึงเปนหนึ่งชั่ง เชน “ก็จะพูดกันเสียตรงๆ เทานั้นก็จะแลวกัน เอาเถอะฉันจะใหแกเด๋ียวนี้
ก็ได เทาไหรถึงจะพอ เอาไปสิบชั่งกอนพอไหม” 

 3)  คานิยมการนับถือบุคคลท่ีเพียบพรอมทั้งรูปสมบัติและทรัพยสมบัติ 
 บทละครพูดเร่ืองเห็นแกลูก ไดสะทอนใหเห็นคานิยมของคนไทยท่ีนับถือบุคคลจาก
รูปลักษณภายนอกโดยมิไดมองถึงคุณธรรมความดีของบุคคลผูนั้น บุคคลใดมีความประพฤติดางพรอย 
ทําใหเสียชื่อเสียงเกียรติยศ ไมวาจะเคยเปนคนดีหรือเปนคนเลวมากอนก็ตาม เมื่อชีวิตมีมลทินก็ทําให
เปนที่รังเกียจของสังคม ดังนั้น พระยาภักดีนฤนาถจึงกลัวที่จะใหแมลออพบกับนายล้ําซึ่งเปนพอที่
แทจริง เนื่องจากไมตองการใหแมลออรูความจริง เพราะไมตองการใหเปนที่รังเกียจของสังคมที่มีพอ
แทๆเปนคนประพฤติไมถูกทํานองคลองธรรมและเคยติดคุกมากอน 
 นอกจากน้ียังสะทอนใหเห็นถึงคานิยมการนับถือคนมีฐานะ บางคนเห็นคนอ่ืนมีฐานะมีเงิน
ทอง มีทรัพยสินมากมาย จึงอยากมีบาง โดยการหาวิธีรวยทางลัด เชน เลนการพนัน คายาเสพติด   
คดโกง ขโมย จี้ปลนหรือใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชนสวนตน ผูที่หาวิธีรวยทางลัดเชนนี้มัก
ลมเหลวในชีวิต ดังเชนชีวิตของนายล้ํา หากตองการมีชีวิตท่ีเปนสุข ควรขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ รูจักความพอดี พอเพียง ไมฟุงเฟอ หมั่นเก็บออม ก็จะพอมีพอกินและเจริญกาวหนาในหนาที่
การงานตามอัตภาพ หากเรารูจักพอเพียง  ก็จะสามารถใชชีวิตไดอยางไมลําบาก มีความสุขกายสบาย
ใจ ไมตองดิ้นรนฟุงเฟอทําใหติดหนี้สิน เปนปญหาที่กระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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 4)  แสดงใหเห็นถึงสัจธรรมของมนุษย 
 มนุษยทุกคนยอมเห็นแกตัวเปนธรรมดา แตพอแมยอมเห็นแกลูกมากกวาตนเอง ตอง
เสียสละทุกอยางเพ่ือลูก แมกระทั่งนายล้ําเองที่จากลูกไปตั้งแตแมลอออายุได 2 ป ยังตองตอสูกับ
ความรูสึกเห็นแกตัวหรือเห็นแกลูกของตนเองและในท่ีสุดอํานาจฝายสูงก็ชนะ นายล้ํายอมจากไปผจญ
กับความยากลําบากเพราะเห็นแกลูกมากกวา จึงเปนเร่ืองที่นายกยองที่เขาเคยทําผิดแตก็สํานึกตัวได 
ดังบทสนทนา “หลอนไดเขียนรูปพอของหลอนขึ้นไวในใจเปนคนดีไมมีที่ติ ผมไมตองการจะลบรูปนั้น
เสียเลย. (ถอดแหวนวงหนึ่งจากนิ้ว) นี่แนะครับ แหวนน้ีเปนของแมนวล ผมไดติดไปดวยสิ่งเดียวเทานี้
แหละ เจาคุณไดโปรดเมตตาผมสักที พอถึงวันแตงงานแมลออ เจาคุณไดโปรดใหแหวนน้ีแกเขา บอก
วาเปนของรับไหวของผม สงมาแทนตัว.” จากบทสนทนาแสดงใหเห็นวา นายล้ําไมสามารถจะเห็นแก
ประโยชนสวนตนมากกวาความรักอันบริสุทธิ์ความเทิดทูนที่แมลออมีตอเคาไดเลย พลังแหงความดี
และความรักทําใหพอคนหน่ึงที่ในครั้งหนึ่งไมเคยไดดูแลใกลชิดลูก กลับตัวกลับใจ สละความสุขสบาย
และผลประโยชนสวนตนเพื่อความสุขของลูก 

ขอคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 1)  สถาบันครอบครัวมีความสําคัญตอโครงสรางของสังคมไทย 
 ผูที่เปนพอแมมีหนาที่ตองอุปถัมภ เลี้ยงดู สั่งสอนอบรมบุตรใหเปนคนดีของสังคมโดย     
ไมเรียกรองผลประโยชน ถาพอแมหรือหัวหนาครอบครัวดี บุตรหลานก็จะใหความเคารพ เชื่อฟง รัก
และศรัทธา บุตรหลานจะยึดถือพอแมเปนแบบอยางและประพฤติปฏิบัติตาม ถาครอบครัวดีสังคมก็
จะดี ดังนั้นพอแมควรอบรมเล้ียงดูลูกอยางดี เปนคนดีใหลูกเห็น เปนแบบอยางเพ่ือเปนรากฐานของ
สังคมท่ีดีและมีความสุข 

 2)  คนดียอมมีผูนับถือ 
 หากเราตองการใหคนเคารพนับถือ เราตองทําตนใหเปนคนมีเกียรติ เชื่อถือได คือเปนคน
ที่ประพฤติดี ซื่อตรง จริงใจ ทั้งตอหนาและลับหลัง ใหสมกับที่ผู อ่ืนรักนับถือและชื่นชม หากตอหนา
ทําอยางหนึ่ง ลับหลังทําอีกอยางหนึ่งจะไมไดรับการเคารพนับถือจากบุคคลอ่ืนๆ อีกตอไป 

 3)  อยาทําตนเองใหตกต่ําเพราะการกระทําของตนเอง 
 ความคิดและการกระทําเปนเครื่องกํากับคุณภาพและเปนเครื่องตัดสินคุณคาความเปนคน 
สอดคลองกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่กลาวไววาบุคคลยอมไดรับผลจากการกระทําของตนเอง 
หากบุคคลผูนั้นประกอบกรรมดียอมไดรับสิ่งดีตอบแทน ผูคนสรรเสริญในคุณงามความดีที่ไดสรางไว 
แตถาหากประพฤติไมถูกตอง ทุจริตหรือไมใฝในทางดี ใฝในอบายมุขก็จะนําไปสูหนทางแหงความ
หายนะ ทําใหชีวิตลมเหลวท้ังชีวิตสวนตัวและครอบครัว ตําแหนงหนาที่การงาน และคนในสังคมไมให
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ความเคารพนับถือ ชีวิตพบกับความเดือดรอนเหมือนดังเชนนายล้ําที่ตองติดคุกเพราะการกระทําที่ผิด
กฎหมายของตนเอง 

 

เอกสารอางอิง 
ฟองจันทร สุขยิ่ง และคณะ. (2555). ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3. พิมพครั้งที่ 4.  

กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน อจท.. 
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ใบงานกิจกรรมกลุม 

  ใหนักเรียนกําหนดประธาน เลขานุการ และผูแทนกลุม จากนั้นใหแตละกลุมดําเนินการ
ตามคําสั่งตอไปนี้ 

1. สรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง 
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของเรื่องอยางอิสระ โดยเชื่อมโยง

ประสบการณของตนกับวรรณคดี 
3. เลขานุการบันทึกสรุปประเด็นการอภิปรายและรายงานใหสมาชิกกลุมรับทราบและ

พิจารณาทบทวน 
4. สงผูแทนกลุมมานําเสนอรายงาน 

 
แบบบันทึกกิจกรรมกลุม 

 
   ประธาน   ……………………………………………………. 
   สมาชิกกลุม ……………………………………………………. 
    ……………………………………………………. 
    ……………………………………………………. 
   ผูแทนกลุม ……………………………………………………. 
   เลขานุการ ……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน  
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

การ
ซักถาม 
ที่ตรง
ประเด็น 

(3) 

การตอบ
คําถาม 

 
 

(3) 

การรวม
กิจกรรม 

 
 

(3) 

การรวม
อภิปราย 
ตรง

ประเด็น 
(3) 

การ
แสดง 
ความ
คิดเห็น 

(3) 

 
 

รวม 
 

(15) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน (ตอ)  
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

การ
ซักถาม 
ที่ตรง
ประเด็น 

(3) 

การตอบ
คําถาม 

 
 

(3) 

การรวม
กิจกรรม 

 
 

(3) 

การรวม
อภิปราย 
ตรง

ประเด็น 
(3) 

การ
แสดง 
ความ
คิดเห็น 

(3) 

 
 

รวม 
 

(15) 

28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

 
รายการประเมิน 

3 2 1 0 

1. การซักถามท่ีตรง
ประเด็นนาสนใจ 

ซักถามตรงประเด็น 
2 คําถามข้ึนไป  

ซักถามตรงประเด็น 
1 คําถาม 

ซักถามแตไมตรง
ประเด็น 

ไมซักถามเลย 

2. การตอบคําถาม ตอบคําถามได
ถูกตอง 2 ขอข้ึนไป 

ตอบคําถามได
ถูกตอง 1  ขอ 

ตอบคําถามแต 
ไมถูกตอง 

ไมตอบคําถามเลย 

3. การรวมกิจกรรม มีความกระตือรือรน 
ใหความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
ทุกขั้นตอนและ 
ใหความชวยเหลือ
เพื่อนในการทํางาน 

มีความกระตือรือรน 
และใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม
ทุกขั้นตอน 
 

มีความกระตือรือรน
แตยังไมให 
ความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
บางข้ันตอน 

ไมกระตือรือรน 
และไมให 
ความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
เลย  

4. การรวมอภิปราย
ตรงประเด็น 

รวมอภิปรายตรง
ประเด็น 2 ประเด็น
ขึ้นไป 

รวมอภิปรายตรง
ประเด็น 1 ประเด็น 

รวมอภิปรายแตไม
ตรงประเด็น 
 

ไมรวมอภิปรายเลย 

5.การแสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความคดิเห็น
แปลกใหมและมี
ความสําคญัตอ 
การเรียนรู 

แสดงความคดิเห็น
แปลกใหม 

แสดงความคดิเห็น
แตไมแปลกใหม 

ไมแสดงความ
คิดเห็นเลย 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
12 - 15   ดีมาก 
 8 - 11    ดี 
 4 - 7    พอใช 
 0 - 3   ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
 

 
กลุมที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

ผูนําเสนอผลงาน 

ความนาสนใจ
ของประเด็น 
ที่เสนอ  
 (3) 

ความชัดเจน 
ในการนําเสนอ 

 
(3) 

การตอบปญหา
ของผูฟง 

 
(3) 

รวม 
 
 

(9) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
. 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานกลุม  
 
มิติคุณภาพผลงาน 

(Rubrics) 
รายการประเมิน 

3 2 1 0 

1.  ความนาสนใจ
ของประเด็นท่ีเสนอ 

กําหนดประเด็น   
ไดนาสนใจ 
สอดคลองกับ     
เนื้อเรื่องทุกประเด็น 
ทําใหเขาใจเนื้อเรื่อง 

กําหนดประเด็น    
ไดนาสนใจ         
แตมีประเด็น        
ไมสอดคลองกับ   
เนื้อเรื่อง 1 ประเด็น 

กําหนดประเด็น     
ไมนาสนใจ        
และมีประเด็น      
ไมสอดคลองกับ   
เนื้อเรื่อง 2 ประเด็น 
ขึ้นไป 

กําหนดประเด็น    
ไมสอดคลอง       
กับเนื้อเรื่อง       
ตองปรับปรุงวิธีคิด 

2.  ความชัดเจนใน
การนําเสนอ 

นําเสนอไดนาสนใจ
ชัดเจนและ 
เปนระบบ 

นําเสนอไดนาสนใจ 
และชัดเจน 
 
 

นําเสนอไดนาสนใจ 
 

นําเสนอ 
ไมนาสนใจ 
ไมชัดเจนและ 
ไมเปนระบบเลย 

3.  การตอบปญหา
ของผูฟง 

ตอบปญหาทุกขอ
ของผูฟงไดอยาง
ชัดเจนและม่ันใจ 

ตอบปญหาของผูฟง
ไมได 1 ขอ 

ตอบปญหาของผูฟง
ไมได 2 ขอข้ึนไป  

ตอบปญหาไมได 
ผูสอนตองแนะนํา
ชวยเหลือจึงจะ
สามารถตอบได 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
 7 - 9   ดีมาก 
 5 - 6   ดี 
 3 - 4   พอใช 
 0 - 2   ควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกการเรียนรู 
 

  พิจารณาทบทวนเนื้อเรื่องตอนท่ีเปนบทเรียน แลวเขียนบันทึกการเรียนรูความยาว        
ไมต่ํากวา 15 บรรทัด  โดยเขียนอธิบาย หรือแสดงความรูสึก หรือแสดงความคิดเห็นอยางอิสระใน
ประเด็นตอไปน้ี 
  (1)  เนื้อเรื่อง พฤติกรรมตัวละคร หรือเหตุการณสําคัญในเร่ือง 
  (2)  สถานการณ  ปญหา  หรือความขัดแยงในเรื่อง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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เกณฑการประเมินบันทึกการเรียนรู 
ประเมินระดับความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดี 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

 
รายการประเมิน 

 
5 คะแนน 

 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
2 คะแนน 

 
1 คะแนน 

ระดับ
ความสามารถ 

เขียนอธิบาย
ขอดี-ขอดอย
ของเร่ืองได
อยางละเอียด
ชัดเจน ตีความ
และสรุปคุณคา
ของเร่ืองได 

เขียนแสดง
ความรูสึก 
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
พฤติกรรมของ
ตัวละคร หรือ
สถานการณ   
ในเร่ืองอยาง
เขาใจลึกซึ้ง 

เขียนอธิบาย
องคประกอบ
ของเร่ืองอยาง
ละเอียดลึกซึ้ง 
เชน การใช
สัญลักษณ การ
สรางตัวละคร 
การกําหนด
สถานการณ 

เขียนอธิบาย
พฤติกรรม    
ตัวละคร หรือ
สถานการณใน
เร่ืองโดย
พยายาม     
ทําความเขาใจ
สาเหตุของ
พฤติกรรมหรือ
สถานการณนั้น 

เขียนแสดง
ความเขาใจ
เบื้องตน โดย
การอธิบาย
เหตุการณ    
ในเนื้อเรื่อง
อยางส้ันๆ 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
 4 - 5   ดีมาก 
 3    ดี 
 2     พอใช 
 1     ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชวงช้ันที่ 3      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3          ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2557 สาระท่ี 5 วรรณคดีวรรณกรรม     หนวยการเรียนรู    วรรณคดีมรดก 
เรื่อง  การพินิจวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ท 5.1   เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง 

    เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 ตัวช้ีวัด ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยากข้ึน 
 ม.3/2 วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 
 ม.3/3 สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหานิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี 
     นางผีเสื้อสมุทรได 
  2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากนิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี  
      ตอน  พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได 

   3.  นักเรียนสามารถสรุปความรูและขอคิดจากการอานนิทานคํากลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน          
         พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

3. สาระสําคัญ 
  นิทานคํากลอนเร่ือง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร แตงโดยสุนทรภู 
กวีเอกแหงกรุงรัตนโกสินทร ดวยลีลาการแตงคําประพันธที่เปนเอกลักษณ เนื้อเรื่องสนุกสนาน       
นาติดตามและใหคติสอนใจไดดี การพิจารณาสวนประกอบที่สําคัญของนิทานคํากลอน เรื่อง พระอภัย
มณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร โดยเชื่อมโยงกับประสบการณของตนเอง ยอมทําให
ตระหนักถึงคุณคาของวรรณคดี เห็นความสําคัญในฐานะที่วรรณคดีเปนสมบัติและเปนวัฒนธรรม
ประจําชาติ รูจักรูปแบบ รส ทวงทํานองและลีลาของวรรณคดี รวมไปถึงนิสัยของตัวละคร เพ่ือนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได 
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4. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
- นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

 ทักษะ/กระบวนการ 
- ทักษะการวิเคราะห 
- ทักษะการสังเคราะห 
- ทักษะการประเมินคา 
- กระบวนการกลุม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู   
- มุงม่ันในการทํางาน   

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- แบบบันทึกการเรียนรู 

6. กิจกรรมการเรียนรู  
ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นที่ 1 สรางความเขาใจเบื้องตนในการอาน (30 นาที) 
  1.  ผูสอนใหผูเรียนอานในใจนิทานคํากลอนเร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อสมุทรตอนท่ีกําหนด 
  2.  ผูสอนและผูเรียนชวยกันทบทวนเน้ือเรื่อง โดยใหผูเรียนอาสาสมัคร 2-3 คน พูด
นําเสนอความเขาใจเบื้องตนจากการอานเน้ือเรื่อง และชวยกันเรียงลําดับเหตุการณสําคัญในเรื่องเปน
แผนภาพความคิด 
ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ  (30 นาที) 
  1.  ผูสอนยกตัวอยางขอความในนิทานคํากลอนเร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทร ดังตอไปน้ี 

 อสุรีผีเสื้อเหลือจะอด           แคนโอรสราวกับไฟไหมมังสา 
ชางหลอกหลอนผอนผันจํานรรจา      แมนจะวาโดยดีเห็นมิฟง 
จะจับไวใหพาไปหาพอ                 แลวหักคอเสียใหตายเมื่อภายหลัง 
โกรธตวาดผาดเสียงสําเนียงดัง         นอยหรือยังโหยกเหยกเด็กเกเร 
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  2.  ใหผูเรียนสังเกตถอยคําที่สื่อความหมายถึงความปนปวนทางอารมณอยางรุนแรง  (คํา
วา ตวาด และ ผาดเสียง) และรวมกันอภิปรายถึงพฤติกรรมของแมที่ใหกําเนิดลูกแลวมิไดสนใจเลี้ยงดู
ที่ปรากฏในนิทานคํากลอนตอนน้ี 
  3.  ผูสอนสนทนากับผูเรียนเก่ียวกับประสบการณทางอารมณที่ผูเรียนเคยประสบ และ
สอดคลองกับขอความดังกลาว  
  4.  ผูสอนยกตัวอยางขอความในนิทานคํากลอนเร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทร ดังตอไปน้ี 

 นิจจาเอยเคยอยูเปนคูชื่น         ทุกวันคืนค่ําเชาไมเศราหมอง 
จนมีลูกปลูกเลี้ยงเคียงประคอง   มิใหของเคืองขัดพระอัชฌา 
อยูดีดีหนีเมียมาเสียได          เสียน้ําใจนองรักเปนหนักหนา 
จึงอุตสาหพยายามสูตามมา       ขอเปนขาบาทบงสุพระทรงธรรม 
พระเสด็จไปไหนจะไปดวย        เปนเพื่อนมวยภัสดาจนอาสัญ 
ประทานโทษโปรดเลี้ยงแตเพียงนั้น อยาบากบั่นความรักนองนักเลย 
พระอภัยใจออนถอนสะอ้ืน  อุตสาหฝนพักตรวานิจจาเอย 
แมผีเสื้อเมื่อไมเห็นในใจเลย  พ่ีไมเคยอยูในถ้ําใหรําคาญ 
คิดถึงนองสองชนกท่ีปกเกลา  จะสรอยเศราโศกานาสงสาร 
ดวยพลัดพรากจากมาเปนชานาน ไมแจงการวาขางหลังเปนอยางไร 

