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55255303: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / บทละครพูดค าฉนัท ์/ มัทนะพาธา 

กฤษณะ ล าทะแย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะ
พาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์,  
รศ.สมพร ร่วมสุข และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 183 หน้า. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูด 
ค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80         
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เร่ืองมัทนะ
พาธา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ใน
พระราชูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) มีนักเรียน
จ านวน 30 คน ใช้เวลาในการทดลอง 6 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง
มัทนะพาธา 2) แผนการจัดการเรียนรู้บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน บทละครพูดค าฉันท์ เร่ืองมัทนะพาธา ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด  30 ข้อ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ จ านวน 21 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)   

ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา     

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/83.76 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3. นักเรียนที่มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เร่ืองมัทนะ

พาธา อยู่ในระดับมาก  
 

 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                                  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ลายมือชื่อนักศึกษา.................................                                                  ปีการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. ..........................  2. ..........................  3. .........................  
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI


จ 
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 KRITSANA LUMTHAYA: THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION OF 

LEGITIMATE DRAMA MATHANABADHA FOR  MATTHAYOMSUKSA  5 STUDENTS. THESIS ADVISORS: 

ASST. PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D., ASSOC. PROF. SOMPORN RUAMSUK, ASST. PROF. 

CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D., 183 pp. 

The purposes of this research were 1) to develop of Computer Assisted Instruction 

( CAI)  on Legitimate Drama Mathanabadha for students in Matthayomsuksa 5 students; 2) to 

compare the students’ learning achievement before and after using the CAI program; and  

3) to investigate the student’s attitudes toward the CAI lesson. The sample of this study was 

thirty secondary students in Matthayom 5 who registered in the second year of the 2016 

academic year at Princess Sirindhorn's College. The simple random sampling technique was used 

in this study. The duration of the experimental research covered 6 hours. 

The research instruments used in this study were consisted of: 1) the CAI program of 

Legitimate Drama Mathanabadha; 2) the lesson plans for Legitimate Drama Mathanabadha; 3) the 

achievement test using the pretest and posttest of CAI program which consists of thirty multiple-

choice items with four options per item; and 4) five-point likert scale questionnaires containing 21 

questions on the students’ attitudes toward the CAI. The data obtained was analyzed using 

means the standard deviation and t-test dependent. 

The results of the study were as follows:  

1) The efficiency score of the CAI program of Legitimate Drama Mathanabadha was 

80.00/83.76; 

2) The students’ achievement after using the CAI lessons was significantly higher at 

the level of .01; 

3) The students’ attitudes toward CAI program were highly positive.  
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ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการทดลองจนท าให้การวิจัยในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ ขอบใจ
นักเรียนทุกคนส าหรับความใส่ใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ขอบคุณกัลยาณมิตร สุทธินันท์ ศรีสมศักดิ์ จุฑาธิป เปลาเล เพ่ือนผู้คอยช่วยเหลือใน 
ยามจ าเป็นของชีวิตและพ่ีน้องผองเพ่ือนวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขอบคุณก าลังใจจากคุณครูโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ทุกคนที่ให้ความห่วงใย สอบถามความก้าวหน้าและเป็นมิตรภาพที่ดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อณรงค์ ล าทะแย ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จทุกด้านในชีวิต
ของลูก  ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตของลูกทั้งความอดทน ขยัน ประหยัดและมีน้ าใจ ขอขอบคุณพ่ีน้อง
ทุกคนในครอบครัวที่ห่วงใยและเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา 

ความส าเร็จและคุณค่าที่ดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ขอมอบแด่คุณแม่อ าพร ล าทะแย 
ผู้ล่วงลับที่รักยิ่งของลูก พร้อมทั้งครอบครัวของผู้วิจัย  ตลอดจนคณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาในการท าวิจัยจนส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
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1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วรรณคดี เป็นค ำที่ก ำหนดใช้แทนค ำภำษำอังกฤษว่ำ Literature หมำยถึง งำนหนังสือมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับค ำว่ำ วรรณกรรม แต่มักใช้กันอย่ำงมีนัยกำรประเมินค่ำว่ำเป็นหนังสือที่แต่งดี       

ค ำว่ำ วรรณคดี ปรำกฏใช้ครั้งแรกในพระรำชกฤษฎีกำตั้งวรรณคดีสโมสร ลงวันที่ 23 
กรกฎำคม พ.ศ. 2457 แต่มิได้กล่ำวถึงควำมหมำยของวรรณคดีไว้อย่ำงชัดเจนเพียงแต่จัดประเภทของ
หนังสือที่จะพิจำรณำให้เป็นวรรณคดีได้ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. กวีนิพนธ์ คือ โคลง ฉันท์ กำพย์ กลอน  
2. ละครไทย คือ แต่งเป็นกลอนแปดมีก ำหนดบทหน้ำพำทย์ ฯลฯ  3. นิทำน คือ เรื่องรำวอันผูกขึ้น
และแต่งเป็นร้อยแก้ว  4.ละครพูด และ 5.ค ำอธิบำย (คือ เอสเซย์ หรือแปมเพ่ลต) แสดงด้วย
ศิลปวิทยำ หรือกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ไม่ใช่ต ำรำหรือแบบเรียนหรือควำมเรียงเรื่องโบรำณคดี  
มีพงศำวดำร เป็นต้น (วสันต์ รัตนโภคำ, 2554: 1)  

จะเห็นว่ำควำมหมำยของวรรณคดีในช่วงแรกยังไม่มีกำรระบุอย่ำงชัดเจนแต่มีควำม
พยำยำมในกำรประเมินคุณค่ำของหนังสือต่ำง ๆ จนกระทั่งกำรศึกษำวรรณคดีและวรรณกรรมมี
ขอบเขตที่ชัดเจนและมีกำรน ำทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ต่ำง ๆ มำใช้ในกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำ
วรรณคดีอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น จึงได้มีนักวรรณคดีให้ควำมหมำยที่ชัดเจนของค ำว่ำ วรรณคดี ไว้
ดังนี้ 

วิทย์ ศิวะศริยำนนท์ (2541: 27) ได้อธิบำยควำมหมำยของวรรณคดีไว้ว่ำ หมำยถึง  
บทประพันธ์ที่เป็นวรรณคดี คือ บทประพันธ์มุ่งให้ควำมเพลิดเพลิน ให้เกิดควำมนึกคิด (imagination) 
และอำรมณ์ต่ำง ๆ ตำมผู้เขียน นอกจำกนั้นบทประพันธ์ที่เป็นวรรณคดีจะต้องมีรูปศิลปะ ( form)  
รูปศิลปะนี่เองท ำให้เกิดควำมงำม 

  พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับวรรณกรรมไทย  (2552: 458) ได้ให้
ควำมหมำยของวรรณคดีไว้ว่ำ เป็นงำนประพันธ์ที่มีคุณค่ำและมีวรรณศิลป์ หรือศิลปะทำงกำร
ประพันธ์อย่ำงสูง เป็นศิลปกรรมทำงภำษำ ซึ่งถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกนึกคิดและจิตนำกำรของ
มนุษย์และยังบันทึกเรื่องรำวของชีวิตและสังคมในแต่ละยุคสมัยไว้ด้วย วรรณคดีจึงเป็นทั้งศำสตร์และ
ศิลป์ให้ประโยชน์ทั้งในแง่ควำมจรรโลงใจและควำมรู้ มีคุณค่ำทั้งอำรมณ์และปัญญำ 
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จำกข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ วรรณคดี หมำยถึง งำนประพันธ์ที่มีคุณค่ำทั้ง
ทำงด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดและควำมงดงำมทำงวรรณศิลป์ สำมำรถจรรโลงและพัฒนำ
สติปัญญำให้แก่ผู้อ่ำนได้   

ดังนั้น กำรศึกษำวรรณคดีจึงมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในกำรกล่อมเกลำจิตใจและสร้ำงควำม
เข้ำใจระหว่ำงมนุษย์ด้วยกันดังค ำกล่ำวของ กุสุมำ รักษมณี (2547: 13) ที่ว่ำ 

    วรรณคดีเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิดจำกอำรมณ์และควำมคิดของมนุษย์ มิใช่เรื่อง
ของรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนสำมำรถก ำหนดเป็นข้อควำมรู้ตำยตัวได้  กำรศึกษำวรรณคดีจึงมิใช่
เพียงแต่เรียนให้รู้ว่ำมีอะไรบ้ำงแล้วจ ำไว้บอกให้ได้ต่อ ๆ ไปเท่ำนั้น แม้จะเป็นกำรศึกษำใน 
ระดับต้น เช่น ในช้ันประถมหรือมัธยม ก็ยังนับว่ำเป็นวิธีท่ีตื้นเขินเกินไป กำรศึกษำวรรณคดีเปน็
ควำมพยำยำมเข้ำถึงควำมรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นคือกวี โดยใช้ควำมรู้สึกนึกคิดของเรำคือผู้อ่ำน 
กำรวิเครำะห์ ตีควำม และประเมินค่ำจึงเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็น 
  วรรณคดีเป็นวิชำหนึ่งในสำขำมนุษยศำสตร์ซึ่งมีปรัชญำส ำคัญคือกำรเรียนรู้มนุษย์
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน ในระดับมหำวิทยำลัยซึ่งมุ่งกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงคนให้เป็น 
“มนุษย์” ผู้มีปัญญำ รู้จักตัวเอง รู้ว่ำมีก ำลังควำมสำมำรถอย่ำงไร จะน ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมอย่ำงไร ตลอดจนรู้จักด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงสงบสุขและถูกต้องตำม
ท ำนองคลองธรรมนั้น วรรณคดีเป็นวิชำหนึ่งที่จะช่วยได้  

จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำวรรณคดีมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนดให้กำรศึกษำวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่ง ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สำระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม มำตรฐำน ท 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษำธิกำร 2551: 7) นอกจำกนี้ยังระบุ
จุดมุ่งหมำยในกำรเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมว่ำ นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือศึกษำข้อมูล แนวควำมคิด คุณค่ำของงำนประพันธ์  และเพ่ือควำมเพลิดเพลิน กำรเรียนรู้และ 
ท ำควำมเข้ำใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้ำนที่เป็นภูมิปัญญำที่มีคุณค่ำของไทย ซึ่งได้
ถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด ค่ำนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องรำวของสังคมในอดีตและควำมงดงำมของ
ภำษำเพ่ือให้เกิดควำมซำบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน (กระทรวง 
ศึกษำธิกำร 2551: 2) 

อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมนั้นอำจจะไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำย ดังที่ปรำกฏผลในผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ ท 32101 ภำษำไทย 3 และ ท 32102 
ภำษำไทย 4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2557 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มำตรฐำน ท 5.1  
สำระวรรณคดีและวรรณกรรม นักเรียนท ำคะแนนเฉลี่ยในภำคเรียนที่ 1 ได้ 50.75 คะแนน และ 
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ภำคเรียน ที่ 2 ได้ 51.93 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ดังปรำกฏ
ในตำรำง 
 
ตำรำงที่ 1 รำยงำนผลรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ 2557 

มำตรฐำน/สำระกำรเรียนรู้ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

รำยวิชำ ท 32101 
ภำษำไทย 3 

รำยวิชำ ท 32102 
ภำษำไทย 4 

ท 1.1 กำรอ่ำน 100.00 62.78 64.31 
ท 2.1 กำรเขียน 100.00 59.90 69.34 
ท 3.1 กำรฟัง กำรดูและกำรพูด 100.00 54.15 69.54 
ท 4.1 หลักกำรใช้ภำษำไทย 100.00 53.28 55.07 

ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม 100.00 50.75 51.93 

(โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์, ฝ่ำยวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย, 2557)  

กำรที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในมำตรฐำน ท 5.1 สำระวรรณคดี
และวรรณกรรม ต่ ำกว่ำสำระกำรเรียนรู้ อ่ืนอำจเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำร ดังที่ กุสุมำ รักษมณี 
(2547: 15) ได้วิเครำะห์สภำพของหลักสูตรและปัญหำในกำรศึกษำวรรณคดีไทยไว้ในบทควำมที่ชื่อ 
“วรรณคดีมีดีอย่ำงไร” โดยสรุปแสดงให้เห็นว่ำ ควำมมุ่งหมำยของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนนั้น คือ       
กำรสร้ำงควำมชื่นชมและตระหนักในคุณค่ำทำงวรรณศิลป์ของวรรณคดีให้เกิดแก่ผู้เรียน แต่ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่ำของวรรณคดีไทย ซึ่งอำจมีสำเหตุหลำยประกำร เช่น ไม่ชอบเรียน เพรำะไม่
เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในกำรเรียนวรรณคดี ข้อนี้อำจกล่ำวได้ว่ำ ผู้เรียนยังไม่เห็นคุณค่ำที่แท้จริง
ของกำรศึกษำวรรณคดีที่มุ่งเน้นประโยชน์ทำงด้ำนจิตใจมำกกว่ำประโยชน์ด้ำนอ่ืน และบำงครั้งผู้เรียน
อำจให้เหตุผลว่ำไม่ชอบเรียนเพรำะเป็นวิชำที่ยำก ซึ่งข้อนี้ครูผู้สอนควรทบทวนว่ำเป็นจริงหรือไม่ หรือ
เป็นเพรำะกำรสอนที่เน้นให้เกิดควำมรู้สึกขลังและสูงส่งมำกเกินไปจนผู้เรียนเข้ำไม่ถึง หำกเป็นเช่นนั้น
คุณค่ำที่แท้จริงของวรรณคดีก็จะถูกบดบังไปอย่ำงน่ำเสียดำย ประกอบกับปัจจุบันผู้เรียนมุ่งเรียนเพ่ือ
จะเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยเป็นหลัก ท ำให้จุดประสงค์ของหลักสูตรถูกมองข้ำมไป ดังนั้น
กำรเรียนวิชำวรรณคดีจะพัฒนำไปในทำงที่ดีได้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐำนของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ควำมนิยมของผู้เรียน และผู้จัดหลักสูตรที่จะต้องจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งเน้นจุดประสงค์ที่แท้จริ ง
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ของหลักสูตรและสร้ำงพ้ืนฐำนควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับนักเรียนที่จะสำมำรถน ำไปใช้ศึกษำเรื่องใหม่  ๆ 
ได้ต่อไป  ควำมมุ่งหมำยของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนนั้น คือ กำรสร้ำงควำมชื่นชมและตระหนักในคุณค่ำ
ทำงวรรณศิลป์ของวรรณคดีให้เกิดแก่ผู้เรียน  

นอกจำกปัญหำของสภำพของหลักสูตรและปัญหำในกำรศึกษำวรรณคดีไทยที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น ผู้วิจัยยังได้สัมภำษณ์ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรรำช-
วิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ (อมรรัตน์ กุศลพลำเลิศ 2557; อำสยำ ไทยโพธิ์ศรี 2557) ถึงสำระ      
กำรเรียนรู้ในวิชำภำษำไทยที่ครูผู้สอนคิดว่ำมีปัญหำในกำรเรียนกำรสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 5 มำกที่สุด ผลปรำกฏว่ำคุณครูทั้งสองท่ำนมีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำสำระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม  และจำกกำรสอบถำมสำเหตุที่ท ำให้ผู้เรียนไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนวรรณคดี
ไทย พบว่ำเกิดจำกสำเหตุต่ำง ๆ สรุปได้ดังนี้   

ประกำรที่หนึ่ง คือ เนื้อหำในวรรณคดีบำงเรื่องหลักสูตรก ำหนดให้เรียนในบำงระดับชั้น 
ลึกซึ้งและยำกเกินกว่ำวัยของนักเรียนที่จะตีควำมได้ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้ำใจเรื่อง สิ่งที่เกิดข้ึนตำมมำ
คือนักเรียนไม่อยำกอ่ำนวรรณคดีไทยเพรำะเห็นว่ำเป็นเรื่องที่เข้ำใจยำก   

ประกำรที่สอง คือ เนื้อหำในวรรณคดีบำงเรื่องมีกำรอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมแต่ในปัจจุบันมีควำมเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตมำก นักเรียนเข้ำใจสิ่งที่เห็นด้วยตำมำกกว่ำสิ่ง
ที่รับรู้ด้วยใจ ท ำให้นักเรียนไม่สำมำรถเข้ำใจเรื่องที่เรียนได้อย่ำงลึกซ้ึง   

ประกำรที่สำม คือ นักเรียนไม่เข้ำใจและเกิดอคติกับค ำศัพท์ในวรรณคดีไทยเพรำะ
ค ำศัพท์ในวรรณคดีส่วนใหญ่เป็นค ำยืมมำจำกภำษำบำลีสันสกฤต มีทั้งค ำสมำสแบบสมำสและแบบ
สนธิ เมื่อนักเรียนแปลศัพท์ไม่ได้ประกอบกับกำรขำดทักษะในกำรสรุปควำมจึงอ่ำนไม่เข้ำใจเรื่องและ
ส่งผลให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรเรียนวรรณคดีไทย   

ประกำรที่สี่ คือ นักเรียนชอบให้ครูเล่ำเรื่องวรรณคดีให้ฟัง แต่ไม่ชอบแปลควำมและ
วิเครำะห์คุณค่ำวรรณคดีด้วยตนเองเพรำะนักเรียนยุคปัจจุบันถูกสิ่งแวดล้อมชักจูงให้เคยชินกับ
ประโยคสั้น ๆ ง่ำย ๆ ที่ไม่ต้องใช้กำรตีควำม แปลควำมและขำดหลักกำรวิเครำะห์คุณค่ำ เช่น กำร
อ่ำนจำกอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ค ไลน์ ท ำให้ขำดควำมอดทนในกำรท ำควำมเข้ำใจเพรำะเห็นว่ำวรรณคดี
เป็นเรื่องยำก ยำวและล้ำสมัย   

ประกำรสุดท้ำย คือ ครูผู้สอนขำดสื่อกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและตรงกับควำมสนใจของ
ผู้เรียน เพรำะครูไม่มีเวลำผลิตสื่อ ครูมีควำมช ำนำญน้อยด้ำนกำรผลิตสื่อ ครูภำษำไทยบำงคนไม่ชอบ
หรือไม่ถนัดสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรมและครูภำษำไทยบำงระดับชั้นบำงโรงเรียนไม่ได้จบ
วิชำเอกภำษำไทยส่งผลให้ขำดควำมเข้ำใจและหลักกำรวิเครำะห์คุณค่ำวรรณคดีอย่ำงแท้จริงจึงไม่
สำมำรถผลิตสื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนได้ 
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จำกสำเหตุของปัญหำทั้งห้ำประกำรในกำรเรียนกำรสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 5 ของครูผู้สอนวิชำภำษำไทย โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ ดังที่กล่ำวมำใน
ข้ำงต้นนั้นสอดคล้องกับที่  ศรีวิ ไล ดอกจันทร์  (2529: 33-39) สุจริต เพียรชอบ และสำยใจ  
อินทรัมพรรย์ (2538: 7-16) กล่ำวถึงปัญหำในกำรเรียนวรรณคดีไว้ว่ำ นักเรียนไม่สนใจเรียนวรรณคดี
ไทยด้วยเหตุผลหลำยประกำรทั้ง ปัญหำเกี่ยวกับหลักสูตร ปัญหำเกี่ยวกับนักเรียน ปัญหำเกี่ยวกับ
ผู้สอน และปัญหำเก่ียวกับสื่อกำรสอน กล่ำวพอสรุปไว้ดังนี้ 

ประกำรแรก คือ หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ก ำหนดจุดมุ่งหมำยกว้ำงเกินไปแต่มี
ชั่วโมงในกำรสอนน้อย ส่งผลให้ไม่เพียงพอกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติใน
กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำให้แก่ผู้เรียน  

ประกำรที่สอง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำเป็นวัยที่ต้องกำรกำรเรียนรู้สิ่งแปลก
ใหม่สนุกสนำนน่ำตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลำและมักไม่สนใจเรื่องที่ไกลตัวหรือเรื่องที่ผ่ำนมำแล้วเป็น
เวลำนำนท ำให้นักเรียนขำดควำมสนใจและขำดนิสัยรักกำรอ่ำนจึงเป็นเหตุให้มีพ้ืนฐำนเรื่องศัพท์ทำง
วรรณคดีไม่กว้ำงพอ และส่งผลให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญของวรรณคดี ตลอดจน
นักเรียนไม่มีกำรแบ่งเวลำที่ดีพอ ใช้เวลำไปกับกิจกรรมหรือสิ่งบันเทิงอ่ืนมำกกว่ำกำรอ่ำนหนังสือ  

