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จิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล: ผลของการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2. (EFFECTS OF THAI LITERATURE 
TEACHING USING MULTI-PART STRATEGY ON READING COMPREHENSION 
ABILITY, ACADEMIC ESSAY WRITING, AND THAI LITERATURE LEARNING 
ACHIEVEMENT OF EIGHTH GRADE STUDENTS) อ. ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   
ผศ.ดร.สร้อยสน สกลรักษ์, 243 หน้า. 
 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ 1) ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การเขียน

เรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้
กลวิธีมัลติพาร์ท ก่อนและหลังเรียน  2) ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนเรียงความ             
เชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียน       
ที่เรียนแบบการสอนปกติ  ประชากรคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน โดยสุ่มห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 
และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ระยะเวลาในการสอน คือ 6 สัปดาห์        
แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 19 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการอ่าน     
เพ่ือความเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนวรรณคดีไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) และ   
ค่าทดสอบค่าที (t - test) 
          ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ        
การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
กลวิธีมัลติพาร์ท สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทมีพัฒนาการความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนดีข้ึนตามล าดับ 
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         JIRAWAN  ITSARAPHONGPHAISAN : EFFECTS OF THAI LITERATURE TEACHING USING 

MULTI-PART STRATEGY ON READING COMPREHENSION ABILITY, ACADEMIC 
ESSAY WRITING, AND THAI LITERATURE LEARNING  ACHIEVEMENT OF EIGHTH 
GRADE STUDENTS. ADVISOR: ASST.PROF.SOISON SAKOLRAK, Ph.D., 243 pp. 

 

This research aimed to compare 1) reading comprehension ability, academic essay writing 
ability and Thai literature learning achievement before and after learning using the Multi-Part strategy, 
2) reading comprehension ability, academic essay writing ability and Thai literature learning 
achievement of eighth grade students between groups using the Multi-Part strategy and those with 
classroom conventional instruction. Population in this research were eighth grade students in The 
Secondary Educational Service  Area Office 12 (Nakhonsithammarat - Phatthalung) under  the office 
of  Basic Education Commission of Ministry of Education. The subjects were two classes of lower 
secondary school students at Ronphibunkeatwasuntaraphiwat  in the academic year 2012, gained  
using purposive sampling strategy, one class was an experimental group with 35 students taught by 
using the Multi-Part strategy, and the other class was a control group with 35 students taught by 
using conventional instruction. The instruction duration was 6 weeks which was composed of 19 
lesson plans. The research instruments were reading comprehension test, academic essay  writing 
test and Thai literature learning achievement test. The data were analyzed by using arithmetic mean 
( ̅), standard deviation (S) and t – test. 
         The research results revealed that : 1) The abilities of reading comprehension, academic essay 
writing and Thai literature learning achievement of eighth grade students taught using the Multi-Part 
strategy  were significantly higher than before receiving the Multi-Part strategy instruction at a .05 level 
of significance.  2) The abilities of reading comprehension, academic essay writing and Thai literature 
learning achievement of eighth grade students taught using the Multi-Part strategy were significantly 
higher than for those taught using conventional instruction at a .05 level of significance. 3) The students 
taught by using the Multi-Part strategy had an abilities to progress in reading and writing respectively.  
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บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
วรรณคดีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชาติไทย 

และถือเป็นศิลปะทางภาษาซึ่งแสดงถึงความเจริญของชาติ วรรณคดีไทยเป็นเครื่องมือส่ือความคิด
ท่ีมีความไพเราะงดงาม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย  ดังท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระแสพระราชด าริเน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันท่ี 
29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2529 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความตอนหน่ึงว่า 
“ภาษาไทยน้ันเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงของชาติ ภาษาท้ังหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหน่ึง 
คือเป็นทางส าหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหน่ึง เป็นส่ิงท่ีสวยงามอย่างหน่ึง เช่น ในทางวรรณคดี
เป็นต้น ฉะน้ันจึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี”  
  

นอกจากน้ีวรรณคดีไทยยังเป็นแหล่งบันทึกประสบการณ์ สะท้อนภาพชีวิต สังคม 
ประเพณี วัฒนธรรมและส่ือความรู้สึกนึกคิดของมนุษยชาติ ดังท่ี ศรีวิไล  ดอกจันทร์  (2529:11)  
ได้กล่าวถึงความส าคัญของวรรณคดีไว้ว่า “วรรณคดีเป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงและยังท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอื่นๆ อีกด้วย ดังเราจะเห็นว่าการศึกษาวรรณคดีน้ัน เราได้เรียนรู้วัฒนธรรม
แขนงต่างๆ และวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชาติอย่างละเอียดลออ  ยิ่งไปกว่าท่ีกล่าวไว้ในวิชา
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท าให้เราเข้าใจวรรณคดี และวรรณคดีท าให้เราเข้าใจมนุษย์ในวัฒนธรรม
เดียวกันอย่างลึกซึ้ง” วรรณคดีเป็นผลงานท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือใน    
การแสดงออก ท่ีเน้นท้ังด้านเสียงอันไพเราะ ความหมายกระทบใจ ความรู้ท่ีแทรกในเน้ือหาอย่าง
ลึกซึ้ง และคติธรรม ซึ่งปัญญา บริสุทธิ์ (2542:1) กล่าวไว้ว่า “วรรณคดีคือการสร้างสรรค์ทางภาษา
ให้เกิดผลงานเพื่อการอ่าน การฟัง และความบันเทิงใจ ท้ังยังอาจให้ความรู้และคติธรรมเป็น        
ผลพลอยได้อีกด้วย” 

 
วรรณคดีไทยจึงเป็นวิชาหน่ึงท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องศึกษาในโรงเรียนมาโดยตลอด  โดยครู

จะต้องตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการสอนวรรณคดีไทยเพื่อก าหนดเป้าหมายของการสอนให้
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ชัดเจน ดังท่ี สมพร มันตะสูตร (2526: 165 – 166) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย สรุปได้ว่าเพื่อ 1) ให้ผู้เรียนรู้จักความหมายของวรรณคดีและซาบซึ้งในคุณค่าของ
วรรณคดีในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันส าคัญยิ่งของชาติ 2) ศึกษาสภาพสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ และสภาพท่ัวไปของสังคมจากวรรณกรรม ในฐานะท่ีวรรณคดีสะท้อนถ่ายภาพสังคม     
3) ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆท่ีปรากฏในวรรณคดี 4) ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
วรรณคดีลักษณะต่างๆ 5) ให้ผู้เรียนมีทักษะในการพิจารณาหนังสือ  6) ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
และการค้นคว้าแก่ผู้เรียน 7) ให้เกิดความบันเทิงใจ  8) ให้ผู้เรียนสามารถน าคติข้อคิดจากวรรณคดี
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม  9) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10) ให้
ผู้เรียนได้อ่านหนังสือวรรณคดีรูปแบบต่างๆ  

 
การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยก็ยังเป็นวิชาที่ส าคัญในโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา

สิบปี ดังท่ี สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 229) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ท่ัวไปใน
การเรียนการสอนวรรณคดีไทย สรุปได้ว่าเพื่อ 1) ให้ผู้เรียนได้รู้จักความหมายของค าว่าวรรณคดี                
2) ให้ผู้เรียนรู้จักลักษณะหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี  3)ให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยและ
ศึกษาวรรณคดีในรูปแบบต่างๆ 4) ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ท านองพูด ท านองเสนาะ            
ให้ถูกต้อง 5) ฝึกทักษะการอ่านในใจ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 6) ให้ผู้เรียนมีความรู้ในเน้ือเรื่อง 
การตีความ ตลอดจนค าศัพท์ต่างๆ  7)ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่องท่ีอ่าน        
8) ให้ผู้เรียนศึกษาลักษณะข้อบังคับต่างๆของค าประพันธ์ท่ีใช้ในวรรณคดีแต่ละเรื่อง 9) ให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของวรรณคดี เข้าถึงอรรถรสของวรรณคดี สามารถจดจ าค าหรือข้อความท่ีไพเราะ       
เป็นคติ ข้อคิดต่างๆ และมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้อง 10) ให้ผู้เรียนฝึกจินตนาการ และให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 11) ให้ผู้เรียนสามารถวิจารณ์วรรณคดี วิจารณ์ลักษณะนิสัย และการกระท าของตัว
ละครด้วยใจเป็นธรรม ปราศจากอคติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ท่ีมีชีวทัศน์ท่ีกว้างขวาง 12) ให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 2) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
ไว้ว่า “การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปัญญาทางภาษาท่ีถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีตและความงดงามของ
ภาษาในบทประพันธ์ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและ        
ความภูมิใจในส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้ส่ังสมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน”  
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ปัจจุบันหลักสูตรในการจัดการศึกษาของไทยได้ให้ความส าคัญกับวรรณคดีไทย เห็นได้
จากแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดร้ะบุเกีย่วกับแนวทางการเรียนรู้วรรณคดีไว้ว่า 
 

วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล  แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจ
บทเห่ บทร้องเล่นของเด็กเพลงพื้นบ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซึ่ง
ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เรื่องราวของ
สังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ 
ในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) 
 

ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากวรรณคดี น าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่ งช่วยให้ผู้เรียนเกิด  
ความซาบซึ้งใจและตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีไทยได้อย่างแท้จริง  

 
การศึกษาวรรณคดีไทยน้ัน ท าให้ได้เรียนรู้ศิลปะการใช้ภาษา  ถ้อยค าส านวนต่างๆ 

ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในเน้ือเร่ือง และท าให้เข้าใจมนุษย์ในวัฒนธรรมเดียวกัน
อย่างลึกซึ้ง วรรณคดีไทยมีความความส าคัญเป็นอย่างมาก ตลอดระยะ 20 ปียังคงเป็นเช่นเดิม 
ดังน้ันวรรณคดีไทยจึงเป็นวิชาหน่ึงท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องศึกษา ซึ่งในการเรียนวรรณคดีไทยสามารถ
บูรณาการกับทักษะต่างๆ ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะทักษะการอ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ       
ความซาบซึ้งและประโยชน์ท่ีได้จากวรรณคดีไทย 
 

การอ่านเป็นทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นกระบวนการในการรับรู้
ข่าวสารต่างๆ ท าให้คนรอบรู้  มีโลกทัศน์กว้าง และทันเหตุการณ์ ดังท่ี ประเทิน  มหาขันธ์     
(2530: 4) กล่าวว่า “การอ่านมีบทบาทอย่างส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบัน       
ท้ังน้ีเพราะการอ่านนอกจากจะท าให้ผู้อ่านสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท้ังปัญหาส่วนตัวและปัญหา  
ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมได้แล้ว ยังช่วยให้ผู้อ่านเป็นผู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์และความเปล่ียนแปลงของ
สังคมได้อีกด้วย” ซึ่งการอ่านถือรากฐานของการเรียนรู้ของมนุษย์  เปรียบเสมือนกุญแจส าคัญใน
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การศึกษาและแสวงหาความรู้ต่างๆ  ซึ่งช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่าน  
ดังท่ี สนิท   ต้ังทวี (2531: 25)  กล่าวว่า “การอ่านเป็นกระบวนการอันส าคัญในการแสวงหาความรู้
ของมนุษย์  และเป็นเครื่องมือของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ 
ได้อย่างกว้างขวาง”   

 
ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นยุคของข้อมูล

ข่าวสารท่ีไร้พรมแดน มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ทักษะการอ่านจึงมีบทบาทส าคัญใน
ชีวิตประจ าวันของทุกคน ดังท่ี สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 136) กล่าวไว้สรุป
ได้ว่า ทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีส าคัญและใช้มากในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นทักษะท่ีใช้แสวงหา
สรรพวิทยาการต่างๆ เพื่อความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ท่ีมีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะ
ในการอ่าน ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ท่ีได้
จากการอ่านไปใช้ในการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ 
(2542: 11) ได้อธิบายว่า “การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาการศึกษา 
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสนองความอยากรู้
อยากเห็น การจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนท่ีมีความรู้
ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่างๆ ก็ได้มาจากการอ่านน่ันเอง”   
 
 การอ่านท่ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ าเป็นต้องฝึกฝนคือ การอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่งเป็น
ทักษะท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการอ่านคือ ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ
ในส่ิงท่ีอ่านเป็นส าคัญ ดังท่ี สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 73) ได้กล่าวว่า “ความเข้าใจถือเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งอย่างหน่ึงของการอ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจใดๆ เลย ก็อาจกล่าว
ได้ว่าการอ่านท่ีแท้จริงยังไม่เกิดขึ้น”  การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญของ
การอ่านทุกประเภท การท่ีจะมีทักษะในการอ่านท่ีดีได้น้ัน ผู้อ่านจะต้องสามารถเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้  
การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นทักษะท่ีใช้มากในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นทักษะท่ีใช้ในการแสวงหา
ท้ังความรู้และความบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ดังท่ี ณภัทร 
เทพพรรธนะ (2541: 46) ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ท่ีมีทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจย่อมสามารถ
แสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี” ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีวิไล พลมณี  (2545: 123) ท่ี
กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า “การอ่านเพื่อความเข้าใจถือเป็นเครื่องมือพัฒนาสมองและ
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ทักษะการแก้ปัญหา เน่ืองจากการท าความเข้าใจวิเคราะห์สารท่ีอ่าน จะช่วยฝึกการท างานของ
สมอง ท าให้มีพลังปัญญาในการท าความเข้าใจปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
รู้จักแก้ปัญหาอย่างฉลาด และยังช่วยสร้างความเจริญพัฒนาให้แก่ชาติด้วย เพราะประเทศใดท่ี
ประชากรรู้หนังสือมาก ประเทศน้ันก็จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว” 
 

ดังน้ันทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะ
พื้นฐานของการแสวงหาความรู้และยังเป็นเป้าหมายส าคัญของการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้นท่ี
ต้องพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียน หลังจากจบ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ไว้ว่า  

 
“เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส าคัญ

และรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4)   
 
การก าหนดคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรได้เน้นความส าคัญของ      

การสอนให้นักเรียนเรียนเกิดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  เพราะเป็นเสมือนเครื่องมือส าคัญใน
การแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต การขาดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ จึงเสมือนอุปสรรคปิดกั้น
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของผู้เรียน 

   
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551          

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ให้ความส าคัญกับการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดย         
การก าหนดคุณภาพผู้เรียนไว้ แต่จากผลการประเมินของโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) ในปี 2009  ด้านการประเมินการรู้เรื่องการอ่านแสดงให้เห็น
ว่านักเรียนไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉล่ียมีความรู้เรื่องการอ่านอยู่ในระดับท่ียังไม่
น่าพอใจ  
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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International 
Student Assessment) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  หรือ OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) ในปี 2009 ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิก OECD จ านวน 34 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD ซึ่งเรียกว่า
ประเทศร่วมโครงการ (Partner countries) จ านวน 41 ประเทศ PISA เป็นการประเมินผล        
การเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังน้ี 
โดยยึดหลักพื้นฐานว่า “คุณภาพของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ” 
ซึ่งประเทศไทยได้เป็นประเทศร่วมโครงการน้ีด้วย   โครงการน้ีจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา
ทุกๆ สามปี ซึ่งเป็นการส ารวจความรู้และทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปี ในประเทศสมาชิกองค์กร 
ในการประเมินผลแต่ละครั้งจะประกอบด้วย การรู้เรื่องการอ่าน  (Reading literacy)  การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) โดยจะให้
น้ าหนักส าคัญกับการประเมินต่างกัน การประเมินโครงการ PISA (Programmer for International 
Student  Assessment) ในปี 2009 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งล่าสุด โดยให้น้ าหนักส าคัญกับ       
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy)  ซึ่ง PISA ได้ให้นิยามการรู้เรื่องการอ่านไว้ว่า “การรู้เรื่อง
การอ่านเป็นความเข้าใจ (understanding) การใช้ (using) การสะท้อน(reflecting) ความรักและ
ผูกพันกับการอ่าน (engaging) ในถ้อยความท่ีเป็นข้อเขียน (written texts)ท่ีได้อ่าน เพื่อไปบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละคน เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของตน และเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ของสังคม”  (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2554: 43) จากนิยามดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA 
ได้ให้ความส าคัญกับทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งท าให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้  และมี
ประสบการณ์ท่ีจะเข้าใจส่ิงต่างๆ ได้ดีขึ้น อันจะท าให้เกิดความรู้เพื่อน าไปใช้ในอนาคต 

 
 PISA (Programmer for International Student Assessment) 2009 ได้แบ่งระดับ    

การอ่านออกเป็น 6 ระดับ  สรุปได้ดังน้ี 
การอ่านระดับ 6 คือ  นักเรียนสามารถใช้การอ้างอิงได้หลายขั้นตอน เปรียบเทียบ      

ความคล้ายหรือความแตกต่างให้ถูกต้องพร้อมรายละเอียดครบถ้วน ด้านบูรณาการและตีความ
ต้องแสดงว่าเข้าใจถ้อยความหลายถ้อยความท่ีดึงเอาสาระมาบูรณาการหรืออ้างอิง  

การอ่านระดับ 5  คือ  นักเรียนสามารถบอกว่าสาระอยู่ท่ีใดในข้อความและจัดรวบรวม
สาระท่ีซ่อนอยู่มารวมกันเพื่อให้ได้เน้ือหา ท่ีต้องการ  อ้างอิงได้ว่าสาระส่วนไหนในถ้อยความ        
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ท่ีใช้ได้สอดคล้องหรือสนับสนุน สามารถประเมินอย่างวินิจ วิเคราะห์หรือต้ังสมมติฐานโดยดึงเอา
ความรู้พิเศษเฉพาะเรื่องมาใช้ด้านบูรณาการและตีความต้องการความเข้าใจท่ีถูกต้องและมี
รายละเอียดของถ้อยความท่ีไม่คุ้นเคยครบพร้อม โดยรวมการอ่านระดับน้ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดท่ีมัก
ไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงกับส่ิงท่ีคาดหวัง 

การอ่านระดับ 4  คือ นักเรียนสามารถตีความภาษาท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันในถ้อยความ 
ซึ่งต้องอาศัยความหมายรวมของถ้อยความท้ังหมดเป็นหลัก สามารถท าความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย ประเมินถ้อยความอย่างมีวิจารณญาณ โดยนักเรียน
ต้องสะท้อนว่าเข้าใจถ้อยความท่ียาวและซับซ้อน ออกมาเป็นปฏิกิริยาตอบสนองหรือเป็นแนวคิด
ของตนโดยมีข้อเขียนท่ีอ่านเป็นหลัก 

การอ่านระดับ 3 คือ นักเรียนสามารถเข้าใจเน้ือเรื่องท่ีอ่านอย่างละเอียด บอกต าแหน่ง
หรือบอกถึงความสัมพันธ์ของสาระต่างๆ ในเร่ืองท่ีอ่านสามารถตีความและแปลความจากข้อเขียน
ท่ีค่อนข้างซับซ้อน เข้าใจความสัมพันธ์ของค าและวลี  สามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบและอธิบาย
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงของถ้อยความ 

การอ่านระดับ 2 คือ นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดใหญ่ของเน้ือหาและเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของเร่ืองท่ีอ่าน  สามารถน าความรู้ท่ัวไปจากภายนอกมาสร้างการเชื่อมโยงกับส่ิงท่ี
ได้อ่านในเร่ือง สามารถใช้การอ้างอิงได้บ้างในระดับที่ไม่สูง 

การอ่านระดับ 1a คือ นักเรียนสามารถระบุสาระซึ่งเป็นสาระท่ีเด่นชัดอยู่ในเรื่อง ให้เข้าใจ
แนวคิดของเร่ืองท่ีผู้เขียนแสดงไว้ หรือเชื่อมโยงสาระในเร่ืองเข้ากับความรู้ท่ัวไปในชีวิตจริง 

การอ่านระดับ 1b คือ นักเรียนสามารถบอกสาระเพียงอย่างเดียว ท่ีปรากฏชัดเจนใน   
เน้ือเรื่องส้ันๆ ท่ีอ่าน  มีประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อนและเป็นส่ิงท่ีคุ้นเคยท้ังในบริบทและรูปแบบของ
ถ้อยความ 

 
ผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่านในภาพรวมของนักเรียนไทย  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี

ผลการประเมินอยู่ทางด้านคะแนนต่ า ถ้าคิดเป็นระดับเฉล่ียของนักเรียนไทยใน PISA ปี 2009 จะ
อยู่ท่ีระดับ 2 กล่าวโดยสรุป คือ ความรู้และทักษะในการอ่านของนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีไม่น่าพึงพอใจ เพราะจ านวนนักเรียนท่ีรู้เรื่องการอ่านท่ีระดับต่ ามีเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ี
นักเรียนท่ีมีการอ่านระดับสูงลดต่ าลงส่วนท่ีระดับพื้นฐานยังคงเดิมไม่เปล่ียนแปลง (โครงการ PISA 
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554: 61 - 64)  
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่านของโครงการ PISA ในปี 2009  สะท้อนให้
เห็นว่าทักษะการอ่านของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ  แม้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
คุณภาพผู้เรียนหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
แต่จากการประเมินผลการอ่านของโครงการ PISA ในปี 2009 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพในการอ่าน
ต่ ากว่าท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ โดยนักเรียนมีความสามารถทางการอ่านตามการแบ่งระดับของ
โครงการ PISA แค่ในระดับ 2 ซึ่งระบุไว้ว่า  
 

“ผู้อ่านต้องสามารถดึงสาระหน่ึงหรือสองอย่างท่ีอาจต้องใช้         
การอ้างอิง หรือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนดหลายเงื่อนไข ต้องการให้
เข้าใจแนวคิดใหญ่ของเน้ือหา เข้าใจความสัมพันธ์ ความหมายของส่วนท่ี
ก าหนดให้ในเน้ือเรื่องโดยท่ีความหมายน้ันๆ  ไม่แสดงไว้อย่างเด่นชัด          
แต่ผู้อ่านต้องใช้การอ้างอิงบ้างในระดับท่ีไม่สูงนัก ภารกิจอาจเกี่ยวข้องกับ
การเปรียบเทียบ การบอกความแตกต่างของลักษณะเพียงอย่างเดียว        
การสะท้อนต้องการให้เปรียบเทียบหรือน าความรู้ท่ัวไปจากภายนอกมาสร้าง
การเชื่อมโยงกับส่ิงท่ีได้อ่านในเร่ือง” 

(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2554: 42)  
 
ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจนว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        

ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับต่ า ดังท่ี ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 
(2520: 5) ได้กล่าวไว้ว่า “นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบันมีจ านวนมากท่ีอ่านหนังสือไม่เป็น 
คืออ่านแล้วไม่สามารถจับใจความของเรื่องได้ ไม่เข้าใจเน้ือเรื่องและวิจารณ์ไม่เป็น” นอกจากน้ี 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 46) ได้กล่าวถึงปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนว่า 
“ปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจจะสะสมมากขึ้นเมื่อผู้อ่านซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ในระดับชั้นสูงขึ้น    
ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างเจตคติทางด้านลบของผู้อ่าน อีกท้ังยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน”  จึงสรุปได้ว่าทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก าลังเป็นปัญหาควรได้รับ
การแก้ไข เพราะเป็นทักษะท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนในด้านอื่นๆ ต่อไป 
 



9 
 

บุคคลท่ีจะสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน นอกจากจะมีทักษะการอ่านท่ีดีแล้ว 
จะต้องมีทักษะการเขียนท่ีดีด้วย เพื่อใช้ถ่ายทอดความคิดของตนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร    
ให้ผู้อ่านรับรู้ ทักษะการอ่านถือเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับการเขียนซึ่งเป็นทักษะท่ีต้องใช้         
การฝึกฝน เพราะมีความซับซ้อนกว่าทักษะอื่นๆ ดังท่ี นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ (2529: 95) ได้กล่าวว่า    
การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นอักษร เพื่อให้ผู้อ่านเกิด
การรับรู้และเข้าใจ  การเขียนถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในการเป็นนักปราชญ์              
เพราะการเขียนเป็นผลรวมของการพูด การอ่าน การฟัง และการคิด นอกจากน้ีทักษะการเขียนมี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการศึกษา เพราะต้องอาศัยการจดบันทึกข้อมูลความรู้ต่างๆ  ดังท่ี 
กรรณิการ์ พวงเกษม (2534: 20) ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนเป็นรากฐานท่ีส าคัญยิ่งของการศึกษา
วิชาต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยการเขียนเพื่อบันทึกและรวบรวมข้อมูล นักเรียนจะประสบความส าเร็จ
ในการเรียนวิชาต่างๆ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับ  
สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 34) กล่าวว่า นักเรียนจะเขียนได้ดีน้ันก็ต่อเมื่อ
ได้ฟังมาก อ่านมาก มีประสบการณ์กว้างขวาง ดังน้ันการเขียนเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนให้เกิด   
ความช านาญและใช้ความรู้จากทักษะอื่นเป็นพื้นฐานมาก่อนจึงจะท าให้เขียนได้ดี ดังน้ันจึงนับได้ว่า 
การเขียนเป็นกุญแจท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จทางการศึกษาและเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพคน และทักษะการเขียนจึงควรได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 

 
การเขียนท่ีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานวิชาการคือ การเขียน

เรียงความเน่ืองจากเป็นประเภทของการเขียนท่ีผู้เขียนแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ
และประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ของผู้เขียนท่ีแสดงออกมาเพื่อให้ผู้อ่านรับทราบ เป็นการเขียนท่ี
มีรูปแบบ โดยน าเอาความรู้และประสบการณ์จากทักษะทางภาษา คือ การฟัง การพูด และ      
การอ่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเขียน ดังท่ี สิทธา พินิจภูวดล (2516: 67) ได้กล่าวว่า 
เรียงความเป็นการเขียนท่ีแสดงออกถึงความคิดเห็น ความเข้าใจ และความรู้ท่ีต้องใช้ถ้อยค า
ส านวน การล าดับความท่ีดี เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบ เรียงความต้องประกอบด้วยความรู้สึก
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น จะมีเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงมิได้ สอดคล้องกับ วัฒนะ บุญจับ (2541: 145) 
กล่าวว่า เรียงความเป็นข้อเขียนท่ีแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจให้ผู้อ่านทราบ   
โดยการน าค ามาเรียงเป็นประโยคและเรียบเรียงเป็นเรื่องราวข้อความ ให้มีเน้ือเรื่องติดต่อกัน
เรียกว่าเรื่องหน่ึง การเขียนเรียงความให้มีประสิทธิภาพชวนอ่านน้ันผู้เขียนจะต้องรู้จักเลือกสรร
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ถ้อยค าและล าดับความให้เน้ือเร่ืองชัดเจนน่าอ่าน โดยยึดองค์ประกอบส าคัญ ในเรื่องของเอกภาพ 
สัมพันธภาพ และสารัตภาพ เรียงความมีส่วนประกอบส าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ค าน า เน้ือเรื่อง และสรุป 

  
การเขียนเรียงความเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา ดังท่ี ชัยนันท์  นันทพันธ์ (2526: 3) ได้กล่าวว่า การเขียนเรียงความเป็นการใช้
ภาษาให้ถูกต้องเป็นวิชาการสอนในหลักสูตรการศึกษาระดับพื้นฐานไปจนกระท่ังถึงระดับ
มหาวิทยาลัย เพราะถือว่าเมื่อเข้าใจและมีความสามารถในการเขียนเรียงความจะรู้จักการใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้อง จากการเขียนเรียงความแล้วก็สามารถที่จะฝึกงานเขียนประเภทอื่นๆได้ง่ายขึ้น 

 
ความส าคัญของการเขียนเรียงความดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดให้มี

การสอนการเขียนเรียงความขึ้นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังท่ีปรากฏในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีเน้นสาระการเขียน ได้
ก าหนดคุณภาพผู้เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังน้ี 
 

เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน  ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามระดับภาษา เขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ 
โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และประสบการณ์ต่างๆ 
เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  ตลอดจนเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

 
 การเขียนเรียงความเชิงวิชาการเป็นการเขียนท่ีแสดงความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็น
ของผู้เขียนเกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการ ท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวด้วยถ้อยค าส านวนท่ีเรียบเรียง
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งก่อนท่ี
จะเขียนเป็นเรียงความเชิงวิชาการได้น้ัน นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนย่อหน้า และ  
การแสดงความคิดเห็น ซึ่งความสามารถในการเขียนเหล่านี้ เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ ดังจะเห็นได้จากการก าหนดคุณภาพผู้เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุไว้ ซึ่งการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ
มีการใช้ทักษะการเขียนประเภทต่างๆ รวมไว้ด้วยกัน และถือว่าเป็นหน่ึงในทักษะการเขียนขั้นสูง ดังท่ี 
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ชุติมา สัจจานันท์ (2549: 19) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเรียงความเชิงวิชาการสรุปได้ว่า 
การเขียนเรียงความเชิงวิชาการมีความส าคัญต่อวงการวิชาการ วิชาชีพและต่อสังคม เน่ืองจาก
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยก่อให้เกิดการกระจายความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นจุดเร่ิมต้น
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ต่อไป ดังน้ัน  การเขียนเรียงความเชิงวิชาการจึง
เป็นทักษะท่ีส าคัญส าหรับนักเรียน ในการค้นคว้าหาความรู้ จัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ มี      
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ และเป็นการพัฒนาความรู้ของตนเอง 
 

อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นท่ีตระหนักว่า การเขียนเรียงความเชิงวิชาการเป็นทักษะท่ีนักเรียน
ควรได้รับการฝึกฝน  แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการสอนการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการ เน่ืองจากทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ีค่อนข้างยากและมีความซับซ้อนมากว่าทักษะอื่นๆ  
ดังท่ี สุภาณี ชินวงศ์ (2543: 1) ได้กล่าวว่า “การเขียนเป็นทักษะการส่ือสารท่ีมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนท่ีสุด เน่ืองจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเรียบเรียงความคิด ตลอดจนการถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร” นอกจากน้ี 
จอห์นสัน (Johnson, 2003: 375 - 376) ได้กล่าวถึงปัญหาการเขียนเรียงความเชิงวิชาการว่า 
“ผู้เรียนขาดความสามารถในการพิจารณาเลือกข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ และการเลือกข้อมูลท่ีได้
สืบค้นมาใช้ในงานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” จากปัญหาน้ีสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนไม่มี
ความสามารถในการพิจารณาเลือกข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในงานเขียนได้อย่างเหมาะสม ใน         
ด้านการจัดระบบการเขียนพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและหลักการใช้
ภาษา ท าให้งานเขียนไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ปัญหาการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการเขียนเรียงความเชิงวิชาการยังเป็นปัญหาส าหรับการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยอย่างมาก จึงควรได้รับการปรับปรุงให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเขียนเรียงความเชิงวิชาการซึ่งใช้ทักษะการเขียนขั้นสูง 

  
นอกจากน้ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ าอย่างเห็นได้ชัด พิจารณา

จากคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test 
หรือ O-NET) ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 – 2554 ท่ีสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  องค์การมหาชน  ได้น าเสนอคะแนนเฉล่ียของแต่ละปี ไว้ดังน้ี 

ปีการศึกษา 2551 ผู้เรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 41.09 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เท่ากับ 11.02 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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ปีการศึกษา 2552 ผู้เรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 35.35 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เท่ากับ 11.49 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ปีการศึกษา 2553 ผู้เรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 42.80 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เท่ากับ 14.20 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ปีการศึกษา 2554 ผู้เรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 48.11 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เท่ากับ13.02 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยท้ัง 4 ปี ดังกล่าว พบว่าผลคะแนนการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า ดังท่ี วิจิตร ศรีสอ้าน 
(2550: 22) กล่าวว่า “ภาษาไทยเป็นปัญหาในการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน โดยผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียเพียงร้อยละ 50 เท่าน้ัน   
ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ”  

 
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 พบว่า วิชาภาษาไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 5.1(สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม) นักเรียนมีผลคะแนนเฉล่ียค่อนข้างต่ า 
ซึ่งมีสอดคล้องกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยน าเสนอคะแนนเฉล่ียของ   
แต่ละปี ไว้ดังน้ี 

ปีการศึกษา 2551 ผู้เรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 5.30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เท่ากับ 3.06 จากคะแนนเต็ม 14.00 คะแนน  

ปีการศึกษา 2552 ผู้เรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 6.96 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เท่ากับ 2.92 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดหน่ึงท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  

สะท้อนความสามารถด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากได้รับกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึงไปแล้ว ดังท่ี เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549: 16) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนเป็นผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วในอดีตหรือปัจจุบัน โดยจะประเมิน
ความรู้ทางด้านเน้ือหาเชิงวิชาการเป็นหลัก ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test หรือ O-NET) วิชาภาษาไทย 
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มาตรฐานการเรียนรู้ ท 5.1(สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่     
ปีการศึกษา 2551 – 2552 ดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของผู้เรียนก าลังเป็นปัญหาหน่ึงท่ีควรได้รับการแก้ไข เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้น 

 
การใช้วรรณกรรมหรือวรรณคดีเป็นแกนจัดหน่วยการเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน

เข้าใจความคิดและการเชื่อมโยงระหว่างความคิดได้ดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 37)          
การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมน้ัน จ าเป็นจะต้องมีการบูรณาการทักษะต่างๆ 
เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ดังท่ี มณีรัตน์  ธารพิชญ์ประเสริฐ (2548: 73 - 75) กล่าวถึงการน า
วรรณกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการอ่าน   
ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกเทคนิคการอ่าน เช่น การเดาความหมายจากบริบทรอบข้าง รวมถึงบางครั้ง
ผู้สอนเลือกตัดเน้ือหาวรรณกรรมท่ีน่าสนใจมาให้ผู้เรียนอ่าน อาจเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
อยากอ่านงานวรรณกรรมชิ้นน้ันๆ ท้ังเร่ือง ส าหรับการฝึกทักษะการพูดเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพูด
แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อวรรณกรรมที่อ่าน   และทักษะการฟังโดยผู้เรียนฟังกลอน แล้ว
ท ากิจกรรมเติมค าในค ากลอนท่ีหายไป ซึ่งกิจกรรมในลักษณะน้ียังท าให้ผู้เรียนซาบซึ้งกับ       
ความงามทางภาษาของบทกลอนด้วย คุณประโยชน์อีกประการหน่ึงของงานวรรณกรรมคือ เป็น
ส่ือท่ีสามารถช่วยให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาแก่ผู้เรียน เน่ืองจากในงานวรรณกรรมมักได้เห็ น
รูปแบบการใช้ภาษาท่ีสละสลวย การใช้โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ วิธีการเชื่อมโยงความคิด และ
แนวการใช้ภาษาสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย เมื่อนักเรียนไม่มีความสนใจในการเรียนวรรณกรรม     
ท าให้ขาดการเชื่อมโยงความคิดกับทักษะทางภาษาด้านอื่นๆ ด้วย  เน่ืองจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเป็นสาระท่ีต้องแทรกประสานให้สอดคล้องกับทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดังน้ัน    
การจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้วรรณคดีไทย สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน 

 
 ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน   
มีความเกี่ยวเน่ืองกัน เน่ืองจากการเรียนวรรณคดีไทยต้องอาศัยการอ่านเพื่อท าความเข้าใจ      
เน้ือเร่ืองอย่างกระจ่างชัด ท าให้เกิดความคิด จินตนาการ และสุนทรียภาพจากเรื่องท่ีอ่าน และใช้
การเขียนเพื่อให้ผู้เรียนถ่ายทอดความเข้าใจน้ันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อการเรียน
วรรณคดีไทยประสบความส าเร็จ ก็ย่อมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของผู้เรียนได้
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เช่นเดียวกัน เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 
 วิธีสอนวิธีหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน เพื่อพัฒนา
ให้นักเรียนได้ล าดับความคิด และน าเสนอเป็นงานเขียน  อันน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียน  คือกลวิธีมัลติพาร์ท (Multi-Part  strategy) ของ วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and 
Romance) ซึ่งมี 2 กลวิธีหลัก กลวิธีแรกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2005 มี 3 ขั้น ส าหรับการพัฒนา   
การอ่านเพื่อความเข้าใจใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ และกลวิธีท่ี 2 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2011 มี 4 ขั้น 
ใช้สอนค าศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆ ท่ีมีค าศัพท์
เฉพาะท่ียากต่อการเข้าใจ ท้ัง 2 กลวิธีท่ี วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance) พัฒนาขึ้นน้ี     
ใช้ชื่อเดียวกัน 
  

เหตุท่ีกลวิธีมัลติพาร์ทท้ัง 2 กลวิธีสามารถน ามาใช้พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เพราะมีงานวิจัยของ วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2005) แสดงผล
การศึกษาการใช้กลวิธีแบบมัลติพาร์ทเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยท าการทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 
642 คน  ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 3 โรงเรียน และกลุ่มควบคุมจ านวน 3 โรงเรียน โดยกลุ่ม
ทดลองจะใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
การขยายบทเรียน (Text Elaboration Substrategy) ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและ    
บทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด (Propositional Concept Mapping Substrategy) และขั้น   
การจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน (Summarization / Writing Substrategy) ส่วนกลุ่ม
ควบคุมใช้การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีความสามารถ
ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ นอกจากน้ีกลวิธีมัลติพาร์ท
ยังช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการอ่านในบริบทการสอนแบบเน้น
เน้ือหาด้วย 

 
 วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2011) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะด้านค าศัพท์ เพื่อให้นักเรียนมีคลังค าศัพท์ในการใช้มากขึ้น โดยเน้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์    
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ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ซึ่งเป็นการเพิ่มจ านวนค าศัพท์ของ
นักเรียนและการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท เพื่อให้นักเรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกใช้ค าและหาความหมายศัพท์จากบริบทแวดล้อม  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีมัลติพาร์ทประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ครูให้นักเรียนพิจารณาค าศัพท์จากบทเรียน 
โดยให้นักเรียนบอกความหมายตามความเข้าใจ ขั้นท่ี 2 ครูน าค าศัพท์ชุดท่ี 1ท่ีมีความหมาย
เหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียนมาแทนในประโยค ให้นักเรียนหาความหมายจากการชี้แนะของครู 
ขั้นท่ี 3 ครูน าค าศัพท์ชุดท่ี 2 ท่ีมีความหมายเหมือนกับชุดท่ี 1  มาแทนในประโยคเช่นเดียวกับขั้นท่ี 
2 โดยให้นักเรียนหาความหมายค าศัพท์จากบริบท ขั้นท่ี 4 นักเรียนน าค าในบทเรียนหรือค าท่ีมี
ความหมายเหมือนในขั้นท่ี 2 หรือขั้นท่ี 3 มาพูดอธิบายหรือเขียน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีมัลติพาร์ท  
สามารถพัฒนานักเรียนด้านค าศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีกว้างขึ้น 
 

ผู้วิจัยน ากลวิธีมัลติพาร์ทท้ัง 2 แบบ มาปรับใช้กับการสอนภาษาไทย ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทแบบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 2) การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์
จากการชี้แนะ 3) การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จากการสังเกตบริบท 4) การสรุปคลังค าศัพท์
และความหมาย โดยครูสอนค าศัพท์ในบทเรียนก่อน แล้วจึงใช้กลวิธีมัลติพาร์ทแบบ 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การขยายบทเรียน 2) การน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผัง
ความคิด 3) การจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน โดยใช้สอนเน้ือหาสาระ เพราะนักเรียน
จะต้องมีความเข้าใจค าศัพท์ก่อนท่ีจะสามารถท าความเข้าใจเน้ือเร่ือง วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ
ของเร่ือง ล าดับความคิดอย่างเป็นระบบโดยการน าเสนอผลการอ่านเป็นแผนผังความคิด และใช้
แผนผังความคิดสร้างเป็นการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
 

เมื่อศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย พบว่า ยังไม่มี
งานวิจัยท่ีน ากลวิธีมัลติพาร์ทมาใช้ ด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจน ากลวิธีมัลติพาร์ทมาใช้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  เพื่อพัฒนาความสามารถใน  
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  

2.4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

2.5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       
ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  

2.6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย 

 
3.1 ประชากร 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
  

 3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  3.2.1  ตัวแปรจัดกระท า คือ  
   3.2.1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  
   3.2.1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
  3.2.2 ตัวแปรตาม คือ 
   3.2.2.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
   3.2.2.2 ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
   3.2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
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4. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

การสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท (Multi-Part  strategy) ซึ่งตัวกลวิธีน้ีคิดขึ้นมาเพื่อใช้ใน  
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์  แต่สามารถน ามาใช้สอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นสาระวรรณคดี / 
วรรณกรรม ควบคู่กับสาระการอ่าน เน่ืองจากเป็นวิชาที่เน้นท้ังด้านเน้ือหาและทักษะปฏิบัติ รวมท้ัง
เน้ือหาสาระของวิชาภาษาไทยยังเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เน้ือหาเกี่ยวกับมโนทัศน์ กระบวนการ และ
ให้ผู้เรียนน าเน้ือหาความรู้ ท่ีได้เรียนรู้มาน้ันมาฝึกปฏิบัติจริง การน ากลวิธีมัลติพาร์ทมาใช้ใน     
การจัดการเรียนการสอนน าท้ัง 2 แบบมาใช้ร่วมกัน โดยกลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2011 
ใช้พัฒนาด้านค าศัพท์ก่อนท่ีจะท าความเข้าใจเน้ือเรื่อง ซึ่งจะส่งผลไปสู่การอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
กลวิธีมัลติพาร์ทพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2005 ใช้พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนได้
วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของเรื่อง การล าดับความคิดอย่างเป็นระบบโดยการน าเสนอเป็น
แผนผังความคิด และสรุปความคิดออกมาเป็นงานเขียนท่ีสมบูรณ์ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย ดังท่ี วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2007: 85) ได้อธิบาย
ข้อดีของกลวิธีมัลติพาร์ทว่า 1) การกระตุ้นให้นักเรียนเข้าถึงความรู้เดิมเพื่อท าความเข้าใจในส่ิงท่ี
อ่าน และสามารถน าไปบูรณาการความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจนกลายเป็นความเข้าใจในอนาคต    
2) การน าไปใช้กระตุ้นกระบวนการท าความเข้าใจในขณะท่ีอ่านและทบทวนความรู้หลังจากท่ีอ่านแล้ว 
3) ครูจะต้องชี้น าให้นักเรียนได้สะท้อนผลของการอ่านเพื่อความเข้าใจออกมาหลังจากท่ีได้อ่าน   
ซึ่งมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ดังน้ี 

 
วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน

โดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ครูให้นักเรียนพิจารณาค าศัพท์จากบทเรียนและบอกความหมายตาม    
ความเข้าใจ ขั้นท่ี 2 ครูน าค าศัพท์ชุดท่ี 1 ท่ีมีความหมายเหมือนกับค าในบทเรียนมาเปล่ียนใน
ประโยค จากน้ันให้นักเรียนบอกความหมายโดยการชี้แนะของครู ขั้นท่ี 3 ครูน าค าชุดท่ี 2 ท่ีมี
ความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียนมาเปล่ียนในประโยคเช่นเดียวกับขั้นท่ี 2 โดยให้นักเรียน
บอกความหมายค าศัพท์จากบริบทข้อความ ขั้นท่ี 4 นักเรียนน าค าศัพท์ในบทเรียนหรือค าท่ีมี
ความหมายเหมือนกับในบทเรียนในขั้นท่ี 2 หรือขั้นท่ี 3 มาพูดอธิบายหรือเขียน ผลการวิจัยพบว่า
การสอนด้วยกลวิธีแบบมัลติพาร์ท สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และท าให้นักเรียนมีคลังค าศัพท์ส าหรับการน าไปใช้ท่ีหลากหลายมายิ่งขึ้น 
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 นอกจากน้ี วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2005) ได้ศึกษาผลการใช้
กลวิธีมัลติพาร์ เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 
โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 642 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 3 โรงเรียน และกลุ่มควบคุมจ านวน 
3 โรงเรียน ซึ่งท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมประกอบด้วยนักเรียนวิทยาศาสตร์จ านวน 2 โรงเรียน 
และนักเรียนสายศิลปศาสตร์จ านวน 1 โรงเรียน โดยกลุ่มทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีมัลติพาร์ทซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการขยายบทเรียน (Text Elaboration 
Substrategy) ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด 
(Propositional Concept Mapping Substrategy) และขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน 
(Summarization / Writing Substrategy) ส่วนกลุ่มควบคุมใช้การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท มีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ นอกจากน้ีกลวิธีมัลติพาร์ทยังช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
วิชาวิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านในบริบทการสอนแบบเน้นเน้ือหาด้วย 
 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานในการวิจัยดังน้ี 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทมีความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนวรรณคดีไทย สูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีแบบมัลติพาร์ทมีความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ 
 
5. ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 กำรสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพำร์ท (Multi-Part  strategy) หมายถึง การจัดการเรียน      
การสอนท่ีจัดให้นักเรียนได้อ่านเน้ือหาวรรณคดีไทยร่วมกับบทอ่านเสริมท่ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  
เพื่อกระตุ้นความเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซึ้ง  ผ่านกระบวนการทางความคิดท่ีเป็นระบบ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ ท่ีได้จากการอ่านและสามารถสรุปความคิดจากการอ่านได้อย่างชัดเจน               
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
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ขั้นท่ี 1  ขั้นการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ (Vocabulary acquisition) นักเรียนศึกษา
ความหมายของค าศัพท์เพื่อท าความเข้าใจเน้ือหาในบทเรียน และเพิ่มปริมาณค าศัพท์นอก
บทเรียน ท าให้นักเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีกว้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1.1 ขั้นการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์เชื่อมโยงกับความรู้เดิม ครูถาม
ความหมายของค าศัพท์ในบทเรียน ให้นักเรียนเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและอธิบายความหมายของ
ค าศัพท์ตามความเข้าใจของตนเอง            
             ขั้นท่ี 1.2 ขั้นการเรียนรูค้วามหมายของค าศัพท์จากการชี้แนะ ครูน าค าศัพท์ชุดท่ี 1 
(ค าไวพจน์นอกบทเรียน) ซึ่งมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียนมาแทนค าศัพท์ในบทเรียน 
จากน้ันครูอธิบาย ชี้แนะนักเรียนเกี่ยวกับค าศัพท์ เพื่อให้นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์  
            ขั้นท่ี 1.3 ขั้นการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จากการสังเกตบริบท ครูน า
ค าศัพท์ชุดท่ี 2 (ค าไวพจน์นอกบทเรียน) ซึ่งมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียนมาแทน
ค าศัพท์ในบทเรียนเช่นเดียวกับขั้นท่ี 1.2 จากน้ันให้นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์โดย       
การสังเกตจากการถอดค าประพันธ์หรือบริบทแวดล้อมของข้อความ  
             ขั้นท่ี 1.4 ขั้นการสรุปคลังค าศัพท์และความหมาย นักเรียนสรุปความหมายของ
ค าศัพท์ในบทเรียน และค าศัพท์นอกเหนือบทเรียนในชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ซึ่งค าศัพท์ท้ังหมดมี
ความหมายเหมือนกัน 

ขั้นท่ี 2 ขั้นการขยายบทเรียน (Text Elaboration Substrategy) ครูเลือกบทอ่านเสริมท่ี
เชื่อมโยงกับบทเรียน และใช้ชุดค าถามเพื่อชี้น านักเรียนให้ใช้ความรู้เดิมในการท าความเข้าใจบท
อ่านเสริม 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด 
(Propositional Concept Mapping Substrategy) นักเรียนอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมสรุป
แนวคิดหลัก แนวคิดรอง และเขียนแผนผังความคิดของตนเอง 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน (Summarization / Writing 
Substrategy) การน าแผนผังความคิดมาร่างเป็นโครงร่างเรียงความเชิงวิชาการ  จากน้ันนักเรียน
เขียนเน้ือหาสาระของแต่ละประเด็นและอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้อง 
  
 กำรสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ผู้สอนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีสอน
และเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนและรายวิชา รวมท้ังใช้ส่ือการเรียนรู้ การวัด
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และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีก าหนด ในท่ีน้ีจะเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนเริ่มบทเรียน    
โดยการเกริ่นน าในส่ิงท่ีก าลังจะเรียน เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของการเรียน เตรียมความพร้อมใน
การเรียน และเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเร่ืองท่ีเรียนรู้ในคาบปัจจุบัน 

ขั้นท่ี 2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนอ่านจับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ ประเมินค่า และน าไปใช้ และการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เพื่อให้นักเรียนเกิด       
การเรียนรู้เน้ือหาสาระ ฝึกปฏิบัติ จนเกิดเจตคติท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยการใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท 
วัตถุประสงค์ และเน้ือหาสาระการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป เป็นข้ันการสรุปความคิดรวบยอดท่ีเป็นประเด็นส าคัญของเร่ืองท่ีเรียน โดย
การใช้ค าถามหรือให้นักเรียนท าแบบทดสอบ โดยให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการเรียนรู้ และการปฏิบัติในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ  หมายถึง ความสามารถในการท า       

ความเข้าใจความหมายของค า  การตีความ การสรุปอ้างอิง และสามารถเชื่อมโยงสาระท่ีอ่านกับ
วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้ท่ีได้จากบทอ่านไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ประเมิน
ความสามารถโดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจชนิดอัตนัย ฉบับละ 30 ข้อ 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งพัฒนาตามแนวคิดของมิลเลอร์ (Miller, 1990: 1) แบ่งระดับความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็น 4 ระดับ คือ ระดับข้อเท็จจริง ระดับตีความ ระดับการประเมินค่า และ
ระดับสร้างสรรค์ 

  
ควำมสำมำรถในกำรเขียนเรียงควำมเชิงวิชำกำร  หมายถึง ความสามารถใน          

การถ่ายทอดข้อมูลท่ีรวบรวมมาโดยใช้ถ้อยค าส านวนท่ีเรียบเรียงอย่างชัดเจน มีอ้างอิงเหตุผล
สนับสนุนข้อมูลความคิดท่ีน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล สามารถส่ือความได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์การเขียน หลักการใช้ภาษาและโครงสร้างของเรียงความ รวมท้ังอ้างอิงแหล่งข้อมูลใน
งานเขียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวัดได้จากคะแนนการท าแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น การตรวจให้คะแนนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการตามหัวข้อท่ี
ก าหนด ซึ่งผลคะแนนสามารถวัดได้จากเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ความสามารถในการเขียน
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เรียงความเชิงวิชาการ มีท้ังหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเน้ือหาและลักษณะเฉพาะงานเขียน 
ด้านการเรียบเรียงความคิด ด้านการใช้ถ้อยค า ด้านกลไกการเขียนและการอ้างอิงข้อมูล 

 
 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวรรณคดีไทย หมายถึง ผลของการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียน  ท่ีวัดจากคะแนนการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยประกอบด้วย
เน้ือหาวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก ฉบับละ 40 ข้อ ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยน าวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม (Bloom, 1956) คือ  ความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า มาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 
 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 หมายถึง นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

6.1 เป็นแนวทางส าหรับครูภาษาไทยในการน ากลวิธีมัลติพาร์ท มาใช้ในการสอนการอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียน 
 6.2 เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระอื่นๆ ท่ีจะน ากลวิธีมัลติพาร์ท มาพัฒนา    
การอ่านเพื่อความเข้าใจเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

6.3 เป็นแนวทางส าหรับครูภาษาไทยและครูในกลุ่มสาระอื่นๆ โดยน ากลวิธีมัลติพาร์ท     
มาใช้ในส่วนของการอ่านเพื่อความเข้าใจ ท าให้นักเรียนจัดระบบความคิดซึ่งเป็นผลท่ีได้จาก    
การอ่านและน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วยการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
 6.4 เป็นแนวทางแก่นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยกลวิธีมัลติพาร์ท น าเอา
ความรู้และทักษะท่ีได้รับการฝึกไปประยุกต์ใช้ในการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ในชีวิตประจ าวัน 
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บทท่ี  2 
 

เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง  “ผลของการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีแบบมัลติพาร์ทท่ีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2”  ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งน าเสนอตามล าดับดังต่อไปน้ี 

 
1. กลวิธีมัลติพาร์ท 
 1.1 ความหมายของกลวิธีมัลติพาร์ท 
 1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 
 1.3 การน ากลวิธีแบบมัลติพาร์ทใช้กับวิชาภาษาไทย 

1.4 การปรับกลวิธีแบบมัลติพาร์ทเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 
2. การสอนวรรณคดีไทย 

2.1 ความหมายของวรรณคดีไทย 
2.2 องค์ประกอบของวรรณคดีไทย 
2.3 คุณค่าและความส าคัญของวรรณคดีไทย 
2.4 การสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา 

3. การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
3.1 ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
3.2 ความส าคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
3.3 องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
3.4 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
3.5 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
3.6 เกณฑ์การวัดประเมินผลความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

4. การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
 4.1 ความหมายของเรียงความเชิงวิชาการ 

4.2 องค์ประกอบของเรียงความเชิงวิชาการ 
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4.3 ขั้นตอนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
4.4 การจัดการเรียนการสอนเขียนเรียงความ 
4.5 การวัดและประเมินผลงานเขียน 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.2 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.4 ประโยชน์ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการสอนวรรณคดีไทย 
6.2 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
6.3 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
6.4 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีแบบมัลติพาร์ท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

1. กลวิธีมัลติพำร์ท 
 

กลวิธีมัลติพาร์ท (Multi-Part  strategy) พัฒนาขึ้นโดย วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and 
Romance) ซึ่งมี 2 กลวิธีหลัก โดยกลวิธีแรกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2005 มี 3 ขั้น ส าหรับ              
การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และกลวิธีท่ี 2 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2011 มี 4 ขั้น ใช้สอน
ค าศัพท์และการอ่านเพื่อความเข้าใจเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆ ท่ีมีค าศัพท์เฉพาะท่ียาก
ต่อการท าความเข้าใจ ท้ัง 2 กลวิธีท่ีไดพ้ัฒนาขึ้นโดยใช้ชื่อเดียวกัน 
 

   1.1 ควำมหมำยของกลวิธีมัลติพำร์ท 
 
                กลวิธีมัลติพาร์ท (Multi - Part  strategy) หมายถึง กลวิธีการสอนอ่านท่ีมุ่งพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน โดยกลวิธีดังกล่าวจะท าให้นักเรียนเข้าถึงการอ่าน    
ท่ีสามารถกระตุ้นความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง โดยผ่านกระบวนการทางความคิดท่ีเป็นระบบ 
สามารถเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้จากการอ่านและสามารถเขียนสรุปความคิดออกมาเป็นงานเขียนท่ี
สมบูรณ์ 
 
  วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2007: 85) ได้กล่าวถึง เกณฑ์ในการประเมิน
การอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  1. พลังในการอ่าน (Power) กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีมีประสิทธิภาพต้อง
แสดงให้เห็นถึงพลังในการเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศการเรียนท่ีน ากลวิธีการอ่านน้ันไปใช้ 
  2. การกระตุ้นการเรียนรู้ (Functionality) กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีมี
ประสิทธิภาพจะต้องถูกออกแบบให้เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ในรูปแบบท่ีผ่อนคลาย  
  3. ประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Engineering efficiency) กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ท่ีมีประสิทธิภาพควรน าไปใช้ได้สะดวกส าหรับครูและนักเรียน โดยจะเกิดขึ้นได้เมื่อกลวิธีน้ันเป็นผล
มาจากการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ถ้าครูผู้สอนอยากจะเชี่ยวชาญจะต้องน ากลวิธีการสอนดังกล่าวไป
ใช้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนากลวิธีการสอนน้ัน 
 

เมื่อน าเกณฑ์จากข้างต้น มาเชื่อมโยงกับกลวิธีแบบมัลติพาร์ทจะเกิดผล ดังน้ี 
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  1. การกระตุ้นให้นักเรียนเข้าถึงความรู้เดิมเพื่อท าความเข้าใจในส่ิงท่ีอ่าน และ
สามารถน าไปบูรณาการความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจนกลายเป็นความเข้าใจในอนาคต  

2. การน าไปใช้กระตุ้นกระบวนการท าความเข้าใจในขณะท่ีอ่านและทบทวน
ความรู้หลังจากท่ีอ่านแล้ว  

3. ครูจะต้องชี้น าให้นักเรียนได้สะท้อนผลของการอ่านเพื่อความเข้าใจออกมา
หลังจากท่ีได้อ่านแล้ว 

 
1.2  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพำร์ท 
           
       กลวิธีมัลติพาร์ท (Multi - Part  strategy) พัฒนาขึ้นโดย วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale 

and Romance, 2007: 86 - 90) ในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งในช่วงเริ่มต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา     
การอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้บทอ่านท่ีมีเน้ือหาสาระอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนต้องเรียน มี
ขั้นการจัดการเรียนการสอน  3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นการขยายบทเรียน (Text Elaboration 
Substrategy) ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด 
(Propositional Concept Mapping Substrategy) และขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน 
(Summarization / Writing Substrategy) โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ขั้นที่ 1 ขั้นกำรขยำยบทเรียน เป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนกับ

ความรู้ในบทเรียน ด าเนินการโดยแบ่งเป็นขั้นเตรียมการสอนและขั้นการสอนในชั้นเรียน 
    
กำรเตรียมกำรสอน 
   1. ครูเลือกบทอ่านเสริมที่เชื่อมโยงกับบทเรียน เพื่อเตรียมการสอน 

       2. ครูอ่านบทอ่านเสริม แล้วบันทึกข้อความความรู้ส้ันๆ (Knowledge notes) 
หรือท าสัญลักษณ์ไว้ตรงประเด็นท่ีส าคัญ (Key ideas) 

   3. ครูเชื่อมโยงข้อความรู้ท่ีได้จากบทอ่านเสริมกับเน้ือหาในหนังสือเรียน โดยใช้
กระดาษแผ่นเล็กติดไว้ทั้ง 2 แห่งให้ตรงกัน 

   4. ครูต้ังค าถามเชื่อมโยงความรู้ (Knowledge link) ของบทอ่านเสริมกับหนังสือเรียน 
ซึ่งสามารถหาค าตอบได้โดยดูจากบทอ่านเสริมหรือหนังสือเรียน 
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   5. ผลลัพธ์ของกระบวนการวางแผนของครู ได้ชุดค าถามท่ีมีความหมายต่อ  
การเรียนรู้ ส าหรับชี้น านักเรียนให้ใช้ความรู้เดิมในการท าความเข้าใจบทเรียน นอกจากน้ีค าถาม  
ยังมาจากความช านาญส่วนบุคคลของครูในการอ่านบทอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 