  5.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงการใชชีวิตคูที่มิไดเกิดจากความสมัครใจของท้ัง
สองฝาย ที่ปรากฏในนิทานคํากลอนตอนน้ี แลวเชื่อมโยงไปสูการใชชีวิตคูที่มิไดเกิดจากความสมัครใจ
ของทั้งสองฝายและผลกระทบตอลูก ที่ผูเรียนเคยพบเห็นในปจจุบัน  
  6.  ใหผูเรียนสังเกตการเลือกใชคําที่สื่ออารมณ ความรูสึกของตัวละครในนิทานคํากลอน
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  นอกจากจะทําใหผูอานเขาใจเรื่องไดตรง
ตามวัตถุประสงคของผูประพันธแลว ยังปรากฏคุณคาดานวรรณศิลปอยางไร 
  7.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายคุณคาดานสังคมและสะทอนวิถีไทย ที่ปรากฏใน
นิทานคํากลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร สะทอนให เห็นสภาพชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ ความรูในสังคม เหมือนหรือตางกับสังคมในปจจุบันอยางไร 
  8.  ใหผูเรียนสรุปความรูและขอคิดจากการอานนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
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  คําถามพัฒนาการคิด 
  1.  ตัวละครในนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรมี
ลักษณะนิสัยอยางไร 
  2.  การกระทําของนางผีเสื้อสมุทรที่กลาวถึงในบทประพันธมีลักษณะอยางไร 
  3.  พระอภัยมณีกับสินสมุทรรูสึกอยางไรกับการกระทําของนางผีเสื้อสมุทร เพราะเหตุใด 
  4.  นางผีเสื้อสมุทรมีการกระทําดังกลาว เพราะเหตุใด 
  5.  เนื้อเรื่องตอนใดของนิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
สมุทรที่นักเรียนประทับใจมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
  6.  เนื้อเรื่องตอนใดของนิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
สมุทรท่ีนักเรียนคิดวาผูประพันธเลือกใชถอยคําที่สื่ออารมณ ความรูสึกไดอยางงดงาม เหมาะสมแก
เนื้อเรื่อง มีคุณคาดานวรรณศิลปมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
  7.  เหตุการณตอนใดในนิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
สมุทร ที่สอดคลองกับแนวคิด “การทํางานรวมกันตองรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น” 
  8.  ในนิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ผูประพันธ
ตองการเสนอแนวคิดใด 
  9.  ผูเรียนคิดอยางไรเก่ียวกับเหตุการณหรือตัวละครในเร่ือง เหตุการณนี้ยังคงพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันหรือไม และผูเรียนมีความรูสึกตอเหตุการณนี้อยางไร 
  10.  ใหผูเรียนชวยกันยกตัวอยางขอความในวรรณคดีท่ีสอดคลองกับสภาพชีวิตในปจจุบัน 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นที่ 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ( 60 นาที ) 
  1.  แบงกลุมทํางานตามคําสั่งใบงาน ใหผูเรียนแตละกลุมสรุปประเด็นสําคัญจากเน้ือเรื่อง
ตอนท่ีอาน แลวอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวโดยอิสระ 
  2.  ผูสอนอภิปรายและใหขอมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเรียนไมเขาใจกิจกรรมกลุม 
  3.  ใหแตละกลุมดําเนินการตามคําสั่งในใบงานตามเวลาท่ีกําหนด 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นที่ 4 ใหและรับขอมูลปอนกลับ (30 นาที) 
  1.  ใหผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอผลการอภิปราย 
  2.  ผูสอนและผูเรียนกลุมอ่ืนฟงการนําเสนอผลการอภิปราย แลวแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม แลวประเมินการนําเสนอผลงานกลุม รวมกับผูสอนในแบบประเมินที่กําหนดให 
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ขั้นที่ 5 ทบทวนและเขียนบันทึก ( 30 นาที ) 
  1.  ผูเรียนทบทวนเนื้อหาแลวชวยกันสรุปประเด็นสําคัญและขอคิดจากการอภิปรายใน
กลุมยอยและการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  2.  ผูสอนเขียนสรุปสาระสําคัญจากการนําเสนอของผูเรียนบนกระดาน แลวใหผูเรียน
พิจารณาทบทวนอีกคร้ังหนึ่ง 
  3.  ผูสอนใหผูเรียนแตละคนเขียนบันทึกการเรียนรู โดยแสดงความรู ความเขาใจ 
ความรูสึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตอนน้ีโดยอิสระ แลวจับคูแลกเปล่ียนกันอานบันทึกการ
เรียนรูกอนนํามาสงผูสอน 

7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
  1.  นิทานคํากลอนเร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
  2.  ใบงานกิจกรรมกลุม 

8. การวัดและประเมินผล 
  สิ่งท่ีประเมิน 

- พฤติกรรมการตอบสนองตอวรรณคดี 
  วิธีการ 

- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
- ประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
- ตรวจพิจารณาบันทึกการเรียนรู 

  เครื่องมือ 
- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
- คําถามและประเด็นการคิดไตรตรอง 
- แบบบันทึกการเรียนรู 
- เกณฑการประเมินการตอบสนองตอวรรณคดี 
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9.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................... ................................................................. 

 

ลงชื่อ........................................................ 
       (นางสาวจุฬาลักษณ  คชาชัย) 
            ผูสอน 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
ผูประพันธ 
 พระสุนทรโวหาร (ภู) หรือท่ีทุกคนรูจักกันในนามวา สุนทรภู เปนกวีคนสําคัญในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เมื่อวัน
จันทรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 บิดาเปนขาราชบริพารในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซ่ึงภายหลัง
ไดลาออกจากราชการกลับไปอยูบานเกิดที่บานกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดานั้นพ้ืนเดิมเปน
คนเมืองเพชรบุรีตามที่ปรากฏในนิราศเมืองเพชรแตมารับราชการเปนพระนมของพระองคเจา จงกล 
พระธิดาในกรมพระราชวังหลัง บิดาและมารดาของสุนทรภูหยารางกันตั้งแตสุนทรภูยังเปนเด็กเล็กอยู  
สุนทรภูจึงอาศัยอยูกับมารดาและไดศึกษาเลาเรียน ณ วัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดารามริมคลองบางกอก
นอย ตอมามารดาไดพาเขาไปถวายตัวเปนขาราชบริพารในกรมพระราชวังหลัง 
 เมื่อสุนทรภูเติบโตขึ้นเปนหนุมไดแอบชอบพออยูกับนางจัน ดวยความที่เปนคนเจาคารม
จึงไดลักลอบเขียนเพลงยาวใหนางจันอยูเรื่อยๆ จนบิดาของนางจันทราบเขาจึงสั่งคนใหจับตัวมาแลว
นําความขึ้นกราบบังคมทูลแกกรมพระราชวังหลัง สุนทรภูถูกตัดสินใหจําคุกแตไมนานนักก็ถูกปลอย
ตัวเพราะกรมพระราชวังหลังทิวงคต เมื่อสุนทรภูพนโทษจึงออกบวชแลวลาสิกขาบทมาสมรสกับนาง
จันและไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในพระองคเจาปฐมวงศ แตดวยนิสัยเจาชูของสุนทรภูประกอบกับ
ความชอบในสุราจึงทําใหทะเลาะกับนางจันอยูเนืองๆ จนพระองคเจาปฐมวงศทรงระอา สุนทรภูเกิด
ความนอยใจจึงเดินทางไปเมืองเพชรบุรีเพ่ือไปอาศัยอยูกับหมอมบุนนาคซ่ึงเปนหมอมในกรม
พระราชวังหลัง 
 สุนทรภูไดกลับมารับราชการใหมอีกครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย เนื่องดวยทรงโปรดการกวี สุนทรภูไดรับพระกรุณาใหดํารงตําแหนงขุนสุนทรโวหารในกรม
ราชบัณฑิตและยังอยูในตําแหนงจางวางพระอาลักษณควบคูไปดวย ชีวิตของสุนทรภูในขณะนั้นมี
ความสุขมากและมีบุตรกับนางจันคนหน่ึงชื่อวาหนูพัด แตนิสัยเจาชูและความชอบในสุราของสุนทรภู
ยังคงเหมือนเดิมจนไปไดนางนิ่มมาเปนภรรยาอีกคน อันเปนเหตุใหนางจันโกรธ ในตอนท่ีทะเลาะกับ
นางจันนั้น สุนทรภูไดไปทํารายลุงของนางจันเขาจึงเปนเหตุใหสุนทรภูถูกจําคุกอีกครั้งหนึ่ง ระหวางที่
ติดคุกครั้งนี้เองท่ีสุนทรภูไดแตงพระอภัยมณีข้ึนเพ่ือขายเล้ียงชีพในยามที่ตกยากอยูในคุก 

 เมื่อพนโทษในครั้งหลังนี้สุนทรภูไดเปนพระอาจารยถวายอักษรใหเจานายในพระราชวงศ
หลายพระองค แตไมนานเม่ือสิ้นรัชกาลท่ี 2 สุนทรภูก็ตกท่ีนั่งลําบากดวยเคยทําใหขัดเคืองพระทัยแก
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว สุนทรภูจึงตองออกบวชอีกครั้งเพ่ือหนีราชภัยและไดออกเรือ
เดินทางไปในที่ตางๆ และแตงวรรณคดีไปพรอมๆ กันอีกหลายเร่ือง จนทายที่สุดไดมาพ่ึงพระบารมี
ของพระองคเจาลักขณานุคุณและกรมหม่ืนอัปสรสุดาเทพ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
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เจาอยูหัวขึ้นครองราชยสุนทรภูไดเขารับราชการอีกครั้งหนึ่งและไดรับบรรดาศักด์ิเปนพระสุนทร
โวหารจนถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2398 

 ในป พ.ศ. 2529 องคกรวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติไดประกาศยกยอง
เชิดชูเกียรติใหสุนทรภูเปนบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมระดับโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 
2529 

ลักษณะคําประพันธ 
 พระอภัยมณีแตงดวยกลอนสุภาพในลักษณะนิทาน 

เนื้อเรื่องยอในบทเรียน 
 พระอภัยมณีอยูกับนางผีเสื้อสมุทรในถ้ําจนมีพระโอรสชื่อวาสินสมุทร สินสมุทรมีลักษณะ
ผสมระหวางพระอภัยมณีและนางผีเสื้อสมุทร พระอภัยมณีไดเลี้ยงและถายทอดความรูที่พระองคมี
ใหกับสินสมุทรจนหมดและมอบของสําคัญไวให คือ พระธํามรงคและผาคาดเอว วันหนึ่งเมื่อนางผีเสื้อ
สมุทรออกไปหาอาหาร ดวยความซุกซนสินสมุทรไดทดลองผลักหินปากถ้ําจนเปดแลวออกไปเท่ียว
เลนในทะเล สินสมุทรพบเงือกชราแตไมรูจักวาคืออะไรจึงนําเงือกกลับไปใหพระอภัยมณี
ทอดพระเนตร  พระอภัยมณีเห็นดังนั้นจึงเลาความจริงใหสินสมุทรฟงทั้งหมด สินสมุทรทราบความ
แลวก็เสียใจเปนอันมาก เงือกฟงแลวไดออนวอนใหพระอภัยมณีสั่งใหสินสมุทรปลอยตนไปเสียและให
สัญญาวาจะพาพระอภัยมณีหนีไปพ่ึงพระโยคีที่เกาะแกวพิสดารซ่ึงอยูหางออกไปราว 100 โยชน เงือก
ชราบอกวาการไปท่ีเกาะแกวพิสดารน้ันตนตองใชเวลาถึง 7 วัน วายน้ําไปในมหาสมุทรแตกลัวนาง
ผีเสื้อสมุทรจะตามทันเพราะนางผีเสื้อสมุทรนั้นมีพละกําลังมากเม่ืออยูในทะเลซ่ึงใชเวลาเพียง 3–4 วัน
ก็ไปถึงเกาะแลว เงือกชราแนะใหพระอภัยมณีทําอุบายลวงนางผีเสื้อสมุทรเพ่ือจะไดมีเวลาในการ
หลบหนี ตกกลางคืนในวันเดียวกัน นางผีเสื้อสมุทรเกิดฝนรายวามีเทวดามาควักเอาดวงตานางทั้งสอง
ออกแลวเหาะหายไป นางตกใจต่ืนแลวเลาความฝนนั้นใหพระอภัยมณีฟงทั้งหมด พระอภัยมณีเห็น
เปนโอกาสดีจึงทํานายฝนไปวานางนั้นจะมีเคราะหรายอาจถึงแกชีวิตและแนะนําใหนางไปบําเพ็ญศีล
อยูบนเขา 3 วัน เพ่ือเปนการสะเดาะเคราะหและหามกินเนื้อสัตวเปนอันขาด นางผีเสื้อหลงกลพระ
อภัยมณี สินสมุทรทราบความโดยตลอดก็เสียใจจนพระอภัยมณีตองหาม พระอภัยมณีและสินสมุทรได
หนีไปกับครอบครัวเงือก เมื่อครบ 3 วัน นางผีเสื้อสมุทรกลับมาไมพบใครจึงออกตระเวนทะเลตามหา
ดวยรางเนรมิตเปนยักษแลวเรียกภูตผีในทะเลมาถามจนไดความและตามพระอภัยมณีไปทันภายใน 3 
วัน สินสมุทรพยายามหามแลวแตนางผีเสื้อสมุทรไมฟง สินสมุทรจึงหลอกลอใหมารดาหลงทางเพ่ือให
เงือกลูกสาวพาพระอภัยมณีหนไีปใหถึงเกาะแกวพิสดาร เงือกชราสองผัวเมียถูกนางผีเสื้อฆาตายซ่ึงใน
ขณะเดียวกันพระอภัยมณี สินสมุทรและเงือกสาวไดหนีขึ้นเกาะแกวพิสดารทัน พระโยคีออกมาหาม
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ปรามนางผีเสื้อสมุทรแตนางไมฟงและตอวายอนกลับมา พระโยคีจึงเสกทรายปกปองเกาะไวเพ่ือไมให
นางผีเสื้อสมุทรเขามาได 

คุณคาดานเนื้อหา 
 นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร นอกจากจะเปน
ตอนท่ีผูอานไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากรสวรรณคดี การใชถอยคําภาษาในการบรรยายทั้ง
รสของภาพและรสของเสียงแลว บทประพันธยังไดแฝงคุณคาดานเนื้อหาใหผูอานไดพิจารณา
ใครครวญอยางมีเหตุผล 
 วิเคราะหแกนของเนื้อหาเปนเรื่องคําสอนทางพระพุทธศาสนา การเห็นผิดเปนชอบ การ
ทําอะไรตามใจตนไมคํานึงถึงผลท่ีจะตามมา กวีสื่อแนวคิดนี้ผานตัวละคร คือ นางผีเสื้อสมุทร ซึ่งเปน
ตัวอยางของผูที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงํา มีแตความโหดราย ความลุมหลง มัวเมาในความรัก ความหึง
หวงไมไดสติ จนทําใหผู อ่ืนเดือดรอนเสียหายไปดวย เห็นไดจากที่พอแมเงือกสละชีวิตของตนเพ่ือ
ชวยเหลือพระอภัยมณี ทําใหเงือกสาวสูญเสียครอบครัว สินสมุทรผูเปนลูกจําตองหลอกลอแมทั้งที่
กลัว สวนพระฤๅษีท่ีพยายามชี้แนะทางท่ีถูก กลับถูกดาใหเสียหาย ดังบทประพันธที่วา 
  นางผีเสื้อเหลือโกรธพิโรธรอง มาตั้งซองศีลจะมีอยูที่ไหน 
 ชางเฉโกโยคีหนีเขาใช   ไมอยูในศีลสัตยมาตัดรอน 
 เขาวากันผัวเมียกับแมลูก  ยื่นจมูกเขามาบางชวยสั่งสอน 
 แมนคบคูกูไวมิใหนอน   จะราญรอนรบเราเฝาตอแย 
 จะเห็นวานางผีเสื้อสมุทรปลอยใหอารมณความรูสึกอยูเหนือเหตุผล ระรานผูที่ปรารถนาดี
อยางพระฤๅษีและวารายใหเงือกสาวเสียหาย ทั้งนี้เพราะนางผีเสื้อสมุทรไมยอมรับความจริงวา พระ
อภัยมณีไมไดรักตน และความแตกตางของท้ังสองทําใหพระอภัยมณีไมมีความสุข แทนที่นางผีเสื้อ
สมุทรจะยอมรับกลับดันทุรัง เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของตน เมื่อไมสมหวังก็ เปนทุกข กวีได
ชี้ใหเห็นความทุกขทรมานเพราะไมรูจักปลอยวาง ลุมหลงมัวเมาในกิเลสตัณหา 
 พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนี้ ผูประพันธใช “การหลอกลวง” ใน
การดําเนินเรื่องเริ่มตั้งแตตอนท่ีพระอภัยมณีทรงวางแผนหนีนางผีเสื้อสมุทร ก็ลวงใหนางไปจําศีล เมื่อ
นางผีเสื้อสมุทรตามมาพบสินสมุทร สินสมุทรก็พยามถวงเวลาใหพระอภัยมณีทรงหนี ทั้งที่ตนก็ตกใจ
กลัวที่เห็นแมแปลงกายเปนยักษ นางผีเสื้อสมุทรรูวาลูกตกใจกลัวจึงแกตางไปวา 
  จึงตอบโตโปปดโอรสราช  มิใชชาติยักษมารชาญสมร 
 เจาแปลกหรือคือนี่แลมารดร  เมื่อนั่งนอนอยูในถ้ําไมจําแลง 
 แมสินสมุทรจะยังเล็ก แตในยามวิกฤตก็เอาตัวรอดโดยการหลอกแมวาจะไปเยี่ยมปูยาและ
อา เที่ยวบานเมืองพอสักปแลวจะกลับมา นางผีเสื้อสมุทรไมเชื่อแตก็ตอบโตดวย “การหลอก” เชนกัน 
เพราะนางคิดวาหากพูดจาหวานลอมดีๆ สินสมุทรจะยอมบอกวาพระอภัยมณีอยูที่ไหน 
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  อสุรีผีเสื้อไมเชื่อถอย  นึกวานอยหรือตอแหลมาแกไข 
 แกลงดับเดือดเงือดงดอดฤทัย  ทําปราศรัยเสียงหวานดวยมารยา 
 ถาแมนแมแตแรกรูกระน้ี  ชนนีก็จะไดไมเที่ยวหา 
 นี่นึกแหนงแคลงความจึงตามมา  ไมโกรธาทูนหัวอยากลัวเลย 
 เมื่อนางผีเส้ือสมุทรตามพอแมเงือกมาทัน ทั้งสองรูวาจะไมรอด แตเพ่ือชวยพระอภัยมณี
ใหสําเร็จจึงใช “การหลอก” ดังที่วา “จึงกลาวแกลงแสรงเสดวยเลหกล เธออยูบนเขาขวางริมทางมา” 
 ตัวละครในเร่ืองใช “การหลอกลวง” เปนทางออกในการแกไขปญหา ซึ่งทําใหเรื่องดําเนิน
ไปอยางนาตื่นเตนไมวาจะหลอกสําเร็จหรือไมก็ตาม แตจะเห็นไดวาเมื่ออีกฝายรูวาถูกหลอกก็จะยิ่ง
โมโหยิ่งเจ็บใจ ดังเชนตอนท่ีนางผีเสื้อสมุทรรูวาถูกพอแมเงือกหลอกก็โมโหจนจับเงือกทั้งสองมาฉีก
รางกินเปนอาหาร 
 เนื้อหาตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ผูประพันธใชจินตนาการถายทอดเร่ืองราว
อยางสรางสรรค และเมื่อพินิจแกนของเร่ือง ผูอานจะพบแนวคิดทางพุทธศาสนาเร่ืองการเห็นผิดเปน
ชอบ การไมยอมรับความจริง  การไมรูจักปลอยวางนํามาซึ่งความทุกข และกลวิธีที่ทําใหเรื่องราวนา
ตื่นเตนชวนติดตามเปนตอนท่ีมีคุณคาดานเนื้อหาอยางยิ่ง 