ประกำรที่สำม คือ ปัญหำเกี่ยวกับผู้สอน ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวรรณคดี 
และสอนวรรณคดีในรูปแบบที่น่ำสนใจกับกำรเชื่อมโยงควำมคิดของผู้แต่งให้สอดคล้องกับกำรด ำเนิน
ชีวิตของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่ครูใช้หนังสือแบบเรียน ใช้วิธีกำรอ่ำนจับใจควำมเรื่องรำวและซักถำม
เนื้อหำ ส่งผลให้ครูขำดควำมกระตือรือร้นในพัฒนำกำรสอนและปรับปรุงวิธีสอน ผลที่ตำมนักเรียนไม่
เกิดควำมสนใจในกำรอ่ำนวรรณคดีเพรำะรู้สึกว่ำวรรณคดีคือเรื่องของคนในอดีตที่เข้ำใจยำก 

ประกำรสุดท้ำย คือ ปัญหำเกี่ยวกับสื่อกำรสอน จำกกำรสังเกตสื่ออุปกรณ์กำรสอน
วรรณคดีของครูภำษำไทยในโรงเรียนต่ำง ๆ มักใช้สื่อซ้ ำซำก ไม่เร้ำควำมสนใจนักเรียนเท่ำที่ควร ย่อม
ก่อให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยและไม่กระตือรือร้นจึงส่งผลให้นักเรียนรู้สึกว่ำวรรณคดีไม่น่ำสนใจ ไม่น่ำ
หยิบขึ้นมำอ่ำน ขำดแรงจูงใจที่จะเรียนวรรณคดีเพรำะสื่อธรรมดำและขำดกำรเคลื่อนไหวเสมือนไร้
ชีวิต ไม่มีควำมแปลกใหม่ในกำรเรียนวรรณคดี 

ในหนังสือเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน ภำษำไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5      
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เลือกวรรณคดีมำให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ได้ศึกษำไว้หลำยเรื่องได้แก่ มหำเวสสันดกชำดก กัณฑ์มัทรี  ลิลิตตะเลงพ่ำย คัมภีร์
ฉันทศำสตร์ แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ โคลนติดล้อ ตอนนิยมเป็นเสมียน และบทละครพูดค ำฉันท์ เรื่อง
มัทนะพำธำ (กระทรวงศึกษำธิกำร: สำรบัญ) จำกกำรสัมภำษณ์ครูผู้สอนวิชำภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 5 (อมรรัตน์ กุศลพลำเลิศ 2557; อำสยำ ไทยโพธิ์ศรี 2557) ว่ำวรรณคดีเรื่องใดท่ีครูผู้สอนประสบ
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ปัญหำกำรสอนมำกที่สุด ผลปรำกฏว่ำควำมคิดเห็นของคุณครูทั้งสองท่ำนตรงกันคือ บทละครพูด    
ค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ ใช้ค ำประพันธ์
ประเภทฉันท์ที่มีกำรใช้ค ำภำษำบำลีและสันสกฤต ประกอบกับกำรสร้ำงค ำสมำสด้วยวิธีกำรแบบ
สมำสและสมำสแบบสนธิเป็นบทละครพูด ท ำให้เข้ำใจยำกมำกกว่ำกำรอ่ำนกลอนสุภำพธรรมดำ 
ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้ำใจค ำศัพท์ในวรรณคดี รู้สึกท้อเวลำถอดควำมจำกค ำประพันธ์ประเภทฉันท์จึง
เป็นสำเหตุให้นักเรียนชอบให้ครูเล่ำให้ฟัง ไม่ชอบแปลควำมหรือฝึกวิเครำะห์คุณค่ำด้วยตนเองอีกทั้ง
ยังขำดสื่อกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยมำช่วยเสริมควำมเข้ำใจ เร้ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ และกระตุ้นควำม 
พยำยำมจนเกิดควำมตั้งใจที่จะอยำกเรียนวรรณคดีมำกขึ้น 

บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำเป็นบทพระรำชนิพนธ์เรื่องเอกของพระบำทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ดังที่วรรณคดีสโมสรประกำศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดี เพรำะทรง
พระรำชด ำริใช้ค ำฉันท์เป็นบทละครพูด อันเป็นของแปลกในกระบวนวรรณคดีและแต่งได้โดยยำก  
ยังไม่เคยมีกวีคนใดได้พยำยำมแต่งมำก่อน อีกประกำรหนึ่ง ในทำงภำษำทรงพิถีพิถันและทรงตัดสิน
พระทัยเลือกชื่อตัวละครและภูมิประเทศในเนื้อเรื่องอย่ำงมีเหตุผล ถูกต้องตำมยุคแห่งภำรตวรรษท ำ
ให้เนื้อเรื่องมีรูปแบบที่น่ำสนใจ เป็นที่รู้จักกันแพร่หลำยในฐำนะบทละครพูดค ำฉันท์ยอดเยี่ยม  
มัทนะพำธำเป็นบทละครพูดค ำฉันท์ 5 องก์ที่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงคิดเรื่องขึ้น
เอง มิได้น ำเนื้อเรื่องหรือตัดตอนมำกจำกเรื่องใด ๆ เมื่อจะเริ่มทรงพระรำชนิพนธ์  ได้ทรงพยำยำมหำ
ค ำบำลีสันสกฤตส ำหรับชื่อดอกกุหลำบ พระสำรประเสริฐ (ตรี นำคะประทีป) ค้นได้ศัพท์ภำษำ
สันสกฤตว่ำ กุพฺชก แต่ได้ทรงพระรำชวินิจฉัยว่ำ ถ้ำจะให้เป็นชื่อนำงเอกอำจต้องเปลี่ยนเสียงพยำงค์
หลังเป็น กุพฺชกำ ซึ่งมีเสียงน่ำฟัง แต่จะไปตรงกับศัพท์ที่แปลว่ำ นำงค่อม จึงทรงเลือกใช้ค ำว่ำ มัทนำ 
เป็นชื่อนำงเอก มัทนำ มำจำกศัพท์ มทน แปลว่ำ ควำมลุ่มหลงหรือควำมรัก เมื่อทรงพบศัพท์ “มทน
พำธำ” จำกพจนำนุกรมสันสกฤตซึ่งมีควำมหมำยว่ำ “ควำมเจ็บหรือเดือดร้อนแห่งควำมรัก” ซึ่งตรง
กับแก่นเรื่องของบทละครเรื่องนี้  จึงทรงใช้ชื่อว่ำ  มัทนะพำธำหรือต ำนำนแห่งดอกกุหลำบ
(กระทรวงศึกษำธิกำร 2556: 74) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำเพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วรรณคดีโดยครูอำจจะใช้กำรเล่ำเรื่องโดยย่อ โดยใช้กำร์ตูนหรือกำรแสดงละครแทรกกิจกรรมเกมที่
น่ำสนใจจำกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกระตุ้นควำมสนใจในกำรเรียนรู้วรรณคดีไทย จำกสื่อที่
มีผลย้อนกลับได้ทันทีและสำมำรถศึกษำย้อนหลังได้ถ้ำผู้เรียนยังไม่เข้ำใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
จำกกำรท ำกิจกรรมหรือตอบค ำถำมส่งผลให้นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำยขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ 
วรรณคดีไทย 

ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือส ำรวจควำมสนใจในกำรใช้สื่อคอมพิวเตอร์และน ำไป
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 100 คน ท ำแบบสอบถำมมีผลสรุปดังนี้ นักเรียนร้อยละ 80 
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มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง  นักเรียนร้อยละ 100 สำมำรถใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  
นักเรียนร้อยละ 100 สนใจเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีภำพและเสียงประกอบ นักเรียน 
ร้อยละ 70 รู้จักบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนร้อยละ 80 สนใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 

จำกผลสรุปกำรตอบแบบสอบถำมดังกล่ำวท ำให้ทรำบว่ำผู้เรียนทั้งหมดมีควำมพร้อมใน
กำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพรำะมีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้และมี
คอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองตลอดจนรู้จักบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนักเรียนส่วนใหญ่สนใจ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ ส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีดังกล่ำว ท ำให้ผู้วิจัยเห็นควำมส ำคัญในกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีและวรรณกรรม โดยเฉพำะในรูปแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เรียนจะศึกษำเนื้อหำจำกบทเรียนที่ออกแบบไว้ผ่ำนหน้ำจอของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร ภำพเคลื่อนไหว เสียง กรำฟิก หลังจำกนั้นท ำ
แบบฝึกหัดหรือเล่นเกมเพ่ือทบทวนควำมเข้ำใจและมีกำรตอบสนองผ่ำนทำงแป้นพิมพ์ หรือ เมำส์ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนทรำบว่ำกิจกรรมที่ผู้เรียนท ำลงไปนั้น ถูกหรือ
ผิดแล้วจึงมีกำรน ำเสนอเนื้อหำในกรอบต่อไป ดังที่ กิดำนันท์ มลิทอง (2536: 168) และ ขนิษฐำ  
ชำนนท์ (2532: 8)  ได้ให้ควำมหมำยของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน คือ สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์มำเป็นเครื่องมือจัดกำรเนื้อหำ แบบฝึกหัดและ
กำรทดสอบโดยจะถูกพัฒนำขึ้นมำในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมักเรียกว่ำ คอร์สแวร์  
ผู้ เรียนจะเรียนเนื้อหำทั้งในรูปตัวหนังสือและกรำฟิก สำมำรถถำมค ำถำมได้ แล้วโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะรับค ำตอบจำกผู้เรียน เพ่ือตรวจค ำตอบและแสดงผลกำรเรียนรู้ในรูปของข้อมูล
ป้อนกลับให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่ช่วยน ำเสนอบทเรียนโดยมีขั้นตอนกำรออกแบบที่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีกำรเร้ำควำมสนใจ บอกวัตถุประสงค์ ทบทวนควำมรู้เดิม น ำเสนอ
เนื้อหำใหม่ ชี้แนะแนวทำงกำรเรียนรู้ กระตุ้นกำรตอบสนองบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ ทดสอบ
ควำมรู้ใหม่ สรุปและน ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักกำรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตำมแนวคิดของกำเย่ โดยผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่มีลักษณะเด่น 
ตำมหลักกำรจัดกำรเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ มีอำรมณ์ขัน ชอบใจ ไม่ชอบใจจำกรูปแบบสีสัน เนื้อหำ เสียง กำรเคลื่อนไหวที่
น่ำสนใจ รวมทั้งกำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจำกที่นักเรียนท ำกิจกรรม
ไปแล้วได้เป็นอย่ำงดี  สอดคล้องกับข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สำมำรถน ำมำแก้ไข
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ปัญหำกำรเรียนกำรสอนของศูนย์ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กรมกำรศึกษำนอกโร งเรียน 
กระทรวงศึกษำธิกำร (2541: 20-22) ที่กล่ำวโดยสรุปดังต่อไปนี้  

ข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สำมำรถแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนได้หลำย
ประกำร คือ ด้ำนรูปแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนที่มีสีสัน เสียง และภำพเคลื่อนไหวซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจและมีควำมสนใจมำกขึ้น ประกำรที่สอง คือ ด้ำนปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะเป็นสื่อประสมที่ท ำงำนร่วมกับสื่ออ่ืนได้และสำมำรถเรียนรู้หรือศึกษำ
ได้ด้วยตนเองตำมควำมถนัดและควำมสนใจซึ่งจะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ เป็นวิธีกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ประกำรที่สำม คือ ด้ำนกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งเป็น  
กำรเสริมแรงอีกทำงหนึ่งในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะได้ทรำบผลกำรเรียนของตนเองได้อย่ำงรวดเร็ว
กว่ำสื่อชนิดอ่ืน ๆ ประกำรที่สี่ คือ ด้ำนควำมรู้สึก เป็นวิธีกำรเลียนแบบสิ่งที่ครูปฏิบัติ โดยผู้เรียน
สำมำรถโต้ตอบกับโปรแกรมซึ่งท ำให้ผู้เรียนมีควำมรู้สึกเหมือนได้พูดคุยกับใครคนหนึ่งก่อให้เกิด
ควำมรู้สึกมีอำรมณ์ขัน ชอบใจ ไม่ชอบใจ และกระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นของผู้เรียนไปพร้อมกัน 
และประกำรสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรใช้งำน ผู้เรียนไม่จ ำเป็นต้องรู้ภำษำคอมพิวเตอร์ หรือมีทักษะด้ำน
โปรแกรมก็สำมำรถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ รวมทั้งยังท ำเนื้อหำที่เข้ำใจยำกให้ง่ำยขึ้นและ
ลดเวลำในกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี 

นอกจำกนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยพบว่ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถ
แก้ไขปัญหำกำรสอนวรรณคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยังท ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่
สูงขึ้นกว่ำเดิม โดยสรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้  

พิมณิชำ พรหมมำนต (2553: 122) ได้ศึกษำเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 ผลกำรวิจัยพบว่ำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน  
มนุสสภูมิ มีค่ำเท่ำกับ 80.22/83.67 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .01 และนักเรียนมีควำม
คิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.15  เกรียงศักดิ์ รอดเล็ก (2555: 89) ได้ศึกษำเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เสภำเรื่องขุนช้ำงขุนแผน ตอนขุนช้ำงถวำยฎีกำ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสภำเรื่องขุนช้ำงขุนแผน ตอน   
ขุนช้ำงถวำยฎีกำ มีค่ำเท่ำกับ 80.00/83.33 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .01 นักเรียนมีควำมคิดเห็น
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ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.77 

จำกผลกำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ได้ผลกำรวิจัยตรงกันว่ำ กำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนที่
สำมำรถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในสำระกำรอ่ำนและวรรณคดีวรรณกรรมของนักเรียนได้เป็น
อย่ำงดี จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อกำรเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวรรณคดีไทยสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติอีกทั้งยังเป็นสื่อที่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำท้ังหมดจึงท ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มำใช้เป็นสื่อในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจหลักกำรวิเครำะห์คุณค่ำของวรรณคดี
เพ่ือศึกษำข้อมูล แนวควำมคิดและเพ่ือควำมเพลิดเพลินในกำรเรียนรู้เข้ำใจควำมรู้สึกนึกคิด ค่ำนิยม 
ควำมงดงำมของภำษำเพ่ือให้เกิดควำมซำบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมำจนถึง
ปัจจุบันตลอดจนแก้ไขปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นและสร้ำงแรงจูงใจให้นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อกำรเรียนวรรณคดีไทยและแก้ไขปัญหำครูขำดสื่อที่ทันสมัยและปัญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี 
 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ท ำงำนร่วมกับสื่ออ่ืน ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพและสำมำรถเรียนรู้หรือศึกษำได้ด้วย
ตนเองตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตนเอง เป็นวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ด้วยรูปแบบที่มีสีสันสวยงำมดึงดูดควำมสนใจ มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ 
เพ่ือกระตุ้นควำมใฝ่รู้ อยำกรู้อยำกเห็นค ำตอบหลังจำกกำรเรียนรู้ หรือลองผิดลองถูกของตนเอง 
สอดคล้องกับควำมคิดของ กิดำนันท์ มลิทอง (2540: 7) และ ถนอมพร เลำหจรัสแสง (2541: 7) ได้
กล่ำวว่ำ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนทำงคอมพิวเตอร์ น ำเสนอสื่อประสม ได้แก่ 
ข้อควำม ภำพนิ่ง กรำฟิก แผนภูมิ กรำฟ ภำพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง มีกำรตอบโต้ระหว่ำง
ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือถ่ำยทอดเนื้อหำบทเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียงกับกำรสอนจริงในห้องเรียน
มำกที่สุด 

กำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่อง
มัทนะพำธำ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5” มีกรอบแนวคิดกำรวิจัยดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 หรือไม ่

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 หลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำสูงกว่ำก่อนเรียนหรือไม่ 

3. ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ  

3. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ  
 
 
 
 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 

 
 

ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 

 

 
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 หลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ สูงกว่ำก่อนเรียน 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1 ประชำกร 

  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียน 
สิรินธรรำชวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ที่ก ำลัง
ศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 13 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 400 คน ทำง
โรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละควำมสำมำรถ 

1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 โรงเรียน 

สิรินธรรำชวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ที่ก ำลัง
ศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ ำนวน 30 คน ได้จำก
กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำกโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ กำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 
2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่  

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนบทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 
2.2.2 ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำรเรียนรู้โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 
 
 
 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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3. เนื้อหำ 
เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหำวิชำภำษำไทย บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะ

พำธำ จำกหนังสือสำระกำรเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐำน วรรณคดีวิจักษ์ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551    

4. ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำรทดลอง ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 โดยใช้เวลำในกำรทดลอง 3 

สัปดำห์ สัปดำห์ละ 2 คำบเรียน รวม 6 คำบเรียน คำบเรียนละ 50 นำที  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมำยถึง สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นด้วย
โปรแกรมส ำเร็จรูปเกี่ยวกับบทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ เพ่ือน ำเสนอเนื้อหำและ 
กำรวิเครำะห์คุณค่ำของเรื่องโดยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้วย
กำรตั้งค ำถำม กำรตอบสนองและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับโดยมีครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำระหว่ำงเรียน 

2. บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ หมำยถึง บทละครพูดค ำฉันท์ท่ีเป็นบท    พระ
รำชนิพนธ์ของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งหลักสูตรก ำหนดให้เป็นบทเรียนในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสำระวรรณคดีและวรรณกรรม บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ
ประกอบด้วย ประวัติควำมเป็นมำ ประวัติผู้พระรำชนิพนธ์ ลักษณะค ำประพันธ์ กำรอ่ำนท ำนอง
เสนำะ ค ำประพันธ์ประเภทฉันท์ เนื้อหำรำยละเอียดขององก์ที่ 1 และสำระส ำคัญขององก์ที่ 2 ถึงองก์
ที่ 5 คุณค่ำของเนื้อเรื่องในองก์ที่ 1 ในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ตัวละคร คุณค่ำด้ำน
เนื้อหำ คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์และคุณค่ำด้ำนสังคมวัฒนธรรม 

3. ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมำยถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ สำมำรถพัฒนำนักเรียนให้เกิดกำรเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 
ซึ่งมีดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 หมำยถึง 

80 ตัวแรก คือ คะแนนที่ได้จำกกำรท ำแบบฝึกหัดระหว่ำงเรียนโดยเฉลี่ยร้อยละ 80 
   80 ตัวหลัง คือ คะแนนที่ได้จำกกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลัง
เรียนโดยเฉลี่ยร้อยละ 80 

4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทละครพูดค ำฉันท์ 
เรื่องมัทนะพำธำ ซึ่งวัดจำกคะแนนที่ได้จำกกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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5. ควำมคิดเห็นของนักเรียน หมำยถึง ควำมรู้สึกนึกคิดหลังเรียนของนักเรียนที่มีต่อกำร
เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2559 โดยกำรตอบแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น  

6. นักเรียน หมำยถึง ผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2        
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ทีม่ีประสิทธิภำพ 

2. ครูได้วิธีกำรในกำรพัฒนำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ 
เรื่องมัทนะพำธำ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  

3. นักเรียนมีสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 
ไว้ศึกษำได้ด้วยตนเองตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตนเอง 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ 

เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.1 สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย   
1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

   1.3 การจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.4 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พุทธศักราช 2559 ตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2.1 วิสัยทัศน์ 
   2.2 พันธกิจ 
    2.3 เป้าประสงค์ 
   2.4 ระดับการศึกษา 
   2.5 การจัดเวลาเรียน  
   2.6 โครงสร้างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   2.7 สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
   2.8 โครงสร้างการสอนรายวิชา ท 32102 ภาษาไทย 4 

3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี 
3.1 ความเป็นมาของบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  

   3.2 ประวัติผู้พระราชนิพนธ์บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 
   3.3 ลักษณะค าประพันธ์ 
   3.4 บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  
       

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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4.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทย 
4.1 จิตวิทยาการสอนภาษาไทย 

   4.2 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 
5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

   5.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   5.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   5.3 รูปแบบและประเภทของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
   5.4 ขั้นตอนในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   5.5 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   5.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   5.7 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   6.1 งานวิจัยในประเทศ 
   6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551: 2-59) 

1.1 สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก าหนด

สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยที่นักเรียนต้องศึกษาไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
   1.1.1 การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์
ชนิดต่าง ๆ  การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   
เพ่ือน าไป ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  1.1.2 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและ
รูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

  1.1.3 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดง 
ความคิดเห็น ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเปน็
ทางการและไม่เป็นทางการและการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

  1.1.4 หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
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  1.1.5 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่   
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิด 
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 
1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1: การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้

ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
  สาระที่ 2: การเขียน   

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ        
ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   

   สาระที่ 3: การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง

ความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
   สาระที่ 4: หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้ า ใจธร รมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ                            

   สาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

1.3 การจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   การจัดเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบโครงสร้าง
เวลาเรียนพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นราย
ภาคมีเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
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รายวิชากิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ไม่น้อยกว่า 1,680 
ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 22-23) 

 
1.4 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      ในด้านคุณภาพของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ก าหนดตัวชี้วัดและ

สาระการเรียนรู้แกนกลางให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสาระการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สูตรคล้องกับหลักสูตรและไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ดังจะอธิบายในตารางดังต่อไปนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 58-59) 
        สาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม 
   มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 5: วรรณคดีและวรรณกรรม  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-ม.6 