กำรสอนในชั้นเรียน 
   1. การอ่านบทอ่านเบื้องต้น 
      1.1 ครูเลือกนักเรียนให้อ่านออกเสียงบทอ่านเสริมที่ครูได้เลือกไว้ทีละประเด็น 
      1.2  ในระหว่างการอ่านครูใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่างของ   

การถาม – ตอบ ข้อมูลข้อเท็จจริง , การถามเพื่อชี้น า , การถามเพื่อเชื่อมโยงความรู้ หรือให้เห็น
ประเด็นส าคัญ เพื่อการยอมรับการเชื่อมโยงความรู้ในประเด็นต่างๆ ท่ีสงสัยตามความเหมาะสม 
โดยให้นักเรียนสรุปย่อเน้ือหาที่ได้จากการตอบค าถาม 

      1.3 นักเรียนอ่านบทอ่านและสรุปใจความส าคัญเป็นข้อความส้ันๆ โดยใช้
ภาษาของตนเอง หรือท าสัญลักษณ์ไว้ในบทอ่านเพื่อระบุใจความส าคัญ 

      1.4 ครูให้นักเรียนคนอื่นอ่านบทอ่านประเด็นต่อไป 
   2. การอ่านซ้้า 
      2.1 ครูเลือกนักเรียนให้อ่านย่อหน้าเดิมซ้ าอีกรอบ 
      2.2 ขณะอ่านให้นักเรียนต้ังรูปแบบค าถามชี้น า ยอมรับ และเชื่อมโยงความรู้ 

นักเรียนตอบค าถามน้ันเอง 
      2.3 นักเรียนสรุปความรู้ประเด็นต่างๆ 
      2.4 ด าเนินขั้นตอนน้ีไปเรื่อยๆ กับนักเรียนคนใหม่ จนกว่าบทอ่านจะถูกอ่านซ้ า

จนหมด หรือจนกว่าจะสร้างการเชื่อมโยงความรู้ได้ 
หมำยเหตุ 
1. ครูท าเป็นตัวอย่าง ชี้น า ยอมรับ ค าถามและค าตอบท่ีเชื่อมโยงกับความรู้ของนักเรียน 

เป็นเหมือนกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง (เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยง
ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการอ่านซ้ าทวนบทอ่านเดิม แล้วจดจ าขั้นตอนไปใช้กับบทอ่านใหม่) 
 2. ค าถามท่ีเกี่ยวกับความรู้ของครู จะเน้นการเชื่อมโยงส่ิงท่ีก าลังอ่านกับส่ิงท่ีได้อ่าน
มาแล้ว และความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
 3. เป้าหมายของกลวิธีย่อยน้ีคือเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ท่ีจะใช้ความรู้เดิมส าหรับการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ 
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ขั้นที่ 2 ขั้นกำรน ำเสนอผลกำรอ่ำนบทเรียนและบทอ่ำนเสริมเป็นแผนผังควำมคิด  
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนล าดับความคิดหลักและเพิ่มเติมรายละเอียดของเน้ือหาท่ีอ่าน  
ด าเนินการโดยแบ่งเป็นขั้นเตรียมการสอนและขั้นการสอนในชั้นเรียน 
 

กำรเตรียมกำรสอน 
  1. ครูอ่านบทเรียนและระบุแนวคิดหลักหรือตัวอย่างหลักๆ และเขียนไว้บนกระดาษ

แผ่นเล็ก 
   2. ครูจัดระบบความคิดหรือตัวอย่างตามล าดับความส าคัญจากน้อยไปหามาก 

ให้เรียงแนวคิดใหญ่ไว้ข้างบน แนวคิดย่อยไว้ข้างล่าง ส่วนตัวอย่างไว้ท้ายสุด โดยใช้การตัดกระดาษ
แผ่นเล็กๆ ไว้ตามประเด็นต่างๆ 
     3. ครูสร้างตัวเชื่อมโยงส าหรับใช้ในการเชื่อมโยงแนวความคิด ดังน้ันในแต่
รูปแบบจะเชื่อมโยงกับหน่วยย่อย ในรูปแบบประโยคง่ายๆ  
     4. ผลลัพธ์จากการวางแผนของครู ท าให้ครูสามารถเรียบเรียงโครงสร้างและ
น าเสนอความรู้หลักจากบทเรียน โดยโครงสร้างน้ีสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น การวางแผน         
การสอน และการประเมินผล แต่เน้นการวางแผนให้เด็กนักเรียนเรียนรู้แผนผังความคิด 
 

กำรสอนในชั้นเรียน 
   2.1 นักเรียนอ่านบทเรียนและสรุปแนวคิดหลัก แนวคิดรอง โดยเขียนบน

กระดาษเล็กๆ  โดยเรียงล าดับจากความส าคัญน้อยไปหาความส าคัญมาก 
   2.2 นักเรียนระบุความเชื่อมโยงท่ีจะท าให้เกิดการเชื่อมโยงความคิด (concept link) 

และหน่วยความคิด (concept unit) เข้าไปท าให้เป็นประโยคความเดียวง่ายๆ ท่ีกระชับและชัดเจน  
   2.3 นักเรียนอ่านทบทวนแผนผังความคิดของตนเอง ซึ่งมีประเด็นภายในและ

สอดคล้องกันเหมือนอ่านข้อเขียนท่ีเป็นความเรียง 
หมำยเหตุ 
1. ครูท าเป็นตัวอย่าง ชี้น า และยอมรับ การมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพราะ

เป็นข้ันตอนของการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลง 
2. เป้าหมายของกลวิธีย่อยน้ีเพื่อให้นักเรียนจัดระเบียบโครงสร้างและน าเสนอความรู้ใน

รูปแบบท่ีชัดเจน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการเข้าถึง 
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ขั้นที่ 3 ขั้นกำรจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงำนเขียน  ขั้นน้ีเป็นผลท่ีเกิดจากการน า
ขั้นท่ี 2 ขั้นการน าเสนอผลการอ่านเป็นแผนผังความคิด (Propositional Concept Mapping 
Substrategy) มาใช้ โดยการเปล่ียนแผนผังความคิดให้กลายเป็นรูปแบบของร้อยแก้วมาตรฐาน 
กลวิธีย่อยน้ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้และจัดระเบียบความรู้อย่างมีความหมาย
และส่ือสารออกมาโดยใช้ความเข้าใจและความสามารถทางการเขียนเพื่อประโยชน์สูงสุด 

หมำยเหตุ 
1. เป้าหมายของกลวิธีย่อยน้ีคือเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ท่ีจะพัฒนาและเข้าถึงโครงสร้าง

ความรู้ท่ีเป็นระบบระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสอนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง     
 
วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2005) ได้น ากลวิธีมัลติพาร์ทไปใช้สอน

นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 2005 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ี
เรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธี
แบบด้ังเดิม นอกจากน้ีกลวิธีมัลติพาร์ทยังช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการอ่าน 
ในบริบทการสอนแบบเน้นเน้ือหา 

 
ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2011) ได้น ากลวิธี    

มัลติพาร์ทมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาค าศัพท์ของนักเรียนให้มีคลังค าศัพท์มากขึ้น 
โดยใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใช้นักเรียนอ่านบทอ่านท้ังหมด 6 เรื่อง โดยใน
แต่ละเรื่องครูจะเลือกค าศัพท์จ านวน 3 ค า และในค าศัพท์แต่ละค าครูจะสอนค าศัพท์ท่ีมี
ความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทอ่านเพิ่มเติมอีก 6 ค า โดยแบ่งเป็นคู่ท่ี 1 จะสอนแบบโดยตรง 
(directly) คู่ท่ี 2 จะสอนแบบอุปนัย (inductively) และคู่ท่ี 3 จะน าไปใช้ในการทดสอบนักเรียน โดย
กลวิธีมัลติพาร์ทปรับเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

ขั้นท่ี 1 ครูสอนความหมายของค าศัพท์ในบทเรียน จ านวน 3 ค า โดยครูให้นักเรียนอ่าน  
บทอ่าน เมื่อถึงค าศัพท์ครูให้นักเรียนหยุดอ่านและถามความหมายของค าศัพท์ โดยให้นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
  ขั้นท่ี 2 ครูสอนค าศัพท์ท่ีมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียน โดยท่ีค าศัพท์ใน
บทเรียน 1 ค า ประกอบด้วยค าศัพท์นอกบทเรียน 1 คู่ จากน้ันให้หาความหมายของค าศัพท์นอก
บทเรียนโดยน ามาแทนท่ีในประโยคซึ่งมีค าศัพท์ในบทเรียน  นักเรียนเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์
นอกบทเรียนโดยการชี้แนะของครู 
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 ขั้นท่ี 3 ครูเขียนค าศัพท์นอกบทเรียนชุดใหม่บนกระดาน โดยท่ีค าศัพท์ในบทเรียน 1 ค า 
ประกอบด้วยค าศัพท์นอกบทเรียน 1 คู่ เช่นเดียวกับขั้นตอนท่ี 2 นักเรียนน าค าศัพท์นอกบทเรียน 
ท้ัง 2 ค ามาแทนในประโยคท่ีมีค าศัพท์ในบทเรียน นักเรียนเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์นอก
บทเรียนจากบริบทของข้อความ 
 ขั้นท่ี 4 ครูเขียนค าศัพท์ทุกค าบนกระดานท้ังค าศัพท์ในบทเรียนและนอกบทเรียน จากน้ัน
ให้นักเรียนเลือกค าจากบนกระดานสร้างประโยคด้วยตนเอง 
   

ผลของการใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อปี ค.ศ. 2011  
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีมัลติพาร์ทช่วยพัฒนาด้านค าศัพท์ของนักเรียน ท าให้สามารถเรียนรู้
ค าศัพท์ได้มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพราะจะต้องใช้      
บทอ่านในการท าความเข้าใจค าศัพท์ในบริบทของเร่ืองและแนวคิดท่ีส าคัญของเร่ือง 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค .ศ. 2005 ซึ่งมุ่งเน้นการอ่านเพื่อ  
ความเข้าใจเพื่อไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์   กับกลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี      
ค.ศ. 2011 ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านค าศัพท์ของนักเรียน เพื่อน าไปใช้ในการท าความเข้าใจบทอ่าน 
กลวิธีมัลติพาร์ทมีขั้นตอนเหมือนกันในส่วนของการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับบทอ่าน และมีการสรุป
บทเรียนในตอนท้าย โดยกลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2005 จะใช้การเขียน ส่วนในปี ค.ศ. 2011 
จะใช้การพูดหรือเขียน ในส่วนท่ีแตกต่างกันคือ กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2011 จะไม่มี
การเขียนแผนผังความคิด 

 
1.3 กำรน ำกลวิธีมัลติพำร์ทใช้กับวิชำภำษำไทย 
 
      การน ากลวิธีมัลติพาร์ทมาใช้ในการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ซึ่งกลวิธีน้ีคิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถท าได้เน่ืองจากกลวิธีมัลติพาร์ท     
มีกลวิธีย่อยท่ีเน้นการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการพัฒนาความรู้เรื่องค าศัพท์เฉพาะ
ของเน้ือหารายวิชาท่ีเรียน ซึ่งมีกระบวนการเตรียมและการจัดการเรียนการสอนท่ีเร่ิมจากง่ายไปยาก 
โดยมีความเชื่อมโยงกับขั้นการสอนในกลวิธีมัลติพาร์ท ดังน้ี 

 
      การคัดเลือกเน้ือหาของบทอ่านท่ีเชื่อมโยงกับเน้ือหาในหนังสือเรียนและการจัดล าดับ

เน้ือหาจากง่ายไปยาก (ขั้นการขยายบทเรียน)  อยู่ในส่วนแรกในการจัดการเรียนรู้ การสรุปเน้ือหา 
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(ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด) และการสังเคราะห์
เน้ือหา (ขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน)  จะอยู่ในส่วนของการน าเน้ือหาสาระท่ีได้รับ
การจัดล าดับไว้ไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยครูต้องค านึงความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อต่างๆ ท่ี
สอนในวิชา และบทอ่านท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ีขั้นตอนของกลวิธีมัลติพาร์ท
ยังเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งเป็นทักษะปฏิบัติกับความรู้ท่ีได้จากบทอ่าน
อย่างเชื่อมโยงกับหนังสือเรียน 

 
ดังน้ันกลวิธีน้ีสามารถน ามาใช้สอนวิชาภาษาไทยได้ โดยเน้นสาระวรรณคดี / วรรณกรรม 

ควบคู่กับสาระการอ่าน เน่ืองจากเป็นวิชาที่เน้นท้ังด้านเน้ือหาและทักษะปฏิบัติ รวมท้ังเน้ือหาสาระ
ของวิชาภาษาไทยยังเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เน้ือหาเกี่ยวกับมโนทัศน์  หรือกระบวนการ และให้
ผู้เรียนน าเน้ือหาความรู้ท่ีได้เรียนรู้มานั้นมาฝึกปฏิบัติจริง การน ากลวิธีมัลติพาร์ท มาใช้ในการจัด  
การเรียนรู้น าท้ัง 2 แบบมาใช้ร่วมกัน โดยกลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2011 ใช้พัฒนา
ด้านค าศัพท์ ซึ่งจะส่งผลไปสู่การอ่านเพื่อความเข้าใจ และกลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี      
ค.ศ. 2005 ใช้เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน 

 
นอกจากน้ีการน ากลวิธีมัลติพาร์ทมาใช้ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา แต่กลวิธีน้ีคิด

ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอนระดับชั้นประถมศึกษา สามารถท าได้เน่ืองจากเป็นการสอนโดยใช้ภาษาแม่
เหมือนกัน ซึ่งนักเรียนจะมีทักษะการอ่านท่ีดี เมื่อใช้การเรียนด้วยภาษาแม่ เพราะเป็นภาษาแรกท่ี
เด็กเรียนรู้ต้ังแต่เกิดหรือภาษาท่ีเด็กเข้าใจมากท่ีสุด 

 
ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2011 

และ ค.ศ. 2005 ส าหรับกลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2011 เป็นขั้นการเรียนรู้ความหมาย
ของค าศัพท์ (Vocabulary acquisition) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) ขั้นการเรียนรู้
ความหมายของค าศัพท์เชื่อมโยงกับความรู้เดิม  2) ขั้นการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จาก    
การชี้แนะ 3) ขั้นการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จากการสังเกตบริบท 4) ขั้นการสรุปคลังค าศัพท์
และความหมาย  ซึ่งกลวิธีย่อยน้ีเป็นการพัฒนาด้านค าศัพท์ของนักเรียน ส่วนกลวิธีมัลติพาร์ทท่ี
พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2005 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการขยายบทเรียน (Text Elaboration 
Substrategy) ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด 
(Propositional Concept Mapping Substrategy) และขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน 
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(Summarization / Writing Substrategy) เป็นการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียน 
เน่ืองจากในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยเน้นสาระวรรณคดี ซึ่งมีค าศัพท์ยากท่ีนักเรียน
จะต้องท าความเข้าใจ ในส่วนน้ีผู้วิจัยเลือกใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2011 เพราะ
เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจค าศัพท์ในเรื่อง ก็จะสามารถท าความเข้าใจเน้ือเรื่องได้ และผู้วิจัย
เลือกใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ
ของเร่ือง ล าดับความคิดอย่างเป็นระบบโดยการน าเสนอผลการอ่านเป็นแผนผังความคิด และใช้
แผนผังความคิดสร้างเป็นงานเขียนท่ีสมบูรณ์ 
 

1.4 กำรปรับกลวิธีมัลติพำร์ทเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีไทย 
 
การน ากลวิธีมัลติพาร์ทเพื่อให้เหมาะสมกับการสอนวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน          

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผู้วิจัยได้ปรับแต่ละขั้นตอน มีประเด็นดังน้ี 
 
1. ขั้นการเรียนรู้ความหมายค าศัพท์ (vocabulary acquisition) ซึ่งกลวิธีท่ีได้คิดค้นขึ้น

เป็นการสอนค าศัพท์ในบทเรียน  ซึ่งเป็นค าศัพท์ท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแล้ว หรือยังไม่เคยเรียนมา
ก่อน ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจค าศัพท์มากยิ่งขึ้น และนักเรียนจะมีคลังค าศัพท์ท่ีเพิ่ม
นอกเหนือจากบทเรียน ในขั้นของการสอนค าศัพท์ ผู้คิดค้นได้ใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่ง
ตัวกลวิธีจะฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียง โดยครูจะสอนค าศัพท์ในบทเรียนครั้งละ 2 ค า และสอน
ค าศัพท์ท่ีมีความหมายเหมือนกับในบทเรียนเพิ่มเติมอีก 4 ค า โดยค าศัพท์ท่ีปรากฎในบทเรียนมี
จ านวนน้อย  เพราะนักเรียนในวัยน้ีจะมีความสามารถในการอ่านยังไม่ ดีเท่าท่ีควร โดยครูจะต้อง
ฝึกอ่านออกเสียงเพ่ือเป็นการตรวจสอบการอ่านของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ 

  
ดังน้ันผู้วิจัยจึงปรับขั้นการเรียนรู้ความหมายค าศัพท์ (vocabulary acquisition) เพื่อให้

เหมาะสมกับการสอนวรรณคดีไทย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยปรับเป็นการสอนค า
ไวพจน์ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในเน้ือหาวรรณคดี และสอนค าศัพท์ท่ีเป็นค าไวพจน์ในบทเรียน
ท้ังหมดในครั้งเดียว ไม่แยกออกเป็นครั้งละ 2 ค า เพราะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามี
ความสามารถในการเรียนสูงกว่านักเรียนระดับประถมศึกษา นอกจากน้ีจะให้นักเรียนอ่านออก
เสียงค าประพันธ์เฉพาะตอนท่ีมีค าศัพท์ท่ีจะสอนเท่าน้ัน โดยไม่ให้อ่านท้ังเรื่อง ด้วยข้อจ ากัดของ
เวลา ความยาวของเน้ือเร่ือง และปริมาณค าศัพท์ 
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2. ขั้นการขยายบทเรียน (Text Elaboration Substrategy) ผู้คิดค้นกลวิธีได้ให้นักเรียน
อ่านออกเสียงบทอ่านเสริม เพราะเป็นการใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา จะต้องฝึกให้นักเรียน
อ่านให้ถูกต้อง  ผู้วิจัยได้ปรับในขั้นตอนน้ีเป็นการอ่านในใจ เพื่อเก็บความส าหรับการอ่านเพื่อ   
ความเข้าใจ เพราะบทอ่านเสริมมีความยาว ท าให้ใช้เวลามาก และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในการเรียนวรรณคดีก็มีการฝึกอ่านออกเสียงค าประพันธ์ในบทเรียนอยู่แล้ว 

 
  3. ขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน (Summarization / Writing 
Substrategy) ผู้วิ จัยปรับเป็นการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เพราะในตัวชี้วัดชั้นปี                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุให้
เรียนการเขียนเรียงความ ซึ่งเป็นการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ทรรศนะ ความเข้าใจ ออกมา
เป็นเรื่องราว แต่เมื่อเป็นการเขียนเรียงความเชิงวิชาการเป็นการเขียนท่ีมีการอ้างอิงเหตุผล
สนับสนุนข้อมูลความคิดท่ีน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล รวมท้ังอ้างอิงแหล่งข้อมูลในงานเขียน      
ซึ่งองค์ประกอบในการเขียนเรียงความและการเขียนเรียงความเชิงวิชาการเหมือนกัน คือ มีส่วนน า 
ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนสรุป โดยการเขียนเรียงความเชิงวิชาการมีการเพิ่มส่วนอ้างอิงในตอนท้าย 
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ประกอบในการเขียนเรียงความให้มีความน่าเชื่อถือ 

 
2. กำรสอนวรรณคดีไทย 
 
2.1 ควำมหมำยของวรรณคดีไทย 
 

 ค าว่า วรรณคดี เป็นค าสมาสท่ีได้มาจากภาษาสันสกฤต “วรฺณ” แปลว่า หนังสือ กับค า
ภาษาบาลี ”คติ” แปลว่า ทาง การด าเนิน การไป ลักษณะ เมื่อรวมกันแล้ว วรรณคดี จึงหมายถึง 
ทางแห่งหนังสือ (สายทิพย์ นุกูลกิจ , 2533: 7) วรรณคดีเป็นค าท่ีบัญญัติขึ้นใช้แทนค าว่า 
Literature ในภาษาอังกฤษ ซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกาวรรณคดีสโมสร เมื่อวันท่ี 
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 มาตรา 7 ก าหนดคุณลักษณะหนังสือวรรณคดีไว้ 5 ชนิด ได้แก่ 

1. กวีนิพนธ์ คือ เร่ืองท่ีกวีเป็นผู้รจนาขึ้น เช่น ลิลิตพระลอ นิราศนรินทร์ ฯลฯ 
2. บทละครไทย แต่งเป็นกลอนใช้กับการแสดงละครร า มีก าหนดหน้าพาทย์ อันได้แก่ 

เพลงท่ีบรรเลงประกอบกิริยาอาการเคล่ือนไหวของบุคคลและธรรมชาติ เช่น ตอนยกทัพใช้เพลงกราว 
บทโศกใช้เพลงโศก เป็นต้น 



33 
 

3. ละครปัจจุบัน ชื่อน้ีเรียกเพื่อให้แตกต่างขากละครร า ได้แก่ละครไทยท่ีเอาแบบอย่างมา
จากยุโรป ตัวละครแต่งตัวตามชีวิตจริง วรรณคดีไทยท่ีแต่งเป็นบทละครน้ันใช้ร้อยกรอง แต่ละคร
ปัจจุบันน้ันไม่จ ากัดว่าจะใช้ร้อยกรองหรือร้อยแก้วแต่ง 

4. นิทาน ในสมัยท่ีมีการบัญญัติค า “นิทาน” ขึ้นน้ัน เราใช้แทนค าว่า Fiction ซึ่งหมายถึง
เร่ืองท่ีคนแต่งขึ้น ไม่ใช่เรื่องจริงแท้ 

5. อธิบาย (Essay) บางทีเป็นรูปบทความต่างๆ (Articles) เช่น บทความในหนังสือพิมพ์
หรือเป็นหนังสือขนาดเล็กท่ีเราเรียกว่า Pamphlet 

 
หนังสือ 5 ชนิดน้ี ถ้าแต่งดีก็ให้ถือว่าเป็นวรรณคดีได้ และในมาตราท่ี 8 ได้ระบุคุณสมบัติ

ของหนังสือท่ีจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือดีไว้ 2 ประการคือ 
1. เป็นหนังสือดี คือ สาธารณชนสามารถอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ หรือชักจูงผู้อ่านไป

ในทางท่ีไม่เป็นแก่นสารหรือชวนให้คิดวุ่นวายทางการเมือง อันเป็นเครื่องก่อความร าคาญแก่
รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2. เป็นหนังสือแต่งดี ใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใดๆ ก็ตาม แต่ต้องเป็นภาษาไทยท่ีดี ถูกต้อง
ตามท่ีใช้ในโบราณกาลหรือปัจจุบันกาลก็ได้ ไม่ใช้ภาษาซึ่งเลียนภาษาต่างประเทศ หรือใช้วิธีผูก
ประโยคตามภาษาต่างประเทศ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2537: 17 - 18) 

 
วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2518: 1) ให้ความหมายของวรรณคดีไว้ว่า “บทประพันธ์ท่ีรัดรึงตรึงใจ

ผู้อ่าน ปลุกมโนคติ (imagination) ท าให้เพลิดเพลินและเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ละม้ายคล้ายคลึงกับ
อารมณ์ของผู้ประพันธ์” 
 

พระยาอนุมานราชธน (2533: 3) ได้ให้ความหมายของวรรณคดีไว้ 2 ความหมายว่า 
วรรณคดี คือ ข้อเขียนท่ีแต่งขึ้นเป็นหนังสือ จะแต่งดีหรือไม่ดี เป็นเรื่องดีหรือเลวจะเป็นหนังสือชาติ
ใดภาษาใดหรือยุคสมัยใด ก็ได้ชื่อว่าเป็นวรรณคดีท้ังส้ิน รวมท้ังเร่ืองท่ีเล่าสืบๆต่อกันมาจะเป็นเรื่อง
ความรู้หรือเรื่องนิยาย นิทาน แม้จะไม่ได้จดเป็นหนังสือขึ้นไว้ก็จัดเป็นวรรณคดีเหมือนกัน ส่วน
วรรณคดีในความหมายอีกนัยหน่ึงหมายถึงบทประพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเด่นในเชิงประพันธ์มีค่าทาง
อารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้อ่านคือวรรณคดีมีวรรณศิลป์ 
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ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2529: 3) ให้ความหมายของวรรณคดีไว้ สรุปได้ว่า หมายถึง หนังสือท่ี
เรียบเรียงด้วยถ้อยค าเกล้ียงเกลาไพเราะ กระตุ้นให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ท้ังยังเป็นหนังสือท่ี
สอดแทรกคุณค่าต่าง ๆ และสารัตถประโยชน์ไว้อีกด้วย 
 

วิภา กงกะนันท์ (2533: 3) กล่าวว่า วรรณคดีหมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ประเภทหน่ึงของ
มนุษย์โดยผ่านภาษาและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นก็ด้วยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อบรรยายความรู้สึกนึกคิด 
ความฝัน อารมณ์ จินตนาการ หรือประสบการณ์ส่วนตัวออกมาให้ปรากฏในรูปแบบอย่างหน่ึง 
 
 สรุปได้ว่า วรรณคดี เป็นหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าดี มีลักษณะเด่นในการประพันธ์ 
เลือกใช้ค าได้ไพเราะ ส่งผลให้ผู้อ่านมีความเพลิดเพลิน มีคุณค่าทางอารมณ์ โดยผู้ประพันธ์ได้
บรรยายความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ หรือประสบการณ์ออกมา  
  

2.2 องค์ประกอบของวรรณคดีไทย 
 
องค์ประกอบของวรรณคดีไทยเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้ศึกษาวรรณคดีควรทราบ โดยมีนักวิชาการ

ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณคดีไทยไว้ ดังน้ี 
 
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2525: 35) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของวรรณคดีว่า

ประกอบด้วยส่ิงต่างๆ ดังน้ี 
1. ภาษา มีท้ังการใช้ถ้อยค าและระดับของภาษา 
2. รูปแบบ ซึ่งหมายถึงวิธีการเขียนของแต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ รูปแบบของ

ลักษณะการประพันธ์และรูปแบบซึ่งเป็นขนบนิยมในการด าเนินเร่ือง 
3. สารัตถะหรือแนวคิดของเรื่อง ก็คือลักษณะอันเป็นวิสัยธรรมดาธรรมชาติของโลกและ

มนุษย์ท่ีผู้แต่งมองเห็น และมุ่งหมายจะแสดงลักษณะน้ันออกมาให้ปรากฏแก่ผู้อ่าน สารัตถะของ
เร่ืองจึงเป็นสารที่ผู้แต่งส่ือมายังผู้อ่านแสดงให้เข้าใจว่าวิถีทางแห่งโลกก็เป็นเช่นน้ี 

4. กลวิธีทางศิลปะจะท าให้วรรณคดีมีชีวิตชีวามีความถูกต้อง และมีความเป็นตัวของตัวเอง 
 
วิภา กงกะนันทน์ (2533: 8) กล่าวว่า วรรณคดีประกอบด้วยส่วนต่างๆที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 
1. ภาษา คือ ภาษาท่ีใช้ในการด าเนินเร่ือง โวหารภาพพจน์ 
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2. เน้ือหา ซึ่งประกอบด้วยเร่ืองราว หรือข้อคิดและอาจจะมีคนหรือตัวละคร เวลา สถานท่ี 
และทรรศนะ 

3. รูปแบบ คือ รูปแบบของการแต่ง 
 
สายทิพย์ นุกูลกิจ (2533: 19) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณคดี สรุปได้ว่า 

องค์ประกอบของวรรณคดีมีอยู่ 3 ส่วน คือ 
1. ภาษา เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์และจินตนาการ ท าให้ผู้อ่าน

วรรณคดีเกิดอารมณ์และจินตนาการคล้อยตามผู้แต่ง 
2. เน้ือหา หมายถึง เร่ืองราว ตัวละคร ฉากและทัศนะของผู้แต่ง 
3. รูปแบบ วรรณคดีแบ่งตามรูปแบบการประพันธ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ ร้อยแก้ว      

ร้อยกรอง และรูปแบบอื่น ซึ่งจัดเข้าประเภทร้อยแก้วหรือร้อยกรองไม่ได้ เช่น กลอนเปล่า วรรณรูป
หรือกวีนิพนธ์แบบรูปธรรม และรูปแบบท่ีกวีคิดขึ้นมาใหม่ 

 
สรุปได้ว่า วรรณคดีมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ ภาษาท่ีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของกวี

ออกมา เน้ือหาเป็นสารัตถะของเร่ืองท่ีผู้แต่งต้องการถ่ายทอดออกมา ได้แก่ เร่ืองราว ตัวละคร ฉาก 
เป็นต้น รูปแบบของการประพันธ์ และความงามด้านวรรณศิลป์ท่ีท าให้วรรณคดีไทยมีความไพเราะ 
 

2.3 คุณคำ่และควำมส ำคัญของวรรณคดีไทย 
 
วรรณคดีไทยเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกวี เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาทุกยุค

ทุกสมัย ซึ่งมีความส าคัญท้ังในด้านการบันทึกเรื่องราวทางวัฒนธรรมและความไพเราะแก่ผู้อ่าน 
ดังท่ีนักวิชาการได้กล่าวถึงคุณค่าและความส าคัญของวรรณคดีไทยไว้ ดังน้ี  
 

ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2529: 10) กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีไทยไว้ 10 ประการ ดังน้ี 
1. คุณค่าทางอารมณ์ เป็นส่ิงเร้าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์หรือรับรู้อารมณ์ท่ีคล้ายกับกวี 
2. คุณค่าทางปัญญา ผู้อ่านจะได้พัฒนาสติปัญญาท้ังในทางโลกและทางธรรม โดยได้

ความรู้ ข้อคิด แนวปฏิบัติ หรือการเข้าใจชีวิตและผู้คนเพิ่มขึ้น 
3. คุณค่าทางศีลธรรม วรรณคดีช่วยยกระดับจิตใจ โดยมีคติหรือแง่คิดแทรกไว้ในเน้ือเร่ือง 
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4. คุณค่าทางวัฒนธรรม กวีย่อมจะแต่งเรื่องท่ีกล่าวถึงวัฒนธรรมของตน ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจมนุษย์ในวัฒนธรรมเดียวกันอย่างลึกซึ้ง และในบางครั้งก็จะกล่าวถึงวัฒนธรรมของชาติอื่น 
ท าให้เข้าใจวัฒนธรรมอื่นกว้างขวางออกไป 

5. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท าให้ผู้อ่านรู้ความเป็นไปในสมัยน้ัน โดยสะท้อนภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ชีวิต การเมือง การปกครอง และการสงคราม ท าให้ผู้อ่านเกิดความภูมิใจในบรรพบุรุษ 

6. คุณค่าทางจินตนาการ จินตนาการเป็นบ่อเกิดของความริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
คิดค้นส่ิงใหม่ 

7. คุณค่าทางชีวิตและประสบการณ์ วรรณคดีย่อมให้ประสบการณ์แก่ผู้อ่าน เป็นการเข้าใจ
ชีวิตทางอ้อม ท้งด้านพฤติกรรมที่ควรปกปิดและด้านท่ีควรเปิดเผยของมนุษย์ 

8. คุณค่าในทางความเป็นจริง และการเข้าใจความเป็นจริง  วรรณคดีบางเรื่องแสดง  
ความขัดแย้งระหว่างความเป็นจริงกับความถูกต้อง ซึ่งเป็นสัจจธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม 

9. คุณค่าทางความคิดและการวิจารณ์ วรรณคดีกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความคิดท้ังท่ีเห็นด้วย
และขัดแย้ง 

10. คุณค่าทางภาษาและและการส่ือสาร วรรณคดีมีเน้ือหา และการใช้ภาษาที่ไพเราะ ท าให้
ผู้อ่านพัฒนาความสามารถได้เป็นอย่างดี 

 
สายทิพย์ นุกูลกิจ (2533: 26) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดี ว่ามีอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ 
1. คุณค่าภายในของวรรณคดี หมายถึงคุณค่าท่ีมีอยู่ภายในตัวของวรรณคดีเอง ได้แก่ 

คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางจินตนาการ คุณค่าทางความรู้ คุณค่าทางคติธรรม คุณค่าทาง
ปัญญาหรือความคิด คุณค่าทางประสบการณ์ และคุณค่าทางรรณศิลป์ คุณค่าต่างๆ มีปรากฎใน
วรรณคดีทุกเรื่อง แต่วรรณคดีเร่ืองหน่ึงๆ จะปรากฎคุณค่าด้านใดและมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่
กับความรู้และความสามารถในการประพันธ์ของผู้แต่งเป็นส าคัญ  

2. คุณค่าภายนอกของวรรณคดี หมายถึงคุณค่าของวรรณคดีท่ีบุคคลภายนอกเป็น         
ผู้ก าหนดขึ้น อาจก าหนดโดยความรู้สึกส่วนตัวหรือไม่ก็ได้ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี 

 2.1 ความนิยมของผู้อ่าน ควรจะต้องมีจ านวนมากและทุกระดับบุคคล 
 2.2  เวลา แม้ว่าว่าเวลาจะผ่านไป แต่ความนิยมในวรรณคดียังคงมีอยู่เป็นอันมาก 
  
ดวงใจ ไทยอุบล (2540: 190 - 201) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีไทย ไว้ดังน้ี 
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1. คุณค่าทางอารมณ์ เกิดขึ้นจากการท่ีกวีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาในรูปลักษณ์
ของหนังสือ ท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมและเข้าถึงซึ่งอรรถรสของวรรณคดี 

2. คุณค่าทางปัญญา วรรณคดีหลายๆ เรื่อง มุ่งส่งเสริมให้ผู้อ่านรู้คิด เข้าใจ และรู้จัก    
การใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง 

3. คุณค่าทางศีลธรรม โดยใช้หลักค าสอนทางพุทธศาสนา มาเป็นองค์ประกอบในการแต่ง 
4. คุณค่าทางวัฒนธรรม วรรณคดีเป็นแหล่งท่ีช่วยให้วัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ 
5. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท าให้คนรุ่นหลังทราบความเป็นมาของชาติหรือเหตุการณ์ท่ี

เป็นจริงในสมัยน้ันๆ 
6. คุณค่าทางจินตนาการ วรรณคดีท าให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดภาพพจน์

และจินตนาการไปกับผู้แต่ง 
 
สรุปได้ว่า วรรณคดีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงวิถีชีวิตในแต่ละยุคสมัย การอ่าน

วรรณคดีไทยให้คุณค่าหลายด้านแก่ผู้อ่าน ได้แก่ คุณค่าทางอารมณ์ สติปัญญา สังคม ศีลธรรม 
และภาษา วรรณคดีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นในด้านความงามวรรณศิลป์และ
บันทึกเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ โดยถ่ายทอดออกมาทางภาษาท่ีไพเราะและกระทบต่อ
อารมณ์ของผู้อ่าน  

 
2.4 กำรสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษำ 
 

        การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยต้องให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและคุณค่าของ
วรรณคดีไทย มีนักวิชาการได้เสนอเกี่ยวกับการสอนวรรณคดีไทยไว้ ดังน้ี 
  

    สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 229 -230) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใน  
การเรียนการสอนวรรณคดีไทย สรุปได้ดังน้ี  

   1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักความหมายของค าว่าวรรณคดี 
   2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักลักษณะของหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี  
   3. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยและศึกษาวรรณคดีในรูปแบบต่างๆ  
   4. เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ท านองพูด ท านองเสนาะ ให้ถูกต้อง  
   5. เพื่อฝึกทักษะการอ่านในใจ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  
   6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเน้ือเร่ือง การตีความหมาย ตลอดจนค าศัพท์ต่างๆ  
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7. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเร่ืองท่ีอ่าน  
8. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาลักษณะข้อบังคับต่างๆของค าประพันธ์ที่ใช้ในวรรณคดีแต่ละเร่ือง  
9. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดี เข้าถึงอรรถรสของวรรณคดี สามารถจดจ าค า

หรือข้อความท่ีไพเราะ เป็นคติ ข้อคิดต่างๆ และมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้อง  
10. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกจินตนาการ และให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
11. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิจารณ์วรรณคดี วิจารณ์ลักษณะนิสัย และการกระท าของ     

ตัวละครด้วยใจเป็นธรรม ปราศจากอคติ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นผู้ท่ีมีชีวทัศน์ท่ีกว้างขวาง  
12. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย  
13. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวรรณคดีไทย 
 
อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนวรรณคดีไทยก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร          

ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาต่างๆ  ซึ่งนักวิชาการไดก้ล่าวถึงสาเหตุไว้ดังน้ี 
 
ประภาศรี สีหอ าไพ (2524: 350) ได้กล่าวถึงปัญหาในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย สรุปได้ว่า 
1. ผู้สอนมักเป็นผู้น า และมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน จนบางครั้ง

จ ากัดขอบเขตหรือปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้วิจารณญาณ 
2. ผู้สอนมักจะมุ่งสอน “อ่านเอาเรื่อง” เพื่อให้นักเรียนเรียนด้วยวิธีท่องจ า เพื่อสอนให้ได้

เน้ือหาตามหลักสูตรเท่านั้น 
3. ผลเสียของการอ่านเอาเรื่องก็คือ นักเรียนเห็นเป็นเรื่องไร้สาระและล้าสมัย เกิดทัศนะคติ

ท่ีไม่ดีต่อการศึกษาวรรณคดี 
4. ความดีของคนดี จากการแสดงออกของตัวละครต่างๆ ในวรรณคดี ครูและนักเรียนมี

ทรรศนะและค่านิยมแตกต่างกัน 
5. วิธีสอนของครู ไม่เร้าใจ กอ่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 
6. ผู้สอนไม่ได้วิเคราะห์หนังสือแบบเรียนอย่างละเอียดพอท่ีจะน ามโนทัศน์แต่ละเรื่องมา

ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนในชีวิตประจ าวัน  
 
สร้อยสน สกลรักษ์ (2541: 40) กล่าวว่าครูส่วนใหญ่มักท าให้เด็กรู้สึกเครียดและคิดว่า 

การอ่านวรรณคดีเป็นงานยากไปโดยไม่รู้ตัว เพราะครูมักสอนให้นักเรียนท่องศัพท์ยากท่ีพวกเขาไม่
เคยพบและใช้ในชีวิตประจ าวัน ต้ังค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงมากกว่าจะให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น
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และความรู่สึก ให้นักเรียนถอดค าประพันธ์จากวรรณคดีตอนท่ีตัดมาให้เรียนในหนังสือเรียน โดย
ไม่เล่าเรื่องย่อให้พวกเขารู้ความเป็นมาและตอนต่อไปของบทท่ีตัดมาเรียน จนเขาตามเรื่องไม่ทัน
และต่อเรื่องไม่ติด และมักชี้ถูกชี้ผิดจนท าให้เด็กเข้าใจว่าการตีความวรรณคดีท่ีถูกต้องคือ         
การตีความของครูเท่าน้ัน นักเรียนจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวเสียคะแนน พยายาม
ท่องจ าค าศัพท์และเน้ือหาส่วนท่ีต้องเรียนเพื่อน าไปตอบข้อสอบ จนหมดสนุกท่ีจะท าความเข้าใจ
และตีความเร่ืองตามมุมมองของตนเอง 
 

นักวิชาการไดเ้สนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยไว้ ดังน้ี 
 
อัจจิมา เกิดผล (2536 : 92) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการสอนวรรณคดีไว้ว่า ครูควรเข้าใจ

เน้ือหาที่แท้จริงของวรรณคดีท่ีจะน ามาสอน จัดหากิจกรรมเกมประกอบการสอน หาเทคนิคใหม่ๆ 
ท่ีท าให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ควรยกตัวอย่างในปัจจุบันท่ีนักเรียนสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ไม่บังคับให้นักเรียนท่องบทประพันธ์ต่าง ๆ แต่
ควรชี้ให้เห็นลีลาและความไพเราะของบทประพันธ์  แล้วให้นักเรียนเลือกท่องบททีนักเรียน
ประทับใจแทน รวมท้ังกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นรู้จักวิจารณ์ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

มณีรัตน์ ธารพิชญ์ประเสริฐ (2548: 83) ได้กล่าวถึงแนวทางการน างานวรรณคดีเข้ามาใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนสรุปได้ว่า ครูผู้สอนต้องมีหน้าท่ีเป็นผู้ชักน างานเขียนอันทรงคุณค่า
เข้ามาในบทเรียนของตนให้เหมาะสมท้ังกับ เพศ วัย ความสนใจและความสามารถทางภาษาของ
นักเรียน รวมถึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและความรักในการอ่าน โดยอาจผ่านการจัด
กิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่างๆ ประกอบการอ่าน  

 
ดวงมน จิตร์จ านงค์ (2553) ได้เสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีสรุปได้ว่า    

ส่ิงท่ีอาจต้องเติมลงไปในการรับรสความรื่นรมย์ของวรรณคดีก็คือ กิจกรรมการวิเคราะห์วิจารณ์ซึ่ง
จะต้องอาศัยการตีความ ครูผู้สอนต้องมีความสามารถด้านน้ีจึงจะสามารถชี้แนะและสร้าง
สมรรถนะแก่นักเรียนได้ กระบวนการเรียนการสอนก็ต้องเปล่ียนจากการให้ค าตอบส าเร็จรูปเพื่อ
จดจ า แม้มีค านิยามบางอย่างอยู่ในแบบเรียน หากใช้วิธีเรียนอย่างต้ังค าถาม ก็สามารถกระตุ้น
ความคิดให้งอกเงยได้เหมือนกัน 
 



40 
 

การสอนวรรณคดีไทยมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีท าได้หลากหลาย การสอน
ควรสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์
เน้ือหาส่วนต่างๆ จากเร่ืองท่ีได้เรียน ซึ่งจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด  

 
สรุปได้ว่า การเรียนการสอนวรรณคดีไทยนอกจากนักเรียนจะได้เน้ือหาสาระของตัวบท

วรรณคดีหรือวรรณกรรมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาด้านการอ่านในระดับต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจ
วรรณคดีหรือวรรณกรรมได้ดียิ่งขึ้น ดังน้ันในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ส่ิงท่ีควรพัฒนาไป
พร้อมกันคือ การอ่านเพื่อความเข้าใจ  
 

3. กำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
 
   3.1 ควำมหมำยของกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
 
          การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ เพราะจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของ  

การอ่านคือ มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเป็นส าคัญ  การอ่านอย่างเข้าใจจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักคิด 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีเหตุผล นักวิชาการได้
กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังน้ี 
 
           ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 154) การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือการแปลความคิดจาก
ตัวอักษรท่ีอ่าน โดยท่ีผู้อ่านจะต้องมีความเข้าใจความสัมพันธ์ของแนวคิดต่างๆท่ีบันทึกไว้เป็น   
ลายลักษณ์อักษรได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากผู้อ่านมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ด้านต่างๆเหล่าน้ีแล้ว
ก็จะสามารถท าความเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้ 
 

           สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 88) การอ่านเพื่อความเข้าใจคือ กระบวนการท า
ความเข้าใจสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในสาร โดยผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของค าศัพท์และประโยค 
สามารถจับใจความส าคัญและแนวคิดของผู้เขียนได้ และน าความรู้ท่ีได้มาเชื่อมโยงกับความรู้และ
ประสบการณ์เดิม เพื่อสรุปเป็นความหมายเกิดเป็นความเข้าใจในเน้ือหาที่อ่าน 
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         มิลเลอร์ (Miller, 1990: 108-110) กล่าวถึงความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
สรุปได้ว่า คือการรับเอาความหมายจากส่ิงท่ีอ่านได้ โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับ
เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 

 
         รัดเดล (Ruddell, 2002: 105) ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า 

“การอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง กระบวนการทางสมองอันซับซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นขณะผู้อ่านสร้าง
ความหมายจากส่ิงท่ีอ่าน โดยใช้ประสบการณ์ และความรู้เดิมของตน ผนวกกับข้อมูลในบทอ่าน” 
 
        สรุปได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง การอ่านซึ่งเกิดจากกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านและบริบทการอ่าน  ซึ่งผู้อ่านต้องท า
ความเข้าใจความหมายของค า  การตีความ การสรุปอ้างอิง และสามารถเชื่อมโยงสาระท่ีอ่านกับ
วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้ท่ีได้จากบทอ่านไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้  
 

3.2 ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
 
      การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นทักษะส าคัญในการท่ีผู้อ่านพยายามเข้าถึงสาระส าคัญ

ของเร่ืองท่ีอ่านในแง่มุมต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน  นักวิชาการได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังน้ี 
 

      สนิท ต้ังทวี (2536: 104 -105) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า 
“ผู้ท่ีมีทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านได้รวดเร็ว และสามารถจับใจความส าคัญจาก
ข้อความหรือเร่ืองราวท่ีอ่านได้น้ัน ย่อมให้คุณประโยชน์อย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้ในเวลาอัน
จ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ท่ีอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ หลาย
สาขาด้วยกันน้ัน จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ” 

 
     จีเบนเนดิโอ (Gbenedio, 1986: 46-47) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญ

ของการอ่านเพื่อความเข้าใจ สรุปได้ว่า การอ่านอย่างเข้าใจมีความส าคัญอย่างมากเพราะจะช่วย
ให้เราสามารถน า ความรูท่้ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้  ท้ังในด้านการศึกษาหาความรู้       
การพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆให้กับชีวิต นอกจากน้ี ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจยัง
เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลก้าวทันต่อเหตุการณ์และความเจริญก้าวหน้าของโลก 
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      วอลเลช (Wallace, 1992: 4-5) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจสรุป
ได้ว่า การอ่านเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันของชุมชนของผู้ท่ีอ่านออกเขียนได้ การอ่านสนองต่อ
ความต้องการในยามจ าเป็น เช่น การอ่านป้ายเตือนต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากน้ีการอ่านอย่างเข้าใจ
จะท าให้ได้รับความรู้และให้ความเพลิดเพลินอีกด้วย 
 

      ซานาคอร ์(Sanacore, 2000: 158-160) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ท่ีมีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สรุปได้ว่า ความเข้าใจในการอ่านเป็นทักษะส าคัญท่ี
นักเรียนสามารถใช้ในการเรียน การด ารงชีวิตในสังคม ตลอดจนการท างานในอนาคต 

 
      สรุปได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท้ังใน             

ด้านการศึกษา การติดต่อส่ือสาร และการประกอบอาชีพ เพราะถือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

  
3.3 องค์ประกอบของกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
 
       การอ่านเพื่อความเข้าใจต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ท่ีจะช่วยให้การอ่านมี

ประสิทธิภาพ นักวิชาการได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังน้ี 
 

       วาสนา บุญสม (2541: 22) ได้จ าแนกองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ 
ดังน้ี 

       1. ผู้อ่าน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการอ่าน 
       2. ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านท่ีสัมพันธ์กับเร่ือง 
       3. ตัวอักษรและความหมาย ผู้อ่านต้องสามารถเข้าใจความหมายของตัวอักษร จึงจะ

เรียกได้ว่าเกิดความเข้าใจในการอ่าน 
       4. การเลือกความหมาย ผู้อ่านต้องสามารถเลือกความหมายท่ีปรากฏอยู่ใน  หลาย ๆ 

บริบทได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยการพินิจพิจารณา จึงจะถือว่ามีความเข้าใจในการอ่าน 
       5. การน าไปใช้ ผู้อ่านต้องสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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       มิลเลอร์ (Miller, 1990: 2) ได้สรุปองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 
                   1. ด้านตัวผู้อ่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้เดิมของผู้อ่าน ความสนใจในการอ่าน 
จุดประสงค์ในการอ่าน และความสามารถในการสะกดค า 
                   2. ด้านส่ิงท่ีอ่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความยากของค าท่ีใช้ ล าดับค าหรือประโยคท่ีใช้ 
ความยาวของบทอ่าน และรูปแบบของบทอ่าน 

 
        บัคแมน และคณะ (Bachman and others, 1995: 89-93) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ

ของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังน้ี  
                    1. สติปัญญา ความหลากหลายในความสามารถของนักเรียนท่ีเรียนรู้จากบทอ่าน
สามารถบ่งชี้ได้จากแบบสอบมาตรฐาน ดังจะเห็นได้ว่า นักเรียนในแต่ละระดับจะมีประสิทธิภาพ
การอ่านต่างกัน แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีมีอายุสมองแตกต่างกันจะสามารถเข้าใจบทอ่านได้
แตกต่างกัน 
                    2. ค าศัพท์ จะแสดงถึงความหมายท่ีแต่ละคนเก็บไว้ในสมอง ความสามารถทาง
ค าศัพท์เป็นดรรชนีชี้ให้เห็นความสามารถที่จะเข้าใจบทอ่านได้ และค าศัพท์เป็นตัวแสดงโครงสร้าง
ความรู้ท่ีแต่ละคนใช้ในการตอบสนองบทอ่าน 

        3. ความสามารถด้านหน่วยค า  ถ้าแต่ละคนไม่รู้ความหมายค าศัพท์อาจใช้
ความสามารถในการวิเคราะห์รากค า (Roots) และวิภัตปัจจัย (Affixes) 

        4. ความจ าค าศัพท์ ถือเป็นหลักของการเริ่มต้นอ่านซึ่งมีแนวโน้มว่าแต่ละคนจะ
พัฒนาความสามารถในการจ าค าศัพท์ไปตามระดับชั้น เช่น ผู้ท่ีเรียนในชั้นสูงกว่าจะมีจ านวน
ค าศัพท์ท่ีจ าได้มากกว่า 

        5. ทัศนคติต่อการอ่านและการเรียนการสอนจากบทอ่าน  มีความเกี่ยวข้องกับ
ความส าเร็จในการอ่านเป็นความปรารถนาท่ีจะรู้และเข้าใจของผู้อ่านเอง  และเป็นตัวพยากรณ์
ความสามารถในการอ่าน 

        6. ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน  มีผลอย่างมาก
โดยเฉพาะในระดับเริ่มเรียนการอ่าน นักเรียนท่ีเรียนรู้ในการอ่านจากส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการอ่าน
จะมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าคนอื่น 
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        โอ ดอนเนล ไมเคิล และ วูด (O’ Donnell, Michael and Wood, 2004: 149-150)ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังน้ี 
                    1. ความรู้เดิม ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านท่ีสัมพันธ์กับเร่ืองมีผลอย่างมาก
ต่อความเข้าใจในการอ่าน 
                    2. การเชื่อมโยงความรู้ใหม่ การท่ีผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ได้ 
จะส่งผลให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจส่ิงต่างๆ ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
                    3. การจัดระบบความรู้ใหม่ การท่ีผู้อ่านสามารถจัดระบบความรู้ท่ีมีอยู่เข้ากับความรู้ใหม่
ท่ีได้รับ ซึ่งจะส่งผลผู้อ่านเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านอย่างแท้จริง และสามารถจดจ าข้อมูลความรู้ใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว แม่นย า และยาวนาน 
 

         สรุปได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถด้านภาษา ไวยากรณ์ ความรู้และประสบการณ์เดิม ความสามารถในการเชื่อมโยง
และจัดระบบความรู้ใหม่ ซึ่งส่ิงเหล่านี้มีความส าคัญส าหรับผู้อ่านในการท าความเข้าใจบทอ่าน 

 
3.4 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
 
      การอ่านเพื่อความเข้าใจต้องอาศัยทักษะหลายอย่าง  เพื่อท่ีจะพัฒนาขึ้นมาเป็น

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงว่าผู้อ่านเข้าใจในส่ิงท่ีอ่าน ดังท่ี
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ไว้ดังน้ี 
 

      มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2532: 54-57) กล่าวว่า “ความสามารถในการอ่านเพื่อ      
ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการอ่านท่ีต้องใช้ทักษะในการอ่านตามตัวอักษร การอ่านตีความ
และการอ่านโดยใช้วิจารณญาณ โดยผู้อ่านต้องสามารถบอกวัตถุประสงค์ของผู้แต่ง เข้าใจส านวน
ภาษาท่ีใช้ในเรื่อง จับใจความส าคัญของเรื่อง และสามารถพิจารณาความเหมาะสม และคุณค่า
ของเร่ืองท่ีอ่านได้” 

 
      ศรีวิไล พลมณี (2545: 135-136) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้

ว่าเป็นความสามารถในการเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ หรือตัวอักษรท่ีประสมกันเป็นกลุ่มค า 
ประโยคหรือข้อความ โดยต้องอาศัยการตีความโดยมีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการใช้
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ความหมายบริบทเข้าช่วยในการตีความให้ใกล้เคียงกับเจตนา อารมณ์ ความคิด และจุดประสงค์
ของผู้เขียน 

 
       โร สตุตท์ และเบิร์น (Roe, Stoodt. And Burn, 2001: 9) กล่าวถึงความสามารถใน

การอ่านเพื่อความเข้าใจว่า เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการสร้างความหมาย กล่าวคือ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมของผู้อ่าน ข้อมูลในบทอ่าน และบริบทการอ่าน เพื่อท่ีจะสร้าง   
ความเข้าใจให้เกิดขึ้น 

 
       สรุปได้ว่า  ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นความสามารถในการอ่านท่ี

ผู้อ่านสามารถรับรู้ความหมายของส่ิงท่ีอ่านได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียน  จับใจความส าคัญ
และบอกรายละเอียดของเร่ืองได้ โดยอาศัยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมของผู้อ่าน 
ข้อมูลบทอ่าน และบริบทการอ่าน และสามารถใช้ความรู้ทางด้านภาษาต้ังแต่ระดับค า โครงสร้าง 
และระดับความหมายรวมท้ังค า ชี้แนะท่ีอยู่ในบริบทท่ีอ่าน มาใช้ในการสร้างความหมายและท า
ความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง 
 
 

3.5 ระดับควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
 
      ระดับของการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงว่า ผู้อ่านมีความสามารถใน

การเข้าใจบทอ่านอยู่ในระดับใด นักวิชาการได้จ าแนกลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้อ่าน
เข้าใจในส่ิงท่ีอ่านไว้เป็นระดับต่าง ๆ ดังน้ี 
 

     มิลเลอร์ (Miller, 1990: 1) ได้แบ่งความเข้าใจในการอ่านไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 
     1. ระดับความเข้าใจตามตัวอักษรหรือข้อเท็จจริง ประกอบด้วยทักษะย่อย ดังน้ี 

1.1 บอกใจความส าคัญในแต่ละอนุเฉทได้ 
1.2 บอกรายละเอียดท่ีส าคัญและท่ีไม่ส าคัญในแต่ละอนุเฉทได้ 
1.3 เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 
1.4 ปฏิบัติตามค าแนะน าได้ 

                  2. ระดับความเข้าใจแบบตีความหรือสรุปลงความเห็น ประกอบด้วยทักษะย่อย ดังน้ี 
 2.1 ตอบค าถามโดยการใช้การตีความ 
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 2.2 อ้างอิงหรือสรุปความได้ 
 2.3 สามารถท านายความได้ 
 2.4 เข้าใจอารมณ์และจุดประสงค์ของผู้เขียน 
 2.5 ย่อความจากส่ิงท่ีอ่านได้ 
 2.6 เข้าใจความท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
 2.7 สรุปใจความส าคัญได้ 

                 3. ระดับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการประเมินหรือตัดสินส่ิงท่ีอ่านตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดขึ้น ประกอบด้วยทักษะย่อย ดังน้ี 

 3.1 สามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นได้ 
 3.2 สามารถประเมินค่าสิ่งท่ีอ่านได้ 
 3.3 สามารถเปรียบเทียบส่ิงท่ีอ่านได้ 
 3.4 สามารถแปลความหมายของเร่ืองได้ 
 3.5 สามารถบอกถึงความโน้มเอียงของผู้เขียนได้ 
 3.6 สามารถบอกเทคนิคท่ีผู้เขียนใช้ในงานเขียนได ้

    4. ระดับการอ่านอย่างสร้างสรรค์หรือการน าไปใช้ เป็นการท่ีสามารถน าส่ิงท่ีได้จากการอ่าน
ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การอ่านประยุกต์หรือการอ่านอย่าง
บูรณาการ ประกอบด้วยทักษะย่อย ดังต่อไปน้ี 

 4.1 สามารถน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 4.2 สามารถน ากิจกรรมที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ได้ 
 4.3 สามารถน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านมาเขียนอย่างสร้างสรรค์ได้ 

 
 เมื่อพิจารณาระดับการแบ่งการอ่านของมิลเลอร์ (Miller, 1990: 1) ผู้วิจัยได้แบ่งการอ่าน
เพื่อความเข้าใจออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับข้อเท็จจริง ระดับตีความ ระดับการประเมินค่า และ
ระดับสร้างสรรค์ มาก าหนดเป็นทักษะย่อยท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตำรำงที่ 1      การเปรียบเทียบระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจในกับทักษะย่อยในการอ่าน 
 

ระดับกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ            ทักษะย่อย 
       1. ระดับข้อเท็จจริง      - การรู้ความหมายของค า 

     - การจับใจความส าคัญ 
     - การหาความจริงของเร่ือง 

       2. ระดับตีความ      - การสรุปเร่ืองราวท่ีอ่านเป็นคติหรือส านวนสุภาษิต 
     - การเข้าใจอารมณ์ของผู้เขียน 
     - การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า 
     - การชี้อุปนิสัยของตัวละครในเร่ือง 
     - การชี้วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง 

       3. ระดับการประเมินค่า      - การพิจารณาเหตุผลท่ีท าให้ชวนเชื่อ  
     - การพิจารณาความเหมาะสม คุณค่าและการยอมรับ  
       ส่ิงท่ีอ่าน 

       4. ระดับสร้างสรรค์       - การน าสิ่งท่ีได้จากการอ่านมาแก้ปัญหาได้ 
      - การน ากิจกรรมจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
การจัดแบ่งระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จะประกอบด้วยความเข้าใจใน

การอ่านตามล าดับขั้นจากง่ายไปหายาก  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกในระดับพื้นฐานก่อนจะไปใน      
การอ่านในระดับท่ีสูงขึ้น โดยผู้วิจัยแบ่งระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจได้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับ
ข้อเท็จจริง ระดับตีความ ระดับการประเมินค่า และระดับสร้างสรรค์ 