คุณคาดานวรรณศิลป 
 1)  การใชถอยคํา 
 นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ผูประพันธมี
ความสามารถในการเลือกใชคําท่ีสื่ออารมณ ความรูสึกไดอยางงดงาม เหมาะสมแกเนื้อเรื่องและฐานะ
ของตัวละครในเรื่อง เชน 
  ฝายนางผีเสื้อสมุทรที่สุดโง  มานั่งโซเซาอยูริมภูผา 
 ขอชีวิตพิษฐานตามตํารา  ตองอดปลาอดนอนออนกําลัง 
 ไดสามวันรันทดสลดจิต  เจียนชีวิตจะเด็ดดับไมกลับหลัง 
 อุตสาหยืนฝนใจใหประทัง  คอนเซซังซวนทรงไมตรงตัว 
 เห็นลูกไมในปาควาเขาปาก  กําลังอยากยืนขยอกจนกลอกหัว 
 จากบทประพันธดังกลาว กวีไดเลือกใชถอยคําที่แสดงใหเห็นกิริยาอาการของนางผีเสื้ อ
สมุทร “โซเซา” แสดงอาการออนแรง ออนลา ใชคําวา “เซซังซวนทรง” แสดงใหผูอานเกิดจินตภาพ
อาการออนลาจนเซถลาแทบจะทรุดตัวของนางผีเสื้อสมุทร 
  นางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง โตดังหนึ่งยุคุนธรขุนไศล 
 ลุยทะเลโครมครามออกตามไป  สมุทรไทแทบจะลมถลมทลาย 
 เหลาละเมาะเกาะขวางหนทางยักษ ภูเขาหักหินหลุดทรุดสลาย 
 เสียงครึกครื้นคลื่นคลุมขึ้นกลุมกาย ผีเสื้อรายรีบรุดไมหยุดยืน 
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 จากบทประพันธดังกลาว ผูประพันธเลือกใชคํา “รีบรุดไมหยุดยืน” เพ่ือทําใหผูอานเกิด      
จินตภาพ กิริยาและการเคล่ือนไหวของตัวละครที่รีบเรงติดตามไปดวยความโมโห 

 2)  การใชภาพพจน 
 นิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ผูประพันธเลือกใช
ภาพพจนที่ทําใหผูอานเกิดจินตภาพไดชัดเจน เชน 
 2.1)  อุปมา คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง 
  จะกลาวกลับจับความไปตามเร่ือง ถึงบาทเบ้ืองปรเมศพระเชษฐา 
 องคอภัยมณีศรีโสภา   ตกยากอยูคูหามาชานาน 
 กับดวยนางอสุรีนีรมิต   เปนคูชิดเชยชมสมสมาน 
 ตองรักใครไปตามยามกันดาร  จนนางมารมีบุตรบุรุษชาย 
 ไมคลาดเคล่ือนเหมือนองคพระทรงเดช แตดวงเนตรแดงดูดังสุริยฉาย 
 ทรงกําลังดังพระยาคชาพลาย  มีเข้ียวคลายชนนีมีศักดา 
 พระบิตุรงคทรงศักดิ์ก็รักใคร  ดวยเนื้อไขมิไดคิดริษยา 
 เฝาเลี้ยงลูกผูกเปลแลวเหชา  จนใหญกลาอายุไดแปดป 
 จากบทประพันธขางตน ผูประพันธได ใชอุปมา เปรียบดวงตาของสินสมุทรวามีสีแดง
เหมือนดวงอาทิตย มีเข้ียวและมีกําลังราวกับชางสารเหมือนนางผีเสื้อสมุทร 
  สัตวในน้ําจําแพแกผีเสื้อ  เปรียบเหมือนเน้ือเห็นพยัคฆใหชักหลัง 
 อยางเกรงภัยในชลที่วนวัง  ขึ้นนั่งยังบาขาจะพาไป 
 บทประพันธดังกลาว ผูประพันธเลือกใชอุปมา เพ่ือใหผูอานเกิดจินตภาพจากความเปรียบ
ที่ผูประพันธนํามาใช  คือเปรียบความกลัวของสัตวน้ําที่มีตอนางผีเสื้อสมุทรเหมือนเน้ือเห็นเสือ 
 2.2)  สัทพจน คือ ถอยคําที่เลียนเสียงธรรมชาติ 
  นางเงือกนอยสรอยเศราเขามาผลัด  แบกกษัตริยวายเสือกเสลือกสลน 
 กําลังสาวคราวดวนดวยจวนจน   ออกกลางชลโบกหางผางผางไป 
 จากบทประพันธดังกลาว ผูประพันธเลือกใชสัทพจน  ทําใหผูอานเกิดภาพข้ึนในใจและ
เกิดความรูสึกคลอยตาม คือการวายน้ําโบกหางอยางเรงรีบของเงือกจนเกิดเสียงดังผางผางไดอยาง
ชัดเจน 

 3)  การเลนเสียง 
 นอกจากสัมผัสนอกซึ่งเปนสัมผัสบังคับแลว ทุกวรรคของคํากลอนจะแพรวพราวดวย
สัมผัสใน อันไดแก เสียงสัมผัสสระและสัมผัสอักษร ดังบทประพันธ 
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  นางเงือกนอยสรอยเศราเขามาผลัด  แบกกษัตริยวายเสือกเสลือกสลน 
 กําลังสาวคราวดวนดวยจวนจน   ออกกลางชลโบกหางผางผางไป 
 สัมผัสสระ  ไดแก  นอย-สรอย  เศรา-เขา  เสือก-เสลือก  สาว-คราว  ดวน-จวน  กลาง-หาง-ผาง 
 สัมผัสอักษร ไดแก นาง-นอย  เศรา-เขา เสือก-เสลือก  ดวน-ดวย  จวน-จน 

 4)  ลลีาการประพันธ 
 กลอนนิทานตอนนี้ปรากฏลีลาการประพันธ ดังนี้ 
 เสาวรจนี  คือบทชมความงามของธรรมชาติ ดังบทประพันธ 
  พระโฉมยงองคอภัยมณีนาถ เพลินประพาสพิศดูหมูมัจฉา 
 เหลาฉลามลวนฉลามตามกันมา  คอยเคลื่อนคลาคลายคลายในสายชล 
 ฉนากอยูคูฉนากไมจากคู  ขึ้นฟองฟูพนฟองละอองฝน 
 ฝูงพิมพาพาฝูงเขาแฝงวน  บานผุดพนฟองน้ําบางดําจร 
 นารีปราโมทย  คือบทโอโลม เกี้ยวพาราสีหรือบทปลอบใจ ตอนพระอภัยมณีหนี ได
ปลอบใจนางผีเสือ้สมุทร ดังบทประพันธ 
  พ่ีมนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ จงคิดหักความสวาทใหขาดสูญ 
 กลับไปอยูคูหาอยาอาดูร  จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม 
 อยาฆาสัตวตัดชีวิตพิษฐาน  หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค 
 จะเกิดไหนขอใหพบประสบกัน  อยาโศกศัลยแคลวคลาดเหมือนชาตินี้ 
 พิโรธวาทัง คือบทโกรธ ขัดเคือง ตัดพอ ตอวา ดาทอ ตอนนางผีเสื้อสมุทรกาวราวพระฤๅษี
และหึงนางเงือก ดังบทประพันธ 
  นางผีเสื้อเหลือโกรธพิโรธรอง มาตั้งซองศีลจะมีอยูที่ไหน 
 ชางเฉโกโยคีหนีเขาใช   ไมอยูในศีลสัตยมาตัดรอน 
 เขาวากันผัวเมียกับแมลูก  ยื่นจมูกมาบางชวยสั่งสอน 
 แมนคบคูกูไวมิใหนอน   จะราญรอนรบเราเฝาตอแย 
 แลวชี้หนาดาอึงหึงนางเงือก  ทําสบเสือกสอพลออีตอแหล 
 เห็นผัวรักยักคอทําทอแท  พอกับแมมึงเขาไปอยูในทอง 

 สัลลาปงคพิสัย คือบทวาเหว เงียบเหงา โศกเศรา เสียใจ คร่ําครวญ เชน ความเสียใจ เมื่อ
นางผีเสื้อสมุทรกลับจากจําศีลแลวพบวาพระอภัยมณีหนีไป จึงคร่ําครวญร่ําไห ดังบทประพันธ 

  ถึงประตูคูหาเห็นเปดอยู  เอะอกกูเกิดเข็ญเปนไฉน 
 เขาในหองมองเขมนไมเห็นใคร  ยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวี 
 แลดูปที่เปาเลาก็หาย   นางยักษรายรูวาพากันหนี 
 เสียน้ําใจในอารมณไมสมประดี  สองมือตีอกตูมฟูมน้ําตา 
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 ลงกลิ้งเกลือกเสือกกายรองไหโร  เสียงโฮโฮดังกองหองคูหา 
 พระรูปหลอพอคุณของเมียอา  ควรหรือมาท้ิงขวางหมองหมางเมีย 

คุณคาดานสังคมและสะทอนวิถีไทย 
 1)  ความเชื่อเรื่องความฝนและโชคลาง 
 ความเชื่อในเร่ืองความฝนซ่ึงเปนความเชื่อท่ีผูกพันอยูกับคนไทย ถาฝนดีก็จะเกิดความ
สบายใจ หากเปนฝนรายก็จะตองหาหนทางแกไข ซึ่งปรากฏในนิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอน
พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร ดังบทประพันธ 
  พอมอยหลับกลับจิตนิมิตฝน วาเทวัญอยูที่เกาะนั้นเหาะเหิน 
 มาสังหารผลาญถํ้าระยําเยิน  แกวงพะเนินทุบนางแทบวางวาย 
 แลวอารักษควักลวงเอาดวงเนตร สําแดงเดชเหาะกลับไปลับหาย 
 ทั้งกายสั่นพรั่นตัวดวยกลัวตาย  พอฟนกายก็พอแจงแสงตะวัน 
 จากบทประพันธเมื่อนางผีเสื้อสมุทรกลับมาจากหาอาหารใหสามีและบุตร ตกกลางคืน
นางฝนวามีเทวดามาควักเอาดวงตาของนางและหายลับไป เมื่อนางต่ืนขึ้นจากความฝนจึงเลาความฝน
ใหพระอภัยมณีฟง โดยนางเชื่อวาเปนฝนราย 

 2)  ความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห 
 คนไทยมีความเชื่อวา หากมีสิ่งไมดีเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว มักมีสาเหตุมาจาก
เคราะหกรรมหรือโชคชะตา ซึ่งการแกไขตองอาศัยการสะเดาะเคราะห ซึ่งความเชื่อนี้ไดปรากฏใน
นิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ดังบทประพันธ 
  นึกจะใครสะเดาะพระเคราะหเจา พอบรรเทาโทษาท่ีอาสัญ 
 เหมือนงอนงอขอชีวิตแกเทวัญ  กลัวแตขวัญเนตรพี่จะมิทํา 

... 
  ตํารานั้นแตครั้งตั้งเมรุไกร  วาถาใครฝนรายจะวายปราณ 
 ใหไปอยูผูเดียวที่ตีนเขา  แลวอดขาวอดปลากระยาหาร 
 ถวนสามคืนสามวันจะบันดาล  ใหสําราญรอดตายสบายใจ 

... 
 จากบทประพันธเมื่อนางผีเสื้อสมุทรเลาความฝนของนางใหพระอภัยมณีฟง พระอภัยมณี
ทรงลวงวาเปนฝนรายและทรงแนะนําวานางตองไปอดอาหารท่ีตีนเขาเปนเวลาสามวัน ซึ่งพระอภัย
มณีจะทรงใชเวลาในชวงน้ีหนีนางผีเสื้อสมุทรไปพรอมกับสินสมุทรพระโอรส 
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 3)  ความเชื่อเรื่องเทพยดาท่ีสิงสถิตอยูตามสถานที่ตางๆ 
 ความเชื่อที่วาทุกสถานที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งท่ีเปนเทวดา ภูตผี ปศาจสิงสถิตผูกพันอยูกับ
วิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน เมื่อเวลาจะไปพักคางคืนยังสถานท่ีตางๆ ผูใหญมักจะสอนวาใหยกมือ
ไหวเพ่ือขอขมาทุกครั้ง รวมถึงทางสามแพรงที่คนไทยเชื่อวาจะมีบรรดาภูตผี อาศัยอยู จึงมักนําเครื่อง
เสนไปบูชา ซึ่งความเชื่อประการน้ีไดปรากฏในเรื่อง ดังบทประพันธ 
 ฝายปศาจราชทูตภูตพรายพาล  อลหมานขึ้นมาหาในสาชล 
 อสุรีผีเสื้อจึงซักถาม   มึงอยูตามเขตแขวงทุกแหงหน 
 เห็นมนุษยนวลละอองท้ังสองคน มาในวนวังบางหรืออยางไร 

 4)  คานิยมของสังคมไทยที่เด็กตองเคารพผูใหญ 
 สังคมไทยเปนสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกัน มีความผูกพันกตัญูรูคุณและจะใหความเคารพ
ผูใหญ เมื่อไดกระทําสิ่งใดท่ีถือวาเปนการลวงเกินควรท่ีจะกลาวขอโทษ ไมควรกระทําสิ่งใดท่ีเปนการ
ลวงเกิน ซึ่งคานิยมประการน้ีไดปรากฏในเรื่อง ดังบทประพันธ 
  พงศกษัตริยตรัสชวนสินสมุทร สอนใหบุตรขอสมาอัชฌาสัย 
 พระทรงบาเงือกน้ํางามวิไล  พระหนอไทขอสมาข้ึนบานาง 

ขอคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 1)  ความมีน้ําใจและเสียสละใหผูอื่นเปนสิ่งควรทํา 
 ตัวละครในเร่ืองตางแสดงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจตอกัน เห็นใจในความทุกขของ
เพ่ือนมนุษย ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข เชน พระอภัยมณีทรงมีพระดําริที่จะเสียสละพระชนมชีพ
เพ่ือใหทุกคนรอด สินสมุทรเสี่ยงภัยลอหลอกมารดาใหเขาใจผิดวาพระบิดายังอยูกับตน ใหมารดา
พะวงคนหาเพ่ือใหพระบิดาหนีไป สวนครอบครัวเงือกยอมเสียสละชีวิตเพ่ือใหคนอ่ืนๆรอด ทุกคน
แสดงน้ําใจตอกันชวยเหลือกัน 

 2)  ชีวิตคูท่ีไมไดเกิดจากความรักไมไดเกิดจากความเต็มใจยอมไมยั่งยืน 
 นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ไดสะทอน     
แนวคิดดานความรัก คือชีวิตคูท่ีเกิดข้ึนจากความไมเต็มใจยอมไมมีความยืนยาวหรือมั่นคง เหมือนดังที่     
พระอภัยมณีทรงไมเคยรักนางผีเสื้อสมุทรเลย เพราะทรงถูกนางผีเสื้อสมุทรลักพาพระองคมาไวที่ถ้ํา 
ทั้งนี้พระอภัยมณีทรงไมมีทางเลือก จึงจําพระทัยยอมใชชีวิตกับนาง แตแลวชีวิตคูก็มาถึงจุดแตกหัก 
เมื่อพระอภัยมณีมี โอกาสหนีนางผี เสื้ อสมุทรพรอมกับพระโอสร  โดยความชวยเหลือของ       
ครอบครัวเงือก 
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 3)  บิดามารดาคือตัวอยางที่ดีสําหรับบุตร 
 กลอนนิทานเรื่องพระอภัยมณีสะทอนใหเห็นวาบิดามารดาคือผูที่อยูใกลชิดกับบุตรมาก
ที่สุด ทัศนคติ ความเคารพนับถือหรือความรักยอมเกิดขึ้นในขณะท่ีใชเวลาอยูรวมกัน เหมือนดังท่ี      
สินสมุทรมีพระบิดาเปนผูอบรมสั่งสอนอยางใกลชิด 

 4)  การทาํงานรวมกันตองรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 เรื่องพระอภัยมณีชี้ใหเห็นวา ในการทํางานตองมีการวางแผนรวมกัน ยอมรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันและนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจ การดําเนินตามแผนควรประเมินกําลังของตน 
หากงานยังไมสําเร็จจะชะลาใจไมได ใหดําเนินการอยางเรงรีบและหากมีปญหาอุปสรรคตองชวยกัน
แกไข เชน เมื่อพระอภัยมณีเห็นวาครอบครัวเงือกเหนื่อยลามากและค่ํามืดแลวควรหยุดพัก แตพอ
เงือกเตือนวาจะชะลาใจไมได เมื่อพอเงือกเตือนเชนนั้น พระอภัยมณีก็ทรงเชื่อ จากนั้นทั้งหมดจึงออก
เดินทางตอไปจนถึงเกาะแกวพิสดาร 
  

เอกสารอางอิง 
ฟองจันทร สุขยิ่ง และคณะ. (2555). ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3. พิมพครั้งที่ 4.  

กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน อจท.. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114 
 

ใบงานกิจกรรมกลุม 

  ใหนักเรียนกําหนดประธาน เลขานุการ และผูแทนกลุม จากนั้นใหแตละกลุมดําเนินการ
ตามคําสั่งตอไปนี้ 

1. สรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง 
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของเรื่องอยางอิสระ โดยเชื่อมโยง

ประสบการณของตนกับวรรณคดี 
3. เลขานุการบันทึกสรุปประเด็นการอภิปรายและรายงานใหสมาชิกกลุมรับทราบและ

พิจารณาทบทวน 
4. สงผูแทนกลุมมานําเสนอรายงาน 

 
แบบบันทึกกิจกรรมกลุม 

 
   ประธาน   ……………………………………………………. 
   สมาชิกกลุม ……………………………………………………. 
    ……………………………………………………. 
    ……………………………………………………. 
   ผูแทนกลุม ……………………………………………………. 
   เลขานุการ ……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน  
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

การ
ซักถาม 
ที่ตรง
ประเด็น 

(3) 

การตอบ
คําถาม 

 
 

(3) 

การรวม
กิจกรรม 

 
 

(3) 

การรวม
อภิปราย 
ตรง

ประเด็น 
(3) 

การ
แสดง 
ความ
คิดเห็น 

(3) 

 
 

รวม 
 

(15) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน (ตอ)  
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

การ
ซักถาม 
ที่ตรง
ประเด็น 

(3) 

การตอบ
คําถาม 

 
 

(3) 

การรวม
กิจกรรม 

 
 

(3) 

การรวม
อภิปราย 
ตรง

ประเด็น 
(3) 

การ
แสดง 
ความ
คิดเห็น 

(3) 

 
 

รวม 
 

(15) 

28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

 
รายการประเมิน 

3 2 1 0 

1. การซักถามท่ีตรง
ประเด็นนาสนใจ 

ซักถามตรงประเด็น 
2 คําถามข้ึนไป  

ซักถามตรงประเด็น 
1 คําถาม 

ซักถามแตไมตรง
ประเด็น 

ไมซักถามเลย 

2. การตอบคําถาม ตอบคําถามได
ถูกตอง 2 ขอข้ึนไป 

ตอบคําถามได
ถูกตอง 1  ขอ 

ตอบคําถามแต 
ไมถูกตอง 

ไมตอบคําถามเลย 

3. การรวมกิจกรรม มีความกระตือรือรน 
ใหความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
ทุกขั้นตอนและ 
ใหความชวยเหลือ
เพื่อนในการทํางาน 

มีความกระตือรือรน 
และใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม
ทุกขั้นตอน 
 

มีความกระตือรือรน
แตยังไมให 
ความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
บางข้ันตอน 

ไมกระตือรือรน 
และไมให 
ความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
เลย  

4. การรวมอภิปราย
ตรงประเด็น 

รวมอภิปรายตรง
ประเด็น 2 ประเด็น
ขึ้นไป 

รวมอภิปรายตรง
ประเด็น 1 ประเด็น 

รวมอภิปรายแตไม
ตรงประเด็น 
 

ไมรวมอภิปรายเลย 

5.การแสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความคดิเห็น
แปลกใหมและมี
ความสําคญัตอ 
การเรียนรู 

แสดงความคดิเห็น
แปลกใหม 

แสดงความคดิเห็น
แตไมแปลกใหม 

ไมแสดงความ
คิดเห็นเลย 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
12 - 15   ดีมาก 
 8 - 11    ดี 
 4 - 7    พอใช 
 0 - 3   ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
 

 
กลุมที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

ผูนําเสนอผลงาน 

ความนาสนใจ
ของประเด็น 
ที่เสนอ  
 (3) 

ความชัดเจน 
ในการนําเสนอ 

 
(3) 

การตอบปญหา
ของผูฟง 

 
(3) 

รวม 
 
 

(9) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
. 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานกลุม  
 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

รายการประเมิน 
3 2 1 0 

1.  ความนาสนใจ
ของประเด็นท่ีเสนอ 

กําหนดประเด็น   
ไดนาสนใจ 
สอดคลองกับ     
เนื้อเรื่องทุกประเด็น 
ทําใหเขาใจเนื้อเรื่อง 

กําหนดประเด็น    
ไดนาสนใจ         
แตมีประเด็น        
ไมสอดคลองกับ   
เนื้อเรื่อง 1 ประเด็น 

กําหนดประเด็น     
ไมนาสนใจ        
และมีประเด็น      
ไมสอดคลองกับ   
เนื้อเรื่อง 2 ประเด็น 
ขึ้นไป 

กําหนดประเด็น    
ไมสอดคลอง       
กับเนื้อเรื่อง       
ตองปรับปรุงวิธีคิด 

2.  ความชัดเจนใน
การนําเสนอ 

นําเสนอไดนาสนใจ
ชัดเจนและ 
เปนระบบ 

นําเสนอไดนาสนใจ 
และชัดเจน 
 
 

นําเสนอไดนาสนใจ 
 

นําเสนอ 
ไมนาสนใจ 
ไมชัดเจนและ 
ไมเปนระบบเลย 

3.  การตอบปญหา
ของผูฟง 

ตอบปญหาทุกขอ
ของผูฟงไดอยาง
ชัดเจนและม่ันใจ 

ตอบปญหาของผูฟง
ไมได 1 ขอ 

ตอบปญหาของผูฟง
ไมได 2 ขอข้ึนไป  

ตอบปญหาไมได 
ผูสอนตองแนะนํา
ชวยเหลือจึงจะ
สามารถตอบได 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
 7 - 9   ดีมาก 
 5 - 6   ดี 
 3 - 4   พอใช 
 0 - 2   ควรปรับปรุง 
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แบบบันทึกการเรียนรู 
 

  พิจารณาทบทวนเนื้อเรื่องตอนท่ีเปนบทเรียน แลวเขียนบันทึกการเรียนรูความยาว        
ไมต่ํากวา 15 บรรทัด  โดยเขียนอธิบาย หรือแสดงความรูสึก หรือแสดงความคิดเห็นอยางอิสระใน
ประเด็นตอไปน้ี 
  (1)  เนื้อเรื่อง พฤติกรรมตัวละคร หรือเหตุการณสําคัญในเร่ือง 
  (2)  สถานการณ  ปญหา  หรือความขัดแยงในเรื่อง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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เกณฑการประเมินบันทึกการเรียนรู 
ประเมินระดับความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดี 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

 
รายการประเมิน 

 
5 คะแนน 

 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
2 คะแนน 

 
1 คะแนน 

ระดับ
ความสามารถ 

เขียนอธิบาย
ขอดี-ขอดอย
ของเร่ืองได
อยางละเอียด
ชัดเจน ตีความ
และสรุปคุณคา
ของเร่ืองได 

เขียนแสดง
ความรูสึก 
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
พฤติกรรมของ
ตัวละคร หรือ
สถานการณ   
ในเร่ืองอยาง
เขาใจลึกซึ้ง 

เขียนอธิบาย
องคประกอบ
ของเร่ืองอยาง
ละเอียดลึกซึ้ง 
เชน การใช
สัญลักษณ การ
สรางตัวละคร 
การกําหนด
สถานการณ 

เขียนอธิบาย
พฤติกรรม    
ตัวละคร หรือ
สถานการณใน
เร่ืองโดย
พยายาม     
ทําความเขาใจ
สาเหตุของ
พฤติกรรมหรือ
สถานการณนั้น 

เขียนแสดง
ความเขาใจ
เบื้องตน โดย
การอธิบาย
เหตุการณ    
ในเนื้อเรื่อง
อยางส้ันๆ 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
 4 - 5   ดีมาก 
 3    ดี 
 2     พอใช 
 1     ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ชวงช้ันที่ 3      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3          ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2557  สาระท่ี 5 วรรณคดีวรรณกรรม       หนวยการเรียนรู    วรรณคดีมรดก 
เรื่อง  การพินิจวรรณคดีเรื่องบทพากยเอราวัณ                                                           เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ท 5.1   เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง  
   เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 ตัวช้ีวัด ม.3/1 สรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นในระดับท่ียากขึ้น 
 ม.3/2 วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 
 ม.3/3 สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาบทพากยเอราวัณตอนที่กําหนดใหได 

 2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากบทพากยเอราวัณได 
 3.  นักเรียนสามารถสรุปความรูและขอคิดจากการอานบทพากยเอราวัณเพ่ือนําไป 
         ประยุกตใชในชีวิตจริงได 

3. สาระสําคัญ 
  บทพากย เอราวัณ พระราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย               
มีจุดมุงหมายเพ่ือใชเปนบทพากยโขน ใชภาษาที่ทําใหเกิดจินตภาพ โดยเฉพาะการพรรณนาถึงชาง
เอราวัณ ทําใหเห็นฝมือในการสรางสรรควรรณศิลปของผูแตงจนทําใหผูอานเกิดความประทับใจ การ
พิจารณาสวนประกอบที่สําคัญของบทพากยเอราวัณ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณของตนเอง ยอม
ทําใหตระหนักถึงคุณคาของวรรณคดี เห็นความสําคัญในฐานะที่วรรณคดีเปนสมบัติและเปน
วัฒนธรรมประจําชาติ รูจักรูปแบบ รส ทวงทํานองและลีลาของวรรณคดี รวมไปถึงนิสัยของตัวละคร 
เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

4. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
- เรื่องบทพากยเอราวัณ 
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 ทักษะ/กระบวนการ 
-  ทักษะการวิเคราะห 
- ทักษะการสังเคราะห 
- ทักษะการประเมินคา 
- กระบวนการกลุม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู   
- มุงม่ันในการทํางาน  

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 - แบบบันทึกการเรียนรู 

6. กิจกรรมการเรียนรู   
ชั่วโมงท่ี 1  
ขั้นที่ 1 สรางความเขาใจเบื้องตนในการอาน ( 30 นาที ) 
  1.  ผูสอนใหผูเรียนอานในใจเรื่อง บทพากยเอราวัณ ตอนท่ีกําหนดให 
  2.  ผูสอนและผูเรียนชวยกันทบทวนเน้ือเรื่อง โดยใหผูเรียนอาสาสมัคร 2-3 คน พูด
นําเสนอความเขาใจเบื้องตนจากการอานเน้ือเรื่อง และชวยกันเรียงลําดับเหตุการณสําคัญในเรื่องเปน
แผนภาพความคิด 
ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ 
  1.  ผูสอนยกตัวอยางขอความในเรื่อง บทพากยเอราวัณ ดังตอไปน้ี 

  เมื่อนั้นอินทรชิตยักษี  ตรัสสั่งเสนี 
ใหจับระบํารําถวาย 
  ใหองคอนุชานารายณ  เคลิบเคลิ้มวรกาย 
จะแผลงซึ่งศัสตรศรพล 

  2.  ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางพระราม พระลักษณกับ   
อินทรชิต ที่ปรากฏในบทพากยเอราวัณตอนน้ี 
  3.  ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับความขัดแยงที่ผูเรียนเคยประสบ  
  4.  ผูสอนยกตัวอยางขอความในเรื่อง บทพากยเอราวัณ ดังตอไปน้ี 

  อินทรชิตสถิตเหนือเอรา             วัณทอดทัศนา 
เห็นองคพระลักษณฤทธิรงค  

   ส
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  เคลิบเคลิ้มหฤทยัใหลหลง  จึงจับศรทรง 
พรหมาสตรอันเรืองเดชา 
      ทูนเหนือเศียรเกลายักษา  หมายองคพระอนุชา 
ก็แผลงสําแดงฤทธิรณ 
      อากาศกองโกลาหล  โลกลั่นอึงอล 
อํานาจสะทานธรณี 
      ศรเตม็ไปท่ัวราศ ี  ตององคอินทรีย 
พระลักษณก็กลิ้งกลางพล  

  5.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายพฤติกรรม “ขาดสติ” ที่ปรากฏในบทพากยเอราวัณ
ตอนน้ี แลวเชื่อมโยงไปสูพฤติกรรม “ขาดสติ” ที่ผูเรียนเคยพบเห็นในปจจุบัน 
  6.  ใหผูเรียนสังเกตการเลือกใชคําที่สื่ออารมณ ความรูสึกของตัวละครในบทพากย
เอราวัณ นอกจากจะทําใหผูอานเขาใจเร่ืองไดตรงตามวัตถุประสงคของผูประพันธแลว ยังปรากฏ
คุณคาดานวรรณศิลปอยางไร 
  7.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายคุณคาดานสังคมและสะทอนวิถีไทย ที่ปรากฏในบท
พากยเอราวัณ  สะทอนใหเห็นสภาพชีวิต ความคิด ความเชื่อ ความรูในสังคม เหมือนหรือตางกับ
สังคมในปจจุบันอยางไร 
  8.  ใหผูเรียนสรุปความรูและขอคิดจากการอานบทพากยเอราวัณ เพ่ือนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง 
  คําถามพัฒนาการคิด 

1. พฤติกรรมของพระลักษมณที่กลาวถึงในบทประพันธมีลักษณะอยางไร 
2. เหตุใดพฤติกรรมดังกลาวจึงมีลักษณะ “ขาดสติ” 
3. ตัวละครมีพฤติกรรม “ขาดสติ” เพราะเหตุใด 
4.  พฤติกรรม “ขาดสติ” ที่กลาวถึงในเน้ือเรื่องตอนนี้ ยังคงพบเห็นในชีวิตประจําวัน

หรือไม และทานมีความรูสึกตอพฤติกรรมน้ีอยางไร 
5.  เนื้อเรื่องตอนใดของบทพากยเอราวัณที่นักเรียนคิดวาผูประพันธเลือกใชถอยคําที่สื่อ

อารมณ ความรูสึกไดอยางงดงาม เหมาะสมแกเนื้อเรื่อง มีคุณคาดานวรรณศิลปมากที่สุด เพราะ    
เหตุใด 

6.  เหตุการณตอนใดในบทพากยเอราวัณที่สอดคลองกับแนวคิด “การมีอํานาจควรใชไป
ในทางท่ีถูกตอง” 

7.  ในบทพากยเอราวัณ ผูประพันธตองการนําเสนอแนวคิดใด 

   ส
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8.  ใหผูเรียนชวยกันยกตัวอยางขอความในเรื่องบทพากยเอราวัณที่สอดคลองกับสภาพ
ชีวิต ในปจจุบัน 

 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นที่ 3 เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ (60 นาที) 
  1.  แบงกลุมทํางานตามคําสั่งใบงาน ใหผูเรียนแตละกลุมสรุปประเด็นสําคัญจากเน้ือเรื่อง
ตอนท่ีอาน แลวอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวโดยอิสระ 
  2.  ผูสอนอภิปรายและใหขอมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเรียนไมเขาใจกิจกรรมกลุม 
  3.  ใหแตละกลุมดําเนินการตามคําสั่งในใบงานตามเวลาท่ีกําหนด 

 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นที่ 4 ใหและรับขอมูลปอนกลับ (30 นาที) 
  1.  ใหผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอผลการอภิปราย 
  2.  ผูสอนและผูเรียนกลุมอ่ืนฟงการนําเสนอผลการอภิปราย แลวแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม แลวประเมินการนําเสนอผลงานกลุม รวมกับผูสอนในแบบประเมินที่กําหนดให 
ขั้นที่ 5 ทบทวนและเขียนบันทึก (30 นาที) 
  1.  ผูเรียนทบทวนเนื้อหาแลวชวยกันสรุปประเด็นสําคัญและขอคิดจากการอภิปรายใน
กลุมยอยและการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  2.  ผูสอนเขียนสรุปประเด็นสําคัญจากการนําเสนอของผูเรียนในแผนใส หรือบนกระดาน 
แลวใหผูเรียนพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
  3.  ผูสอนใหผูเรียนแตละคนเขียนบันทึกการเรียนรู โดยแสดงความรู ความเขาใจ 
ความรูสึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตอนน้ีโดยอิสระ แลวจับคูแลกเปล่ียนกันอานบันทึกการ
เรียนรูกอนนํามาสงผูสอน 

 

7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
  1.  เรื่องบทพากยเอราวัณ 
  2.  ใบงานกิจกรรมกลุม 
 

8. การวัดและประเมินผล 
  สิ่งท่ีประเมิน 

- พฤติกรรมการตอบสนองตอวรรณคดี 
   
 

   ส
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  วิธีการ 
- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
- ประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
- ตรวจพิจารณาบันทึกการเรียนรู 

  เครื่องมือ 
- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
- คําถามและประเด็นการคิดไตรตรอง 
- แบบบันทึกการเรียนรู 
- เกณฑการประเมินการตอบสนองตอวรรณคดี 

 

9.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................... ................................................................. 

 

ลงชื่อ........................................................ 
       (นางสาวจุฬาลักษณ  คชาชัย) 
            ผูสอน 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
ผูพระราชนิพนธ 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีพระนามเดิมวา “ฉิม” ทรงเปนพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี             
เมื่อพระชนมายุได 16 พรรษา ทรงไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวง
อิศรสุนทร ในคราวที่สมเด็จพระราชบิดาทรงปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร
เมื่อ พ.ศ. 2325 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดรับการยกยองวา เปน“ยุคทอง
ของวรรณคดี” ดานกาพยกลอนเจริญสูงสุด จนมีคํากลาววา “ในรัชกาลท่ี 2 นั้น ใครเปนกวีก็เปนคน
โปรด” พระองคมีพระราชนิพนธที่เปนบทกลอนมากมาย ทรงเปนยอดกวีดานการแตงบทละคร       
ทั้งละครในและละครนอก มีหลายเรื่องที่มีอยูเดิมและทรงนํามาแตงใหมเพ่ือใหใชในการแสดงได เชน 
รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา 

ลักษณะคําประพันธ 
 บทพากยเอราวัณแตงเปนกาพยฉบัง 16 จํานวน 40 บท 

เนื้อเรื่องยอในบทเรียน 
 อินทรชิตลูกของทศกัณฐกับนางมณโฑ เดิมชื่อรณพักตร เรียนวิชาศิลปศาสตร ณ สํานัก

ฤๅษีโคบุตร ภายหลังเรียนมนตชื่อมหากาลอัคคี สําหรับบูชาพระเปนเจาทั้งสามแลว ก็ไปนั่งภาวนาอยู
จนครบ 7 ป  พระเปนเจาเสด็จมาพรอมกันทั้งสามองค พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร และบอก
เวทแปลงตัวเปนพระอินทร  พระพรหมประทานศรนาคบาศ และใหพรเม่ือตายบนอากาศ ถาหัวขาด
ตกลงพ้ืนดินใหกลายเปนไฟบรรลัยกัลป ตอเมื่อไดพานทิพยของพระพรหมมารองรับ จึงจะไมไหม  
พระนารายณประทานศรวิษณุปาณัม ครั้งหนึ่งทศกัณฐใหรณพักตรไปปราบพระอินทร เมื่อรบชนะ
พระอินทร ทศกัณฐจึงใหชื่อใหมวา อินทรชิต แปลวา มีชัยชนะแกพระอินทร  เมื่อศึกติดลงกา      
อินทรชิตทําพิธีชุบศรพรหมาสตรแตไมสําเร็จ เพราะทศกัณฐบอกขาวการตายของกุมภกรรณ      
อินทรชิตจึงออกรบโดยแปลงกายเปนพระอินทร และใหการุณราชแปลงเปนชางเอราวัณอันงดงามเม่ือ
ทัพพระลักษณเห็นก็เคลิบเคลิ้มหลงกล อินทรชิตจึงแผลงศรนาคบาศถูกตัวพระลักษณและทัพวานร 

คุณคาดานเนื้อหา 
 เอราวัณเปนชางทรงของพระอินทร มีกายสีขาว มีเศียร 33 เศียร ในไตรภูมิพระรวงมี    

การพรรณนาถึงชางเอราวัณ เมื่อพระอินทรเสด็จลงมาสรางเมืองอโยธยาในเร่ืองรามเกียรติ์ก็ มีบท
พรรณนาถึงชางเอราวัณ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงบรรยายเหตุการณตอนท่ี
อินทรชิตแปลงกายเปนพระอินทรทรงชางเอราวัณยกทัพไปรบกับพระราม ทรงพระราชนิพนธเปนบท
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พากยโดยใชกาพยฉบัง 40 บท ดําเนินเรื่องตั้งแตอินทรชิตแปลงกายเปนพระอินทร จนถึงสามารถ
แผลงศรพรหมาสตรถูกพระลักษณได การใชกาพยฉบัง 16 ใหความรูสึกโออาเหมาะแกการใชเปนบท
พากย 

 บทพากยเอราวัณใชประกอบกระบวนรําในการเลนโขน จุดเดนของเร่ืองจึงไมไดอยูที่เนื้อ
เรื่อง การดําเนินเร่ืองราวและการเลาเรื่องมีขนาดส้ัน แตจะเนนการพรรณนาความเคลื่อนไหวอัน   
ออนชอยของตัวละคร การพรรณนากระบวนทัพเพ่ือแสดงใหเห็นความยิ่งใหญอลังการในศึกครั้งนี้ 