 
1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ

วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น 

 
 

1. หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น 
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธใีนวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตรแ์ละวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต 

2. การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เปน็มรดกทาง
วัฒนธรรมของชาต ิ

3. การวิเคราะห์และประเมินคณุค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- ด้านวรรณศิลป ์
- ด้านสงัคมและวฒันธรรม 
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ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม (ต่อ)  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

4. การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

5. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

  

5. วรรณกรรมพื้นบ้านที่แสดงถงึ 
    - ภาษากับวฒันธรรม   
    - ภาษาถิ่น 

6. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 

6. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
   - บทอาขยานตามที่ก าหนด 
   - บทร้อยกรองตามความสนใจ 

  

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2559  
ตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์   
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์ความเป็น

ไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 

2.2 พันธกิจ 
ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ด ารงตนตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพเป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรี 
2. ผู้ เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. ครูมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพใน

การวิจัยผลิตสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับหลักสูตรการเรียน
การสอนสู่มาตรฐานสากล 

4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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5. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุกภูมิภาค 
6. โรงเรียนเปิดโอกาส ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 

2.4 ระดับการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

การศึกษาระดับนี้เน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ
และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า
และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 

2.5 การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2559 ตามหลักแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและ
จุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 

ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของ
รายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
(นก.) (โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2559: 13) 
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2.6 โครงสร้างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตารางที่ 3  โครงสร้างการเรียนวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา     
 ตอนปลาย 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ชั้น ภาคเรียน 
1 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ม.4 1 
2 ท31102 ภาษาไทย 1 1.0 40 ม.4 2 
3 ท32101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ม.5 1 
4 ท32102 ภาษาไทย 1 1.0 40 ม.5 2 
5 ท33101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ม.6 1 
6 ท33102 ภาษาไทย 1 1.0 40 ม.6 2 

 
ตารางที่ 4  โครงสร้างการเรียนวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา    
 ตอนปลาย 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ชั้น ภาคเรียน 
1 ท31201 การเขียนร้อยแก้ว 1.0 40 ม.4 1 
2 ท31202 ความงามทางภาษา 1.0 40 ม.4 1 
3 ท31203 การเขียนร้อยกรอง 1.0 40 ม.4 2 
4 ท31204 พระราชนิพนธ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1.0 40 ม.4 2 

5 ท31205 วรรณกรรมท้องถิ่น 1.0 40 ม.4 1 
6 ท32201 หลักภาษาไทย 1 1.0 40 ม.5 1 
7 ท32202 อ่าน คิดวิเคราะห์ 

เพ่ือการสื่อสาร 
1.0 40 ม.5 1 

8 ท32203 หลักภาษาไทย 2 1.0 40 ม.5 2 
9 ท32204 วรรณคดีมรดก 1.0 40 ม.5 2 
10 ท33201 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 ม.6 1 
11 ท33202 การพูดในที่ชุมชน 1.0 40 ม.6 2 
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2.7 สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
  สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตารางที ่5  สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2559 ตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 สาระสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
2. วิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน
พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ 
3. อธิบายคุณคา่ของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่าน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5. ท่องจ าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและ 
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ  
 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน
ในระดับที่ยากข้ึน 
2. วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีวรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผล
ประกอบ 
3. อธิบายคุณคา่ของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5. ท่องจ าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและ 
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ   
 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน
ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น 
2. วิเคราะห์วิถีไทยและ
คุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
3. สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่าน เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 
4. ท่องจ าและบอก
คุณค่าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและ 
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจและ
น าไปใช้อ้างอิง 
 

1. วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์
เบื้องต้น 
 2. วิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
3. วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าดา้น
วรรณศิลป์ของวรรณคดี
และวรรณกรรมในฐานะ
ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาต ิ
4, สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5. รวบรวมวรรณกรรม
พื้นบา้น 
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ตารางที่ 5  สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2559 ตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 สาระสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

   และอธิบาย ภูมปิัญญา
ทางภาษา 
6. ท่องจ าและบอก
คุณค่าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดและ 
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ และ
น าไปใช้อ้างอิง 

 
2.8 โครงสร้างการสอนรายวิชา ท 32102 ภาษาไทย 4  

 

ตารางที่ 6  โครงสร้างการสอนรายวิชา ท 32102 ภาษาไทย 4   

หน่วยที่ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เรื่อง คาบ 
1 -บันทึกการศึกษาคน้คว้าเพื่อน าไปพฒันา

ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
-มีมารยาทในการเขียน 

-การจดบันทึกตามพระจริยวัตร 1 

2 -อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้
อย่างถูกต้องไพเราะ เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

-บทร้อยแก้ว 
-บทร้อยกรอง 

1 

3 -ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานและ 
บทร้อยกรองที่คุณค่าตามความสนใจและ
น าไปใช ้

-บทอาขยาน 
-บทร้อยกรองที่สนใจ 

1 

4 -ตีความ แปลความ ขยายความเร่ืองที่อ่าน 
-ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียน 
-มีมารยาทในการอ่าน 

-การอ่านฯ จากเรื่องที่ก าหนด 
-หนังสือพระราชนิพนธ ์

2 

5 -ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค ์

-ค าและส านวน การเรียงประโยค 
การเพิ่มค า เขียนสะกดค า 

2 
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ตารางที่ 6  โครงสร้างการสอนรายวิชา ท 32102 ภาษาไทย 4 (ต่อ) 
 

หน่วยที่ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เรื่อง คาบ 
6 -เขียนสื่อสารในรูปแบบตา่ง ๆ ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค ์
-การเขียนพรรณนา 
-การเขียนประกาศ 

2 

7 -เขียนเรียงความ -เขียนเรียงความ 2 
8 -เขียนรายงานการศึกษาค้นควา้เร่ืองที่สนใจ 

ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ข้อมูล
สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

-รายงานการศึกษาค้นควา้ 2 

9 -วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดแีละ
วรรณกรรม 
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องตน้ 
-วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี 
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

-หลักการวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดี 
-มหาเวสสันดร 
-มัทนะพาธา 
-แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

2 
 
4 
6 
4 

10 -เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหา
หลากหลาย 

-เขียนย่อความ 1 

11 -แต่งบทร้อยกรอง -แต่งร่ายยาวและฉันท ์ 2 
12 -วิเคราะห์และประเมินคุณคา่ด้านวรรณศิลป์

ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ
-สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

-ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนกลาง 

2 

13 -รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน และอธิบายภูมิ
ปัญญาทางภาษา 

-ภูมิปัญญาทางภาษา 1 

14 -คาดคะเนเหตุการณ์จาก เรื่องที่อ่านและ
ประเมินค่า น าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนนิชีวติ 

-วรรณกรรมพื้นบ้าน 1 

15 -พูดในโอกาสตา่ง ๆ พูดแสดงทรรศนะ 
โต้แย้ง โน้มนา้วใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วย
ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

-การพูดอภิปราย 
-มารยาทในการพูด การฟังและ
การดู 

2 

16 -วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาถิ่น 

-อิทธิพลของภาษาตา่งประเทศ
และภาษาถิ่น 
-ค าสมาส สนธ ิ
-ค าแผลง 

2 

  รวม 40 
 

ที่มา: ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์   
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3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี 
3.1 ความเป็นมาของบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 
บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา หรือต านานแห่งดอกกุหลาบเป็นพระราชนิพนธ์

ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทั้งนี้
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาไทยตามต้นฉบับลาย  
พระราชหัตถ์หน้าแรกในปก ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า “ลงมือแต่งวันอาทิตย์ท่ี 2 กันยายน แล้วบริบูรณ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2466” รวมเวลาทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดค าฉันท์เรื่อง 
มัทนะพาธาทั้งเรื่องเพียง 43 วัน  พระราชนิพนธ์ต้นฉบับอันเป็นลายพระราชหัตถ์มีทั้งหมด 107 หน้า  
กับพระราชนิพนธ์ค าน า 3 หน้า คือ หน้า ก, ข, ค และ “ค าอ านวย”  พระราชทานพระนางเจ้า 
อินทรศักดิ์ศจีอีก 1 หน้า  คือ หน้า ฆ กับปก และด้านในปกอีก 2 หนา้  

มัทนะพาธาเป็นบทละครพูดค าฉันท์ 5 องก์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
เริ่มทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2466 ขณะทรงพระประชวรและประทับอยู่ ณ 
พระราชวังพญาไท ต่อจากนั้นเมื่อเสด็จพระราชด าเนินประทับแรมตามที่ต่าง ๆ ก็ได้ทรงพระราช -
นิพนธ์เรื่องมัทนะพาธาไปด้วยจนจบสมบูรณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2466  นับได้ว่าใช้เวลา
ทรงพระราชนิพนธ์เพียง 1 เดือน 17 วันเท่านั้น 

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแปล
บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธาเป็นร้อยแก้วภาษาอังกฤษพร้อมด้วยอภิธานศัพท์ เมื่อทรงแปล
เสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2468 ก็ได้พระราชทานแก่พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
เพ่ือให้พิจารณาทูลเกล้าฯ ถวายความเห็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรกราบบังคม
ทูลว่าทรงเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมาก น่าจะทรงพระราชนิพนธ์เป็นกลอนเปล่า (ค าประพันธ์ที่ก าหนด
จ านวนค าโดยไม่มีบังคับสัมผัสแต่เน้นจังหวะของเสียง) ตามแบบบทละครพูดของเชกสเปียร์ จึงได้  
ทรงพระราชนิพนธ์แปลใหม่เป็นร้อยกรองตามค ากราบบังคมทูล แต่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ถึงกลาง
องก์ที่ 4 ก็ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตเสียก่อน 

มัทนะพาธาเป็นบทละครพูดที่พระบาทสมเด็จพระมุงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดเรื่องขึ้นเอง 
มิได้น าเนื้อเรื่องหรือตัดตอนมาจากเรื่องใด ๆ เมื่อจะเริ่มทรงพระราชนิพนธ์ ได้ทรงพยายามหาค าบาลี
สันสกฤตส าหรับชื่อดอกกุหลาบ พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ค้นได้ศัพท์ภาษาสันสกฤตว่า    
กุพฺชก แต่ได้ทรงพระราชวินิจฉัยว่า ถ้าจะให้เป็นชื่อนางเอกอาจต้องเปลี่ยนเสียงพยางค์หลังเป็น  
กุพฺชกา ซึ่งมีเสียงน่าฟัง แต่จะไปตรงกับศัพท์ที่แปลว่า นางค่อม จึงทรงเลือกใช้ค าว่า มัทนา เป็นชื่อ
นางเอก มัทนา มาจากศัพท์ มทน แปลว่าความลุ่มหลงหรือความรัก เมื่อทรงพบศัพท์ “มทนพาธา” จาก
พจนานุกรมสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่า “ความเจ็บหรือเดือนร้อนแห่งความรัก” ซึ่งตรงกับแก่นเรื่องของ
บทละครเรื่องนี้ จึงทรงใช้ชื่อว่า มัทนะพาธาหรือต านานแห่งดอกกุหลา (กระทรวงศึกษาธิการ 2556: 74) 
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3.2 ประวัติผู้พระราชนิพนธ์ 
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น

พระมหากษัตริย์ล าดับที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ า  
ปีมะโรง ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  และพระองค์ท่ี 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มการศึกษาจากในพระบรมมหาราชวัง 
เมื่อพระชนมายุได้ 12 พรรษเศษ ได้เสด็จฯ ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ โดยได้ทรงรับการศึกษา
เบื้องต้นในวิชาทหาร วิชาพลเรือนและภาษาฝรั่งเศส ต่อมาได้ทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารบกที่
โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ เมื่อทรงส าเร็จวิชาการทหารแล้ว ทรงรับราชการอยู่พักหนึ่ง 
แล้วจึงทรงเข้ารับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกฎหมาย ที่วิทยาลัยไครสต์เชิช มหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ดจนจบปริญญา 

ในระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหา      
วชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ดังนั้นก่อนเสด็จนิวัติกลับ
ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติภารกิจในการเสด็จเยือนประเทศ 
ต่าง ๆ เพ่ือทรงศึกษางานและเจริญราชไมตรี ในยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เสด็จกลับถึงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2445 รวมเวลาที่ประทับ ณ ต่างประเทศรวม 9 ปี  

พระบาทสมเด็จพระมุงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติต่อจากสมเด็จพระ
ราชบิดา ซึ่งสวรรคต ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอดรัชกาลมี
เป็นอเนกประการ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การเศรษฐกิจ สื่อมวลชน อักษรศาสตร์
และศิลปะ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทันต่อความเจริญทางเทคโนโลยีของตะวันตกและ 
การขยายตัวเติบโตของสังคมไทย 

ในด้านการประพันธ์และอักษรศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น
กวีและนักเขียน พระราชนิพนธ์มีไม่น้อยกว่า 1,236 เรื่อง ซึ่งมีรูปแบบการแต่งหลากหลายประเภท 
ได้แก่ ร้อยกรอง บทละคร บทความ สารคดี นิทาน นิยาย เรื่องสั้ น บทชวนหัว พระราชด ารัส        
พระบรมราชโชวาท พระราชอัธยาศัยโปรดด้านอักษรศาสตร์เท่านั้น หากแต่ทรงใช้พระราชนิพนธ์เพ่ือ
สื่อพระราชด าริ พระราชประสงค์ พระราชปณิธาน และพระราชจินตนาการ ทั้งในการอนุรักษ์       
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยและถ่ายทอดวิทยาการความรู้
ความเจริญ และวัฒนธรรมของต่างชาติสู่คนไทยเพ่ือให้เป็นคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ และ  
ทันคนอีกด้วย 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระนามแฝงในงานพระราชนิพนธ์
มากกว่า 100 พระนาม ทั้งนี้ไม่ได้ทรงปิดบังแต่ประการใด พระนามแฝงจ านวนมากเป็นที่ทราบกันดี
ว่าเป็นพระนามแฝงของพระองค์ เช่น อัศวพาหุ รามจิตติ ศรีอยุธยา นายแก้วนายขวัญ พันแหลม พระ
ขรรค์เพชร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระนามแฝงภาษาอังกฤษ เช่น Young Tommy, Tom Toby, 
Dilton Marsh, Carlton H. Terris เป็นต้น 

พระราชนิพนธ์ที่มีเป็นจ านวนมากและหลากหลายประเภทนี้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชา
สามารถของพระองค์อันได้รับการยกย่องโดยทั่วไป ดังเช่น พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
(น.ม.ส.) ทรงสดุดีว่า 

...ธรรมดานักประพันธ์เมื่อถนัดทางใดก็มักจะท าได้เฉพาะในทางนั้นถ้าจะแต่งหนังสือ
ออกนอกทางไป อย่าว่าแต่ตรงกันข้าม เพียงแต่ผิดทางที่คุ้นก็ไปไม่ใคร่ได้แต่พระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 6 มีวงกว้างแทบจะโอบไปทั่วทุกประเภท การแต่งหนังสือไทยมีลักษณะแผกเพี้ยน
ห่างไกลกันโดยประการที่แสดงมาแล้ว จนท าให้ต้องกล่าวว่าบุรุษซึ่งมีความสามารถกว้างขวาง
ทั่วไปทุกแผนกแห่งการแต่งหนังสืออย่างพระองค์นั้นมีน้อยนัก... 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับพระสมัญญานามว่า“พระมหาธีรราช
เจ้า” เนื่องจากความเป็นปราชญ์ในทางอักษรศาสตร์ของพระองค์และใน พ.ศ. 2515 พระองค์ทรง
ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก (UNESCO) ให้ทรงเป็นนักปราชญ์ของโลก (กระทรวงศึกษาธิการ 2549: 390-391) 

 
3.3. ลักษณะค าประพันธ์ 
ความหมายของฉันท์ 
ค าว่า ฉันท์ มีความหมายสองอย่าง คือ ความหมายโดยเฉพาะหรือความหมายตรงกับ

ความหมายโดยนัยกว้าง ความหมายโดยเฉพาะ ฉันท์หมายถึงค าประพันธ์ชนิดหนึ่งที่บังคั บ 
เสียงหนัก (ครุ) เสียงเบา (ลหุ) ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก าหนดความหมายไว้ว่า  
ชื่อค าประพันธ์ประเภทหนึ่งที่วางค า ครุ ลหุ โดยวิธีต่าง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 335) ผู้รู้บาง
ท่านให้ค าอธิบายว่า ฉันท์คือลักษณะถ้อยค าที่กวีได้ร้อยกรองขึ้นให้เกิดความไพเราะซาบซึ้งโดย
ก าหนด คณะ ครุ ลหุ และสัมผัสไว้เป็นมาตรฐาน (ก าชัย ทองหล่อ, 2519: 619) 

ส่วนความหมายของฉันท์โดยนัยกว้าง ฉันท์หมายถึง ค าประพันธ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น 
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย หรือ ลิลิต ในลิลิตพระลอ มีค าว่า ฉันท์ ที่มีความหมายโดยนัยกว้าง ดังนี้ 
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   เป็นศรีแก่ปากผู้  ผจงฉันท์ 
  คือคู่มาลาสรร   เรียบร้อย 
  เป็นถนิมประดับกรรณ  ทุกเมื่อ 
  กลกระแจะต้องน้อย  หนึ่งได้แรงใจ 

ต าราอลังการศาสตร์ ของ วาคฺภฏฺ ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับค าประพันธ์ว่า ค าประพันธ์เป็น 
2 อย่าง คือ ร้อยกรองที่เป็นฉันท์ และไม่ได้ร้อยกรองเป็นฉันท์ (ป.ส. ศาสตรี, 2504: 5) ค าว่าฉันท์ใน
ที่นี้ก็หมายถึง ค าประพันธ์ซึ่งโบราณเรียกว่า ค ากานท์ หรือ ร้อยกรอง ที่ปัจจุบันใช้คู่กับค าว่า ร้อยแก้ว 

ความหมายของฉันท์ มีทั้ งความหมายโดยเฉพาะและความหมายโดยนัยกว้าง 
การเรียกค าประพันธ์ชนิดหนึ่งที่บังคับเสียงหนักเบา สั้นยาวว่า ฉันท์ เป็นความหมายโดยเฉพาะหรือ
ความหมายตรง แต่ความหมายของ ฉันทลักษณ์ มิได้หมายถึง ต าราว่าด้วยฉันท์เท่านั้น เพราะ
พจนานุกรม อธิบายว่า ต าราว่าด้วยค าประพันธ์ (ราชบัณฑิตยสถาน 2526: 246) ความหมายใน
ลักษณะนี้จึงเป็นความหมายโดยนัยกว้าง (มะเนาะ ยูเด็น 2548: 404) 

 
ลักษณะและข้อบังคับของฉันท์ 
ข้อบังคับของฉันท์ 
ฉันท์เป็นค าประพันธ์ที่บังคับเสียงหนัก (ครุ) เสียงเบา (ลหุ) โดยก าหนดค าครุลหุไว้ตาม

บัญญัติแต่ละชนิดของฉันท์ 
ค าลหุนั้นจะต้องเป็นค าที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกด  สระเสียงสั้นเรียกว่า 

รัสสระ และมาตราที่ไม่มีตัวสะกดเรียกว่า มาตรา ก กา หรือ แม่ ก กา ดังนั้นค าท่ีประสมด้วยสระเสียง
สั้นไม่มีตัวสะกดก็คือ ค าที่เป็นรัสสระในมาตรา ก กา นั่นเอง นอกจากนี้ค าที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวใน
ลักษณะเสียงเบาก็ถือเป็นค าลหุเช่นเดียวกัน เช่น ธ ณ บ ก็ ค าที่ประสมด้วยสระอ า ออกเสียงเบา 
โบราณก็นับเป็นค าลหุ 

ส่วนค าครุ เป็นค าที่มีตัวสะกดทั้งหมดในมาตราสะกดทั้ง 8 แม่ และค าที่ประสมด้วยสระ
เสียงยาว (ทีฆสระ) ไม่มีตัวสะกด (มาตรา ก กา) นอกจากนี้ยังมีค าที่ประสมด้วยสระ อ า, ใอ, ไอ และ 
เอา ด้วย 

สามารถสรุปเป็นตารางเพ่ือความเข้าใจง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้ 
เสียงหนัก ข้อสังเกต เสียงเบา ข้อสังเกต 

ครุ      
 

กก กบ กด 

ลหุ     ุ 

สระเสียงสั้น 
กน กม เกย เกอว กง ธ ณ บ ก็ 
สระเสียงยาว ไม่มีตัวสะกด 
อ า ใอ ไอ เอา 
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เรื่องมัทนะพาธา เป็นบทละครพูดค าฉันท์ แต่งด้วยฉันท์สลับกาพย์ และมีบทสนทนาเป็น
ร้อยแก้วธรรมดา ฉันท์ที่ใช้มีหลายชนิด ดังนี้ 