 
         3.6 เกณฑ์กำรวัดประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
 

      การวัดความเข้าใจเป็นส่ิงส าคัญจะช่วยให้ทราบระดับความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจได้ชัดเจนและถูกต้อง นักวิชาการจึงได้เสนอแนวทางการวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจไว้ ดังน้ี 
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      อัจฉรา วงศ์โสธร (2539: 154-155) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านว่า
พิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์ท่ีก าหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อยและ
เกณฑ์ท่ีก าหนดตามความสามารถรวม ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ความสามารถทางการอ่านท่ีเป็นเกณฑ์แบบย่อย ได้แก่ 
      1.1 ความรูทางด้านค า ศัพท์ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจค าศัพท์

และส านวนต่างๆ 
      1.2 ความรู้ด้านไวยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้                

ด้านไวยากรณ์ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับค า สรรพนาม ความเชื่อมโยงของเน้ือความ เช่น การใช้
ค าสันธาน ค าบุพบท การก าหนดหน้าที่ของภาษาว่าเป็นการขอร้องเชื้อเชิญหรืออนุญาต เป็นต้น 

2. ความสามารถทางการอ่านท่ีเป็นเกณฑ์แบบรวม ได้แก ่
      2.1 ความสามารถในการเรียบเรียงความ หมายถึง ความสามารถในการท า 

ความเข้าใจบทอ่าน และสามารถตอบค า ถามโดยเรียบเรียงถ้อยค า ใหม่ให้ได้ใจความเดิมหรือ
สามารถตอบค าถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียงล าดับข้อความได้โดยใช้ความรู้ในด้านค าศัพท์
และความรู้ในด้านไวยากรณ์ 

         2.2 ความสามารถในการอ่านข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียด  หมายถึง 
ความสามารถในการโยงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องเข้ากับใจความส าคัญของเรื่องได้ว่าเป็น
รายละเอียดสนับสนุนหรือเป็นรายละเอียดท่ีให้ข้อมูลขัดแย้งกัน และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
รายละเอียดต่างๆ 

     2.3 ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง ความสามารถใน 
การระบุแก่นเร่ือง หัวเรื่อง และใจความส าคัญของเร่ืองท่ีอ่านได้ 

     2.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินความส าคัญของเน้ือความและ
สุนทรียศาสตร์ของการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจ วิเคราะห์ ประเมิน
และสรุปบทอ่านได้ว่า เป็นสารประเภทใด ใช้ลีลาภาษาแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ  เข้าใจ
เจตนา ทัศนคติของผู้เขียนท่ีแฝงอยู่ วิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นได้ ตลอดจนสามารถ
ประเมินบทอ่านได้ว่ามีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อมและใช้ภาษาได้กระชับหรือไม่ 
 
           สรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจมีเทคนิคต่างๆ ดังน้ัน ผู้วัด
จะต้องเลือกลักษณะของแบบวัดให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  จุดประสงค์การจัด 
การเรียนรู้เพื่อให้ประเมินได้เท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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      การอ่านวรรณคดีไทยจะต้องอาศัยการอ่านเพื่อท าความเข้าใจเน้ือหาสาระของเรื่อง  
ซึ่งในการวัดและประเมินผลการอ่านเพื่อความเข้าใจ จ าเป็นต้องใช้การเขียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ใน
ทางการเรียนวรรณคดีไทย ว่านักเรียนมีความเข้าใจและเกิดการพัฒนาหรือไม่ ดังกลวิธีมัลติพาร์ท 
ท่ีครูให้นักเรียนอ่านท าความเข้าใจบทอ่านและหนังสือเรียน และสามารถพัฒนาเป็นงานเขียนของ
ตนเองได้ 

 
 4. กำรเขียนเรียงควำมเชิงวิชำกำร 
 

   4.1 ควำมหมำยของเรียงควำมเชิงวิชำกำร 
 

          เรียงความเชิงวิชาการ เป็นงานเขียนร้อยแก้วชนิดหน่ึงท่ีผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเร่ืองราว 
ความรู้ ความคิด และทัศนคติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีนักวิชาการได้ให้นิยามของการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการไว้ ดังต่อไปน้ี 
 
          ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2553: 22) กล่าวว่า เรียงความเชิงวิชาการ คือ งานเขียนท่ี
แสดงความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการ ท่ีถ่ายทอด
ออกมาเป็นเรื่องราวด้วยถ้อยค าส านวนท่ีเรียบเรียงอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นท่ี
ผู้เขียนต้องการน าเสนอได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
                      สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2554: 32) ได้ให้ความหมายของเรียงความเชิงวิชาการ ไว้ว่า งานเขียน
ท่ีแสดงจุดยืนของผู้เขียนในเรื่องน้ันบนพื้นฐานของหลักฐานจากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีค้นคว้ามา
เพื่อประกอบการเขียน 
 
  ดัฟฟิน (Diffin,1998) ได้ให้ความหมายของเรียงความเชิงวิชาการ ไว้ว่า งานเขียน
ท่ีแสดงความคิดเห็น โดยการใช้ข้อมูลในเชิงลึก เช่น เอกสาร ต ารา เพื่อน ามาสนับสนุนให้มี     
ความน่าเชื่อถือ 
 
                        สรุปได้ว่า การเขียนเรียงความวิชาการ หมายถึง การรวบรวมข้อมูล ถ่ายทอด
ออกมาเป็นเรื่องราวด้วยถ้อยค าส านวนท่ีเรียบเรียงอย่างชัดเจน มีอ้างอิงเหตุผลสนับสนุนข้อมูล
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ความคิดท่ีน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล สามารถส่ือความได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การเขียน 
หลักการใช้ภาษาและโครงสร้างของเรียงความ รวมท้ังอ้างอิงแหล่งข้อมูลในงานเขียนได้อย่างถูกต้อง 
 

    4.2 องค์ประกอบของเรียงควำมเชิงวิชำกำร 
 
            การเขียนเรียงความเชิงวิชาการให้ประสบความส าเร็จน้ัน ต้องอาศัยองค์ประกอบ

ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบ  
การเขียนเรียงความไว้ ดังน้ี 

 
สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2554: 37 - 43) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเรียงความเชิงวิชาการ

ว่าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนต้น ส่วนเน้ือหา และส่วนท้าย โดยในแต่ละส่วนจะมีองค์ประกอบ
ย่อยต่างๆ ดังน้ี 

1. ส่วนต้น จะประกอบด้วย ชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ข้อมูลผู้เขียน และบทคัดย่อ 
2. ส่วนเน้ือหา จะมีส่วนประกอบ ดังน้ี 

  2.1 ส่วนความน า ในเรียงความบทหน่ึงๆ ความน าอาจมีความยาว
มากกว่าหน่ึงย่อหน้าเพื่อเกริ่นน าเน้ือหาที่ตามมาในเรียงความ โดยมีการกล่าวน าแบบต่างๆ ได้แก่ 

   2.1.1 กล่าวน าแบบกว้างๆ ในส่วนความน า ผู้เขียนจะเริ่มมีการกล่าว
แนะน าหัวข้อท่ีก าลังจะเขียนแบบกว้างๆ ประโยคแรกๆ ในความน าควรท าให้ผู้อ่านสนใจ อ่านแล้ว
เห็นว่าเป็นหัวข้อส าคัญและอยากติดตาม หรือสนใจใคร่หาความกระจ่างในเร่ืองน้ัน 

   2.1.2 แนะน าประเด็นส าคัญ ผู้เขียนต้องท าให้ผู้อ่านเห็นด้วยกับ
ความคิดท่ีผู้เขียนแสดงเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึง กล่าวคือ เมื่อผู้อ่านอ่านแล้ว ควรเข้าใจว่า ท าไม
ผู้เขียนจึงคิดเช่นน้ัน 

   2.1.3 นิยามศัพท์ ผู้เขียนควรนิยามศัพท์เพื่อจะท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจความคิดท่ีผู้เขียนเสนอ ศัพท์ท่ีเลือกนิยามไม่ควรมีมากเกินไป ควรนิยามเฉพาะศัพท์เฉพาะ
หรือศัพท์ท่ีเป็นแนวคิดหลักของเร่ือง หรือชื่อทฤษฎีโดยบอกความหมาย 

  2.1.4 เสนอข้อความแนวคิดหลัก หลังจากท่ีผู้เขียนระบุประเด็นและ
นิยามศัพท์ส าคัญแล้ว ก็ต้องน าเสนอข้อความแนวคิดหลัก หรือ ค ากล่าวอ้างหลัก ซึ่งควรมีลักษณะ
ท่ีท าให้ผู้อ่านมองเห็ฯโครงร่างเน้ือหาของเรียงความด้วย 
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  2.1.5 ชวนให้สงสัย ในการเขียนเรียงความ  ผู้เขียนคาดหวังว่า เมื่อคนท่ี
เห็นไม่ตรงกับเราได้อ่านส่ิงท่ีเราเขียนแล้ว จะเปล่ียนใจมาเห็นด้วย ผู้เขียนต้องหาเหตุผลมา
สนับสนุนแนวคิดหลักท่ีเสนอ 

 3. ส่วนเน้ือเร่ือง ผู้เขียนจะกล่าวถึงทฤษฎี ให้ข้อมูล บอกขั้นตอน และน าเสนอข้อ
วิพากษ์ต่างๆ ไม่ว่าส่วนเน้ือเร่ืองจะมีกี่ย่อหน้า แต่ละย่อหน้าต้องมีประโยคใจความส าคัญท่ีเสนอ
ความคิดหลักของย่อหน้านั้น ประโยคอื่นๆ ในย่อหน้าเดียวกันถือเป็นประโยคสนับสนุน ท่ีท าหน้าท่ี
อธิบายหรือขยายความความคิดหลักน้ัน 

4. ส่วนสรุป เป็นย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความ ท าหน้าที่สรุปประเด็นส าคัญๆ ของส่วนเน้ือ
เร่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดหลักของเรียงความบทน้ัน เน้ือความในบทสรุปต้องต่อเน่ืองมาจาก
ส่วนเน้ือเร่ืองอย่างมีเหตุมีผล 

  5. เอกสารอ้างอิง หลักฐานจากเอกสาร ต ารา ท่ีน ามาสนันสนุนความคิดของผู้เขียนให้มี
ความน่าเชื่อถือ 

 
 หลิง (Ling, 2009) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเรียงความเชิงวิชาการ ไว้ดังน้ี 
   1. ชื่อเร่ือง ท าหน้าท่ีเป็นความคิดรวบยอดของเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านทราบสาระส าคัญของ
งานเขียน 
   2. บทน า ผู้เขียนน าเสนอให้ผู้อ่านทราบประเด็นหลักและประเด็นย่อยของเร่ือง เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้อ่านเข้าสู้เน้ือเรื่อง โดยท าได้หลายวิธี ได้แก่ กล่าวถึงความเป็นมาของหัวข้อ การให้
ค านิยาม ยกประเด็นส าคัญขึ้นมากล่าวและเชื่อมโยงไปสู่เน้ือเร่ือง 
   3. เน้ือเร่ือง ส่วนท่ีน าเสนอความรู้ ความเข้าใจของผู้เขียนท่ีถ่ายทอดไปยังผู้อ่าน โดยใน
แต่ละย่อหน้าจะน าเสนอใจความส าคัญและมีรายละเอียดมาสนับสนุน โดยใช้การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน ามาโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิดของผู้เขียน 
   4. ส่วนสรุป เป็นความคิดท้ังหมดท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอในเรียงความเชิงวิชาการ 
   5. ส่วนอ้างอิง ท่ีมาของข้อมูลประกอบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ  

 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการประกอบด้วย 5 ส่วนส าคัญ คือ     

ชื่อเรื่อง บทน า เน้ือเร่ือง สรุป และการอ้างอิง ซึ่งในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการน้ันไม่สามารถ
ขาดส่วนใดส่วนหน่ึงได ้
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     4.3 ขั้นตอนกำรเขียนเรียงควำมเชิงวิชำกำร 
  
  การเขียนเรียงความเชิงวิชาการมีขั้นตอนการเขียนท่ีเป็นกระบวนการ  โดยเริ่มต้ังแต่       
การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเขียน ตลอดจนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์          
ซึ่งนักวิชาการได้เสนอขั้นตอนในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการไว้ ดังน้ี 
 
  แกลโลเวย์ (Galloway, 2008) ได้อธิบายขั้นตอนในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการไว้ดังน้ี 
  1. ขั้นเริ่มต้น ผู้เขียนจะต้องทราบวัตถุประสงค์ในการเขียน เพื่อจะได้ก าหนดหัวข้อในการเขียน
ได้อย่างถูกต้อง 
 2. ขั้นส ารวจตนเอง ผู้เขียนจะต้องส ารวจตนเองว่ามีความรู้ในหัวข้อท่ีจะเขียนมากน้อย
เพียงใด เพื่อจะได้หาแหล่งความรู้เพิ่มเติมมาประกอบ 
 3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสาร ต ารา งานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีจะเขียน 
 4. ขั้นการคัดเลือกข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร ต าราวิชาการต่างๆ มาจัดระบบ       
โดยคัดลอกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขียนและเขียนรายการอ้างอิงก ากับไว้ เพื่อจะได้สะดวกใน        
การน ามาประกอบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการต่อไป 
 5. ขั้นการคัดเลือกข้อมูลครั้งท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้คัดเลือกไว้มาพิจารณาอีกครั้ง โดยคัดเลือก
แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ 
 6. ขั้นการเขียนโครงร่าง ผู้เขียนจะต้องเรียงล าดับเน้ือหาในการน าเสนอประเด็นต่างๆ ใน
แต่ละย่อหน้า 
 7. ขั้นการเขียนตามโครงร่าง โดยเขียนเน้ือหาสาระในแต่ละประเด็น พร้อมท้ังยกเหตุผล 
ข้อมูลมาประกอบให้มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
 8. ขั้นตรวจสอบภาษา ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบการสะกดค า การแบ่งวรรคตอน            
และเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง 
 9. ขั้นการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ผู้เขียนน าเสนอเรียงความเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
 

คริสซิส และคณะ (Crisis and other, 2012) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการไว้ ดังน้ี 

1. การก าหนดหัวข้อ โดยจะต้องเป็นหัวข้อท่ีผู้เขียนมีความรู้และสามารถหาข้อมูลมา
สนับสนุนได้อย่างเพียงพอ 

http://ezinearticles.com/?expert=Kenneth_Joe_Galloway
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2. การก าหนดโครงร่าง ผู้เขียนจะก าหนดทิศทางของงานเขียนและเรียงล าดับใน          
การน าเสนอเน้ือหาประเด็นต่างๆ เพื่อจัดระบบความคิดก่อนท่ีจะลงมือเขียนจริง 

3. การเขียนร่างในครั้งแรก โดยจะเขียนรายละเอียดในแต่ละประเด็น ตามท่ีได้ก าหนด
โครงร่างเรียงความเชิงวิชาการไว้ 

4. การจัดแบ่งเน้ือหาตามย่อหน้า น าเสนอประเด็นส าคัญโดยแยกเป็นประเด็นละหน่ึงย่อหน้า 
ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีอย่างน้อย 3 ประโยค  

 5. การอ้างอิง ในแต่ละประเด็นท่ีน าเสนอจะต้องมีการอ้างอิงข้อมูลหรือค าพูด เพื่อท าให้
งานเขียนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

 6. การเขียนร่างในครั้งท่ีสอง เพิ่มเติมในแต่ละย่อหน้าที่ยังไม่สมบูรณ์ 
 7. ความเชื่อมโยงระหว่างย่อหน้า ผู้เขียนจะต้องเขียนให้เน้ือหามีความเชื่อโยงกันในแต่ละ

ย่อหน้า ซึ่งอาจจะใช้วลีเป็นค าเชื่อมได้ 
 8. การเขียนร่างในขั้นสุดท้าย ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบรูปแบบการเขียน การสะกดค าและ

ไวยากรณ์ โดยการอ่านทบทวนอีกครั้งก่อนจะลงมือเขียนเรียงความเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
 
 สรุปได้ว่า การเขียนเรียงความเชิงวิชาการมีขั้นตอนในการเขียนเริ่มต้นจากการก าหนด
หัวข้อ จากน้ันผู้เขียนส ารวจตัวเองว่ามีความรู้ในเรื่องท่ีเขียนมากน้อยเพียงใด และค้นหาเอกสาร 
ต าราต่างๆ เพื่อน ามาประกอบงานเขียนให้มีความน่าเชื่อถือ ผู้เขียนจึงลงมือเขียนเรียงความเชิง
วิชาการตามรูปแบบ จากน้ันทบทวนงานเขียนอีกครั้งเกี่ยวกับการสะกดค า ไ วยากรณ์ และ       
การเชื่อมโยงกันระหว่างย่อหน้า จึงสามารถเขียนออกมาเป็นเรียงความเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ได้ 
 

4.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเขียนเรียงควำม 
  

      การเขียนเรียงความเชิงวิชาการเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะเป็นทักษะท่ีค่อนข้างซับซ้อนกว่าทักษะอื่น  และมีองค์ประกอบในการเขียน
เช่นเดียวกับการเขียนเรียงความ คือ ส่วนน า เน้ือเรื่อง และส่วนสรุป แต่มีการเพิ่มส่วนอ้างอิง
ตอนท้าย เน่ืองจากการเขียนเรียงความเชิงวิชาการเป็นการเขียนท่ีมีการอ้างอิงเหตุผลสนับสนุน
ความคิดให้มีความน่าเชื่อถือ รวมท้ังอ้างอิงแหล่งข้อมูลในงานเขียน ดังน้ันในการสอนการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการครูจึงสอนเช่นเดียวกับการสอนเขียนเรียงความ โดยจัดกิจกรรมการเรียน  
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การสอนให้มีลักษณะท่ีน่าสนใจ ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน นักวิชาการได้
เสนอแนะแนวทางการสอนเขียนเรียงความไว้ดังน้ี 
 

     สมพร มันตะสูตร (2526:  150-152) ได้กล่าวถึงแนวการสอนการเขียนเรียงความสรุป     
ได้ดังน้ี 

    1.ให้นักเรียนเลือกเรื่องท่ีจะเขียนด้วยตนเอง ครูอาจชี้แนะเรื่องท่ีเหมาะสมกับวัย
นักเรียน     

2. ยั่วยุให้นักเรียนเกิดความอยากท่ีจะแสดงออกทางความคิดผ่านการเขียนด้วย             
การชักชวน สนทนาถึงส่ิงท่ีน่าสนใจที่อยู่รอบตัว อาจเป็นส่ิงแวดล้อมเหตุการณ์ เหตุการณ์ หรือข่าว
ประจ าวัน 

3. ใช้อุปกรณ์การสอนท่ีเหมาะสม เช่น หุ่นรูปสัตว์ต่าง ๆ ภาพหุ่นจ าลองของจริง เพื่อฝึกให้
เขียนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร หรือเขียนเรียงความตลอดเร่ือง 

4. น าตัวอย่างการเขียนย่อความท่ีดี มาให้นักเรียนอ่านมาก ๆ  
5.ให้นักเรียนผูกเรื่องจากค าศัพท์ท่ีครูให้ หรือนักเรียนรวบรวมค าแปลกๆจากหนังสือพิมพ์

แล้วน ามาผูกเรื่องใหม่เป็นการส่งเสริมจินตนาการ 
6.ครูและนักเรียนช่วยกันวางโครงเรื่องท่ีน่าสนใจ แล้วให้นักเรียนเขียนเร่ืองตามโครงเรื่องท่ี

ได้วางไว้ 
7. การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ครูต้องแนะน าแหล่งข้อมูลท่ีจะศึกษาและวิธีเขียน

เรียงความเชิงวิชาการให้ก่อน 
8. เมื่อพบข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นการจัดล าดับเรื่องราว การใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร การผูก

ประโยค ครูต้องแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเรียนทุกคน และน าข้อบกพร่องท่ีเสนอหน้าชั้น
พร้อมท้ังแก้ไขให้ดูเป็นแบบอย่าง 

9.  คัดเลือกผลงานเรียงความท่ีดีของนักเรียนในชั้นมาอ่านให้นักเรียนฟังเพื่อส่งเสริมด้านก าลังใจ
ท่ีจะเขียนให้ดีขึ้น 
            10.  ให้นักเรียนเขียนแสดงอารมณ์และพฤติกรรมท่ีนักเรียนคาดว่าตนเองจะท าเมื่อเกิด
อารมณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียด เป็นต้น 
            11. ให้ถอดค าประพันธ์หรือสุภาษิต แล้วเขียนเรียงความท่ีดี สละสลวย 
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 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 176) ยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับการสร้าง
บรรยากาศท่ีดีให้เกิดขึ้นในการเรียนการสอนเขียนเรียงความไว้ว่า การสอนน้ันบรรยากาศท่ีจะ
เอื้ออ านวยในด้านการเขียนเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนเขียนเรียงความได้คล่อง มี
ความรู้สึกอยากเขียน ครูสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีดีให้เกิดขึ้น เช่น ตัวครูเองมีบุคลิกภาพท่ีดี หน้าตา
ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองมีความเห็นอกเห็นใจ พร้อมท่ีจะให้ค าแนะน า และชื่นชมกับผลงานท่ี
นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้น นอกจากน้ีการให้นักเรียนได้มีโอกาสช่วยกันเขียนร่วมกันท้ังชั้นบ้าง เป็น
กลุ่มย่อยบ้างเป็นรายบุคคลบ้าง ก็จะท าให้บรรยากาศไม่ซ้ าซาก 

 
 สรุปได้ว่า การเขียนเรียงความมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีครูสามารถเลือกวิธีการปรับใช้

ให้เหมาะกับนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียน กระตุ้นให้นักเรียนไม่เกิด                      
ความเบื่อหน่ายในการเรียน 

  
4.5 กำรวัดและประเมินผลงำนเขียน 
 

       การประเมินผลงานเขียนเป็นกระบวนการส าคัญท่ีช่วยให้นักเรียนรับรู้ศักยภาพ และ
พัฒนาความสามารถทางการเขียนของตนไปในทิศทางที่เหมาะสม ดังน้ัน การประเมินผลการเขียน
จึงจ าเป็นต้องมีเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจผลงานได้อย่างถูกต้อง เท่ียงตรง          
ซึ่งนักวิชาการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ในการตรวจประเมินผลการเขียนไว้ดังต่อไปน้ี 
 

      ศุภวรรณ  สัจจพิบูล (2553: 17) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินงานเขียนวิชาการตาม
ระดับความสามารถของผู้เรียนในแต่ละด้าน ด้านละ 4 ระดับ รวม 4 ด้าน ดังน้ี 

      1. ด้านการน าเสนอเน้ือหา พิจารณาจากการน าเสนอเน้ือหาได้อย่างชัดเจนตรง
ประเด็น มีความเป็นเอกภาพ เลือกใช้กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาได้อย่างสอดคล้องกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงค์งานเขียน และเขียนได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการแต่ละประเภท 

      2. ด้านการเรียบเรียงความคิด พิจารณาจากการล าดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ
สมเหตุสมผล เชื่อมโยงความคิดท้ังในและระหว่างย่อหน้าได้อย่างต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน ขยาย
ความคิดส าคัญของเร่ืองได้อย่างชัดเจน รอบด้านและแสดงเหตุผลประกอบความคิดท่ีสอดคล้อง
กับประเด็นหลักและหัวข้อเร่ือง 
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       3. ด้านหลักการใช้ภาษา พิจารณาจากการเลือกใช้ค าศัพท์วิชาการและใช้รูปประโยค
ได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาได้หลากหลาย เลือกใช้ระดับภาษาท่ีเหมาะสมกับงานเขียนเชิงวิชาการ
รวมท้ังสะกดค า เว้นวรรคตอนและใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างถูกต้อง 
       4. ด้านการใช้แหล่งข้อมูล พิจารณาจากการคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีมี    
ความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน อ้างอิงและเขียนรายการอ้างอิงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน สม่ าเสมอ 
และถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิงวิชาการ 
 

กันนิง (Gunning, 2002: 133) ได้ให้แนวทางไว้ กล่าวคือ มีการก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนผลงานการเขียน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน (scoring rubrics) ตามระดับความสามารถ
ของผู้เรียนในแต่ละด้าน ด้านละ 4 ระดับ รวม 5 ด้าน ดังน้ี 

1. เน้ือหา พิจารณาจากความสมบูรณ์และความชัดเจนของหัวข้อเรื่องท่ีเขียน พร้อมท้ัง
การขยายใจความส าคัญ ท่ีประกอบด้วยตัวอย่างท่ีน่าสนใจ  

2. การเรียบเรียงเรื่องราว พิจารณาจากการแสดงรูปแบบการเรียบเรียงเรื่องราวท่ีชัดเจน 
ส่วนประกอบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคใจความส าคัญ และอยู่ในล าดับท่ีเหมาะสม การใช้
สัญลักษณ์แทนหรือใช้กลวิธีต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับความคิด 

3. โครงสร้างประโยค พิจารณาจากการใช้โครงสร้างประโยค ท่ีมีความหลากหลาย และใช้
ประโยคได้ถูกต้องตามไวยากรณ์ 

4. การเลือกใช้ค า พิจารณาจากการเลือกใช้ค าได้อย่างเหมาะสมและหลายหลาย และใช้
ค าที่มีความหมายชัดเจน 

5. กลไกทางภาษา พิจารณาจากจ านวนข้อผิดพลาดในการใช้กลไกทางภาษาใน
ระดับพื้นฐาน 

 
 สรุปได้ว่า การประเมินงานการเขียนเรียงความเชิงวิชาการควรพิจารณาความสามารถใน
ด้านกระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วย การน าเสนอเน้ือหา การเรียบเรียงความคิด และการใช้
แหล่งข้อมูล และด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา ประกอบด้วย การเลือกใช้ค า ประโยค 
ระดับภาษา และกลไกภาษา ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินงานเขียนควรมีความชัดเจนและ
ครอบคลุมความสามารถทางการเขียนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การประเมินผลการเขียนมีประสิทธิภาพ 
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5. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 
   5.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ของ

นักเรียน นักวิชาการได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังน้ี 
 
          ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2541: 18) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถึงความสามารถทางเรียนหลังจากได้เรียนเน้ือหาของวิชาใดวิชาหน่ึงแล้ว 
 
         เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549: 16) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ผลการเรียนรู้

ท่ีแต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วในอดีตหรือปัจจุบัน โดยจะประเมินความรู้ทางด้านเน้ือหา   
เชิงวิชาการเป็นหลัก 

  
         ฮาลาดีนา (Haladyna, 2002: 85-86) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางเชาว์ปัญญาทุกประเภทท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมด้านความรู้ เช่น ความจ า ความเข้าใจ มโนทัศน์และหลักการ และ
พฤติกรรมด้านทักษะอันได้แก่พฤติกรรมการปฏิบัติท่ีสังเกตได้ เช่น ทักษะการอ่าน เป็นต้น 
ตลอดจนหมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และทักษะ ท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
วิธีการท่ีซับซ้อนขึ้น เช่น การแสดงความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
        เรย์นอลด์ส ลิฟวิงตัน และ วิลล์สัน (Raynolds, Livingston and Willison, 2006: 5) 

กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีได้จากการประเมินความรู้และทักษะในด้านเน้ือหา
ทางวิชาการซึ่งปัจเจกบุคคลได้รับจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

 
       สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงความสามารถ

ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของนักเรียนในเน้ือหาสาระท่ีศึกษาหรือหลังจากได้รับกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้จากสาระการเรียนรู้หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไปแล้ว 

 



58 
 

5.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ดังน้ันครูจึงควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดังน้ี 

 
     สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 4-5) กล่าวถึง องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย สรุปได้ดังน้ี 
     1. พฤติกรรมทางภาษาไทยท่ีผู้เรียนแสดงออกด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึง

พฤติกรรมด้านจิตพิสัยของผู้เรียนด้วย 
     2. พฤติกรรมเฉพาะทางภาษาไทย คือการวิเคราะห์ส่วนย่อยของพฤติกรรมทางภาษา 

คือ ความจ า ความเข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า พฤติกรรมนี้จะเน้นแตกต่างกัน
ไปส าหรับผู้เรียนท่ีมีวัย เพศ และอายุ แตกต่างกัน 

     3. ความต้องการและความสนใจเฉพาะของผู้เรียน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ เพศ วัย อายุ และ
สภาพแวดล้อมตลอดจนการเล้ียงดูอบรมจากทางบ้าน 

     4. วัตถุประสงค์การสอนภาษาไทย ท่ีครูผู้สอนต้ังขึ้นและต้องการให้นักเรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์ดังกล่าว 

     5. โปรแกรมการสอนท่ีก าหนดไว้ในระยะยาว รวมถึงกิจกรรมท่ีจัดในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน 

     6. การวัดและประเมินผล ควรมีการวัดผลหลายวิธี 
     7. ผลการเรียนของนักเรียนจะเป็นเครื่องชี้ว่าผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามเกณฑ์

ท่ีก าหนดตามวัตถุประสงค์มากหรือน้อย 
 

     บลูม (Bloom, 1971: 167-176) ได้ศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 

     1. พฤติกรรมทางด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถด้านต่างๆของนักเรียน 
ประกอบด้วยความถนัดและพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน 
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                 2. ด้านจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์ท่ีท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ได้แก่ ความสนใจ 
เจตคติต่อการเรียนรู้ การยอมรับ ความสามารถของตน ลักษณะเหล่าน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือคงอยู่ได้ 

     3. คุณภาพการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ประสิทธิผลซึ่งนักเรียนจะได้รับผลส าเร็จใน   
การเรียนรู้ ได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ การเสริมแรงจากครู     
การแก้ไขข้อผิดพลาด และการรู้ผลสะท้อนของการกระท า 

 
       สรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  คือ     

ด้านตัวของนักเรียนเองและสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว เช่น การจัดการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียน
เป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลในการท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
5.3 กำรวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

 
        การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงความสามารถของตนเอง และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ นอกจากน้ียังช่วยครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังน้ี 
 

     สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 95-96) กล่าวถึง เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย โดยการอ้างหลักเกณฑ์ของบลูม (Bloom) มาประยุกต์ใช้มีท้ังหมด 6 ขั้น คือ ความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ดังน้ี 

     1. วัดความรู้ – ความจ า คือ ความสามารถในการระลึกได้ถึงเรื่องราวต่างๆท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

     2. วัดความเข้าใจ คือ ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความได้ 
ค าถามประเภทน้ีควรเป็นข้อความใหม่ท่ีครูก าหนดสถานการณ์ขึ้น 

     3. วัดการน าไปใช้ คือ ความสามารถท่ีจะน าเอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีได้เรียนรู้
มาไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 

      4. วัดการวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลการล าดับ
เหตุการณ์ในเร่ือง การวิเคราะห์โวหารในการเขียน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์หรือเจตนาของผู้เขียน 
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        5. วัดการสังเคราะห์ คือ ความสามารถในการสรุปเรื่องราวหรือเหตุการณ์น้ันๆ เป็น
มโนทัศน์ คติ ส านวนสุภาษิต ตลอดจนคาดคะเนหรือท านายผลท่ีคาดว่าจะเกิดตามมาจาก
เหตุการณ์ หรือการกระท าน้ันบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีมีอยู่ 

        6. วัดการประเมินค่า คือ การตัดสินคุณค่าของงานเขียนเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ด้านข้อคิด 
คุณค่า ทรรศนะของผู้เขียน ความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ การกระท าของบุคคล
หรือตัวละคร ตลอดจนการประเมินข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นน้ันๆ 

 
        สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 346) ให้ข้อเสนอแนะในการวัดผล

ประเมินผลการเรียนภาษาไทยไว้ดังน้ี เพื่อให้การวัดผลครอบคลุมเน้ือหาในหลักสูตรได้อย่างท่ัวถึง 
ควรจะได้ออกข้อสอบเป็นแบบปรนัย (objective) และเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choices) ซึ่ง
ถ้าจะให้ดีควรเป็นแบบ 5 ตัวเลือก หรืออย่างน้อยก็เป็น 4 ตัวเลือก ท้ังน้ีเพื่อช่วยให้ครูถามได้มาก
ข้อขึ้น และการตรวจให้คะแนนก็ด าเนินไปได้โดยง่าย 

 
       สรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีต้องมีความตรงตาม

จุดประสงค์ และต้องผ่านการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติว่าสามารถเชื่อถือได้ เน้ือหาในการออก
ข้อสอบควรครอบคลุมจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยท้ังหมด  

 
5.4 ประโยชน์ของกำรวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาของนักเรียน และประสิทธิภาพการสอน

ของครู เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้  จึงถือว่าการเรียนการสอนของครู
ประสบความส าเร็จ นักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังน้ี 

 
       สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 341-343) กล่าวถึงประโยชน์ของ

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ดังน้ี 
      1. ช่วยให้ครูได้ทราบสถานภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
      2. เป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น เพราะนักเรียน

จะต่ืนตัวอยู่เสมอ และได้ทราบความก้าวหน้าของตน 
      3. ช่วยให้ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆตามความสามารถได้เหมาะสม เพราะถ้าจัด

นักเรียนในกลุ่มเดียวกันให้มีความสามารถทางการเรียนรู้อยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน    
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การจัดการเรียนรู้ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากน้ีครูยังสามารถจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริมทักษะทาง
ภาษาให้เป็นพิเศษในกลุ่มนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  และ
สามารถเรียนรู้ได้ทันนักเรียนกลุ่มอื่น 

     4. เป็นการประเมินผลการสอนของครูว่ามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
มากน้อยเพียงใด และควรปรับปรุงด้านใดบ้าง 

     5. ช่วยในการวินิจฉัย และท านายผลการจัดการเรียนรู้ และยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การท่ีจะตัดสินใจการด าเนินการจัดการเรียนรู้ว่าส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 

     6. เป็นวิธีการหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ คือ เป็นการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้
ทดลองความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้ 

     7. ช่วยให้ครูสามารถให้คะแนนนักเรียนได้ถูกต้อง 
 
      สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 16-17) กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปได้ดังน้ี 
      1. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

                  2. น าผลการประเมินเสนอผู้ปกครอง เพื่อจะได้รู้ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ซึ่งจะได้หาทางส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น 
                  3. น าผลการประเมินไปปรับปรุงส่ือการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน 
                  4. ผู้บริหารสามารถใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
                  5. น าผลการประเมินไปใช้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ขณะท่ีครูท าการสอนแล้ว น าปัญหาน้ันมาศึกษาทดลองเพื่อหาค าตอบผลของค าตอบจะใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป 

 
      ศิริเดช สุชีวะ (2546: 60-61) ได้กล่าวถึงการน าผลการเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนไปใช้ไนด้านต่างๆ ดังน้ี 
                 1. ท าให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
      2. ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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      3. ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนก าหนดแนวทาง
การศึกษาและการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
     4. ใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาและ
รับรองผลการศึกษา 
  

      สรุปได้ว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอน  
กล่าวคือ นักเรียนจะได้ทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง รวมท้ังจุดเด่นและจุดด้อยเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริมให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น  และครู ผู้สอนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสอนของตนเองว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตน และน าผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 

6. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
   6.1 งำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรสอนวรรณคดีไทย 
 
          ธิติรัตน์ วิเชียรมงคลกุล (2548) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ท่ีมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4MAT จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้
แบบปกติ จ านวน 30 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักร        
4 MAT มีเจตคติต่อวรรณคดีไทยและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  
           ศิธรา จุฑารัตน์ (2549) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ     

ตกผลึกท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 47 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบตกผลึก และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยและความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลองแตกต่าง
กับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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รูปแบบตกผลึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถทางการอ่ านอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

 
            ขวัญชนก นัยจรัญ (2551) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย

วิธีวิจัยท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 ห้อง  ห้องละ 38 คน 
และ 39 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัย และกลุ่ม
ควบคุมสอนโดยการสอนปกติ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนด้วยวิธีวิจัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
                 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนวรรณคดีไทยข้างต้น สรุปได้ว่า การสอน
วรรณคดีไทยสามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับต่างๆ โดยใช้รูปแบบและกลวิธีท่ี
แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งให้เหมาะสมกับช่วงวัย และระดับความสามารถของนักเรียน 
 

6.2 งำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
 
    งำนวิจัยในประเทศ 

 
      พรรณนภา เพิ่มพูล (2549) ได้ท าการศึกษาผลของการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการอ่าน
แบบร่วมมือท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 100 คน ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านแบบร่วมมือท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อ
ความเข้าใจสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความสามารถใน
การอ่านอยู่ ในระดับดี และนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีอ่านแบบร่วมมือ ท่ีมี ต่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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     ปาริชาต ตามวงค์ (2550) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผู้อ่านท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อวรรณกรรม
ล้านนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
87 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
ตอบสนองของผู้อ่าน มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อวรรณกรรมล้านนา
สูงกว่าก่อนการทดลอง และนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่านท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติ
ต่อวรรณกรรมล้านนาสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
   อภันตรี ศรีปานเงิน (2551) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

แนวคิดการเรียนแบบทีมท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 40 คน  ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนการอ่านด้วยแนวคิดการเรียนแบบทีมได้คะแนนการอ่านภาษาอังกฤษหลัง
การทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีมี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสูง กลาง และต่ า ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนในโปรแกรมน้ีได้
คะแนนการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

 
 สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์ (2553) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์

ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 87 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์มีความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและมีแรงจูงใจในการอ่านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์
มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและมีแรงจูงใจในการอ่านสูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนด้วยการสอนการอ่านแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
 

อีเลอร์ (Eilers, 2006) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา (Metacognitive 
Strategy) ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดย
กลวิธีอภิปัญญาช่วยในการเชื่อมโยงความรู้ การคาดการณ์ และการประเมินส่ิงท่ีอ่านเพื่อ
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบวัดความตระหนักรู้ในการอ่าน และแบบวัดความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความตระหนักรู้ในกลวิธี 
การอ่าน และมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
เมฮัมมาติ และ กอช (Madhumathi and Ghosh, 2012) ได้ศึกษาผลการของการใช้กลวิธี 

SORS และ RCT เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนอินเดียท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาท่ีสอง ซึ่งการอ่านเพื่อความเข้าใจถือว่าเป็นปัญหาของนักเรียนทุกระดับชั้น ผลการวิจัย
พบว่า กลวิธี  SORS และ RCT สามารถพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้ าใจของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถสูงและความสามารถต่ า และท้ัง 2 กลวิธีมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
นอกจากน้ีนักเรียนหญิงจะมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่านักเรียนชาย 

 
เจียง (Jiang, 2012) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง

แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยทดลองกับนักศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ประเทศจีน จ านวน 340 คน โดยเป็นนักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทดสอบ TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language) ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบโครงสร้างแผนผังความคิดมีคะแนน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 7 สัปดาห์หลัง   
การจัดการเรียนการสอน ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาก็จะ
คงเดิม 
 

การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ  ท้ังในและต่างประเทศ
ข้างต้น สรุปได้ว่า การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 
โดยใช้รูปแบบและกลวิธีท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีครูต่างเลือกใช้กลวิธีท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วงวัย และระดับความสามารถของนักเรียน  
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6.3 งำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรเขียนเรียงควำมเชิงวิชำกำร 
 
     งำนวิจัยในประเทศ 
 
       สุภาณี ชินวงศ์ (2543) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนงานเชิงวิชาการของนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 380 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามระดับความสามารถทางภาษา ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถของนิสิตท้ัง 3 กลุ่ม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยนิสิตกลุ่มเก่งมีความสามารถในการเขียนในทุก
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการใช้ภาษา การเรียบเรียงเน้ือความ และด้านความรู้เน้ือหา ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูง นิสิตก ลุ่มปานกลางมีความสามารถในระดับปานกลาง และนิ สิตกลุ่มอ่อนมี
ความสามารถในระดับปานกลางไปจนถึงค่อนข้างต่ า นอกจากน้ียังพบว่านิสิตมีความสามารถใน
การเขียนแบบบรรยายได้ดีกว่าการเขียนอภิปราย ซึ่งใช้กระบวนการคิดท่ีซับซ้อน และยังพบอีกว่า
ความสามารถในการเขียนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ความสามารถทางภาษา ความรู้ภูมิหลัง
และประเภทของงานเขียน และพบว่าระดับความสามารถทางภาษามีผลต่อชนิดและปริมาณของ
ข้อผิดพลาดในงานเขียน 

 
อภิรักษ์ อนะมาน (2546) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนแบบอรรถฐานใน

รายวิชาระดับอุดมศึกษา ส าหรับบูรณาการในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน     
การเขียนความเรียงร้อยแก้ว ทักษะทางภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ผลการวิจัยได้รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียนแบบเน้นประเภทการเขียนซึ่งมีองค์ประกอบ 6 
ประการ คือ หลักการ วัตถุประสงค์  ลักษณะเฉพาะ เงื่อนไขและขอบเขต กระบวนการบูรณาการ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มีขั้นตอนการสอนท่ีบูรณาการ 3 ขั้น คือ ขั้นการเรียนรู้
จากตัวแบบ ขั้นฝึกเขียนเป็นกลุ่มและขั้นฝึกเขียนรายบุคคล ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า
นักศึกษาท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบบูรณาการการสอนการเขียนท่ีพัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้วสูงกว่าร้อยละ 70 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่มีคะแนนทักษะทางภาษาต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ีก าหนดไว้ 
นอกจากน้ียังพบว่า นักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนท่ีได้พัฒนาขึ้นมี
ทักษะทางภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมและมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
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ท่ีก าหนดไว้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างสาขาวิทยาศาสตร์มีทักษะทางภาษาไม่สูงกว่ากลุ่มปกติ และมี
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ท่ีก าหนด 

 
กลม โพธิเย็น (2547) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเสริม

ความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดทฤษฏี
ไตรอาร์ขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลด์ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 90 คน แบ่งแบบสุ่มเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการใช้คะแนนความสามารถพื้นฐานทางการเขียนเป็นตัวควบคุม โดยแต่ละกลุ่มจะมี
ตัวอย่าง 30 คน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนมี 6 ขั้น ได้แก่ 
1) สร้างความน่าสนใจและให้เสรีในการฝึก 2) ใช้ประสบการณ์และปรับบริบทในการเรียนรู้         
3) สร้างความชัดเจนทางความคิด 4) ตรวจสอบทบทวนความคิด 5) ลงมือปฏิบัติงานตามผังโครงร่าง
ความคิด 6) ตรวจประเมินผลงานเพื่อปรับปรุง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
พบว่า คะแนนความสามารถด้านทักษะการเขียนความเรียงภาษาไทยและความสามารถด้านการคิด
อย่างเป็นระบบของกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2  หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบันทึกผล  
การเรียนรู้ของกลุ่มทดลองท้ัง 2 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีพัฒนาขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและพัฒนาความสามารถด้านทักษะ    
การเขียนความเรียงภาษาไทย อันเป็นผลจากการท่ีผู้เรียนได้สร้างแผนผังโครงร่างความคิดก่อนลง
มือเขียน ได้มีปฏิสัมพันธ์ ท างานร่วมกันและช่วยเหลือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 
ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย

บูรณาการแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ  เน้ือหาและประเภทงานเขียน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การวางแผน
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ก าหนดประเด็นการเขียนงานจากสถานการณ์จริง 2) คัดสรรข้อมูล 3) ปรับแต่งประเด็น
งานเขียน  4) พัฒนาโครงร่างงานเขียน 5) พัฒนางานเขียนฉบับสมบูรณ์ ผลการใช้รูปแบบการเรียน   
การสอนท่ีพัฒนาขึ้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการใน
ภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 70  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียความสามารถใน    
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การเขียนเชิงวิชาการและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 ในทุกองค์ประกอบ 
 
 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
 
 ไวด์โอโด (Widodo: 2008) ได้ศึกษาแนวทางการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไปใช้สอน
เขียนเรียงความเชิงวิชาการในบริบทการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ประเทศอินโดนีเซีย โดยน าเสนอขั้นตอนการเรียนการสอน 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นก่อนเขียน 
ขั้นร่างงานเขียน ขั้นตอบสนอง ขั้นทบทวน ขั้นปรับแก้ และขั้นหลังเขียน ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอน
ของการสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการท าให้นักศึกษาน าเสนอความคิดได้อย่างชัดเจน ตรง
ประเด็นในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และรับผิดชอบในงานเขียนของตนเอง 
  
 อินเดอราวาติ และ ฮายาติ (Inderawati and Hayati, 2011) ได้ศึกษาผลของการใช้
รูปแบบในการฝึกอบรมครูระยะส้ันเกี่ยวกับการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะใน
การเขียนและสร้างแรงจูงใจให้กับครู กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนมัธยมจ านวน 33 คน จากเกาะ  
สุมาตรา ใช้เวลาในฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ครูมีความสามารถในการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจในการเขียนให้กับครูอีกด้วย 

 
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ท้ังในและ

ต่างประเทศข้างต้น สรุปได้ว่า การสอนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการสามารถจัดการเรียน      
การสอนโดยใช้รูปแบบและกลวิธีท่ีหลากหลาย ท้ังต้องค านึงถึงเน้ือหา ระดับความสามารถ และวัย
ของผู้เรียน 

 
6.4 งำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพำร์ท  
 
     วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2005) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 

เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 โรงเรียน รวม
ท้ังส้ิน 642 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 3 โรงเรียน และกลุ่มควบคุมจ านวน 3 โรงเรียน ซึ่ง
ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมประกอบด้วยนักเรียนวิทยาศาสตร์จ านวน 2 โรงเรียน และนักเรียน
สายศิลปศาสตร์จ านวน 1 โรงเรียน โดยกลุ่มทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทซึ่ง
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ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการขยายบทเรียน (Text Elaboration Substrategy)           
ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด (Propositional 
Concept Mapping Substrategy) และขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน 
(Summarization / Writing Substrategy) ส่วนกลุ่มควบคุมใช้การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท มีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
สูงกว่ากลุ่ม ท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ นอกจากน้ีกลวิธีมัลติพาร์ทยั งช่วยพัฒนา
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านในบริบทการสอนแบบเน้นเน้ือหาอีกด้วย 
 

     วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2009) ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธีมัลติพาร์ท
ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้วิจัยน ากลวิธีมัลติพาร์ทไปใช้จัด      
การเรียนการสอนนักเรียนสายวิทยาสตร์และสายศิลปศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ถึง             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งในการท าวิจัยใช้เวลายาวนาน เพื่อดูว่าความสามารถด้านการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนจะเปล่ียนแปลงหรือไม่เมื่อนักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้วิจัยศึกษาจากความคิดเห็นของครูท่ีสอนในแต่ละระดับชั้น การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการขยายบทเรียน       
(Text Elaboration Substrategy) ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผัง
ความคิด (Propositional Concept Mapping Substrategy) และขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุป
เป็นงานเขียน (Summarization / Writing Substrategy) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และยังพบอีกว่าความสามารถนี้จะส่งผลต่อไปยังนักเรียนเมื่ออยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2011) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านค าศัพท์ของนักเรียนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ซึ่งเน้นเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ ในนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เพื่อให้นักเรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ    
การเลือกใช้ค าศัพท์และเรียนรู้ความหมายจากบริบทข้อความ การสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ครูให้นักเรียนพิจารณาค าศัพท์จากบทเรียน จากน้ันให้
อธิบายความหมายโดยใช้ความรู้เดิม ขั้นท่ี 2 ครูน าค าศัพท์ชุดท่ี 1ท่ีมีความหมายเหมือนกับ
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ค าศัพท์ในบทเรียนมาแทนในประโยค ให้นักเรียนหาความหมายจากการชี้แนะของครู ขั้นท่ี 3 ครู
น าค าศัพท์ชุดท่ี 2 ท่ีมีความหมายเหมือนกับชุดท่ี 1  มาแทนในประโยคเช่นเดียวกับขั้นท่ี 2 โดยให้
นักเรียนหาความหมายค าศัพท์จากบริบท ขั้นท่ี 4 นักเรียนน าค าในบทเรียนหรือค าท่ีมีความหมาย
เหมือนในขั้นท่ี 2 หรือขั้นท่ี 3 มาพูดอธิบายหรือเขียน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีมัลติพาร์ทสามารถ
พัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้ค าศัพท์ให้เหมาะสมกับข้อความหรือประโยคได้  

 
 วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
โดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ครูให้นักเรียนพิจารณาค าศัพท์จากบทเรียนและบอกความหมายตาม    
ความเข้าใจ ขั้นท่ี 2 ครูน าค าศัพท์ชุดท่ี 1 ท่ีมีความหมายเหมือนกับค าในบทเรียนมาเปล่ียนใน
ประโยค จากน้ันให้นักเรียนบอกความหมายโดยการชี้แนะของครู ขั้นท่ี 3 ครูน าค าชุดท่ี 2 ท่ีมี
ความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียนมาเปล่ียนในประโยคเช่นเดียวกับขั้นท่ี 2 โดยให้นักเรียน
บอกความหมายค าศัพท์จากบริบทข้อความ ขั้นท่ี 4 นักเรียนน าค าศัพท์ในบทเรียนหรือค าท่ีมี
ความหมายเหมือนกับในบทเรียนในขั้นท่ี 2 หรือขั้นท่ี 3 มาพูดอธิบายหรือเขียน ผลการวิจัยพบว่า
การสอนด้วยกลวิธีแบบมัลติพาร์ท สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทข้างต้น  สรุปได้

ว่า การเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทมีเฉพาะงานวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งมีการท าวิจัยไว้
อย่างต่อเน่ือง กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และผลการวิจัยสามารถพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
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บทท่ี  3 
 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจัย เรื่ อง “ผลของการสอนวรรณดีไทยโดยใช้กลวิธีแบบมัลติพาร์ทท่ีมี ต่อ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2” ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ดังน้ี 

  
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การออกแบบการวิจัย 
3. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
5. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 1.1 ศึกษาต ารา วารสาร เอกสาร บทความ งานวิจัยท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลวิธีแบบมัลติพาร์ท และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ความสามารถในการเขียนรายงานวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และหนังสือประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัน 

1.3 ศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับหลักและวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการเขียน
รายงานวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
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2. กำรออกแบบกำรวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) มีการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเรียนโดยใช้กลวิธีแบบมัลติพาร์ท และกลุ่มควบคุมเรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ การออกแบบการวิจัยแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตำรำงที่ 2 การออกแบบการวิจัย 
 
กลุ่ม กำรวัดก่อนกำรทดลอง ตัวแปรจัดกระท ำ กำรวัดหลังกำรทดลอง 

    

E A1, B1, D1 X1 A2, B2, D2 

C A1, B1, D1 X2 A2, B2, D2 

 
E  แทน  กลุ่มทดลอง 
C  แทน  กลุ่มควบคุม 
X 1 แทน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแบบมัลติพาร์ท 
X 2 แทน การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
A1 แทน  การวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนการทดลอง 
A2  แทน  การวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการทดลอง 
B1  แทน  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนการทดลอง 
B2  แทน  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลังการทดลอง 

 D1 แทน การวัดความสามารถในการเขียนรายงานวิชาการก่อน           
การทดลอง 

 D2 แทน การวัดความสามารถในการเขียนรายงานวิชาการหลัง           
การทดลอง 

 
รูปแบบกำรวิจัยแบบ Two – group pretest – posttest design 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
   
  
       
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นที่ 1 การเรียนรู้ความหมายค าศัพท์ 
(vocabulary acquisition) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
        ข้ันที่ 1.1 การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์
เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
        ข้ันที่ 1.2 การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จาก   
การชี้แนะ   
        ข้ันที่ 1.3 การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จาก   
การสังเกตบริบท 
        ข้ันที่ 1.4 การสรุปคลังค าศัพท์และความหมาย 

 
 

ขั้นที่ 2 การขยายบทเรียน (Text Elaboration 
Substrategy)  

 

 ขั้นที่ 3 การน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและ        
บทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด (Propositional Concept 
Mapping Substrategy) 
  

ขั้นที่ 4 การจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน
(Summarization / Writing Substrategy) 

 
 

 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
เพื่อควำมเข้ำใจ 

 ระดับข้อเท็จจริง 
 

ระดับตีความ 
 

ระดับการประเมินค่า 
 

ระดับสร้างสรรค์ 

ควำมสำมำรถในกำรเขียนเรียงควำม     
เชิงวิชำกำร 

 เน้ือหา 
 

การใช้ภาษา 
 

รูปแบบ 

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวรรณคดีไทย 
 ความรู ้
 

ทักษะ 
 

เจตคติ 

กำรสอนด้วยกลวิธีมัลตพิำร์ท 
 

ตัวแปรจัดกระท ำ ตัวแปรตำม 
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3. กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
    3.1 กำรก ำหนดประชำกร 
 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  

เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test หรือ O-NET) ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่       
ปีการศึกษา 2552 – 2553 ท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน ได้น าเสนอ
คะแนนเฉล่ียของแต่ละปี ไว้ดังน้ี  

 
 ปีการศึกษา 2552 จังหวัดนครศรีธรรมราช  นักเรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 35.72 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11.50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ปีการศึกษา 2552 จังหวัดพัทลุง  นักเรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 36.06 คะแนน  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11.04 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ปีการศึกษา 2553 จังหวัดนครศรีธรรมราช  นักเรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 43.09 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.88 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ปีการศึกษา 2553 จังหวัดพัทลุง  นักเรียนสอบได้คะแนนเฉล่ีย 43.19 คะแนน  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.87 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

3.2 กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง 
 

     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัด
นครศรีธรรมราช – พัทลุง ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 70 คน โดย
ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามล าดับขั้นตอน  ดังน้ี 
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  3.2.1 สถานศึกษาแห่งน้ีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภท
สหศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง 
ซึ่งเปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีการจัดห้องเรียนแบบ
คละความสามารถของนักเรียน  

  3.2.2 สถานศึกษามีนโยบายท่ีมุ่งพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นมุ่งนักเรียนเป็นศูนย์กลาง        
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในสังคม 

  3.2.3 ผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัย 
โดยให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอย่างดีในระหว่างการเก็บข้อมูล  
 

3.3 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเข้ำกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
      ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 9 ห้องเรียน จากน้ันจึงท าการเลือกนักเรียนจ านวน 2 
ห้องเรียน เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

3.3.1 ผู้วิจัยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2555  ของนักเรียนจ านวน 9  ห้อง มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตำรำงที่   3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 

 

ห้องเรียน ( ̅) S 

ม. 2/1 76.80 8.48 
ม. 2/2 76.20 8.38 
ม. 2/3 75.94 6.13 
ม. 2/4 76.91 4.74 
ม. 2/5 61.69 6.30 
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 

 
ห้องเรียน ( ̅) S 

ม. 2/6 65.09 6.75 
ม. 2/7 50.57 6.03 
ม. 2/8 58.42 7.59 
ม. 2/9 54.33 9.69 

 
3.3.2 ผู้วิจัยเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 2 ห้องเรียน ท่ีมีค่ามัชฌิม

เลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ใกล้เคียงกันมากท่ีสุดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) เท่ากับ 76.80 และ 76.20 ตามล าดับ และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เท่ากับ 8.48 และ 8.38 ตามล าดับ แล้วน ามาทดสอบหาค่าความ
แปรปรวน (F-test) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 4 

 
ตำรำงที่   4 ค่าความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย                    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ห้องเรียน n ( ̅) S F - test sig 

ม. 2/1 35 76.80 8.48 
.029 .865 

ม. 2/2 35 76.20 8.38 
* p < 0.05 
  

ตารางท่ี    4 แสดงให้เห็นว่าค่าความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 มีค่า  F – test เท่ากับ .029 และมีค่า sig เท่ากับ 
.865 ซึ่งมากกว่า .05 
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 ดัง น้ัน ค่าความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่า 
ท้ัง 2 ห้องสามารถใช้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ 
  

 3.3.3 น าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ของ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 มาทดสอบหาค่าความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย โดยการทดสอบค่าอัตราส่วนวิกฤต    
(t – test independent) ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตำรำงที่   5   การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

ห้องเรียน n ( ̅) S t - test sig 

ม. 2/1 35 76.80 8.48 
.298 .767 

ม. 2/2 35 76.20 8.38 
* p < 0.05  
 

 ตารางท่ี    5    แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 มีค่า t – test เท่ากับ .298 และค่า sig เท่ากับ .767 ซึ่งมากกว่า .05 
  
 ดังน้ัน ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่า ท้ัง 2 ห้อง
สามารถใช้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ 
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3.3.4 ผู้วิจัยให้นักเรียนท้ัง 2 ห้อง ท าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อ    

ความเข้าใจ ฉบับก่อนเรียน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  ของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของท้ัง 2 ห้อง 
มาทดสอบหาค่าความแปรปรวน (F-test) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการทดสอบแสดงใน
ตารางท่ี 6 

 
ตำรำงที่   6 ค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน 

ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่ำง n ( ̅) S F - test sig 

ม. 2/1 35 11.71 3.91 
.607 .438 

ม. 2/2 35 10.60 3.77 
* p < 0.05  
 

ตารางท่ี  6  แสดงให้เห็นว่าค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการอ่าน     
เพื่อความเข้าใจ ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 มีค่า    
F – test เท่ากับ .607 และมีค่า sig เท่ากับ .438 ซึ่งมากกว่า .05 
 
 ดังน้ัน ค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่า ท้ัง 2 ห้องเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน สามารถใช้เป็น        
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ 
  

3.3.5 น าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  ของ
คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของท้ัง 2 ห้อง มาทดสอบหาค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยการทดสอบค่าอัตราส่วนวิกฤต           
(t-test independent) ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี  7 
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ตำรำงที่  7  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน
ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่ำง n ( ̅) S t - test sig 

ม. 2/1 35 11.71 3.91 
1.215 .229 

ม. 2/2 35 10.60 3.77 
* p < 0.05  
 

 ตารางท่ี  7   แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 มีค่า          
t – test เท่ากับ 1.215 และค่า sig เท่ากับ .229 ซึ่งมากกว่า .05 
  
 ดังน้ัน ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

3.3.6 ผู้วิจัยให้นักเรียนท้ัง 2 ห้อง ท าแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการ ฉบับก่อนเรียน ความยาวไม่ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษเอ 4 แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต 

( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความ           
เชิงวิชาการของท้ัง 2 ห้อง มาทดสอบหาค่าความแปรปรวน (F-test) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 8 

 
ตำรำงที่   8 ค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ

ก่อนเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
กลุ่มตัวอย่ำง n ( ̅) S F - test sig 