 วรรณคดีเรื่องนี้แมไมเดนดานเนื้อเรื่อง แตก็ทรงคุณคาในประวัติความเปนมา บทพากย
เอราวัณเปนตอนหน่ึงของเร่ืองรามเกียรต์ิที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยนําเนื้ อเรื่องมาแตงเปนบท
สําหรับการแสดงมหรสพ  การเลนหนังใหญและโขน ประวัติความเปนมาอันยาวนานทําใหผูอาน
มองเห็นรองรอยทางความคิดของกษัตริยในชวงการผลัดเปล่ียนรัชสมัย เมื่อครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทรทรงโปรดเกลาฯ ใหกวีฟนฟูบทละครเร่ือง
รามเกียรติ์ เพ่ือใชในการแสดงละครสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยทรงพระราชนิพนธบทพากยเอราวัณ บทพากยนางลอยและบทพากยนาคบาศ และรัชกาล
ตอๆมาทรงพระราชนิพนธอีกหลายสํานวน ทําใหเห็นไดวามีการสานตอวรรณคดีเรื่องนี้ในฐานะท่ีเปน
ราชูปโภคของกษัตริย กษัตริยไทยทรงใชวรรณคดีในการสรางเอกลักษณความเปนชาติ สงครามใน
รามเกียรต์ินั้นยิ่งใหญเทียมเทาเกียรติยศของราชาผูปกครองประเทศ รามเกียรต์ิจึงเปนวรรณคดี
คูบานคูเมืองและเปนสัญลักษณแหงความย่ิงใหญแสดงบุญบารมีของพระมหากษัตริยไทย 

คุณคาดานวรรณศิลป 
 บทพากย เอราวัณ พระราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย               
มีลักษณะเฉพาะทางดานวรรณศิลปที่งดงาม แสดงใหเห็นลีลาการเคล่ือนไหวของตัวละครและ
รายละเอียดของฉากมากกวาการดําเนินเรื่องหรือการเลาเรื่อง วรรณศิลปของบทพากยเอราวัณจะ
ปรากฏชัดเจนในบทพรรณนา อันสะทอนใหเห็นถึงความสามารถทางภาษาของกวี ดังนี้ 

 1)  การใชถอยคํา 
 ความโดดเดนดานวรรณศิลปของวรรณคดีทุกเรื่อง นอกจากการเลือกใชถอยคําเพ่ือ
ถายทอดอารมณความรูสึกแลว ผูประพันธยังใชถอยคําเพ่ือสรางจินตภาพหรือสรางภาพใหเกิดขึ้นแก
ผูอานอีกดวย ซึ่งบทพากยเอราวัณกวีไดเลือกใชถอยคําเพ่ือสรางภาพโดยพรรณนาโวหารใหเห็นภาพ
ของชางเอราวัณ ดังบทประพันธ 
   ชางนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน  เผือกผองผิวพรรณ 
  สีสังขสะอาดโอฬาร 
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   สามสิบสามเศียรโสภา  เศียรหนึ่งเจ็ดงา 
  ดั่งเพชรรัตนรูจี 
   งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี   สระหน่ึงยอมมี  
  เจ็ดกออุบลบันดาล 
   กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย  ดอกหน่ึงแบงบาน  
  มีกลีบไดเจ็ดกลีบผกา 
   กลีบหนึ่งมีเทพธิดา  เจ็ดองคโสภา 
  แนงนอยลําเพานงพาล 
   นางหนึ่งยอมมีบริวาร  อีกเจ็ดเยาวมาลย  
  ลวนรูปนิรมิตมายา 
   จับระบํารํารายสายหา  ชําเลืองหางตา  
  ทําทีดังเทพอัปสร 
   มีวิมานแกวงามบวร  ทุกเกศกุญชร  
  ดังเวไชยันตอมรินทร 
 จากบทประพันธกวีใชถอยคําพรรณนาใหเห็นภาพของชางเอราวัณที่มีกายสีขาวเหมือนสี
สังข มีเศียรงามถึง 33 เศียร โดยแตละเศียรมีงา 7 กิ่ง ที่มีความสวยงามแวววาวเหมือนเพชร ที่งาแต
ละก่ิงมีสระบัว 7 สระ แตละสระมีกอบัว 7 กอ แตละกอมีดอกบัว 7 ดอก แตละดอกมีกลีบบัวบาน 7 
กลีบ แตละกลีบมีนางฟาหรือนางอัปสรรูปงาม 7 องค แตละองคมีบริวารที่เปนหญิงงาม 7 นาง แสดง
อากัปกิริยารายรําดวยทาทางเหมือนนางฟา ที่เศียรชางทุกเศียรมีบุษบกวิมานงดงามราวกับวิมาน     
เวไชยันตของพระอินทร 
 นอกจากนี้ ยังปรากฏบทพรรณนาที่สรางจินตภาพใหเกิดขึ้นแกผูอาน เมื่อไดอานมาถึง
ตอนท่ีอินทรชิตจะยกกองทัพไปรบกับพระราม ดังบทประพันธ 
   บรรดาโยธาจัตุรงค  เปลี่ยนแปลงกายคง  
  เปนเทพไทเทวัญ 
   ทัพหนาอารักขไพรสัณฑ  ทัพหลังสุบรรณ  
  กินนรนาคนาคา 
   ปกซายฤาษิตวิทยา  คนธรรพปกขวา  
  ตั้งตามตํารับทัพชัย 
   ลวนถืออาวุธเกรียงไกร  โตมรศรชัย  
  พระขรรคคทาถวนตน 
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   ลอยฟามาในเวหน  รีบเรงรี้พล  
  มาถึงสมรภูมิชัย 
 จากบทประพันธ ผูประพันธเลือกใชถอยคําพรรณนา เพ่ือใหผูอานมองเห็นภาพกองทัพ
ของอินทรชิต แสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญและความพรอม ซึ่งอินทรชิตไดแปลงกายเปนพระอินทร 
แปลงกายทหารท้ังสี่เหลาของตนใหเปนเทพและอมนุษยผูมีฤทธิ์ การจัดกระบวนทัพเปนไปตามตํารา
สงคราม ทหารทุกนายมีอาวุธพรอมสําหรับการทําศึก การจัดกระบวนทัพเปนดังนี้ เทพารักษประจํา
ทัพหนา ครุฑ กินนรและนาค ทั้งสามประจําทัพหลัง วิทยาธรประจําปกซาย สวนคนธรรพประจําปกขวา 
 ผูประพันธใชถอยคําเพ่ือพรรณนาใหผูอานมองเห็นภาพของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ      
ดังบทประพันธ 
   เมื่อนั้นจึงพระจักรี  พอพระสุริยศรี 
  อรุณเรืองเมฆา 
   ลมหวนอวลกลิ่นมาลา  เฟองฟุงวนา 
  นิวาสแถวแนวดง 
   ผึ้งภูหมูคณาเหมหงส  รอนราถาลง 
  แทรกไซในสรอยสุมาลี 
   ดุเหวาเราเรงพระสุริยศรี  ไกขันปกต ี
  กูกองในทองดงดาน 
   ปกษาต่ืนตาขันขาน  หาคูเคียงประสาน 
  สําเนียงเสนาะในไพร 
   เดือนดาวดับเศราแสงใส  สรางแสงอโณทัย 
  ก็ผานพยับรองเรือง 
   จับฟาอากาศแลเหลือง  ธิบดินทรเธอบรรเทือง 
  บรรทมฟนจากไสยา 
 จากบทประพันธนี้ ผูประพันธเลือกใชถอยคําเพ่ือสรางภาพในจินตนาการของผูอาน 
พรรณนาใหเห็นบรรยากาศยามเชาเม่ือพระรามต่ืนจากบรรทมไดทอดพระเนตรธรรมชาติยามเชา 
แมลงและผึ้งออกหาอาหาร นกนานาชนิดที่สงเสียงรองกองแนวปา ทั้งเดือนและดวงดาวตางดับแสง
ลงเมื่อแสงอาทิตยโผลพนขอบฟา 
 สวนบทพรรณนากองทัพของพระรามยังไดสรางจินตภาพความคึกคักของการจัดกระบวน
ทัพ มีการใชคําขยายใหเกิดความโออางดงาม 
   อึงอินทเภรีตีระงม  แตรสังขเสียงประสม 
  ประสานเสนาะในไพร 
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   เสียงพลโหรองเอาชัย  เลื่อนลั่นสนั่นใน 
  พิภพเพียงทําลาย 
   สัตภัณฑบรรพตท้ังหลาย  ออนเอียงเพียงปลาย 
  ประนอมประนมชมชัย 
   พสุธาอากาศหวาดไหว  เนื้อนกตกใจ 
  ซุกซอนประหวั่นขวัญหนี 
   ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลี  หัสดินอินทร ี
  คาบชางก็วางไอยรา 
   วานรสําแดงเดชา   หักถอนพฤกษา 
  ถือตางอาวุธยุทธยง 
 จากบทประพันธนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความย่ิงใหญของกองทัพพระราม รวมถึงบุญญาธิการ
ของพระองค ซึ่งความยิ่งใหญและเสียงโหรองเอาฤกษเอาชัยในครั้งนี้สรางความอกสั่นขวัญหายใหกับ
บรรดาสัตวปาและนกนานาชนิด แมกระท่ังนกหัสดีลิงคที่กําลังคาบชางอยูยังตกใจจนปลอยชางออก
จากปาก พลทหารวานรตางพากันฮึกเหิมหักโคนตนไมมาเปนอาวุธพรอมรบ 

 2)  การใชภาพพจน 
 บทพากยเอราวัณพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ปรากฏ

ลักษณะการใชภาพพจนเพื่อสรางจินตนาการใหแกผูอาน ผูฟง ดังตอไปน้ี 
 2.1  อติพจน คือการกลาวเกินจริง วรรณคดีไทย ผูประพันธมักเลือกใชโวหารอติพจนหรือ

การกลาวเกินจริงในเร่ืองท่ีตองการใหผูอานสัมผัสความยิ่งใหญ ซึ่งวรรณคดีเรื่องบทพากยเอราวัณ
ปรากฏลักษณะเชนนี้ ดังบทประพันธ 

   เสียงพลโหรองเอาชัย  เลื่อนลั่นสนั่นใน 
  พิภพเพียงทําลาย 
 จากบทประพันธดังกลาว ผูประพันธไดใชอติพจนซึ่งเปนการเปรียบเทียบเกินจริงเพ่ือ

กลาววา เมื่อกองทัพของพระลักษณจะสูรบกับกองทัพของอินทรชิตไดมีการเปลงเสียงโหรองของ
ทหาร ซึ่งการโหรองในคร้ังนี้ทําใหเกิดเสียงดังราวกับวาจะทําใหโลกพังทลายยอยยับลง 

 แมบทประพันธนี้จะปรากฏคําวา “เพียง” ซึ่งเปนคําท่ีใชเปรียบเทียบ (อุปมา) แตหลักการ
ใชคําเปรียบเทียบจะตองมีตัวเทียบเพ่ือใหเห็นความเหมือนระหวางสองสิ่ง วรรคท่ีวา “พิภพเพียง
ทําลาย” จะไมเห็นการเปรยีบเทียบพิภพกับสิ่งใด ในที่นี้การใชคําวา “เพียง” จึงใหความหมายวา ราว
กับโลกจะถูกทําลายใหพินาศยอยยับ เปนการเพ่ิมกระบวนจินตภาพใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 2.2 บุคคลวัต คือการสมมติหรือกําหนดใหสิ่งไมมีชีวิตสามารถแสดงอากัปกิริยาได
เชนเดียวกับส่ิงมีชีวิต เชน ฟารองไห ภูเขายกมือไหว เปนตน บทพากยเอราวัณใชบุคคลวัต ดังบท
ประพันธ 

  สัตภัณฑบรรพตท้ังหลาย  ออนเอียงเพียงปลาย 
ประนอมประนมชมชัย 

 จากบทประพันธ  ผูประพันธไดสมมติใหภูเขาทั้งหลายแสดงอากัปกิริยาของมนุษย คือ 
อาการพนมมือไหว 

 3)  การเลนเสียง 
 ในวรรคแรกของเกือบทุกบทท่ีกลาวถึงชางเอราวัณ จะมีเสียงสัมผัสใน ซึ่งปรากฏทั้งสัมผัส
อักษรและสัมผัสสระ ชวยใหการอานหรือการพากยมีความไพเราะขึ้น เชน 
 "อินทรชิตบิดเบือนกายิน" 
 เสียงสัมผัสใน คือ ชิต-บิด (สัมผัสสระ) บิด-เบือน (สัมผัสอักษร) 
 "ชางนิรมิตฤทธิ์แรงแข็งขัน" 
 เสียงสัมผัสใน คือ มิตร-ฤทธิ์ (สัมผัสสระ) ฤทธิ-แรง (สัมผัสอักษร) 

 4)  ลีลาการประพันธ 
 บทพากยเอราวัณปรากฏลีลาการประพันธที่โดดเดน ดังนี้ 
 เสาวรจนี  คือบทชมความงามของสถานที่ ธรรมชาติหรือชมความงามของตัวละคร ดัง
ความที่พรรณนาชมความงามของชางที่ประดับตกแตงอยางสวยงามดวยแกวนพรัตนและทอง  ดังบท
ประพันธ 
   เครื่องประดับเกาแกวโกมิน ซองหางกระวิน 
  สรอยสายชนักถักทอง 
   ตาขายเพชรรัตนรอยกรอง  ผาทิพยปกตระพอง 
  หอยพูทุกหูคชสาร 
 และบทพรรณนาชมธรรมชาติบริเวณท่ีประทับของพระรามและพระลักษณ 
   ผึ้งภูหมูคณาเหมหงส  รอนราถาลง 
  แทรกไซในสรอยสุมาลี 
   ดุเหวาเราเรงพระสุริยศรี  ไกขันปกต ี
  กูกองในทองดงดาน 
   ปกษาต่ืนตาขันขาน  หาคูเคียงประสาน 
  สําเนียงเสนาะในไพร 
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คุณคาดานสังคมและสะทอนวิถีไทย 
 บทพากยเอราวัณเปนวรรณคดีที่นับไดวามีความโดดเดนทางดานวรรณศิลปอยางเดนชัด 
และในขณะเดียวกันยังไดสะทอนใหเห็นสภาพสังคมของสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดังตอไปน้ี 

 1)  ความเชื่อในเร่ืองเทพเจา 
 ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เพราะเนื้อหาและเรื่องราวลวนมีความเก่ียวของกับพระอิศวร 
พระพรหม พระนารายณ พระอินทร บทพากยเอราวัณไดสะทอนใหเห็นวาในชวงระยะเวลาดังกลาว
หรือกอนหนานั้น ศาสนาพราหมณ-ฮินดูไดเขามามีอิทธิพลตอความคิดความเชื่อของสังคมไทย 
จนกระท่ังสะทอนออกมาในรูปแบบของศิลปกรรม นาฏศิลป วรรณกรรม 

 2)  ความเชื่อในเร่ืองโชคลาง 
 ในบทพากยเอราวัณ ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาใหเห็นภาพกองทัพของอินทรชิตและพระลักษณ
ที่พรอมสูรบกัน ไดสะทอนใหเห็นความเชื่อบางประการท่ีมีความเกี่ยวโยงกับศาสนาพราหมณ -ฮินดู 
กลาวคือ เมื่อกองทัพของพระลักษณพรอมที่จะสูรบกับกองทัพของอินทรชิตไดมีการเปาแตรและสังข 
พรอมกับท่ีทหารหาญโหรองเอาชัย ดังบทประพันธ 
   อึงอินทเภรีตีระงม แตรสังขเสียงประสม 
  ประสานเสนาะในไพร 
   เสียงพลโหรองเอาชัย เลื่อนลั่นสนั่นใน 
  พิภพเพียงทําลาย 
 จากบทประพันธกองทัพของพระลักษณไดมีการเปาแตรและสังขกอนออกทัพ ซึ่ง       
ธรรมเนียมนิยมนี้ไดมาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู กลาวคือ ตามวรรณคดีกลาวไววา พระอินทรเปา
สังขปลุกพระนารายณใหตื่นจากบรรทมสินธุในสะดือทะเลเพ่ือข้ึนมาปราบยุคเข็ญในโลก สังขตามลัทธิ
พราหมณถือวาเปนมงคล 3 ประการ คือ สังขถือกําเนิดจากพระพรหม ทองสังขเคยเปนที่ซอนคัมภีร
พระเวท เพราะในคร้ังหนึ่งขณะที่พระพรหมลงสรงน้ําในพระมหาสมุทร ไดนําคัมภีรพระเวทไปวางไวที่
ริมฝง สังขรอสูรคิดแกลงพระพรหมจึงกลืนคัมภีรพระเวทลงไป เมื่อพระพรหมขึ้นมาจากสรงน้ําเห็น
คัมภีรพระเวทหายไปจึงไปทูลพระอิศวรใหทรงทราบ พระอิศวรจึงใหพระนารายณเปนผูไปปราบโดย
พระองคอวตารเปนปลากราย (มัจฉาอวตาร) เมื่อทรงไดรับชัยชนะจึงแหวกอกของสังขรอสูรนําคัมภีร
พระเวทออกมา และตัวสังขมีรอยนิ้วพระหัตถของพระนารายณ ในพิธีทางศาสนาพราหมณจึงมีการ
เปาสังขเพ่ือความเปนสิริมงคล สังขถือเปนเครื่องเปาชนิดหนึ่งทําจากเปลือกหอยสังข โดยนํามาขัดให
เกลี้ยงเกลาแลวเจาะกนหอยใหทะลุเปนชองสําหรับเปา ซึ่งการเปาสังขถือวาเปนของขลังศักดิ์สิทธิ์ใช
เฉพาะงานท่ีมีเกียรติสูงและใชเปาคูกับแตร 
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ขอคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 บทพากยเอราวัณเปนวรรณคดีที่ถือกําเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความบันเทิงใจ 
แตอยางไรก็ตามผูอานยังสามารถพบขอคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ดังนี้ 

 1)  การตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
 กลาวถึงภูมิหลังของอินทรชิตโอรสของทศกัณฐที่มีความสามารถเชี่ยวชาญทางดานการรบ 
สามารถแปลงกายเปนพระอินทรได เนื่องมาจากเม่ืออายุได 15 ปไดลาพระบิดาเพ่ือไปเรียนศิลปวิทยา 
บําเพ็ญพรตเ พ่ือขอพรและศรวิ เศษจากพระอิศวร พระนารายณและพระพรหม ดังนั้นใน
ชีวิตประจําวันเราจึงควรที่จะฝกตนใหเปนคนใฝรูใฝเรียนเพ่ือประโยชนในอนาคต 

 2)  การใหอํานาจแกบุคคลใดควรไตรตรองใหดี 
 กลาวคือ พระอิศวร พระนารายณและพระพรหมไดประทานพรและศรวิเศษแกอินทรชิต 
แตอินทรชิตไดนําไปใชเพ่ือการสงครามทําลายลาง กอใหเกิดความสูญเสียเพราะอินทรชิตเปนคน    
เหิมเกริม ไมมีสติในการดํารงชีวิต หากเทพทั้งสามองคไตรตรองพิจารณาลักษณะนิสัยของอินทรชิต
อยางลึกซึ้งก็จะไมใหตามคําขอ สงครามก็จะไมเกิดขึ้น 

 3)  การมีอํานาจควรใชไปในทางท่ีถูกตอง 
 เมื่ออินทรชิตไดรับพรและศรวิเศษจากเทพทั้งสามองคจึงบังเกิดความเหิมเกริม ใชศรวิเศษ
ไปในทางท่ีผิด ในชีวิตประจําวันของเราก็เชนกัน ถาเรามีความรู ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใชในการ
ประกอบอาชีพ แตหากนําไปใชในทางท่ีผิดความรูก็จะกลายเปนอาวุธรายทําลายผู อ่ืนและ
ประเทศชาติ ศรวิเศษของอินทรชิตจึงเหมือนความรูที่เปนดาบสองคมตองใชใหถูกทาง 