ฉันท์ 8 
   จิตรปทา มี 4  บท 
   วิชชุมมาลาฉันท์ มี 5  บท 

ฉันท์ 11 
   อินทรวิเชียร มี 147   บท 
   อุปชาติ  มี 80 บท 
   อุเปนทรวิเชียร มี 53 บท 
  สาลินี  มี 95 บท 
   รโธทธตา มี 32  บท 
   สวาคตา  มี 25 บท 
  อุปัฏฐิตา มี 59 บท 

ฉันท์ 12 
   กมล  มี 16 บท 
   โตฏก  มี 9 บท 
   ภุชงคประยาต มี 61 บท 
   อินทรวงศ์ มี 52 บท 
   ปิยังวทา  มี 13 บท 

ฉันท์ 13 
  วสันตดิลก มี 55 บท 
ฉันท์ 17 
  กันทักกันตา มี 18 บท 
ฉันท์ 18 
  กุสุมิตลดา มี 24 บท 
ฉันท์ 19 
  สัททุลวิกกีฬิต มี 12 บท 
  เมฆวิปฺผุชชิตา มี 6 บท 
ฉันท์ 20 
  อีทิสัง  มี 26 บท 
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ฉันท์ 21 
  สัทธรา   มี 10 บท 
ส่วนกาพย์ใช้ 3 ชนิด ได้แก่ 

กาพย์ยานี 11 มี 53 บท 
กาพย์ฉบัง 16 มี       319 บท 
กาพย์สุรางคนางค์ 28 มี  61 บท  
 

ส่วนร้อยแก้วใช้เฉพาะตอนที่เป็นบทสนทนาเนื่องจากบทละครเรื่องมัทนะพาธาเป็นบท
ละครพูดค าฉันท์ จึงไม่มีท านองเพลงคงมีแต่เพลงหน้าพาทย์เท่านั้น 

เพลงหน้าพาทย์ ในบทละครเรื่องมัทนะพาธา (ราชบัณฑิตสถาน 2552: 1-200 )  มีดังนี ้  
  เพลงเหาะ เพลงโอด เพลงพระยาเดิน เพลงสาธุการ เพลงคุกพาทย์  เพลง 

พระยาโศก เพลงตระสันนิบาต เพลงรัวฉิ่ง เพลงรัวสามลา เพลงรัว เพลงเชิด เพลงกลองโยน 
  เพลงเหาะ  เพลงหน้าพาทย์อยู่ในชุดโหมโรงเช้า ใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครู  ใน 

การแสดงโขนละครใช้บรรเลงประกอบกิริยาไปมาในอากาศของมนุษย์หรือเทวดา  ในการเทศน์
มหาชาติใช้เป็นเพลงประจ ากัณฑ์สักบรรพ 

    เพลงโอด  เพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงประกอบกิริยาร้องไห้ของตัวแสดงเมื่อมีความ
เศร้าโศกเสียใจ ยังมีเพลงโอดที่ออกส าเนียงตามเชื้อชาติของตัวละคร เช่น เพลงโอดจีน เพลงโอดมอญ  
นอกจากนี้ ยังมีเพลงโอดอีกเพลงหนึ่งที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาร้องไห้ด้วยความปลื้มปีติ เรียกว่า 
“เพลงโอดเอม”     

  เพลงพระยาเดิน  เพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงประกอบกิริยาไปมาของตัวละครผู้สูง
ศักดิ์ซึ่งจะไปมาผู้เดียวหรือมีบริวารตามก็ได้ แต่ต้องไปทางสถลมารคเท่านั้น เช่น ในการแสดงละครใน
เรื่องอิเหนา ตอนท้าวดาหาเดินทางไปใช้บน (แก้บน) เรื่องรามเกียรติ์ ตอนอินทรชิตขึ้นเฝ้าทศกัณฑ์  
ในการเทศน์มหาชาติใช้เป็นเพลงประจ ากัณฑ์วนปเวสน์     

   เพลงสาธุการ เพลงหน้าพาทย์ส าคัญอยู่ในชุดโหมโรงเย็นที่ถือกันว่าเป็นเพลงครูใช้ใน
การจับมือส าหรับผู้เริ่มเรียนปี่พาทย์เป็นเพลงแรก ใช้บรรเลงในความหมายที่เป็นมงคลตอนจุดเทียน
เพ่ือเริ่มพิธีการและพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู พิธีสงฆ์ ในการแสดงโขนละคร ใช้บรรเลงตอนที่มี
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ตอนไหว้พระ บวงสรวงเทพเจ้าในการเทศน์มหาชาติใช้เป็นเพลงประจ ากัณฑ์  
ทศพร     

   เพลงคุกพาทย์  เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครูเพ่ืออัญเชิญเทวดา
มาร่วมในพิธีในการแสดงใช้บรรเลงตอนแสดงการแผลงฤทธิ์ ในการเทศน์มหาชาติใช้เป็นเพลงประจ า
กัณฑจ์ุลพน   
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  เพลงตระสันนิบาต  เพลงหน้าพาทย์อยู่ในชุดใหม่โรงกลางวัน  ใช้บรรเลงในพิธีไหว้
ครูเพ่ืออัญเชิญครู เทพ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาร่วมในพิธี   

   เพลงรัว  เพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงในลักษณะต่าง ๆ กัน คือ 
   เพลงรัวลาเดียว  ใช้บรรเลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการแสดงโขน ละคร 

เช่น ร่ายเวทมนตร์ แสดงนิมิตต่าง ๆ 
  เพลงรัวธรรมดา คือ รัวลาเดียวที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงหน้าพาทย์ที่แสดงผลส าเร็จ

ของพิธีการหรือพิธีกรรมนั้น ๆ เช่น เพลงตระนิมิต เพลงตระนอน เพลงตระบองกัน 
  เพลงรัวเฉพาะ  เพลงที่มีท านองแตกต่างจากรัวธรรมดาและรัวลาเดียว ใช้บรรเลง

ต่อท้ายเพลงหน้าพาทย์บางเพลง เช่น เพลงบาทสกุณี เรียกว่า รัวท้ายเพลงบาทสกุณี เพลงพราหมณ์
เข้า เรียกว่า รัวท้ายเพลงพราหมณ์เข้า เพลงปลูกต้นไม้ เรียกว่า รัวท้ายเพลงปลูกต้นไม้ 

  เพลงรัวสามลา  เมื่อเป็นเพลงในชุดโหมโรงเย็น มีความหมายแทนการกราบไหว้บูชา 
ในการแสดงโขนละครใช้บรรเลงประกอบกิริยาแสดงอิทธิฤทธิ์ของตัวละครที่สูงศักดิ์ ในการเทศน์
มหาชาติใช้เป็นเพลงประจ ากัณฑ์จุลพน   

  เพลงเชิด  เพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงประกอบกิริยา เช่น การเดินทางระยะไกล ๆ 
รีบเร่ง สู้รบกัน มีลักษณะและชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้ 

  เพลงเชิดกลอง ใช้กลองทัดตีสลับกับตะโพนก ากับจังหวะมีท่วงท านองรุกเร้า 
น่าตื่นเต้น ในการเทศน์มหาชาติใช้เป็นเพลงประจ ากัณฑ์มหาพน  

  เพลงเชิดฉิ่ง ใช้ฉิ่งตีก ากับจังหวะ ไม่ใช้กลองทัด บรรเลงประกอบกิริยาไปมา 
  เพลงเชิดฉาน ใช้บรรเลงประกอบกิริยาไล่ตามหรือจับสัตว์ของผู้มีฤทธิ์ใช้เฉพาะกับ

ตัวพระ เช่น ในการแสดงโขนตอนพระรามตามกวาง ปัจจุบันใช้บรรเลงในพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญด้วย 

  เพลงเชิดนอก ใช้บรรเลงประกอบกิริยาไล่จับและต่อสู้กันระหว่างสัตว์กับสัตว์ เช่น 
ในการแสดงโขนตอนหนุมานจับนางเบญกาย ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาในการแสดงหนังใหญ่
ใช้เพลงนี้ในชุดจับลิงหัวค่ า  
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 รูปแบบ ได้แก่ การเริ่มเรื่อง  ด าเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง  การจัดแบ่งเป็นตอน ๆ  
การกล่าวแนะน าตัวละคร 

บทละครเรื่องมัทนะพาธา แบ่งออกเป็น 5 องก์ด้วยกัน 
องก์ที่ 1 

ลานหน้ามุขเด็จแห่งวิมานของสุเทษณะเทพบุตร์ บนสวรรค์ 
องก์ที่ 2 

   ตอนที่ 1  ในกลางหิมะวัน 
   ตอนที่ 2  ทางเดิรในดง 

  ตอนที่ 3  ลานหน้าอาศรมของพระกาละทรรศิน 
องก์ที่ 3 
  ลานหน้าอาศรมของพระกาละทรรศิน 
องก์ที่ 4 

   ตอนที่ 1  สวนหลวงข้างพระราชวัง ในกรุงหัสตินาปุระ 
  ตอนที่ 2  ริวรั้วค่ายหลวง ต าบลกุรุเกษตร์ 
  ตอนที่ 3  สวนหลวงข้างพระราชวัง ในกรุงหัสตินาปุระ 
องก์ที่ 5 

   ตอนที่ 1  พลับพลาในค่ายหลวงที่ต าบลกุรุเกษตร์ 
   ตอนที่ 2  ในกลางหิมะวัน 

   
3.4 บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
“มัทนะพาธาต านานดอกกุหลาบ เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหา วรรณศิลป์และ

สังคมวัฒนธรรม ความบันเทิง ส่วนแก่นเรื่องและชื่อเรื่องมีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกับพุทธวจนะ
ที่ว่า “ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีความทุกข์” และได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดของ 
บทละครพูดค าฉันท์ จึงได้รับการคัดเลือกให้น ามาใช้เป็นบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ข้อคิดและคติสอนใจในเรื่องความรักและมองเห็นคุณค่าของเรื่องที่สามารถ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยสรุปได้ดังนี้ (วราภรณ์ บ ารุงกุล 2522: 148-201) 

การเริ่มเรื่อง  
บทละครเรื่องนี้เริ่มเรื่องโดยกล่าวถึงสุเทษณ์เทพบุตรตรมฤทัย เพราะรักนางมัทนาแต่

นางไม่รักตอบ ไม่ว่าจิตระเสนจะให้คนธรรพ์และเหล่าอัปสรร่ายร าถวาย หรือจิตระรถจะน าภาพ
นางงามจากแหล่งต่าง ๆ มาให้ดู สุเทษณ์ก็ไม่โปรดทั้งสิ้น 
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เนื้อเรื่อง   
  เมื่อสุเทษณ์ไม่โปรดสิ่งต่าง ๆ ที่มีผู้น ามาถวาย จิตระรถจึงน ามายาวินมาเฝ้า มายา

วินได้สะกดจิตนางมัทนามาเฝ้าสุเทษณ์  สุเทษณ์ขอความรักจากนางอีก นางมัทนาก็ยังคงยืนกราน
ปฏิเสธเหมือนเดิม  สุเทษณ์กริ้วมากจึงสาปนางไปจุติในโลกมนุษย์  นางมัทนาขอก าเนิดเป็นดอก
กุหลาบ ด้วยความรักที่สุเทษณ์มีต่อนาง พระองค์จึงเปิดโอกาสให้นางกลายร่างเป็นมนุษย์ทุกวันเพ็ญ 
และเมื่อใดนางมีความรักนางก็จะได้เป็นมนุษย์ตลอดไป และนางต้องได้รับทุกข์เพราะความรัก เมื่อ
นางอ้อนวอนต่อสุเทษณ์ โทษทัณฑ์จึงจะสิ้นสุดลง 

  นางมัทนาลงมาเกิดเป็นกุหลาบ พระกาลทรรศินมุนีจึงเชิญมาปลูกไว้ใกล้อาศรมทุก
วันเพ็ญนางก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์คอยปรนนิบัติพระมุนี 

  วันเพ็ญกลางเดือน  ท้าวชัยเสนประพาสป่าและไปพักแรมใกล้อาศรม พระองค์จึงได้
พบกับนางมัทนาและเกิดรักใคร่กันขึ้น นางมัทนากลายร่างเป็นมนุษย์ พระมุนีจัดงานวิวาห์ให้บุคคลทั้ง
สองท้าวชัยเสนพานางมัทนากลับไปยังเมืองหัสตินาปุระ แต่พระองค์มีมเหสีอยู่แล้ว พระองค์จึงพา  
นางมัทนาไปอยู่ที่ต าหนักสวนหลวงใกล้พระราชวัง พระองค์ไม่กลับเข้าวังเลย นางจัณฑีรู้ข่าวจึงให้ 
นางค่อมอราสีมาสืบเรื่องราว แต่นางค่อมถูกศุภางค์ทหารคนสนิทของท้าวชัยเสนขัดขวางไว้ จึงโกรธ
แค้นคิดพยาบาทศุภางค์ 

  นางจัณฑีรู้ข่าวจากนางค่อมก็เข้ามาในสวนหลวง พบท้าวชัยเสนกับนางมัทนาพอดี 
นางจึงตัดพ้อต่อว่าท้าวชัยเสน ครั้นเห็นท้าวชัยเสนโปรดปรานนางมัทนา นางจึงขู่ว่าจะน าความไปทูล
ท้าวมคธราชบิดาของนาง  ท าให้ท้าวชัยเสนกริ้วมาก 

  ท้าวมคธยกทัพมาตามที่ราชธิดาขอร้อง ท้าวชัยเสนจึงออกรบ และเป็นฝ่ายมีชัย
ระหว่างพักรบ พระองค์พร้อมด้วยทหารคนสนิท คือ ศุภางค์กับนันทิวรรธนะก็เดินทางกลับเมืองได้พบ
พราหมณ์วิทูรก าลังท าเสน่ห์ ท้าวชัยเสนหลงเชื่อค าพูดและหลักฐานที่ปรากฏว่า นางมัทนานอกใจ
พระองค์ไปรักใคร่กับศุภางค์ และคิดร้ายต่อพระองค์ด้วยความหึงหวงขุ่นเคืองท าให้พระองค์สั่งให้
ศุภางค์น านางไปประหาร ครั้นศุภางค์เตือนสติพระองค์กลับกริ้ว และสั่งให้นันทิวรรธนะน าบุคคลทั้ง
สองไปประหาร พระองค์สั่งเนรเทศนางปริยัมวะทาสาวใช้ของนางมัทนา สั่งจ าคุกนางเกศินี (สาวใช้ที่
นางจัณฑีส่งมาร่วมมือกับพราหมณ์วิทูร) ไว้สามปีและสั่งให้น าตัวพราหมณ์วิทูรไปแห่ประจานแล้ว
เนรเทศไป  แล้วพระองค์ก็กลับไปยังกองทัพโดยไม่สนใจนางจัณฑีเจ้าของแผนการนี้เลย 

  ท้าวชัยเสนมีชัยในการรบ ก่อนกลับเมืองพราหมณ์วิทูรขอเข้าเฝ้าทูลความจริงทุก
อย่างให้ท้าวชัยเสนทราบ ท าให้พระองค์เสียพระทัยมากจนจะท าลายพระองค์เอง แต่นันทิวรรธนะ
ห้ามไว้ทัน พร้อมทั้งบอกให้พระองค์ทราบว่านางมัทนายังมีชีวิตอยู่ และได้กลับไปอยู่ในป่ากับพระมุนี
แล้ว ส่วนศุภางค์ก็ตายอย่างสมเกียรติในสนามรบ ท้าวชัยเสนจึงมีทั้งความดีใจและเสียใจ พระองค์ได้
ให้อภัยพราหมณ์วิทูร แต่ให้ท าพิธีประถมกรรมม์ท้าวมคธเอาโลหิตมาล้างพระบาท แล้วให้นางจัณฑี
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ทูนเศียรท้าวมคธออกจากเมืองไป ส่วนนางค่อมอราลีเจ้าอุบายถูกเฆี่ยนสามยก สักหน้าผาก ตัดหู  
ตัดจมูก แล้วเนรเทศไปจากเมืองเช่นกันแล้วท้าวชัยเสนเตรียมเดินทางไปรับนางมัทนากลับเมือง 

  ส่วนนางมัทนายังคงจงรักภักดีต่อท้าวชัยเสน จึงต้องการให้พระองค์มารับนาง
กลับไปอยู่ด้วยดังเดิม นางได้ท าพิธีเชิญสุเทษณ์ให้มาช่วยเหลือ สุเทษณ์ปรากฏพระองค์ และได้ขอ
ความรักจากนาง พร้อมทั้งชวนนางกลับไปสู่สวรรค์ ครั้นนางปฏิเสธสุเทษณ์ก็โกรธและเกิดความเห็น
แก่ตัว ไม่ต้องการให้ใครได้นางไปเช่นกัน พระองค์จึงสาปนางให้เป็นดอกกุหลาบตลอดกาล เมื่อ 
นางมัทนากลายร่างเป็นกุหลาบท้าวชัยเสนก็มาถึงพอดี นางปริยัมวะทาซึ่งได้ยินค าโต้ตอบของสุเทษณ์
กับนางมัทนา ได้เล่าเรื่องให้ท้าวชัยเสนทราบท าให้ท้าวชัยเสนเศร้าโศกมาก พระองค์จึงขอต้นกุหลาบ
ไปปลูกในวัง พร้อมทั้งขอพรว่า ขอให้กุหลาบอย่าได้โรยราตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระมุนีให้
พรนั้นพร้อมทั้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้กุหลาบจงมีอยู่ในโลกตลอดกาล เพ่ือเป็นเครื่องหมายของความรัก
ระหว่างชาย-หญิง 

   
  การปิดเรื่อง 
  เรื่องจบลงโดยท้าวชัยเสน พร้อมทั้งข้าราชบริพารได้น าต้นกุหลาบมัทนากลับไปยัง

กรุงหัสตินาปุระ 
  การปล่อยตัวละคร 
  บทละครเรื่องมัทนะพาธานี้ ตัวละครที่เป็นแกนส าคัญคือ นางมัทนา ดังนั้นเรื่องจึง

เริ่มบนสวรรค์ เมื่อสุเทษณ์ไม่ได้ความรักตอบจากนางมัทนา พระองค์จึงสาปให้นางลงมาเกิดเป็น
กุหลาบในโลกมนุษย์  ตัวละครบนสวรรค์ได้แก่ จิตระเสน จิตระรถ คนธรรพ์ อัปสร และมายาวิน  
มีบทบาทเล็กน้อยในฐานะบริวารของสุเทษณ์ บทบาทของมายาวินมีเพ่ือช่วยให้ทุกคนได้รู้ว่าสุเทษณ์
กับนางมัทนาเคยมีบุพพกรรมร่วมกันมา นางจึงปฏิเสธพระองค์เสมอ นอกจากนี้มายาวินยังเป็นผู้เสนอ
ชื่อดอกกุหลาบให้สุเทษณ์รู้ นางมัทนาจึงได้เกิดเป็นดอกไม้นี้ 

  เมื่อนางมัทนาลงมาเกิดในโลกมนุษย์ พระกาละทรรศินมุนี นาค ศุน โสมทัต ลูกศิษย์
ของพระมุนีก็มีบทบาทเกี่ยวข้องกับนาง ต่อมาท้าวชัยเสน ศุภางค์ นางจัณฑี นางค่อมอราลี  
นางปริยัมวะทา พราหมณ์วิทูร นางเกศินี ท้าวมคธ และนันทิวรรธนะก็เข้ามามีบทบาทช่วยให้เรื่อง
ด าเนินไปอย่างเหมาะสมตามล าดับเหตุการณ์ และอย่างสมเหตุสมผล เพราะการกระท าของตัวละคร
ทุกตัวต่างเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน การปล่อยตัวละครจึงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อ 
การด าเนินเรื่อง 

  โครงเรื่อง 
  โครงเรื่อง คือ การรวมเอาสถานการณ์และเหตุการณ์ส าคัญที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์

กัน มีปัญหา การแก้ปัญหา และจุดจบของเรื่อง 
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โครงเรื่องของบทละครเรื่องมัทนะพาธาเป็นเรื่องของเทพธิดาที่ถูกเทพบุตรสาปให้ไปเกิด
เป็นดอกกุหลาบในเมืองมนุษย์ และมีโอกาสกลับเป็นมนุษย์ได้ในวันเพ็ญของทุกเดือน นางพบรักกับ
กษัตริย์หนุ่มที่มาประพาสป่า เมื่อเข้าไปอยู่ในวัง ถูกมเหสีเดิมกลั่นแกล้งจนนางต้องกลับมาอยู่กับพระ
มุนีในป่าตามเดิม ภายหลังนางท าพิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากเทพบุตร แต่นางท าให้เทพบุตร
กริ้วมากจึงถูกสาปเป็นดอกกุหลาบชั่วนิรันดร์ 

การด าเนินเรื่อง 
การด าเนินเรื่อง คือ การที่ผู้แต่งค่อย ๆ ด าเนินเรื่องไปสู่ปัญหาทีละน้อยจนเข้มข้นถึงจุด