ม. 2/1 35 57.43 11.73 
2.021 .160 

ม. 2/2 35 56.49 9.62 
* p < 0.05  
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ตารางท่ี    8 แสดงให้เห็นว่าค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 มีค่า    
F – test เท่ากับ 2.021 และมีค่า sig เท่ากับ .160 ซึ่งมากกว่า .05 
 
 ดังน้ัน ค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่า ท้ัง 2 ห้องเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน สามารถใช้
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ 

 

3.3.7 น าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนน
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของท้ัง 2 ห้อง มาทดสอบหาค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ โดยการทดสอบค่าอัตราส่วนวิกฤต       
(t-test independent) ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 9 
 
ตำรำงที่  9  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ

ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
กลุ่มตัวอย่ำง n ( ̅) S t - test sig 

ม. 2/1 35 57.43 11.73 
.368 .714 

ม. 2/2 35 56.49 9.62 
* p < 0.05  

 
 ตารางท่ี 9  แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
มีค่า t – test เท่ากับ .368 และค่า sig เท่ากับ .714 ซึ่งมากกว่า .05 
  
 ดังน้ัน ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3.3.8 ผู้วิจัยให้นักเรียนท้ัง 2 ห้อง ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 40 ข้อ แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของท้ัง 2 ห้อง 
มาทดสอบหาค่าความแปรปรวน (F-test) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการทดสอบแสดงใน
ตารางท่ี 10 
 
ตำรำงที่  10 ค่าความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียน    

ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่ำง n ( ̅) S F - test sig 

ม. 2/1 35 18.80 3.71 
.028 .867 

ม. 2/2 35 19.57 3.62 
* p < 0.05  

 
ตารางท่ี    10 แสดงให้เห็นว่าค่าความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 มีค่า F – test 
เท่ากับ .028 และมีค่า sig เท่ากับ .867 ซึ่งมากกว่า .05 
 
 ดังน้ัน ค่าความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่า ท้ัง 2 ห้องเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน สามารถใช้เป็น        
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ 
 

3.3.9 น าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของท้ัง 2 ห้อง มาทดสอบหาค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย โดยการทดสอบค่าอัตราส่วนวิกฤต (t-test 
independent) ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 11 
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ตำรำงที่  11  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียน     
ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่ำง n ( ̅) S t - test sig 

ม. 2/1 35 18.80 3.71 
-.881 .381 

ม. 2/2 35 19.57 3.62 
* p < 0.05  

 
 ตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของ  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่า t – test 
เท่ากับ -.881 และค่า Sig เท่ากับ .381 ซึ่งมากกว่า .05 
  
 ดังน้ัน ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 

3.3.10 ก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  
Random  Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก  กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
จ านวน 35 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท และกลุ่ม
ควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 35 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยแบบปกติ 
 
4. กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บข้อมูล 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การเรียนการสอนด้วย
กลวิธีมัลติพาร์ท และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การสอนแบบปกติ 
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ก่อนและหลังการทดลอง แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ก่อนและหลัง
การทดลอง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ก่อนและหลังการทดลอง 
  

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองครั้งน้ี คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การเรียนการสอนด้วย
กลวิธีมัลติพาร์ท และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การสอนแบบปกติ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 
  4.1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  4.1.2 ศึกษาเน้ือหาวรรณคดีไทยในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ของโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ซึ่งเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้และก าหนดจ านวนคาบในการจัดท าแผนการจัด     
การเรียนรู้วรรณคดีไทย รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 12 
 
ตำรำงที่  12   จ านวนคาบเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้วรรณคดีไทย จ ำนวนคำบเรียน 
บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 7 
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 4 
กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 4 
โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 

รวม 19 

 
  4.1.3 ศึกษาเอกสารและต าราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหาที่ใช้ในการจัดการเรียน   
การสอนวรรณคดีไทย เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 
  4.1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ  จ านวน 38 แผน ตามเน้ือหาของ
วรรณคดีไทยในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยแบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
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ด้วยกลวิธีแบบมัลติพาร์ท ส าหรับกลุ่มทดลองจ านวน 19 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ส าหรับกลุ่มควบคุมจ านวน 19 แผน แต่ละแผนใช้เวลาในการสอน 1 คาบ (50 นาที) โดยสอนแต่
ละกลุ่ม สัปดาห์ละ 3 คาบ รายละเอียดของขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แสดงในตาราง
ท่ี 13 
 
ตำรำงที่ 13    การเปรียบเทียบขั้นการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทและการสอนแบบปกติ 
 

กำรสอนโดยใช้กลวิธีมัลตพิำร์ท กำรสอนแบบปกติ 
 
ขั้นที่ 1 กำรเรียนรู้ควำมหมำยของค ำศัพท์  
(Vocabulary acquisition) 
            ขั้นที่ 1.1 กำรเรียนรู้ควำมหมำยของ
ค ำศัพท์เชื่อมโยงกับควำมรู้เดิม 
             ครูถามความหมายของค า ศัพท์ใน
บทเรียน ให้นักเรียนเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและ
อธิบายความหมายของค าศัพท์ตามความเข้าใจ
ของตนเอง            
            ขั้นที่ 1.2 กำรเรียนรู้ควำมหมำยของ
ค ำศัพท์จำกกำรชี้แนะ 
             ครูน าค าศัพท์ชุดท่ี 1 (ค าไวพจน์นอก
บทเรียน) ซึ่งมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ใน
บทเรียนมาแทนค าศัพท์ในบทเรียน จากน้ันครู
อธิบาย ชี้แนะนักเรียนเกี่ยวกับค าศัพท์ เพื่อให้
นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์  
           
 
 
 
 
 

 
ขั้นที ่1 น ำเข้ำสู่บทเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
ก่อนเร่ิมบทเรียน โดยการเกริ่นน าในส่ิงท่ีก าลัง
จะ เรี ยน  เพื่ อ ใ ห้ทราบวัตถุประสง ค์ของ       
การเรียน เตรียมความพร้อมในการเรียน และ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องท่ีเรียนรู้ในคาบ
ปัจจุบัน 

ครูสนทนาน าเข้าสู่บทเรียน โดยการใช้
ภาพ เพลง  หรื อ เ ล่า เ รื่ อ ง ท่ี เกี่ ยวข้ องกับ
วรรณคดีไทยท่ีเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน 

ครูสนทนาน า เข้ า สู่บทเรี ยน  โดย     
การถามความรู้ เดิมเกี่ยวกับองค์ประกอบ    
การเขียนเรียงความ ให้นักเรียนสังเกตตัวอย่าง
เรียงความท่ีดีและเรียงความท่ีมีข้อบกพร่อง 
ครู และ นักเรี ยนร่ วมกันสรุปค าตอบเพื่ อ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
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ตำรำงที่ 13 (ต่อ)   การเปรียบเทียบขั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทและการสอนแบบปกติ 
 

กำรสอนโดยใช้กลวิธีมัลตพิำร์ท กำรสอนแบบปกติ 
         
        ขั้นที่ 1.3 กำรเรียนรู้ควำมหมำยของ
ค ำศัพท์จำกกำรสังเกตบริบท 
          ครูน าค าศัพท์ชุดท่ี 2 (ค าไวพจน์นอก
บทเรียน) ซึ่งมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ใน
บทเรียนมาแทนค าศัพท์ในบทเรียนเช่นเดียวกับ
ขั้นท่ี 1.2 จากน้ันให้นักเรียนหาความหมายของ
ค าศัพท์โดยการสังเกตจากการถอดค าประพันธ์
หรือบริบทแวดล้อมของข้อความ  
           ขั้นที่ 1.4 กำรสรุปคลังค ำศัพท์และ
ควำมหมำย 
           นักเรียนสรุปความหมายของค าศัพท์ใน
บทเรียน และค าศัพท์นอกเหนือบทเรียนในชุดท่ี 
1 และชุดท่ี 2 ซึ่งค าศัพท์ท้ังหมดมีความหมาย
เหมือนกัน 

 
ขั้นที่ 2 กำรขยำยบทเรียน  
(Text Elaboration Substrategy)  
ครูเลือกบทอ่านเสริมท่ีเชื่อมโยงกับบทเรียน และ
ใช้ชุดค าถามเพื่อชี้น านักเรียนให้ใช้ความรู้เดิมใน
การท าความเข้าใจบทอ่านเสริม 

 
ขั้นที่ 2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
           ขั้น ท่ี  2.1 ครูสอนหลักการอ่าน         
จับใจความส าคัญ การวิเคราะห์ การประเมิน
ค่า และการน าความรู้ท่ีได้รับจากวรรณคดีไทย
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อนักเรียนจะได้น า
ความรู้ไปใช้ในการเรียนวรรณคดีไทย 
            ขั้นท่ี 2.2  ครูสอนเน้ือหาวรรณคดีไทย 
โดยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับท่ีมา ประวัติ
ผู้แต่ง ค าศัพท์ เน้ือหา คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
และคุณค่าด้านเน้ือหา ครูใช้วิธีการบรรยาย 
เล่นเกม และตอบค าถามเกี่ยวกับเน้ือเร่ือง 
           ขั้นท่ี 2.3 ครูสอนเกี่ยวกับความหมาย 
องค์ประกอบ ขั้นตอนการเขียนเรียงความ และ
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จากน้ัน
นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการตามหัวข้อ
ท่ีได้รับมอบหมาย 
            ขั้นท่ี 2.4 ครูสอนเน้ือหาวรรณคดีไทย
และการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาสาระ ฝึกปฏิบัติ 
จนเกิดเจตคติท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 
คือ ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิ สัย 
โดยการใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท วัตถุประสงค์ 
และเน้ือหาสาระการเรียนรู้ โดยมีครูสนับสนุน
การจัดกิจกรรม 
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ตำรำงที่ 13 (ต่อ)   การเปรียบเทียบขั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทและการสอนแบบปกติ 
 

กำรสอนโดยใช้กลวิธีมัลตพิำร์ท กำรสอนแบบปกติ 
 
ขั้นที่ 3 กำรน ำเสนอผลกำรอ่ำนบทเรียนและ
บทอ่ำนเสรมิเป็นแผนผังควำมคิด 
(Propositional Concept Mapping 
Substrategy)  
            นักเรียนอ่านบทอ่านเสริม และเชื่อมโยง
ความรู้กับบทเรียน จากน้ันสรุปแนวคิดหลัก 
แนวคิดรอง และเขียนแผนผังความคิดของตนเอง 
 
ขั้นที่ 4 กำรจัดระบบข้อมลูและสรุปเปน็ 
งำนเขียน  
(Summarization / Writing Substrategy) 
            นักเรียนน าแผนผังความคิดมาร่างเป็น
เรียงความเชิงวิชาการ  จากน้ันนักเรียนเขียน
เน้ือหาสาระของแต่ละประเด็นและอ้างอิงข้อมูล
ให้ถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 3 สรุป 
          ครูให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดท่ี
เป็นประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีเรียน โดยการใช้
ค าถามหรือให้นักเรียนท าแบบทดสอบ โดยให้
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์
ของการเรียนรู้ และการปฏิบัติในขั้นกิจกรรม
การเรียนรู้ 
          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนท่ีได้
เรียนจากการเรียนวรรณคดีไทยและการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ  

 
  4.1.5 การสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทมี 4 ขั้นตอน ใช้จัดการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย 1 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยหลายคาบเรียน ตามเน้ือหาและทักษะท่ีฝึก
ปฏิบัติ โดยครูจะต้องออกแบบการสอนในแต่ละคาบเรียนให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดของ
ประเด็นท่ีเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้แต่ละคาบอย่างเป็นระบบตามขั้นการสอน 

4.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การเรียนการสอนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การสอนแบบปกติเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าแนะน า เพื่อ
พิจารณาความตรงตามเน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และความเหมาะสมกับเวลา ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การเรียนการสอนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้
การสอนแบบปกติ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
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  4.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
(รายนามอยู่ในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมของกิจกรรม          
การเรียนรู้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบท้ัง 38 แผน 
ดังน้ี  
 
ตำรำงที่   14 การปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ล ำดับที ่ ประเด็นกำรแก้ไข 

1 การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเจตคติ (A) ของการเขียนแผนผังความคิด
และการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรอธิบายในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

3 การจัดรูปแบบการพิมพ์ ควรจัดส่ือการเรียนรู้ให้เป็นหมวดหมู ่
 
  4.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง (ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในภาคผนวก จ) 
  4.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วจ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ รวม 7 แผน ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัด
นครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – 
พัทลุง จ านวน 36 คน ผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การเรียนการสอนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
พบว่า นักเรียนใช้เวลาในการเข้ากลุ่มตามประเด็นท่ีครูมอบหมายใช้เวลามากเกินไป ท าให้เหลือ
เวลาในการท ากิจกรรมน้อยลง นอกจากน้ีนักเรียนยังใช้เวลาในการอ่านท าความเข้าใจบทอ่าน
เสริมนานเกินไป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  4.1.10 น าผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้มาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการแก้ปัญหา
คือ ครูควรก าหนดกลุ่มให้นักเรียนในการท ากิจกรรมโดยเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ และให้
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นักเรียนใช้กลุ่มท่ีครูก าหนดในการท ากิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ น้ันจนครบหน่วยการเรียนรู้ 
นอกจากน้ีครูควรก าหนดเวลาในการอ่านบทอ่านเสริมของนักเรียนให้ชัดเจน เพื่อนักเรียนจะได้
จัดสรรเวลาได้ถูกต้อง 
  4.1.11 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 38 แผน ไปใช้กลับกลุ่มตัวอย่างใน   
การวิจัย และบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ 
เพื่อน ามาอภิปรายผลการวิจัย 
  

4.2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
 

 การด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจ านวน 3 ฉบับ คือ แบบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือแต่ละฉบับ
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
  4.2.1 แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี 

4.2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อ
น ามาก าหนดโครงสร้างของแบบวัด 

4.2.1.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดอัตนัยนัยจากหนังสือ และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
   4.2.1.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จ านวน 2 
ฉบับ คือ แบบวัดก่อนเรียน (Pre - test) และแบบวัดหลังเรียน (Post - test) โดยท้ัง 2 ฉบับเป็น
แบบวัดคู่ขนาน ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดอัตนัย ฉบับละ 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยน า
แนวคิดของมิลเลอร์ (Miller, 1990: 1) เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ เพราะสามารถวัดระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรู้ในสาระการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างครบถ้วน และมีความชัดเจนในการให้ค าจ ากัด
ความและการระบุทักษะย่อยท่ีใช้ในการประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การน า
แนวคิดของมิลเลอร์ (Miller, 1990: 1) มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถใน      
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับข้อเท็จจริง ระดับตีความ ระดับ
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ประเมินค่า และระดับสร้างสรรค์  ซึ่งเน้ือหาของแบบวัดประกอบด้วยบทอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง
ท่ีตัดตอนมาให้นักเรียนอ่านคัดเลือกมาจากหนังสือ  วารสารวิชาการ และอินเตอร์เน็ต เน้ือเรื่อง
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน 
   4.2.1.4 ผู้วิจัยก าหนดอัตราร้อยละของแบบวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ซึ่งแบ่งระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็น 4 ระดับ คือ ระดับข้อเท็จจริง ระดับ
ตีความ ระดับประเมินค่า และระดับสร้างสรรค์  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 15 
  
ตำรำงที่  15    แนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 
ขั้นกำรอ่ำนเพื่อ
ควำมเข้ำใจ 

ทักษะย่อย จ ำนวนข้อ ร้อยละ 

ระดับข้อเท็จจริง 
- การหาความจริงของเร่ือง 
- การรู้ความหมายของค า 
- การจับใจความส าคัญ 

5 
 

15 

ระดับตีความ - การเข้าใจอารมณ์ของผู้เขียน 
- การชี้อุปนิสัยของตัวละครในเร่ือง 
- การชี้วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง 
- การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า 

12 40 

ระดับประเมินค่า - การพิจารณาเหตุผลท่ีท าให้ชวนเชื่อ  
- การพิจารณาความเหมาะสม คุณค่า 
และการยอมรับส่ิงท่ีอ่าน 

6 20 

ระดับสร้างสรรค์ - การน าสิ่งท่ีได้จากการอ่านมา
แก้ปัญหาได ้
- การน ากิจกรรมจากการอ่านไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

7 25 

รวม 30 100 
    

4.2.1.5 การก าหนดอัตราร้อยละของแบบวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในสาระท่ี 1 การอ่าน             
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เน้นการอ่านวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังน้ันผู้วิจัยก าหนดอัตรา
ร้อยละของระดับตีความมากสุด ร้อยละ 40 (12 ข้อ) รองลงมา คือ ระดับสร้างสรรค์ ร้อยละ 25     
(7 ข้อ) ระดับประเมินค่า ร้อยละ 20 (6 ข้อ) และระดับข้อเท็จจริงน้อยสุด ร้อยละ 15 (5 ข้อ)  
 
ตำรำงที่  16    การก าหนดแผนผังการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

แสดงประเภทเน้ือเร่ือง และจ านวนข้อ แบ่งตามระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 

ระดับกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ ร้อยกรอง 
ร้อยแก้ว 

รวม 
บทควำม นิทำน 

ระดับข้อเท็จจริง 3 2 - 5 
ระดับตีความ 7 4 1 12 
ระดับประเมินค่า 3 2 1 6 
ระดับสร้างสรรค์ 2 3 2 7 

รวม 15 11 4 30 
 
ตำรำงที่  17    ลักษณะข้อค าถามในแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับกอ่นเรียน 
 
ลักษณะของข้อค ำถำม ล ำดับข้อสอบ รวมจ ำนวนข้อ 
ระดับข้อเท็จจริง 7,  11,  14,  20,  22 5 
ระดับตีความ 1,  2,  4,  5,  8,  9,  13,  18,  19,  23,  25,  28 12 
ระดับประเมินค่า 3,  10,  15,  16,  21,  27 6 
ระดับสร้างสรรค์ 6,  12,  17,  24,  26,  29,  30 7 

รวม 30 
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ตำรำงที่   18   ลักษณะข้อค าถามในแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ            
ฉบับหลังเรียน 

 
ลักษณะของข้อค ำถำม ล ำดับข้อสอบ รวมจ ำนวนข้อ 
ระดับข้อเท็จจริง 4,  7,  12,  17,  19 5 
ระดับตีความ 1,  2,  6,  9,  11,  14,  16,  20,  22,  24, 27, 28 12 
ระดับประเมินค่า 3,  5,  15,  21,  25,  29 6 
ระดับสร้างสรรค์ 8, 10,  13,  18,  23,  26,  30 7 

รวม 30 
 
ตำรำงที่  19   แหล่งการเรียนรู้ท่ีน ามาสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ    

ฉบับก่อนเรียน 
 

ล ำดับ 
ประเภทของ
บทอ่ำน 

แหล่งทีม่ำ 

1 ร้อยกรอง ธัญญา ธัญญามาศ. 2539. ภำพชีวิต. กรุงเทพมหานคร: เพลงวรรณ. 
2 ร้อยกรอง นายทิวา (นามแฝง). 2553. ในควำมไหวนิ่งงัน : รวมบทกวีบันทึก

ปัจจุบันสมัย. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: ออน อาร์ต        
ครีเอชั่น. 

3 ร้อยกรอง เพ็ญ ภัคตะ. 2543. เหนือฝั่งมหำนที : วรรณนิพนธ์คัดสรร สอง

ทศวรรษของกวิณี. กรุงเทพมหานคร: มติชน. 
4 ร้อยกรอง แสงเทียน ศรัทธาไทย. 2549. ค ำพระสอน ตอน วำทะธรรมท่ำน

พุทธทำส. กรุงเทพมหานคร: ร่มฟ้าสยาม. 
5 ร้อยกรอง เตือนจิต นวตรังค์ ชินธเนศ. 2551. เรำอยู่คนละฟำกของภูผำ . 

กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง. 
6 บทความ ปรีชา ช้างขวัญยืน. 2522. กำรใช้เหตุผล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
7 บทความ บุญเตือน ศรีวรพจน์. 2554. คันฉ่องส่องวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร: 

ทิปส์ พับบลิเคชั่น. 
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ตำรำงที่  19 (ต่อ)  แหล่งการเรียนรู้ท่ีน ามาสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ฉบับก่อนเรียน 

 

ล ำดับ 
ประเภทของ
บทอ่ำน 

แหล่งทีม่ำ 

8 บทความ มิตซูโอะ คเวสโก. 2555. จิตใสไร้ทุกข.์ [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา: http://
ค าสอน. blogspot.com.[2555, ตุลาคม 3] 

9 บทความ ธีรภาพ โลหิตกุล. 2544. คือคนดลใจ. กรุงเทพมหานคร: มติชน. 
10 นิทาน กรมการศาสนา. 2528. บทควำมธรรมธำรำ. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 

 
ตำรำงที่ 20   แหล่งการเรียนรู้ท่ีน ามาสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ   

ฉบับหลังเรียน 
 

ล ำดับ 
ประเภทของ
บทอ่ำน 

แหล่งทีม่ำ 

1 ร้อยกรอง เดือนแรม ประกายเรือง. 2543. แดดบ่ำยระบำยรุ้ง.กรุงเทพมหานคร: 
ต้นอ้อ. 

2 ร้อยกรอง ไพวรินทร์ ขาวงาม. 2547. กลอนกล่อมโลก. กรุงเทพมหานคร: แพรว
ส านักพิมพ์. 

3 ร้อยกรอง พุทธทาสภิกขุ. 2542. พุทธทำสลิขิตธรรมพร. กรุงเทพมหานคร.       
ม.ป.ท. (อัดส าเนา) 

4 ร้อยกรอง พระมหาวุฒิชัย. 2555. มืออำชีพ.โครงการเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ 
[ออนไลน์] แหล่งท่ีมา: http://www.namjaidham.net/forum/ 
index.php?action=search2 [2555, ตุลาคม 5] 

5 ร้อยกรอง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ . 2552. รำษฎร์เดินน ำ รำชด ำเนิน .
กรุงเทพมหานคร: เกี้ยว-เกล้า พิมพการ. 

6 บทความ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มส าราญ, บรรณาธิการ. 2548. 
ภำษำกับกำรสื่อสำร. กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและ
หนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

http://www.namjaidham.net/forum/
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ตำรำงที่ 20 (ต่อ)  แหล่งการเรียนรู้ท่ีน ามาสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ   
ฉบับหลังเรียน 

 

ล ำดับ 
ประเภทของ
บทอ่ำน 

แหล่งทีม่ำ 

7 บทความ สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2538. สุนทรภู่ ครูเสภำ และทะเลอันดำมัน .
กรุงเทพมหานคร: มติชน. 

8 บทความ ปรีชา ช้างขวัญยืน. 2531. กำรใช้เหตุผล : ตรรกวิทยำเชิงปฏิบัติ. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

9 บทความ Kanchit. 2553. พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
พระรำชทำนแก่ทหำรรักษำพระองค์ในพิธีตรวจพลสวน
สนำม  ในโอกำสเฉลมิพระชนมพรรษำ วันพุธ ที่ 3 เดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2512  [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา: 
http://kanchit004.wordpress.com [2555, ตุลาคม 5] 

10 นิทาน Joomla and Siteslike. 2555. นิทำนชำดก กระต่ำยตื่นตมู 
[ออนไลน์] แหล่งท่ีมา:  http://www.nithan.in.th  [2555, 
ตุลาคม 7] 

    
4.2.1.6 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ท้ัง 2 ฉบับ 

เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4.2.1.7 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจท้ัง 2 ฉบับ 
ท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (รายนามอยู่ในภาคผนวก ก ) ตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา (content validity)โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์ท่ีต้องการวัด (item objective congruence, IOC) รวมถึงลักษณะการใช้ค าถาม  และ
ความถูกต้องของภาษา โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป จากน้ันปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 21 

 

 

http://www.joomla.org/
http://siteslike.info/
http://www.namjaidham.net/forum/
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ตำรำงที่  21   การปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับก่อนเรียน 
 
ล ำดับที ่ ประเด็นกำรแก้ไข 

1. ปรับภาษาในการเขียนข้อค าถามให้ชัดเจน จ านวน  2 ข้อ เช่น 
ค าถามข้อ 3 ค าประพันธ์มีคุณค่าด้านเน้ือหาใดเด่นชัด 
ปรับเป็น ค าถามข้อ 3 ค าประพันธ์ให้คุณค่าด้านเน้ือหาประเด็นใดเด่นชัด 

 
ตำรำงที่   22  การปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับหลังเรียน 
 
ล ำดับที ่ ประเด็นกำรแก้ไข 

1. ปรับภาษาในการเขียนข้อค าถามให้ชัดเจน จ านวน  3 ข้อ เช่น 
ค าถามข้อ 23  จงยกตัวอย่างเหตุการณ์ในปัจจุบนัท่ีสามารถน าค ากล่าวข้างต้นไปใช้
ประโยชน์ได้ 
ปรับเป็น  ค าถามข้อ 23 นักเรียนสามารถน าค ากล่าวข้างต้นไปใช้ประโยชน์อย่างไรใน
สังคมไทยปัจจุบัน 

2 ปรับค าถามให้แบบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจฉบับหลังเรียน คู่ขนานกับฉบับ      
ก่อนเรียน จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ 
ค าถามข้อ 4  ค าประพันธ์นี้แต่งด้วยฉันทลักษณ์ใด พร้อมบอกคู่สัมผัส 
ปรับเป็น  ค าถามข้อ 4  ค าประพันธ์นี้แต่งด้วยฉันทลักษณ์ใด พร้อมเขียนแผนผัง 

 
4.2.1.8 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง 
จากน้ันน าไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง จ านวน 36 คน เน่ืองจากสถานศึกษาแห่งน้ีมี
จ านวนนักเรียนและนักเรียนมีความสามารถในวิชาภาษาไทยใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจท้ัง 2 ฉบับ เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 
และเข้าใจข้อค าถามได้เป็นอย่างดี 
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4.2.1.9 น าแบบแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจท้ัง 2 
ฉบับท่ีผ่านการทดลองใช้ในข้อ 2.1.8  มาตรวจให้คะแนน โดยให้ 1 คะแนน ส าหรับข้อท่ีตอบถูก 
และ 0 คะแนน ในข้อท่ีตอบผิด หรือไม่ตอบ จากน้ันน าผลการตรวจมาค านวณค่าความเท่ียง 
(reliability) โดยใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) ค่าระดับ     
ความยากง่าย (degree of difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (power of discrimination) ของ
ข้อสอบเป็นรายข้อ แล้วคัดเลือกแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจข้อท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ค่าความเท่ียงของแบบสอบท้ังฉบับก าหนดให้มีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป และ
ค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)  

 4.2.1.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับ
ก่อนเรียน มีค่าความเท่ียงของแบบวัดท้ังฉบับ เท่ากับ .899  ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 
.28 - .67 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 - .89 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค) เมื่อ
พิจารณาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พบว่ามีข้อสอบมีข้อบกพร่องอยู่ 
1 ข้อ คือ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .00 - .19 แสดงในตารางท่ี 23 
 
ตำรำงที่  23 จ านวนข้อสอบของแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจฉบับก่อน

เรียน จ าแนกตามระดับความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
 
ค่ำระดับควำมยำก จ ำนวนข้อ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก จ ำนวนข้อ 

.81 ขึ้นไป 0 .81 ขึ้นไป 1 
.61 - .80 9 .61 - .80 14 
.41 - .60 11 .41 - .60 11 
.20 - .40 10 .20 - .40 3 
.00 - .19 0 .00 - .19 1 
รวม 30 รวม 30 

 
4.2.1.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ       

ฉบับหลังเรียน มีค่าความเท่ียงของแบบวัดท้ังฉบับ เท่ากับ .90 ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 
.25 - .71  และค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .33 - .89  (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค)  
เมื่อพิจารณาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พบว่ามีข้อสอบมี



96 
 

ข้อบกพร่องอยู่ 1 ข้อ คือ มีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  .00 - .19  แสดงใน
ตารางท่ี 24 
 
ตำรำงที่  24 จ านวนข้อสอบของแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจฉบับหลัง

เรียน จ าแนกตามระดับความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
 
ค่ำระดับควำมยำก จ ำนวนข้อ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก จ ำนวนข้อ 

.81 ขึ้นไป 0 .81 ขึ้นไป 2 
.61 - .80 8 .61 - .80 13 
.41 - .60 12 .41 - .60 10 
.20 - .40 9 .20 - .40 4 
.00 - .19 1 .00 - .19 1 
รวม 30 รวม 30 

    
   4.2.1.12 น าแบบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจท้ังฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน 
มาแก้ไขให้มีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จากน้ันเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 

4.2.1.13 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ท่ีผ่าน   
การตรวจสอบแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

  
4.2.2 แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ โดยมีขั้นตอนใน

การสร้าง ดังน้ี   
4.2.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อ
น ามาก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ 

 4.2.2.2 ศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการและวิธี     
การสร้างแบบวัดการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัด
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
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4.2.2.3 ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความสามารถทางการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการ จ านวน 2 ชุด ชุดท่ี 1 เป็นแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับ
ก่อนเรียน (pre-test) โดยให้เขียนเรียงความเชิงวิชาการเรื่อง “โคลงภาพพระราชพงศาวดาร”     
ความยาวไม่ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษเอ4 ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมว่ามี
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการแตกต่างกันหรือไม่ ส่วนชุดท่ี 2 เป็นแบบวัด
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับหลังเรียน (Post-test) ให้เขียนเรียงความเชิง
วิชาการเรื่อง “โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ความยาวไม่
ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษ A4 ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ง)  

  4.2.2.4 น าแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการท้ัง 2 
ฉบับ ให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม จากน้ันน าแบบวัดท่ีผ่าน          
การพิจารณาจากอาจารย์ ท่ีปรึกษาแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณา              
ความเหมาะสม จากน้ันปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 25 

 
ตำรำงที่  25 การปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ      

ฉบับก่อนเรียนและฉบับหลังเรียน 
 
ล ำดับที ่ ประเด็นกำรแก้ไข 

1 การเลือกบทอ่านเสริมควรเลือกจากแหล่งท่ีมีความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจาก
ผู้เขียนท่ีมีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับ นอกจากน้ีความยาวของบทอ่าน
เสริมที่ใช้ในแบบวัดการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับก่อนเรียนและฉบับหลัง
เรียน ควรมีความยาวที่ใกล้เคียงกัน 

2 แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการควรระบุเกณฑ์การ
ประเมินให้นักเรียนทราบ เพราะนักเรียนจะได้ท าแบบวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 เพิ่มพื้นท่ีในการเขียนให้มีความยาว 2 หน้ากระดาษ ในกรณีท่ีนักเรียนเขียน
มากกว่า 1 หน้า และควรมีพื้นท่ีส าหรับเติมข้อมูลทางบรรณานุกรม 
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4.2.2.5 น าแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการท้ัง 2 
ฉบับ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง จ านวน 36 คน เพื่อดูความเหมาะสมของ
การใช้ภาษาและเวลา 
   4.2.2.6 ผู้วิจัยน าผลงานเขียนเรียงความเชิงวิชาการท้ัง 2 ฉบับท่ีผ่าน   
การทดลองใช้ในข้อ 4.2.2.5 มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนของศุภวรรณ     
สัจจพิบูล (2553: 132-137) โดยตรวจแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
ดังน้ี 
    1. ด้านเน้ือหาและลักษณะเฉพาะงานเขียน (คิดน้ าหนักร้อยละ 30) 
คือ ความสามารถใน การน าเสนอเน้ือหาได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น มีความเป็นเอกภาพใน     
การน าเสนอเน้ือหา เลือกใช้กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาได้อย่างสอดคล้องกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงค์การเขียน และเขียนได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบงานเขียนเรียงความเชิงวิชาการ  

2.  ด้านการเรียบเรียงความคิด (คิดค่าน้ าหนักร้อยละ 20) 
หมายถึง ความสามารถในการล าดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล เชื่อมโยงความคิด
ท้ังในระบบและระหว่างย่อหน้าได้อย่างต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน ขยายความคิดส าคัญของเรื่องได้อย่าง
ชัดเจน รอบด้าน มีเหตุผลประกอบความคิดท่ีสอดคล้องกับประเด็นหลักและหัวข้อเร่ือง  
    3. ด้ านกา ร ใช้ ถ้ อ ยค า  ( คิด ค่ า น้ า หนัก ร้ อ ยละ  30)  คื อ 
ความสามารถในการใช้ถ้อยค าและรูปประโยคได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาได้อย่างหลากหลาย 
เลือกใช้ระดับภาษาได้อย่างถูกต้อง      

4.  ด้านกลไกการเขียนและการอ้างอิงข้อมูล (คิดค่าน้ าหนักร้อยละ 20) 
หมายถึง ความสามารถในการสะกดค า การเว้นวรรคตอน การใช้เครื่องหมายวรรคตอน           
การคัดเลือกแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ และสามารถอ้างอิงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ง) 
    4.2.2.7 ผลการทดลองใช้แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการ พบว่า นักเรียนเข้าใจค าส่ังและโจทย์การเขียนท่ีก าหนดให้และท าตามเวลาท่ีก าหนด 
ผู้วิจัยจึงน าผลงานเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนทักษะ
การเขียนภาษาไทยจ านวน 2 ท่าน (รายนามอยู่ในภาคผนวก ก ) ตรวจตามเกณฑ์การตรวจ
เรียงความเชิงวิชาการ จากน้ันหาคุณภาพของเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ
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น าผลการตรวจมาหาค่าความสอดคล้องของการตรวจให้คะแนนระหว่างผู้ประเมิน โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient ) โดยมีค่าความ
สอดคล้อง .80 ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในระดับสูง ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ .96 ซึ่งแสดงว่าการตรวจให้คะแนนมีความสอดคล้องกันในระดับสูง 

4.2.2.8 ผู้วิจัยน าแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการท้ัง 2 ฉบับ ไปหาคุณภาพโดยสูตรค านวณหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกส าหรับ
แบบวัดชนิดอัตนัยของ Drake (Thorndike และ Hagen, 1969: 84 – 87 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2552: 244 - 246) และหาค่าความเท่ียงของแบบวัดด้วยวิธีหาค่าความสอดคล้องภายในโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวัดความสามารถในการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ ฉบับก่อนเรียน มีค่าความยากง่ายเท่ากับ .538  ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 
.309  และค่าความเท่ียงเท่ากับ .95 แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับ
หลังเรียน มีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.533 ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ .338 และค่าความเท่ียง
เท่ากับ .98    
    4.2.2.9 น าแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการท่ี
ผ่านการทดลองไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย โดยมีขั้นตอนใน       
การสร้าง ดังน้ี    

4.2.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อ
น ามาก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ 

4.2.3.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัยจากหนังสือ และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
   4.2.3.3 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย จ านวน 
2 ฉบับ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน แบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ฉบับละ 40 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง เน้ือหาของแบบทดสอบประกอบด้วย วรรณคดีจาก
หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 4 เร่ือง คือ กลอนบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน
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นารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า และ       
โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   4.2.3.4 ผู้วิจัยได้น าวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ Bloom (1956) ซึ่งมี 
6 ระดับ ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การและประเมินค่า 
มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ โดยก าหนดอัตราร้อยละของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ ในสาระท่ี 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เน้นการอ่านวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และน าความรู้ท่ีได้รับจากวรรณคดีไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังน้ันผู้วิจัยก าหนด
อัตราร้อยละของการวิเคราะห์และสังเคราะห์มากสุด ร้อยละ 40 (16 ข้อ) รองลงมาคือ การน าไปใช้ 
ร้อยละ 25 (10 ข้อ) การประเมินค่า ร้อยละ 20 (8 ข้อ) ความจ าและความเข้าใจน้อยสุด ร้อยละ 15 
(6 ข้อ) โดยละเอียดแสดงในตารางท่ี 26 
 
ตำรำงที่  26  การก าหนดแผนผังการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

แสดงประเภทเน้ือเร่ือง และจ านวนข้อ แบ่งตามระดับการวัดผลด้านพุทธิพิสัย 
 

 
 

เนื้อหำวรรณคด ี
 
 

จ ำนวน
ข้อ 

ระดับกำรวัดผลด้ำนพุทธิพสิัย 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข้
าใ
จ 

กา
รน
 าไ
ปใ
ช ้

กา
รว
ิเค
รา
ะห์

 

กา
รสั
งเค

รา
ะห์

 

กา
รเม

ินค่
า 

กลอนบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก 

10 1 1 2 2 2 2 

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 10 1 1 2 2 2 2 
กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 10 0 1 3 2 2 2 
โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

10 0 1 3 2 2 2 

รวม 40 2 4 10 8 8 8 
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ตำรำงที่  27    จ านวนข้อและร้อยละ ในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
จ าแนกตามระดับการวัดด้านพุทธิพิสัย 

 
ระดับกำรวัดผลด้ำนพุทธิพสิัยของ Bloom จ ำนวนข้อ ร้อยละ 

ความจ า 2 
15  

ความเข้าใจ 4 
การน าไปใช ้ 10 25 
การวิเคราะห์ 8 

40 
การสังเคราะห์ 8 
การประเมินค่า 8 20 

รวม 40 100 
 
 
ตำรำงที่ 28 ลักษณะข้อค าถามในแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย         

ฉบับก่อนเรียน 
 
ลักษณะของข้อค ำถำม ล ำดับข้อสอบ รวมจ ำนวนข้อ 

ความจ า 1,  11 2 
ความเข้าใจ 2,  12,  21,  31 4 
การน าไปใช ้ 3,  4,  13,  14,  22,  23,  24,  32,  33,  34 10 
การวิเคราะห์ 5,  6,  15,  16,  25,  26,  35,  36  8 
การสังเคราะห์ 7,  8,  17, 18 , 27,  28,  37,  38 8 
การประเมินค่า 9,  10,  19,  20,  29,  30, 39 , 40 8 

รวม 40 
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ตำรำงที่  29 ลักษณะข้อค าถามในแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย          
ฉบับหลังเรียน 

 
ลักษณะของข้อค ำถำม ล ำดับข้อสอบ รวมจ ำนวนข้อ 

ความจ า 1 , 11 2 
ความเข้าใจ 2 , 12,  21,  31 4 
การน าไปใช ้ 3,  4,  13,  14,  22,  23,  24,  32,  34,  38 10 
การวิเคราะห์ 5,  6,  15,  16,  25,  26,  33,  35   8 
การสังเคราะห์ 7,  8,  17, 18, 27,  28,  36,  39 8 
การประเมินค่า 9,  10,  19,  20,  29,  30,  37,  40 8 

รวม  
    

4.2.3.5 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยท้ัง 2 ฉบับ 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ถูกต้อง และน าแบบทดสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4.2.3.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
(รายนามอยู่ในภาคผนวก  ก) ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity)โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด ( item objective 
congruence, IOC) รวมถึงลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ตัวลวง และความถูกต้องของภาษา  
โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ  
0.5 ขึ้นไป  จากน้ันปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาอีกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังตารางท่ี 30 
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ตำรำงที่  30   การปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยฉบับก่อนเรียน 
 
ล ำดับที ่ ประเด็นกำรแก้ไข 

1 การใช้ภาษาในการเขียนข้อค าถามและตัวเลือกค าตอบให้ชัดเจน  จ านวน  7 ข้อ 
เช่น ค าถามข้อ 11 ลักษณะกาพย์ห่อโคลง ประกอบด้วยอะไร 
ปรับเป็น 
กาพย์ห่อโคลงประกอบด้วยฉันทลักษณ์ชนิดใดบ้าง 
 

2 ตัวเลือกมีความใกล้เคียงกันมาก จ านวน 2 ข้อ เช่น 
ค าตอบข้อ 33  
ก. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย 
ข. ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีน่ัน 
ค. การท าสิ่งใดต้องมีความต้ังใจและอุตสาหะเพื่อชัยชนะ 
ง. ความอดทนไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคจะน ามาสู่ความส าเร็จ 
ปรับเป็น      ค าตอบข้อ 33 
ก. ความดีย่อมคุ้มครองผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติ 
ข. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย 
ค. ความเมตตากรุณาน ามาซึ่งความสงบสุขในโลก 
ง. ความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะน ามาสู่ความส าเร็จ 
 

3 ตัวเลือกเน้นวิชาสังคมศึกษา ควรอธิบายความหมายประกอบ จ านวน 2 ข้อ เช่น 
ค าตอบข้อ 1                    ปรับเป็น                 ค าตอบข้อ 1 
ก.  จาคะ                                               ก.  จาคะ คือ ความเสียสละ 
ข.  ขันติ                                                 ข.  ขนัติ คือ ความอดทน อดกล้ัน 
ค.  สัจจะ                                               ค.  สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ต่อกัน 
ง.  ทมะ                                                  ง.  ทมะ คือ การรู้จักข่มจิตของตน 
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ตำรำงที่  31   การปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยฉบับหลังเรียน 
 
ล ำดับที ่ ประเด็นกำรแก้ไข 

1 การใช้ภาษาในการเขียนข้อค าถามและตัวเลือกค าตอบไม่ชัดเจน จ านวน  6 ข้อ 
เช่น ค าถามข้อ 22  ค าประพันธ์ข้างต้น นักเรียนน ามาใช้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า
ด้านใด 
ปรับเป็น  
ค าถามข้อ 22 ค าประพันธ์ข้างต้นมีคุณค่าต่อการน าไปใช้อย่างไร 
 

2 ตัวเลือกไม่สอดคล้องกับข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ เช่น 
ค าตอบข้อ 16    ปรับเป็น     ค าตอบข้อ 16 
ก. อุปมาโวหาร                   ก. อุปมา             
ข. สาธกโวหาร                   ข. สัทพจน์ 
ค. บรรยายโวหาร               ค. อุปลักษณ ์              
ง. พรรณนาโวหาร               ง. สัญลักษณ์      
     

3 ค าตอบท่ีถูกต้องมีมากกว่า 1 ตัวเลือก  จ านวน 1 ข้อ เช่น 
ค าตอบข้อ 26                    ปรับเป็น                 ค าตอบข้อ 26 
ก. การเล่นเสียงสัมผัส                              ก. การใช้ค าพ้อง 
ข. การใช้โวหารเปรียบเทียบ                      ข. การใช้ภาพพจน์ 
ค. การใช้ค าให้เกิดจินตภาพ                      ค. การเล่นค าเชิงถาม 
ง. การเล่นความหมายของค า                     ง. การเล่นเสียงวรรณยุกต์ 

 
 4.2.3.7 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยท้ัง 2 ฉบับ 

ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง จ านวน 36 คน เน่ืองจากสถานศึกษาแห่งน้ีมีจ านวนนักเรียนและ
นักเรียนมีความสามารถในวิชาภาษาไทยใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดเวลาในการท า
แบบทดสอบฉบับละ 1 ชั่วโมง ผลการทดลองใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
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พบว่า นักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยท้ัง 2 ฉบับ เป็นไปตามเวลาท่ี
ก าหนด และความเข้าใจข้อค าถามเป็นอย่างดี 

4.2.3.8 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยท้ัง 2 ฉบับ
ท่ีผ่านการทดลองใช้ในข้อ 2.3.7  มาตรวจให้คะแนน โดยให้ 1 คะแนน ส าหรับข้อท่ีตอบถูก และ 0 
คะแนน ในข้อท่ีตอบผิด หรือไม่ตอบ แล้วค านวณค่าความเท่ียง (reliability) โดยใช้สูตร KR – 20 
ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) ค่าระดับความยากง่าย (degree of difficulty) 
และค่าอ านาจจ าแนก (power of discrimination) ของข้อสอบเป็นรายข้อ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อสอบ TAP version 12.9.23 (Test Analysis Program version 12.9.23 ) ท่ีพัฒนาโดย 
Brooks, Gordon P แล้วคัดเลือกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยข้อท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ มีค่าความเท่ียงของแบบสอบท้ังฉบับก าหนดให้มีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  และ
ค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)  

4.2.3.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน มีค่าความเท่ียงของแบบวัดท้ังฉบับ เท่ากับ .814 ค่าความยากง่ายท้ัง
ฉบับเท่ากับ .461 ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .21 - .79 และค่าอ านาจจ าแนกท้ังฉบับ 
เท่ากับ .406  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 - .78  (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค) เมื่อ
พิจารณาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พบว่ามีข้อสอบมีข้อบกพร่องอยู่  
1 ข้อ คือ  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .00 - .19 แสดงในตารางท่ี 32 
 
ตำรำงที่  32 จ านวนข้อสอบของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยฉบับก่อน

เรียน จ าแนกตามระดับความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
 
ค่ำระดับควำมยำก จ ำนวนข้อ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก จ ำนวนข้อ 

.81 ขึ้นไป 0 .81 ขึ้นไป 0 
.61 - .80 12 .61 - .80 5 
.41 - .60 10 .41 - .60 15 
.20 - .40 18 .20 - .40 19 
.00 - .19 0 .00 - .19 1 
รวม 40 รวม 40 
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4.2.3.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน มีค่าความเท่ียงของแบบวัดท้ังฉบับ เท่ากับ .848  ค่าความยากง่ายทั้ง
ฉบับเท่ากับ .480 ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .21 - .79  และค่าอ านาจจ าแนกท้ังฉบับ 
เท่ากับ  .434 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .25 - .75 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค)     
เมื่อพิจารณาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พบว่ามีข้อสอบมี
ข้อบกพร่องอยู่  3 ข้อ คือ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง  .00 - .19 และ .81 ขึ้นไป จ านวน 2 ข้อ  และ
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .00 - .19 จ านวน 1 ข้อ  แสดงในตารางท่ี  33 
 
ตำรำงที่  33 จ านวนข้อสอบของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย            

ฉบับหลังเรียน จ าแนกตามระดับความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
 
ค่ำระดับควำมยำก จ ำนวนข้อ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก จ ำนวนข้อ 

.81 ขึ้นไป 1 .81 ขึ้นไป 0 
.61 - .80 12 .61 - .80 10 
.41 - .60 12 .41 - .60 6 
.20 - .40 14 .20 - .40 23 
.00 - .19 1 .00 - .19 1 
รวม 40 รวม 40 

 
4.2.3.11 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยท้ังฉบับ

ก่อนเรียนและหลังเรียน มาแก้ไขให้มีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
จากน้ันเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 

4.2.3.12 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ท่ีผ่าน
การตรวจสอบแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 
5. กำรด ำเนินกำรทดลองและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
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5.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง เพื่อขอ
อนุญาตในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท และการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

5.2 ผู้วิจัยเลือกนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 9 

ห้องเรียน มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) แล้วเลือกนักเรียนจ านวน 

2 ห้อง ท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ̅ )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสุด       
แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนท้ังสองห้องไปทดสอบค่าความแปรปรวน (F - test) และค่า
อัตราส่วนวิกฤต (t-test independent) 

5.3 ผู้วิจัยได้ท าการวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนการทดลอง (pre-test) 
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งเป็น
แบบวัดชนิดอัตนัยจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง จากน้ันน าค่ามัชฌิมเลขคณิตของ
คะแนนท้ังสองห้องไปทดสอบค่าความแปรปรวน (F - test) และค่าอัตราส่วนวิกฤต (t-test 
independent) 

5.4 ผู้วิจัยได้ท าการวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ก่อนการทดลอง 
(pre-test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยให้นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการเรื่อง    
“โคลงภาพพระราชพงศาวดาร” โดยมีความยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษเอ4 ใช้เวลาในการท า
แบบวัด 1 ชั่วโมง 30 นาที จากน้ันน าค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนท้ังสองห้องไปทดสอบค่า  
ความแปรปรวน (F - test) และค่าอัตราส่วนวิกฤต (t-test independent) 

5.5 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ก่อนการทดลอง (pre-
test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง จากน้ันน าค่า
มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนท้ังสองห้องไปทดสอบค่าความแปรปรวน (F - test) และค่าอัตราส่วนวิกฤต 
(t-test independent) 

5.6 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก 
เลือกห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองเรียนวิชาภาษาไทยด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท และห้องหน่ึงเป็นกลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ   
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5.7 ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ด้วยตนเอง จ านวนกลุ่มละ 19 แผน สัปดาห์ละ 3 แผน แผนละ 1 คาบ รวมเวลาในการสอนท้ังหมด
กลุ่มละ 19 คาบ   

5.8 ผู้วิจัยวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
หลังการทดลอง (post - test) โดยใช้แบบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจชนิดอัตนัยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบวัด 1 ชั่วโมง  

5.9 ผู้วิจัยวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลอง (post-test) โดยให้นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการเรื่อง “โคลงสุภาษิต 
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ท่ีสร้างขึ้น โดยมีความยาวอย่างน้อย 1 
หน้ากระดาษเอ 4 ใช้เวลาในการท าแบบวัด 1 ชั่วโมง 30 นาที 

5.10 ผู้วิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลัง
การทดลอง (post - test) โดยใช้แบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 40 ข้อ 
ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 

5.11 น าคะแนนท่ีได้จากแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบวัด
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท้ังก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ           
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นผลของคะแนนจากแบบวัดและแบบทดสอบ 
ประกอบด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 11.5 for windows มีรายละเอียด ดังน้ี 
   6.1.1 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

   6.1.1.1 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย

ค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนท่ีได้จาก       



109 
 

การทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับ           
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท แล้วน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการทดลอง โดยการทดสอบค่าอัตราส่วนวิกฤต (t-test 
dependent) 
    6.1.1.2 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย

ค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง แล้ว
น ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของท้ัง 2 กลุ่ม โดยทดสอบ
อัตราส่วนวิกฤต (t - test independent)    
   6.1.2 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
    6.1.2.1 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง

วิชาการ โดยค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนท่ี
ได้จากการทดสอบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของกลุ่มทดลองก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท แล้วน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถ
ในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ก่อนและหลังการทดลอง โดยทดสอบอัตราส่วนวิกฤต                 
(t - test dependent) 
    6.1.2.2 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง

วิชาการ โดยค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนท่ี
ได้จากการทดสอบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลอง แล้วน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการของท้ัง 2 กลุ่ม โดยทดสอบอัตราส่วนวิกฤต (t - test independent)  
   6.1.3 วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  ผู้วิจัยด าเนิน     
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
    6.1.3.1 วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย โดย

ค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนท่ีได้จาก      
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท แล้วน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย ก่อนและหลังการทดลอง โดยทดสอบอัตราส่วนวิกฤต (t - test dependent) 
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    6.1.3.2 วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย โดย

ค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนท่ีได้จาก      
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 
แล้วน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของท้ัง 2 กลุ่ม โดย
ทดสอบอัตราส่วนวิกฤต (t - test independent)  

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก         
แบบบันทึกการเรียนรู้หลังหน่วยการเรียนรู้วรรณคดีไทยท้ัง 4 หน่วย ได้แก่ กลอนบทละครเรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง กลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าช้า และโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของนักเรียน
ในกลุ่มทดลอง เพื่อน ามาใช้ในการอธิบายคุณภาพของกลวิธีมัลติพาร์ท (Multipart strategy) โดย
มีขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
  6.2.1 อ่านบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน 
  6.2.2 คัดลอกข้อความของนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
พร้อมท้ังการแสดงความคิดเห็นและการน าความรู้ไปใช้ในวิชาอื่นหรือชีวิตประจ าวัน 
  6.2.3 พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของนักเรียน
ในด้านต่างๆ แล้วน ามาสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  ท่ีมีต่อความสามารถใน      
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนวรรณคดีไทย 
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บทท่ี  4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่อง“ผลของการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท
ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2” ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  
4. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  
6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
 
ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการเรียนรู้หลังหน่วยการเรียนรู ้

 

 

 



112 
 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  แสดงในตารางท่ี 34 
 

ตำรำงที่  34 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และอัตราส่วนวิกฤต 
(t - test) ของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 

 
กลุ่มทดลอง n ( ̅) S t - test sig 

ก่อนการทดลอง 35 10.60 3.77 
- 14.965 .000* 

หลังการทดลอง 35 19.77 3.45 

* p < .05 
 
 ข้อมูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 34  แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนการทดลองเท่ากับ 
10.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.77 หลังการทดลอง นักเรียนมีค่ามัชฌิมเลขคณิตของ
คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเท่ากับ 19.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.45  เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของผลต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ได้เท่ากับ              
– 14.965 ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง (df = 34) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (t =  2.032) จึง
สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ระหว่าง      
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจ าแนกตามระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของ
นักเรียนท่ีชัดเจนขึ้น แสดงในตารางท่ี 35 
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ตำรำงที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของความสามารถในการอ่าน          
เพื่อความเข้าใจ จ าแนกตามระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
เพื่อควำมเข้ำใจ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
D 

D 
ร้อยละ ( ̅) S ( ̅) S 

1. ระดับข้อเท็จจริง (5) 1.91 .98 2.94 .73 1.03 20.60 
2. ระดับตีความ (12) 4.14 1.68 9.11 1.69 4.97 41.42 
3. ระดับการประเมินค่า (6) 1.86 .94 3.37 1.35 1.51 25.17 
4. ระดับสร้างสรรค์ (7) 2.69 1.61 4.34 1.21 1.65 23.57 

 
ข้อมูลในตารางท่ี 35  แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมี

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับตีความเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41.42 
รองลงมาคือ ระดับการประเมินคิดเป็นร้อยละ 25.17 ระดับสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 23.57 และ
ระดับข้อเท็จจริงคิดเป็นร้อยละ 20.60 ตามล าดับ 

 
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
 

ตำรำงที่  36   แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และอัตราส่วน
วิกฤต (t - test) ของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบปกติ  

 
กลุ่ม n ( ̅) S t - test sig 

กลุ่มทดลอง 35 19.77 3.45 
-3.073 .003* 

กลุ่มควบคุม 35 17.00 4.07 

* p < .05 
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 ข้อมูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 36  แสดงให้เห็นว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียน
ด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท มีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เท่ากับ 19.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.45  นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ
ปกติมีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเท่ากับ 17.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.07  เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของผลต่างระหว่างค่า
มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มทดลองและ       
กลุ่มควบคุมได้เท่ากับ – 3.073 ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง (df = 68) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
(t =  1.668) จึงสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีความสามารถในการอ่าน                   
เพื่อความเข้าใจสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  

 

ตำรำงที่ 37   ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และอัตราส่วนวิกฤต      
(t - test) ของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 

 
กลุ่มทดลอง n ( ̅) S t - test sig 

ก่อนการทดลอง 35 56.49 9.62 
-25.089 .000* 

หลังการทดลอง 35 76.43 7.37 

* p < .05 
 
 ข้อมูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 37  แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการก่อนการทดลอง
เท่ากับ 56.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.62 หลังการทดลอง นักเรียนมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
ของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการเท่ากับ 76.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 7.37 เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของผลต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิตของ
คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ได้
เท่ากับ -25.089 ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง (df = 34) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05                    
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(t =  2.032) จึงสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีความสามารถในการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจ าแนกตามองค์ประกอบการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนท่ีชัดเจนขึ้น แสดงในตารางท่ี 38 
 

ตำรำงที่  38 การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของความสามารถในการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการ จ าแนกตามองค์ประกอบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 

 

ควำมสำมำรถในกำรเขียน
เรียงควำมเชิงวชิำกำร 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
D 

D 
ร้อยละ ( ̅) S ( ̅) S 

1. การน าเสนอเน้ือหา (30) 19.15 4.03 24.29 2.85 5.14 17.13 
2. การเรียบเรียงความคิด (20) 12.23 2.21 14.63 1.82 2.40 12.00 
3. หลักการใช้ภาษา (30) 21.54 3.54 23.89 2.75 2.35 7.83 
4. ด้านการใช้แหล่งข้อมูล (20) 3.20 1.28 13.63 1.91 10.69 53.45 

 
ข้อมูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 38  แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท

มีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการในด้านการใช้แหล่งข้อมูลเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 53.45 รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 17.13 ด้านการเรียบเรียง  
ความคิด คิดเป็นร้อยละ 12.00 และด้านหลักการใช้ภาษาคิดเป็นร้อยละ 7.83 ตามล าดับ 
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4. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

 

ตำรำงที่ 39 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และอัตราส่วนวิกฤต    
(t - test) ของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับ       
การสอนแบบปกติ  

 
กลุ่ม n ( ̅) S t - test sig 

กลุ่มทดลอง 35 76.43 7.37 
-5.410 .000* 

กลุ่มควบคุม 35 62.17 13.74 

* p < .05 
 
 ข้อมูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 39  แสดงให้เห็นว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองท่ี
เรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท มีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการเท่ากับ 76.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.37  นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วย       
การสอนแบบปกติมีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ
เท่ากับ 62.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.74  เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้เท่ากับ   - 5.410  ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง (df = 68) ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 (t = 1.668) จึงสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท                   
มีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท  
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ตำรำงที่  40 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และอัตราส่วนวิกฤต   
(t - test) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 

 
กลุ่มทดลอง n ( ̅) S t - test sig 

ก่อนการทดลอง 35 19.57 3.62 
-11.367 .000* 

หลังการทดลอง 35 28.91 3.41 

* p < .05 
 
 ข้อมูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 40  แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนการทดลองเท่ากับ 
19.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.62 หลังการทดลอง นักเรียนมีค่ามัชฌิมเลขคณิตของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเท่ากับ 28.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.41  
เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของผลต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ได้เท่ากับ – 11.367  ซึ่ง
มากกว่าค่า t จากตาราง (df = 34) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (t =  2.032) จึงสรุปได้ว่า 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
จ าแนกตามระดับการวัดด้านพุทธิพิสัย เพื่อให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนท่ีชัดเจนขึ้น แสดงใน
ตารางท่ี 41 
 

ตำรำงที่ 41 แสดงการเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทย จ าแนกตามระดับการวัดด้านพุทธิพิสัย 

 

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน   
วรรณคดีไทย 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
D 

D 
ร้อยละ ( ̅) S ( ̅) S 

1. ความจ า (2) .80 .58 1.57 .70 0.77 38.50 
2. ความเข้าใจ  (4) .89 .68 2.43 .85 1.60 40.00 
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ตำรำงที่ 41 (ต่อ)    แสดงการเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย จ าแนกตามระดับการวัดด้านพุทธิพิสัย 

 

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน   
วรรณคดีไทย 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
D 