 4)  การใชชีวิตอยางมีสติ 
 บทพากยเอราวัณเปนเรื่องราวตอนที่อินทรชิตแปลงตนและกองทัพใหเปนกองทัพของ
พระอินทรเพื่อตอสูกับกองทัพของพระลักษณ ในที่สุดแลวพระลักษณตองศรพรหมาสตรของอินทรชิต
ซึ่งสาเหตุประการสําคัญที่ทําใหพระลักษณตองศรก็เพราะวา พระลักษณเคลิ้มพระองคไปกับระบําท่ี
อินทรชิตส่ังใหบริวารจัดใหชม หากนํามาเปรียบเทียบกับการใชชีวิตในปจจุบันที่มากมายดวยสิ่งอัน   
ลอตาลอใจ จะทําใหไดแงคิดวาควรใชชีวิตอยางระมัดระวัง มีสติ หากไมมีสติในการใชชีวิตแลวจะเกิด
ความสูญเสีย 

 5)  สงครามคือความสูญเสีย 
 บทพากยเอราวัณไดนําเนื้อเรื่องมาจากรามเกียรต์ิ ซึ่งเปนเรื่องราวการทําสงครามระหวาง
มนุษยและยักษโดยมีสาเหตุมาจากการแยงชิงนางสีดา สงครามเกิดขึ้นบอยคร้ังและในทุกครั้งก็ไดสราง
ความเสียหายใหเกิดขึ้น เชน หลังจากที่กุมภกรรณอนุชาของทศกัณฑถูกสังหารไปแลว อินทรชิตจึง
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อาสาออกรบ ซึ่งสงครามในครั้งนี้พระลักษณตองศรของอินทรชิต แตฝายพระรามก็สามารถแกพิษศร
ได เมื่ออินทรชิตออกรบอีกคร้ังจึงถูกสังหาร จะเห็นวาสงครามไมไดทําใหใครไดรับประโยชน 
แมกระทั่งผูกอสงคราม ดังน้ันเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นไมควรใชกําลังห้ําหั่นกัน แตควรใชสติปญญาใน    
การแกปญหา 

 
เอกสารอางอิง 

ฟองจันทร สุขยิ่ง และคณะ. (2555). ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3. พิมพครั้งที่ 4.  
 กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน อจท.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136 
 

ใบงานกิจกรรมกลุม 

  ใหนักเรียนกําหนดประธาน เลขานุการ และผูแทนกลุม จากนั้นใหแตละกลุมดําเนินการ
ตามคําสั่งตอไปนี้ 

1. สรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง 
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของเรื่องอยางอิสระ โดยเชื่อมโยง

ประสบการณของตนกับวรรณคดี 
3. เลขานุการบันทึกสรุปประเด็นการอภิปรายและรายงานใหสมาชิกกลุมรับทราบและ

พิจารณาทบทวน 
4. สงผูแทนกลุมมานําเสนอรายงาน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน  
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

การ
ซักถาม 
ที่ตรง
ประเด็น 

(3) 

การตอบ
คําถาม 

 
 

(3) 

การรวม
กิจกรรม 

 
 

(3) 

การรวม
อภิปราย 
ตรง

ประเด็น 
(3) 

การ
แสดง 
ความ
คิดเห็น 

(3) 

 
 

รวม 
 

(15) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน (ตอ)  
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

การ
ซักถาม 
ที่ตรง
ประเด็น 

(3) 

การตอบ
คําถาม 

 
 

(3) 

การรวม
กิจกรรม 

 
 

(3) 

การรวม
อภิปราย 
ตรง

ประเด็น 
(3) 

การ
แสดง 
ความ
คิดเห็น 

(3) 

 
 

รวม 
 

(15) 

28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

 
รายการประเมิน 

3 2 1 0 

1. การซักถามท่ีตรง
ประเด็นนาสนใจ 

ซักถามตรงประเด็น 
2 คําถามข้ึนไป  

ซักถามตรงประเด็น 
1 คําถาม 

ซักถามแตไมตรง
ประเด็น 

ไมซักถามเลย 

2. การตอบคําถาม ตอบคําถามได
ถูกตอง 2 ขอข้ึนไป 

ตอบคําถามได
ถูกตอง 1  ขอ 

ตอบคําถามแต 
ไมถูกตอง 

ไมตอบคําถามเลย 

3. การรวมกิจกรรม มีความกระตือรือรน 
ใหความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
ทุกขั้นตอนและ 
ใหความชวยเหลือ
เพื่อนในการทํางาน 

มีความกระตือรือรน 
และใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม
ทุกขั้นตอน 
 

มีความกระตือรือรน
แตยังไมให 
ความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
บางข้ันตอน 

ไมกระตือรือรน 
และไมให 
ความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรม
เลย  

4. การรวมอภิปราย
ตรงประเด็น 

รวมอภิปรายตรง
ประเด็น 2 ประเด็น
ขึ้นไป 

รวมอภิปรายตรง
ประเด็น 1 ประเด็น 

รวมอภิปรายแตไม
ตรงประเด็น 
 

ไมรวมอภิปรายเลย 

5.การแสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความคดิเห็น
แปลกใหมและมี
ความสําคญัตอ 
การเรียนรู 

แสดงความคดิเห็น
แปลกใหม 

แสดงความคดิเห็น
แตไมแปลกใหม 

ไมแสดงความ
คิดเห็นเลย 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
12 - 15   ดีมาก 
 8 - 11    ดี 
 4 - 7    พอใช 
 0 - 3   ควรปรับปรุง 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
 

 
กลุมที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

ผูนําเสนอผลงาน 

ความนาสนใจ
ของประเด็น 
ที่เสนอ  
 (3) 

ความชัดเจน 
ในการนําเสนอ 

 
(3) 

การตอบปญหา
ของผูฟง 

 
(3) 

รวม 
 
 

(9) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานกลุม  
 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

รายการประเมิน 
3 2 1 0 

1.  ความนาสนใจ
ของประเด็นท่ีเสนอ 

กําหนดประเด็น   
ไดนาสนใจ 
สอดคลองกับ     
เนื้อเรื่องทุกประเด็น 
ทําใหเขาใจเนื้อเรื่อง 

กําหนดประเด็น    
ไดนาสนใจ         
แตมีประเด็น        
ไมสอดคลองกับ   
เนื้อเรื่อง 1 ประเด็น 

กําหนดประเด็น     
ไมนาสนใจ        
และมีประเด็น      
ไมสอดคลองกับ   
เนื้อเรื่อง 2 ประเด็น 
ขึ้นไป 

กําหนดประเด็น    
ไมสอดคลอง       
กับเนื้อเรื่อง       
ตองปรับปรุงวิธีคิด 

2.  ความชัดเจนใน
การนําเสนอ 

นําเสนอไดนาสนใจ
ชัดเจนและ 
เปนระบบ 

นําเสนอไดนาสนใจ 
และชัดเจน 
 
 

นําเสนอไดนาสนใจ 
 

นําเสนอ 
ไมนาสนใจ 
ไมชัดเจนและ 
ไมเปนระบบเลย 

3.  การตอบปญหา
ของผูฟง 

ตอบปญหาทุกขอ
ของผูฟงไดอยาง
ชัดเจนและม่ันใจ 

ตอบปญหาของผูฟง
ไมได 1 ขอ 

ตอบปญหาของผูฟง
ไมได 2 ขอข้ึนไป  

ตอบปญหาไมได 
ผูสอนตองแนะนํา
ชวยเหลือจึงจะ
สามารถตอบได 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
 7 - 9   ดีมาก 
 5 - 6   ดี 
 3 - 4   พอใช 
 0 - 2   ควรปรับปรุง 
    

 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบบันทึกการเรียนรู 
 

  พิจารณาทบทวนเนื้อเรื่องตอนท่ีเปนบทเรียน แลวเขียนบันทึกการเรียนรูความยาว        
ไมต่ํากวา 15 บรรทัด  โดยเขียนอธิบาย หรือแสดงความรูสึก หรือแสดงความคิดเห็นอยางอิสระใน
ประเด็นตอไปน้ี 
  (1)  เนื้อเรื่อง พฤติกรรมตัวละคร หรือเหตุการณสําคัญในเร่ือง 
  (2)  สถานการณ  ปญหา  หรือความขัดแยงในเรื่อง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

   ส
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เกณฑการประเมินบันทึกการเรียนรู 
ประเมินระดับความสามารถในการตอบสนองตอวรรณคดี 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

 
รายการประเมิน 

 
5 คะแนน 

 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
2 คะแนน 

 
1 คะแนน 

ระดับ
ความสามารถ 

เขียนอธิบาย
ขอดี-ขอดอย
ของเร่ืองได
อยางละเอียด
ชัดเจน ตีความ
และสรุปคุณคา
ของเร่ืองได 

เขียนแสดง
ความรูสึก 
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
พฤติกรรมของ
ตัวละคร หรือ
สถานการณ   
ในเร่ืองอยาง
เขาใจลึกซึ้ง 

เขียนอธิบาย
องคประกอบ
ของเร่ืองอยาง
ละเอียดลึกซึ้ง 
เชน การใช
สัญลักษณ การ
สรางตัวละคร 
การกําหนด
สถานการณ 

เขียนอธิบาย
พฤติกรรม    
ตัวละคร หรือ
สถานการณใน
เร่ืองโดย
พยายาม     
ทําความเขาใจ
สาเหตุของ
พฤติกรรมหรือ
สถานการณนั้น 

เขียนแสดง
ความเขาใจ
เบื้องตน โดย
การอธิบาย
เหตุการณ    
ในเนื้อเรื่อง
อยางส้ันๆ 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
 4 - 5   ดีมาก 
 3    ดี 
 2     พอใช 
 1     ควรปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 
คําชี้แจง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ขอสอบปรนัยชนิดตัวเลือกจํานวน 30 ขอ 
  ตอนท่ี 2 ขอสอบอัตนัยจํานวน 3 ขอ  
 
ตอนที่ 1  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ×  บนตัวอักษรท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตองในกระดาษคําตอบ 
1.  คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของวรรณกรรมประเภทบทละครพูดคืออะไร (เขาใจ) 

ก. ฉากดี ตัวละครมาก 
ข. เรื่องสนุก  บทสนทนาคมคาย 
ค. ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต 
ง. เนื้อเรื่องครบทุกรส รัก โศก สะเทือนใจ 

2.  เหตุใดนายล้ําจึงคิดจะบอกความจริงใหแมลออทราบ เม่ือรูวาลูกสาวกําลังจะแตงงาน (สังเคราะห) 
ก. เห็นวาลูกโตพอที่จะรูความจริงไดแลว 
ข. จะไดอยูใกลชิดชวยดูแลบานใหลูก 
ค. จะไดใหลูกสาวเลี้ยงตนเอง 
ง. จะไดประกอบพิธีสมรสใหลูก 

3.  ลักษณะของนายลํ้าตามความคิดในจินตนาการของแมลออเปนคนอยางไร (รูจํา) 
ก. สันทัด  หลอ   ข.  เปนคนดีไมมีที่ติ 
ค.  สูง หนาตาซื่อ   ง.  สูงผอม  หนาดุ 

4.  “หลอนไดเขียนรูปพอของหลอนขึ้นไวในใจเปนคนดีไมมีที่ติ ผมไมตองการลบรูปนั้นเสียเลย” ผูพูด
ขอความน้ี พูดดวยความรูสึกใด (วิเคราะห) 

ก. อับอาย    ข.  ภาคภูมิใจ 
ค.  รักลูก    ง.  เสียใจ 

5.  ลักษณะเดนที่นายกยองของแมลออคือขอใด (ประเมินคา) 
ก. งามท้ังกิริยาและวาจา  ข.  มองคนในแงดี 
ค.  มีความกตัญู   ง.  ตรงตอเวลา 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.  ขอใดแสดงใหเห็นลักษณะนิสัยที่นายกยองของนายล้ํา (วิเคราะห) 
ก. จริง ผมมีความผิดที่ทิ้งแมลออไปเสียนาน นี่แมลออคงไมรูเลยซิวาผมเปนพอ เห็นจะนึกวา

คุณเปนพอกระมัง 
ข. ผมคิดวาเปนหนาที่จะตองมาอยูใกลชิดลูกสาวผม เพ่ือจะไดชวยเหลือเจือจานในธุระตางๆ

ตามเวลาอันควร 
ค. หลอนไดเขียนรูปพอของหลอนขึ้นไวในใจเปนคนดีไมมีที่ติ ผมไมตองการลบรูปนั้นเสียเลย 
ง. ผมตั้งใจทํามาหากิน ในทางอันชอบธรรมจริงๆทีเดียว ถาผมนะคิดโยกโยไปอยางใดอยางหนึ่ง

อีก ขออยาใหผมแคลวอาญาจักรเลย 
7.  การใชสํานวนภาษาในขอใดมีความหมายตางไปจากปจจุบัน (นําไปใช) 

ก. ไมมีใครปรารถนาอินัง 
ข. เขาวาเปนสาวใหญแลวไมใชหรือครับ 
ค. ขอใหฉันเลี้ยงดูใหเสมอลูกในไส 
ง. แกจะมาทําใหแมลออเปนหมาหัวเนาหรือ 

8.  “ฉันไมสูแนใจ ดูเหมือนจะจําไดคลับคลายคลับคลา” 
สํานวนใดสอดคลองกับบทพูดขางตน (สังเคราะห) 

ก. บัวไมใหช้ําน้ําไมใหขุน  ข.  หวานเปนลมขมเปนยา 
ค.  ขวานผาซาก   ง.  มะนาวไมมีน้ํา 

9.  เรื่องเห็นแกลูกใหคติสอนใจในดานใดมากท่ีสุด (ประเมินคา) 
ก. ความกตัญูกตเวที  ข.  ความรัก 
ค.   ความโลภ   ง.  ความเสียสละ 

10.  “การละครเปนวิธีหนึ่งแหงการอบรมจิตใจ” เรื่องเห็นแกลูกใหคติสอนใจแกนักเรียนในเรื่องใด 
(นําไปใช) 

ก. ความกตัญูของลูกที่มีตอพอบังเกิดเกลา 
ข. ความรักของพอเลี้ยงที่มีตอลูกเลี้ยง 
ค. ความรูสึกอยางหนึ่งที่มีในจิตใจของผูที่เปนพอแม นั่นคือความเห็นแกลูก 
ง. วิถีชีวิตของมนุษยมีทั้งทุกขและสุข เชนเรื่องเห็นแกลูก 

11.  ขอใดไมไดหมายถึงนางผีเสื้อสมุทร (รูจํา) 
ก. จึงหนีมาอาศัยกูใหอยู มิใชกูรูเห็นเทาเสนผม 
ข. เพราะหวงผัวมัวเมาเฝาตะโกรง วากูโกงมึงก็ตกนรกเอง 
ค. อียักษาตาโตโมโหมาก รูปก็กากปากก็เปราะไมเหมาะเหม็ง 
ง. นมสองขางอยางกระโปรงดูโตงเตง ผัวของเอ็งเขาระอาไมนาชม 

   ส
ำนกัหอ
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12.  ขอใดแสดงความรักใครผูกพันมากท่ีสุด (ประเมินคา) 
ก. เฝาเลี้ยงลูกผูกเปลแลวเหชา  จนใหญกลาอายุไดแปดป 
ข. ธํามรงคทรงมาคาบุรี  พระภูมีถอดผูกใหลูกยา 
ค. เจียระบาดคาดองคก็ทรงเปลื้อง  ใหเปนเครื่องนุงหมโอรสา 
ง. สอนใหเจาเปาปมีวิชา  เพลงศาสตราสารพัดหัดชํานาญ 

13. ขอใดมีการใชภาพพจน เพ่ือสรางจินตนาการใหแกผูอาน (วิเคราะห) 
ก. พระผานเกลาเจาฟาในธาตรี  ขาขอชีวีไวอยาใหตาย 
ข. พระราชบุตรฉุดลากลําบากเหลือ  ดังหนังเนื้อนี้จะแยกแตกสลาย 
ค. ทั้งลูกเตาเผาพงศก็พลัดพราย  ยังแตกายเกือบจะด้ินสิ้นชีวัน 
ง. พระองคเลาเขาก็พาเอามาไว  เศราพระทัยทุกขตรอมเหมือนหมอมฉัน 

14.  คําประพันธขอใดมีลักษณะประชดประชัน (วิเคราะห) 
ก. เชิญพระองคลงมาชลาลัย  เมียจะใหมนตรเวทวิเศษครัน 
ข. เมื่อวานน้ีตีขานอยไปหรือ  ระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหัก 
ค. จึงกราบกรานมารดาแลววาไป  จะเขาใกลทูนหัวลูกกลัวนัก 
ง. อยากริ้วโกรธโปรดปรานเถิดมารดา  ไปไสยาอยูในถ้ําใหสําราญ 

15.  เหตุผลที่พระอภัยมณีไมอาจครองรักกับนางผีเสื้อสมุทรสรุปไดตรงกับขอใด (สังเคราะห) 
ก. จงตัดบวงหวงใยอาลัยลาน 
ข. จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอย 
ค. พ่ีมนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ 
ง. ดวยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น 

16.  นิทานคํากลอนพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร เงือกเฒามีคุณธรรมอยางไร  
(ประเมินคา) 

ก. เมตตากรุณา   ข.  กตัญูรูคุณ 
ค.  เอื้อเฟอเผื่อแผ   ง.  เสียสละมีน้ําใจ 

17. “ตํารานั้นแตครั้งตั้งเมรุไกร วาถาใครฝนรายจะวายปราณ 
ใหไปอยูผูเดียวที่ตีนเขา  แลวอดขาวอดปลากระยาหาร 
ถวนสามคืนสามวันจะบันดาล ใหสําราญรอดตายสบายใจ” 
                                    ...  
บทประพันธดังกลาวสะทอนวิถีไทยเร่ืองใด (นําไปใช) 

ก. เรื่องความฝนและโชคลาง  ข.  เรื่องการสะเดาะเคราะห 
ค.   เรื่องเทพยดา   ง.   เรื่องเด็กตองเชื่อฟงผูใหญ 
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18.  นางผีเสื้อสมุทรควรนําหลักธรรมขอใดไปปฏิบัติเพ่ือปองกันไมใหปญหาตางๆเกิดข้ึน (นําไปใช) 
ก. อดทน    ข.  ปรารถนาดี 
ค.  ออนหวาน   ง.  ขมใจ 

19.  กลอุบายที่พระอภัยมณีใชในการหลบหนีนางผีเสื้อสมุทรสรุปไดตรงกับขอใด (สังเคราะห) 
ก. ลวงใหนางผีเสื้อไปจําศีล อดอาหาร สะเดาะเคราะห 
ข. ลวงใหนางผีเสื้อถือศีล 7 วัน สะเดาะเคราะห 
ค. ลวงใหนางผีเสื้อตามไปผิดทาง เสียเวลาถึงครึ่งวัน 
ง. ลวงใหนางผีเสื้อตามไปยังเกาะแกวพิสดาร 

20.  แนวคิดสําคัญจากเร่ืองพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรคือขอใด (เขาใจ) 
ก. ผูทรงศีลไมควรยุงเก่ียวทางโลก 
ข. ความเสียสละเปนคุณธรรมอันประเสริฐ 
ค. แมท่ีไมเลี้ยงลูก ลูกยอมไมเกิดความผูกพัน 
ง. รักที่ปราศจากความสมัครใจยอมไมจีรัง 