สุดยอดที่เรียกว่าจุดไคลแมกซ (Climax) แล้วก็คลี่คลายเรื่องลงอย่างเรียบร้อย การด าเนินเรื่องมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การเริ่มเรื่อง   
เรื่องมัทนะพาธาเริ่มเรื่องโดยกล่าวถึงเหตุการณ์บนสวรรค์ สุเทษณ์เทพบุตรทุกข์ระทมใจ

ที่นางมัทนาไม่รับรักพระองค์ แม้เข้าเฝ้าจะจัดการแสดงให้ชม สุเทษณ์ก็ไม่โปรดทั้งสิ้น 
ปัญหาที่เริ่มปรากฏ 
เมื่อนางมัทนาลงมาเกิดเป็นดอกกุหลาบ พระมุนีกาละทรรศินเชิญต้นกุหลาบมาปลูกข้าง

พระอาศรม ในวันเพ็ญที่นางมัทนากลายร่างเป็นมนุษย์ ด้วยความบังเอิญท้าวชัยเสนมาประพาสป่า
และได้พบนาง ทั้งคู่เกิดรักกัน 

ความยุ่งยาก 
 เรื่องทวีความยุ่งยากมากขึ้นเมื่อท้าวชัยเสนกับนางมัทนารักกันศุภางค์และพระมุนี       

รู้ความจริงว่าท้าวชัยเสนมีมเหสีแล้ว แต่ก็ไม่สามารถขัดขวางได้ พระมุนีจึงท าพิธีวิวาห์ให้  นางจัณฑี
ทราบความจึงโกรธแค้นและหึงหวง แล้วนางก็หาทางแก้แค้นแจ้งข่าวให้ท้าวมคธราชบิดายกทัพมาตี
เมืองหัสตินาปุระของท้าวชัยเสน สงครามระหว่างเมืองทั้งสองจึงเกิดข้ึน 

จุดสุดยอด 
  พระนางจัณฑีวาอุบายจนท้าวชัยเสนกริ้วนางมัทนาและศุภางค์ พระองค์สั่งให้ 

นันทิวรรธนะน าทั้งสองไปประหาร และลงโทษบุคคลอ่ืน ๆ อีกหลายคน ครั้นทราบความจริงทั้งหมด 
ท้าวชัยเสนก็เดินทางไปขอรับนางมัทนาจากพระมุนี ในขณะเดียวกันนางก าลังท าพิธีอ้อนวอนสุเทษณ์ 
ขอให้ท้าวชัยเสนมารับนางกลับ สุเทษณ์กริ้วก็สาปให้นางเป็นกุหลาบตลอดกาล  ท้าวชัยเสนมาช้าไป
จึงพบกับความผิดหวังทุกข์ระทมเป็นเครื่องตอบแทนความมีพระทัยเบาของพระองค์อย่างสาสม
เช่นกัน 

 จุดคลี่คลาย 
 เมื่อนางมัทนากลายเป็นกุหลาบ ปัญหาต่าง ๆ ก็ยุติลง ท้าวชัยเสนขอต้นกุหลาบ และพร

จากพระมุนี แล้วพระองค์ก็เดินทางกลับเมือง 
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 ตัวละคร 
 ตัวละครที่ส าคัญในเรื่องมัทนะพาธามีไม่มากนัก แต่ทุกตัวก็มีความส าคัญในการด าเนิน

เรื่อง แม้บางตัวจะมีบทบาทเพียงเล็กน้อย แต่ก็เป็นบทบาทที่ช่วยให้เรื่องด าเนินไปตามโครงเรื่อง และ
ช่วยให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ 

 นางมัทนา  เป็นตัวละครที่ส าคัญที่สุด เพราะชีวิตของนางเป็นที่มาแห่ง “ต านานดอก
กุหลาบ นางมัทนามีคุณสมบัติเด่น ๆ หลายประการ เช่น มีรูปโฉมงดงาม  มีความฉลาดในการเจรจา  
มีความจริงใจและมีน้ าใจซื่อตรงมั่นคง 

 ความเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติ ท าให้นางมัทนาเป็นที่รักของบุคคลหลาย
คน และเพราะความมีน้ าใจซื่อตรงมั่นคงต่อชายเดียว ท าให้นางต้องกลายเป็น “กุหลาบ” เครื่องหมาย
แห่งความรักของชายและหญิงไปชั่วนิจนิรันดร์ 

 สุเทษณ์เทพบุตร  เป็นเทพบุตรยิ่งใหญ่ในสวรรค์ พระองค์รักนางมัทนายิ่งนัก แต่ก็ไม่ได้
รับความรักตอบจากนาง ทั้งนี้เพราะผลกรรมที่พระองค์ท าแต่ชาติปางก่อน  สุเทษณ์มีคุณสมบัติเด่น ๆ 
เช่น  มีฤทธิ์สามารถสาปผู้อ่ืนได้ม่ันคงในความรัก และเอาแต่ใจตนเองและเห็นแก่ตัว 

 ท้าวชัยเสน  เป็นกษัตริย์แห่งกรุงหัสตินาปุระ ได้อภิเษกกับนางจัณฑีราชบิดาท้าวมคธ 
ด้วยเหตุผลทางการเมือง ท้าวชัยเสนจึงไม่โปรดนาง กลับรักใคร่นางมัทนาซึ่งพระองค์พบในป่า 
คุณสมบัติเด่น ๆ ของท้าวชัยเสน เช่นมีรูปงามและมีกิริยาสง่างาม ท าตามความพอใจของตนเอง ขาด
เหตุผล ไม่รอบคอบ มีวาจาไพเราะอ่อนหวานและมั่นคงต่อความรัก 

 พระกาละทรรศินมุนี  เป็นผู้เล็งญาณรู้ความจริงเกี่ยวกับ “ต้นกุหลาบ” จึงเชิญไปปลูก
ไว้ข้างอาศรมและประคบประหงมเลี้ยงดูด้วยความรักและเมตตา  พระมุนีมีวาจาไพเราะอ่อนหวาน  

 พระกาละทรรศินมุนี จึงเป็นตัวละครส าคัญที่รู้ความจริงเกี่ยวกับ “ต้นกุหลาบ” จึงเชิญ
ไปปลูกไว้ข้างอาศรมและเมื่อกุหลาบกลายเป็นมัทนาก็คอยช่วยเหลือนางมัทนาและช่วยให้เรื่องด าเนิน
ไปอย่างสมเหตุสมผล เช่น การมีญาณรู้เหตุการณ์ในอดีตและอนาคตช่วยให้ท่านช่วยเหลือนางมัทนา
ได้ทันกาล การมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ท่านให้พรให้ดอกกุกลาบมีอยู่คู่โลกตลอดไป  ท าให้เรื่องนี้ด าเนิน
เรื่องได้เหมาะสมกับเป็นเรื่อง “ต านานของดอกกุหลาบ” 

 ศุภางค์  เป็นทหารคนสนิทของท้าวชัยเสน มีความจงรักภักดีต่อท้าวชัยเสนยิ่งนัก เห็น
ได้จากการตามเสด็จท้าวชัยเสนไปทุกแห่ง เมื่อท้าวชัยเสนรักกับนางมัทนา ศุภางค์รู้ดีว่าจะต้องมี
ปัญหาเกิดขึ้น เพราะท้าวชัยเสนมีมเหสีแล้วแต่ด้วยความจงรักภักดีต่ อเจ้านาย ศุภางค์ก็ไม่ 
ปริปากให้ใครรู้เรื่องเลย คุณสมบัติเด่น ๆ ของศุภางค์ เช่นความมีเหตุผล และกล้าแสดงความคิด  

 นันทิวรรธนะ  เป็นทหารคนสนิทอีกคนหนึ่งของท้าวชัยเสน เป็นผู้ที่ท้าวชัยเสนให้น าตัว
ศุภางค์และนางมัทนาไปประหาร  ด้วยความฉลาดและมีเหตุผลแทนที่นันทิวรรธนะจะประหารบุคคล
ทั้งสอง กลับปล่อยไปเพราะเข้าใจดีว่าท้าวชัยเสนรักนางมัทนามาก แต่ที่พระองค์สั่งการทุกอย่างด้วย
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อารมณ์หุนหันพลันแล่น  คุณสมบัติเด่น ๆของนันทิวรรธนะ เช่น เป็นคนฉลาดเข้าใจชีวิต รู้จัก
วิเคราะห์เหตุการณ์อย่างถูกต้อง และมีความจงรักภักดี 

 นางปริยัมวะทา  เป็นผู้ที่ท้าวชัยเสนส่งมารับใช้นางมัทนาในต าหนักสวนหลวงข้าง
พระราชวัง นางมีความจงรักภักดีต่อนางมัทนา เพราะนิยมคุณสมบัติของนางมัทนาที่ “ประเสริฐแท้
และควรเคียง พระองค์ผู้ประเสริฐชาย” 

 เมื่อนางมัทนากลายเป็นต้นกุหลาบไปต่อหน้าต่อตา  นางปริยัมวะทาได้วิ่งเข้าไปร้องไห้
คร่ าครวญแสดงความอาลัยด้วยรัก นางเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนางมัทนาให้ท้าวชัยเสน
ฟัง ท้าวชัยเสนเห็นความจงรักภักดีจึงรับนางกลับไปด้วย 

 นางจัณฑี  เป็นราชบิดาของท้าวมคธ ได้อภิเษกกับท้าวชัยเสนเพราะเหตุผลทางการ
เมือง นางมีลักษณะ เช่น มีวาจาไม่รื่นหู  ชอบพูดประชดประชัน  ไม่รู้จักเอาใจพระสวามี ความไม่
ฉลาดในการเลือกสรรค าพูด เป็นต้น  นางจัณฑีเป็นตัวละครที่ท าให้นางมัทนาพบวิบากกรรม และท า
ให้ตนเองพบความพินาศเช่นกัน 

 ท้าวมคธ  เป็นพระราชธิดาของนางจัณฑี  ชอบพอกับพระราชธิดาของท้าวชัยเสน ทั้ง
สองจึงหมั้นหมายราชโอรสราชธิดากันไว้  เป็นเหตุให้ท้าวชัยเสนต้องอภิเษกกับนางจัณฑี  ท้าวมคธมี
คุณสมบัติดังนี้ท้าวมคธรักลูกมาก พระองค์จึงเชื่อลูกยกทัพมาตีเมืองหัสตินาปุระ  ตามที่นางจัณฑีส่ง
ข่าวไปให้ทราบ ถ้าท้าวมคธไม่รักลูกมากเกินไป  พระองค์คงจะใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอ่ืน ๆ  

 นางอราลี  เป็นสาวใช้ของนางจัณฑี มีร่างกายพิการ มีนิสัยชอบยุแหย่ มีวาจาก้าวร้าว
ข่มขู่ และด้วยความเจ้าเล่ห์เพทุบายของนางค่อมอราลีทั้งสิ้น นางเป็นผู้ก าหนดว่า นางจัณฑี พราหมณ์
วิทูร และนางเกศินีจะพูดหรือแสดงตัวตอนใดบ้างเมื่อความจริงถูกเปิดเผยขึ้น นางจึงได้รับผลกรรม 

 นางเกศินี  เป็นสาวใช้ของนางจัณฑี เป็นผู้ที่นางค่อมก าหนดให้ร่วมกระท าแผนการกับ
พราหมณ์วิทูร นางเกศินีมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตน จึงยอมท าทุกอย่างตามที่นายสั่ง โดยไม่
ค านึงว่าสิ่งนั้นผิดและก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือไม่   

 พราหมณ์วิทูร  เป็นชาวมคธ แต่เข้ามาอยู่ในเมืองหัสตินาปุระ จึงถูกนางจัณฑีขอร้อง
แกมขู่บังคับให้ท าอุบายกลั่นแกล้งนางมัทนา ทั้ง ๆ ที่พราหมณ์ไม่เต็มใจ เพราะกลัวจะได้รับโทษจาก
ท้าวชัยเสน  

ฉาก  หมายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนบรรยากาศที่
ช่วยเสริมให้เห็นลักษณะตัวละคร และช่วยให้เนื้อหาเรื่องเด่นชัดสมจริง ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ 
แจ่มแจ้งและรวดเร็วขึ้น ทั้งยังช่วยให้การด าเนินเรื่องเป็นไปอย่างเหมาะสม 
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ฉากในบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ใช้สถานที่เพียง 7 แห่งด้วยกันคือ  
1. ฉากบนสวรรค์ วิมานของสุเทษณ์เทพบุตร 
2. ฉากในกลางหิมะวัน 
3. ฉากทางเดินในดง 
4. ฉากอาศรมของพระกาละทรรศินซึ่งอยู่กลางหิมะวัน 
5. ฉากในสวนหลวงข้างพระราชวัง, ในกรุงหัสติมาปุระ 
6. ฉากริวรั้วค่ายหลวง ต าบลกุรุเกษตร์ 
7. ฉากพลับพลาในค่ายหลวงที่ต าบลกุรุเกษตร์ 

เนื่องจากบทละครเรื่องมัทนะพาธาเป็นบทละครพูดค าฉันท์ และใช้แสดงบนเวทีจริง ๆ 
ดังนั้นการบรรยายฉากจึงบรรยายด้วยความเรียงร้อยแก้ว เพ่ือว่าเวลาน าไปแสดงจะได้จัดฉากได้
ถูกต้องตามท่ีผู้แต่งต้องการ เช่น 

   ฉากบนสวรรค์, ลานหน้ามุขเด็จวิมานของสุเทษณ์เทพบุตร มีดังนี้ 
สุเทษณ์เทพบุตร, เอกเขนกอยู่บนเตียงที่บนมุขเด็จ, มีนางอัปสรอยู่งานพัดคน 1 ; จิตระ

เสนนั่งอยู่หน้ามุขเด็จ, และมีบริวารของสุเทษณ์นั่งรายเป็นแถวทั้งสองข้างเวที, กลางเวทีมีพวก
คนธรรพ์ส ารับ 1 ; ถือช่อดอกไม้ทั้ง 2 มือ ทุกคน . พิณพาทย์ท าเพลงโหมโรงจนถึงเวลาควรจะเปิด
ม่าน, จึ่งท าเพลงเหาะ, พอเปิดม่าน, พวกคนธรรพ์ก็เริ่มร้องและร าอย่างแบบร าโคม, ดนตรีเล่นคลอ
เสียงไปตลอด, ไม่ต้องรับ 

      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    
แนวคิดของเรื่อง 
 แนวคิดของบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา คือ ความรักน ามาซึ่งความทุกข์ ตรง

ตามพุทธวจนะว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์โดยแท้ ไม่ว่าจะเป็นความรักของหนุ่มสาว บ่าวต่อนาย หรือพ่อ
ต่อลูก เช่น 

 สุเทษณ์รักนางมัทนาแต่นางไม่รักตอบ  สุเทษณ์โกรธจึงสาปนางให้ลงไปรับกรรมในโลก
มนุษย์ ส่วนสุเทษณ์ก็ตรอมตรมใจ 

 ท้าวชัยเสนรักนางมัทนา แต่กลับมาม าให้นางต้องพบความทุกข์ เพราะท้าวชัยเสนมี
มเหสีคือนางจัณฑีอยู่แล้ว นางมัทนาจึงถูกกลั่นแกล้ง แทนที่ท้าวชัยเสนจะเข้าใจนาง ก็กลับเข้าใจผิด 
เพราะรักนางมากจึงหึงหวงโกรธแค้น จนขาดสติไตร่ตรองให้รอบคอบ พระองค์สั่งประหารนาง ใน
ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทุกข์ตรมอย่างหนัก 
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 นางมัทนาจงรักภักดีต่อท้าวชัยเสนอย่างไม่เสื่อมคลาย นางทนไม่ได้ต้องอ้อนวอนขอ
ความช่วยเหลือจากสุเทษณ์ และผลที่ได้รับนางต้องกลายเป็นดอกกุหลาบตลอดกาล นางหมดโอกาส
จะได้พบและมีความสุขกับท้าวชัยเสนอีก 

 นางจัณฑีรักท้าวชัยเสน จึงหึงหวงและหาทางกลั่นแกล้งนางมัทนา เป็นเหตุให้ 
ท้าวมคธราชบิดาพบจุดจบ ส่วนตัวนางเองก็ได้รับผลกรรมถูกเนรเทศจากเมือง 

 ท้าวมคธรักและเชื่อลูก พระองค์จึงยกกองทัพมาเพ่ือช่วยลูก แต่ผลที่ได้รับคือ 
ความตาย 

 ศุภางค์จงรักภักดีต่อท้าวชัยเสน จึงเตือนสติท้าวชัยเสนเมื่อพระองค์สั่งประหาร  
นางมัทนา แต่ผลที่ได้รับคือศุภางค์กลับถูกสั่งประหารไปด้วยอีกคนหนึ่ง 

 กล่าวได้ว่า ความรักที่ปรากฏในเรื่ องมัทนะพาธา มักพาให้บุคคลนั้น ๆ ต้องพบ 
ความทุกข์ ความพินาศ ในลักษณะต่าง ๆ กัน 

 
เนื้อเรื่องย่อ บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา   
มัทนะพาธาเป็นเรื่องสมมุติว่าเกิดในอินเดียโบราณ 
  องก์ที่ 1  กล่าวถึงเหตุการณ์บนสวรรค์ เทพบุตรสุเทษณ์หลงรักเทพธิดามัทนา แต่

นางไม่ปลงใจด้วยสุเทษณ์จึงขอให้วิทยาธรมายาวินใช้เวทมนตร์สะกดเรียกนางมา มัทนาเจรจาตอบ   
สุเทษณ์อย่างคนที่ไม่รู้สึกตัว สุเทษณ์จึงไม่โปรด เมื่อขอให้มายาวินคลายมนตร์ มัทนาก็รู้สึกตัวและ
ตอบปฏิเสธสุเทษณ์ สุเทษณ์โกรธจึงสาปให้เธอจุติไปเกิดเป็นดอกกุหลาบในโลกมนุษย์ สุเทษณ์ก าหนด
ว่า ให้กุหลาบดอกนั้นกลายเป็นมนุษย์เฉพาะวันเพ็ญเพียงวันและคืนเดียว ต่อเมื่อมีความรักจึงจะพ้น
สภาพจากเป็นดอกไม้ และหากเป็นทุกข์เพราะความรัก ก็ให้วิงวอนต่อพระองค์ พระองค์จะช่วย 

  องก์ท่ี 2  เป็นฉากกลางป่าหิมะวันซึ่งมีต้นกุหลาบ “มัทนา” ขึ้นอยู่ ฤษีกาละทรรศิน
ขุดไปปลูกไว้ที่อาศรม เมื่อมัทนากลายเป็นมนุษย์ก็เลี้ยงดูรักใคร่เหมือนลูก  ท้าวชัยเสนกษัตริย์แห่ง
เมืองหัสตินาปุระเสด็จไปล่าสัตว์ ได้พบมัทนาก็เกิดความรัก 

  องก์ที่ 3  เป็นฉากลานหน้าอาศรมพระกาละทรรศิน  ชัยเสนออกมาร าพึงถึง 
ความรักท่ีมีต่อมัทนาและแอบได้ยินมัทนาร าพันถึงความรักท่ีนางมีต่อชัยเสนเช่นกัน ทั้งสองสาบานรัก
ต่อกัน มัทนาจึงไม่ต้องกลับไปเป็นกุหลาบอีก พระกาละทรรศินท าพิธีแต่งงานให้ชัยเสนและมัทนา 

  องก์ที่ 4  เป็นฉากในกรุงหัสตินาปุระ ชัยเสนอยู่กับมัทนาอย่างมีความสุข พระนาง
จัณฑีมเหสีของชัยเสนหึงและแค้นใจมาก จึงขอให้พระบิดาซึ่งเป็นราชาแคว้นมคธยกทัพมาตี 
หัสตินาปุระ จัณฑียังใช้ให้นางค่อมข้าหลวงท ากลอุบายว่ามัทนารักกับศุภางค์ทหารเอกของชัยเสน  
ชัยเสนหลงเชื่อจึงสั่งให้ประหารมัทนาและศุภางค์ 
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  องก์ที่ 5  ตอนแรกเป็นฉากพลับพลาในค่ายหลวง พราหมณ์วิทูรเข้าเฝ้าชัยเสนแล้ว
สารภาพผิดว่าตนเป็นหมอเสน่ห์ที่ร่วมท าอุบายให้จัณฑี  ชัยเสนรู้ว่ามัทนาและศุภางค์ไม่มีความผิดก็
เสียใจมาก นนทิวรรธน์อ ามาตย์เอกจึงทูลความจริงว่าได้ปล่อยมัทนาไป และโสมทัตต์ศิษย์ของ  
พระ กาละทรรศินได้พานางกลับไปอยู่ในป่าหิมะวัน  ส่วนศุภางค์ก็เป็นอิสระเช่นกันและได้ออกต่ อสู้
กับข้าศึกจนตายอย่างทหารหาญ ชัยเสนสรรเสริญศุภางค์และสั่งให้นนทิวรรธน์เตรียมขบวนไปรับนาง
มัทนา 