D 
( ̅) S ( ̅) S ร้อยละ 

3. การน าไปใช้  (10) 6.26 1.69 6.91 1.10 0.65 6.50 
4. การวิเคราะห์  (8) 3.14 1.41 5.97 1.15 2.83 35.38 
5. การสังเคราะห์  (8) 4.14 1.59 6.20 1.43 2.06 25.75 
6. การประเมินค่า  (8) 4.14 1.35 5.83 1.15 1.69 21.13 

 
ข้อมูลในตารางท่ี 41 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยในระดับความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40
รองลงมาคือ ระดับความจ าคิดเป็นร้อยละ 38.50 ระดับการวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 35.38 ระดับ
ระดับสังเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 25.75 การประเมินค่าคิดเป็นร้อยละ 21.13 และระดับการน าไปใช้
คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดับ 
 

6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

 

ตำรำงที่  42 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และอัตราส่วน
วิกฤต (t - test) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับ      
การสอนแบบปกติ  

 
กลุ่ม n ( ̅) S t - test sig 

กลุ่มทดลอง 35 28.91 3.41 - 3.090 .003* 
กลุ่มควบคุม 35 25.94 4.56   

* p < .05 
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 ข้อมูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 42  แสดงให้เห็นว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองท่ี
เรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท มีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
เท่ากับ 28.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.41  นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ
ปกติมีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเท่ากับ 25.94 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.56  เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของผลต่างระหว่างค่า
มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนผลสัมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้เท่ากับ   – 3.090 ซึ่ง
มากกว่าค่า t จากตาราง (df = 68) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (t =  1.668) จึงสรุปได้ว่า 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนท่ีเรียน
ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการเรียนรู้หลังหน่วยการเรียนรู้ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึก        
การเรียนรู้หลังหน่วยการเรียนรู้วรรณคดีไทยท้ัง 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ กลอนบทละครเรื่อง
รามเกียรต์ิ   ตอนนารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง กลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าช้า และโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของนักเรียน         
กลุ่มทดลอง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท้ัง 4 ขั้นตอน 
จากน้ันน ามาจัดหมวดหมู่ และพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนต่างๆ เพื่อสรุปและประเมิน
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน    
เพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียน 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง โดยแบ่งตามขั้นการสอน ดังน้ี 
 
 1. การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ ซึ่งเป็นค าศัพท์ท่ีอยู่ในบทเรียนและค าศัพท์นอก
บทเรียนท่ีมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียน (ค าไวพจน์) ท าให้นักเรียนมีคลังค าศัพท์ท่ี
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เพิ่มขึ้น เมื่อนักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ในบทเรียน ท าให้สามารถท าความเข้าใจเน้ือหาใน
บทเรียนได้ โดยในขั้นตอนน้ีจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นตอนย่อยท่ี 1 การเชื่อมโยง
ความหมายของค าศัพท์ท่ีเรียนกับความรู้เดิมและอธิบายความหมายของค าศัพท์ตามความเข้าใจ 
ขั้นตอนย่อยท่ี 2 การหาความหมายของค าศัพท์ชุดท่ี 1 ซึ่งมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ใน
บทเรียน โดยสังเกตค าศัพท์ไม่ว่าจะเป็นรากศัพท์ การสร้างค า หรือท่ีมาของค าศัพท์ ขั้นตอนย่อยท่ี 
3 การหาความหมายของค าศัพท์ชุดท่ี 2 ซึ่งมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียน โดยสังเกต
จากบริบทของข้อความ ขั้นตอนย่อยท่ี 4 การสรุปความหมายของค าศัพท์ในบทเรียน และค าศัพท์
ใหม่ในชุดท่ี1 และชุดท่ี 2 แล้วเลือกค าศัพท์ท่ีได้เรียนมาสร้างประโยคของตนเอง ซึ่งท้ัง 4 ขั้นตอน
ย่อย ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีเพิ่มขึ้นจากหนังสือเรียนและใช้ค าศัพท์ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ดังท่ีนักเรียนให้ผลสะท้อนการเรียนรู้ ดังต่อไปน้ี 
 

 
                                                                   นักเรียนคนท่ี 18  

   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

นักเรียนคนท่ี 30  
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
 

 
นักเรียนคนท่ี 23  

   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
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นักเรียนคนท่ี 23 
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
 

 
นักเรียนคนท่ี 29  

   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
 
 ตัวอย่างบันทึกการเรียนรู้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนของ
กลวิธีมัลติพาร์ทในการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ โดยการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ใน
บทเรียนและเพิ่มเติมจากบทเรียน และสามารถน าความหมายของค าศัพท์ไปท าความเข้าเน้ือหาใน
บทเรียนได้ ในการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์น้ัน นักเรียนจะได้ฝึกการเดาความหมายของศัพท์
จากความรู้เดิม การชี้แนะของครู บริบทข้อความ และฝึกแต่งประโยคจากค าศัพท์ได้อีกด้วย 
  
 2. การขยายบทเรียน เป็นการอ่านบทอ่านเสริมท่ีมีความเชื่อมโยงกับเน้ือหาในบทเรียน 
เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้นอกบทเรียน ในการอ่านบทอ่านเสริมครูจะต้ังค าถามเพื่อให้นักเรียนรู้จัก
คิดเชื่อมโยงบทอ่านเสริมกับเน้ือหาในบทเรียน นักเรียนจะต้องฝึกต้ังค าถามเพื่อเชื่อมโยงเน้ือหา
ด้วยตนเอง และสรุปสาระส าคัญในแต่ละประเด็นลงในกระดาษแผ่นเล็กท่ีครูแจกให้ เพื่อเป็น     
การสรุปความรู้ท่ีได้เรียนมา ดังท่ีนักเรียนให้ผลสะท้อนการเรียนรู้ ดังต่อไปน้ี 
 

 
นักเรียนคนท่ี 34  

   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
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นักเรียนคนท่ี 26  
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
 

นักเรียนคนท่ี 3  
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

นักเรียนคนท่ี 33  
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

นักเรียนคนท่ี 7 
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
 

ตัวอย่างบันทึกการเรียนรู้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนของ
กลวิธีมัลติพาร์ทในการอ่านบทอ่านเสริม โดยนักเรียนจะมีความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นจากบทเรียน และน า
เน้ือหาจากบทอ่านเสริมไปท าแผนผังความคิดและน าไปประกอบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ 
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ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในเรียงความเชิงวิชาการ  นอกจากน้ียังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้ 

 
 3. การน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด เป็นการน า
กระดาษแผ่นเล็กท่ีได้สรุปสาระส าคัญท่ีได้เรียนจากกระบวนการอ่านในขั้นท่ี 2 การขยายบทเรียน มา
จัดระบบน าเสนอเป็นแผนผังความคิด เพื่อเก็บสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านท้ังหมด ดังท่ีนักเรียนให้   
ผลสะท้อนการเรียนรู้ ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
นักเรียนคนท่ี 33  

   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
 

 
 
 

นักเรียนคนท่ี 25  
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

 

นักเรียนคนท่ี 31  
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
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นักเรียนคนท่ี 5 
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
 
 

 
 

นักเรียนคนท่ี 9 
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  

 
ตัวอย่างบันทึกการเรียนรู้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนของ

กลวิธีมัลติพาร์ทในการน าผลการอ่านบทอ่านเสริมและบทเรียนมาท าเป็นแผนผังความคิด  โดย
นักเรียนจะได้ฝึกการสรุปความ การจับใจความส าคัญ และการล าดับความคิด ท าให้มีความเข้าใจ
เน้ือหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังสามารถน าไปจัดระบบเพื่อเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
และสามารถน าการท าแผนผังความคิดไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้ 
 
 4. การจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน เป็นการน าแผนผังความคิดมาร่างเป็นโครงร่าง
เรียงความเชิงวิชาการ จากน้ันนักเรียนเขียนเน้ือหาสาระของแต่ละประเด็นและอ้างอิงข้อมูลให้
ถูกต้อง ดังท่ีนักเรียนให้ผลสะท้อนการเรียนรู้ ดังต่อไปน้ี 
 

 
นักเรียนคนท่ี 1  

   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
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นักเรียนคนท่ี 15  
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

 

 
นักเรียนคนท่ี 10  

   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
  

 
นักเรียนคนท่ี 23  

   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  

นักเรียนคนท่ี 26  
   บันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  

 
ตัวอย่างบันทึกการเรียนรู้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนของ

กลวิธีมัลติพาร์ทในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ โดยนักเรียนได้ฝึกการล าดับความคิด เพื่อ
น าเสนอเป็นเรียงเชิงวิชาการ ฝึกการคัดเลือกข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ประกอบงานเขียนให้มี          
ความน่าเชื่อถือ และสามารถน าทักษะการเขียนเรียงความเชิงวิชาการไปใช้ในวิชาอื่นและใน     
การเรียนท่ีระดับสูงขึ้น 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามท่ีกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นท่ีได้จากบันทึกการเรียนรู้
ท่ีนักเรียนเขียนแต่ละครั้ง  แสดงให้เห็นว่า การสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท าให้
นักเรียนมีการเรียนรู้ค าศัพท์และบทอ่านเพิ่มเติมจากบทเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของ
นักเรียนให้กว้างขึ้น แล้วน าผลของการอ่านมาจัดระบบความคิดเป็นแผนผังความคิด และสามารถ
เขียนออกมาเป็นเรียงความเชิงวิชาการได้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า 
 1. สรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณ 
     1.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
     1.2 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

    1.3 ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    1.4 ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

    1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท หลัง
การทดลองสูงกว่ากอ่นการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
     1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท สูง
กว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

2. สรุปผลเชิงคุณภาพ 
      2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท ผลจากการท าแผนผังความคิด

ซึ่งเป็นผลจากการอ่านวรรณคดีไทยในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 นักเรียนจับใจความของเรื่องได้บ้าง แต่
ไม่สามารถแยกระหว่างแนวคิดหลักกับแนวคิดรองได้ เมื่อเรียนถึงหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 นักเรียน
สามารถระบุใจความส าคัญของเร่ืองได้ท้ังแนวคิดหลักและแนวคิดรอง แต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญในบางประเด็นได้ โดยเฉพาะคุณค่าด้านวรรณศิลป์ นักเรียนส่วนใหญ่ยังวิเคราะห์
ได้ไม่ตรงประเด็น และการล าดับความคิดยังวกวน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 นักเรียนสามารถระบุ
ใจความส าคัญของเรื่องได้ เข้าใจเรื่องและจัดระบบความคิดท าให้เห็นภาพรวมของเรื่องท้ังหมด 
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แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ผลการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ถูกต้อง          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  นักเรียนสามารถระบุใจความส าคัญของเรื่องได้ครบถ้วนท้ังแนวคิดหลักและ
แนวคิดรอง มีการจัดระบบความคิดท่ีเป็นระบบ มีความเชื่อมโยง สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ
ส าคัญของเรื่องได้ครบถ้วนและตรงประเด็น  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถน าผลการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประโยชน์   

      2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท ผลจากการเขียนเรียงความ     
เชิงวิชาการก่อนเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คัดลอกบทอ่านเสริมโดยไม่มีการอ้างอิง และน า     
บทอ่านเสริมมาเขียนต่อกันโดยไม่ได้สังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นภาษาของตนเอง นอกจากน้ียัง
เขียนไม่ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ หลังการจัดการเรียนการสอนหน่วย          
การเรียนรู้ท่ี 1 นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ถูกต้องตามรูปแบบ และมีการสังเคราะห์
ข้อมูลจากบทอ่านเสริม แล้วเรียบเรียงเป็นความคิดของตนเอง แต่การล าดับความยังไม่มีความ
เชื่อมโยงและเขียนรายการอ้างอิงไม่ถูกต้อง การจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 นักเรียนเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการได้ถูกต้องตามรูปแบบและน าบทอ่านเสริมมาสนับสนุนความคิดเห็นในงานเขียนของ
ตนเองได้ การล าดับเน้ือหาเป็นระบบมีความเชื่อมโยง แต่การเขียนรายการอ้างอิงยังไม่ถูกต้อง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 นักเรียนเขียนตามรูปแบบ การจัดล าดับความคิดและการใช้ภาษาได้เหมาะสม 
นักเรียนส่วนใหญ่เขียนรายการอ้างอิงได้ถูกต้อง หลังจาการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ถูกต้องตามรูปแบบ และสามารถน าบทอ่ านเสริมมา
สนับสนุนงานเขียนให้น่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล การล าดับความคิดเป็นระบบ การใช้ภาษาได้
เหมาะสมกบงานเขียนเชิงวิชาการ และนักเรียนส่วนใหญ่เขียนอ้างอิงในเน้ือหาและรายการอ้างอิง
ได้ถูกต้อง  

     
การสรุปผลเชิงคุณภาพ สรุปเฉพาะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนเรียงความเชิง

วิชาการเท่าน้ัน เน่ืองจากการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทนักเรียนได้ฝึกการท าแผนผังความคิดซึ่งเป็น
ผลจากการอ่าน ในขั้นท่ี 2 การน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด
(Propositional Concept Mapping Substrategy) และนักเรียนได้ฝึกการเขียนเรียงความ           
เชิงวิชาการในขั้นท่ี 4 (Summarization / Writing Substrategy) การจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็น
งานเขียน ซึ่งเป็นผลจากการเขียน โดยท้ังแผนผังความคิดและงานเขียนเรียงความเชิงวิชาการ เป็น
ผลงานของนักเรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้วิจัยจึงน ามาผลงานนักเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มา
วิเคราะห์ว่านักเรียนมีการพัฒนาการเป็นอย่างไร ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ันเป็นผลจากท่ี
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นักเรียนได้ฝึกการจัดระบบความคิดโดยการท าแผนผังความคิดเกี่ยวกับวรรณคดีไทยในแต่ละหน่วย   
การเรียนรู้ และน าแผนผังความคิดน้ันไปเขียนเป็นเรียงความเชิงวิชาการ ผลจากการท่ีนักเรียนได้ฝึก   
การอ่านและการเขียนอย่างต่อเน่ืองในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยเพิ่มขึ้น แต่ไม่ปรากฏออกมาเป็นชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงไม่สามารถสรุปผลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยจากผลงานนักเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้
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    ตำรำงที่ 43    พัฒนาการด้านการอา่นท่ีวิเคราะห์จากผลงานนักเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 

ปัญหำ 

นักเรียนไม่สามารถแยก
ใ จ ค ว า ม ห ลั ก แ ล ะ ใ จ    
ความรองได้ การจัดระบบ
ความคิดยังไม่ครอบคลุม
เนื้อเร่ืองทั้งหมด 

นักเรียนวิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญของเรื่องไม่ครบถ้วน 
ยังขาดประเด็นส าคัญอยู่ 

นัก เรี ยนสามารถน าผล  
การอ่านไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้บ้าง แต่ไม่
ครอบคลุมทั้งหมด 

นักเรียนบางส่วนน าความรู้
จากการอ่านไปประยุกต์ใช้
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

ผลกำรอ่ำน 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ จั บ
ใจความของเรื่องได้บ้าง 
แต่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหา  

นั ก เ รี ย น สา มา ร ถ แย ก
ใจความส าคัญของเรื่องได้ 
ทั้ ง ใ จ ค ว า ม ห ลั ก แ ล ะ
ใจความรอง การจัดระบบ
ค ว า ม คิ ด เ ริ่ ม มี ค ว า ม
เชื่อมโยง  

นั ก เ รี ย น ส าม า ร ถ ร ะ บุ
ใจความหลักและใจความ
รองได้ จัดระบบความคิดดี 
มองเห็นความสัมพันธ์ของ
เร่ืองทั้งหมด 

นั ก เ รี ย น ส าม า ร ถ ร ะ บุ
ใจความส าคัญของเรื่องได้
ครบถ้วน มีการจัดระบบ
ความคิดที่ เ ป็นระบบ มี
ความเชื่อมโยง สามารถ
วิ เค ราะห์ องค์ป ระกอบ
ส าคัญของเรื่องได้ครบถ้วน
และตรงประเด็น  นักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถน าผล
ก า ร อ่ า น ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได ้

                 หมายเหตุ ดูรายละเอียดตัวอย่างผลการอ่านของนักเรียนในภาคผนวก จ 
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ตำรำงที่ 44   พัฒนาการด้านการเขียนท่ีวิเคราะห์จากผลงานนักเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 

 ก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 

ปัญหำ 

นักเรียนไม่สังเคราะห์ข้อมูล 
ท าให้คัดลอกบทอ่านเสริม
ต่อ ๆ  กัน  จนไ ม่ มีความ
คิดเห็นที่ เ ป็นของตนเอง 
และเขียนไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการ 

การล าดับความคิดยังไม่
เ ป็น ระบบ  มี การ เ ขี ย น
อ้างอิงในเนื้อหาและเขียน
รายการอ้างอิงในส่วนท้าย
ไม่ถูกต้อง 

การล าดับความคิด เป็น
ระบบแต่มีบ้างประเด็นที่
เนื้อหาไม่ครอบคลุม  

การเขียนรายการอ้างอิงยัง
ไม่ถูกต้อง และใช้ภาษาไม่
เป็นวิชาการ 

นักเรียนบางคนยังใช้ภาษา
ไม่เป็นวิชาการ 

ผลกำรเขียน 

นั ก เ รี ย น เ ขี ย นคั ด ลอ ก
ข้อความจากบทอ่านเสริม
โดยไม่มีการอ้างอิง  และ
ไ ม่ ไ ด้ เ ขี ย น ด้ ว ย ภ าษ า
วิชาการ 
 

นักเรียนเขียนเรียงความเชิง
วิชาการได้ ถู กต้อ งตาม
รู ป แ บ บ  แ ล ะ มี ก า ร
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก     
บทอ่ านเสริม แ ล้วเ รียบ
เ รี ย ง เ ป็นความคิ ดขอ ง
ตนเอง  

นักเรียนน าบทอ่านเสริมมา
สนับสนุนความคิดเห็นงาน
เขียนของตนเอง และเขียน
เรียงความเชิงวิชาการได้
ถู ก ต้ อ ง ต า ม รู ป แ บ บ       
การล าดับเนื้อหาเป็นระบบ 
และมีการเขียนอ้างอิง 

นักเรียนเขียนตามรูปแบบ
การเขียนเรียงความเชิง
วิ ช าการ  การจั ดล าดั บ
ความคิดและการใช้ภาษา
ได้เหมาะสม นักเรียนส่วน
ใหญ่เขียนรายการอ้างอิง
ได้ถูกต้อง 

นักเรียนน าบทอ่านเสริมมา
สนั บสนุ น ง าน เ ขี ยน ให้
น่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล 
มีการใช้ภาษาได้เหมาะสม 
การล าดับความคิด เป็น
ระบบ มีการเขียนอ้างอิงใน
เนื้ อหาและส่วนท้ ายได้
ถูกต้อง 

 

หมายเหตุ ดูรายละเอียดตัวอย่างผลการเขียนของนักเรียนในภาคผนวก จ
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บทท่ี  5 
 

สรุปผลกำรวจิัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ผลของการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมีต่อความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1) ความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 
2) ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 3) ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 4) 
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้กลวิธีมัลติพาร์ทกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท 6) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท
กับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

 
ประชากรของงานวิจัยน้ีคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวนห้องละ 35 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมด 70 คน จากน้ันท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ แบบวัดการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน าคะแนนมาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
จากน้ันน าคะแนนมาทดสอบค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05            
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จึงก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) ด้วย
วิธีการจับฉลาก  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 เป็นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียน
การสอนวรรณคดีไทยแบบปกติ 

 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง และเครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การเรียนการสอนด้วย
กลวิธีมัลติพาร์ท จ านวน 19 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การสอนแบบปกติ จ านวน 19 
แผน แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลาในการสอน 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ผู้วิจัยได้น า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและปรับแก้ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา จากน้ันน าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 แผน ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเวลาในแต่ละขั้นตอน ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบวัด
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย อย่างละ 2 ฉบับ คือ ฉบับก่อนเรียน (Pre-test) และฉบับหลังเรียน (Post-test) ซึ่ง
เป็นแบบสอบคู่ขนาน โดยแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นแบบวัดชนิดอัตนัย 
ฉบับละ 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ใน
ชุดท่ี 1 เป็นแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการก่อนการทดลอง (Pre-test)ให้
เขียนเรียงความเชิงวิชาการเรื่อง “โคลงภาพพระราชพงศาวดาร” ส่วนชุดท่ี 2 เป็นแบบวัด
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการหลังการทดลอง (Post-test)ให้เขียนเรียงความ  
เชิงวิชาการเรื่อง “โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยแบบวัด
ท้ัง 2 ชุด ก าหนดความยาวไม่ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษเอ4 ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
ฉบับละ 40 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 
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แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับก่อนเรียน มีค่าความเท่ียงเท่ากับ .899  
ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .28 - .67 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 - .89 
แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับหลังเรียน มีค่าความเท่ียงเท่ากับ .90        
ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .25 - .71 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .33 - .89 
โดยแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยพิจารณาคุณภาพเครื่องมือท่ีก าหนด คือ มี ค่าความเท่ียงของแบบสอบท้ังฉบับ
ก าหนดให้มีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  และค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ 
.20 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)  
 

แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ผู้วิจัยจึงน าผลงานเขียน
เรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน ตรวจตามเกณฑ์การตรวจ
เรียงความเชิงวิชาการ จากน้ันหาคุณภาพของเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ
น าผลการตรวจมาหาค่าความสอดคล้องของการตรวจให้คะแนนระหว่างผู้ประเมิน โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะห์พบว่า
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .96 ซึ่งแสดงว่าการตรวจให้คะแนนมีความสอดคล้องกันในระดับสูง จากน้ัน
น าแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการท้ัง 2 ฉบับ ไปหาคุณภาพโดยสูตร
ค านวณหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกส าหรับแบบวัดชนิดอัตนัย  และหาค่าความเท่ียง
ของแบบวัดด้วยวิธีหาค่าความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) 
ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับก่อนเรียน มี
ค่าความยากง่ายเท่ากับ .538  ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ .309  และค่าความเท่ียงเท่ากับ .95    
แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับหลังเรียน มีค่าความยากง่ายเท่ากับ 
0.533 ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ .338 และค่าความเท่ียงเท่ากับ .98   โดยพิจารณาคุณภาพ
เครื่องมือท่ีก าหนด คือ มีค่าความเท่ียงของแบบสอบท้ังฉบับก าหนดให้มีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป  และ
ค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 
 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 
.814 ค่าความยากง่ายทั้งฉบับเท่ากับ .461 ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .21 - .79 และค่า
อ านาจจ าแนกท้ังฉบับ เท่ากับ .406  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 - .78 แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน มีค่าความเท่ียงเท่ากับ .848  ค่าความยากง่าย
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ท้ังฉบับเท่ากับ .480 ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .21 - .79  และค่าอ านาจจ าแนกท้ังฉบับ 
เท่ากับ  .434 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .25 - .75  โดยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยพิจารณาคุณภาพเครื่องมือท่ี
ก าหนด คือ มีค่าความเท่ียงของแบบสอบท้ังฉบับก าหนดให้มีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป  และค่าความยากง่าย
ระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 

  
 ผู้วิจัยได้สอนนักเรียนท้ังกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทและกลุ่มควบคุมท่ีเรียน
ด้วยวิธีปกติด้วยตนเอง โดยการปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มก่อนการจัดการเรียนการสอน 
โดยแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การด าเนินการสอน การประเมินผล ระยะเวลาท่ีทดลองสอนและ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนการสอน และการด าเนินการสอนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากน้ันท า 
การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบวัดความสามารถ
ในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ท่ีผู้วิจัย

สร้างขึ้น แล้วน าคะแนนของนักเรียนมาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
จากน้ันเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบวัด
ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท ก่อนและหลังการทดลอง โดยทดสอบค่า
อัตราส่วนวิกฤต (t – test dependent) และเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท
และการสอนแบบปกติ หลังการทดลอง โดยทดสอบค่าอัตราส่วนวิกฤต (t – test independent) 
 
1. สรุปผลกำรวิจัย 
 1.1 สรุปผลเชงิปริมำณ 

      1.1.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
       1.1.2 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

      1.1.3 ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
กลวิธีมัลติพาร์ท หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
       1.1.4 ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
กลวิธีมัลติพาร์ท สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



135 
 

       1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
       1.1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท 
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

1.2 สรุปผลเชงิคุณภำพ 
       1.2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท  ผลจากการท าแผนผัง

ความคิดซึ่งเป็นผลจากการอ่านวรรณคดีไทยในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 นักเรียนจับใจความของเรื่อง
ได้บ้าง แต่ไม่สามารถแยกระหว่างแนวคิดหลักกับแนวคิดรองได้ เมื่อเรียนถึงหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
นักเรียนสามารถระบุใจความส าคัญของเรื่องได้ท้ังแนวคิดหลักและแนวคิดรอง แต่ยังไม่สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญในบางประเด็นได้ โดยเฉพาะคุณค่าด้านวรรณศิลป์ นักเรียนส่วนใหญ่ยัง
วิเคราะห์ได้ไม่ตรงประเด็น และการล าดับความคิดยังวกวน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 นักเรียนสามารถ
ระบุใจความส าคัญของเรื่องได้ เข้าใจเรื่องและจัดระบบความคิดท าให้เห็นภาพรวมของเรื่อง
ท้ังหมด แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ผลการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ถูกต้อง 
หน่วย    การเรียนรู้ท่ี 4  นักเรียนสามารถระบุใจความส าคัญของเรื่องได้ครบถ้วนท้ังแนวคิดหลัก
และแนวคิดรอง มีการจัดระบบความคิดท่ีเป็นระบบ มีความเชื่อมโยง สามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบส าคัญของเร่ืองได้ครบถ้วนและตรงประเด็น นักเรียนส่วนใหญ่สามารถน าผลการอ่าน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประโยชน์   

      1.2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท ผลจากการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการก่อนเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คัดลอกบทอ่านเสริมโดยไม่มีการอ้างอิง และน าบทอ่าน
เสริมมาเขียนต่อกันโดยไม่ได้สังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นภาษาของตนเอง นอกจากน้ียังเขียนไม่
ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ หลังการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ถูกต้องตามรูปแบบ และมีการสังเคราะห์ข้อมูลจากบทอ่าน
เสริม แล้วเรียบเรียงเป็นความคิดของตนเอง แต่การล าดับความยังไม่มีความเชื่อมโยงและเขียน
รายการอ้างอิงไม่ถูกต้อง การจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ถูกต้อง
ตามรูปแบบและน าบทอ่านเสริมมาสนับสนุนความคิดเห็นในงานเขียนของตนเองได้ การล าดับ
เน้ือหาเป็นระบบมีความเชื่อมโยง แต่การเขียนรายการอ้างอิงยังไม่ถูกต้อง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
นักเรียนเขียนตามรูปแบบ การจัดล าดับความคิดและการใช้ภาษาได้เหมาะสม นักเรียนส่วนใหญ่
เขียนรายการอ้างอิงได้ถูกต้อง หลังจาการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 นักเรียนเขียน
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เรียงความเชิงวิชาการได้ถูกต้องตามรูปแบบ และสามารถน าบทอ่านเสริมมาสนับสนุนงานเขียนให้
น่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล การล าดับความคิดเป็นระบบ การใช้ภาษาได้เหมาะสมกบงานเขียน
เชิงวิชาการ และนักเรียนส่วนใหญ่เขียนอ้างอิงในเน้ือหาและรายการอ้างอิงได้ถูกต้อง  

     
2. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ผลของการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมีต่อความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2” สามารถน ามาอภิปรายได้ 3 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
 

2.1 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ 
  

 การน ากลวิธีมัลติพาร์ทมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อสอนการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระการอ่าน โดยการก าหนดบทอ่านจะต้องมีความเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของนักเรียน ท้ังด้านเน้ือหาและความยาวของบทอ่าน 
 

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท สูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้และสอดคล้องกับงานวิจัย วิเทิล และ    
โรแมน (Vitale and Romanc, 2011) ท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านค าศัพท์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กลวิธีมัลติพาร์ท มีการพัฒนาด้านค าศัพท์ ท าให้มีค าศัพท์ท่ีกว้างขึ้นและใช้ได้อย่างหลากหลาย 
นอกจากน้ี  วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2005) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีแบบมัลติพาร์ท
เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยท าการทดลองนักเรียน
จ านวน 6 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 642 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 3 โรงเรียน และกลุ่มควบคุม
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จ านวน 3 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทมีความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วย  

 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท จะเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจใน 3 

ขั้นตอนแรก คือ ขั้นท่ี 1 การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ (Vocabulary acquisition) เพื่อท า
ความเข้าใจเน้ือหาในบทเรียน และเพิ่มปริมาณค าศัพท์นอกบทเรียน ต้องท าให้นักเรียนรู้ค าศัพท์ท่ี
กว้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนย่อยท่ี 1 นักเรียนเชื่อมโยง
ความหมายของค าศัพท์ท่ีเรียนกับความรู้เดิมและอธิบายความหมายของค าศัพท์ตามความเข้าใจ
ของตนเอง เพื่อทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนว่าเข้าใจความหมายของค าศัพท์ถูกต้องหรือไม่ 
ขั้นตอนย่อยท่ี 2 นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์ชุดท่ี 1 ซึ่งมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ใน
บทเรียน ได้สังเกตค าศัพท์ไม่ว่าจะเป็นรากศัพท์ การสร้างค า หรือท่ีมาของค าศัพท์ ขั้นตอนย่อยท่ี 3 
นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์ชุดท่ี 2 ซึ่งมีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ในบทเรียน ได้สังเกต
จากบริบทของข้อความ ซึ่งเป็นการฝึกเรียนรู้จากบริบทของค าศัพท์และฝึกการถอดค าประพันธ์ด้วย 
ขั้นตอนย่อยท่ี 4 นักเรียนสรุปความหมายของค าศัพท์ในบทเรียน และค าศัพท์ใหม่ในชุดท่ี1 และชุดท่ี 2 
แล้วเลือกค าศัพท์ท่ีได้เรียนมาสร้างประโยคของตนเอง ในขั้นตอนสุดท้ายจะท าให้นักเรียนมีคลัง
ค าศัพท์ท่ีเพิ่มเติมจากบทเรียนท่ีได้จากขั้นตอนย่อยท่ี 2 และขั้นตอนย่อยท่ี 3 นอกจากน้ีนักเรียนยัง
สามารถฝึกการแต่งประโยคได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องท่ีนักเรียนให้ผลสะท้อนการเรียนรู้ สรุปได้ว่า   
การเรียนรู้ค าศัพท์เชื่อมโยงกับบริบทในวรรณคดี ท าให้เห็นประโยชน์ของการเรียนเร่ืองค าศัพท์และ
น าไปใช้ท าความเข้าใจกวีนิพนธ์ได้ทันที  นอกจากน้ียังเป็นการขยายความรู้ เ รื่องค าศัพท์
นอกเหนือจากบทเรียน ท าให้นักเรียนมีคลังค าศัพท์ท่ีมากขึ้น 
 

เมื่อนักเรียนเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์แล้ว ก็จะสามารถน าไปท าความเข้าใจเน้ือเรื่อง
ของวรรณคดีได้ ดังท่ี บัคแมน และคณะ (Bachman and other,1995: 89-93) ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบในการอ่านเพื่อความเข้าใจว่า ค าศัพท์จะแสดงถึงความหมายท่ีแต่ละคนเก็บไว้ใน
สมอง ความสามารถทางค าศัพท์เป็นดรรชนีชี้ให้เห็นความสามารถท่ีจะเข้าใจบทอ่านได้ และค าศัพท์
เป็นตัวแสดงโครงสร้างความรู้ท่ีแต่ละคนใช้ในการตอบสนองบทอ่าน ถ้าแต่ละคนไม่รู้ความหมาย
ค าศัพท์อาจใช้ความสามารถในการวิเคราะห์รากค า (Roots) และวิภัตปัจจัย (Affixes) โดยคนจะ
พัฒนาความสามารถในการจ าค าศัพท์ไปตามระดับชั้น เช่น ผู้ท่ีเรียนในชั้นสูงกว่าจะมีจ านวน
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ค าศัพท์ท่ีจ าได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุตา และสัพดุงชน (Vichuta and 
Sabphadungchon, 2000) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลวิธีเดาความหมายค าศัพท์ของนักศึกษา
ท่ีมีความสามารถในการเดาค าศัพท์ในระดับสูงและต่ า โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 141 คน โดยให้นักศึกษาท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ 2 แบบ คือ การเดาความหมายโดยใช้ความรู้เดิมหรือ
บริบทท่ีอยู่ห่างค านั้นออกไป และการเดาความหมายโดยใช้ตัวชี้แนะทางภาษาศาสตร์หรือบริบทท่ีอยู่
ใกล้ค าศัพท์น้ัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่มใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ท้ัง 2 แบบ
ในระดับมาก และใช้กลวิธีคาดเดาความหมายค าศัพท์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  

 
ขั้นท่ี 2 ขั้นการขยายบทเรียน (Text Elaboration Substrategy) ครูเลือกบทอ่านเสริมท่ี

เชื่อมโยงกับบทเรียน และใช้ชุดค าถามเพื่อชี้น านักเรียนให้ใช้ความรู้ในการท าความเข้าใจบทเรียน
และบทอ่านเสริม ครูใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่างของค าถามข้อเท็จจริง ค าถามเพื่อ
ชี้น า และค าถามเพื่อเชื่อมโยงความรู้ หรือให้เห็นประเด็นส าคัญ เพื่อการยอมรับการเชื่อมโยง
ความรู้ในประเด็นต่างๆ ท่ีสงสัยตามความเหมาะสม จากน้ันนักเรียนฝึกต้ังค าถามด้วยตนเอง ดังท่ี 
ดวงมน จิตร์จ านงค์ (2553: 105) ได้กล่าวว่า “กระบวนการเรียนการสอนก็ต้องเปล่ียนจากการให้
ค าตอบส าเร็จรูปเพื่อจดจ า แม้มีค านิยามบางอย่างอยู่ในแบบเรียน หากใช้วิธีเรียนอย่างต้ังค าถาม 
ก็สามารถกระตุ้นความคิดให้งอกเงยได้เหมือนกัน”  

 
การท่ีนักเรียนได้อ่านบทอ่านเสริมเป็นการขยายความรู้ของนักเรียนให้ เพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากบทเรียน เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียน
ท าความเข้าใจกับเน้ือหาในบทเรียนจะสามารถสรุปแนวคิดหลัก และแนวคิดรองได้ ในขั้นท่ี 2 
นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ความหมายค าศัพท์ในขั้นท่ี 1 มาแล้ว ท าให้นักเรียนสามารถท่ี
จะท าความเข้าใจเน้ือเรื่องและวิเคราะห์สาระส าคัญของเรื่องได้ ดังท่ี วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale 
and Romance, 2007: 85) ได้กล่าวถึงกลวิธีมัลติพาร์ทใช้เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังน้ี 
1) การกระตุ้นให้นักเรียนเข้าถึงความรู้เดิมของการท าความเข้าใจในส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน าไปบูรณาการ
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจนกลายเป็นความเข้าใจในอนาคต 2) การน าไปใช้กระตุ้นกระบวนการ
ท าความเข้าใจในขณะท่ีอ่านและทบทวนความรู้หลังจากท่ีอ่านแล้ว 3) ครูจะต้องชี้น าให้นักเรียนได้
สะท้อนผลของการอ่านเพื่อความเข้าใจออกมาหลังจากท่ีได้อ่านแล้ว ซึ่งสอดคล้องท่ีนักเรียนให้ผล
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สะท้อนการเรียนรู้ สรุปได้ว่า บทอ่านเสริมท าให้ขยายความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นจากบทเรียน และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ นอกจากน้ียังสามารถน าไปประกอบการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการท าให้งานเขียนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

   
ขั้นท่ี 3 ขั้นการน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิด 

(Propositional Concept Mapping Substrategy) โดยนักเรียนน ากระดาษแผ่นเล็กท่ีได้สรุป
แนวคิดหลักและแนวคิดรอง  จากกระบวนการอ่านในขั้นท่ี 2 การขยายบทเรียน มาจัดระบบน าเสนอ
เป็นแผนผังความคิด เพื่อเก็บสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านท้ังหมด ดังท่ี พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 
129 - 130) กล่าวว่าการใช้แผนผังความคิดเป็นการฝึกนักเรียนให้ใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และ การประเมิน ฯลฯ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจส่ิงท่ีเรียนและสามารถจ าได้เป็นความจ าถาวร เพราะ
ผู้เรียนใช้ความคิดในการจัดกระท ากับข้อมูล ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและช่วยให้
นักเรียนจ าเน้ือหาความรู้ได้นาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสกุลการ สังข์ทอง (2548) ได้ศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้แผนผังความคิดสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่
ใช้แผนผังความคิด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเทิล และ โรแมนซ์ (Vitale and Romance, 2006) 
ท่ีศึกษาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้แผนผังความคิด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความคิด จัดระบบ และมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ดี ท าให้มีความเข้าใจเน้ือหา
ในบทเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา ตันติวิทยมาศ (2554) ได้ศึกษาผลของ
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณด้วยแผนผังความคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีฝึกใช้แผนผังความคิดมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ใช้แผนผังความคิด นักเรียนให้ผลสะท้อน
การเรียนรู้ สรุปได้ว่า การท าแผนผังความคิดท าให้สามารถสรุปเน้ือหาท่ีเรียนได้เข้าใจมากขึ้น       
มีการจัดระบบความคิดท่ีเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งมีประโยชน์ในการล าดับเน้ือหาให้มีความเชื่อมโยง
ในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และสามารถน าไปใช้กับวิชาอื่นๆ ท าให้เข้าใจในการเรียนมากขึ้น 

 
เมื่อพิจารณาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจจ าแนกตามระดับของการอ่าน

พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีการพัฒนาความสามารถในระดับตีความมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.42 รองลงมาคือ ระดับการประเมินค่า คิดเป็นร้อยละ 25.17 ระดับ
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สร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 23.57 และระดับข้อเท็จจริงน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 20.60 เน่ืองมาจาก
ในการสอนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทในขั้นการสอนค าศัพท์ การอ่านบทอ่านเสริม และการท าแผนผัง
ความคิด เป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการหาความหมายของ
ค าศัพท์จากความรู้เดิม การชี้แนะของครู และบริบทของข้อความ นอกจากน้ีในการอ่านบทอ่าน
เสริมนักเรียนจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับเน้ือหาในบทเรียนได้ ในการท าเป็นผังความคิดก็จะต้อง
จัดระบบความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละประเด็นและท้ังเรื่องได้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนเหล่าน้ี
นักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท้ังส้ิน จึงส่งผลให้พัฒนาการในด้านการอ่านในระดับ
ตีความดีท่ีสุด 

 
 ส่วนในระดับการประเมินค่าและระดับสร้างสรรค์ ซึ่งนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถท่ี
ใกล้เคียงกัน เมื่อนักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้แล้ว ก็จะประเมินค่าในส่ิงน้ันว่า
เหมาะสม ยอมรับได้หรือไม่ จึงสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางใดไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้
ประโยชน์ จึงส่งผลให้พัฒนาการในด้านการอ่านในระดับประเมินค่าและระดับสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น
ตามล าดับ และในส่วนของระดับข้อเท็จจริงซึ่งมีการพัฒนาน้อยท่ีสุดเน่ืองจากการอ่านในระดับน้ี
เป็นระดับเริ่มต้นของการอ่าน ซึ่งนักเรียนได้รับการฝึกฝนมาต้ังแต่ระดับชั้นก่อนหน้าน้ี จึงท าให้   
การอ่านในระดับข้อเท็จจริงมีการพัฒนาน้อยสุด 
 

2.2 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเขียนเรียงควำมเชิงวชิำกำร 
 

 การน ากลวิธีมัลติพาร์ทมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากการท าแบบวัดความสามารถใน
การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับก่อนเรียน พบว่า นักเรียนไม่สามารถเขียนเรียงความเชิง
วิชาการได้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สังเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายการอ้างอิงไม่ถูกต้อง ดังน้ันใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ครูจะต้องสอนการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการในตอนท้ายของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียน
เรียงความและการเขียนรายการอ้างอิง ท าให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการก่อนท่ีนักเรียนจะเขียนเรียงความเชิงวิชาการของหน่วยการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป 
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ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท นักเรียนมีความสามารถใน    
การเขียนเรียงความเชิงวิชาการหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
และความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวทูนิส 

(Tutunis , 2000: 44) ได้ศึกษาผลการสอนเขียนเชิงวิชาการโดยใช้เน้ือหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัย Kultur อิสตันบูล ประเทศตุรกี 
พบว่า การสอนเขียนเชิงวิชาการโดยใช้เน้ือหาเป็นฐานช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
วิชาการ เน่ืองจากเป็นการเขียนงานจากแหล่งข้อมูลท่ีผ่านการศึกษาค้นคว้า โดยผู้เรียนจะเก็บ
ข้อมูลและสังเคราะห์ จัดระบบผ่านการอ่านและประยุกต์ใช้ข้อมูลตามแนวทางการเขียนงาน     
เชิงวิชาการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2553) ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยบูรณาการแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ  เน้ือหาและประเภทงานเขียน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 70  
และคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการอ่านและการเขียนมีความสัมพันธ์กัน กลวิธีมัลติพาร์ท
ในขั้นท่ี 4 ขั้นการจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน (Summarization / Writing Substrategy) 
โดยการน าแผนผังความคิดมาร่างเป็นโครงร่างเรียงความเชิงวิชาการ จากน้ันนักเรียนเขียนเน้ือหา
สาระของแต่ละประเด็นและอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้อง ในขั้นตอนท่ี 4 นักเรียนได้ผ่านขั้นตอนท่ี 3    
การน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่านเสริมเป็นแผนผังความคิดมาแล้ว ซึ่งช่วยให้สามารถ
ล าดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนเรียงความเชิงวิชาการท่ีสมบูรณ์  
โดยนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติซ้ าๆ ทุกหน่วยการเรียนรู้ จึงท าให้เกิดความช านาญในการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการ ซึ่งสอดคล้องท่ีนักเรียนให้ผลสะท้อนการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ   
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มีการใช้ข้อมูลจากบทอ่านเสริมมาอ้างอิงสนับสนุนท าให้งานเขียนมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งบทอ่านเสริม
มีความหลากหลายจะต้องคัดเลือกมาใช้ประกอบให้เหมาะสมกับหัวข้องานเขียน  
 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการจ าแนกตามองค์ประกอบ
ของการเขียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีการพัฒนาความสามารถใน     
ด้านการใช้แหล่งข้อมูลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.45 รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอเน้ือหา      
คิดเป็นร้อยละ 17.13 ด้านการเรียบเรียงความคิด คิดเป็นร้อยละ 12 และด้านหลักการใช้ภาษา
น้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 7.83 เน่ืองมาจากกลวิธีมัลติพาร์ทเป็นการฝึกให้นักเรียนเขียนงานจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย ซึ่งบทอ่านเสริมที่ใช้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีความหลากหลายของ
เน้ือหาและแหล่งท่ีมาของมาของข้อมูล เป็นการฝึกให้นักเรียนสังเคราะห์ข้อมูลก่อนท่ีจะน ามาเขียน 
นอกจากน้ีนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการเขียนอ้างอิงข้อมูล เน่ืองจากเคยเรียนเฉพาะ       
การเขียนเรียงความเท่าน้ัน แต่ในขั้นกระบวนการเขียนของกลวิธีมัลติพาร์ท จะมุ่งเน้นให้นักเรียน
เห็นความส าคัญของการเขียนอ้างอิงข้อมูล ซึ่งเป็นหน่ึงในขั้นตอนส าคัญของกระบวนการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการด้วย 

  
ด้านการน าเสนอเน้ือหา นักเรียนมีคลังข้อมูลในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการเป็น

จ านวนมาก ท้ังจากบทอ่านเสริมและเน้ือหาในบทเรียน แต่นักเรียนจะต้องสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้ประกอบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ  

 
ด้านการเรียบเรียงความคิด นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทจะมีการจัดระบบ

ความคิดท่ีดี เน่ืองจากนักเรียนได้ท าแผนผังความคิด ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของเน้ือหาใน
บทเรียนท้ังหมด เมื่อน ามาเขียนเป็นเรียงความเชิงวิชาการ จึงท าให้มีความเป็นระบบของข้อมูล 
และเน้ือหาแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วน 

 
ด้านการใช้ภาษา การสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทจะเน้นการวิเคราะห์และการสังเคราะห์

ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในด้านการใช้ภาษานักเรียนจะได้ฝึกในส่วนของการเขียนเรียงความ       
เชิงวิชาการในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เท่าน้ัน โดยการท่ีครูให้ข้อมูลย้อนกลับ ท าให้การพัฒนาใน
ด้านการใช้ภาษาค่อนข้างน้อย 
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 2.3 ด้ำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวรรณคดีไทย 
 

การน ากลวิธีมัลติพาร์ทมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท    
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
            ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรักษ์ อนะมาน 
(2546) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษา ส าหรับ
บูรณาการในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้ว ทักษะทาง
ภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการทดลองใช้รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้วสูงกว่าร้อยละ 70 และมี
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แชง  (Shang, 2006: 1) ได้ศึกษาแนวการสอนแบบเน้นเน้ือหามาใช้ในหลักสูตรการเรียน
การสอนวรรณกรรม ส าหรับผู้ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้การสอนแบบเน้น
เน้ือหาวรรณกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า การสอนตามรูปแบบน้ีช่วยพัฒนา
ทักษะทางภาษาของนักเรียน และนักเรียนสามารถท าความเข้าใจเน้ือหาวิชาที่เรียนได้ดี นอกจากน้ี
ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดถ่ายทอดผ่านภาษาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณกรรมได้อีกด้วย  

 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเรียนรู้

ความหมายของค าศัพท์ 2) การขยายบทเรียน 3) การน าเสนอผลการอ่านบทเรียนและบทอ่าน
เสริมเป็นแผนผังความคิด 4) การจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนท่ีมี
ความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน โดยนักเรียนจะต้องรู้ค าศัพท์ในเร่ืองก่อน จึงจะสามารถท าความเข้าใจ
เน้ือเร่ือง จับใจความส าคัญ และวิเคราะห์เน้ือเร่ืองได้ จากน้ันจัดระบบออกมาเป็นแผนผังความคิด 
และสรุปออกมาเป็นงานเขียน  
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การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยทักษะการอ่านและทักษะการเขียนมีความสัมพันธ์กัน 
เน่ืองจากการเรียนวรรณคดีไทยต้องอาศัยการอ่านเพื่อท าความเข้าใจเน้ือเรื่องอย่างกระจ่างชัด    
ท าให้เกิดความคิด จินตนาการ สุนทรียภาพจากเร่ืองท่ีอ่าน และใช้การเขียนเพื่อให้ผู้เรียนถ่ายทอด
ความเข้าใจน้ันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังท่ี มณีรัตน์  ธารพิชญ์ประเสริฐ (2548: 73 ) 
กล่าวถึงการน าวรรณกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านซึ่งผู้เรียนจะได้
ฝึกเทคนิคการอ่าน เช่น การเดาความหมายจากบริบทรอบข้าง รวมถึงบางครั้งผู้สอนเลือกตัด
เน้ือหาวรรณกรรมท่ีน่าสนใจมาให้ผู้เรียนอ่าน อาจเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจอยากอ่านงาน
วรรณกรรมชิ้นน้ันๆ ท้ังเรื่องด้านการใช้ภาษาแก่ผู้เรียน เน่ืองจากในงานวรรณกรรมมักได้ เห็น
รูปแบบการใช้ภาษาที่สละสลวย การใช้โครงสร้างประโยค  วิธีการเชื่อมโยงความคิด และแนวการใช้
ภาษาสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ซึ่งนักเรียนให้ผลสะท้อนการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การเรียนการสอนด้วย
กลวิธีมัลติพาร์ทท าให้มีความเข้าใจในค าศัพท์ในบทเรียน ซึ่งสามารถน าค าศัพท์เหล่าน้ีมาท า  
ความเข้าใจเน้ือเร่ืองได้ นอกจากน้ียังเพิ่มความรู้นอกบทเรียนโดยการอ่านบทอ่านเสริมและยังใช้
การท าแผนผังความคิดเพื่อสรุปสาระส าคัญของวรรณคดีในแต่ละประเด็น และ ใช้การเขียน
เรียงความเชิงวิชาการน าเสนอผลการอ่านวรรณคดีในมุมมองท่ีต้องการน าเสนอ ซึ่งการเรียนแต่ละหน่วย
การเรียนรู้จะมีการฝึกฝนอย่างซ้ าๆ ท าให้มีความเข้าใจในเน้ือหาวรรณคดีเพิ่มมากขึ้น 
 

เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย จ าแนกตามระดับการวัดด้านพุทธิพิสัย  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทมีการพัฒนาความสามารถในระดับความเข้าใจ
และความจ าใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 40 และ 38.50 ตามล าดับ รองลงมาคือ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า คิดเป็นร้อยละ 35.38, 25.75 และ 21.13 ตามล าดับ และระดับ
การน าไปใช้น้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 6.50  

 
เน่ืองมาจากนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ในวรรณคดีในบทเรียนค่อนข้างน้อย แต่เมื่อ

นักเรียนได้เรียนเน้ือหาของวรรณคดีแล้วจึงท าให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในระดับความเข้าใจและ
ความจ าพัฒนามากท่ีสุด และในการเรียนวรรณคดีไทยตามขั้นการสอนในกลวิธีมัลติพาร์ทไม่ว่าจะ
เป็นการหาความหมายของค าศัพท์จากความรู้เดิม การชี้แนะของครู และบริบทของข้อความ 
นอกจากน้ีในการอ่านบทอ่านเสริมนักเรียนจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับเน้ือหาในบทเรียนได้ และ
ท าแผนผังความคิดท่ีจัดระบบความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละประเด็นและท้ังเรื่อง ซึ่งนักเรียน
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จะต้องทบทวนเน้ือหาอีกครั้งเพื่อจะน ามาร่างเป็นเรียงความเชิงวิชาการ และตัดสินใจเลือกบทอ่าน
เสริมท่ีเหมาะกับงานเขียนของตนเอง จึงจะสามารถเขียนเป็นเรียงความเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ได้ 

  
กระบวนการสอนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ทท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย

พัฒนาขึ้นในด้านการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เน่ืองจากกระบวนการสอนท้ัง 4 ขั้นตอน  ได้แก่ 
การเรียนรู้ความหมายค าศัพท์ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกจากขั้นตอนย่อย ฝึกการวิเคราะห์ความหมาย
ของค าศัพท์จากการชี้แนะของครู และบริบทของข้อความ จากน้ันน าค าศัพท์มาสังเคราะห์เป็น
ประโยคให้ถูกต้องตามหลักการแต่งประโยค ขั้นการอ่านบทอ่านเสริมนักเรียนจะต้องสามารถ
เชื่อมโยงกับเน้ือหาในบทเรียน และจะต้องใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อเป็นการจับประเด็นส าคัญ  
ขั้นการท าแผนผังความคิด จะต้องใช้การวิเคราะห์ในการสรุปแนวคิดหลักและแนวคิดรองจาก
เน้ือหาวรรณคดีในแต่ละประเด็น และสังเคราะห์ออกมาเป็นแผนผังความคิดท่ีจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของเน้ือหา และในขั้นการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ นักเรียนจะต้องน าเน้ือหาท่ีได้
จากบทเรียนและบทอ่านเสริม โดยท่ีมีการจัดระบบความคิดไว้แล้วในขั้นการท าแผนผังความคิด 
และสังเคราะห์ออกมาเป็นเรียงความเชิงวิชาการท่ีสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่า ในขั้นตอนของกลวิธีมัลติพาร์ท
จะต้องใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
 

การประเมินค่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ โดยนักเรียนจะต้องสามารถ
บอกข้อดี ข้อบกพร่อง ในแง่มุมต่างๆ ได้ ซึ่งขั้นตอนของกลวิธีมัลติพาร์ทนักเรียนสามารถฝึกได้ใน
ขั้นตอนการอ่านบทอ่านเสริม ซึ่งจะมีประเด็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี ซึ่งนักเรียนต้อง
สามารถบอกคุณค่าของวรรณคดีเร่ืองน้ันๆ ได้ และในขั้นการท าแผนผังความคิด ซึ่งนักเรียนจะต้อง
สรุปคุณค่าของวรรณคดีออกมาเป็นหัวข้อคุณค่าของเรื่อง ท้ังคุณค่าด้านเน้ือหา และคุณค่า     
ด้านวรรณศิลป์ นอกจากน้ีในขั้นการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ นักเรียนจะต้องคัดเลือกบทอ่านเสริม
ท่ีจะน ามาเขียนอ้างอิงในเรียงความเชิงวิชาการ ซึ่งจะต้องมีการเลือกบทอ่านเสริมท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหา โดยนักเรียนจะต้องใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกเพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานเขียน
ของตนเอง 

  
การน าไปใช้ โดยนักเรียนจะน าสิ่งท่ีได้เรียนในวรรณคดีไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะ

เป็นการแก้ปัญหาหรือการน าไปใช้ประโยชน์ ถ้านักเรียนท าได้ถึงขั้นน้ีจะท าให้การเรียนวรรณคดี
ประสบความส าเร็จสูงสุด ซึ่งในขั้นน้ีถือว่าเป็นข้ันสูงสุดของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวรรณคดีไทย 
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ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านด้านความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
จึงท าให้นักเรียนพัฒนาในด้านน้ีน้อยกว่าในด้านอื่นๆ 
 

วรรณคดีไทยเป็นสาระท่ีต้องแทรกประสานให้สอดคล้องกับทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้วรรณคดีไทย สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนได้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือใน
การชี้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังท่ี ศิริเดช สุชีวะ (2546: 60-61) ได้กล่าวว่า    
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท าให้นักเรียนได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 
ผลการอภิปรายในข้อ 2.1 – 2.3 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กลวิธีมัลติพาร์ท ทั้ง 4 ขั้นตอน ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ในบทเรียนและ
นอกบทเรียน ท าให้สามารถท าความเข้าใจเน้ือหาและขยายความรู้ท่ีนอกเหนือจากบทเรียน       
ยังกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้จากการอ่าน ฝึกการจับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ พร้อมท้ังจัดระบบข้อมูลโดยน าเสนอเป็นแผนผังความคิด สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการอ่าน
มาเชื่อมโยงถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น น าเสนอส่ิงท่ีได้อ่านผ่านรูปแบบการเขียนเรียงความ         
เชิงวิชาการ ซึ่งในกระบวนการท้ังหมดน้ีเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยให้นักเรียน 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 
 3.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้ 
 
  3.1.1 ครูควรมีการเตรียมตัวก่อนท่ีจะจัดการเรียนการสอน โดยความเข้าใจเน้ือหา
ในบทเรียนและสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาจากบทเรียนกับบทอ่านเสริมได้ และมีชุดค าถามท่ีสามารถ
เชื่อมโยงให้นักเรียนฝึกคิดและหาค าตอบ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้ท่ีกว้างมากขึ้น 
  3.1.2 ครูควรมีการปฐมนิเทศการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทก่อน 
เพื่อให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ การด าเนินการเรียนการสอน การประเมินผล และ    
การจัดการเรียนการสอนใน ขั้นท่ี 4 การจัดระบบข้อมูลและสรุปเป็นงานเขียน (Summarization / 
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Writing Substrategy) ครูควรสอนเร่ือง การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ในตอนท้ายของหน่วยท่ี 1 
เพื่อนักเรียนจะได้น าความรู้ไปใช้ในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการในหน่วยอื่นๆ ต่อไป 
  3.1.3 ครูควรจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนจากง่ายไปยาก ต้ังแต่การเรียนรู้
ค าศัพท์ไปจนถึงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยครูต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนท้ัง          
ด้านการอ่านและการเขียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงการพัฒนาของตนเองและแก้ไขข้อบกพร่อง     
โดยในแต่ละขั้นตอนของกลวิธีมัลติพาร์ทนักเรียนต้องรู้ว่าเรียนเน้ือหาสาระใด และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างไร 
  3.1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนกันภายในห้องเรียน ครูควรเลือกบทอ่านเสริมให้มีความหลากหลาย
และคัดเลือกจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู้
และฝึกการคัดเลือกข้อมูลใช้ในการเขียนอ้างอิง  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน            
เชิงวิชาการ ท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือบทเรียนและสามารถน าบทอ่านมาประกอบ   
การเขียนได้อย่างเหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ 
  3.1.5 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทจะต้องใช้เวลามากกว่า 1 
คาบเรียน เพื่อให้จบเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูควรบริหารเวลาในแต่ละขั้นตอนให้
เหมาะสม 
 

3.2  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 
  3.2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท สามารถน าไปใช้ใน
รายวิชาภาษาไทย  ในตัวแปรการเขียนอื่นๆ เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนสรุปความ เพราะ
นักเรียนสามารถจัดระบบความคิดซึ่งเป็นผลท่ีได้จากการอ่านและน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วย      
การเขียน 
  3.2.2 กลวิธีมัลติพาร์ทสามารถน าไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ท่ีเน้นเน้ือหาสาระ เช่น 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
  3.2.3 ควรศึกษาในนักเรียนระดับอื่นๆ เพราะทักษะการอ่านและการเขียน        
เป็นทักษะท่ีมีความส าคัญส าหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น ซึ่งกลวิธีมัลติพาร์ทสามารถพัฒนาทักษะ  
การอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.  อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ ์คงเผ่า 
     สถานท่ีท างาน  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

      ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 
2.  อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 

 สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
 
3.  อาจารย์ ดร. ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 

 สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางวรรณคดีไทย 

 
 1.  รองศาสตราจารย์ไขศิริ   ปราโมช ณ อยุธยา  

     สถานท่ีท างาน  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

      ต าแหน่ง  อาจารย์พิเศษภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 
2.  อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 

 สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
 
3.  อาจารย์สันติวัฒน์ จันทร์ใด 
     สถานท่ีท างาน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การเรียนการสอนด้วย
กลวิธีมัลติพารท์ และแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ใช้การสอนแบบปกต ิ
 
      1.  อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ ์คงเผ่า 
     สถานท่ีท างาน  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

      ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 
2.  อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 

 สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
 
3.  อาจารย์ ดร. ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 

 สถานท่ีท างาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความรว่มมือในการวจิัย 

 

   ● หนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ● หนังสือขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

     ● หนังสือขอความร่วมมอืในการเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก  ค 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

 

● ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบบัก่อนเรียน 

● ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบบัหลังเรียน 

● ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน 

● ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน 
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ผลการวิเคราะห์แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ตารางที่  45  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถใน       

การอ่านเพื่อความเข้าใจ  ฉบับก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ (ค่าความเท่ียงของแบบวัด
ท้ังฉบับ KR20 = 0.899) 

 

ข้อ p r ความหมาย ข้อ p r ความหมาย 

1 0.39 0.78 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

16 0.39 0.56 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี      

2 0.39 0.56 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี

17 0.33 0.67 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกดีมาก       

3 0.61 0.78 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

18 0.39 0.33 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกพอใช ้      

4 0.44 0.67 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

19 0.39 0.78 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกดีมาก       

5 0.61 0.78 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

20 0.50 0.56 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี      

6 0.44 0.67 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

21 0.33 0.44 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี      

7 0.28 0.56 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี

22 0.67 0.22 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกพอใช ้      

8 0.44 0.44 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี

23 0.50 0.56 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี      

9 0.61 0.78 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

24 0.56 0.67 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก       

10 0.50 0.56 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี

25* 0.44 0.00 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกต่ ามาก       

11 0.28 0.56 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี

26 0.61 0.78 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก       

12 0.67 0.67 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

27 0.61 0.56 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกด ี      

13 0.39 0.78 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

28 0.61 0.33 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกพอใช ้      

14 0.44 0.67 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

29 0.56 0.44 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี      

15 0.44 0.89 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

30 0.61 0.78 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

หมายเหตุ     ข้อที่มีเครื่องหมาย *   หมายถึง  ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ 
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ผลการวิเคราะห์แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ตารางที่  46  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถใน       

การอ่านเพื่อความเข้าใจ  ฉบับหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ (ค่าความเท่ียงของแบบวัด
ท้ังฉบับ KR20 = 0.900) 

 

ข้อ p r ความหมาย ข้อ p r      ความหมาย 

1 0.39 0.78 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

16 0.39 0.56 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี      

2 0.39 0.56 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี

17 0.33 0.67 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกดีมาก       

3 0.61 0.78 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

18 0.39 0.33 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกพอใช ้      

4 0.44 0.67 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

19 0.39 0.78 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกดีมาก       

5 0.61 0.78 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

20 0.50 0.56 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี      

6 0.44 0.67 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

21 0.33 0.44 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี      

7 0.44 0.89 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

22 0.61 0.33 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกพอใช ้      

8 0.44 0.44 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี

23 0.50 0.56 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี      

9* 0.05 0.11 ยากมาก  
อ านาจจ าแนกต่ ามาก 

24 0.56 0.67 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก       

10 0.50 0.56 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี

25 0.50 0.33 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกพอใช ้      

11 0.25 0.56 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกด ี

26 0.61 0.78 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก       

12 0.71 0.67 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

27 0.61 0.56 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกด ี      

13 0.39 0.78 ค่อนข้างยาก 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

28 0.61 0.33 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกพอใช ้      

14 0.44 0.67 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

29 0.50 0.56 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกด ี      

15 0.44 0.89 ยากง่ายปานกลาง 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

30 0.67 0.67 ค่อนข้างง่าย 
อ านาจจ าแนกดีมาก 

หมายเหตุ     ข้อที่มีเครื่องหมาย *   หมายถึง  ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ 
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ตารางที่  47  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนวรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน จ านวน 40 ข้อ (ค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ KR20 = 0.814) 

 

ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย 

1 ก 0.03 0.05  6 ก 0.21 0.33  
 ข 0.12 0.22   ข 0.09 0.11  
 ค 0.24 0.11   ค 0.06 0.11  
 

ง 0.61 0.33 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ง 0.64 0.56 ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกด ี

2 ก 0.18 0.33  7 ก 0.15 0.11  
 ข 0.09 0.11   ข 0.15 0.05  
 ค 0.40 0.05   ค 0.21 0.22  
 

ง 0.33 0.44 ยากง่ายพอใช้ อ านาจจ าแนกด ี
 

ง 0.49 0.33 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

3 ก 0.09 0.05  8 ก 0.27 0.11  
 ข 0.24 0.22   ข 0.09 0.22  
 

ค 0.61 0.33 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ค 0.61 0.44 ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกด ี

 ง 0.06 0.11   ง 0.06 0.11  
4 ก 0.06 0.22  9 ก 0.30 0.07  

 
ข 0.39 0.33 

ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ข 0.06 0.22 

 

 ค 0.06 0.22   ค 0.30 0.11  
 

ง 0.49 0.11 
  

ง 0.61 0.33 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

5 ก 0.73 0.11  10 ก 0.12 0.11  
 

ข 0.24 0.22 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ข 0.15 0.11 

 

 ค 0.05 0.12   ค 0.46 0.44  
 ง 0.06 0.11   ง 0.28 0.44 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี

 
หมายเหตุ    1. ตัวเลือกที่มี    หมายถึงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
                     2. ข้อสอบที่มีเครื่องหมาย *  หมายถึง ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ  
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ตารางที่  47 (ต่อ) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน จ านวน 40 ข้อ (ค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ KR20 = 0.814) 

 

ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย 

11 ก 0.12 0.33  16 ก 0.09 0.21  
 

ข 0.15 0.22 
  

ข 0.30 0.67 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกดี
มาก 

 
ค 0.27 0.33 

ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ค 0.49 0.44 

 

 ง 0.46 0.44   ง 0.12 0.22  

12 ก 0.15 0.08 
 

17 ก 0.42 0.22 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

 ข 0.40 0.22   ข 0.39 0.22  
 ค 0.24 0.06   ค 0.18 0.28  
 

ง 0.21 0.22 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ง 0.07 0.32 

 

13 ก 0.76 0.33 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

18 ก 0.12 0.05 
 

 ข 0.06 0.19   ข 0.27 0.33  
 ค 0.12 0.33   ค 0.36 0.11  
 ง 0.06 0.13   ง 0.24 0.44 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี
14 ก 0.52 0.22  19 ก 0.09 0.33  
 ข 0.05 0.11   ข 0.30 0.11  
 ค 0.24 0.22   ค 0.12 0.22  
 ง 0.21 0.56 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี  ง 0.76 0.44 ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกด ี
15 ก 0.06 0.12  20 ก 0.18 0.11  
 

ข 0.73 0.33 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ข 0.12 0.11 

 

 ค 0.06 0.22   ค 0.18 0.33  
 

ง 0.21 0.11 
  

ง 0.52 0.56 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกด ี

 

หมายเหตุ    1. ตัวเลือกที่มี    หมายถึงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

                     2. ข้อสอบที่มีเครื่องหมาย *  หมายถึง ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ  
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ตารางที่ 47  (ต่อ) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน จ านวน 40 ข้อ (ค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ KR20 = 0.814) 

 

ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย 

21 ก 0.27 0.56 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี 26 ก 0.42 0.33  
 ข 0.46 0.11   ข 0.27 0.11  
 

ค 0.06 0.22 
  

ค 0.24 0.22 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 ง 0.21 0.44   ง 0.06 0.11  

22 ก 0.79 0.22 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

27 ก 0.18 0.11 
 

 ข 0.12 0.11   ข 0.15 0.44  
 ค 0.07 0.11   

ค 0.58 0.67 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกดีมาก 

 ง 0.06 0.21   ง 0.09 0.11  
23 ก 0.12 0.11  28 ก 0.06 0.11  

 ข 0.61 0.44 ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกด ี  ข 0.49 0.44  
 ค 0.18 0.06   ค 0.27 0.44 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี
 ง 0.09 0.33   ง 0.18 0.11  

24 ก 0.30 0.22  29 ก 0.15 0.06  
 

ข 0.18 0.22 
  

ข 0.55 0.56 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกด ี

 ค 0.12 0.33   ค 0.24 0.56  
 

ง 0.39 0.33 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ง 0.06 0.11 

 

25 ก 0.12 0.11  30* ก 0.21 0.11  
 ข 0.18 0.11   ข 0.06 0.18  
 

ค 0.42 0.22 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

 
ค 0.76 0.11 

ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
ค่อนข้างต่ า 

 ง 0.27 0.22   ง 0.06 0.22  

 
หมายเหตุ    1. ตัวเลือกที่มี    หมายถึงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
                     2. ข้อสอบที่มีเครื่องหมาย *  หมายถึง ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ  
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ตารางที่ 47 (ต่อ)  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน จ านวน 40 ข้อ (ค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ KR20 = 0.814) 

 

ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย 

31 ก 0.21 0.33 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

36 ก 0.24 0.11 
 

 ข 0.30 0.44   ข 0.27 0.22  
 ค 0.15 0.11   ค 0.18 0.33  
 ง 0.33 0.22   ง 0.30 0.56 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี

32 ก 0.12 0.06  37 ก 0.36 0.44 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี
 

ข 0.70 0.22 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ข 0.18 0.22 

 

 ค 0.06 0.11   ค 0.24 0.05  
 ง 0.12 0.11   ง 0.21 0.22  

33 ก 0.12 0.44  38 ก 0.09 0.05  
 ข 0.36 0.22   ข 0.18 0.07  
 ค 0.07 0.11   ค 0.24 0.44  
 

ง 0.49 0.78 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกดีมาก 

 
ง 0.49 0.44 

ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกด ี

34 ก 0.09 0.22  39 ก 0.12 0.07  
 ข 0.09 0.22   ข 0.21 0.22  
 

ค 0.42 0.11 
  

ค 0.39 0.22 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ง 0.39 0.33 

ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ง 0.27 0.05 

 

35 ก 0.21 0.33 
 

40 ก 0.55 0.44 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกด ี

 ข 0.06 0.22   ข 0.06 0.05  
 

ค 0.49 0.44 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกด ี

 
ค 0.21 0.33 

 

 ง 0.24 0.33   ง 0.18 0.11  

 
หมายเหตุ    1. ตัวเลือกที่มี    หมายถึงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
                     2. ข้อสอบที่มีเครื่องหมาย *  หมายถึง ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ  
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ตารางที่ 48 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนวรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน จ านวน 40 ข้อ (ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ
ท้ังฉบับ KR20 = 0.848 ) 

 

ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย 

1 ก 0.32 0.63 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกดี
มาก 

6 ก 0.11 0.38 
 

 ข 0.07 0.25   ข 0.07 0.25  
 ค 0.36 0.38   ค 0.79 0.44 ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกด ี
 ง 0.25 0.05   ง 0.05 0.13  

2 ก 0.46 0.75 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกดีมาก 

7 ก 0.25 0.25 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 ข 0.07 0.05   ข 0.18 0.07  
 ค 0.14 0.25   ค 0.18 0.50  
 ง 0.32 0.50   ง 0.39 0.25  

3 ก 0.07 0.16  8 ก 0.07 0.11  
 ข 0.36 0.25   ข 0.36 0.50 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี
 ค 0.06 0.11   ค 0.21 0.07  
 

ง 0.54 0.38 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

 
ง 0.43 0.50 

 

4 ก 0.14 0.13  9* ก 0.18 0.25  
 

ข 0.68 0.38 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ข 0.32 0.25 

 

 ค 0.11 0.25   ค 0.18 0.38 ยากมาก อ านาจจ าแนกพอใช ้
 ง 0.07 0.25   ง 0.32 0.38  

5* ก 0.50 0.13 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกค่อนข้างต่ า 

10 ก 0.11 0.25 
 

 
ข 0.18 0.07 

  
ข 0.71 0.38 

ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 ค 0.21 0.13   ค 0.07 0.11  
 ง 0.11 0.25   ง 0.18 0.13  

 
หมายเหตุ    1. ตัวเลือกที่มี    หมายถึงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
                     2. ข้อสอบที่มีเครื่องหมาย *  หมายถึง ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ  
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ตารางที่  48 (ต่อ)  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง    

การเรียนวรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน จ านวน 40 ข้อ (ค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ KR20 = 0.848) 

 

ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย 

11 ก 0.18 0.25 
 

16 ก 0.43 0.38 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ข 0.36 0.75 

ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
ดีมาก 

 
ข 0.25 0.50 

 

 ค 0.18 0.25   ค 0.25 0.05  
 ง 0.29 0.25   ง 0.07 0.13  

12 ก 0.36 0.13  17 ก 0.68 0.25 ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกพอใช้ 
 

ข 0.36 0.38 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ข 0.11 0.25 

 

 ค 0.25 0.25   ค 0.07 0.25  
 ง 0.06 0.11   ง 0.14 0.11  

13 ก 0.18 0.13  18 ก 0.18 0.38  
 ข 0.36 0.25   ข 0.25 0.38 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกพอใช้ 
 

ค 0.36 0.25 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ค 0.50 0.13 

 

 ง 0.21 0.38   ง 0.07 0.11  
14 ก 0.07 0.11  19 ก 0.43 0.50  

 
ข 0.29 0.05 

  
ข 0.43 0.38 

ยากง่ายปานกลาง อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ค 0.57 0.25 

ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

 
ค 0.07 0.25 

 

 ง 0.07 0.25   ง 0.07 0.13  

15 ก 0.75 0.38 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

20 ก 0.61 0.25 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกพอใช้ 

 ข 0.07 0.11   ข 0.14 0.13  
 ค 0.11 0.13   ค 0.18 0.13  
 ง 0.07 0.25   ง 0.07 0.22  

 
หมายเหตุ    1. ตัวเลือกที่มี    หมายถึงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
                     2. ข้อสอบที่มีเครื่องหมาย *  หมายถึง ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ  
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ตารางที่  48  (ต่อ)   ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนวรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน จ านวน 40 ข้อ (ค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ KR20 = 0.848) 

 

ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย 

21 ก 0.43 0.25 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

26 ก 0.11 0.13 
 

 
ข 0.07 0.13 

  
ข 0.57 0.25 

ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

 ค 0.39 0.07   ค 0.25 0.50  
 ง 0.11 0.13   ง 0.14 0.38  

22 ก 0.14 0.07  27 ก 0.36 0.38  
 ข 0.21 0.13   ข 0.25 0.13  
 ค 0.14 0.25   ค 0.18 0.13  
 

ง 0.50 0.38 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

 
ง 0.21 0.63 

ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกดี
มาก 

23 ก 0.11 0.25  28 ก 0.21 0.25  
 ข 0.61 0.50 ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกด ี  ข 0.11 0.06  
 ค 0.14 0.13   ค 0.32 0.50 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี
 ง 0.14 0.38   ง 0.36 0.25  

24 ก 0.25 0.06  29 ก 0.25 0.13  
 

ข 0.43 0.38 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

 
ข 0.11 0.13 

 

 ค 0.14 0.25   ค 0.40 0.50  
 

ง 0.18 0.13  
 

ง 0.25 0.75 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกดี
มาก 

25 ก 0.07 0.25  30 ก 0.43 0.13  
 

ข 0.14 0.13 
  

ข 0.21 0.38 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 ค 0.16 0.13   ค 0.21 0.06  
 ง 0.75 0.50 ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกด ี  ง 0.14 0.50  

 
หมายเหตุ    1. ตัวเลือกที่มี    หมายถึงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
                     2. ข้อสอบที่มีเครื่องหมาย *  หมายถึง ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ  
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ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
ตารางที่  48 (ต่อ) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน จ านวน 40 ข้อ (ค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ KR20 = 0.848) 

 

ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย ข้อ ตัวเลือก p r ความหมาย 

31 ก 0.18 0.38 
 

36 ก 0.36 0.63 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกดี
มาก 

 ข 0.18 0.13   ข 0.36 0.63  
 ค 0.21 0.25   ค 0.25 0.38  
 

ง 0.43 0.50 
ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกด ี

 
ง 0.07 0.13 

 

32 ก 0.64 0.50  37* ก 0.05 0.11  
 ข 0.14 0.05   ข 0.11 0.38  
 ค 0.11 0.07   ค 0.82 0.63 ง่ายมาก อ านาจจ าแนกดีมาก 
 ง 0.21 0.50 ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนกด ี  ง 0.07 0.25  

33 ก 0.14 0.05  38 ก 0.14 0.50  
 

ข 0.29 0.25 
ค่อนข้างยาก อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ข 0.61 0.63 

ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกดี
มาก 

 ค 0.14 0.25   ค 0.11 0.05  
 ง 0.43 0.05   ง 0.14 0.13  

34 ก 0.14 0.13 
 

39 ก 0.71 0.75 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนกดี
มาก 

 ข 0.07 0.11   ข 0.05 0.13  
 ค 0.14 0.13   ค 0.11 0.25  
 

ง 0.64 0.25 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

 
ง 0.14 0.38 

 

35 ก 0.79 0.25 
ค่อนข้างง่าย อ านาจจ าแนก
พอใช ้

40 ก 0.07 0.13 
 

 
ข 0.18 0.13 

  
ข 0.50 0.38 

ยากง่ายปานกลาง อ านาจ
จ าแนกพอใช ้

 ค 0.11 0.05   ค 0.11 0.05  
 ง 0.14 0.13   ง 0.32 0.25  

 
หมายเหตุ    1. ตัวเลือกที่มี    หมายถึงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
                     2. ข้อสอบที่มีเครื่องหมาย *  หมายถึง ข้อที่ตัดออก เนื่องจากข้อสอบไม่มีคุณภาพ  



172 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

● แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับกอ่นเรียน 

● แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับหลังเรียน 

● แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับกอ่นเรียน 

● แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับหลังเรียน 

● แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน 

● แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน 
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แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับก่อนเรียน 

 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 3 

น้ าตาแผ่นดิน 
   คนบนแผ่นดินได้ยินไหม  แผ่นดินร่ าไห้เสมอเสมอ 

แผ่นดินของเราเขาปรนเปรอ  ตัดแบ่งสนองเสนอสนิทใจ 
   ใช่แผ่นดินเรามิใช่หรือ  ไฉนยุดยื้อแย่งชิงไฉน 

คนบนแผ่นดินท าอะไร   แยกแผ่นดินไปท าไมกัน 
   แผ่นดินเปื้อนสีสกปรก  เหนือใต้ออกตกนรกสวรรค์ 

แผ่นดินร่ าไห้คนเงียบงัน   แบ่งแผ่นดินฉันแผ่นดินเธอ! 
(นายทิวา) 

 
1.  “ใช่แผ่นดินเรามิใช่หรือ ไฉนยุดยื้อแย่งชิงไฉน”  จากค าประพันธ์เป็นภาพพจน์ชนิดใด  

(ระดับตีความ) 
.............................................................................................................................................. 
2. นักเรียนคิดว่าสาเหตุของค าประพันธ์ข้างต้น เน่ืองมาจากคนในชาติขาดคุณธรรมใด  

(ระดับตีความ) 
.............................................................................................................................................. 
3. จงแต่งค าประพันธ์ต่อจากค าประพันธ์ข้างต้น จ านวน 4 วรรค ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และ
เน้ือหาสอดคล้องกัน       (ระดับสร้างสรรค์) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 4 – 6 

แสงตะเกียงในเพิงพัก  
อัฐบริขารน้อยชิ้นวางรับใช ้ พอกายได้ยังสังขารต่อ 

ลมหายใจออกเข้ายาวนานพอ  ต่อ – ชีวิตให้ได้ค้นธรรม 
รู้ว่าเรียบล้วนค่าสารัตถะ  รู้ว่าเงียบล้วนนัยยะลุ่มลึกล้ า 

รู้ว่าง่ายล้วนนิยามงามเก็บง า  เรียบ – เงียบ – ง่าย – ล้วนปฐมธรรมทางพุทธองค์ 
(พาหุยุทธ์) 
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4. ค าประพันธ์ข้างต้น ผู้แต่งหมายถึงใคร      (ระดับตีความ) 
.............................................................................................................................................. 
5. ค าว่า “อัฐบริขาร” หมายถึงอะไร      (ระดับข้อเท็จจริง) 
.............................................................................................................................................. 
6. นักเรียนคิดว่าผู้ท่ีปฏิบัติตนดังในค าประพันธ์ยังมีอยู่ในสังคมหรือไม่ เพราะเหตุใด  

(ระดับประเมินค่า) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 7 – 9 

วิทยาการสมัยใหม่ในรามเกียรติ์ 
 เคยได้ยินท่านผู้รู้กล่าวกันว่า เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เป็นผลงานกวีนิพนธ์ท่ีแสดง
จินตนาการอันกว้างไกล จินตนาการหลายอย่างกลับเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในภายหลัง เช่น 
พราหมณ์วิเชียรซึ่งยิงธนูออกไปคราวละ 7 ดอกน้ัน เทียบได้กับปืนกลเรือขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถ
ปลูกต้นหมากรากไม้บนเรือได้ก็เกิดมีขึ้นแล้ว ดังน้ีเป็นต้น แต่หากน าเรื่องน้ีไปเทียบกับรามเกียรต์ิ 
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 1 แล้ว ต้องแพ้หลุดลุ่ยเลยทีเดียว ไม่ต้องอะไรมาก เพียงหนุมานผู้เดียวก็
ฤทธิ์เดชเหลือท่ีจะบรรยาย เดินทางรอบจักรวาลใช้เวลาเพียงลัดน้ิวมือเดียว จะเปรียบกับปัจจุบันก็
คงได้แก่แสงเลเซอร์ ศรของพระรามน้ันจะแผลงให้เป็นอะไรได้สารพัด ท้ังดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
หรือเป็นไฟ ยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์เสียอีก บางครั้งแผลงเป็นฝนตก เปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คือ 
การยิงจรวดท าฝนเทียมน่ันเอง อย่าว่าแต่พระอภัยมณีของสุนทรภู่เพียงเรื่องเดียวเลย ต่อให้เอา
วรรณคดีไทยท้ังหมดมารวมกัน เทียบอิทธิฤทธิ์กับรามเกียรต์ิก็ยังอยู่สู้รามเกียรต์ิไม่ได้ 

(บุญเตือน ศรีวรพจน์) 
 
7. จงอธิบาย “ฤทธิ์เดชของหนุมาน” ว่ามีอะไรบ้าง และความสามารถเหล่าน้ันช่วยพระรามใน    
การรบกับทศกัณฐ์ได้อย่างไร      (ระดับตีความ) 
.............................................................................................................................................. 
8.  “เพียงหนุมานผู้เดียวก็ฤทธิ์เดชเหลือท่ีจะบรรยาย เดินทางรอบจักรวาลใช้เวลาเพียงลัดน้ิว
มือเดียว จะเปรียบกับปัจจุบันก็คงได้แก่แสงเลเซอร์” ค าที่พิมพ์ตัวหนา นักเรียนสามารถ
เปล่ียนเป็นค าใด        (ระดับข้อเท็จจริง) 
.............................................................................................................................................. 
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9. คุณค่าด้านเน้ือหาของเร่ืองรามเกียรต์ิมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรบ้าง  (ระดับประเมินค่า) 
.............................................................................................................................................. 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 10 – 11 

สามัญมนุษย์มีกระแสชีวิตท่ีขึ้นและลงได้เป็นธรรมดา ด่ังกระแสคล่ืนในมหาสมุทร บางที
ส่ิงท่ีคนรุ่นหลังควรศึกษาเรียนรู้จากลูกผู้ชายคนน้ีท่ีชื่อว่า สอ เสถบุตร  เสียยิ่งกว่าผลงาน
พจนานุกรมของเขา ก็คือบทเรียนของการจะด ารงชีวิตอยู่อย่างไร ให้เปี่ยมด้วยพลังใจอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย แม้ในท่ามกลางภาวะตกต่ าอย่างเลวร้ายของชีวิต เผ่ือว่าพื้นตึกสูงๆ ในเมืองใหญ่
จะได้ไม่ต้องคอยรองรับร่างของผู้ล้มเหลวทางจิตใจอยู่เนืองๆ เช่นทุกวันน้ี    

(ธีรภาพ โลหิตกุล) 
 

10. ผู้เขียนมีทัศนคติอย่างไรต่อคนในยุคปัจจุบัน     (ระดับตีความ) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
11. เมื่อนักเรียนผิดหวังในชีวิต นักเรียนควรท าอย่างไร    (ระดับสร้างสรรค์) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฉบับหลังเรียน 

 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 3 

มนุษยชาติผู้พ่ายแพต้ลอดกาล 
   ไม่ว่าใครเป็นฝ่ายชนะ สงครามมิอาจจะสงบได ้

โลกท้ังโลก ลุกเป็นไฟ  มนุษยชาติมอดไหม้ตลอดมา 
   ไม่ว่าใครเป็นฝ่ายแพ้ สงครามก็มีแต่จะเติบกล้า 

ละเลงโลก เลือดน้ าตา  มนุษยชาติปวดปร่าตลอดกาล 
(ไพวรินทร์ ขาวงาม) 

 
1. ค าประพันธ์นี้แต่งด้วยฉันทลักษณ์ใด พร้อมเขียนแผนผัง   (ระดับข้อเท็จจริง) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. กวีนิพนธ์มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใดเด่นชัด    (ระดับประเมินค่า) 
.............................................................................................................................................. 
3. ผู้แต่งกล่าวด้วยน้ าเสียงอย่างไร      (ระดับตีความ) 
.............................................................................................................................................. 

 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 4 – 5 

มืออาชีพ  
อย่าหวั่นอย่าไหวเมือ่ใครเขาด่า อย่าเหน่ือยอย่าล้าเมือ่โลกไม่เห็น 

ถ้าหยุดอย่าพักถ้ารักจะเป็น  อย่าใจเสาะเต้นแม้เกือบวางวาย 
  เราทุกคนมีศักยภาพ  ปัญญาเปล่งปลาบอย่างตะวันฉาย 

อาจเหน่ือยหนักหนาแทบประดาตาย เชื่อเถอะวันสบายจะต้องมีมา 
  พระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้  พญามารหมู่มาขัดขวางหนา 

เพียงพระองค์เดียวเด็ดเด่ียวเอกา  ก็ยังปราบดาพิชัยเอาชัย 
  ท่ีใดมีทุกข์ท่ีน่ันมีทาง  เมื่อเมฆหมอกจางตะวันจะใส 

ขอเพียงมุ่งมั่นบากบั่นสู้ไป  แล้ววันมีชัยจะเป็นของเธอ 
(พระมหาวุฒิชัย) 
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4. นักเรียนสามารถน าค าประพันธ์น้ีไปใช้ให้ก าลังใจเพื่อน เมื่อเพื่อนอยู่ในสถานการณ์ใด           
จงยกตัวอย่าง        (ระดับสร้างสรรค์) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
5. ค าประพันธ์ข้างต้น ประกอบด้วยกี่บท และกี่บาท   (ระดับข้อเท็จจริง) 
.............................................................................................................................................. 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 6 – 8 

ผู้ท่ีเป็นคนดีมีคุณแท้จริงยิ่งใหญ่น้ันเป็นผู้ไม่ให้โทษไม่ให้ร้ายแก่ผู้ใดท้ังส้ิน แต่ก็เป็นท่ีเชื่อท่ี
รู้กันว่าการท าร้ายคนดีไม่ว่าจะด้วยการคิด การพูด กระท าก็ตาม ผลร้ายย่อมเกิดแก่ตน เป็นผลท่ี
เกิดโดยท่านผู้เป็นคนดี มีคุณหาได้ท าไม่ เป็นเรื่องของกรรมโดยตรง ผู้ท่ีท ากรรมไม่ดีต่อผู้ท่ีเป็นคน
ดีย่อมได้รับไม่ดียิ่งกว่าการท ากรรมไม่ดีท่ัวไป  ยิ่งท ากับท่านผู้มีความดีสูงสุดเพียงใด ผู้ท าได้รับ
ผลร้ายแรงสุดเพียงน้ัน จึงพึงระวังอย่าประมาทว่าเป็นความเชื่อเหลวไหล เพราะเมื่อถึงเวลากรรม
ส่งผล ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะผลร้ายแรงของกรรมนั้น แม้จะคร่ าครวญรับผิดเพียงใด ก็หามี
ใครช่วยได้ไม่ เมื่อเป็นเรื่องของกรรมท่ีตนท าเอง 
            (สมเด็จพระญาณสังวร) 
 
6. ข้อความข้างต้น ตรงกับส านวนสุภาษิตใด    (ระดับตีความ) 
.............................................................................................................................................. 
7. การกระท าไม่ดีต่อผู้อื่น สุดท้ายผลร้ายจะตกอยู่ท่ีใคร    (ระดับข้อเท็จจริง) 
.............................................................................................................................................. 
8. นักเรียนสามารถน าบทความน้ีไปใช้ประโยชน์กับบุคคลใด จงยกตัวอย่างสถานการณ์  

(ระดับสร้างสรรค์) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 9 – 11 
พระอภัยมณี มีฉากอยู่ … ทะเลอันดามัน อา่วเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย 
“พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่ไม่ใช่วรรณคดีธรรมดาๆ แต่เป็นระดับนานาชาติ เพราะใช้ฉาก

และตัวละครถึงค่อนโลก ท่ีแน่ๆ คือ มีฉากและตัวละครหลักๆ อยู่ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ท้ังผืน
แผ่นดินใหญ่ถึงหมู่เกาะและเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดในทะเลเกือบท้ังหมด ฉะน้ันจึงอธิบายกันมา
ช้านานว่า สุนทรภู่ใช้อ่าวไทยเป็นฉากหลักในการแต่ง “นิยาย” เร่ืองพระอภัยมณี เช่น บอกว่าเกาะ
แก้วพิสดารก็คือ เกาะเสม็ดท่ีจังหวัดระยอง เป็นต้น แต่ผมว่าไม่ใช่ ถ้ายึดตามตัวบทแล้ว ทะเลใน
เร่ืองพระอภัยมณีไม่ใช่อ่าวไทยซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศไทย แต่เป็นทะเลทางฝ่ังตะวันตก
ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยทะเลอันดามัน อ่าวเบงกอล และมหาสมุทรอินเดีย  ใช่หรือไม่ใช่ 
ใครจะไปรู้ดีกว่าสุนทรภู่ท่ีแสดงไว้ในตัวบทเร่ือง พระอภัยมณี เพราะฉะน้ันต้องพิจารณากันตามตัว
บทเร่ืองพระอภัยมณี 

(สุจิตต์ วงษ์เทศ) 

9. ค าว่า “ภูมิภาคอุษาคเนย์ “ มีความหมายวา่อย่างไร    (ระดับข้อเท็จจริง) 
.............................................................................................................................................. 
10. ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์ใด       (ระดับตีความ) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
11. นักเรียนคิดว่าค ากล่าวท่ีผู้เขียนยกมานั้น มีน้ าหนักเพียงพอท่ีจะให้เชื่อว่าเร่ืองพระอภัยมณีเกดิ
ในทะเลฝ่ังตะวันตกหรือไม่ เพราะเหตุใด      (ระดับประเมินค่า) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ  

ฉบับก่อนเรียน 
 

 

ค าชี้แจง:    1. วัตถุประสงค์ของแบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
          แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวชิาการฉบับน้ี เป็นเครื่องมือท่ีใช้
วัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
         2. ลักษณะของแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชงิวิชาการ 
                         แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการฉบับน้ี มีลักษณะเป็น
แบบสอบอัตนัยจ านวน 1 ข้อ วัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 4 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการน าเสนอเน้ือหา (30 คะแนน) 
2) ด้านการเรียบเรียงความคิด (20 คะแนน) 
3) ด้านหลักการใช้ภาษา (30 คะแนน) 
4) ด้านการใช้แหล่งข้อมูล (20 คะแนน) 

                     3. เวลาในการท าแบบสอบ และการตรวจให้คะแนน 
                    แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการฉบับน้ี ใช้เวลาในการท า
ท้ังหมด 90 นาที ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การประเมินงานเขียนเชิงวิชาการแบบวิเคราะห์แยก
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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บทอ่านเสรมิประกอบแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับก่อนเรียน 
 

ประวัติผู้แต่ง 
 

โคลงภาพพระราชพงศาวดารที่ตัดตอนมาให้เรียนนี้ ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ โคลงพระสุริโยทัย       
ขาดคอช้าง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และโคลงพันท้ายนาสิงห์ถวายชีวิต       
พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราช โอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จ           

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระบรมราชสมภพเม่ือวันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2539 ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ภายหลังจากการเสด็จสวรรคตในสมเด็จ       
พระบรมชนกนาถ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จ
ข้ึนเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ล าดับที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ขณะพระชนมายุเพียง 15 พรรษา  
 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จึงมีสมเด็จ
เจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์จนกว่าจะทรงบรรลุพระนิติภาวะ ในช่วงเวลาก่อนที่
จะทรงพระราชอ านาจสิทธิ์ขาดในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพยายามศึกษาความเป็นไปของบ้านเมืองและของโลก ได้เสด็จพระราชด าเนินประพาส       
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งตามแบบแผน          
ราชประเพณีและตามแบบแผนตะวันตก ดังนั้นจากพ้ืนฐานการศึกษาที่ได้ทรงรับอย่างรู้ รอบและลุ่มลึก          
พระประสบการณ์ที่ทรงส่ังสมมาตลอดพระชนม์ชีพ พระราชอัธยาศัยอันอ่อนโยนประนีประนอม พระราชด าริ     
อันก้าวหน้าทันสมัย พระปรีชาญาณและพระราชวิจารณญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ เหล่านี้คือคุณสมบัติที่ท าให้
ทรงบริหารราชการแผ่นดินให้ลุล่วงไปด้วยดี ทั้งๆ ที่ตลอดรัชสมัยต้องทรงเผชิญกับอุปสรรครอบด้าน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ นอกจากนี้ได้ทรงปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา       
การปกครอง ฯลฯ ให้อยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่า “ศิวิไลซ์” ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอีกด้วย 
 นอกจากพระราชภารกิจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและด ารง
ความเป็นเอกราชแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยั งทรงเป็นกวีและนักเขียนที่มีพระราชนิพนธ์
จ านวนมากทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ทั้งที่เป็นบันเทิงคดีและสารคดี บทพระราชนิพนธ์ที่ส าคัญๆ เช่น      
บทละครเรื่องเงาะป่า ลิลิตนิทราชาคริต และพระบรมราโชวาทต่างๆ ไกลบ้าน พระราชวิจารณ์จดหมายเหตุ   
ความทรงจ ากรมหลวงนริทรเทวี ฯลฯ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลา         
อันยาวนานถึง 42 ปี ทรงเป็นที่จงรักภักดีและเทิดทูนของมวลพสกนิกรอย่างยิ่ง ดังจะเห็นว่าได้ทรงรับพระราช
สมัญญา “สมเด็จพระปิยมหาราช” ดังนั้น การเสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เม่ือพระชนมายุ      
58 พรรษา จึงนับว่าเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของประเทศ ใน พ .ศ. 2546 องค์การเพ่ือการศึกษา
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วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโก) ได้ประกาศพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ   
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเผยแพร่ไปทั่วโลกว่าเป็นบุคคลส าคัญและทรงเป็นผู้มีผลงานดีเด่นของโลกสาขา
การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มนุษยวิทยา และการพัฒนาสังคมและการส่ือสาร 
 

ที่มา: ชื่อหนังสือ แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ที่       
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พิมพ์ครั้งที่ 1   ปีที่พิมพ์ 2546 หน้า 209 - 210 

 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าวรวรรณากร”       

ทรงเป็นพระราชโอรสล าดับที่ 56 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระสูตรแต่เจ้าจอมมารดาเขียน 
ประสูติเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404 พระองค์เจ้าวรวรรณากร ทรงเริ่มรับราชการที่หอรัษฎากรพิพัฒน์ 
เป็นพนักงานการเงินที่ฝากแบงค์ต่างประเทศ พรบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาเป็น กรมหม่ืนนราธิปประพันธ์พงศ์ เม่ือปี พ.ศ. 2433 ด ารงต าแหน่งรองเสนาบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ 
จนถึงรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2464 ทรงสถาปนาเป็น กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ             
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ส้ินพระชนม์เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474 .ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระชันษา 70 ปี  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงมีชื่อเสียงจากงานพระนิพนธ์หลายชิ้นที่รู้จักกันดี 
ได้แก่ บทละครพูดเรื่อง “สร้อยคอที่หาย” ซึ่งเคยบรรจุในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ    
บทละครเรื่อง “สาวเครือฟ้า” ทรงได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการละครร้อง” ทรงก่อตั้งโรงละครร้อง
ข้ึนในบริเวณต าหนักที่ประทับ ชื่อว่า “โรงละครปรีดาลัย” เป็นโรงละครร้องแห่งแรกในสยาม นอกจากนี้ยังทรงมี
งานที่ส าคัญ คือ พระนิพนธ์แปล จดหมายเหตุลาลูแบร์  โดยทรงแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ “ต านาน               
พระแท่นมนังคศิลาอาสน์” รุไบยาตของของโอมาร์คัยยามและนวางกุโรวาท เป็นต้น และพระองค์ยังทรงใช้
นามปากกาว่า “ประดิษฐ์อักษร” เพ่ือทรงพระนิพนธ์เรื่องส้ันไว้จ านวนหนึ่งอีกด้วย 

 

ที่มา:  ชื่อหนังสือ แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
         พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พิมพ์ครั้งที่ 1    
        ปีที่พิมพ์ 2546 หน้า 213 - 214 
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โคลงภาพพระราชพงศาวดาร: ที่มาและลักษณะ 
 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ว่า หนังสือโคลงภาพ        
พระราชศาวดารนี้ เกิดข้ึนโดยกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกสรร 
เรื่องในพงศาวดาร ให้ช่างเขียนที่มีฝีมือ เขียนรูปภาพ และโปรดฯ ให้กรมหลวงสาตรศุภกิจ ทรงคิดท ากรอบ
กระจกส าหรับรูปทั้งปวงนั้น ให้มีโคลงบอกเรื่องพงศาวดารตรงที่เขียนรูปแบบ เขียนติดไว้ประจ าทุกกรอบ            
4 – 6 บท ตามขนาดใหญ่เล็ก การแต่งโคลงนั้น ทรงแต่งเองบ้าง โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการที่
สันทัดทางกลอนแต่งถวายบ้าง มีจ านวนภาพทั้งหมด 92 แผ่น โคลง 376  บท สร้างเสร็จเม่ือปีกุน พ.ศ. 2430    
ได้โปรดให้น าไปประดับพระเมรุ ท้องสนามหลวง เพ่ืออวดมหาชน เม่ือครั้งพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กับพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุฒม์ธ ารง เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ 
และพระศพพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ และในงานพระเมรุครั้งนั้น ได้โปรดให้รวบรวมโคลงเรื่อง
พระราชพงศาวดารที่กล่าวมานี้ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) แต่งบานแผนกเป็นร่ายและโคลง
ก ากับแล้วพิมพ์เป็นเล่มสมุดพระราชทานเป็นของแจกด้วย ครั้นเสด็จงานพระเมรุแล้ว โปรดฯ ให้แบ่งรูปภาพ  
เรื่องพระราชพงศาวดารไปประดับไว้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยบ้าง พระที่นั่งวโรภาสพิมาน ณ พระราชวัง  
บางปะอินบ้าง เร่ืองต านานโคลงภาพพระราชพงศาวดาร มีมาดังนี้ 
 ลักษณะงานชิ้นนี้ ผสมกันอยู่ระหว่างการเป็นงานประวัติศาสตร์และจิตรกรรม ซึ่งโดยจารีตงานทั้งสอง
ประเภทนี้ มีการกระท าสืบต่อกันมานานแล้วในสังคมไทย โดยงานเขียนทางประวัติศาสตร์นั้น มีทั้งต านาน จารึก 
พระราชพงศาวดาร จนกระทั่งมีพัฒนาการมาเป็นศาสตร์ ที่เริ่มใช้ระเบียบวิธีที่เป็นวิชาการ และปลูกฝัง             
ให้กลายเป็นความทรงจ าของชาติไปในที่สุด ส่วนจารีตการเขียนภาพจิตรกรรมนั้น ก็ปรากฎอยู่ทั่วไป ตามฝาผนัง
วัดวาอารามต่างๆ ตามตู้พระไตรปิฎก หรือปรากฏอยู่ในต าราสรรพศาสตร์วิชาความรู้ ต่างๆ ตามตู้พระไตรปิฎก 
หรือปรากฏอยู่ในต าราสรรพศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆ เช่น ต ารายา กายวิภาคศาสตร์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ชุดโคลงภาพรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตรศาสดาราม หรือสมุดภาพไตรภูมิ ที่มีการสร้างสรรค์มาตั้งแต่
อยุธยาจนถึงกรุงธนบุรี ชุดภาพเหล่านี้ ดูจะเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วในสังคมไทย 
 ความพิเศษของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร มีนัยยะทั้งในด้านงานประวัติศาสตร์และงานจิตรกรรม 
ในด้านจิตรกรรม เป็นงานที่ผิดแปลกไปจากจารีตของภาพจิตรกรรมดั้งเดิม ที่ภาพต่างๆ เหล่านั้น มีหน้าที่
ประกอบทางสถาปัตยกรรม หรือมีหน้าที่บอกสรรพความรู้ แต่ไม่ได้มีความหมายเพ่ือ “อวดมหาชน” โดยตรงนี้ 
ทั้งโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ยังเป็นการแยกออกมาเป็นภาพที่อยู่เอกเทศ ไม่ได้เป็นส่วนประกอบการบอกเล่า
ความรู้  หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม แต่สามารถด ารงอยู่  และท าหน้าที่ของตนได้อย่างอิสระ                 
ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางท่าน ยกย่องผลงานชิ้นนี้ ว่าเป็นงานเขียนประวัติศาสตร์ภาพชุดที่ เก่าแก่ที่ สุด              
เม่ือเปรียบเทียบกับงานที่เป็นจารีตดั้งเดิมเหล่านั้น 
 

ที่มา: ชื่อบทความ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์  
       ผู้เขียน เรืออากาศตรีหญิง เอื้อมพร ศรสุวรรณ ในหนังสือ สายธารแห่งอดีต  
       โดย สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (บรรณาธิการ) พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พิมพ์ครั้งที่ 1   ปีที่พิมพ์ 2550 หน้า 126 - 127 
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พระสุริโยทัย 
 

 ครั้นรุ่งข้ึน ณ วันอาทิตย์ ข้ึน 6 ค่ า เดือน 4 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าจะเสด็จยกพยุ
หโยธาทวยหาญออกไปดูก าลังข้าศึก ณ ทุ่งภูเขาทอง จึงทรงเครื่องอลังการยุทธเสด็จทรงช้างต้นพลายแก้ว
จักรพรรดิ สูงหกศอกคืบห้านิ้วเป็นพระคชาธาร ประดับคชาลังการาภรณ์เครื่องม่ัน มีกลางช้างและควาญ      
พระสุริโยทัยผู้เป็นเอกอัครราชมเหสี ประดับพระองค์เป็นพระยามหาอุปราช ทรงเครื่องส าหรับราชณรงค์ เสด็จ
ทรงช้างพลายทรงสุริยกษัตริย์ สูงหกศอกเป็นพระคชาธารประดับคชาภรณ์เครื่องม่ันเสร็จ มีกลางช้างและควาญ 
… ครั้นได้มหาศุภวารฤกษ์ราชดฤถี พระโหราล่ันฆ้องชัยประโคมอุโฆษแตรสังข์อึงอินทเภรี สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็ยาตราพระคชาธารข้ามฟากไป พระอัครมเหสีและพระเจ้าลูกเธอทั้งสอ งพระองค์โดย
เสด็จเหล่าคชพยุหด้ังกันแทรกแซงค่ายค้ าพังคาโคดแล่น มีทหารประจ าข่ีกรกุมปืนปลายขอประจ าคอทุกตัวสาร 
… ประมวล พลและคชพยุหโดยกระบวนต้ังอยู่ ณ โคกพระยา 
 สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีก็ยกพยุหโยธาทวยหาญ ออกตั้งยังท้องทุ่งตรงหน้าทัพสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ ห่างกันประมาณร้อยเส้นเสด็จยืนพระคชาธารคอยฤกษ์ จึงตรัสให้พลม้าร าทวนชักชิงคลองกันไปให้พล
เริงหน้าทัพ ฝ่ายพลเครื่องเล่นเต้นร าร้องเฮฮาเป็นกุลาหล ฝ่ายพลดาบดั้งดาบสองมือก็ร าล่อเล้ียวกันไปมา 
ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีทอดพระเนตรดูบนอากาศเห็นพระอาทิตย์แจ่มดวงหมดเมฆหมอก แล้วมีคิชฌ
ราชบินน าหน้าทัพ คร้ันเห็นศุภนิมิตราชฤกษ์ดังนั้นก็ให้ล่ันฆ้องอุโฆษแตรสังข์อึงอินทเภรีข้ึนพร้อมกันก็ตรัสให้ขับ
พลเข้าโจมทัพสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิด ารัสให้แยกพลเป็นปีกกา พลโยธาหาญ
ทั้งสองฝ่ายบ้างแห่โห่เป็นโกลาหล เข้าปะทะประจันตีฟันแทงแย้งยุทธยิงปืนระดมศัตราวุธมาการตลบไปทั้ง
อากาศ พลทั้งสองฝ่ายบ้างตาย บ้างล าบากกล้ิงกลาดเกล่ือนท้องทุ่งเป็นอันมาก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ราชาธิราชเจ้าก็ขับพระคชาธารเข้าชนช้างกองหน้าพระเจ้าหงสาวดี พระคชาธารเสียทีให้หลังข้าศึกเอาไว้ไม่อยู่ 
พระเจ้าแปรได้ท้ายข้าศึก ดังนั้น ก็ขับพระคชาธารตามไล่ช้างพระมหาจักรพรรดิ พระสุริโยทัยเห็นพระราชสวามี
เสียทีไม่พ้นข้าศึก ทรงพระกตัญญภาพก็ขับพระคชาธารพลายทรงสุริยกษัตริย์สะอึกออกรับ พระคชาธารพระเจ้า
แปรได้ล่างแบกถนัด พระคชาธารพระสุริโยทัยแหงนหงายเสียที พระเจ้าแปรจ้วงฟันด้วยพระแสงของ้าวต้องพระ
อังสาพระสุริโยทัยขาดกระทั่งถึงราวพระถันประเทศ พระราเมศวรกับพระมหินทราธิราชก็ขับพระคชาธารถลันจะ
เข้าแก้พระราชมารดาไม่ทันที พอพระชนนีส้ินพระชนม์กับคอช้าง พระพ่ีน้องทั้งสองพระองค์ถอยรอรับข้าศึกกัน
พระศพสมเด็จพระราชมารดาเข้าพระนครได้ โยธาชาวพระนครแตกพ่ายข้าศึกรี้พลตายเป็นอันมาก สมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าจึงได้เชิญพระศพพระสุริโยทัยผู้เป็นอัครมเหสีมาไว้ต าบลสวนหลวง 
 ครั้นกองทัพสมเด็จพระเจ้าหงสาวดียกไปแล้ว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้า ให้แต่งการ
พระราชทานเพลิงพระศพพระสุริโยทัย ซึ่งขาดคอช้างเสร็จแล้ว สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ถวายบังคมลากลับ
ข้ึนไปยังเมืองพระพิษณุโลก 
 ฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้า ให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหาร
เสร็จแล้ว ให้นามวัดสบสวรรค์ 
 

ที่มา: ชื่อหนังสือ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา โดย กรมศิลปากร  
                      พิมพ์ที่ โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์ จังหวัดพระนคร  พิมพ์ครั้งที่ 1   ปีที่พิมพ์ 2504 หน้า 88  - 90 
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พันท้ายนรสงิห ์
 

 ลุศักราชได้ 1066 ปีวอก ฉศก ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งเอกไชย  จะไป
ประพาสทรงเบ็ด ณ ปากน้ าเมืองสาครบุร ีคร้ันเรือพระที่นั่งไปถึงต าบลโคกขาม และคลองที่นั้นคดเคี้ยวนัก และ
พันท้ายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระท่ีนั่ง คิดแก้ไขมิทัน และศีรษะเรือพระท่ีนั่งนั้นโดนกระทบกิ่งไม้อันใหญ่เข้า ก็หัก
ตกลงในน้ า พันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็ตกใจจึงโดดข้ึนเสียจากเรือพระท่ีนั่ง และข้ึนอยู่บนฝ่ังแล้วร้องกราบทูลกระ
กรุณาว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ พระอาญาเป็นพ้นเกล้าฯ ขอจงทรงพระกรุณาโปรดให้ท าศาล
ข้ึนที่นี้สูงประมาณเพียงตา แล้วจงตัดเอาศีรษะข้าพระพุทธเจ้ากับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักตกลงน้ าไปนั้ นข้ึน
บวงสรวงไว้ด้วยกันทีนี้ ตามพระราชก าหนดในบทพระอัยการเถิด จึงมีพระราชโองการตรัสว่า อ้านพันท้ายซึ่งโทษ
เอ็งนั้นถึงตายก็ชอบอยู่แล้ว แต่ทว่าบัดน้ีกูจะยกโทษเสียไม่เอาโทษเอ็งแล้ว เอ็งจงคืนมาเรือไปด้วยกูเถิด ซึ่งศีรษะ
เรือที่หักนั้นกูจะท าต่อเอาใหม่แล้ว เอ็งอย่าวิตกเลย พันท้ายนรสิงห์จึงกราบทูลว่า ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดมิได้เอา
โทษข้าพระพุทธเจ้านั้น พระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้ แต่ทว่าจะเสียขนบธรรมเนียมในพระราชก าหนดกฎหมายไป 
และซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาละพระราชก าหนดส าหรับแผ่นดินเสียดังนี้ ดูมิควรยิ่งนัก นานไปภายหน้าเห็น
ว่าคนทั้งปวงจะล่วงครหาติเตียนดูหม่ินได้ และพระเจ้าอยู่หัว อย่าทรงพระอาลัยแก่ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ถึงแก่มรณ
โทษนี้เลย จงทรงพระอาลัยแก่พระราชประเพณี อย่าให้เสียขนบธรรมเนียมไปนั้นดีกว่า อันพระราชก าหนดมีมา
แต่โบราณนั้นว่า ถ้าพันท้ายผู้ใดถือท้ายเรือพระท่ีนั่งให้ศีรษะเรือพระท่ีนั่งนั้นหักท่านว่าพันท้ายนั้นถึงแม่มรณโทษ
ให้ตัดศีรษะเสีย และพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระกรุณาโปรดให้ตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าเสียตามโบราณราชก าหนด
นั้นเถิด จึงมีพระราชด ารัสส่ังให้ฝีพายทั้งปวงป้ันมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ข้ึนแล้ว ก็ให้ตัดศีรษะรูปดินนั้น เสีย 
แล้วด ารัสว่าอ้ายพันท้ายซึ่งโทษเอ็งถึงตายนั้นกูก็ประหารชีวิตเอ็งเสียพอเป็นเหตุแทนตัวแล้ว เอ็งอย่าตายเลย จง
กลับมาลงเรือไปด้วยกูเถิด พันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้น ก็มีความละอายนัก ด้วยกลัวว่าจะเสียพระราชก าหนดโดย
ขนบธรรมเนียมโบราณไป เกรงคนทั้งปวงจะครหาติเตียนดูหม่ินในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งตนได้สู้เสียสละชีวิต
ของตัวมิได้อาลัย จึงกราบทูลไปว่า ขอพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทั้งนี้ พระเดชพระคุณ
หาที่สุดมิได้ แต่ทว่าซึ่งตัดศีรษะรูปดินแทนตัวข้าพเจ้าดังนี้ดูเป็นท าเล่นไป คนทั้งหลายจะล่วงครหาติเตียนได้ ขอ
พระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าเสีย โดยอันจริงเถิดอย่าให้เสียขนบธรรมเนียมในพระราช
ก าหนดไปเลย ข้าพระพุทธเจ้าจะขอกราบทูลฝากบุตรภรรยา แล้วก็จะกราบถวายบังคมลาตายไปโดยลักษณะย
ถาโทษอันกราบทูลไว้นั้น สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินตรัสได้ทรงฟังดังนั้นก็ด ารัสวิงวอนไปหลายครั้ง พันท้ายนรสิงห์ก็
มิยอมอยู่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหาการุญภาพแก่พันท้ายนรสิงห์เป็นอันมาก จนกล้ันน้ าพระเนตรไว้มิได้
จ าเป็นท าตามพระราชก าหนด จึงด ารัสส่ังให้นายเพชฌฆาตให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์เสีย แล้วให้ท าศาลข้ึน
สูงเพียงตาและให้เอาศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักนั้นข้ึนพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลนั้น แล้ว
ให้ออกเรือพระท่ีนั่งไปประพาสรงเบ็ด ณ ปากน้ าเมืองสาครบุรี แล้วเสด็จกลับยังพระมหานครและศาลเทพารักษ์
ที่ต าบลโคกขามนั้น ก็มีปรากฏมาตราบเท่าทุกวันนี้ 
 

            ที่มา: ชื่อหนังสือ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา โดย กรมศิลปากร  
         พิมพ์ที่ โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์ จังหวัดพระนคร  พิมพ์ครั้งที่ 1    
         ปีที่พิมพ์ 2504 หน้า 535  - 536 
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แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวชิาการ 
ฉบับก่อนเรียน 

วิชาภาษาไทย    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    เวลา 90 นาที   คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการเรื่อง  “โคลงภาพพระราชพงศาวดาร” ความยาวไม่ต่ ากว่า 
1 หน้ากระดาษ  โดยใช้ข้อมูลจากบทอ่านเสริม พร้อมท้ังเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง 

 

เร่ือง ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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รายการอ้างอิง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ  

ฉบับหลังเรียน 
 

 
ค าชี้แจง:    1. วัตถุประสงค์ของแบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
          แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวชิาการฉบับน้ี เป็นเครื่องมือท่ีใช้
วัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
         2. ลักษณะของแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชงิวิชาการ 
                         แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการฉบับน้ี มีลักษณะเป็น
แบบสอบอัตนัยจ านวน 1 ข้อ วัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 4 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการน าเสนอเน้ือหา (30 คะแนน) 
2) ด้านการเรียบเรียงความคิด (20 คะแนน) 
3) ด้านหลักการใช้ภาษา (30 คะแนน) 
4) ด้านการใช้แหล่งข้อมูล (20 คะแนน) 

                     3. เวลาในการท าแบบสอบ และการตรวจให้คะแนน 
                    แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการฉบับน้ี ใช้เวลาในการท า
ท้ังหมด 90 นาที ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การประเมินงานเขียนเชิงวิชาการแบบวิเคราะห์แยก
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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บทอ่านเสรมิประกอบแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ ฉบับหลังเรียน 
 

ประวัติผู้แต่ง 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กับพระนางเธอพระองค์เจ้าร าเพยภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) เสด็จพระราชสมภพเม่ือวันที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าต่างกรมมีพระนามว่า “กรมหม่ืนพิฆเณศวร         
สุรสังกาศ” ทรงศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษามคธ วิชาปืนใหญ่ คชกรรม มวยปล้ า กระบ่ี
กระบอง อัศวกรรม วิชารัฐประศาสน์ และราชประเพณีซึ่งทรงศึกษาจากสมเด็จพระราชบิดาโดยตรงและ          
ทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับนางแอนนา เอช เลียวโนเวนส์ นายจันดเลย์และนายแปตเตอร์สันสืบต่อมา ในปี     
พ.ศ. 2411 ทรงเล่ือนเป็น “กรมขุนพินิตประชานาถ” ทรงบัญชาการกรมมหาดเล็ก 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรพระโรคไข้ป่าเสด็จสวรรคต รัชกาลที่ 5 จึงได้
ครองราชสมบัติแต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์จึงต้องมีสมเด็จพระบรมมหาสุริยวงศ์เป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 
และในปี พ.ศ. 2413 พระองค์ได้เสร็จประพาสสิงคโปร์ ชวา อินเดียและทรงน าเอาแบบแผนการศึกษาและ       
การปกครองมาดัดแปลงใช้กับเมืองไทย 

เม่ือวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2416 ทรงผนวชและทรงจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งและได้ว่า
ราชการโดยสิทธิขาดตั้งแต่นั้นมา พระราชกรณียกิจที่ส าคัญนั้นทรงเป็นผู้น าในการปรับปรุงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระบบสังคมและระบอบการปกครองของไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ เช่น ทรงยกเลิกประเพณี
การเฝ้าแบบโบราณ ทรงปรับปรุงการปกครองของไทยให้ทันสมัยโดยแบ่งส่วนการบริหารราชการส่วนกลางเป็น 
12 กระทรวง ด าเนินการเลิกทาส ตราพระราชบัญญัติและออกประกาศหลายฉบับไม่ให้มีทาสเหลืออยู่ใน
เมืองไทย ทรงเสด็จประพาสต้นไปยังหัวเมืองใหญ่น้อย เพ่ือทรงทราบทุกข์สุขและทรงแก้ไขปัดเป่าทุกข์ยากให้
ราษฎร ทรงสถาปนากระทรวงยุติธรรม ยกเลิกการพิจารณาโทษตามจารีตนครบาล ทรงตั้งโรงเรียนนายทหาร
มหาดเล็ก โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนหลวงเพ่ือสามัญชนที่วัดมหรรณพาราม 
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมป์ภก ทรงโปรดเกล้าฯ               
การสังคายนาพระไตรปิฎกและจัดพิมพ์ข้ึนเป็นครั้งแรก จัดต้ังมหามกุฎราชวิทยาลัยข้ึน ณ วัดบวรนิเวศ และมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยข้ึนที่วัดมหาธาตุ บูรณะปฏิสังขรณ์วัดและสถาปนาวัดใหม่ เช่น วัดเบญจมบพิตร        
วัดราชบพิธ วัดเทพศิรินทราวาส วัดนิเวศธรรมประวัติ ทรงตั้งโรงพยายาลแห่งใหม่ข้ึนเป็นแห่งแรกคือ ศิริราช
พยาบาล จัดต้ังสภาอุณาโลมแดงหรือสภากาชาดไทยข้ึน สร้างทางรถไฟเชื่อมกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค โทรเลข โทรศัพท์ การไปรษณีย์ การประปา การไฟฟ้า ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเม่ือวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 สิริพระชนมายุได้ 58 พรรษา เสด็จด ารงสิริราชสมบัติ   
42  ปี 22 วัน 

ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 บ้านเมืองเจริญข้ึนทุกทาง ในด้านวรรณคดีนั้นมีเหตุการณ์ส าคัญที่สนับสนุนให้
วรรณคดีก้าวหน้าคือ 
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1. การตั้งโรงเรียนตามแบบปัจจุบันในพระบรมมหาราชวังเป็นแห่งแรกในปี พ .ศ. 2414 โปรดเกล้าฯ      
ให้แต่งแบบเรียนภาษาไทยข้ึนใหม่ คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติกร ฯลฯ  