21.  บทพากยเอราวัณแตงดวยคําประพันธประเภทใด (รูจํา) 
ก. กาพยฉบัง 16   ข.  กาพยยานี 11 
ค.  อินทรวิเชียรฉันท   ง.  กลอนหก 

22.  เสียงพลโหรองเอาชัย  เลื่อนลั่นสนั่นใน 
พิภพเพียงทําลาย 
คําประพันธขางตนใชภาพพจนชนิดใด (วิเคราะห) 

ก. อติพจน    ข.   บุคคลวัต 
ค.   อุปมา    ง.   สัทพจน 

23.   “อินทรชิตบิดเบือนกายิน  เหมือนองคอมรินทร 
ทรงคชเอราวัณ 
คําประพันธขางตนมีความหมายวาอยางไร (เขาใจ) 

ก. อินทรชิตกําลังเผชิญหนากับพระอินทรดวยลักษณะการแตงกายท่ีเหมือนกัน 
ข. อินทรชิตแปลงกายเปนพระอินทรทรงชางเอราวัณเพ่ือออกรบกับพระลักษณ 
ค. อินทรชิตเมื่อยลาจากการรบแตก็ยังคงแสดงกิริยาใหเหมือนกันพระอินทรอยูบนหลังชาง

เอราวัณ 
ง. อินทรชิตปลอมเปนองคอัมรินทรทรงชางเอราวัณ แตกลัวพระลักษณลวงรูความจริงจึงเบือน

กายใหเห็นแตดานขาง 
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24.  ขอใดใชโวหารตางจากพวก (วิเคราะห) 
ก. สตภัณบรรพตท้ังหลาย ออนเอียงเพียงปลาย 

ประนอมประนมชมชัย 
ข. ชางนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน เผือกผองผิวพรรณ 

สีสังขสะอาดโอฬาร 
ค. กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย ดอกหน่ึงแบงบาน  

มีกลีบไดเจ็ดกลีบผกา 
ง. งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี   สระหน่ึงยอมมี  

เจ็ดกออุบลบันดาล 
25.   “สามสิบสามเศียรโสภา  เศียรหนึ่งเจ็ดงา 
ดั่งเพชรรัตนรูจี” 
ขอใดถูกตอง (นําไปใช) 

ก. วรรคแรกไมมีสัมผัสอักษร 
ข. วรรคแรกมีสัมผัสอักษรมากท่ีสุด 
ค. วรรคที่ 3 มีสัมผัสสระมากท่ีสุด 
ง. วรรคที่ 2 ไมมีสัมผัสสระแตมีสัมผัสอักษร 

26.  เหตุผลที่รณพักตรไดชื่อวา “อิทรชิต” สรุปไดตรงกับขอใด (สังเคราะห) 
ก. รบชนะพระอินทรและไดจักรแกวของพระอินทรกลับมา 
ข. รบชนะพระอิศวรและชิงเอาศรพรหมาสตรมาได 
ค. รบชนะพระอิศวร พระอินทรเกรงกลัวจึงมอบจักรแกวให 
ง. รบชนะพระลักษณกับพระอินทรจนไดครอบครองจักรแกว 

27.   “ลมหวนอวลกลิ่นมาลา  เฟองฟุงวนา 
นิวาสแถวแนวดง 

ผึ้งภูหมูคณาเหมหงส  รอนราถาลง 
แทรกไซในสรอยสุมาลี" 
คําประพันธขางตน มีคุณคาท่ีเดนในแงใด (ประเมินคา) 

ก. คุณคาดานเนื้อหาเพราะสะทอนใหเห็นถึงคติสอนใจ 
ข. คุณคาดานสังคม เพราะไดสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงไว 
ค. คุณคาดานการนําไปใช เพราะแสดงออกถึงความบันเทิงอยางชัดเจน 
ง. คุณคาดานวรรณศิลป เพราะเลือกใชถอยคําเพ่ือพรรณนาใหมองเห็นความงามของธรรมชาติ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150 
 

28.  พระลักษณควรนําหลักธรรมขอใดไปปฏิบัติเพ่ือปองกันไมใหปญหาตางๆเกิดข้ึน (นําไปใช) 
ก. มีเมตตา    ข.  ขมใจ 
ค.  มีสติ    ง.  อดทน อดกล้ัน 

29.  เหตุผลที่เกิดศึกระหวางอินทรชิตกับพระราม สรุปไดตรงกับขอใด (สังเคราะห) 
ก. แยงชิงศรวิเศษ 3 เลม จากพระผูเปนเจาทั้งสาม 
ข. แยงกรุงลงกาซ่ึงเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ 
ค. เพราะพระรามตองอวตารเพ่ือมาปราบเหลายักษ 
ง. เพราะทศกัณฐใหพระญาติวงศพงศาออกรบแตพายแพ จึงโปรดใหอินทรชิตออกรบ 

30.   เครื่องประดับเกาแกวโกมิน ซองหางกระวิน 
สรอยสายชนักถักทอง 
 ตาขายเพชรรัตนรอยกรอง  ผาทิพยปกตระพอง 
หอยพูทุกหูคชสาร 
บทประพันธขางตนมีรสวรรณคดีในขอใด (ประเมินคา) 

ก. เสาวรสจน ี   ข.  นารีปราโมทย 
ค.   พิโรธวาทัง   ง.  สัลลาปงคพิสัย 
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ตอนที่ 2  ขอสอบอัตนัยจํานวน 3 ขอ ( 15 คะแนน ) 
ใหนักเรียนตอบคําถามท่ีกําหนดให 
1. “ผมไมตองการลบรูปนั้นเสียเลย หลอนไดเขียนรูปพอของหลอนขึ้นไวในใจ เปนคนดีไมมีที่ติ” จาก
บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก คําพูดขางตน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของนายล้ําประกอบ นักเรียนคิดวา
นายล้ําเปนคนอยางไร  ( 5 คะแนน ) 
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2.  จากนิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ใหนักเรียนอธิบายถึง      
ความผูกพันระหวางสินสมุทรกับนางผีเสื้อสมุทร ( 5 คะแนน ) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................ ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... ......................... 
3.  แนวคิดท่ีสําคัญที่สุดของเรื่องบทพากยเอราวัณ คืออะไร ( 5 คะแนน ) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
    
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



152 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย 
 

1) ข 2) ค 3) ค 4) ง 5) ก 
 6) ค 7) ข 8) ก 9) ง 10) ค 

11) ก 12) ก 13) ข 14) ข 15) ค  
 16) ง 17) ข 18) ง 19) ก 20) ง  

21) ก 22) ก 23) ข 24) ก 25) ข  
26) ก 27) ง 28) ค 29) ง 30) ก 
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แนวการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย 
ตอนที่ 2  ขอสอบอัตนัยจํานวน 3 ขอ (15 คะแนน) 
ใหนักเรียนตอบคําถามท่ีกําหนดให 
1. “ผมไมตองการลบรูปนั้นเสียเลย หลอนไดเขียนรูปพอของหลอนขึ้นไวในใจ เปนคนดีไมมีที่ติ” จาก
บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก คําพูดขางตน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของนายล้ําประกอบ นักเรียนคิดวา 
นายล้ําเปนคนอยางไร  (5 คะแนน) 
.         เปนผูที่รูจักผิดชอบชั่วดี แมจะไมเคยทําหนาที่พอที่ดี แตทายสุดเมื่อนายล้ําไดรับรูความรูสึกที่
แทจริงของแมลออ วามีภาพผูใหกําเนิดในใจวาแสนประเสริฐ ทําใหนายล้ําเกิดความรักและปรารถนา
ใหแมลออมีชีวิตสุขสบายไมเปนที่รังเกียจในสังคม จึงเปลี่ยนใจไมเปดเผยความจริง                     .                       
 
2.  จากนิทานคํากลอนเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ใหนักเรียนอธิบายถึง      
ความผูกพันระหวางสินสมุทรกับนางผีเสื้อสมุทร (5 คะแนน) 
.   สินสมุทรมิไดผูกพันกับนางผีเสื้อสมุทร จึงรักพระอภัยมณีมากกวา เพราะนางผีเสื้อไมสนใจ
เลี้ยงดูสินสมุทร ปลอยใหเปนหนาที่ของพระอภัยมณี มิหนําซ้ํายังขูตะคอกใหสินสมุทรกลัว ยิ่งไดเห็น
รางลวงของนางผีเสื้อสมุทรก็ยิ่งกลัวและเลือกท่ีจะอยูเคียงขางพระอภัยมณีตอไป                        .                      
 
3.  แนวคิดท่ีสําคัญที่สุดของเร่ืองบทพากยเอราวัณ คืออะไร (5 คะแนน) 
. บทพากยเอราวัณเปนเรื่องราวตอนที่อินทรชิตแปลงตนและกองทัพใหเปนกองทัพของพระ
อินทรเพ่ือตอสูกับกองทัพของพระลักษณ ในที่สุดแลวพระลักษณตองศรพรหมาสตรของอินทรชิตซึ่ง
สาเหตุประการสําคัญที่ทําใหพระลักษณตองศรก็เพราะวา พระลักษณเคลิ้มพระองคไปกับระบําที่
อินทรชิตสั่งใหบริวารจัดใหชม หากนํามาเปรียบเทียบกับการใชชีวิตในปจจุบันที่มากมายดวยสิ่งอัน  
ลอตาลอใจ จะทําใหไดแงคิดวาควรใชชีวิตอยางระมัดระวัง มีสติ หากไมมีสติในการใชชีวิตแลวจะเกิด
ความสูญเสีย                                                                       . 
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เกณฑการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
ประเมินการตอบสนองตอวรรณคดี 

มิติคุณภาพผลงาน
(Rubrics) 

 
รายการประเมิน 

 
5 คะแนน 

 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
2 คะแนน 

 
1 คะแนน 

ระดับ
ความสามารถ 

เขียนอธิบาย
ขอดี-ขอดอย
ของเร่ืองได
อยางละเอียด
ชัดเจน ตีความ
และสรุปคุณคา
ของเร่ืองได 

เขียนแสดง
ความรูสึก 
ความคิดเห็น
เก่ียวกับ
พฤติกรรมของ
ตัวละคร หรือ
สถานการณ   
ในเร่ืองอยาง
เขาใจลึกซึ้ง 

เขียนอธิบาย
องคประกอบ
ของเร่ืองอยาง
ละเอียดลึกซึ้ง 
เชน การใช
สัญลักษณ การ
สรางตัวละคร 
การกําหนด
สถานการณ 

เขียนอธิบาย
พฤติกรรม    
ตัวละคร หรือ
สถานการณใน
เร่ืองโดย
พยายาม     
ทําความเขาใจ
สาเหตุของ
พฤติกรรมหรือ
สถานการณนั้น 

เขียนแสดง
ความเขาใจ
เบื้องตน โดย
การอธิบาย
เหตุการณ    
ในเนื้อเรื่อง
อยางส้ันๆ 

 
เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน     ระดับคุณภาพ 
 4 - 5   ดีมาก 
 3    ดี 
 2     พอใช 
 1     ควรปรับปรุง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนวรรณคดีไทย 
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



156 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนวรรณคดีไทย 
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เปนการสอบถามความคิดเห็น หรือความรูสึกของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
 2.  คําตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ เปนการแสดงความคิดเห็น
หรือความรูสึกของนักเรียนแตละคน ไมมีขอใดถูก ไมมีขอใดผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความเปนจริง 
 3.  คําตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นไมนําไปรวมในการตัดสินวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แตผลจากการสอบถามนี้จะนําไปใชพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูวรรณคดี
ไทยใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4.  การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ใหนักเรียนอานคําถาม แลวทําเครื่องหมาย 
√ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ        
เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 
 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนอง  
ของผูอาน 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เกณฑการใหคะแนน 
 เห็นดวยมากที่สุด  ได 5 คะแนน 
 เห็นดวยมาก   ได 4 คะแนน 
 เห็นดวยปานกลาง  ได 3 คะแนน 
 เห็นดวยนอย   ได 2 คะแนน 
 เห็นดวยนอยที่สุด ได 1 คะแนน 
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ตอนที่ 1   ความคิดเห็นตอการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวใสเครื่องหมาย √ ลงในชองตารางท่ีตรงกับ 

   ความคิดเห็นที่เปนจริงของนักเรียน 

ขอ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ของนักเรียน 
5 4 3 2 1 

 ดานระยะเวลา      
 

1 
 

เวลาท่ีกําหนดไวในขั้นสรางความเขาใจเบื้องตนในการอาน      
มีความเหมาะสม 

     
 

2 
 

เวลาท่ีกําหนดไวในขั้นเชื่อมโยงประสบการณมีความเหมาะสม      
 

3 
 

เวลาท่ีกําหนดไวในขั้นเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธมีความเหมาะสม      
 

4 
 

เวลาท่ีกําหนดไวในขั้นใหและรบัขอมูลปอนกลับมีความ
เหมาะสม 

     

 ดานเนื้อหา      
5 ความยาวของแตละตอนเหมาะสม      
6 กอใหเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง      
7 ชัดเจน ไมสับสน      
8 สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน      
 ดานการจัดการเรียนรู      
9 นักเรียนไดนาํประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงกับวรรณคดี      
10 นักเรียนไดแสวงหาคําตอบดวยตนเอง      
11 นักเรียนมีอิสระในการแสดงการตอบสนองตอวรรณคดี      
12 นักเรียนไดมีปฏสิัมพันธกบัผูอื่น      
 ดานประโยชนทีไ่ดรบั      

13 ชวยทําใหนักเรียนมีความรูสึกทีด่ีตอการเรียนวรรณคดี      
14 ชวยใหนักเรียนสามารถสรางความเขาใจในการอานวรรณคดี

จากประสบการณเดิมของตน 
     

15 ชวยใหนักเรียนแสดงความรูสึกความคิดเห็นและแสดงการ
ตอบสนองตอวรรณคดีโดยปราศจากอคติ 

     

16 ชวยใหนักเรียนสามารถแลกเปลีย่นความรูสึกความคิดเห็นของ
ตนกับผูอื่น 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



158 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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ตารางท่ี 11 คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของ 
     แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

แผน
ที ่ เนื้อหาสาระ จุดประสงคการเรียนรู 

ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 
1 2 3 

1 บทละครพูดเรื่องเห็นแก
ลูก 

1.  นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหา
วรรณคดีเรื่องเห็นแกลูกได 

+1 +1 +1 1.00 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหวิถีไทย
และคุณคาจากวรรณคดีเรื่องเห็นแก
ลูกได 

+1 +1 +1 1.00 

3.  นักเรียนสามารถสรุปความรูและ
ขอคิดจากการอานวรรณคดีเร่ืองเห็น
แกลูกเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิต
จริงได 

+1 +1 +1 1.00 

2 นิทานคํากลอนเรื่องพระ
อภัยมณี ตอน พระอภัย
มณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

1.  นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหา
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได 

+1 +1 +1    1.00 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหวิถีไทย
และคุณคาจากวรรณคดีเรื่องพระ
อภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อสมุทรได 

+1 +1 +1     1.00 

3.  นักเรียนสามารถสรุปความรูและ
ขอคิดจากการอานวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทรเพื่อนําไปประยุกตใช
ในชีวิตจริงได 

+1 +1 +1     1.00 

3 บทพากยเอราวัณ 1.  นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหา
วรรณคดีเรื่องบทพากยเอราวัณตอน
ที่กําหนดใหได 

+1 +1 +1     1.00 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหวิถีไทย
และคุณคาจากวรรณคดี เรื่องบท
พากยเอราวัณได 

+1 +1 +1     1.00 
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ตารางท่ี 11 คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของ 
     แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน (ตอ) 

แผนที่ เนื้อหาสาระ จุดประสงคการเรียนรู 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

1 2 3 

  3.  นักเรียนสามารถสรุปความรูและ
ขอคิดจากการอานวรรณคดีเรื่องบท
พากยเอราวัณเพื่อนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริงได 
 
 
 

+1 +1 +1    1.00 
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ   

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
บทละครพูด
เรื่องเห็นแกลูก 

1.  คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของวรรณกรรม
ประเภทบทละครพูดคืออะไร (เขาใจ) 

ก. ฉากดี ตัวละครมาก 
ข. เรื่องสนุก  บทสนทนาคมคาย 
ค. ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต 
ง. เนื้อเรื่องครบทุกรส รัก โศก สะเทือนใจ 

+1 +1 +1 1.00 

 2.  เหตุใดนายล้ําจึงคิดจะบอกความจริงใหแม
ลออทราบ เมื่อรูวาลูกสาวกําลังจะแตงงาน
(สังเคราะห) 

ก. เห็นวาลูกโตพอที่จะรูความจริงไดแลว 
ข. จะไดอยูใกลชิดชวยดูแลบานใหลูก 
ค. จะไดใหลูกสาวเลี้ยงตนเอง 
ง. จะไดประกอบพิธีสมรสใหลูก 

+1 +1 +1 1.00 

 3 .   ลักษณะของนายล้ํ าตามความ คิดใน
จินตนาการของแมลออเปนคนอยางไร (รูจํา) 

ก. สันทัด  หลอ 
ข. เปนคนดีไมมีที่ติ 
ค. สูง หนาตาซื่อ   
ง. สูงผอม  หนาดุ 

+1 +1 +1 1.00 

 4.  “หลอนไดเขียนรูปพอของหลอนขึ้นไวในใจ
เปนคนดี ไมมีที่ติ  ผมไมตองการลบรูปนั้น
เสียเลย” ผูพูดขอความน้ี พูดดวยความรูสึกใด
(วิเคราะห) 

ก. อับอาย  ข.  ภาคภูมิใจ 
ค.   รักลูก  ง.  เสียใจ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
 5.  ลักษณะเดนที่นายกยองของแมลออคือขอใด 

(ประเมินคา) 
ก. งามท้ังกิริยาและวาจา  
ข. มองคนในแงดี 
ค. มีความกตัญู   
ง. ตรงตอเวลา 

+1 +1 +1 1.00 

 6.  ขอใดแสดงใหเห็นลักษณะนิสัยที่นายกยอง
ของนายล้ํา (วิเคราะห) 

ก. จริง ผมมีความผิดท่ีทิ้งแมลออไปเสีย
นาน นี่แมลออคงไมรูเลยซิวาผมเปน
พอ เห็นจะนึกวาคุณเปนพอกระมัง 

ข. ผมคิดว า เปนหนาที่ จะตองมาอยู
ใกลชิดลูกสาวผม เพื่อจะไดชวยเหลือ
เจือจานในธุระตางๆตามเวลาอันควร 

ค. หลอนไดเขียนรูปพอของหลอนขึ้นไว
ในใจเปนคนดีไมมีที่ติ ผมไมตองการ
ลบรูปนั้นเสียเลย 

ง. ผมตั้งใจทํามาหากิน ในทางอันชอบ
ธรรมจริงๆทีเดียว ถาผมนะคิดโยกโย
ไปอยางใดอยางหน่ึงอีก ขออยาใหผม
แคลวอาญาจักรเลย 

+1 +1 +1 1.00 

 7.  การใชสํานวนภาษาในขอใดมีความหมาย
ตางไปจากปจจุบัน (นําไปใช) 

ก. ไมมีใครปรารถนาอินัง 
ข. เขาวาเปนสาวใหญแลวไมใชหรือครับ 
ค. ขอใหฉันเลี้ยงดูใหเสมอลูกในไส 
ง. แกจะมาทําใหแมลออเปนหมาหัวเนา