  ตอนต่อมาเป็นฉากกลางป่าหิมะวัน มัทนาทูลขอให้สุเทษณ์รับนางกลับไปสวรรค์  
สุเทษณ์ขอให้นางรับรักตนก่อน แต่มัทนายังคงปฏิเสธ สุเทษณ์กริ้วจึงสาปให้มัทนาเป็นกุหลาบ
ตลอดไป ชัยเสนมาถึงแต่ก็ไม่ทันการณ์ จึงได้แต่น าต้นกุหลาบกลับไปยังเมืองหัสตินาปุระ 

  ตอนที่เลือกมาให้เรียนนี้อยู่ในองก์ที่ 1  กล่าวในเหตุการณ์เมื่อมายาวินท าพิธีสะกด
พามัทนามาพบสุเทษณ์ ไปจนจบองก์เมื่อสุเทพณ์สาปมัทนา  
 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทย 

4.1 จิตวิทยาการสอนภาษาไทย 
จิตวิทยาการการเรียนรู้และการน าหลักจิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยมีความจ าเป็นส าหรับครูภาษาไทยเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์การเรียนให้ให้กับผู้เรียนจ าเป็นต้องเข้าใจหลักการที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ทักษะและมีพัฒนาการทางภาษาไทยที่ดี  หลักจิตวิทยาที่ครูภาษาไทยควรทราบและควร
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีหลายประการ ในที่นี้ขอยกมากล่าวเพียงบางประการที่สอดคล้องกับ
การสอนภาษาไทยได้โดยน าหลักจิตวิทยาบางประการมาใช้ สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัม -
พรรย์  (2531 : 65-82) ได้กล่าวถึงหลักจิตวิทยาบางประการที่ครูภาษาไทยควรทราบและ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือสร้างบรรยากาศและสภาพการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual difference) นักเรียนแต่ละคนมีความรู้ 
ความถนัด ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่างกันอาจจะขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ 
เช่น สภาพร่ายกาย  สติปัญญา ฐานะเศรษฐกิจสังคมครอบครัว สิ่งแวดล้อมทั้งทางบ้านและชุมชน 
ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่และการปลูกฝังทักษะทางภาษาของผู้ปกครองให้บุตรก่อนเข้าเรียน ดังนั้น
ครูภาษาไทยจะต้องค านึงเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยการทดสอบความสามารถทางภาษาก่อนเข้าเรียน 
เพ่ือสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถสูงให้มีทักษะที่สูงยิ่งขึ้นและพัฒนาทักษะหรือสอนซ่อมเสริมเด็กที่มี
ทักษะต่ าเป็นพิเศษ  อีกทั้งครูภาษาไทยไม่ควรคาดหวังว่าเด็กทุกคนต้องมีความสามารถเท่ากันแต่ควร
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พยายามจัดระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้มากที่สุดร่วมไปถึงการสร้าง
สถานการณ์ให้เด็กทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาไทย 

2. ความพร้อม (Readiness)  ความพร้อมเป็นเรื่องส าคัญ ในต่างประเทศจะมี 
การทดสอบความพร้อมทางด้านการอ่านและการเขียนว่ามีความพร้อมเพียงใด แม้แต่ในอัตรา
ความเร็วในการอ่านของเด็กแต่ละคนวัดจากการอ่านนาทีละกี่ค า แต่ในประเทศไทยไม่ได้ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องมากนักแต่ครูภาษาไทยควรค านึงถึงและทดลองท าดูบ้างก็อาจใช้เป็นดรรชนีที่พอจะ
ทราบได้ว่าเด็กท่ีจะสอนมีความพร้อมในการอ่านเพียงใด 

3. กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรียนซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติและการที่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม การสอนภาษาไทยในบางเรื่องนักเรียนอาจจะเรียนซ้ าแล้วซ้ าเล่าแต่จ าไม่ได้หรือจ าได้ก็
เพียงเพ่ือสอบเท่านั้น ครูภาษาไทยจึงควรจัดสภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมแห่งการ
เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง คงทน ถาวรไม่เสียเวลาเรียนเปล่าและไม่มีการลืม
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมาย (Purposeful Learning) การเรียนโดยมีจุดมุ่งหมาย
ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนของครู ครูอาจจะตั้งวัตถุประสงค์หรือด าเนินการสอนไปเรื่อย ๆ  
ก็ได้แต่ถ้าไม่ก าหนดวัตถุประสงค์หรือตั้งวัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ ไม่เจาะจง ผู้เรียนจะไร้จุดหมาย
ปลายทางในการเรียนรู้ ถ้าหากจะให้ได้ผลดีควรจะเป็นการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมาย ถ้านักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการตั้งจุดมุ่งหมายและวางแผนการเรียนร่วมกับครู จะส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาไทย
มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นตามล าดับ 

5. การเรียนรู้โดยการกระท า (Learning by doing) ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะนักเรียนจะ
มีความคล่องแคล่วช านาญในภาษาได้ก็เพราะมีประสบการณ์ตรง ได้ลงมือท าเองฝึกฝนด้วยตนเอง 
การเรียนภาษาไทยโดยมีครูเป็นผู้บรรยายโดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือกระท า หรือมีโอกาสน้อย
มาก นักเรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนน้อยที่สุด เนื่องจากอัตราเวลาเรียนหรือจ านวนนักเรียนเป็น
อุปสรรคในการที่นักเรียนจะได้มีโอกาสปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ก็จะช่วยได้มาก 

6. กฎแห่งการฝึกฝน (Law of exercise) กฎของการเรียนรู้โดยการฝึกฝนเป็นกฎของ
การเรียนรู้อีกข้อหนึ่งซึ่งนักจิตวิทยาที่ชื่อ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้เสนอไว้ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้ดีต่อเมื่อผู้เรียนได้มีการฝึกฝนหรือการกระท าซ้ า  ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะโดยลักษณะวิชาแล้ว
ผู้เรียนจะมีทักษะทางภาษาดีมีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาไทยก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝนและกระท าซ้ า ถ้าผู้เรียนได้ฝึกฝนโดยการท าแบบฝึกหัดซ้ า ได้ใช้ทักษะ
ภาษามากยิ่งข้ึนเท่าใดก็จะช่วยให้มีการพัฒนาการด้านทักษะดีมากเท่านั้น 
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7. กฎแห่งผล (Law of effect) เมื่อนักเรียนได้เรียนภาษาไทยแล้ว นักเรียนย่อมต้องการ
ทราบว่าผลการเรียนของตนเป็นอย่างไร เป็นที่พอใจของตนหรือของครูผู้สอนหรือไม่ ดังนั้นเมื่อครูมี
งานให้นักเรียนท า ครูจึงควรรีบตรวจและส่งเสริมนักเรียนโดยรวดเร็ว การเขียนติชมก็ควรระมัดระวัง
ใช้ถ้อยค า ควรชมสิ่งที่นักเรียนท าได้ดีเสียก่อนแล้วจึงติ การติเป็นการติเพ่ือก่อ มีการเสนอแนะลงไป
ด้วย นักเรียนจะได้ทราบว่าจุดเด่นของตนคือส่วนไหนและมีส่วนใดควรแก้ไขบ้าง การให้โอกาส
นักเรียนมีส่วนร่วมในการติชมหรือประเมินผลการท างานของเพ่ือนในชั้นเดียวกันก็เป็นที่พึงกระท า
เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ 

8. กฎของการใช้และไม่ใช้ (Law of use and disuse) ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะต้องมี
การใช้และฝึกฝนอยู่เสมอจึงจะมีความคล่องแคล่วช านาญในการใช้ภาษา หากเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้หรือ
นาน ๆ ใช้ครั้งหนึ่งก็จะลืมหรืออาจมีทักษะไม่ดีเท่าที่ควร การสอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะใน
ด้านของหลักภาษาและการใช้ภาษา ครูควรวางแผนในการสอนด้วยความระมัดระวังความมุ่งหมาย
และกิจกรรมควรค านึงถึงการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ด้วย 

9. แรงจูงใจ (motivation) แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญมากโดยเฉพาะในการสอนภาษาไทย 
เพราะโดยทั่วไปแล้วตัวนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความสนใจวิชาภาษาไทยมากนักเพราะ
ภาษาไทยเป็นภาษาของเราเองเกิดมาก็สามารถพูดจาติดต่อสื่อสารได้รู้เรื่อง ครูภาษาไทยควรสร้าง
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งเร้าเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนสนใจเรียนตั้งใจฝึกฝนทักษะและทัศนคติที่ดี
ต่อภาษาไทย แรงจูงใจมี 2 ประเภท คือ 

 9.1 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้า
ภายนอกที่ควรจัดขึ้น เช่น การสร้างบรรยากาศ การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ 
สนุกสนาน ฯลฯ เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน 

 9.2 แรงจูงใจภายใน ( Intrinsic motivation) คือ แรงจูงใจที่เกิดภายในตัวเอง 
แรงจูงใจภายในเป็นความกระตือรือร้น อยากเรียนรู้ อยากร่วมกิจกรรม อยากเสาะแสวงหาความรู้ 

10. การเสริมก าลังใจ (Reinforcement) การเสริมก าลังใจจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ขณะที่การ
เรียนการสอนภาษาไทยด าเนินไปนั้น ครูควรเสริมก าลังใจเด็กเป็นระยะ ๆ นักจิตวิทยาเสนอแนะว่า
การเสริมก าลังใจในทางบวกจะสื่อให้นักเรียนทราบว่าสิ่งที่แสดงออกนั้นถูกต้องเมื่อทราบว่าตนท าได้
ถูกต้องก็จะเกิดความภาคภูมิใจและพยายามท ากิจกรรมต่าง  ๆ ให้ดียิ่งขึ้นโดยหวังว่าจะได้รับการยก
ย่องชมเชยอีก  ในกรณีที่เด็กท าผิดพลาด ครูไม่ควรแสดงกิริยาอาการหรือใช้ค าพูดที่สะเทือนใจ อาจใช้
ค าพูดที่ว่า “ขอบใจมาก” เป็นค าตอบที่น่าสนใจแต่ยังไม่ถูกทีเดียว ลองหาค าตอบใหม่ซิ”  การเสริม
ก าลังใจมีหลายวิธีแต่ที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

 10.1 การเสริมก าลังใจด้วยวาจา 
 10.2 การเสริมก าลังใจด้วยสีหน้าท่าทาง 
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 10.3 การเสริมก าลังใจด้วยการให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
 10.4 การเสริมก าลังใจโดยกลุ่มนักเรียน 
 10.5 การเสริมก าลังใจด้วยการให้รางวัล 
 
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ (2545: 7-8) กล่าวถึง หลักจิตวิทยาการสอนภาษาไทยที่

ครูภาษาไทยควรทราบและควรท ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

  1. ความสนใจ การเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาใดก็ตามถ้านักเรียนมีความสนใจจะ
เกิดความตั้งใจและเรียนได้ดีในรายวิชานั้น ดังนั้นครูจึงควรหาวิธีการที่จะท าให้นักเรียนสนใจบทเรียน 

โดยสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการเรียนเพ่ือให้เด็กอยากเรียน เช่น จัดกิจกรรมเพ่ือเร้าความ
สนใจของเด็ก เป็นเต้น 

  2. การฝึกฝน วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะจึงต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้จนมีความช านาญ ครูควรเข้าใจหลักในการฝึกโดยเริ่มฝึกจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก  

และต้องให้ฝึกอยู่เป็นประจ า โดยให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด  การตรวจแบบฝึกหัดคืนให้นักเรียนแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูพึงกระท า ถ้าพบว่านักเรียนท าผิดจะต้องแก้ไขครูควรชี้แจงประเด็น  

เสนอแนะแนวทางการศึกษาเพ่ิมเติมให้นักเรียนทราบเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  3. การให้งาน  การให้งานแก่นักเรียนเมื่อนักเรียนท างานเสร็จ ครูควรให้นักเรียนมี

โอกาสทราบผลการท างานของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่เขาท าได้ดีครูควรให้การสนับสนุนให้
นักเรียนอยากเรียนต่อไป แต่ถ้าในกรณีที่ท าผิดนักเรียนควรได้รับงานคืนไปแก้ไขให้ดีขึ้นตามความ
เหมาะสม 

  4. การพลิกแพลงวิธีสอน   การเรียนที่ใช้เวลาเรียนนาน  ร่างกายและสมองจะ
อ่อนเพลีย ครูจึงควรพิจารณาเวลาในการจัดตารางสอน โดยก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของบทเรียนในแต่ละเรื่อง ถ้าบทเรียนเป็นการฟังครูบรรยายเพียงอย่างเดียวนักเรียนจะสนใจครูได้
เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ถ้าบทเรียนนั้นมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ท าได้เปลี่ยนอิริยาบถ นักเรียนก็อาจจะ
เรียนได้ต่อเนื่องติดต่อกันได้ถึง 2-3 ชั่วโมง ฉะนั้นในการจัดเวลาเรียนภาษาไทยจึงต้องจัดให้เหมาะสม
กับเนื้อหาและวิธีสอนเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสพักผ่อนสลับกับการเรียนเด็กจะได้กระปรี้กระเปร่าอยู่
เสมอ  

  5. การเรียนสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต  หลักในการเรียนรู้ที่ส าคัญมากท่ีสุด คือ สิ่งใดมี
ประโยชน์ มีความหมายต่อชีวิตและอยู่ในความสนใจของนักเรียน สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนได้ดี 
จ าได้แม่น โดยไม่ต้องเคี่ยวเข็ญ สิ่งที่นักเรียนได้ลงมือท าด้วยตนเอง หาวิธีแก้ปัญหาเอง มีประสบการณ์
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ด้วยตนเอง นักเรียนจะเรียนสิ่งนั้นได้ผลดีที่สุด ตรงกับหลักที่ว่าเรียนรู้จากการปฏิบัตินั่นเอง ดังนั้น
แบบฝึกหัดภาษาไทยที่ให้นักเรียนท าจึงควรเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน 

  การสอนภาษาไทยครูผู้สอนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก   ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีความสุขในเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนและ
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของผู้เรียน  ดังนั้นครูผู้สอนควรค านึงถึงหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในแต่ละเรื่องให้สมดุลกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล 

    
4.2 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 
วัตถุประสงค์ในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 
วรรณคดีและวรรณกรรมเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายใน 

การน าเสนอของแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน ครูภาษาไทยควรก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียน  
การสอนให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวรรณคดี ตลอดจนหลักการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและสามารถน าข้อคิดที่ได้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สุจริต เพียรชอบ และ 
สายใจ อินทรัมพรรย์ (2531: 159--160) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนวรรณคดีไว้ 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของค าว่า วรรณคดี 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้ว่าหนังสือลักษณะใดจึงจะได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้คุ้นเคยและศึกษาวรรณคดีในรูปแบบต่าง ๆ 
4. เพ่ือฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ท านองพูด ท านองเสนาะ ได้ถูกต้อง 
5. เพ่ือฝึกทักษะการอ่านในใจ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
6. เพ่ือให้มีความรู้ในเนื้อเรื่อง การตีความหมาย ตลอดจนจ าค าศัพท์ต่าง ๆ 
7. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานจากเรื่องที่อ่าน 
8. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาลักษณะข้อบังคับต่าง ๆ ของค าประพันธ์ที่ใช้ในวรรณคดี

แต่ละเรื่อง  
9. เพ่ือให้เห็นคุณค่าวรรณคดี เข้าถึงอรรถรสของวรรณคดี สามารถจดจ าค าหรือ

ข้อความที่ไพเราะ เป็นคติข้อคิดจ่าง ๆ และมีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 
10. เพ่ือฝึกจิตนาการและให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
11. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิจารณ์วรรณคดี วิจารณ์ลักษณะนิสัย และการกระท า

ของตัวละครด้วยใจเป็นธรรม ปราศจากอคติเพ่ือให้นักเรียนได้เป็นผู้ที่มีชีวทัศน์ที่กว้างขวาง 
12. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย 
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ความรู้ที่ครูผู้สอนควรมีในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 
ในการเรียนการสอนวรรณคดีไทยแต่ละเรื่อง ครูผู้สอนควรได้ค านึงถึงความรู้ต่าง ๆ ที่มี

ความจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สุจริต เพียรชอบ และ 
สายใจ อินทรัมพรรย์ (2531: 160)  ได้กล่าวถึงความรู้ที่ครูผู้สอนควรมีในการสอนวรรณคดี สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อเรื่อง การด าเนินเรื่อง ประวัติและความเป็นมาของเรื่อง รวมไปถึงประวัติของ
ผู้แต่งด้วย 

2. ศิลปะการประพันธ์ ตลอดจนรูปแบบต่าง ๆ 
3. การใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร ความไพเราะ ตลอดจนคารมคมคาย 
4. ความงอกงามทางภาษา ตลอดจนรูปศัพท์ต่าง ๆ 
5. ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
6. ความคิดและความรู้สึกตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในสมัยต่าง ๆ 
7. มโนทัศน์ ข้อคิดหรือแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนอุดมคติที่เกิดขึ้น

ในตัวกวี 
8. ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจ 
9. การตีความและการถอดความจากค าประพันธ์ 
10. การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดีอย่างมีเหตุผล 

 
วิธีสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 
การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไม่ควรใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพราะ

จะท าให้ผู้ เรียนรู้สึกเบื่อและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวรรณคดีไทยและไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่จะต้องการให้นักเรียนได้รู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนวรรณคดีจนถึงขั้นวิเคราะห์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผลได้  ดังนั้นครูภาษาไทยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนวรรณคดีไทยให้มี  
ความแตกต่างกันในแต่ละเรื่อง สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2531: 165-181)  
ได้กล่าวถึงการสอนวรรณคดีไทยด้วยวิธีการต่าง ๆ  สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
       1. วิธีการบรรยาย 

การสอนด้วยวิธีการบรรยาย เป็นการสอนที่มักจะถูกโจมตีว่าคร่ าครึล้าสมัยไม่ก้าวหน้า 
แต่ตามความเป็นจริงแล้วการสอนโดยวิธีการนี้ยังมีส่วนดีและมีประโยชน์อยู่มาก หากผู้สอนมีการ
วางแผนขั้นตอนในการสอนที่ถูกต้อง มีวัตถุประสงค์แน่นอนว่าในแต่ละคาบจะจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
เช่น กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอนการใช้กิจกรรมประกอบการวัดและประเมินผล ที่ส าคัญก็คือ 
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ครูไม่ควรเป็นผู้ท ากิจกรรมเพียงคนเดียว ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
อย่างแข็งขันด้วย 

2. วิธีการอภิปรายประกอบการบรรยาย 
การสอนด้วยการอภิปรายประกอบการบรรยาย หลังจากท่ีครูบรรยาย นักเรียนอ่านในใจ 

หรืออ่านท านองเสนาะ มีการถอดค าประพันธ์ หรือตีความแล้วนักเรียนจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดี จากนั้น
นักเรียนอาจจะอภิปรายถึงมโนทัศน์ที่ส าคัญของเรื่องนั้น หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยการกระท า หรือการตัดสินใจของตัวละคร ตลอดจนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส านวนโวหารที่ไพเราะต่าง ๆ การอภิปรายนั้นอาจจะเป็นการอภิปรายทั้งชั้น หรืออภิปรายในกลุ่ม
ย่อยก็ได ้

3. วิธีการอภิปราย 
การสอนด้วยวิธีอภิปรายอาจท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

3.1 การอภิปรายเป็นคณะ  ครูมอบหมายให้นักเรียนทั้งชั้นไปอ่านหนังสือมา และ
จะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งประมาณ 5-6 คน ได้รับมอบหมายให้จัดอภิปรายหน้าชั้น แสดงความคิดเห็นให้
เพ่ือน ๆ ในชั้นฟัง มีผู้ด าเนินการอภิปราย เป็นผู้น าการอภิปราย  นักเรียนจะอภิปรายถึงความคิด 
รวบยอด การอภิปรายแบบนี้ผู้อภิปรายแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางไม่ต้องถูก
จ ากัดให้พูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บรรยากาศจะเป็นกันเอง มีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้อภิปรายอยู่
ตลอดเวลา เมื่อผู้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้ว นักเรียนที่เป็นผู้ฟังก็จะมีโอกาสซักถาม  
ตั้งข้อสังเกตหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามท่ีตนต้องการ 