2. ก าเนิดหอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. 2448 โดยท่ีพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาได้ร่วมกัน
สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงพระราชบิดา คือ รัชกาลที่ 4 ชื่อหอสมุดวชิรญาณ ต่อมาได้กลายเป็นหอสมุดแห่งชาติ 

3. ตั้งโบราณคดีสโมสร ใน พ.ศ. 2450 เพ่ือส่งเสริมการประพันธ์ การศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
และได้ออกหนังสือชื่อ “หนังสือวชิรญาณ” ลงเรื่องวรรณคดีโบราณที่หาต้นฉบับได้ยาก และสารคดีที่กวีในสมัย
นั้นแต่งข้ึน พิจารณาหนังสือที่มีคุณภาพทั้งเก่าและใหม่ประทับตราพระราชลัญจกรมังกรคาบแก้วของโบราณคดี
สโมสร 

4. ก าเนิดพจนานุกรมและปทานุกรม 
5. เกิดบทละครพูดร้อยแก้วแบบตะวันตก 
6. แปลวรรณคดีตะวันออกกลาง (อาหรับเปอร์เซีย) และพงศาวดารจีน 
7. เขียนนวนิยายแบบตะวันตกเรื่องแรก คือ เร่ืองสนุกนึก 
8. การพิมพ์แพร่หลาย มีหนังสือพิมพ์ถึง 53 ฉบับ 
9. นิยมแต่งค ากลอนประโลมโลก โดยการน าเอาเร่ืองเก่ามาแต่งค ากลอนตามแบบสุนทรภู่ เช่น จันทโครพ 

พระรถเมรี สุวรรณหงส์ ไชยเชษฐ์ 
งานพระราชนิพนธ์ ได้แก่ พระราชพิธีสิบสองเดือน ไกลบ้าน พระราชวิจารณ์ บทละครเรื่องเงาะป่า     

ลิลิตนิทราชาคริต โคลงเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สุภาษิต เช่น โคลงวชิรญาณ โคลงสุภาษิตพิพิธธรรม   
โคลงสุภาษิตอิสปปกรณัม โคลงสุภาษิตสอนผู้เป็นข้าราชการ โคลงว่าด้วยความสุข โคลงสุภาษิตบางปะอิน 
โคลงกระทู้สุภาษิต โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ โคลงพระราชปรารภความสุขทุกข์ 
โคลงสุภาษิตเบ็ดเตล็ด 

 
   ที่มา: ชื่อหนังสือ คติธรรมและค าสอนจากวรรณกรรมร้อยกรอง 
                               โดย นางสาวศิวะลีย์ ภู่เพ็ชร์ โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ 
                               จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พิมพ์ครั้งที่ 1   ปีที่พิมพ์ 2541 หน้า 38 - 42 
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ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 

 ส านวน คือ ค าพูดท่ีน ามาใช้เพ่ือให้มีความหมายเฉพาะถึงการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ปอด ฝอย เลีย 
เก็บ หมู ฯลฯ หรือค าพูดท่ีน ามาเรียบเรียงเข้าด้วยกันให้มีความหมายเฉพาะถึงการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คอ
เป็นเอ็น จับเป็น ตัวต่อตัว ไม้ใกล้ฝ่ัง อ่อยเหยื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ ส านวน ยังหมายถึงโวหาร หรือการกล่าวโดย
ใช้ถ้อยค าที่กินความลึกซึ้ง หรือท าให้เกิดความไพเราะทางภาษาในการพูด การแต่งหนังสือ หรือการประพันธ์ใดๆ 
ด้วย 
 ค าพังเพย คือ ส านวนที่กล่าวออกมาเพ่ือให้เข้าใจความหมายโดยนัยว่าหมายถึงส่ิงใด เป็นส านวนที่
เข้าใจความหมายกันโดยทั่วไป ค าพังเพยไม่มีลักษณะเป็นค าสอนหรือค าเตือน แต่เป็นถ้อยค าที่กล่าวออกมา
เพ่ือให้รู้ว่าการณ์นั้นๆ เป็นเช่นไร หรือมีส่ิงใดเกิดข้ึน หรือด าเนินไปอย่างไร ตัวอย่างค าพังเพย เช่น เกลียดตัวกิน
ไข่เกลียดปลาไหลกินน้ าแกง ผ้าข้ีริ้วห่อทอง ผักชีโรยหน้า ลิงหลอกเจ้า หมาเก่าไม่กัด ฯลฯ 
 สุภาษิต  คือ ส านวนที่ มีลักษณะเป็นค าเตือน ค าสอน หรือค าส่ังสอนในด้านความประพฤติ 
กิริยามารยาท และเรื่องทั่วๆ ไป เช่น ไม่เห็นน้ าอย่าตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกอย่าข้ึนหน้าไม้ เข้าเมืองตาหล่ิว
ต้องหล่ิวตาตาม อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง นอนสูงให้นอนคว่ านอนต่ าให้นอนหงาย ให้ทุกข์แก่ท่าน
ทุกข์นั้นถึงตัว เป็นต้น  
 การเกิดส านวนที่เป็นสุภาษิตและค าพังเพย 
 การเกิดส านวนที่เป็นสุภาษิตและค าพังเพยนั้นมีมูลเหตุมาจากการเกิดส านวนดังกล่าวมาแล้ว 
ประกอบกับความต้องการที่จะหาค าซึ่งมีความหมายที่เหมาะสมส าหรับยกเอามาอ้าง เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ
ให้เห็นลักษณะที่แท้จริงของการณ์ที่เอ่ยถึง อันจะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (ค าพังเพย) และทั้งเพ่ือใช้
เป็นค าเตือน ค าสอน หรือค าส่ังสอน (สุภาษิต) ด้วยสาเหตุของการเกิดส านวนที่เป็นสุภาษิตและค าพังเพยคือ 
เพ่ือต้องการให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจการณ์ใดๆ ได้โดยไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว แต่ใช้วิธียกเอาเหตุการณ์ใน
ประสบการณ์ข้ึนมาพูด เพ่ือเปรียบให้เห็นลักษณะความเป็นไปของการณ์นั้นๆ เช่น ในการเล่นหมากรุก ผู้เล่นที่ไม่
รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเดินหมาก มักจะเดินลงไปในตาที่เป็นตาของม้าหรือเรือ ซึ่งก็จะถูกม้าหรื อเรือกิน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความระมัดระวัง ความรอบคอบในการประกอบกิจการงานต่างๆ แทนที่จะต้องอธิบาย
กันยืดยาว ก็พูดแต่เพียงว่า “ก่อนจะลงมือก็ควรดูตาม้าตาเรือให้ดีเสียก่อน” หรือจากค าพังเพยที่ว่า เจอไม้งาม
ยามขวานบ่ิน ก็ต้องการอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจถึงสถานการณ์ในขณะนี้ว่า ถึงแม้ว่าจะได้พบนางซึ่งเป็นที่พออก
พอใจมาก แต่ก็ไม่สามารถจะเอานางมาเป็นคู่ครองได้เสียแล้ว เปรียบเหมือนคนตัดไม้ที่ต้องการจะหาต้นไม้งามๆ 
สักต้น เอาไปใช้ท าเสาเอกของเรือน แต่เม่ือมาเจอะไม้งามที่ต้องการเข้า ก็ปรากฎว่าขวานที่จะใช้ตัดต้นไม้นั้นบ่ิน
ไปเสียแล้ว ไม่สามารถจะใช้ตัดไม้ได้อีกต่อไป เป็นต้น 
 

              ที่มา: ชื่อหนังสือ อธิบายส านวน สุภาษิต และค าพังเพยไทย โดย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์  
          พิมพ์ที่ ส านักพิมพ์ดวงกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พิมพ์ครั้งที่ 1    
          ปีที่พิมพ์ 2541 หน้า 10  - 12 
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ลักษณะของสุภาษติที่ปรากฏในวรรณคดีไทย 
 

 สุภาษิตค าสอนที่ปรากฎในวรรณคดีของไทยมีอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 1) สุภาษิตค าสอนเก่าแก่ที่เดิมมีใช้ในสังคมไทยอย่างกระจัดกระจาย แต่ต่อมามีผู้น ามาเรียบเรียงไว้
ด้วยกัน เช่น “สุภาษิตพระร่วง”  
 2) สุภาษิตค าสอนที่ผู้แต่งวรรณคดีแต่ละเรื่องน าไปแทรกไว้ในเนื้อหาของวรรณคดีที่แต่งข้ึนตามโอกาส
ที่เหมาะสม เช่น ในเร่ือง “ลิลิตพระลอ” มีค าสอนของพระนางบุญเหลือที่สอนพระลอผู้เป็นโอรสก่อนที่พระลอจะ
ลานางบุญเหลือแล้วเสด็จไปหาพระเพ่ือนและพระแพงที่เมืองสรอง (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 1, 2529: 383) 
ดังนี้ 
   

อย่าประมาทลืมตน อย่าระคนคนเท็จ ริรอบเสร็จจึ่งท า … ไต่ความเมืองจงตรง 
ด ารงพิภพให้เย็น ดับเข็ญนอกเข็ญใน … ผลาญเพรียงไพร่เพรียงเมือง … 

 
หรือในงานของสุนทรภู่ สุนทรภู่มักจะสอดแทรกภาษิตค าสอนไว้ด้วยเสมอๆ ท าให้คนอ่านได้ข้อคิดที่เป็น

ประโยชน์แก่การด ารงชีวิต นอกเหนือไปจากได้รับความเพลิดเพลินจากเรื่องที่อ่าน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง
สุภาษิตค าสอนที่แทรกอยู่ในเร่ืองพระอภัยมณีค ากลอนของสุนทร (พระอภัยมณีค ากลอนของสุนทรภู่ฉบับหอสมุด
แห่งชาติ, 2509) เช่น สุภาษิตที่สอนเรื่องความส าคัญของวิชาความรู้  สุนทรภู่สอนว่า   “มีความรู้อยู่กับตัวกลัว
อะไร ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี” (เรื่องเดิม: 9) สอนเรื่องเป็นคนย่อมหนีไม่พ้นค านินทาโดยกล่าวว่า “ที่รักกัน
สรรเสริญเจริญส้ิน ที่ชังนินทาแถลงทุกแห่งหน” (เรื่องเดิม: 354) และสอนเรื่องความไม่ซื่อของใจคนว่า “ถึง
เถาวัลย์พันเกี่ยวที่เล้ียวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน” (เร่ืองเดิม: 391)  

3) สุภาษิตค าสอนที่ผู้แต่งตั้งใจแต่งข้ึนทั้งเรื่องเพ่ือใช้สอนคนใดคนหนึ่ง คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือคน
ทั่วไปในลักษณะของวรรณคดีค าสอน เช่น “เพลงยาวถวายโอวาท” สวัสดิรักษา” “สุภาษิตสอนหญิง” “สุภาษิต
สอนเด็ก” ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างจากเรื่อง “สวัสดิรักษา” ที่สุนทรภู่สอนเรื่องอย่าถ่มน้ าลายตามทางขณะเดินไป
ไหนมาไหน และให้ท าความเคารพพระภิกษุและผู้ทรงศีล มิเช่นนั้นจะเส่ือมยศและทรัพย์สิน (ชีวิตและงานของ
สุนทรภู่: 503) ดังนี ้

 อนึ่งเขฬะอย่าถ่มเม่ือลมพัด ไปถูกสัตว์เส่ือมมนต์ดลคาถา 
 อนึ่งพบปะพระสงฆ์ทรงศีลา ไม่วันทาถอดถดทั้งยศทรัพย์ 

     
 ที่มา: ชื่อหนังสือ อ่านสุภาษิตพระร่วง ฉบับวิเคราะห์และถอดความ 
       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต   
       โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พิมพ์ครั้งที่ 1   ปีที่พิมพ์ 2547 หน้า 9 – 11 
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นิทานอีสป 
 

 นิทานอีสปเป็นนิทานเก่าแก่ของโลก ผู้เล่านิทานคืออีสป ชีวประวัติของอีสปไม่ชัดเจน เพราะบันทึกไว้
ตรงกันบ้าง ต่างกันบ้าง ที่กล่าวไว้ตรงกันคืออีสปมีชีวิตที่อาภัพและยากล าบากมาแต่เกิด เพราะเป็นทาส มี
รูปร่างอัปลักษณ์ และพิการ แต่เขาเป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ต าราหนึ่งกล่าวว่า ชื่อของอีสปอ้างอยู่ใน
เอกสารประวัติศาสตร์ที่เฮโรโดตัสเขียนไว้ว่า เขาเป็นนักเล่านิทาน เกิดในแผ่นดินฟาโรห์ของอีจิปต์ ชื่อ อมาซีส 
(Amasis) และเป็นทาสของชาวซาเมียนแห่งเกาะซามอส (Samos) ที่มีชื่อว่า เอียดมัน (Iadmon) อีกต าราหนึ่ง
กล่าวว่า เฮโรโดตัส นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกซึ่งเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 5    ก่อนคริสตศักราช 
บันทึกไว้ว่า อีสปเป็นชาวฟรีเจียน (Phrygian) มาจากเมืองฟรีเจีย (Phrygia) ต่อมาซันตุส (Xanthus) แห่งเกาะ
ซามอสซื้อไปเป็นทาส ภายหลังอีสปได้เป็นไทยแก่ตัวและความเฉลียวฉลาดของเขาท า ให้เขาได้เป็นที่ปรึกษา
กษัตริย์แห่งบาบิโลน ซึ่งเขาช่วยให้กษัตริย์แห่งบาบิโลนท าสงครามกับอีจิปต์จนได้ชัยชนะ และอีสปได้รับรางวัล
อย่างงาม แต่หนังสือบางเล่มก็กล่าวว่า อีสปเป็นข้าราชส านักของเจ้าชายเอียดมัน เจ้าผู้ครองนครเกาะซามอส 
และต่อมาได้เป็นถึงที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจ าราชส านักของท้าวศรีซัส ผู้ครองประเทศลิเดีย 
 อีสปได้ชื่อว่าเป็น “หนึ่งในเจ็ดนักปราชญ์”  
 ประวัติของอีสปส่วนที่ตรงกัน คือ ในบ้ันปลายชีวิต อีสปถูกฆาตกรรมที่เมืองเดลฟิ (Delphi)  
 อีสปแต่งนิทานไว้จ านวนมาก และด้วยชื่อเสียงของเขา ท าให้นิทานจ านวนไม่น้อยถูกกล่าวอ้างว่าเป็น
ผลงานของอีสป นิทานอีสปเป็นนิทานส าหรับผู้ใหญ่ ไม่ใช่นิทานส าหรับเด็ก นิทานจ านวนมากมีนัยทางการเมือง 
 อริสโตฟานเนส (Aristophanes) นักแต่งบทละครล้อเลียนชาวกรีก ที่มีอายุในราวตอนปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 5 ได้อ้างถึงนิทานอีสปในบทละครของเขา นิทานอีสปได้รับการแปลเป็นภาษากรีกและละติน 
เป็นร้อยแก้วบ้าง ร้อยกรองบ้าง ต่อเนื่องมาอีกหลายศตวรรษ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 15 มีการแปลเป็น
ภาษาเยอรมันและอังกฤษ ในศตวรรษที่ 17 นิทานอีสปโด่งดังอีกคร้ังด้วยฝีมือแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสของ จีน เดอ 
ลา ฟอนเทียน (Jean de la Fontaine)  
 นิทานอีสปมีลักษณะเป็นนิทานอุทาหรณ์ (fable) คือเป็นนิทานส้ันๆ ที่มีตัวละครเป็นสัตว์ พฤติกรรม
และความรู้สึกนึกคิดของสัตว์ในนิทานเหล่านั้นเป็นอุทาหรณ์เตือนสติและให้ปัญญาแก่ผู้ฟัง   เม่ือจบเรื่องจะมี
บทสรุปด้วยประโยคท่ีข้ึนต้นว่า “นิทานเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า…” เพ่ือเป็นการย้ าสาระความหมาย (theme) ของนิทาน
ให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และเป็นการโยงเนื้อหาในนิทานมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง อย่างเช่น นิทานเรื่องหนู
กับราชสีห์ แสดงให้เห็นว่า อย่าดูถูกดูหม่ินคนที่ด้อยกว่า เพราะหากเราท าดีต่อเขา สักวันหนึ่ง เขาอาจช่วยเหลือเรา
ได้ เร่ืองชาวนากับงูเห่า แสดงว่าวิสัยของคนพาลย่อมไม่มีความกตัญญูรู้คุณ เรื่องไก่กับพลอย แสดงว่าของที่ดี
ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ 
 บทสรุปจากนิทานเป็นสัจธรรมที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายยุคหลายสมัย จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้นิทาน
อีสปเป็นวรรณกรรมอมตะที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
 นิทานอีสปแพร่หลายจากกรีกออกไปยังนานาประเทศ ในลักษณะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ มีผู้น า
นิทานอีสปเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกับ
นิทานจากอินเดียเรื่องอื่นๆ มีการรวบรวมนิทานอีสปเป็นภาษาไทย เรียกว่า อีสปปกรณัม ต่อมาในสมัย
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รัตนโกสินทร์ ใน ร.ศ. 130 หรือ พ.ศ. 2454 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงแนะน า
ให้มหาอ ามาตย์โท พระยาเมธาธิบดี ครั้งยังเป็นพระจรัสชวนะพันธ์ (สาตร์) เป็นผู้เรียบเรียงข้ึนใหม่ โดย “ให้ใช้
ภาษาง่ายๆ และประโยคส้ันๆ ส าหรับเด็กในชั้นมูลศึกษาจะได้ใช้เป็นแบบสอนอ่าน ในเม่ือเรียนแบบเรียนมูล
ศึกษาจบเล่มแล้ว” และสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกรุณาตรวจแก้ ตัดเติมทุกบททุกตอนตลอดทั้ง
เล่ม หนังสือเล่มนี้มีนิทานรวม 45 เร่ือง นิทานบางเรื่องยังน ามาใช้เป็นบทอ่านส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากบทแต่งเรียบเรียงโดยพระยาเมธาธิบดีแล้ว ในปัจจุบันมีผู้แปลนิทานอีสปอีกหลายคน โดยแปล
จากฉบับแปลภาษาอังกฤษ ส านวนต่างๆ กันไป 
 ในบรรดานิทานอีสปทั้งหลาย นิทานเร่ืองกระต่ายกับเต่า เป็นเร่ืองที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่ง นิทานอีสป
เล่าว่า กระต่ายหัวเราะเยาะเต่าว่าเดินช้า เต่าจึงท้าแข่งกับกระต่าย ทั้งสองให้หมาจิ้งจอกเป็นผู้เลือกเส้นทาง 
และเป็นกรรมการตัดสิน เม่ือถึงวันนัดแข่ง เต่าก้มหน้าก้มตาเดินอย่างมุ่งม่ัน ตัดตรงไปทีละน้อย จนถึงจุดหมาย
ปลายทาง ส่วนกระต่ายถือดีว่าว่ิงเร็วกว่าเต่า จึงนอนพักเสียด้วยความชะล่าใจ ครั้นตกใจตื่น รีบว่ิงไป ก็พบว่า
เต่าถึงจุดหมายเสียก่อนแล้ว  
 พระยาเมธาธิบดีสรุปในตอนท้ายว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “อย่าประมาทหม่ินผู้ที่เลวทรามกว่าตน 
เม่ือประมาทพลาดลงแล้วอายเขา” 
 นิทานอีสปเร่ืองนี้จึงเตือนสติไม่ให้เราหลงหยิ่งทะนงในตนเองแล้วดูถูกผู้อื่น นอกจากนี้ยังสอนใจเรื่อง
ความเพียร ถึงแม้จะเป็นผู้ที่ด้อยกว่าคนอื่น หากมีความเพียรก็สามารถประสบผลส าเร็จได้ไม่ช้าก็เร็ว 
 

    ที่มา: ชื่อหนังสือ สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ  ส านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พิมพ์ครั้งที่ 1   ปีที่พิมพ์ 2553 หน้า 141 - 145 
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แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงวชิาการ 
ฉบับหลงัเรียน 

วิชา ภาษาไทย    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    เวลา 90 นาที   คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการเรื่อง  “โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ความยาวไม่ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษ  โดยใช้ข้อมูลจากแผนผังความคิด        
และบทอ่านเสริม พร้อมท้ังเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง 

เร่ือง ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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รายการอ้างอิง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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196 
 

ตารางที่ 49 เกณฑ์การประเมินงานเขียนเชิงวิชาการแบบวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (ศุภวรรณ สัจจพิบูล, 2553: 251-254) 
 

      ระดับคะแนน 
เกณฑ ์

ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง 

1. การน าเสนอ
เน้ือหา 
(Content 
Presentation) 
(30 คะแนน) 

      - เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อและ
วัตถุประสงค์งานเขียนและมีประเด็น
ครบถ้วนทุกประเด็น 
      - เลือกแบบของภาษาได้อย่าง
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
การเขียน และเขียนได้อย่างถูกต้อง
ตามโครงสร้างงานเขียนของแบบของ
ภาษานั้นๆ 
       - น าเสนอใจความส าคัญเพียง
ประเด็นเดียวในแต่ละย่อหน้า และ
ใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า
สัมพันธ์กับใจความส าคัญของงาน
เขียน 
       - โครงสร้างของงานเ ขียน
ครบถ้วนตามองค์ประกอบของงาน
เขียนแต่ละประเภทและองค์ประกอบ
แต่ละส่วนของงานเขียนท าหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องทั้งหมด 

       - เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ งาน เ ขียน มีประเด็น
ครบถ้วนทุกประเด็น แต่มีข้อมูลที่ไ ม่
เกี่ยวข้องอยู่บ้าง 
      - เลือกแบบของภาษาได้อย่าง
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
กา ร เ ขียน  แต่ เ ขียนไม่ถู กต้ อ งตาม
โครงสร้างงานเขียนของแบบของภาษา 
1 - 2 ต าแหน่ง 
       - น าเสนอใจความส าคัญเพียง
ประ เด็น เดียวในแต่ละย่อหน้า  แต่
ใจความส าคัญของบางย่ อหน้า ไ ม่
สัมพันธ์กับใจความส าคัญของงานเขียน 
       - โครงสร้างของงานเขียนครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของงานเขียนแต่ละ
ป ร ะ เ ภ ท  แ ต่ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ ด
องค์ประกอบหนึ่งของงานเขียนท าหน้าที่
ไม่ถูกต้อง 

        - เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อและ
วัตถุประสงค์งานเขียน แต่ขาดประเด็น
ส าคัญ 1 -2 ประเด็นและมีข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้องอยู่มาก 
        - เลือกแบบของภาษาได้อย่าง
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
กา ร เ ขียน แต่ เ ขียนไม่ถูกต้อ งตาม
โครงสร้างงานเขียนของแบบของภาษา 
3 – 4 ต าแหน่ง 
       - น าเสนอใจความส าคัญเพียง
ประเด็น เดียว ในแต่ละย่อหน้า  แต่
ใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้าไม่
สัมพันธ์กับใจความส าคัญของงานเขียน 
        - โครงสร้างของงานเขียนครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของงานเขียนแต่ละ
ประเภท แต่มีองค์ประกอบของงาน
เขียน 2 องค์ประกอบ ท าหน้าที่ไ ม่
ถูกต้อง 

       - เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหัวข้อ 
และวัตถุประสงค์การเขียน 
        - เ ลือกแบบของภาษาไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ นื้ อ ห า แ ล ะ
วัตถุประสงค์การเขียน และเขียนไม่
ถูกต้องตามโครงสร้างงานเขียนของ
แบบของภาษานั้นๆ 
        - น าเสนอใจความส าคัญ
มากกว่า 1 ประเด็นในแต่ละย่อหน้า
และใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า
ไม่สัมพันธ์กับใจความส าคัญของงาน
เขียน 
        - โครงสร้างของงานเขียนไม่
ครบถ้วนตามองค์ประกอบของงาน
เ ขี ย น แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท  แ ล ะ
องค์ประกอบแต่ละส่วนของงานเขียน
ท าหน้าที่ไม่ถูกต้อง 
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    ระดับคะแนน 
เกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง 

2. การเรียบ
เรียงความคิด 
(Organization) 
(20 คะแนน) 

       - ล าดับความคิดและเรียบเรียง
เ นื้ อ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บบ แล ะ
สมเหตุสมผล 
       - ใช้ค าเพื่อเรียบเรียงเรื่องราว
เชื่อมประโยคและขยายความทั้งใน
และระหว่างย่อหน้าได้ถูกต้องทั้งหมด 
       - ขยายความคิดส าคัญของเรื่อง
ได้อย่างชัดเจน รอบด้านและมีเหตุผล
ประกอบความคิดที่สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักและหัวข้อเรื่อง 

        - ล าดับความคิดและเรียบเรียง
เ นื้ อ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ  แ ต่ ไ ม่
สมเหตุสมผล 1 – 2 ประเด็น 
         - ใช้ค าเพื่อเชื่อมโยงความคิด
ระหว่างย่อหน้าได้อย่างถูกต้อง แต่ใช้ค า
เรียบเรียงเรื่องราวเชื่อมประโยคและ
ขยายความในย่อหน้าไม่ถูกต้อง 1 – 2 
ค า แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่ือสาร 
         - ขยายความคิดส าคัญของเรื่อง
ได้อย่ างชั ดเจน มี เหตุผลประกอบ
ความคิดที่สอดคล้องกับประเด็นหลัก
และหัวข้อเรื่อง แต่ความคิดยังไม่รอบ
ด้าน 

        - ล าดับความคิดและเรียบเรียง
เนื้ อหาวกวน และไม่สมเหตุสมผล        
3 – 4 ประเด็น ท าให้เข้าใจความหมายที่
ต้องการส่ือสารได้ยาก 
        - ใช้ค าเพื่อเชื่อมโยงความคิด
ระหว่างย่อหน้าได้อย่างถูกต้อง แต่ใช้ค า
เรียบเรียงเรื่องราว เชื่อมประโยคและ
ขยายความในย่อหน้าไม่ถูกต้อง 3 – 4 
ค า  แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ทบ ท า ง ล บต่ อ          
การส่ือสาร 
        - ขยายความคิดส าคัญของเรื่องไม่
ชัดเจน ความคิดไม่รอบด้านและขาด
เหตุผลประกอบความคิด 1 – 2 ประเด็น 
 

      - ล าดับความคิดและเรียบเรียง
เ นื้ อ ห า ไ ม่ เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ ไ ม่
สมเหตุสมผล 
      - ใช้ค าเพื่อเรียบเรียงเรื่องราว
เชื่อมประโยคและขยายความทั้งใน
และ ระหว่ า งย่ อหน้ า ไ ม่ถู ก ต้ อ ง
มากกว่ า  5 ค า  ท า ให้ เ ข้ า ใจ
ความหมายที่ต้องการส่ือสารได้ยาก 
        - ขยายความคิดส าคัญของเรื่อง
ไม่ชัด เจนและขาดการให้ เหตุผล
ประกอบความคิด 
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     ระดับคะแนน 
เกณฑ ์ ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง 

3. ด้านหลักการใช้
ภาษา 
(Use of Language) 
(30 คะแนน) 

      - ใช้ค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์
เทคนิคของแต่ละศาสตร์ ได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ค ว า ม ห ม า ย ที่
ร าชบัณฑิตยสถานห รื อ สมาคม
วิชาการก าหนดไว้ทั้ งหมด และใช้
ภาษาได้อย่างหลากหลาย 
       - ใช้รูปแบบประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ประโยคมีใจความ
สมบูรณ์ กระชับและส่ือความหมายได้
ชัดเจนทั้งหมด 
       - เลือกใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม
กับงาน เ ขียนเชิ งวิ ชาการและใช้
ภาษาระดับเดียวกันตลอดงานเขียน 
       - เขียนสะกดค า เว้นวรรคตอน 
และใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่าง
ถูกต้องทั้งหมด 

      - ใช้ค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์
เทคนิคของแต่ละศาสตร์ไ ม่ถูกต้อง        
1 – 2 ต าแหน่ง และใช้ภาษาไม่
หลากหลาย 
      - มีประโยคที่ใจความไม่สมบูรณ์อยู่ 
1 – 2 ประโยค แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การส่ือความหมาย 
       - เลือกใช้ระดับภาษาไม่เหมาะสม 
กับงานเขียนเชิงวิชาการ 1 – 2 ต าแหน่ง 
แต่ไม่กระทบต่อการส่ือความหมาย 
        - เขียนสะกดค า เว้นวรรคตอนหรือ
ใช้ เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง        
2 – 3 ค า/ต าแหน่ง ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อการส่ือความหมาย 

      - ใช้ค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์
เทคนิคของแต่ละศาสตร์ไ ม่ถูกต้อง       
1 – 2 ต าแหน่ง และใช้ภาษาไม่
หลากหลาย 
      - มีประโยคที่ใจความไม่สมบูรณ์อยู่ 
3 – 4 ประโยค ท าให้เข้าใจความหมายที่
ต้องการส่ือสารได้ยาก 
     - เลือกใช้ระดับภาษาไม่เหมาะสม
กับงานเขียนเชิงวิชาการ 3 – 4 ต าแหน่ง 
และส่งผลกระทบทางลบต่อการส่ือ
ความหมาย 
      - เขียนสะกดค า เว้นวรรคตอน และ
ใช้ เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง       
4 – 5 ค า/ต าแหน่ง ท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความหมายที่ผู้เขียนต้องการส่ือได้ยาก 

      - ใช้ค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์
เ ท ค นิ ค ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ม า กก ว่ า  5 
ต าแหน่ง และใช้ภาษาได้อย่างจ ากัด
มาก 
      - มีประโยคที่ใจความไม่สมบูรณ์
มากกว่า 5 ประโยค จนท าให้ผู้อ่าน
ไม่สามารถเข้าใจในส่ิงที่ ผู้ เ ขียน
ต้องการส่ือสาร 
     - เ ลือกใช้ ระดับภาษา ไ ม่
เหมาะสมกับงานเขียนเชิงวิชาการ 
      - เขียนสะกดค า เว้นวรรคตอน
และใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่
ถูกต้องเกิน 6 ค า/ต าแหน่ง ท าให้ไม่
สามารถเ ข้าใจความหมายของ
เนื้อความที่เขียน 
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     ระดับคะแนน 
เกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง 

4. ด้านการใช้
แหล่งข้อมูล 
(Use of Source 
Material) 
(20 คะแนน) 

      - คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
มีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน 
      - อ้างอิงข้อมูลและหลักฐาน
สนับสนุนงานเขียนได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้องตามหลักการอ้างอิงงาน
เขียนเชิงวิชาการทั้งหมด 
       - ใช้ระบบการอ้างอิงข้อมูล
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งงานเขียน 

      - คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ แต่มีข้อมูลที่ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 1 – 2 ข้อมูล 
      - อ้างอิ ง ข้อ มูลและหลักฐาน
สนับสนุนงานเขียนไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงงานเขียนเชิง
วิชาการ 1 – 2 รายการ แต่ใช้การอ้างอิง
ข้อมูลระบบเดียวกันตลอดทั้งงานเขียน 

      - คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ แต่มีข้อมูลที่ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 3 – 4 ข้อมูล 
      - อ้างอิ ง ข้อ มูลและหลักฐาน
สนับสนุนงานเขียนไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงงานเขียนเชิง
วิชาการ 3 – 4 รายการ และมีความไม่
สม่ าเสมอในการอ้างอิงข้อมูล 
 

     - ไม่สามารถคัดเลือกข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมได้ 
     - อ้างอิงข้อ มูลและหลักฐาน
สนับสนุนงานเขียนไม่ครบถ้วน และไม่
ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงงานเขียน
เชิงวิชาการมากกว่า 5 รายการ และมี
ความไม่สม่ าเสมอในการอ้างอิงข้อมูล 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับก่อนเรียน 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
1. เร่ืองรามเกียรต์ิมีเค้าโครงเรื่องมาจากท่ีใด                                             (ความรู้ ความจ า)   (ง) 
 ก. จีน    ข. เขมร 

ค. ลังกา   ง. อินเดีย  
 
2. “ท้ังสุบรรณเทวานาคี  ด่ังพิษอสุนีไม่ทนได้” สุบรรณ หมายถึงอะไร               (ความเข้าใจ)   (ง) 

ก. นางฟ้า    
ข. พิทยาธร 

 ค. พญานาค    
ง. พระยาครุฑ 

 
3.  ถ้านักเรียนถูกเพื่อนหยอกล้อให้ได้รับความอับอาย นักเรียนจะน าหลักฆราวาสธรรม 4 ในข้อใดไปใช้ 
         (การน าไปใช้) (ข) 
 ก.  จาคะ คือ ความเสียสละ   

ข.  ขันติ คือ ความอดทน อดกล้ัน 
ค.  สัจจะ คือ ความซือ่สัตย์ต่อกัน   
ง.  ทมะ คือ การรู้จักข่มจิตของตน 

 
4. ข้อใดเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก   

(การวิเคราะห์) (ง) 
             ก.  บัดน้ัน     นนทกผู้ใจแกล้วกล้า 
       ไม่รู้ว่านารายณ์แปลงมา    กโ็สมนัสสาพันทวี 
 ข.  บัดน้ัน    นนทกผู้มีอัชฌาสัย 

     น้อมเศียรบังคมแล้วทูลไป  จะขอพรเจา้ไตรโลกา 
 ค. อ้ายน่ีมีชอบมาช้านาน  จ าจะประทานพรให้ 
       คิดแล้วก็ประสิทธิ์พรชัย  จงได้ส าเร็จมโนรถ 
 ง.  อยู่บันไดไกรลาสเป็นนิจ  สุราฤทธิ์ตบหัวแล้วลูบหน้า 
       บ้างให้ตักน้ าล้างบาทา  บ้างถอนเส้นเกศาวุ่นไป 
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5.   นกแก้วแจ้วเสียงใส  คลอไคล้คู่หมู่สาลิกา                        
นกต้ัวผัวเมียคลา   ฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรี 

     ค าประพันธ์ข้างต้น กล่าวถึงนกท้ังหมดกี่ชนิด    (ความเข้าใจ)  (ง) 
   ก. 2 ชนิด   ข. 3 ชนิด 
   ค. 4 ชนิด   ง. 5 ชนิด 
 
6.   ดูงูขู่ฝูดฝู้ พรูพรู         
 หนูสู่รูงูงู   สุดสู้ 
 งูสู้หนูหนูสู้  งูอยู่ 
 หนูรู้งูงูรู้   รูปถู้มูทู 
     ค าประพันธ์ข้างต้น นักเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการแต่งค าประพันธ์ด้านใด  
         (การน าไปใช้) (ก) 
 ก. การเล่นเสียงสระ        
 ข. การใช้ส านวนโวหาร            
 ค. การใช้ค าเปรียบเทียบ         
 ง.  การใช้ค าแสดงอารมณ ์
 
7.   งูเขียวรัดตุ๊กแก  ตุ๊กแกแก่คางแข็งขยัน 
 กัดงูงูยิ่งพัน   อ้าปากง่วงล้วงตับกิน 
      ค าประพันธ์ข้างต้น นักเรียนสามารถน าไปใช้สนับสนุนการเขียนเรียงความเร่ืองใด  

(การน าไปใช้) (ง) 
   ก. ลักษณะนิสัยของสัตว์  ข. ลักษณะรูปร่างของสัตว์ 

ค. การพึ่งพาอาศัยของสัตว์ ง. สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ 
 
8. ข้อใดใช้สัมผัสในโดดเด่นท่ีสุด      (การประเมินค่า) (ง) 

ก. หัวแดงแฝงเดือยแนม         เน่ืองแข้ง 
ข. ปีกหางต่างสีแกม               ลายลวด 
ค. ไก่ฟ้าหน้าก่ ากล้า               ปากแหลม 
ง. ตัวด่างอย่างคนแกล้ง          แต่งแต้มขีดเขียน 
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9. นักเรียนสามารถใช้ค าประพันธ์ใดเพื่อแสดงถึงระดับชั้นทางสังคม  (การน าไปใช้) (ง) 

     ก. บุปผชาตชิูสีและมีกล่ิน    อยู่ในถิ่นท่ีไกลเช่นไพรสณฑ์  
     ข. เช้าก็ขับโคกระบือถอืคันไถ   ส าราญใจตามเขตประเทศถิ่น  
     ค. ท้ิงท้ังหนูน้อยน้อยร่อยร่อยรับ  เห็นพ่อกลับปล้ืมเปรมเกษมสันต์  
     ง. ไม่เหมือนอยา่งบางศพญาติตบแต่ง เครื่องแสดงเกียรติเลิศประเสริฐศรี           
 
10.      ต้นเอยต้นไทร    สูงใหญ่รากย้อยห้อยระย้า  

และต้นโพธิ์พุ่มแจ้แผ่ฉายา   มีเนินหญ้าใต้ต้นเกล่ือนกล่นไป 
ล้วนร่างคนในเขตประเทศน้ี   ดุษณีนอนราย  ณ ภายใต้ 
แห่งหลุมลึกลานสลดระทดใจ   เรายิ่งใกล้หลุมน้ันทุกวันเอย 

ผู้แต่งค าประพันธ์มีความรู้สึกตรงกับข้อใด     (การวิเคราะห์)  (ค) 
ก.  ทุกข์      ข.  สงสาร      
ค.  ปลงตก   ง.  หมดความหวัง 

 
11. ข้อใดแสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตได้ชัดเจนท่ีสุด    (การประเมินค่า)  (ค) 
  ก. เข้ากอดคอฉอเลาะเสนาะกรรณ         สารพัดทอดท้ิงทุกส่ิงเอย  
       ข. ท้ิงเพื่อนยากแม่เหย้าหาข้าวปลา       ทุกเวลาเช้าเย็นเป็นนิรันดร์ 
       ค. แห่งหลุมลึกลานสลดระทดใจ            เรายิ่งใกล้หลุมน้ันทุกวันเอย 
              ง. ถึงลมเช้าชวยชื่นรื่นสบาย                 เตือนอกแอ่นลมผายแผดส าเนียง 
 
12.   ซากเอ๋ยซากศพ   อาจเป็นซากนักรบผู้กล้าหาญ       

เช่นชาวบ้านบางระจันขันร าบาญ  กับหมู่ม่านมาประทุษอยุธยา 
ไม่เช่นน้ันท่านกวีเช่นศรีปราชญ์  นอนอนาถเล่ห์ใบ้ไร้ภาษา 
หรือผู้กู้บ้านเมืองเรืองปัญญา  อาจจะมานอนจมถมดินเอย 

ค าประพันธ์ข้างต้นสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตใด    (การสังเคราะห์) (ค) 
ก. คนไม่ประมาท ไมม่ีวันตายในกาลอันไม่ควรตาย 
ข. ตายเพราะชอบธรรม ดีกว่าอยู่ไมช่อบธรรม จะมีค่าอะไร 
ค. ทุกชีวิตมีความตายเป็นท่ีพึ่ง ความตายจึงเปน็ธรรมดาของโลก 
ง. ผู้ท าบุญแล้ว ย่อมยินดีในโลกน้ี ตายแล้ว ย่อมยินดี เชื่อว่าย่อมยินดีในโลกท้ังสอง 
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13. ค าประพันธ์ข้อใดใช้ภาพพจน์อุปมาเพือ่สร้างจินตภาพท่ีชัดเจนแก่ผู้อ่าน (การประเมินค่า)  (ค) 
ก. พาทีมีสติรั้ง     รอคิด 
ข. รอบคอบชอบแลผิด    ก่อนพร้อง 
ค. ค าพูดพ่างลิขิต    เขียนร่าง เรียงแฮ 
ง. ฟังเพราะเสนาะต้อง   โสตท้ังห่างภัย 

 

14.   เชื่อเร็วแรงเรี่ยวท้ัง เชาวน์ชาญ เชี่ยวแฮ 
แม้นประมาทมละการ  ก็ล้า 
โฉดช้าอุตส่าห์หาญ  ห่อนหยุด ยั้งเฮย 
ดังเต่ากระต่ายท้า  แข่งช้าชนะเร็ว 

ค าประพันธ์ข้างต้น นักเรียนสามารถน าข้อคิดใดไปใช้ได้    (การน าไปใช้) (ง) 
 ก. ความดีย่อมคุ้มครองผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติ 

ข. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย 
ค. ความเมตตากรุณาน ามาซึ่งความสงบสุขในโลก 

  ง. ความอดทนไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคจะน ามาสู่ความส าเร็จ 
 
15.  ส่ิงใดในโลกล้วน  เปล่ียนแปลง      
 หน่ึงชราหย่อนแรง  เร่งร้น 
 ความตายติดตามแสวง  ท าชีพ ประลัยเฮย 
 สามส่วนควรคิดค้น  คติรู้เตรียมคอย 
ค าประพันธ์ข้างต้น มีแนวคิดตรงกับข้อใด      (การสังเคราะห์) (ง) 

ก.  เมื่อนึกถึงความตายสบายนัก มันหักรักหักหลงในสงสาร 
      บรรเทามืดโมหันต์อันธการ  ท าให้หาญหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ 
  ข.  ดินจะกลบลบกายวายสังขาร ไฟจะผลาญเผาซากส้ินสาบสูญ 
       แต่ความดีมีอยู่คู่ค้ าจุน  ไว้เป็นทุนแทนซากท่ีจากไป  
  ค.  ชีพยังอยู่สู้สร้างทางวิสุทธิ์ เมื่อม้วยมุดหมายมั่นเขาสรรเสริญ 
       ทางอบายร้ายจงอย่าหลงเดิน คนเขาเมินหมิ่นชังท้ังยังเป็น 

  ง.           อนิจจาสังขารนั้นไม่เท่ียง เกิดเท่าไรตายเกล้ียงไม่เหลือหลอ 
            ท้ังผู้ดีเข็ญใจตายเตียนยอ  แม้แต่หมอก็ต้องตายวายชีวา 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ฉบับหลังเรียน 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
1.บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก เป็นพระราชนิพนธ์ของใคร 

(ความรู้ ความจ า)  (ก) 
 ก. รัชกาลท่ี 1   ข. รัชกาลท่ี 2 
 ค. รัชกาลท่ี 5   ง. รัชกาลท่ี 6 
 
2. “รับพรพระศุลีมียศ  บังคมแล้วบทจรไป” พระศุลี หมายถึงใคร     (ความเข้าใจ)  (ข) 

ก. พระอิศวร   ข. พระพรหม 
ค. พระอินทร์   ง. พระนารายณ์ 

 
3. นักเรียนสามารถน าข้อคิดจากเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั

เร่ืองใด            (การน าไปใช้)  (ง) 
ก. การเสียสละ    
ข. การเมตตากรุณา 
ค. การเอื้อเฟือ้เผ่ือแผ่   
ง. การอดทนอดกล้ัน 

 
4. ข้อใดเป็น “พันธสัญญา” ท่ีท าให้ท้ังพระนารายณ์และนนทกต้องมาพบกันอีกในชาติต่อมา  

(การวิเคราะห์) (ค) 
ก.       ตัวข้ามีมือแต่สองมือ   ฤาจะสู้ท้ังส่ีกรได้ 
     แม้นส่ีมือเหมอืนพระองค์ทรงชัย  ท่ีไหนจะท าได้ด่ังน้ี 
ข. ครั้นแล้วนนทกมรณา   พระจักราผู้มีอชัฌาสัย 

                  เหาะระเห็จเตร็ดฟ้าด้วยว่องไว  ไปยังกระเษียรวาร ี
 ค. ชาติน้ีมีแต่สองหัตถ์  จงไปอบุัติเอาชาติใหม่ 
      ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร   เหาะเหินเดินได้ในอัมพร  

ง.        ตัวกูก็คิดเมตตา    แต่จะไว้ชีวาไม่ได ้
                 ตรัสแล้วแกว่งตรีเกรียงไกล   แสงกระจายพรายไปด้ังไฟกาล  
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 5.   หัวลิงหมากลางลิง ต้นลางลิงแลหูลิง          
   ลิงไต่กระไดลิง  ลิงโลดคว้าประสาลิง 
   ค าประพันธ์ข้างต้น มีพชืท้ังหมดกี่ชนิด      (ความเข้าใจ)  (ข) 

  ก. 2 ชนิด     ข. 3 ชนิด 
  ค. 4 ชนิด   ง. 5 ชนิด 
 
6.   กระจงกระจิดหน้า เอ็นดู      
 เดินร่อยเรี่ยงามตรู  กระจ้อย 
 เหมือนกวางอย่างตาห ู  ตีนกีบ 
 มีเค่ียวขาวน้อยชอ้ย  แนบข้างเคียงสอง 
 ค าประพันธ์ข้างต้น นักเรียนไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการแต่งค าประพันธ์ด้านใด  
         (การน าไปใช้) (ค) 
 ก. การเล่นค าสัมผัส       ข. การใช้ส านวนโวหาร 
 ค.  การใช้ค าแสดงอารมณ ์ ง.  การใช้ค าแสดงจินตภาพ       
 
7.   ไก่ฟ้าหน้าก่ ากล้า  ปากแหลม    
 หัวแดงแฝงเดือยแนม   เน่ืองแข้ง 
 ปีกหางต่างสีแกม   ลายลวด 
 ตัวด่างอย่างคนแกล้ง   แต่งแต้มขีดเขียน 
   ค าประพันธ์ข้างต้น นักเรียนสามารถน าไปใช้ประกอบการเขียนเรียงความเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์
เรื่องใด          (การน าไปใช้) (ค)
   

ก. ลักษณะนิสัย   ข. ความเป็นอยู ่
    ค. ลักษณะรูปรา่ง  ง. อาหารการกิน 
 
8. ข้อใดส่ือถึงจินตภาพด้านความเคล่ือนไหวได้ดีท่ีสุด    (การประเมินค่า) (ก) 

  ก. ลิงไต่กระไดลิง                       ลิงโลดคว้าประสาลิง 
  ข. เท่ียวเล่นเป็นเกษมสุข            แสนส่ิงสนุกปลุกใจหวัง 
  ค. ไก่ฟ้าอา้สดแสง                     หัวสุกแดงแทงเดือยแนม 
  ง. เลียงผาอยู่ภูเขา                     หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย 
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9.            นกเอ๋ยนกแสก   จับจอ้งร้องแจ๊กเพียงแถกขวญั    
   อยู่บนยอดหอระฆังบังแสงจันทร์  มีเถาวัลย์รุงรังถึงหลังคา 
         เหมือนมันฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู  คนมาสู่ซ่องพักมันรักษา 
         ถือเป็นท่ีรโหฐานนมนานมา  ให้เส่ือมผาสุกสันต์ของมันเอย 
   ค าประพันธ์ข้างต้นมีคุณค่าต่อการน าไปใชอ้ยา่งไร   (การน าไปใช้) (ง) 

  ก. แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสังคม  
  ข. แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม           
  ค. แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนในสังคมไทย 
  ง. แสดงให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อของคนในสังคมไทย 
 
10.   ยามเอ๋ยยามน้ี            ปฐพีมืดมวัทั่วสถาน    
          อากาศเย็นเยือกหนาวคราววิกาล  สงัดปานป่าใหญ่ไร้ส าเนียง 
  มีก็แต่จังหรีดกระกรีดกริ่ง!  เรไรหร่ิง! ร้องขรมระงมเสียง 
  คอกควายวัวรัวเกราะเปาะเปาะเพียง รู้ว่าเสียงเกราะแว่วแผ่วแผ่วเอย  
     ค าประพันธ์ข้างต้น ให้มีความรู้สึกอย่างไร     (การวิเคราะห์)  (ง) 
    ก.  ต่ืนเต้น     
  ข.  สงบสุข       
    ค.  สลดหดหู่      
  ง.  วังเวงว้าเหว ่
 
11.   ขอ้ใดต่อไปน้ีใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ เพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกมากท่ีสุด  

(การประเมินค่า)  (ง) 
ก.    ไม่เช่นน้ันท่านกวีเช่นศรีปราชญ์  นอนอนาถาเล่ห์ใบ้ไร้ภาษา 
     หรือผู้กู้บ้านเมอืงเรืองปญัญา   อาจจะมานอนจมถมดินเอย 
ข. ถึงบางที่มีบ้างเป็นอยา่งเลิศ  เกิดไม่ฉูดฉาดเชิดประเสริฐสุนทร์ 
     พอเตือนใจได้บ้างในทางบุญ   เป็นเครื่องหนุนน าเหตุสังเวชเอย 
ค. ใครจะยอมละท้ิงซึ่งสุข   เคยเป็นทุกข์ห่วงใยเสียได้ง่าย 
     ใครจะยอมละถึงแดนแสนสบาย  โดยไม่ชายตาใฝ่อาลัยเอย 
ง. ความร่ ารวยอวยสุขให้ทุกอย่าง  เหล่านี้ต่างรอตายท าลายขันธ์ 
     วิถีแห่งเกียรติยศท้ังหมดน้ัน   แต่ล้วนผันมาประจบหลุมศพเอย 
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12.   ศพเอ๋ยศพสูง  เป็นเครื่องจูงจิตให้เล่ือมใสศานต์    
 จารึกค าส านวนชวนสักการ ผิดกับฐานชาวนาคนสามัญ 
     ค าประพันธ์ข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดในข้อใด    (การสังเคราะห์) (ค) 

ก. ทองแท้ไม่แพ้ไฟ   ข. เงินทองไม่เข้าใครออกใคร 
ค. มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ง. เงินทองของนอกกาย ไม่ตายหาใหม่ได้ 

 
13. สัตว์ชนิดใดท่ีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากท่ีสุด เพราะอะไร   (การประเมินค่า) (ข) 
  ก. เต่า เพราะเชื่องชา้อืดอาด 
  ข. สุนัขป่า เพราะพาลเกเรหาเรื่องผู้อื่นโดยไร้เหตุผล 
  ค. กระต่าย เพราะชะล่าใจในความสามารถของตนเอง 
  ง. ราชสีห์ เพราะทนงองอาจในศักด์ิศรีของตนเองจนไม่เห็นความส าคัญของผู้อื่น 
 
14.    ชาติกักขฬะดุร้าย สันดาน 
       คงจะหาสิ่งพาล   โทษให้ 
       ถึงจะกล่าวค าหวาน  ค าชอบ  ก็ดี 
       หาญหักเอาจนได ้  ด่ังข้อเขาประสงค์ 
        นักเรียนสามารถน าข้อคิดใดไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต   (การน าไปใช้) (ข) 
 ก. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด 

ข. คนพาลย่อมหาเรื่องผู้อื่นได้เสมอ แม้ผู้น้ันจะไม่มีความผิดก็ตาม 
 ค. ผู้ท่ีมีก าลังและสติปัญญาย่อมมีความสามารถในการท าสิ่งต่างๆ 
 ง. เมื่อพบกับเหตุการณ์ใดๆ อย่าไว้ใจ ให้หลีกหนีจากความอันตรายนั้นก่อน 
 
15.       “สุดาเป็นเด็กท่ีเรียนเก่งไม่ชอบคบค้าสมาคมกับผู้อื่น วันหน่ึงแก้วไม่เข้าใจฉันทลักษณ์ของ

โคลงส่ีสุภาพ จึงขอร้องให้สุดาอธิบายให้ฟัง สุดายอมอธิบายให้ฟังโดยไม่ได้หวังว่าแก้วจะ
ช่วยเหลือตนเองได้ในเร่ืองการเรียนได้ เมื่อถึงวันสอบปลายภาค สุดาเข้าห้องสอบโดยไม่รู้ว่า
ท าปากกาหายจึงมีสีหน้าวิตกกังวล แก้วเห็นจึงให้ยืมปากกาของตน”  

   เร่ืองน้ีมีแนวคิดตรงกับนิทานอีสปเร่ืองใด        (การสังเคราะห์) (ก) 
  ก. ราชสีห์กับหนู   ข. กระต่ายกับเต่า 
  ค. สุนัขป่ากับลูกแกะ  ง. บิดากับบุตรท้ังหลาย 
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ภาคผนวก  จ 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 ● ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การเรียนการสอนด้วยกลวิธีมัลติพาร์ท  
 ● ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การสอนแบบปกติ 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
บทละครเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทก  

จ านวน 7  คาบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระส าคัญ 
 รามเกียรต์ิ ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้รับการยกย่องจาก
วรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดแห่งรามเกียรต์ิ เพราะเป็นฉบับท่ีด าเนินความได้ละเอียด และเน้ือความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นรามเกียรต์ิฉบับท่ียาวท่ีสุดในวรรณคดีไทย โดยต้นฉบับสมุด
ไทยซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมท่ี   ทรงพระราชนิพนธ์มีอยู่ถึง 102 เล่ม 

  การศึกษาเน้ือเรื่องโดยย่อของกลอนบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ท าให้ทราบความเป็นมา
ของตัวละครแต่ละตัวในเร่ืองและการทราบเน้ือเร่ืองโดยย่อ ท าให้เข้าใจโครงเรื่องและแก่นความคิด
ส าคัญของเรื่องโดยรวม ซึ่งน าไปสู่การท าความเข้าใจบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก การศึกษาวรรณคดีนักเรียนจ าเป็นต้องรู้หลักการวิเคราะห์  โครงเรื่อง แก่นเรื่อง       
ตัวละคร คุณค่าด้านเน้ือหา และคุณค่าด้านวรรณศิลป์ เพื่อให้มีความรู้ สามารถแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์วรรณคดี รวมท้ังน าข้อคิดมาใช้ในการด าเนินชีวิต ท าให้ได้รับประโยชน์จากการอ่าน
มากยิ่งขึ้น 

ตัวละครในวรรณคดีเป็นตัวแทนมนุษย์ท่ีแสดงพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก ซึ่งสะท้อน
ผ่านทางการบรรยายลักษณะ กระท าและบทสนทนา การกระท ามักบอกนิสัย ความมุ่งหมาย  และ
สะท้อนสภาพจิตใจของตัวละคร 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้   
 มาตรฐาน ท 1.1 : ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
  ตัวชี้วัด 
  ท 1.1 ม.2/2   จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
  ท 1.1 ม.2/3   เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ท่ีอ่าน 
  ท 1.1 ม.2/4   อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน  

มาตรฐาน ท 2.1 : ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ตัวชี้วัด 
 ท 2.1 ม.2/3   เขียนเรียงความ 

  ท 2.1 ม.2/7   เขียนวิเคราะห์ วิจารณ ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในเร่ืองท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล   

มาตรฐาน ท 5.1 : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิ 

 ตัวชี้วัด 
  ท 5.1 ม.2/1   สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
  ท 5.1 ม.2/2   วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่าน 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

ท 5.1 ม.2/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.2/4   สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ด้านความรู้ (K) 
1) บอกพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได ้

  2) บอกลักษณะค าประพันธ์ได้ถูกต้อง 
3) เล่าเรื่องย่อของบทละครเรื่องรามเกียรต์ิได้ 
4) บอกหลักการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีได้ 
5) บอกความหมายของการเขียนแผนผังความคิดได้ 
6) บอกความหมาย ส่วนประกอบ และขั้นตอนของการเขียนรายงานวิชาการได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ  (P) 
  1)  อธิบายโครงเรื่องกลอนบทละคร เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทกได้ 
  2)  อธิบายบุคลิก ลักษณะนิสัย และพัฒนาการของตัวละครได้ 

3) อธิบายคุณค่าด้านเน้ือหาและด้านวรรณศิลป์ได้ 
4) อภิปรายและแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการตัดสินใจและพฤติกรรม

ของตัวละคร ในแต่ละสถานการณ์ได้ 
5) เขียนแผนผังความคิดสรุปเร่ืองท่ีอ่านได้ 

  6) เขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ตามหัวข้อท่ีก าหนดได้ 
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ด้านเจตคติ (A) 
1) บอกคุณค่าและความส าคัญของการเขียนแผนผังความคิดได้ 

  2) อธิบายคุณค่าและความส าคัญของการเขียนเรียงความเชิงวิชาการได้ 
 3) บอกคุณค่าและความภาคภูมิใจในกลอนบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์

ปราบนนทก ในฐานะวรรณคดีของชาติได้ 
 4) บอกแนวทางการน าคุณค่าจากกลอนบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์

ปราบนนทกไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์สุจริต 
 3) มีวินัย 
 4) ใฝ่เรียนรู้ 
 5) มุ่งมั่นในการท างาน 
 6) รักความเป็นไทย 
 
สมรรถนะส าคัญ 

1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 
3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
สาระการเรียนรู้ 
 1) พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

2) ท่ีมาและจุดมุ่งหมยในการแต่งเร่ืองรามเกียรต์ิ  
3) ลักษณะค าประพันธ์ 
4) เร่ืองย่อรามเกียรต์ิ 
5) โครงเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
6) ตัวละคร                    
7) แก่นเร่ือง  
8) คุณค่าด้านเน้ือหา  
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9) คุณค่าด้านวรรณศิลป์    
10) การเขียนแผนผังความคิด 
11) ขั้นตอนการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
12) การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
การสอนปกติ กลวิธีมัลติพารท์ 

คาบที่ 1 
ขั้นน า  
            1. ครูน าภาพตัวละครในเรื่อง รามเกียรต์ิ 

เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ ทศกัณฐ์  แล้วให้
นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
          - นักเรียนรู้จักตัวละครในภาพหรือไม่ 
          - ตัวละครในภาพมีชื่อว่าอะไร 
          - ตัวละครในภาพมาจากวรรณคดีเรื่อง
ใด 
          - ตัวละครเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร  
         2. ครูสรุปค าตอบของนักเรียนแล้ว
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการอธิบายถึงภูมิ
หลังของตัวละครในภาพแต่ละตัว เพื่อเชื่อมโยง
สู่เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ซึ่ง
เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
 
ขั้นสอน 
         3.  ครูจัดนักเรียนเข้ากลุ่มกลุ่มละ 4 คน      
ครูแจกซองกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มละ 4 ซอง 
ซึ่งแต่ละซองมีค าส่ังและใบความรู้ประกอบ 
ดังน้ี       
         