หรือ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
 8. “ฉันไมสูแนใจ ดเูหมือนจะจําได

คลับคลายคลับคลา” 
สํานวนใดสอดคลองกับบทพูดขางตน
(สังเคราะห) 

ก. บัวไมใหชํ้าน้ําไมใหขุน  
ข. หวานเปนลมขมเปนยา 
ค. ขวานผาซาก   
ง. มะนาวไมมีน้ํา 

+1 +1 +1 1.00 

 9.  เรื่องเห็นแกลูกใหคตสิอนใจในดานใดมาก
ที่สุด (ประเมินคา) 

ก. ความกตัญูกตเวที  
ข. ความรัก 
ค. ความโลภ  
ง. ความเสยีสละ 

+1 +1 +1 1.00 

 10.  “การละครเปนวิธีหน่ึงแหงการอบรม
จิตใจ” เร่ืองเห็นแกลูกใหคติสอนใจแกนักเรียน
ในเรื่องใด (นําไปใช) 

ก. ความกตัญูของลูกที่มีตอพอบังเกิด
เกลา 

ข. ความรักของพอเลี้ยงท่ีมีตอลูกเลี้ยง 
ค. ความรูสึกอยางหน่ึงที่มีในจิตใจของผู

ที่เปนพอแม นั่นคือความเห็นแกลูก 
ง. วิถีชีวิตของมนุษยมีทั้งทุกขและสุข 

เชนเรื่องเห็นแกลูก 

+1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
 11.  ขอใดไมไดหมายถึงนางผีเสื้อสมุทร (รูจํา) 

ก. จึงหนีมาอาศัยกูใหอยู  
มิใชกูรูเห็นเทาเสนผม 

ข. เพราะหวงผัวมัวเมาเฝาตะโกรง  
วากูโกงมึงก็ตกนรกเอง 

ค. อียักษาตาโตโมโหมาก  
รูปก็กากปากกเ็ปราะไมเหมาะเหม็ง 

ง. นมสองขางอยางกระโปรงดูโตงเตง 
ผัวของเอ็งเขาระอาไมนาชม 

+1 +1 +1 1.00 

 
 

12.  ขอใดแสดงความรักใครผูกพันมากที่สุด 
(ประเมินคา) 

ก. เฝาเลี้ยงลูกผูกเปลแลวเหชา   
จนใหญกลาอายุไดแปดป 

ข. ธํามรงคทรงมาคาบุรี   
พระภูมีถอดผูกใหลูกยา 

ค. เจียระบาดคาดองคก็ทรงเปลื้อง   
ใหเปนเครื่องนุงหมโอรสา 

ง. สอนใหเจาเปาปมีวิชา   
เพลงศาสตราสารพัดหัดชํานาญ 

+1 +1 +1 1.00 

 13. ขอใดมีการใชภาพพจนเพื่อสรางจินตนาการ
ใหแกผูอาน (วิเคราะห) 

ก. พระผานเกลาเจาฟาในธาตรี   
ขาขอชีวีไวอยาใหตาย 

ข. พระราชบุตรฉุดลากลําบากเหลือ   
ดังหนังเนื้อนี้จะแยกแตกสลาย 

ค. ทั้งลูกเตาเผาพงศก็พลัดพราย   
ยังแตกายเกือบจะดิ้นสิ้นชีวัน 

ง. พระองคเลาเขาก็พาเอามาไว   
เศราพระทัยทุกขตรอมเหมือนหมอมฉัน 

+1 +1 +1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
 14.  คําประพันธขอใดมีลักษณะประชดประชัน

(วิเคราะห) 
ก. เชิญพระองคลงมาชลาลัย   

เมียจะใหมนตรเวทวิเศษครัน 
ข. เมื่อวานน้ีตีขานอยไปหรือ   

ระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหัก 
ค. จึงกราบกรานมารดาแลววาไป   

จะเขาใกลทูนหัวลูกกลัวนัก 
ง. อยากริ้วโกรธโปรดปรานเถิดมารดา 

ไปไสยาอยูในถ้ําใหสําราญ 

+1 +1 +1 1.00 

 15.  เหตุผลที่พระอภัยมณีไมอาจครองรักกับ
นางผีเสื้อสมุทรสรุปไดตรงกับขอใด (สังเคราะห) 

ก. จงตัดบวงหวงใยอาลัยลาน 
ข. จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอย 
ค. พี่มนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ 
ง. ดวยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงน้ัน 

+1 +1 +1 1.00 

 16.  นิทานคํากลอน เรื่องพระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร เงือกเฒามี
คุณธรรมอยางไร (ประเมินคา) 

ก. เมตตากรุณา   
ข. กตัญูรูคุณ 
ค. เอื้อเฟอเผื่อแผ   
ง. เสียสละมีน้ําใจ 

+1 +1 +1 1.00 

 17. “ตํารานั้นแตครั้งต้ังเมรุไกร  
วาถาใครฝนรายจะวายปราณ 
ใหไปอยูผูเดียวท่ีตีนเขา   
แลวอดขาวอดปลากระยาหาร 
ถวนสามคืนสามวันจะบันดาล  
ใหสําราญรอดตายสบายใจ” 

+1 +1 +1 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
 บทประพันธดังกลาวสะทอนวิถีไทยเร่ืองใด

(นําไปใช) 
ก. เรื่องความฝนและโชคลาง 
ข. เรื่องการสะเดาะเคราะห 
ค. เรื่องเทพยดา 
ง. เรื่องเด็กตองเช่ือฟงผูใหญ 

    

 18.  นางผีเสื้อสมุทรควรนําหลักธรรมขอใดไป
ปฏิบัติ เพื่อปองกันไมใหปญหาตางๆเกิดข้ึน 
(นําไปใช) 

ก. อดทน         ข.  ปรารถนาดี 
ค.   ออนหวาน        ง.  ขมใจ 

+1 +1 +1 1.00 

 19.  กลอุบายท่ีพระอภัยมณีใชในการหลบหนี
นางผีเสื้อสมุทรสรุปไดตรงกับขอใด (สังเคราะห) 

ก. ลวงใหนางผีเสื้อไปจําศีล อดอาหาร 
สะเดาะเคราะห 

ข. ลวงใหนางผีเสื้อถือศีล 7 วัน สะเดาะ
เคราะห 

ค. ลวง ให นา งผี เ สื้ อ ตาม ไปผิ ดทา ง 
เสียเวลาถึงครึ่งวัน 

ง. ลวงใหนางผีเสื้อตามไปยังเกาะแกว
พิสดาร 

+1 +1 +1 1.00 

 20.  แนวคิดสําคัญจากเร่ืองพระอภัยมณี ตอน
พระอภัยมณีหนีนางผี เสื้ อส มุทรคือขอใด 
(เขาใจ) 

ก. ผูทรงศีลไมควรยุงเกี่ยวทางโลก 
ข. ความ เสี ยสละ เป นคุณ ธรรมอั น

ประเสริฐ 
 

+1 +1 +1 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
       ค.   แมที่ไมเลี้ยงลูก ลูกยอมไมเกิดความ 

            ผูกพัน 
       ง.    รักท่ีปราศจากความสมัครใจยอมไมจีรัง 

    

 21.  บทพากยเอราวัณแตงดวยคําประพันธ
ประเภทใด (รูจํา) 

ก. กาพยฉบัง 16 ข.  กาพยยานี11 
ค.   อินทรวิเชียรฉันท ง.  กลอนหก 

+1 +1 +1 1.00 

 22.  เสียงพลโหรองเอาชัย เลื่อนลั่นสนั่นใน 
พิภพเพียงทําลาย 
คําประพันธขางตนใชภาพพจนชนิดใด
(วิเคราะห) 

ก. อติพจน 
ข. บุคคลวัต 
ค. อุปมา 
ง. สัทพจน 

+1 +1 +1 1.00 

 23.  “อินทรชิตบิดเบือนกายิน   
เหมือนองคอมรินทร 
ทรงคชเอราวัณ 
คําประพันธขางตนมีความหมายวาอยางไร
(เขาใจ) 

ก. อินทรชิตกําลังเผชิญหนากับพระ
อินทรดวยลักษณะการแตงกายท่ี
เหมือนกัน 

ข. อินทรชิตแปลงกายเปนพระอินทรทรง
ช าง เอรา วัณเพื่ อออกรบกับพระ
ลักษณ 

ค. อินทรชิตเมื่อยลาจากการรบแตก็
ยังคงแสดงกิริยาใหเหมือนกับพระ
อินทรอยูบนหลังชางเอราวัณ 

+1 +1 +1 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
       ง.   อินทรชิตปลอมเปนองคอัมรินทรทรง 

           ชางเอราวัณ แตกลัวพระลักษณลวงรู 
           ความจริงจึงเบือนกายใหเห็นแต 
           ดานขาง 

    

 24.  ขอใดใชโวหารตางจากพวก(วิเคราะห) 
ก. สตภัณบรรพตท้ังหลาย  

ออนเอียงเพียงปลาย 
ประนอมประนมชมชัย 

ข. ชางนริมิตฤทธิแรงแข็งขัน  
เผือกผองผิวพรรณ 
สีสังขสะอาดโอฬาร 

ค. กอหน่ึงเจ็ดดอกดวงมาล  
ดอกหนึ่งแบงบาน  
มีกลีบไดเจ็ดกลีบผกา 

ง. งาหน่ึงเจ็ดโบกขรณี  
สระหน่ึงยอมมี  
เจ็ดกออุบลบันดาล 

+1 +1 +1 1.00 

 25.   “สามสิบสามเศียรโสภา  
เศียรหน่ึงเจ็ดงา 
ดั่งเพชรรัตนรูจี” 
ขอใดถูกตอง (นําไปใช) 

ก. วรรคแรกไมมีสัมผัสอักษร 
ข. วรรคแรกมีสัมผัสอักษรมากท่ีสุด 
ค. วรรคที่ 3 มีสัมผัสสระมากที่สุด 
ง. วรรคท่ี 2 ไมมีสัมผัสสระแตมีสัมผัส

อักษร 

+1 +1 +1 1.00 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
 26.  เหตุผลที่รณพักตรไดชื่อวา “อิทรชิต” สรุป

ไดตรงกับขอใด (สังเคราะห) 
ก. รบชนะพระอินทรและไดจักรแกวของ

พระอินทรกลับมา 
ข. รบชนะพระอิศวรและ ชิง เอาศร

พรหมาสตรมาได 
ค. รบชนะพระอิศวร พระอินทรเกรงกลัว

จึงมอบจักรแกวให 
ง. รบชนะพระลักษณกับพระอินทรจน

ไดครอบครองจักรแกว 

+1 +1 +1 1.00 

 27.   “ลมหวนอวลกลิ่นมาลา  
เฟองฟุงวนา 
นิวาสแถวแนวดง 

ผึ้งภูหมูคณาเหมหงส  
รอนราถาลง 
แทรกไซในสรอยสุมาลี" 
คําประพันธขางตน มีคุณคาที่ เดนในแงใด
(ประเมินคา) 

ก. คุณคาดานเนื้อหาเพราะสะทอนให
เห็นถึงคติสอนใจ 

ข. คุณคาดานสังคม เพราะไดสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมช้ันสูงไว 

 

+1 +1 +1 1.00 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
 ค. คุณค าด านการ นํ า ไป ใช  เพราะ

แสดงออกถึงความบันเทิงอยางชัดเจน 
ง. คุณคาดานวรรณศิลป เพราะเลือกใช

ถอยคําเพื่อพรรณนาใหมองเห็นความ
งามของธรรมชาติ 

    

 28.  พระลักษณควรนําหลักธรรมขอใดไป
ปฏิบัติ เพื่อปองกันไมใหปญหาตางๆเกิดข้ึน 
(นําไปใช) 

ก. มีเมตตา      ข.  ขมใจ 
ค.   มีสติ      ง.  อดทนอดกล้ัน 

+1 +1 +1 1.00 

 29.  เหตุผลที่ เกิดศึกระหวางอินทรชิตกับ
พระราม สรุปไดตรงกับขอใด (สังเคราะห) 

ก. แยงชิงศรวิเศษ 3 เลม จากพระผูเปน
เจาทั้งสาม 

ข. แย งกรุ งลงกาซึ่ ง เปน เ มือง ท่ีอุดม
สมบูรณ 

ค. เพราะพระรามตองอวตารเพ่ือมา
ปราบเหลายักษ 

ง. เพราะทศกัณฐใหพระญาติวงศพงศา
ออกรบแตพายแพ จึงโปรดใหอินทรชิต
ออกรบ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
  สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเปนแบบทดสอบปรนัย 
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ (ตอ) 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
 30. เครื่องประดับเกาแกวโกมิน 

ซองหางกระวิน 
สรอยสายชนักถักทอง 
 ตาขายเพชรรัตนรอยกรอง  
ผาทิพยปกตระพอง 
หอยพูทุกหูคชสาร 
บทประพันธข างตนมี รสวรรณคดี ในขอใด
(ประเมินคา) 

ก. เสาวรสจนี     ข.  นารีปราโมทย 
ค.   พิโรธวาทัง     ง.  สัลลาปงคพิสัย 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 13 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผล 
               สัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน เปนแบบทดสอบ 
  อัตนัย จํานวน 3 ขอ 

เนื้อหาสาระ ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) 1 2 3 
บทละครพูดเรื่อง   
เห็นแกลูก 

1.“ผมไมตองการลบรูปนั้นเสียเลย หลอนได
เขียนรูปพอของหลอนข้ึนไวในใจ เปนคนด ี
ไมมีที่ติ” จากบทละครพูดเร่ืองเห็นแกลูก 
คําพูดขางตน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของ
นายล้ําประกอบ นักเรยีนคิดวา นายล้ําเปน     
คนอยางไร (ประเมินคา) 

+1 +1 +1 1.00 

นิทานคํากลอน     
เรื่องพระอภัยมณี  
ตอน พระอภัยมณี   
หนีนางผีเสื้อสมุทร 

2. จากนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี 
ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมทุร  
ใหนักเรียนอธิบายถึงความผูกพันระหวาง 
สินสมุทรกับนางผีเสื้อสมุทร (ประเมินคา) 

+1 +1 +1 1.00 

บทพากยเอราวัณ 3. แนวคิดที่สําคัญทีสุ่ดของเรื่องบทพากย
เอราวัณคืออะไร (ประเมินคา) 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี  14 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคในการถาม แบบสอบถาม     
                ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

ขอ รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 1 2 3 

 ดานระยะเวลา     
1 เวลาที่กําหนดไวในข้ันสรางความเขาใจเบ้ืองตนในการอานมีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 1.00 

2 เวลาที่กําหนดไวในข้ันเชื่อมโยงประสบการณมคีวามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
3 เวลาที่กําหนดไวในข้ันเรียนรูอยางมีปฏิสมัพันธมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
4 เวลาที่กําหนดไวในข้ันใหและรับขอมูลปอนกลับมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
 ดานเนื้อหา     
5 ความยาวของแตละตอนเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
6 กอใหเกิดการเรียนรูตามผลการเรยีนรูที่คาดหวัง +1 +1 +1 1.00 
7 ชัดเจน ไมสับสน +1 +1 +1 1.00 
8 สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน +1 +1 +1 1.00 
 ดานการจัดการเรียนรู     
9 นักเรียนไดนําประสบการณเดมิของตนมาเช่ือมโยงกับวรรณคดี +1 +1 +1 1.00 
10 นักเรียนไดแสวงหาคําตอบดวยตนเอง +1 +1 +1 1.00 
11 นักเรียนมีอสิระในการแสดงการตอบสนองตอวรรณคดี +1 +1 +1 1.00 
12 นักเรียนไดมีปฏิสมัพันธกับผูอื่น +1 +1 +1 1.00 
 ดานประโยชนที่ไดรับ     

13 ชวยทําใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดตีอการเรียนวรรณคดี +1 +1 +1 1.00 
14 ชวยใหนักเรียนสามารถสรางความเขาใจในการอานวรรณคดีจาก

ประสบการณเดมิของตน 
+1 +1 +1 1.00 

15 ชวยใหนักเรียนแสดงความรูสึกความคิดเห็นและแสดงการตอบสนอง
ตอวรรณคดีโดยปราศจากอคต ิ

+1 +1 0 0.67 

16 ชวยใหนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูสึกความคดิเห็นของตนกับ
ผูอื่น 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 15 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
   ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ 
ขอที ่ RH RL p r ขอที ่ RH RL p r 
1 6 1 .32 .45 16 4 1 .23 .27 
2 7 1 .36 .55 17 8 3 .50 .45 
3 6 1 .32 .45 18 7 2 .41 .45 
4 6 3 .41 .27 19 6 2 .36 .36 
5 5 1 .27 .36 20 8 4 .55 .36 
6 7 1 .36 .55 21 11 4 .68 .64 
7 6 2 .36 .36 22 7 2 .41 .45 
8 10 3 .59 .64 23 10 4 .64 .55 
9 9 4 .59 .45 24 11 1 .55 .91 
10 10 3 .59 .64 25 8 2 .45 .55 
11 9 5 .64 .36 26 10 4 .64 .55 
12 9 5 .64 .36 27 10 2 .55 .73 
13 10 1 .50 .82 28 9 4 .59 .45 
14 8 4 .55 .36 29 9 3 .55 .55 
15 10 7 .77 .27 30 8 1 .41 .64 

คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.83 

ตารางที่ 16 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
   ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ 
ขอที ่ sumhi sumlo maxscore minscore p r 
1 55 28 5 2 0.75 0.49 
2 49 27 5 2 0.65 0.40 
3 37 14 5 1 0.55 0.60 

คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 
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ภาคผนวก ง 

ผลสัมฤทธิ์ กอน – หลังเรียนวรรณคดีไทย 
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ตารางที ่17  แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนอง 
     ของผูอาน 

คนท่ี ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลตาง(D) ผลตาง(D2) 
1 29 35 6 36 
2 27 34 7 49 
3 22 26 4 16 
4 26 36 10 100 
5 22 26 4 16 
6 23 30 7 49 
7 23 31 8 64 
8 30 33 3 9 
9 24 32 8 64 
10 30 33 3 9 
11 20 24 4 16 
12 26 34 8 64 
13 14 20 6 36 
14 31 35 4 16 
15 26 34 8 64 
16 27 33 6 36 
17 17 20 3 9 
18 20 29 9 81 
19 28 31 3 9 
20 20 26 6 36 
21 32 39 7 49 
22 23 32 9 81 
23 17 21 4 16 
24 33 39 6 36 
25 35 42 7 49 
26 22 27 5 25 
27 33 40 7 49 
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ตารางที ่17  แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่จัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนอง 
               ของผูอาน (ตอ) 
คนที่ ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลตาง(D) ผลตาง(D2) 
28 19 24 5 25 
29 23 32 9 81 
30 25 32 7 49 
31 26 36 10 100 
32 25 32 7 49 
33 27 36 9 81 
34 26 35 9 81 
35 32 39 7 49 
36 27 35 8 64 
37 26 35 9 81 
38 27 35 8 64 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวจุฬาลักษณ  คชาชัย 
ที่อยู   200/8 หมู 1 ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ที่ทํางาน   โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎรบํารุง) อําเภอกระทุมแบน  

จังหวัดสมุทรสาคร 
ประวัติการศึกษา 
    พ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย 
   (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาโทเทคโนโลยีการศึกษา จาก  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
จังหวัดนครปฐม 

    พ.ศ. 2555  ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
    พ.ศ. 2548 – 2551 ครู โรงเรียนมารียอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
    พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎรบํารุง) 
   อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
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