3.2 การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่  การอภิปรายแบบนี้นักเรียนจ านวนประมาณ  
5-6 คน จะได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มาอย่างละเอียด และน าความรู้
ที่ได้รับมาเสนอในชั้นเรียน การอภิปรายแบบนี้เป็นทางการและมีความจริงจัง โดยก าหนดให้อภิปราย
วรรณคดีหนึ่งเรื่อง คณะนักเรียนผู้อภิปรายจะต้องปรึกษาหารือแบ่งงานกันไปศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างละเอียด ในการด าเนินการอภิปรายจะเชิญผู้อภิปรายแต่ละคนให้พูดในเรื่องที่
ตนได้รับมอบหมายมาเท่านั้น จะไม่พูดในเรื่องอ่ืน เมื่อผู้อภิปรายทุกคนพูดจบแล้ว ผู้ฟังจะมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายด้วยการซักถาม  แสดงความคิดเห็น หรือตั้งข้อสังเกตต่าง ๆ เนื่องจากการอภิปราย
แบบนี้เป็นเรื่องที่เน้นความรู้ และวิชาการมาก ในบางครั้งผู้อภิปรายจะแจกเอกสารประกอบการ
อภิปรายด้วย เพราะในเวลาที่อภิปรายนั้นอาจจะมีเวลาจ ากัด แต่เนื้อหาที่จะอภิปรายนั้นมีสาระมาก 
ฉะนั้น การอภิปรายแบบนี้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังจึงได้รับประโยชน์จากการเรียนวรรณคดีอย่างกว้างขวา 

3.3 การอภิปรายซักถาม  การอภิปรายแบบนี้ทั้งผู้อภิปรายและผู้ฟังจะต้องศึกษา
วรรณคดีที่เรียนอย่างกว้างขวาง นักเรียนที่เป็นผู้ฟังทั้งหมดจะต้องช่วยกันประมวลค าถามที่ตน
ต้องการจะได้รับค าตอบแล้วมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ฟังประมาณ 3-4 คน เป็นผู้ซักถามบนเวที 
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นักเรียนประมาณ 3-4 คน เช่นเดียวกัน จะได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรที่ตอบค าถามเหล่านั้น 
วิทยากรเหล่านี้จะต้องไปศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด  การด าเนินการอภิปรายนั้นจะมีผู้ด าเนิน  
การอภิปรายเป็นผู้ด าเนินรายการ  โดยแนะน าตัววิทยากรและตัวแทนของผู้ฟัง จากนั้นก็จะเชิญให้
ตัวแทนผู้ฟังที่ 1 ถามค าถาม  วิทยากรคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตอบค าถาม ผู้ฟังซึ่งไม่ได้อยู่บนเวทีหากยังไม่
เข้าใจก็อาจจะซักถามจนเป็นที่พอใจ  จากนั้นผู้ด าเนินการอภิปรายก็จะเชิญให้ตัวแทนของผู้ฟังคนอื่น
ถามค าถามต่อไป จนกว่าค าถามที่ประมวลไว้จะหมด  การเรียนการสอนวรรณคดีด้วยการอภิปรายนี้ 
เป็นผลดีกับตัวนักเรียนเอง เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันอยู่ตลอดเวลา 

3.4 การอภิปรายกลุ่มย่อย  ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ 
7-8 คน มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ กลุ่มละ 1 เรื่อง  เช่น กลุ่มที่ 1 ไปค้นคว้าเรื่อง
รามเกยีรติ์ ตอนที่เรียน กลุ่มท่ี 2 ไปศึกษาเก่ียวกับค าศัพท์ กลุ่มท่ี 3 ไปวิเคราะห์ตัวละครและเนื้อเรื่อง 
กลุ่มที่ 4 วาดภาพประกอบแสดงจิตนาการที่ได้จากการอ่าน  กลุ่มที่ 5 รวบรวมข้อคิด ค าคม โวหาร 
เป็นต้น หลังจากท่ีได้ไปศึกษาค้นคว้าและอภิปรายกลุ่มย่อยแล้วก็น ามาเสนอในชั้นเรียน 

 
4. การสอนวรรณคดีไทยด้วยวิธีการแก้ปัญหา 
การสอนด้วยวิธีการแก้ปัญหา โดยครูควรจะให้โอกาสฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาให้มี

ขึ้นในตัวนักเรียน  โดยอาศัยวรรณคดีเป็นสื่อกลาง ยกตัวอย่างเช่น ในการเรียนวรรณคดีเรื่อง 
วาสิฏฐี เมื่อวาสิฏฐีได้รับมอบหมายจากกามนิตให้ออกไปพบที่ลานอโศก เหตุการณ์ตอนนี้ครูกับ
นักเรียนอาจร่วมกันก าหนดให้เป็นปัญหาที่จะต้องตัดสินใจว่า วาสิฏฐีควรออกไปพบกามนิตในยาม  
ค่ าคืนหรือไม่ เมื่อก าหนดให้เป็นปัญหาแล้ว ขั้นตอนของการแก้ปัญหาควรเป็นดังนี้ คือ 

4.1 พิจารณาขอบเขตของปัญหา 
4.2 ศึกษาสภาพการณ์ หรือเหตุที่ท าให้ปัญหาขึ้น เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความรู้จักมักคุ้นสนิทสนมระหว่างคนทั้งสอง ความปลอดภัย การยับยั้งอารมณ์ ความเชื่อของคนใน
สมัยนั้น 

4.3 พิจารณากาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
4.4 ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหา 
4.5 ประเมินวิธีการแก้ปัญหาว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 

5. การสอนวรรณคดีไทยด้วยการศึกษาค้นคว้า 
การสอนด้วยการศึกษาค้นคว้า ควรควรจะได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า

จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพ่ือนักเรียนจะได้มีทักษะและนิ สัยรักการ
ค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้านั้นอาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ 



47 

6. การสอนวรรณคดีไทยด้วยวิธีแบ่งหมู่ท างาน 
การสอนด้วยวิธีแบ่งหมู่ท างาน ครูควรพยายามส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการ

ท างานหมู่อย่างกว้างขวาง มีทัศนคติที่ดีและประสบผลส าเร็จในการท างานเป็นหมู่ ในการสอน
วรรณคดีด้วยวิธีแบ่งหมู่ท างานนี้จะช่วยนักเรียนให้รู้จักท างานร่วมกันเป็นหมู่ได้ดียิ่งขึ้น   โดยการแบ่ง
นักเรียนออกเป็นหมู่ ก าหนดให้แต่ละหมู่ไปศึกษาค้นคว้าหมู่ละ 1 ประเด็น  เช่น เรียนเรื่องกาพย์เห่ชม
เครื่องคาวหวาน หมู่ที่ 1 ศึกษารวบรวมเครื่องปรุงและวิธีการประกอบอาหาร  หมู่ที่ 2 ศึกษาค้าคว้า
เรื่องงานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ  หมู่ที่ 3 ศึกษาส านวนโวหารเปรียบเทียบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจาก
วรรณคดีเรื่องอ่ืน ๆ หมู่ที่ 4 จัดนิทรรศการอาหาร เป็นต้น 

7. การสอนวรรณคดีไทยโดยวิธีการแสดงหรือการละเล่น 
การสอนโดยวิธีการแสดงหรือการละเล่น เป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลดีวิธีหนึ่ง เพราะ

นอกจากบรรยากาศในการเรียนจะดี ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดความบันเทิงแล้วยังเกิด  
การเรียนรู้อย่างแท้จริงอีกด้วย การเรียนด้วยวิธีการแสดงหรือการละเล่นนี้  ได้แก่ การแสดงบทบาท
สมมติ การแสดงละคร และสถานการณ์จ าลอง  วิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงวรรณคดี
ได้ดียิ่งขึ้น เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของนักเรียนเอง ความรู้สึกคล้อยตามจึงเกิดขึ้นโดยง่าย 
แต่ครูควรระวังเรื่องระเบียบวินัยและจะต้องพยายามให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรี ยนแสดงหรือเล่น
อยู่นั้น เป็นวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นการแสดงอย่างมีจุดมุ่งหมาย ไม่ใช่เป็นเรื่อง  
เล่น ๆ ไม่จริงจังแต่ประการใด 

8. การสอนวรรณคดีไทยด้วยวิธีการสอนเป็นคณะ 
การสอนด้วยวิธีการสอนเป็นคณะ ครูแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน บางคนถนัดการ

สอนวรรณคดี บางคนถนัดการสอนหลักภาษา ดังนั้นการสอนเป็นคณะ คือ การสอนที่จัดครูเป็นกลุ่ม
หรือคณะ ประมาณกลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วย ครูอาวุโส ผู้มีความสามารถ และประสบการณ์ใน
การสอนวรรณคดีเป็นหัวหน้าคณะ มีครูผู้มีประสบการณ์รองลองมา ครูใหม่ ครูผู้ช่วย หรือนิสิต
ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เป็นผู้ร่วมคณะ ส าหรับผู้เรียนนั้น ก็มีการจัดกลุ่มเช่นเดียวกัน คือ 
แทนที่จะมีนักเรียนเพียง 30-40 คน ในการสอนแต่ละครั้ง ก็จะมีจ านวนนักเรียนมากขึ้น ซึ่งอาจจะ
เป็น 80-150 หรือ 200 คน สภาพห้องเรียนก็ใช้ห้องขนาดใหญ่ส าหรับการเรียนรวมและใช้ห้องขนาด
เล็กส าหรับประชุมกลุ่มย่อย การสอนเป็นคณะนั้นมีวัตถุประสงค์หลายประการ คือ 

8.1 เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนวรรณคดีกับครูที่มีความสามารถในการสอน 
8.2 เพ่ือให้ครูที่มีประสบการณ์น้อยได้เรียนรู้ และเรียนวิธีการท างานและวิธีสอนจาก

ครูอาวุโสผู้มีประสบการณ์ 
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8.3 เพ่ือให้คณะครูได้มีโอกาสท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์
ของการสอน การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การประเมินผล และการติดตาม
ผลการสอน 

8.4 เพ่ือให้คณะครูได้เห็นตัวอย่างการท างานร่วมกันของคณะครู ในขณะเดียวกัน
นักเรียนกจ็ะได้มีโอกาสท างานเป็นคณะกับเพ่ือนซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วย 

9. การสอนวรรณคดีด้วยวิธีการตอบสนอง 
การสอนด้วยวิธีการตอบสนอง เป็นผลเนื่องมาจากทฤษฎีการเร้าและการตอบสนอง วิธีนี้

เน้นทั้งตัวนักเรียนและเนื้อหาวิชาเป็นส าคัญ ครูพยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยเฉพาะ 
ให้นักเรียนมีการตอบสนองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นักเรียนจะรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญที่ครู
ให้ความเอาใจใส่ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และครูก็จะยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นนั้น ๆ 
การแสดงความคิดเห็น หรือพฤติกรรมที่แสดงออกนั้น นักเรียนท าได้โดยเสรี ไม่ต้องจ ากัดแต่เพียง
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

  สิ่งส าคัญท่ีครูผู้สอนวรรณคดีควรท าส าหรับวิธีการตอบสนองนี้ คือ 
9.1 ครูพยายามให้นักเรียนได้พบได้อ่านบทประพันธ์วรรณคดีเป็นจ านวนมาก 
9.2 ให้เวลานักเรียนได้อ่าน ได้คิด พิจารณาบทประพันธ์เหล่านั้น 
9.3 หาวิธีเร้าความสนใจให้นักเรียนได้สนองตอบ อาจจะเป็นด้วยวิธีการถามค าถาม

ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิด แสดงจิตนาการออกมา  หรือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนวาดภาพประกอบ หรือร้องเพลงที่มีเนื้อความหรือท่วงท านองสอดคล้องกับเนื้อเรื่องใน
วรรณคดีนั้น 

9.4 ครูมีความอดทนต่อการสนองตอบของนักเรียน เพราะในบางครั้งนักเรียนก็มีการ
สนองตอบเร็ว บางครั้งก็สนองตอบช้า หรือการสนองตอบนั้นบางครั้งก็น่าสนใจ นอกจากนี้ครูจะต้อง
ฝึกให้นักเรียนมีความอดทน และยอมรับการสนองตอบของนักเรียนคนอ่ืน ๆ ด้วย 

9.5 ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าใจว่าเหตุใดตนจึงสนองตอบเช่นนั้น 
9.6 เมื่อปรากฏว่าการสนองตอบของนักเรียนนั้นแตกต่างกัน ครูควรพยายามฝึกฝน

ให้นักเรียนเป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นและการสนองตอบของผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจากตน 
จะเห็นได้ว่าการสอนวรรณคดีโดยการตอบสนองนี้ จะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และวิจารณญาณดีขึ้น ซาบซึ้งถึงสุนทรียภาพของวรรณคดีและ
ยังได้มีประสบการณ์ในการสนองตอบมากเท่าใด นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ และได้รับประโยชน์จาก
การเรียนวรรณคดีมากขึ้นตามไปด้วย 
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10. การสอนวรรณคดีแบบหน่วย 
การสอนในรูปแบบหน่วย คือ พยายามจัดให้การเรียนการสอนวรรณคดีสัมพันธ์กับหลัก

ภาษา และทักษะการใช้ภาษา วิธีการด าเนินการก็คือ แทนที่จะสอนวรรณคดีตามที่ปรากฏยู่ในหนังสือ
แบบเรียน ก็จัดท าเป็นหน่วยตั้งชื่อหน่วยขึ้นใหม่ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงวรรณคดีนั้น ๆ ด้วย
วิธีด าเนินการ 

10.1 การเลือกหน่วยที่จะเรียน ครูกับเรียนควรจะได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อ และ
เลือกหน่วยที่จะเรียน ก่อนที่จะตั้งชื่อหน่วยนั้นควรมีเกณฑ์ให้แน่นอน 

10.2 ครูกับนักเรียนช่วยตั้งวัตถุประสงค์ 
10.3 ครูกับบรรณารักษ์ร่วมกันท ารายงานหนังสือเพ่ือใช้ประกอบการค้นคว้า 
10.4 ด าเนินการสอนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4-5 กลุ่ม กลุ่มประมาณ 7-8 คน 

และจัดกิจกรรมออกเป็น 5 ประเภท นักเรียนทุกกลุ่มจะต้องท ากิจกรรมทุกประเภท แต่ละประเภทจะ
ใช้เวลา 1 คาบ ในคาบที่ 2-3-4 และ 5 นักเรียนแต่กลุ่มก็เปลี่ยนไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ อีก 4 ประเภท 
จนครบทั้ง 5 ประเภท 

11. การสอนวรรณคดีในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน 
เป็นวิธีการที่น าเอานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ประกอบการสอน เป็นการสอนที่ใช้สื่อ

ประสมและกระบวนการกลุ่มมาประสมกัน เป็นการใช้สื่อการสอนและกิจกรรมกลุ่มที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากการท ากิจกรรมหลาย ๆ ประเภท 
เป็นการฝึกฝนความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียน 

การจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนนี้ คือ การแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่มกิจกรรม
ประมาณ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะเรียนเนื้อหา ใช้สื่อการสอนและท ากิจกรรมแตกต่างกันออกไป การ
เรียนแบบนี้ นักเรียนจะมีประสบการณ์ตรงในการเรียนด้วยตนเอง โดยใช้สื่อการสอนเป็นเครื่องช่วย
นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงจากประสบการณ์ในการท ากิจกรรม 

นักเรียนจะใช้เวลาในการท ากิจกรรมแต่ละศูนย์ ศูนย์ละ 20 นาที เมื่อท าเสร็จก็จะ
เปลี่ยนไปยังศูนย์อ่ืน ๆ จนกว่าจะครบทุกศูนย์ ส าหรับนักเรียนที่ท าเสร็จก่อนเวลา และศูนย์ต่อไปยัง
ไม่ว่าง ก็จะไปท ากิจกรรมในศูนย์ส ารอง 
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5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มุ่งน าเสนอเนื้อหา 

เรื่องราวในรูปแบบข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ วีดิทัศน์และเสียง เพ่ือถ่ายทอดสาระ
ประเภทต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตอบค าถาม 
การเล่นเกมหรือชมวีดิทัศน์ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ เกิดความอยากรู้อยากเห็นท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่
เรียนได้ง่ายขึ้นในเวลาอันจ ากัดและตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน (จีรวัฒน์ ชิรเวทย์ 2542: 268, 
บูรณะ สมชัย 2542: 14 และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2542: 7, กิดานันท์ มลิทอง 2543: 242) 

โรเบิร์ต เทย์เลอร์ (Robert Taylor) ได้จ าแนกลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ เป็นครู เป็นเครื่องมือและเป็นผู้เรียน ถ้ากล่าวถึงลักษณะเป็นครู คือการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเก็บบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียนและอธิบายบทเรียนเพ่ือช่วยครูในชั้นเรียน
ไม่ใช่น ามาแทนครู (ครรชิต มาลัยวงศ์, ผู้แปล 2530: 45) อาจมีเนื้อหาบางส่วนที่ครูให้เรียนจาก
คอมพิวเตอร์หรือครูสอนเนื้อหาทั้งหมด ส่วนการทบทวนและการทดสอบความรู้นั้นเป็นหน้าที่ของ
คอมพิวเตอร์หรือครูผู้สอนเนื้อหา ส าหรับนักเรียนที่ตามไม่ทันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจาก
กิจกรรมต่าง ๆ และวิธีการเหล่านั้นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(สุกรี รอดโพธิ์ทอง 2546: 61-62) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอน
ระหว่างผู้เรียนกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้วยการตั้งค าถาม การตอบสนองและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับโดยมีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษา 

5.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีการสร้างและน ามาใช้โดยมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ องค์ประกอบพ้ืนฐาน องค์ประกอบของบทเรียน และองค์ประกอบ
ทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง 2541 : 45-49, จีราวัฒน์  
ชิรเวทย์ 2542: 268-270 และกิดานันท์ มลิทอง 2543 : 45-46) รายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 3 
ส่วนสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีดังนี้ 
1. Hardware คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ  
2. Software คือ โปรแกรมที่ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดง

บทเรียนที่จอภาพ หรืออุปกรณ์แสดงผลลัพธ์อ่ืน ๆ รวมทั้งควบคุมการโต้ตอบสื่อสารกับผู้ใช้บทเรียน 
รวมคะแนน ประเมินผล เก็บบันทึกข้อมูลการใช้ของผู้เรียน  
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3. Courseware คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชาและ 
ผลการเรียน ช่วยให้รู้ว่าจะจัดรูปแบบบทเรียนอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นและจะประเมินผล
อย่างไรในแต่ละวัตถุประสงค์และยังแบ่งเป็นระดับของการเรียนรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนบรรลุในระดับใด 

4. People ware คือ บุคคลที่มีส่วนในการสร้าง CAI ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 2 ประเภท 
คือ ผู้เขียนโปรแกรมและครูผู้เขียนเนื้อหาวิชา 

องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีดังนี้ 
1. เนื้อหาสาระ ( Information) หมายถึง เนื้อหาของบทเรียนที่ท าให้ผู้ ใช้ เกิด 

การเรียนรู้ซึ่งอาจจะเป็นการน าเสนอเนื้อหาแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ในประเภทสอน (Tutorial) หรือแบบทดสอบ (Drill and Practice) ซึ่งมักจะมีการน าเสนอ
เนื้อหาโดยตรงและมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการอ่าน การจ าและ
ท าความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ทักษะการฟัง การเขียน และการคิดค านวณ เป็นต้น 

2. ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ าเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์ออกแบบ 
เพ่ือให้ได้กิจกรรมการเรียนที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับบทเรียน มีความสม่ าเสมอ
และเอ้ืออ านวยได้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individualization) หมายถึง สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีต้องออกแบบมาในลักษณะที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่ างบุคคลให้
มากที่สุดโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสควบคุมการเรียนรู้ของตน ซึ่งสามารถท าได้หลายลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 

    3.1 การควบคุมเนื้อหา การเลือกที่จะเรียนเนื้อหาส่วนใดหรือข้ามส่วนใด 
ออกจากบทเรียนเมื่อใดหรือย้อนกลับมาเรียนในส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษา 

    3.2 การควบคุมล าดับของการเรียน ส่วนใดก่อนหลังหรือสร้างล าดับ 
การเรียนด้วยตนเอง เช่น ในลักษณะการเรียนเนื้อหาแบบโยงใยหรือ Hypermedia ซึ่งผู้เรียนสามารถ
ที่จะกดเลือกข้อมูลที่ต้องการเรียนตามความสนใจ ความถนัด หรือตามพ้ืนฐานความรู้ของตนเองได้ 

    3.3 การควบคุมการฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบ ต้องการที่จะท าหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด เช่น การมีปุ่มควบคุมต่าง ๆ จัดหาได้ทุกหน้าที่จ าเป็น เช่น ปุ่มเลิก ปุ่มกลับไปหน้าเดิม 
เป็นต้น 

4. ความสามารถในการให้ผลย้อนกลับ ( Immediate Feedback) การให้ผล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันที เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนและส่งผลต่อการเรียนรู้ในตัวเอง
ของผู้เรียนโดยสามารถที่จะตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเองว่ามีความเข้าใจสิ่งที่ศึกษาไปมากน้อย
เพียงใด หรือมีความเข้าใจผิดพลาดในส่วนใดหรือไม่อย่างไร 
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องค์ประกอบโดยทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีดังนี้ 
1. ข้อความ (Text) คือ ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายเว้นวรรคตอน ที่พิมพ์ขึ้น