คาบที่ 1 
ขั้นที่ 1 การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์  
(vocabulary acquisition) 
      1. ครูติดแผ่นป้ายค าประพันธ์ จากน้ันสุ่ม
นักเรียนอ่านค าประพันธ์จากกลอนบทละคร
เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก  
       2. ครูถามนักเรียนว่ามีค าศัพท์ค าใดบ้าง
จากบทประพันธ์ท่ีนักเรียนไม่ทราบความหมาย 
และเป็นปัญหาต่อการอ่านอย่างไร จากน้ันครูจึง
สอนว่ามีวิธีการท าความเข้าใจค าศัพท์เพื่อให้
อ่านได้เข้าใจ และท าให้นักเรียนมีคลังค าศัพท์
มากขึ้น  
ขั้นท่ี 1.1 การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์
เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
      3. ครูคัดค าไวพจน์จากกลอนบทละครเรื่อง 
รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยครูติด
บัตรค าบนกระดาน จากน้ันครูถามความหมาย
ของค าศัพท์เหล่าน้ัน ให้นักเรียนอธิบายตาม
ความเข้าใจของตนเอง  
ขั้นท่ี 1.2 การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ 
จากการชี้แนะ 
        4. ครูติดแถบค าประพันธ์ท่ีมีค าไวพจน์ใน
บทเรียน จากน้ันให้นักเรียนอ่านออกเสียง 
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         - พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
         - ท่ีมาและจุดมุ่ งหมายในการแต่ง            
เร่ืองรามเกียรต์ิ 
        - ลักษณะค าประพันธ์ 
        - เน้ือเร่ืองย่อเร่ืองรามเกียรต์ิ       
         5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ีท่ีจะ
ศึกษาเน้ือหาที่ตนสนใจคนละ 1 หัวข้อ จากน้ัน
นักเรียนแยกย้ายเข้ากลุ่มใหม่ท่ีมีความสนใจใน
หัวข้อเดียวกัน  
         6. สมาชิกในกลุ่มใหม่ร่วมกันศึกษาท า
ความเข้าใจเน้ือหา ช่วยเหลือกันท ากิจกรรม
ตามใบงานให้ส าเร็จ จากน้ันแยกย้ายกลับเข้า
กลุ่มเดิมรายงานเน้ือหาท่ีได้ไปศึกษามาจาก
การเข้ากลุ่มท่ีมีความสนใจตรงกันให้สมาชิก
กลุ่มเดิมเข้าใจและนักเรียนในกลุ่มเดิมร่วม
อภิปรายหาข้อสรุปของกลุ่ม  
 
ขั้นสรุป 
        7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้
เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ       
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท่ีมาของ
เรื่อง จุดมุ่งหมายในการแต่ง เน้ือเรื่องย่อเรื่อง
รามเกียรต์ิ และลักษณะค าประพันธ์ ครูสุ่มถาม
นักเรียน 2-3 คน เพื่อสรุปส่ิงท่ีได้เรียนในคาบน้ี  
 
 

พร้อมกัน และครูติดบัตรค าชุดท่ี 1 โดยเป็นค า
ไวพจน์ท่ีมีความหมายเหมือนกับค าไวพจน์ใน
บทเรียนบนกระดาน        
        5. ครูให้นักเรียนน าค าไวพจน์จากบัตรค า 
แทนค าไวพจน์ในบทเรียนบนแถบค าประพันธ์ 
แล้วครูถามความหมายของค าไวพจน์ในบัตรค า 
โดยครูอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้
ค้นหาความหมาย  
ขั้นท่ี 1.3 การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จาก
การสังเกตบริบท 
        6. ครูติดบัตรค าชุดท่ี 2 บนกระดาษ
เพิ่มเติม  
        7. ครูให้นักเรียนน าค าไวพจน์ใหม่ท่ีครูติด
เพิ่ม น ามาแทนค าไวพจน์ในบทเรียนบนแถบค า
ประพันธ์ 
        8. ครูถามความหมายของค าไวพจน์ชุดท่ี 2 
โดยให้นักเรียนสังเกตจากการถอดค าประพันธ์ 
        9. นักเรียนสรุปความหมายของค าไวพจน์
ลงในสมุด  
ขั้นท่ี 1.4 การสรุปคลังค าศัพท์และความหมาย 

       10. ครูให้นักเรียนเลือกค าจากบัตรค าชุดท่ี 
1 และชุดท่ี 2 บนกระดานสร้างประโยคใหม่ของ
ตนเอง แล้วบันทึกลงในสมุด   
        11. นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มกลุ่มละ 3 คน  
เพื่อถอดค าประพันธ์ตามเน้ือหาที่ครูก าหนดให้ 
 โดยครูแจกพจนานุกรมให้นักเรียนเพื่อค้นหา
ความหมายของค าศัพท์เพิ่มเติม จากน้ันส่ง
ตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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คาบที่ 2 
ขั้นน า 
        1. ครู เปิ ดคลิปวี ดิ โอการแสดง เรื่ อ ง
รามเกียรต์ิ  ตอนนารายณ์ปราบนนทกให้
นักเรียนดู จากน้ันครูต้ังค าถามนักเรียน ดังน้ี     
         - การแสดงท่ีนักเรียนได้ดูจบไปน้ัน มีตัว
ละครกี่ตัว ใครบ้าง 
       - เหตุการณ์ในเร่ือง นักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นท่ี
ไหน  
       - เน้ือเร่ืองจากคลิปวิดิโอเป็นอย่างไร 
       - นักเรียนคิดว่าคลิปวิดิโอท่ีดูน้ัน มาจาก
วรรณคดีเร่ืองใด     
         ครูสรุปค าตอบของนักเรียน และอธิบาย
ว่าจากคลิปวิดิโอท่ีนักเรียนได้ดูเป็นส่วนหน่ึง
ของเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
ซึ่งเป็นบทเรียนท่ีนักเรียนจะเรียนในวันน้ี  
 
ขั้นสอน 
         2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
5 คน ให้อ่านเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก ตามตอนท่ีครูก าหนดไว้ จาก
หนังสือเรียนวรรณคดี   วิจักษ์  พร้อมท้ังหา
ความหมายค าศัพท์และถอด   ค าประพันธ์  
         3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ       
หน้าชั้นเรียนจากน้ันครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
         4. นักเรียนจดบันทึกความรู้ลงในสมุด 
 
 
 

คาบที่ 2 
ขั้นที่ 2 การขยายบทเรียน  
(Text Elaboration Substrategy)  
        1. ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านเสริมเรื่อง 
ครุฑกับสถาบันพระมหากษัตริย์    
        2. เมื่อนักเรียนอ่านจบ ครูใช้ค าถาม           
เพื่ อกระ ตุ้นความรู้ เ ดิมของ นัก เรี ยน และ
เชื่อมโยงความรู้ในประเด็นต่างๆ ในบทเรียน 
โดยใช้ค าถาม 3 ลักษณะ ได้แก่ ถามความรู้
ความจ า ถามเพื่อให้เชื่อมโยงความรู้หรือให้เห็น
ประเด็นส าคัญ และถามให้สรุปประเด็นส าคัญ 
       3. นักเรียนสรุปประเด็นท่ีได้จากการตอบ
ค าถามลงในสมุด  
        4. นักเรียนสรุปใจความส าคัญจาก             
บทอ่านเสริมเป็นข้อความส้ันๆ จดบันทึกลงใน
สมุด  
        5. นักเรียนต้ังค าถามเกี่ยวกับบทอ่านเสริม 
และตอบค าถามน้ันเอง โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา
ของบทอ่านเสริม ครูสุ่มนักเรียนให้อ่านค าถาม    
และเลือกให้เพื่อนตอบค าถามของตนเอง 
จากน้ันครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทอ่านเสริม
เร่ือง ครุฑกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
       6. ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านเสริมและ
เชื่อมโยงเน้ือหากับหนังสือเรียนตามประเด็น 
ดังน้ี 
       - กลุ่มท่ี 1พระมหากษัตริย์เชื่อมโยงกับ    
สมมติเทพ (พระนารายณ์) 

                - กลุ่มท่ี 2 ค าว่า “จักรี” เชื่อมโยงกับราชวงศ์
จักรี                      
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ขั้นสรุป 
        5. ครูสุ่มนักเรียนให้เล่าเรื่องย่อเร่ือง
รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 

         
                - กลุ่มท่ี 3 ครุฑเชื่อมโยงกับตราพระราช

ลัญจกร 
         - กลุ่มท่ี 4 เรื่องรามเกียรต์ิเชื่อมโยงกับ       
การก่อต้ังราชวงศ์จักรี 
        - กลุ่มท่ี 5 รัชกาลท่ี 1 ท าสงครามกับพม่า 
เชื่อมโยงกับพระรามรบกับทศกัณฐ์ 
        - กลุ่มท่ี 6 การปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 1 
เชื่อมโยงกับพระรามปกครองเมือง 
        - กลุ่มท่ี 7 ด้านวรรณคดีและศิลปกรรมใน
สมัยรัชกาลท่ี 1 ท่ีเชื่อมโยงกับเร่ืองรามเกียรต์ิ     
         7. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม    
โดยศึกษาประเด็นตามท่ีแ ต่ละกลุ่มไ ด้รับ
มอบหมาย โดยครูแจกบทอ่านเสริม เรื่ อ ง
รามเกียรต์ิให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม จากน้ัน
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้น
เรียน พร้อมกับต้ังค าถามให้กลุ่มอื่นๆ ตอบ  
        8. เมื่อแต่ละกลุ่มน าเสนอเสร็จแล้ว ครู
อธิบายเพิ่มเติม และนักเรียนจดประเด็นส าคัญ
ลงในสมุด  
        9. ครูให้นักเรียนระบุแนวคิดหลักและ    
แนวคิดรอง ในประเด็นดังน้ี ประวัติผู้แต่ง ท่ีมา
ของเรื่อง เรื่องย่อ จุดมุ่งหมายในการแต่ง โดย
เขียนในกระดาษแผ่นเล็กเรีย งตามล า ดับ
ความส าคัญมากไปน้อย 
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คาบที่ 3 
ขั้นน า 
       1. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเรียงแผ่นป้าย
ล าดับเหตุการณ์เร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก และให้นักเรียนในชั้นร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง  
 
ขั้นสอน 
       2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การ
แสดงโขน 
       3. ครูเปิดคลิปวีดิโอการแสดงโขนเฉลิม       
พระเกียรติ เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบ     
นนทกให้นักเรียนดูความยาว 10 นาที  
       4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
ท า   ใบงาน วิเคราะห์โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัว
ละคร และคุณค่าด้านเน้ือหา  
 
ขั้นสรุป 
       5. ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมาน าเสนอหน้า       
ชั้นเรียน 2- 3 กลุ่ม 
       6. ครูสุ่มนักเรียนให้บอกแนวทางการน า
คุณค่าที่ได้รับจากเร่ืองไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างไร  
 

คาบที่ 3 
ขั้นที่ 2 การขยายบทเรียน  
(Text Elaboration Substrategy)  
       1. ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านเสริมเรื่อง        
การแสดงโขน จากน้ันครูถามค าถามให้นักเรียน
เชื่อมโยงความรู้กับบทเรียน จดบันทึกลงสมุด 
และนักเรียนฝึกต้ังค าถามจากบทอ่านเสริมด้วย
ตนเอง ครูสุ่มนักเรียนให้อ่านค าถามและเลือกให้
เพื่อนตอบค าถามของตนเอง  
       2. ครูเปิดคลิปวีดิโอการแสดงโขนเฉลิม       
พระเกียรติ เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก ให้นักเรียนดูความยาว 10 นาที  
       3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ท าใบงาน ดังน้ี      
      - กลุ่มท่ี 1 วิเคราะห์โครงเรื่อง  
      - กลุ่มท่ี 2 วิเคราะห์ตัวละคร        
      - กลุ่มท่ี 3 วิเคราะห์แก่นเร่ือง  
      - กลุ่มท่ี 4 วิเคราะห์คุณค่าด้านเน้ือหา  
       4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้า     
ชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นท่ีไม่
สมบูรณ์  
       5. ครูสุ่มนักเรียนให้บอกแนวทางการน า
คุณค่าด้านเน้ือหาที่ได้รับจากเร่ืองไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน                 
        6. นักเรียนทุกคนระบุแนวคิดหลักและ
แนวคิดรองในประเด็นดังน้ี โครงเรื่อง แก่นเรื่อง 
ตัวละคร และข้อคิดจากเรื่อง โดยเขียนใน
กระดาษแผ่นเล็ก เรียงตามล าดับความส าคัญ
จากมากไปน้อย  
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คาบที่ 4  
ขั้นน า 
       1. ครูติดแผ่นป้ายตัวอย่างค าประพันธ์จาก    
เรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ท่ี
เป็นกลอนบทละคร และแผ่นป้ายค าประพันธ์
ในบทเดียวกันท่ีถอดความเป็นร้อยแก้ว ครูให้
นักเรียนเปรียบเทียบความไพเราะ เพื่อเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียนถึงความงามด้านวรรณศิลป์ท่ีจะ
เรียนในวันน้ี 
 
ขั้นสอน 
       2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม 
ศึกษา   ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ แล้ว
วิเคราะห์ความงามของกลอนบทละครเรื่อง
รามเกียรต์ิ      ตอนนารายณ์ปราบนนทก ดังน้ี 
        - กลุ่มท่ี 1 ค าที่เลือกสรรใช้ 
        - กลุ่มท่ี 2 ท านองเสนาะ/เสียงเสนาะ 
        - กลุ่มท่ี 3 ความหมายไพเราะกินใจ 
        - กลุ่มท่ี 4 การใช้กวีโวหาร 
        - กลุ่มท่ี 5 รสวรรณคดีไทย  
       3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผล
การศึกษาหน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นสรุป 
       4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้เรียน
ในคาบน้ี พร้อมท้ังจดบันทึกลงสมุด 

คาบที่ 4 
ขั้นที่ 2 การขยายบทเรียน  
(Text Elaboration Substrategy) 
       1. ครูติดแผ่นป้ายตัวอย่างค าประพันธ์จาก  
เรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
จากน้ันสุ่มนักเรียนให้ออกมาเขียนแผนผังกลอน
บทละคร  
       2. ครูให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องของกลอนบทละคร จากน้ันครูอธิบาย
เพิ่มเติมและเชื่อมโยงเข้าสู่ความงามด้านภาษา  
       3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม          
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความงามของกลอนบท
ละครเรื่องรามเกียรต์ิ  ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
ดังน้ี 
        - กลุ่มท่ี 1 ค าที่เลือกสรรใช้ 
        - กลุ่มท่ี 2 ท านองเสนาะ/เสียงเสนาะ 
        - กลุ่มท่ี 3 ความหมายไพเราะกินใจ 
        - กลุ่มท่ี 4 การใช้กวีโวหาร 
        - กลุ่มท่ี 5 รสวรรณคดีไทย 
โดยในแต่ละประเด็น นักเรียนจะต้องศึกษา         
บทอ่านเสริมประกอบการวิเคราะห์ ครูต้ังค าถาม
เพื่อเชื่อมโยงกับเน้ือหาในบทเรียน และให้
นักเรียนฝึกต้ังค าถามด้วยตนเอง พร้อมท้ังสรุป
คุณค่าด้านความงามทางภาษา 
       4. นักเรียนในแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
น าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน  และครู
เพิ่มเติมในประเด็นท่ีนักเรียนยังน าเสนอไม่
สมบูรณ์ 
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       5. นักเรียนสรุปเน้ือหาในแต่ละประเด็น 
โดยให้ระบุแนวคิดหลักและแนวคิดรองเกี่ยวกับ            
การวิเคราะห์ความงามด้านภาษาตามประเด็นท่ี
แต่ละกลุ่มได้น าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยเขียนใน
กระดาษแผ่นเล็กเรียงตามล าดับความส าคัญจาก
มากไปหาน้อย 
 

คาบที่ 5 
ขั้นน า 
       1. ครูน าตัวอย่างการเขียนแผนผังความคิด
ให้นักเรียนดู จากน้ันถามนักเรียน ดังน้ี 
       - ส่ิงท่ีครูให้นักเรียนดูเรียกว่าอะไร 
      - นักเรียนเคยเขียนส่ิงเหล่านี้หรือไม่ 
      - การเขียนในรูปแบบน้ีมีประโยชน์อย่างไร 
        ครูสรุปค าตอบของนักเรียนและเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนผังความคิด  
 
ขั้นสอน 
       2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5 
คน แบบคละความสามารถ 
       3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
ออกมาเลือกบทความท่ีครูเตรียมมาท่ีหน้าชั้น
เรียน 
       4. ครูแจกกระดาษ A4 และปากกาเมจิก        
ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เพื่อสรุป
บทความท่ีกลุ่มตัวเองได้รับ  
       5. ครูให้นักเรียนกลุ่มท่ีน่ังใกล้กัน อภิปราย
แลกเป ล่ียนความคิดเห็นเกี่ ยวกับแผนผัง
ความคิดของกลุ่มอื่น 

คาบที่ 5 
ขั้นที่ 3 การน าเสนอผลการอ่านบทเรียน
และบทอ่านเสริมเปน็แผนผังความคดิ 
(Propositional Concept Mapping 
Substrategy) 
       1. นักเรียนรวบรวมกระดาษแผ่นเล็กท่ีได้
เขียนสรุปประเด็น โดยระบุแนวคิดหลัก แนวคิด
รองในแต่ละคาบเรียน น ามาจัดเรียงเป็นแผนผัง
ความคิดเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบน
นทกท่ีสมบูรณ์ลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ ซึ่งมี
ประเด็นดังน้ี 
       - พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
     - ท่ีมาของเร่ืองรามเกียรต์ิ  
     - จุดมุ่งหมายในการแต่ง  
     - ลักษณะค าประพันธ ์
     - เร่ืองย่อรามเกียรต์ิ 
     - โครงเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบ  
นนทก 
     - ตัวละคร                    
     - แก่นเร่ือง  
     - คุณค่าด้านเน้ือหาและด้านวรรณศิลป์ 
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ขั้นสรุป 
       6. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับแก้ผลงานและ
เขียนแผนผังความคิดส่งครู  
        7. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้           
และประโยชน์ท่ีได้เรียนวันน้ี  
 

        2. ครูอธิบายสรุปเน้ือหากลอนบทละคร
เรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
ท้ังหมดลงบนกระดานแผนผังความคิดท่ีครูได้
เตรียมไว้ พร้อมกับสุ่มถามนักเรียนในประเด็น
ต่างๆ  
        3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนเขียน
เรียงความเชิงวิชาการเรื่อง กลอนบทละครเรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ในคาบ
ถัด ไปห ลั งจากกา ร เ รี ยน เ รื่ อ ง  กา ร เ ขี ยน
เรียงความเชิงวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจากแผนผัง
ความคิดและบทอ่านเสริม ความยาวไม่ต่ ากว่า 
1 หน้ากระดาษ และมีส่วนประกอบครบตาม
รูปแบบของเรียงความเชิงวิชาการ  
         4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญ  
และคุณค่าของการจัดระบบข้อมูลและถ่ายทอด
ออกมาเป็นแผนผังความคิด 
 

คาบที่ 6 
ขั้นน า 
         1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการ
เขียนเรียงความ โดยให้นักเรียนตอบค าถาม
ดังน้ี 
       - นักเรียนเคยเขียนเรียงความหรือไม่  
       - เรียงความมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
       - เรียงความเชิงวิชาการกับเรียงความปกติ 
แตกต่างกันอย่างไร 
จากน้ันครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเร่ืองการเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ 

คาบที่ 6 
ขั้นที่ 4 การจัดระบบข้อมลูและสรุปเปน็งาน
เขียน (Summarization / Writing 
Substrategy) 
        1.นั ก เ รี ย น ศึ ก ษ า ใ บ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง
ส่วนประกอบและขั้นตอนในการเขียนเรียงความ
วิชาการ  
        2. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างเรียงความท่ี
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  กั บ ตั ว อย่ า ง เ รี ย งความ ท่ี มี
ข้อบกพร่อง จากน้ันให้นักเรียนพิจารณาความ
แตกต่างในเร่ืองเน้ือหา ภาษา และองค์ประกอบ
ของเรียงความ โดยวิเคราะห์ลงในใบงาน   



220 
 

การสอนปกติ กลวิธีมัลติพารท์ 
ขั้นสอน 
        2. นักเ รียนศึกษาใบความรู้ เ รื่ อ ง 
ส่ วนปร ะกอบและขั้ นตอน ในกา ร เ ขี ย น
เรียงความเชิงวิชาการ 
        3. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการเขียน
เรียงความท่ีดี กับ ตัวอย่างเรียงความท่ีมี
ข้อบกพร่อง จากน้ันให้นักเรียนพิจารณาความ
แตกต่าง ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล โดย
วิเคราะห์ลงในใบงาน  
 
ขั้นสรุป    
        4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้
จากการเรียน โดยการสุ่มถามนักเรียน 2 – 3 
คน 
  

       3. นักเรียนเขียนโครงเรื่องเรียงความ         
กลอนบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก ลงในใบงาน    
       4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอโครงเรื่อง
เรียงความของตนเอง และให้นักเรียนในชั้นเรียน
ช่วยการวิจารณ์และเสนอแนะ 
 

คาบที่ 7 
ขั้นน า 
        1. ครูทบทวนเน้ือหาเกี่ยวกับการเขียน
เรี ยงความวิ ชาการจากคาบเรี ยน ท่ีแ ล้ ว  
เกี่ยวกับองค์ประกอบของเรียงความ และ
ขั้นตอนในการเขียนเรียงความ โดยครูสุ่มถาม
นักเรียน 2 – 3 คน  
 
ขั้นสอน 
         2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม        
ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง การเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรม  
          3. ครูแจกเอกสารต่างๆ ให้นักเรียนทุก
กลุ่ม เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร  

คาบที่ 7 
ขั้นที่ 4 การจัดระบบข้อมลูและสรุปเปน็งาน
เขียน (Summarization / Writing 
Substrategy) 
        1. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม  
        2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบรรณานุกรม
จากบทอ่านเสริมลงในสมุด จากน้ันครู สุ่ม
นักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
         3. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ช่วยกันคิด     
ช่วยกันเรียง” โดยแต่ละกลุ่มจะได้ซองบัตรค า
เกี่ยวกับรายละเอียดของบรรณานุกรมแต่ละ
ชนิดแตกต่างกัน เมื่อครูเรียกบรรณานุกรม     
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การสอนปกติ กลวิธีมัลติพารท์ 
หนังสือพิมพ์ และเอกสารจากอินเทอร์เน็ต ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบรรณานุกรมจาก
เอกสารเหล่าน้ี ลงในสมุด พร้อมท้ังออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  
          4. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “สนุกคิด” โดย
ทุกกลุ่มจะได้ซองบัตรค าเกี่ยวกับรายละเอียด
ของบรรณานุกรมชนิดต่างๆ ให้แต่ละกลุ่มน า
บัตรค ามาจัดเรียงให้ถูกต้องตามหลักการเขียน
บรรณานุกรม กลุ่มไหนเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ  
 
ขั้นสรุป 
          5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ี
ได้จากการท ากิจกรรม 
         6. ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียน
เรียงความเชิงวิชาการ เรื่องท่ีตนเองสนใจ 1 
เร่ือง ความยาวไม่ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษ 

ชนิดใด ให้แต่ละกลุ่มท่ีได้บรรณานุกรมชนิดน้ัน
น าบัตรค ามาจัดเรียงให้ถูกต้องตามหลักการ
เขียน บรรณานุกรม กลุ่มใดเสร็จก่อนจะได้รับ  1 
คะแนน และถ้ากลุ่มใดแก้ไขกลุ่มท่ีผิด ก็จะได้รับ 
1 คะแนน กลุ่มท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดจะเป็นผู้
ชนะ  
         4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้
จากการท ากิจกรรม  

         5. นักเรียนเขียนเรียงความเชิงวิชาการ
เรื่อง    ”กลอนบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน
นารายณ์ปราบนนทก” ตามเค้าโครงเรียงความท่ี
ได้วางไว้ และใช้ข้อมูลจากแผนผังความคิด และ
บ ท อ่ า น เ ส ริ ม  ค ว า ม ย า ว ไ ม่ ต่ า ก ว่ า  1 
หน้ากระดาษ 
          6. นักเรียนบันทึกการเรียนรู้หลังหน่วย     
การเรียนรู้ กลอนบทละครเรื่ องรามเกียร ต์ิ           
ตอนนารายณ์ปราบนนทก เพื่อสะท้อนให้เห็น
ความส าคัญของการอ่านวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าวรรณกรรม รวมท้ังการเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการท่ีมี ต่อการเรียนรู้วิชาอื่นๆ และ
ชีวิตประจ าวัน 

 
สื่อการเรียนรู้ 

1) บทอ่านเสริมเรื่อง ครุฑกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) บทอ่านเสริมเรื่อง ท่ีมาของค าว่า “จักร”ี และพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก 
3) บทอ่านเสริมเรื่อง ความเป็นมาของเร่ืองรามเกียรต์ิ 
4) บทอ่านเสริมเรื่องย่อรามเกียรต์ิ 
5) บทอ่านเสริมเรื่อง อิทธิพลของเร่ืองรามเกียรต์ิในสังคมไทย 
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6) บทอ่านเสริมเรื่อง ค าที่เลือกสรรใช้ 
7) บทอ่านเสริมเรื่อง ท านองเสนาะ/เสียงเสนาะ 
8) บทอ่านเสริมเรื่อง ความหมายไพเราะกินใจ 
9) บทอ่านเสริมเรื่อง การใช้กวีโวหาร 
10) บทอ่านเสริมเรื่อง รสวรรณคดีไทย  
11) บทอ่านเสริมเรื่อง การแสดงโขน 
12) ใบความรู้เรื่อง การแสดงโขน 
13) ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ ์
14) ใบความรู้เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
15) ใบความรู้เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
16) ใบงาน วิเคราะห์โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร และข้อคิดท่ีได้จากเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์

ปราบนนทก 
17)ใบงานวิเคราะห์เรียงความ 
18) ใบงานโครงเรื่องเรียงความเชิงวิชาการ  
19) คลิปวีดิโอการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
20) คลิปวีดิโอการแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
21) แผ่นป้ายล าดับเหตุการณ์เร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
22) แผ่นป้ายตัวอย่างค าประพันธ์กลอนบทละคร เรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
23) แผ่นป้ายถอดค าประพันธ์เป็นร้อยแก้ว 
24) ตัวอย่างแผนผังความคิด 
25) ตัวอย่างเรียงความท่ีได้รับรางวัล และเรียงความท่ีมีข้อบกพรอ่ง 
26) บทความส าหรับการเขียนแผนผังความคิด 
27) กระดานแผนผังความคิด 
28) เกม สนุกคิด 
29) เกม ช่วยกันคิด ช่วยกันเรียง 
30) หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
31) หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารจากอินเทอร์เน็ต 
32) พจนานุกรม 
33) ภาพตัวละครในเร่ือง รามเกียรต์ิ 
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34) ซองกิจกรรมและใบความรูป้ระกอบเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
35) บัตรค าศัพท์ 
36) แบบบันทึกการเรียนรู้ 

 
การวัดและประเมินผล 
 ส่ิงท่ีประเมิน 
  1) ความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่าน 
  2) ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
  3) การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 

วิธีการ 
1) สังเกตการตอบค าถาม 
2) ตรวจพิจารณาใบงาน 

  3) ตรวจเรียงความเชิงวิชาการ 
  4) ตรวจแผนผังความคิด 

5) พิจารณาการรายงานของกลุ่มท่ีเกิดการประมวลความรู้  
เครื่องมือ 

  1) ค าถาม 
  2) ใบงาน 
  3) เกณฑ์ในการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 
  4) เกณฑ์ในการเขียนแผนผังความคิด 
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บทอ่านเสรมิ 
ครุฑกับสถาบันพระมหากษตัริย์ 

 
 คติความเชื่อในศาสนาฮินดู แฝงอยู่ในพระราชพิธีหลวงของไทยมาอย่างช้านาน ในฐานะ
ของการยอมรับพระมหากษัตริย์ เป็นด่ังสมมุ ติเทพ จึงสะท้อนให้เห็นปรากฏอยู่ ในหน้า
ประวัติศาสตร์ไทยนับต้ังแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ดังเห็นได้จากการใช้ชื่อว่า “กรุงศรีอยุธยา” 
เพราะค าว่า “อยุธยา” มาจาก “อโยธยา” ซึ่งเป็นเมืองของพระราม ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
น้ัน พระรามก็คือร่างอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ท่ีคนไทยคุ้นเคย ดังน้ัน การท่ีพระเจ้าอู่
ทองทรงสร้างพระนครหลวงแห่งกรุงสยามเมื่อปี พ.ศ. 1893 รวมท้ังพระนามของพระองค์ท่ีใช้พระ
นามว่า “สมเด็จพระรามาธิบดี” ค าว่า รามา (Rama) ก็คือ ราม อันเป็นนามของพระรามในมหา
กาพย์รามายณะหรือรามเกียรต์ิดังกล่าว ท้ังหมดน้ีต่างมาจากความเชื่อเดียวกันว่า เมื่อองค์พระ
นารายณ์ หรือ พระวิษณุ เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เมื่อน้ัน โลกก็จะสุขสงบไร้ทุกข์เข็ญท้ังมวล 
นอกจากน้ีแล้ว พระนามของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาหลายพระองค์จึงมีพระนามท่ี
แสดงความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์แทนองค์พระนารายณ์ อาทิเช่น “สมเด็จพระรามาธิบดี” 
“สมเด็จพระราเมศวร” “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เป็นต้น 
 อาณาจักรสยามจึงเริ่มการใช้รูปครุฑแทนพระมหากษัตริย์ไทยมาต้ังแต่กรุงศรีอยุธยามา
จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพราะพระรามเป็นอวตารปางหน่ึง
ของพระนารายณ์ และเพราะครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ สัญลักษณ์ส าคัญทุกอย่างท่ีแทน
พระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ เครื่องใช้ประจ าพระองค์ 
ธงมหาราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คฑาแห่งพระราชอาญาสิทธิ์ เหรียญตรา และตราครุฑใน
หนังสือราชการ ซึ่งต่างก็เป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์มาจนถึงทุกวันน้ี ดังน้ัน ส าหรับชาว
ไทยแล้ว ตราครุฑจึงเป็นของสูงและสมควรอยู่ ณ ท่ีเด่นเป็นสง่าสมเกียรติ 
 ความเชื่อเรื่องครุฑในประเทศไทยน้ัน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เน่ือง
เพราะ “พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์” ในปัจจุบัน ไม่เพียงเป็นตราส าหรับผนึกพระราชสาสน์กับ
หนังสือสัญญากับนานาประเทศ แต่ยังเป็น “พระราชลัญจกรประจ าแผ่นดิน” หรือ “ตราแผ่นดิน” 
ของประเทศไทย ซึ่งในอดีตน้ันเชื่อว่า ตราครุฑน่าจะมีการใช้มานานต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี สาเหตุท่ีเป็นดังน้ีเป็นเพราะว่า ชาวไทยถือว่าองค์พระมหากษัตริย์น้ันคือสมมุติเทพ อัน
เป็นความเชื่อตามแบบพราหมณ์ – ฮินดู อาจเป็นเพราะในอดีตน้ัน ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ของแผ่นดินสยามได้รับอิทธิพลจากความเชื่อตามแบบขอมหรืออาจมาจากคติความเชื่อแบบคน
ไทยเองท่ีมักนับถือศาสนาพุทธแบบพุทธปนพราหมณ์ 
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 การใช้ “ตราครุฑ” จึงมาจากคติความเชื่อแบบไทยท่ีถือว่าพระมหากษัตริย์น้ันคือ องค์
นารายณ์อวตารลงมาปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข เปรียบด่ังเช่น พระรามในรามายณะ 
(รามเกียรต์ิ) ซึ่งก็คือร่างอวตารของพระนารายณ์ ท่ีทรงอวตารมายังโลกมนุษย์และปกครองกรุงอ
โยธยาให้พบแต่ความสงบสุข 
 “ตราครุฑ” จึงเป็นการนับถือในองค์ครุฑท่ีเป็นพาหนะของพระนารายณ์ การใช้ตราครุฑจึง
เท่ากับเป็นการประทับรับรองว่าเป็นพระบรมราชโองการจากพระมหากษัตริย์เฉกเช่นน้ัน ด้วยเหตุน้ี 
ในเมื่อ “พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์” เป็นตราเครื่องหมายท่ีใช้ประทับหนังสือราชการแผ่นดินมา
แต่โบราณกาล ตราครุฑจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายถึงราชการแผ่นดิน ท่ีทุกวันน้ี
กลายเป็นธรรมเนียมปฎิบัติจนถึงปัจจุบัน 
 

 
                 ที่มา: ชื่อหนังสือ ครุฑ ผลงานสร้างสรรค์ สัญญา วงศ์อร่าม  โดย รศ. สัญญา วงศ์อร่าม 

                           ส านักพิมพ์ช้างน้อย จ ากัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
                           พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ ์2551 หน้า  16  
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บทอ่านเสรมิ 
อิทธิพลของเรื่องรามเกียรติ์ในสงัคมไทย 

 
 แม้ว่าเรื่องรามเกียรต์ิจะไม่ได้มีความส าคัญต่อคนไทยเช่นท่ีมีความส าคัญต่อคนอินเดีย 
ในด้านท่ีเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างพวกอารยันกับพวกทราวิฑ และในด้านท่ีเป็น
คัมภีร์ศาสนา เป็นบทสวดสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระนารายณ์ท่ีอวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อ
ปราบอธรรม แต่คนไทยก็ให้ความส าคัญแก่วรรณคดีเรื่องน้ีอย่างยิ่ง เรื่องรามเกียรต์ิจึงมีอิทธิพล
แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตและวรรณคดีไทยตลอดมา 
 รามเกียรต์ิเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทย เพราะคนไทยมิได้รู้จักเรื่องรามเกียรต์ิ
จากวรรณคดีเท่านั้น หากแต่ซึมซับเร่ืองรามเกียรต์ิด้วยศิลปะ ภาษา และการแสดงในรูปแบบต่างๆ 
อีกด้วย รามเกียรต์ิจึงแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตไทยตลอดมา 
 ด้านนาฏศิลป์การแสดง มีการเล่นโขน หนังใหญ่ และหุ่น ซึ่งมีท้ังหุ่นหลวง หุ่นเล็ก หุ่น
กระบอก (ของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต) และหุ่นละครเล็ก (คณะโจหลุยส์) และการแสดงละคร
เร่ืองรามเกียรต์ิ ดังมีบทวรรณคดีการแสดงหลายส านวนในการแสดงละคร เร่ืองรามเกียรต์ิจะแสดง
เป็นละครในเท่าน้ัน ในการแสดงโขนซึ่งถือเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง จะแสดงเรื่องรามเกียรต์ิเพีงเรื่อง
เดียวและจะแสดงในโอกาสส าคัญ 
 ด้านทัศนศิลป์ เรื่องรามเกียรต์ิเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์จิตรกรรมและ
ประติมากรรม มีภาพวาด และภาพปั้นเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรต์ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพจิตรกรรม
ฝาผนังรอบอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเขียนขึ้นต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก และได้รับบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมวราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการบูรณะครั้งน้ี นอกจากน้ียังป็นแรง
บันดาลใจแก่งานสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์ ได้แก่ หัวโขน เครื่องแต่งกาย และงานศิลปหัตถกรรม
ต่างๆ อีกด้วย 
 ด้านคติชนวิทยา มีนิทานชาวบ้านท่ีเล่าขานมาพร้อมกับภูมิศาสตร์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเรื่อง
รามเกียรต์ิในท้องถิ่นชนบทของไทยหลายแห่งอย่างเช่น นิทานเรื่องท้าวกกขนาก เขาสามยอด 
ทะเลชุบศร ท่ีจังหวัดลพบุรี เขาสรรพยา ท่ีจังหวัดชัยนาท เขาขาด ท่ีอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี ห้วยสุครีพ ถ้ าทรพี และถ้ าพาลี ที่จังหวัดชลบุรี ถ้ าพาลียังมีท่ีจังหวัดพัทลุงและนครราชสีมา
อีกด้วย 
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 ด้านส านวนภาษา มีส านวนไทยหลายส านวนเกิดจากเร่ืองราวในเร่ืองรามเกียรต์ิอย่างเช่น 
เหาะเกินลงกา มาจากเหตุการณ์ตอนหนุมานจะไปเฝ้านางสีดาที่ลงกาแต่ไม่รู้ทาง จึงเหาะเลยเมือง
ลงกาไปพบพระนารทฤษี ส านวนน้ีหมายความว่า ท าเกินค าสั่ง 
 วัดรอยตีน มาจากตอนท่ีทรพีวัดรอยเท้าตนกับรอยเท้าของทรพาผู้เป็นพ่อ เมื่อเห็นว่า
เท่ากันแล้วก็ไปท้าสู้แล้วฆ่าทรพาตาย ส านวนน้ีหมายความว่า ท าตัวเท่าเทียมคนท่ีใหญ่กว่า 
 ลูกทรพี มาจากตอนทรพี – ทรพา เช่นกัน ส านวนน้ีหมายความว่า ลูกอกตัญญู 
 ศรศิลป์ไม่กินกัน มาจากตอนท่ีพระรามรบกับพระมงกุฏพระลบ ศรท่ีแผลงไปจะไม่ท าลาย
ล้างกัน แต่จะกลายเป็นดอกไม้พวงมาลัย ฯลฯ เพราะคู่ต่อสู้เป็นพ่อลูกกัน แต่ส านวนน้ีหมายความ
ว่า ไม่ถูกชะตากัน ไม่ลงรอยกัน 
 ในด้านวรรณคดีพบว่า วรรณคดีท้องถิ่นก็มีรามเกียรต์ิส านวนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของ
ไทย เช่น พระรามชาดก และ พระลัก – พระลาม เป็นเรื่องรามเกียรต์ิของอีสาน หรมาน และพรหม
จักร เป็นรามเกียรต์ิส านวนล้านนา หรือวรรณคดีโบราณของไทยหลายเรื่อง โดยเฉพาะวรรณคดี
ประเภทนิราศก็มักอ้างถึงเรื่องรามเกียรต์ิ แสดงให้เห็นว่าเร่ืองรามเกียรต์ิ เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายอย่าง
ยิ่งในสังคมไทย 
 ในปัจจุบันเรื่องรามเกียรต์ิถูกน ามาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ เช่น การ์ตูน นิทานภาพ 
ภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ และบางครั้งมีการตีเน้ือหาใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันอีกด้วย 
 

ที่มา: ชื่อหนังสือ นามานุกรมรามเกียรติ์  โดย ศาสตราจารย์  ดร. รื่นฤทัย  สัจจพันธุ ์
                      ส านักพิมพ ์บริษัทส. เอเชียเพรส (1989) จ ากัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
                      พมิพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ ์2554 หน้า 36 - 38 
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บทอ่านเสรมิ 
การแสดงโขน 

 
โขน เป็นศิลปะโบราณอย่างหน่ึงของไทย มีมาราวพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยถือก าเนิดมาแต่

การแสดงชักนาคดึกด าบรรพ์ หนังใหญ่ และการเล่นกระบี่กระบอง แต่เดิมผู้แสดงทุกตัวสวม
หัวโขนเป็นหน้ากากปิดหมดท้ังหน้า ด้วยเหตุน้ีในการเล่นโขนจึงต้องมีผู้ออกเสียงแทนผู้แสดง เรียก
กันว่า คนพากย์และเจรจา ผู้แสดงต้องท าท่าเต้นและร าท าอิริยาบถไปตามค าพากย์ค าเจรจา และ
บทขับร้อง ต่อมาการแสดงโขนได้วิวัฒนาการให้ผู้แสดงได้แสดงเป็นมนุษย์ชายหญิงและเทวดา
นางฟ้าสวมแต่เครื่องประดับศีรษะ ไม่ใช้หน้ากากปิดหน้าอย่างผู้แสดงเป็นตัวยักษ์และลิง แต่ก็ยัง
นิยมให้ผู้พากย์ท าหน้าที่เป็นคนออกเสียงแทนผู้แสดงอยู่อย่างเดิม 

คนไทยเรามีศิลปะแห่งการเล่นสืบมาแต่โบราณหลายอย่าง แต่ท่ีปรากฏอยู่เป็นส่วนใหญ่
ในปัจจุบันอยู่ในลักษณะท่ีนิยมเรียกรวมๆ ว่า “ระบ า ร า เต้น” จากค า 3 ค านี้ อาจแยกประเภทของ
ศิลปะออกได้เป็น   3 อย่าง คือ 

1. ระบ า ได้แก่ศิลปะท่ีผู้แสดงร าพร้อมกันเป็นหมู่ เช่น ระบ าชุดเทพบุตรนางฟ้า ระบ าเบิก
โรงชุดเมขลารามสูร หรือถ้าเป็นศิลปะเฉพาะท้องถิ่น เช่น การร่ายร าแบบไทยเหนือ ก็เรียกกันว่า ฟ้อน 
เช่น ฟ้อนเมือง ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ 

2. ร า ได้แก่ศิลปะแห่งการร าเด่ียว ร าคู่ ร าประกอบเพลงหน้าพาทย์ ร าอาวุธ ร าตามบท
หรือร าใช้บท ในสมัยโบราณมักจะใช้ปนกับค าว่าระบ า ดังน้ัน “ร า” ก็หมายถึงร าละครซึ่งแสดงเป็น
เร่ืองราว มีพระเอก นางเอก และตัวประกอบต่างๆ น่ันเอง 

3. เต้น ได้แก่ศิลปะแห่งการยกขาขึ้นให้เข้ากับจังหวะ เช่น เต้นเขน เต้นโขน  
 ท่ีมาของโขน สันนิษฐานกันว่ามาจากการแสดงหนังใหญ่ กระบี่กระบอง และการเล่นชักนาคดึก
ด าบรรพ์ ในพระราชพิธีอินทราภิเษก ดังน้ันโขนจึงเป็นท่ีรวมของศิลปะหลายชนิด  

ก าเนิดโขน 
1. โขนท่ีมาจาก “กระบี่กระบอง”  
สัญชาตญาณของการต่อสู้ย่อมมีอยู่ทุกตัวคนในโลกน้ี คนไทยเราก็เช่นกันเลือดของการ

ต่อสู้ของคนไทยเราเข้มข้นมาแต่สมัยโบราณ และชัดเจนกับการใช้อาวุธให้คล่องแคล่วว่องไว และ
ต่างก็ประกวดประชันกัน ในเชิงฝีมือและไหวพริบ ในการต่อสู้ว่ากระบวนการหลีกหลบหลอกล่อ ยั่ว
คู่ต่อสู้ได้ดีกว่ากัน ดังน้ันจึงคิดประดิษฐ์ท่าต่างๆ เป็นต้นว่าท่ากราบดาบเข้าคู่ต่อสู้ การสืบเท้าเพื่อ
หลีกหลบ ในการฝึกซ้อมหรืออวดท่าทางกันก็มีปี่มีกลอง เป่าและตีให้จังหวะด้วย เช่น การเหาะ
เหยาะย่างเท้าก็จะต้องให้เข้าจังหวะของปี่และกลอง การกรายมือในขณะร าอาวุธเข้าหากันก็ต้อง
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เป็นจังหวะ ดังน้ันจึงเกิดเป็นกระบวนร าท่ีเกี่ยวกับการศึกสงครามและฝึกหัดกันท่ัวทุกคนท่ีเป็น
ทหารหรือชายชาตรี จนกระท่ังได้กลายมาเป็นมหรสพ เพื่อความบันเทิงใจของประชาชนในงาน
เทศกาลต่างๆ ผู้เชิดหนังใหญ่ในสมัยโบราณก็คงจะเอาขบวน   การเต้นการเยื้องกรายร่ายร า ใน
เวลาต่อสู้มาใช้ในการเชิดหนังใหญ่ เลยกลายมาถึงโขนด้วย จะเป็นด้วยว่าโขนก็มีการยกทัพตรวจ
พล และการรบกันซึ่งเป็นกระบวนการร าของกระบี่กระบอง 

2. โขนท่ีมาจากการแสดงหนังใหญ่ 
การแสดงหนังใหญ่น้ันประกอบไปด้วยการเชิดหนัง และการเชิดหนังน้ันก็ต้องเต้นไปตาม

จังหวะของดนตรีปี่พาทย์ท่ีตีประกอบ และยังต้องมีคนพากย์เจรจาด้วย จะเห็นว่าการแสดงโขนก็
เหมือนกัน คือมีการพากย์การเจรจา ขับร้อง และการเต้นร าท าท่าตามบทพากย์ ดังน้ันพอจะเห็น
แล้วว่า โขนได้การพากย์เจรจาและเต้นมาจากหนังใหญ่ 

3. โขนท่ีมาจากการเล่นชักนาคดึกด าบรรพ์ 
การเล่นชักนาคดึกด าบรรพ์ มีกล่าวไว้ในกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนพระราช

พิธีอินทราภิเษกว่า ให้ต้ังภูเขาพระสุเมรุ และภูเขาอื่นๆ กลางสนามและใช้ต ารวจเล็กแต่งตัวเป็น
อสูร มหาดเล็กแต่งตัวเป็นเทวดา วานร อย่างละร้อย และแต่งสุครีพ พาลี มหาชมพู อีกอย่างละตัว
เข้าขบวนแห่ท าพิธีชักนาค โดยให้อสูรชักข้างหัว เทวดาและวานรชักหาง พร้อมด้วยพิธีต่างๆ ด้วย
เหตุน้ีโขนจึงได้เอากระบวนการแต่งตัวมาจากการเล่นชักนาคดึกด าบรรพ์  
 

ที่มา: ชื่อหนังสือ การดูโขน  โดย เรณู โกศินานนท์ 
                                    ส านักพิมพ์วัฒนาพานชิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
                                    พมิพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ ์2528 หน้า 1 - 2 
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บทอ่านเสรมิ 
การใช้กวีโวหาร 

 
การใช้กวีโวหาร กวีโวหารหรือภาพพจน์ (figure of speech) คือวิธีการใช้ถ้อยค าเพื่อให้

เกิดเป็นภาพขึ้นมา ผู้แต่งร้อยกรองปัจจุบันนิยมใช้ภาพพจน์ต่าง ๆ หลายชนิดด้วยกันเพราะมี
จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ ต้องการจะให้ภาพพจน์น้ัน ๆ เป็นส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ความฝัน หรือความรู้ของผู้แต่งไปยังผู้อ่าน หรือเป็นเครื่องช่วยขยายเน้ือความให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น หรือช่วยท าให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพคล้อยตามผู้แต่งไปด้วย  การใช้ภาพพจน์น้ีมักมุ่งเอา
ความรู้สึกด้านอารมณ์เป็นส าคัญกว่าข้อเท็จจริง 

1. อุปมา (Simile) เป็นโวหารเปรียบส่ิงหน่ึงว่าเหมือนกับอีกส่ิงหน่ึง ผู้แต่งต้องน าของสอง
ส่ิงซึ่งเหมือนกันมาเปรียบเทียบกัน โดยมีค าว่า เหมือน คล้าย ราวกับ ดูราว ดุจ เพี้ยง ประหน่ึง กล 
เทียบ ดัง ฯลฯ เป็นค าเชื่อม เช่น 

  แววตาของสาวเจ้า  ราวรุ้งมณีแวววะวับหวาน 
 ปอยผมนิลสนิทปาน   รอร้อยรัตติกาลท่ีจาบัลย์ 
      (โฉมจะหาย : อังคาร กัลยาณพงศ์) 
2. อุปลักษณ์ (Metaphor) เป็นโวหารเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง มักใช้ค าว่า เป็น 

คือ เท่า ในการเปรียบ เช่น 
  ประทับแก้วกวีวงศ์ทรงอักษร ก็ก าจรกระแจจันทร์วรรณศิลป์ 
 ประทับแก้วแววตาแก่ธานิน  คือสุหร่ายโรยริน ณ ถิ่งแล้ง 
      (ประทับขวัญ : เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์) 
3. สัญลักษณ์ (Symbol) เป็นวิธีการท่ีผู้แต่งคิดหาค ามาใช้แทนสรรพส่ิงต่างๆ ท้ังท่ีเป็น

รูปธรรมและนามธรรม และค าที่น ามาใช้น้ันมีความแตกต่างไปจากความหมายตามตัวอักษรด้วย 
เช่น ใช้ “ฝน” เป็นสัญลักษณ์แทน “ความสดชื่น” ใช้ “แมลงและดอกไม้” เป็นสัญลักษณ์แทน “บุรุษ
และสตรี” เป็นต้น ตัวอย่างบทร้อยกรองท่ีใช้สัญลักษณ์ เช่น ในบท “ฝนมาแล้ว” ศิวกานท์ ปทุมสูติ 
ใช้ “กระดูกซี่โครงชาติ” แทนชาวนาว่า 

  เศรษฐกิจบิดผันทุกวันน้ี  กระดูกซี่โครงชาติ อาจผุแหว่ง 
 การปรับตัวไม่ทันการเปล่ียนแปลง ของเจ๊กแพงของไทยถูกทุกประเด็น 
      (ฝนมาแล้ว : ศิวกานท์ ปทุมสูติ) 
4. ปฏิปุจฉา (Rhetorical – question) เป็นศิลปะการใช้ค าถามท่ีไม่ต้องการค าตอบของ

ผู้แต่ง เพราะมุ่งจะให้ค าถามน้ันเป็นส่ือน าความคิดของผู้อ่านหรือเป็นเครื่องเรียกร้องความสนใจ
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ของผู้อ่านมากกว่าต้องการค าตอบ แต่ถ้าจะตอบ ค าตอบมักจะออกมาในรูปค าตอบปฏิเสธ 
นอกจากน้ีบางครั้งอาจถือว่าเป็นค าถามท่ีไม่ต้องการค าตอบเพราะรู้ค าตอบกันดีอยู่แล้ว เช่น  

ฝนไม่มาอีกแล้วหรือไรนะ  จู่จู่ก็มาผละมาพันหน้า 
 ให้แต่ดอกฝนชื่นหอม โชยมา  ไม่มีดอกน้ าตาสักเม็ดเดียว 
      (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : มุมมอง) 
 
5. ปฏิรูปพจน์ (Allusion) เป็นการอ้างถึงบุคคล เหตุการณ์ พฤติกรรมหรือข้อความท่ีเป็น

ท่ีรู้จักแพร่หลายดีแล้ว เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีต้องการกล่าวถึงในบทกวี เพื่อช่วยโยงความคิดให้แก่
ผู้อ่าน และท าให้เข้าใจเร่ืองราวได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ธรรมาธิเบศร์มหากวี มีหญิงสังวาลย์เป็นมิ่งขวัญ 
 มอดม้วยด้วยแรงรักน้ัน  ทุกชีวินพบคู่ชม 
 แม้แต่บุหงาลดาวัลย์  อัศจรรย์ผ้ึงภู่สู่สม 
 ฟ้าเมตตามิกล้าให้ระทม  บรมสุขทุกจุลินทรีย์ 
 แต่ฟ้าปั้นฉันเดียว  เปล่าเปล่ียวใจไฉนฉะน้ี 
 หนวกบอดใบ้เสียก็ดี  ควรมีฤๅหฤทัย 
     (ฟ้าปั้นฉันเดียว : อังคาร กัลยาณพงศ์) 

  
6. ปฏิภาคพจน์ (Paradox) เป็นการกล่าวถึงข้อความท่ีมีความหมายขัดกัน เพื่อให้เป็น

เครื่อง    ถึงความสนใจของผู้อ่านอีกวิธีหน่ึง เพราะความตรงกันข้ามดังกล่าวน้ี อาจจะดูเหมือนว่า
ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้ว 

  ฉันคือเพื่อนของเธอ ยิ้มกับการพบเจออันแสนหวาน 
 แต่แท้ลึกลึกน้ันในสันดาน ฉันอาจผิดวิญญาณแห่งเพื่อนมนุษย์ 
      (เพื่อน : กานติ ณ ศรัทธา) 
 
7. ปฏิวาทะ (Oxymoron) เป็นวิธีการกล่าวข้อความด้วยการน าค าท่ีมีความหมายตรงกัน

ข้ามหรือค้านกันมารวมกัน เพื่อให้เกิดค าซึ่งมีความหมายใหม่ เช่น ความหมายท่ีให้ความรู้สึก
ขัดแย้งหรือเพิ่ม    ความเข้มให้แก่ความหมายค าแรก เช่น นักบุญใจบาป รามสูรเดินดิน 

  พร่ามัวอยู่ในความใสสด ปรากฏอยู่ในการปกปิด 
 ห่างไกลอยู่ในความใกล้ชิด เงียบสนิทอยู่ในการกู่ร้อง 
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8. อติพจน์ (Hyperbole) หรือโวหารกล่าวเกินจริง มักกล่าวเพื่อให้ได้คุณค่าทางด้าน
อารมณ์เป็นส าคัญ จึงไม่เพ่งเล็งข้อเท็จจริงแต่ประการใด เช่น นภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา 
กล่าวถึงความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ของคนท่ีต้อง “สูญเสียบุคคลผู้เป็นท่ีรัก” ด้วยโวหารเกินจริงว่า 

  เสียงฟ้ากรีดหวีดไหวตอนใกล้ค่ า  เสียงคนร่ าร้องให้แข่งสายฝน 
น้ าตาฟ้าท่วมโลกเพราะโศกดล   น้ าตาคนท่วมฟ้าเพราะอาลัย 
     (“แด่ … มาลัย” ในดอกไม้ใกล้หมอน) 

9. สมพจนัยหรืออนุนามนัย (Synecdoche) เป็นโวหารท่ีกล่าวถึงเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง
ของจ านวนเต็ม แต่มีความหมายคลุมหมดทุกส่วน เช่น อังคาร กัลยาณพงศ์ กล่าวถึงชีวิตท่ีอด
อยากแร้นแค้นของตนไว้ในล าน าภูกระดึง โดยใช้ค าว่า “ไส”้ ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนหน่ึงของร่างกายมา
ใช้เป็นค าแทนตัวเองว่า 

เกิดเป็นกวีท่ีโซโง่เขลา  เบาปัญญาเอกาน้ าตาไหล 
รักรู้ปรัชญาศึกษาไป   จนไส้แห้งรา ฐานะยากจน 

(อังคาร กัลยาณพงศ์ : ล าน าภกูระดึง) 
10. การแทนค าหรือนามนัย (Metonymy) เป็นโวหารท่ีเกิดจากการเรียกชื่อส่ิงหน่ึงแต่

ให้มีความหมายเป็นอย่างอื่น โดยชื่อท่ีใช้เรียกน้ีมักเป็นค าแทนส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคล
หน่ึงในความหมายรวม ๆ เช่น ในบทร้อยกรองของ ไพรินทร์ “ใบตอง” ใช้เรียกการใช้ชีวิตท่ีอยู่
ใกล้ชิดธรรมชาติ ในขณะท่ี “พลาสติก” เป็นค าแทนชีวิตในยุคท่ีเจริญไปด้วยเทคโนโลยี ดังค ากลอน 

  โอ้เจ้าสาวใบตองในร่องสวน ยุคฉะน้ีเขียวนวลจึงด่วนหมอง 
 ยินแต่เพลงพลาสติกระริกร้อง  หรือส้ินเพลงใบตองเสียแล้วเอย 
      (เจ้าสาวใบตอง : ไพวรินทร์ ขาวงาม) 
11. อาวัตพากย์ (Synesthesia) คือโวหารท่ีใช้ค าเรียกผลของการสัมผัสท่ีผิดไปจาก

ธรรมดา เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่าน เช่น ตามปกติเราใช้ค าว่า “รส” เรียกผลการสัมผัสจาก
ล้ิน ใช้ค าว่า “กล่ิน” เรียกผลสัมผัสจากจมูก เป็นต้น แต่การใช้โวหารแบบอาวัตพากย์น้ี ผู้แต่ง
เจตนาจะใช้ภาษาให้ดูเหมือนผิดไปจากการใช้ค าตามธรรมดา เพื่อให้ค าดังกล่าวน้ีเป็นจุดกระทบ
ใจของผู้อ่านเด่นขึ้น เช่น 

  ให้ท่ีกับดวงตะวันสันติภาพ ได้เอิบอาบให้ผู้คนได้เอิบอิ่ม 
 โลกสวยสดงดงามล าเพาพริ้ม  คนได้ล้ิมรสหวานแห่งสันติธรรม 
     (แด่วันสันติภาพ : เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์) 
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12. บุคคลธิษฐาน (Personification) เป็นโวหารท่ีมีวิธีการใช้ภาษาในลักษณะท่ีท าให้ดู
เหมือนว่าสรรพส่ิงท้ังหลายท่ีไม่ใช่คนเป็นคน โดยให้สรรพส่ิงเหล่าน้ันแสดงอากัปกิริยาต่างๆ ราว
กับเป็นคน เช่น พูดได้ ร้องไห้ได้ รู้สึกได้ หรือก าหนดบทบาทและฐานะให้สรรพส่ิงเหล่าน้ันท้ัง
รูปธรรมและนามธรรม จนดูประหน่ึงว่าเป็นคน เช่น 

ขุนเขาจะหนาวขดหยดตน ผ้าห่มฝนจะห่มฟ้าด้วยฝัน 
 ลมจะไกวเปลทะเลเห่ตะวัน  หาดทราบจัดละเอียด แต้มจะแต่งตัว 
      (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : มุมมอง) 

 
   ที่มา: เอกสารประกอบการสอน วรรณกรรมไทยปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
            คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หน้า 90 - 94 
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แบบบันทึกการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี ………………………… 

ชื่อ – สกุล ………………………………………………….  เลขที่ …………….. 
 
นักเรียนสรุปความรู้และแสดงความคิดเห็นจากการเรียนรู้ในขั้นตอนของการจดัการเรียน
การสอนดังต่อไปนี ้
1. การเรียนรู้ความหมายของค าศัพท ์
 - สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 - ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ 

ข้อด ี ข้อเสีย 
  
  
  
  
  
  

 
 - อธิบายการน าความรู้ท่ีได้เรียนไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่น หรือในชีวิตประจ าวัน 

วิชาอื่น ชีวิตประจ าวัน 
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2. การอ่านบทอ่านเสรมิ 
 - สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการอ่านบทอ่านเสริม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 - ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอ่านบทอ่านเสริม 

ข้อด ี ข้อเสีย 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 - อธิบายการน าความรู้ท่ีได้เรียนไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่น หรือในชีวิตประจ าวัน 

วิชาอื่น ชีวิตประจ าวัน 
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3. การเขียนแผนผังความคิด 
 - ส่ิงท่ีได้จากการเขียนแผนผังความคิด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 -  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเขียนแผนผังความคิด 

ข้อด ี ข้อเสีย 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

- อธิบายการน าความรู้ท่ีได้เรียนไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่น หรือในชีวิตประจ าวัน 
วิชาอื่น ชีวิตประจ าวัน 
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4. การเขียนเรียงความเชงิวิชาการ 
- สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 - ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 

ข้อด ี ข้อเสีย 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 - อธิบายการน าความรู้ท่ีได้เรียนไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่น หรือในชีวิตประจ าวัน 

วิชาอื่น ชีวิตประจ าวัน 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ ์
 
 นางสาวจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล เกิดเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2528 ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์            
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปีการศึกษา 2552 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2554 
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