ด้วยแป้นพิมพ์มีความหลากหลายของแบบ (Style) ตัวพิมพ์ (Font)  ขนาด (Side)  สี (Color)  
รูปแบบของตัวอักษรแต่ละแบบส่งเสริมในการแสดงข้อความได้  ขณะที่ตัวอักษรรูปแบบหนึ่งมี
ประสิทธิภาพในการใช้เป็นหัวเรื่อง แต่ตัวอักษรอีกรูปแบบหนึ่งจะมีประสิทธิภาพในการอธิบายเนื้อหา 
เพราะการอ่านง่ายชัดเจนและลดความเครียดของสายตาได้ ส่วนในเรื่องของขนาดตัวอักษรช่วยใน  
การแบ่งหัวเรื่องและเนื้อหาออกจากกันอย่างชัดเจน 

2. ภาพนิ่ง (Still picture) หมายถึง ภาพถ่ายและภาพลายเส้นโดยภาพนิ่งจะมีขนาด
ใหญ่เต็มจอหรือเล็กกว่านั้นก็ได้ อาจจะเป็นภาพของค าหรือภาพสีก็ได้ และอาจจะเป็นภาพ 2 มิติหรือ
ภาพ 3 มิติก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของจอและความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ มนุษย์
โดยทั่วไปจะมีความถนัดในการรับรู้ทางภาพ ดังนั้นภาพจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการน าเสนอข้อมูล 
แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ภาพนิ่งจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากใน
บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บางโปรแกรมมีการสะสมภาพกราฟิกไว้  ผู้ใช้สามารถเรียก
ภาพกราฟิกเหล่านั้นมาใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพนิ่งเปลืองหน่วยความจ ามากกว่าข้อมูลที่เป็น
ตัวอักษรหลายเท่า 

3. ภาพเคลื่อนไหว (Animated picture) สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหว ซึ่งยากแก่การอธิบายด้วยภาพเพียงภาพเดียวหรือหลายภาพ ภาพเคลื่อนไหวช่วย
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่เปลี่ยนทั้งต าแหน่งและ
รูปทรงของภาพหรือการเคลื่อนไหว (Moving) ที่เปลี่ยนเฉพาะหน้าจอแต่ไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงของภาพ 

4. เสียง (Sound) เสียงที่ใช้ในคอมพิวเตอร์มี 3 ชนิด คือ เสียงพูด (Voice) ได้แก่ 
เสียงบรรยาย และบทสนทนาที่ใช้ประกอบในบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสียงดนตรี 
(Music) และเสียงพิเศษต่าง ๆ (Sound effect) ที่ใช้ในบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น 
เสียงเครื่องบิน เสียงปรบมือ เสียงระเบิด เสียงที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนเพ่ิมมากขึ้น อีกวิธีหนึ่ง เช่น เสียงของสัตว์ต่าง ๆ ไม่สามารถอธิบายได้
ด้วยตัวอักษรหรือภาพประกอบชนิดต่าง ๆ มาทดแทนกันได้ 

5. ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Links) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถใช้เม้าชี้แล้วกดที่
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอ เช่น มีภาพปุ่ม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัวอักษร เป็นต้น แล้วท าให้
เกิดการตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เมื่อผู้เรียนกดปุ่มบนเม้าในบริเวณเนื้อหาบนจอที่มี
ค าว่า “เสียง” จะได้ยินเสียงร้องของช้าง และหากกดปุ่มเม้าในบริเวณที่มีภาพนิ่งของช้างก็จะได้ชม
ภาพเคลื่อนไหวของช้าง เป็นต้น การปฏิสัมพันธ์นี้เมื่อรวมเข้ากับข้อมูลที่โปรแกรมเชื่อมโยงอยู่เรียกว่า 
Hypermedia  ซึ่ งสามารถเรี ยกเฉพาะเจาะจงลงไปได้ อีกว่ า  Hypertext หรือ  Hot word, 
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Hypergraphics และ Hypersound ตามแต่ละชนิดของข้อมูลที่โปรแกรมนั้นเชื่อมโยงอยู่ เช่น 
Hypertext หรือ Hotword จะมีข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติมเป็นตัวอักษร ส่วน Hypergraphics จะแสดง
ข้อมูลที่อธิบายเพิ่มเติมเป็นภาพ เป็นต้น 

องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปลักษณะ
องค์ประกอบแต่ละส่วนไว้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 7  องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
องค์ประกอบพื้นฐาน องค์ประกอบของบทเรียน องค์ประกอบทั่วไป 

1) Hardware 
เครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ประกอบ 

1) เนื้อหาสาระ (Information) 1) ข้อความ (Text) 

2) Software 
โปรแกรมท่ีควบคุมการท างาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 2) ภาพนิ่ง (Still picture) 

3) Courseware 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งเน้น
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและ
ผลการเรียน 

3) ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individualization) 

3) ภาพเคลื่อนไหว  
(Animated picture) 

4) People ware 
บุคคลที่มีส่วนในการสร้าง CAI 

4) ความสามารถในการให้ผล
ย้อนกลับ  
(Immediate Feedback) 

4) เสียง (Sound) 
5) ปฏิสัมพันธ์  
(Interactive Links) 

 
5.3 รูปแบบและประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กิดานันท์  มลิทอง (2540: 229-232) ได้จ าแนกรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอนไว้ ดังต่อไปนี้ 
  1. แบบฝึกหัด (Drill and practice) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ไม่ได้มี 

การน าเสนอเนื้อหาใหม่ แต่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกความคล่องแคล่ว แม่นย า และใช้เวลาใน
การท ากิจกรรมทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว รูปแบบของภาระงานในบทเรียนรูปแบบนี้คอมพิวเตอร์
จะเสนอค าถาม ตั้งปัญหา ก าหนดสถานการณ์แล้วให้นักเรียนตอบค าถาม แก้ไขปัญหาโดยการเลือก
พิมพ์ข้อความ  จากนั้นคอมพิวเตอร์จะตรวจค าตอบและให้ข้อมูลย้อนกลับทันที  ถ้าค าตอบถูกต้อง
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นักเรียนสามารถศึกษาปัญหาต่อไป  แต่ถ้าตอบผิดนักเรียนต้องพยายามหาค าตอบใหม่ บทเรียน
ประเภทนี้จึงเหมาะส าหรับการฝึกทบทวนก่อนที่จะเรียนเนื้อหาใหม่หรือเรียนทักษะย่อยก่อนที่จะ
เรียนทักษะใหญ่ต่อไป 

  2. รูปแบบการสอน (Tutorial) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาใหม่
ให้เรียน ซึ่งในบทเรียนจะมีการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การน าเสนอเนื้อหาอยู่ในรูปของ
ข้อความ ภาพ เสียง สถานการณ์จ าลอง หรืออาจจะใช้ทุกรูปแบบรวมกัน  รวมทั้งการแสดงตัวอย่างให้
นักเรียนตอบค าถาม หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ค าตอบและให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีถ้า
ผู้เรียนตอบค าถามผิดก็จะมีการเสนอเนื้อหาใหม่อีกครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนทบทวนและพยายามตอบค าถาม
จนกว่าจะถูกต้อง 

อ านวย เดชชัยศรี (2544: 112 – 117)  กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่แบ่ง
ตามลักษณะการเสนอเนื้อหาได้ 4 ลักษณะ คือ 

1. บทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนเนื้อหารายละเอียด (Tutorial Instruction) 
บทเรียนนี้จะมีลักษณะเป็นกิจกรรมเสนอเนื้อหา โดยจะเริ่มจากบทน าซึ่งเป็นการก าหนดจุดประสงค์
ของบทเรียนหลังจากนั้นก็น าเสนอเนื้อหาโดยให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามที่ผู้ออกแบบบทเรียนก าหนดไว้ 
และมีค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนตอบลงโปรแกรมจะมีลักษณะวนซ้ าเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับจนจบบทเรียน 

2. บทเรียนชนิดโปรแกรมการฝึกทักษะ (Drill and Practice) บทเรียนชนิดนี้จะมี
ลักษณะให้ผู้เรียนฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

3. บทเรียนชนิดโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ (Simulation) มีลักษณะเป็น
แบบจ าลองเพ่ือฝึกทักษะและการเรียนรู้ใกล้เคียงกับความจริง ผู้เรียนไม่ต้องเสี่ยงภัยและเสียค่าใช้จ่าย
น้อย 

4. บทเรียนชนิดโปรแกรมศึกษา (Education Game) มีลักษณะเป็นการก าหนด
เหตุการณ์วิธีการและกฎเกณฑ์ให้ผู้เรียนเลือกเล่นและแข่งขันการเล่นเกมจะเล่นคนเดียวหรือหลายคน
ก็ได้  การแข่งขันโดยการเล่นเกมจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นมีการติดตาม ถ้าหากเกมดังกล่าวมีความรู้
สอดแทรกก็จะเป็นประโยชน์มาก แต่การออกแบบบทเรียนชนิดเกมการศึกษาค่อนข้างท าได้ยาก 

การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวกลางในกระบวนการสอนสามารถจ าแนกได้เป็น 5 
ประเภท (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง 2541: 71-126) 

1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์  คือ บทเรียนที่มีเป้าหมายที่จะน าเสนอ
เนื้อหาและถ่ายทอดความรู้เสมือนกับเป็นติวเตอร์คนหนึ่ง  โดยมีการใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือช่วยใน 
การน าเสนอเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพสไลด์ ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 3 
มิติ แผนภาพ กราฟ ฯลฯ ก็ยังน าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะของเกม การทดลองหรือ
แบบฝึกหัด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติและโต้ตอบกับบทเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
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2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด คือ บทเรียนที่น าเสนอข้อค าถามโดยใช้
วิธีการและรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนฝึกฝนและปฏิบัติจนสามารถเข้าใจหรือจดจ า
เนื้อหานั้น ๆ ได้ โดยมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ตามวิธีการในการตั้งข้อค าถาม เช่น การให้
ผู้เรียนจับคู่ เติมค า แสดงส่วนประกอบ ถูกผิด และการตอบค าถามสั้น ๆ เป็นต้น 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือ บทเรียนในรูปแบบการจ าลอง
สถานการณ์ โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับเหตุการณ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง เป็ น 
การท าความเข้าใจในสถานการณ์ การเรียนรู้ที่จะควบคุมสถานการณ์นั้น ๆ การตัดสินใจแก้ปัญหาและ
การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนในสถานการแตกต่างกัน เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้เรียนและแสดงผลลัพธ์
จากการตัดสินใจนั้น ๆ โยมีการจ าลองสถานการณ์ท่ีมีรูปแบบและกิจกรรมในลักษณะที่หลากหลาย 

4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม คือ บทเรียนที่จะท าให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก 
โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท้าทาย สนุกสนาน และเกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้เรียนเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากท่ีจะเรียน ตามแนวคิดในภาษาอังกฤษที่ว่า Learning is fun. 

5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ บทเรียนที่ ใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบทดสอบ การตรวจให้คะแนน การค านวณผลสอบและการจัดการ  
การสอบบนคอมพิวเตอร์  

สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบฝึกหัด การจ าลอง
สถานการณ์หรือจะเป็นการเล่นเกมเป็นต้น  ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจุดประสงค์และความโดดเด่นที่น่าสนใจ
ให้เรียนได้มีส่วนร่วมที่แตกต่างกันแต่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและทักษะภาษาที่ดีขึ้น
ตามล าดับขั้นของแต่ละรูปแบบ  

 
5.4 ขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
Robert Gangné (อ้างถึงใน รุจโรจน์ แก้วอุไร   2545: 1) ได้กล่าวถึงการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยยึดหลักการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ ตามหลักการสอน 9 ประการได้แก ่

1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) 
2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) 
3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 
4. น าเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) 
5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 
6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 
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8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 
9. สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) 

 Roblyer และ Hall (อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544: 44-45)  
ได้บอกขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1 ก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์รูปแบบการสอนที่ เหมาะสม ได้แก่  
การก าหนดวัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม ก าหนดวิธีการประเมินผล และการออกแบบกลวิธีการสอน 

  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบบทเรียนโดยเขียนเป็นผังงาน สร้างกรอบแสดงเรื่องราว 
(Storyboard) ว่าบทเรียนประกอบด้วยอะไรบ้าง มีข้อความ การเสริมแรง ผลป้อนกลับ การด าเนิน
ขั้นตอนของเนื้อหา จากนั้นทบทวนทั้งหมดก่อนน าไปสร้างโปรแกรมเรียน และอาจมีการท าเอกสาร
หรือคู่มือประกอบส าหรับผู้เรียนและผู้สอนด้วย 

  ขั้นตอนที่ 3 ทดลองสร้างโปรแกรมบทเรียน มีการทดลองใช้บทเรียน และแก้ไข
ปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ 

Alessi and Trollip (อ้างถึงใน ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง 2542: 29) ได้
จ าลองขั้นตอนการออกแบบเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม เริ่มที่ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล 
เรียนรู้เนื้อหา สร้างความคิด 

  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน  ตัดทอนความคิดให้เหมาะสม วิเคราะห์
งานและแนวคิด ออกแบบบทเรียนขั้นแรกและประเมินแก้ไขการออกแบบ 

  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนเขียนแผนผังเป็นโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด 
  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
  ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน 
  ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน 
 
จากแนวคิดขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้างต้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนของ  

Robert Gangné มีรายละเอียดมากกว่า Alessi and Trollip แต่ก็สอดคล้องกับขั้นตอนของ Roblyer 
และ Hall ที่เริ่มด้วยการก าหนดเป้าหมาย ออกแบบ ทดลองใช้ แก้ไข และปรับปรุง 
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 5.5 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีความเหมาะสมหลายประการ  ในการน ามาใช้ในด้าน 
การเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ดีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเพียงสื่อการสอนชนิดหนึ่งเท่านั้น ผู้สอน
ควรค านึงถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
การเรียนการสอนได้ทั้งหมดทุกปัญหา และที่ส าคัญผู้สอนควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏี
ทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (พรเทพ เมืองแมน 2544: 
23) ได้กล่าวถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการออกแบบโปรแกรมหรือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
นักจิตวิทยาในกลุ่มที่มีความเชื่อในทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่มีเสียงมาก ได้แก่ สกินเนอร์  

(B.F. Skinner) โดยนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีความเชื่อที่ว่า  การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งทีส่ามารถสังเกต
ได้จากพฤติกรรมภายนอกและเชื่อในทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Operant Conditioning)  โดยมีแนวคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง (S-R Theory) และการให้การเสริมแรง 
(Reinforcement)  ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากมนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและพฤติกรรมการ
ตอบสนองจะเข้มข้นขึ้น หากได้รับการเสริมแรงท่ีเหมาะสม 

สกินเนอร์ได้สร้างเครื่องช่วยสอน (Teaching Machine) ขึ้น และต่อมาได้พัฒนาเป็น
บทเรียนแบบโปรแกรม  โดยที่บทเรียนแบบโปรแกรมของสกินเนอร์  จะเป็นบทเรียนในลักษณะเชิง
เส้นตรง (Linear) ซึ่งเป็นบทเรียนที่ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาเรียงตามล าดับตั้งแต่ต้นจน
จบเหมือนกัน  นอกจากนั้นจะมีค าถามในระหว่างการเรียนเนื้อหาแต่ละตอนอย่างสม่ าเสมอให้ผู้เรียน
ตอบและเม่ือผู้เรียนตอบแล้วก็จะมีค าเฉลยพร้อมมีการเสริมแรง  โดยอาจจะเป็นการเสริมแรงทางบวก 
เช่น ค าชมเชย หรือเสริมแรงทางลบ เช่น ให้กลับไปศึกษาบทเรียนอีกครั้งหรืออธิบายเพ่ิมเติม เป็นต้น 

       ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) 
ทฤษฎีปัญญานิยมเกิดจากแนวความคิดของ Chomsky ที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกับ

แนวคิดของนักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยม Chomsky  เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจาก
จิตใจความคิด  อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันออกไป  เขามีวิธีอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่า
พฤติกรรมมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับความเข้าใจการรับรู้การระลึกหรือจ าได้การคิดอย่างมีเหตุผล  
การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการสร้างจิตนาการ การจัดกลุ่มสิ่งของและการตีความในการออกแบบ
การเรียนการสอนจึงควรต้องค านึงถึงความแตกต่างด้านความคิดความรู้สึกและโครงสร้างการรับรู้ด้วย
นักทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยมมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ว่าการเรียนเป็นการผสมผสานข้อมูลข่าว
สารเดิมกับข้อมูลข่าวสารใหม่เข้าด้วยกันหากผู้เรียนมีข้อมูลข่าวสารเดิมเชื่อมโยงกับข้อมูลข่าวสารใหม่  
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การรับรู้ก็จะง่ายขึ้นผู้เรียนจะมีลีลาในการรับรู้ การเรียนรู้และการน าความรู้ไปใช้ต่างกัน  แนวคิด
ดังกล่าวนี้เองที่ท าให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างของการจ า นักทฤษฎีกลุ่มนี้ได้ให้ความสนใจ
ศึกษาองค์ประกอบในการจ าที่ส่งผลต่อความจ าระยะสั้นความจ าระยะยาวและความคงทนในการจ า 

พีเจตต์ เป็นผู้น าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาด้านการรับรู้ของเด็กและได้สร้างทฤษฎี
พัฒนาการทางปัญญาขึ้น  โดยเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับโครงสร้างสติปัญญาที่ไม่ซับซ้อน และจะ
ค่อย ๆ มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ผู้สอนจึงควรจัดสภาพแวดล้อม
ให้ผู้เรียนได้คิด ได้รู้จักวิธีการและให้เกิดการค้นพบด้วยตนเอง Bruner เรียกวิธีการดังกล่าวนี้ว่า 
การเรียนรู้โดยการค้นพบโดยผู้สอนต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการคิดของเด็กและผู้ใหญ่แตกต่างกัน  
การเรียนการสอนต้องเน้นการจัด หรือการสร้างประสบการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยก่อนและแทรกปัญหาซึ่ง
ผู้สอนอาจเป็นผู้ตั้งปัญหาหรืออาจมาจากผู้เรียนเป็นผู้ตั้งปัญหาและกันคิดแก้ไขและหาค าตอบ       
การสอนแนวนี้ได้รับความสนใจจากนักจิตวิทยาในกลุ่ มนี้มาก และได้แตกแขนงออกไปเป็น          
กลุ่มนักวิศวกรรมนิยม (Constructivists)  ส่วนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับนั้นควรเน้นแรงจูงใจภายใน
มากกว่าแรงจูงใจภายนอกซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความส าเร็จหรือการแก้ปัญหามากกว่ารางวัลที่
ได้รับจากภายนอก  Ausubel  นักจิตวิทยาแนวปัญญานิยมได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของมนุษย์และได้แบ่งการรับรู้ ออกเป็น 
4 ประเภท คือ 

1. การเรียนรู้โดยการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
2. การเรียนรู้โดยการท่องจ า 
3. การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย 
4. การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจ า 

การเรียนรู้ทั้ง 4 รูปแบบนี้ Ausubel ได้เน้นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
และพยายามที่จะสร้างหลักการเพ่ืออธิบายกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว  หลักการดังกล่าวนี้ Ausubel  
เชื่อว่าจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  โดยเรียกหลักการดังกล่าวนี้ว่า  การจัดโครงสร้าง
เนื้อหา หลักการส าคัญประการหนึ่งที่นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มิได้กล่าวถึงคือ การสร้างความตั้งใจให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนความรู้ต่าง ๆ จะต้องถูกจัดให้มีระบบและสอดคล้องกับการเรียนรู้  
โครงสร้างของเนื้อหาควรต้องได้รับการจัดเตรียมหรือแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่และเห็นความสัมพันธ์
ในรูปแบบที่กว้างก่อนที่จะขยายให้เห็นความคิดรวบยอดในส่วนย่อยการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎี
ปัญญานิยมออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หลักและแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยม  สามารถน ามาใช้ในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ดังนี้ 
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1. ใช้เทคนิคเพ่ือสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน โดยการผสมผสานข้อมูล 
และการออกแบบ Title ที่เร้าความสนใจ 

2. ควรสร้างความน่าสนใจในการศึกษาบทเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการและ 
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

3. การใช้ภาพและกราฟิกประกอบการสอนควรต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ 
เนื้อหา 

4. ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ในแง่ของการเลือกเนื้อหาการเรียนการเลือก
กิจกรรมการเรียน การควบคุมการศึกษาบทเรียนการใช้ภาษา การใช้กราฟิกประกอบการเรียน 

5. ผู้เรียนควรได้รับการชี้แนะในรูปแบบที่เหมาะสมหากเนื้อหาที่ศึกษามีความ 
ซับซ้อน  หรือมีโครงสร้างเนื้อหาที่เป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กัน 

6. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมรูปแบบที่เหมาะสมที่สัมพันธ์กับ
ความรู้ใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสม 

7. กิจกรรมการสอนควรผสมผสานการให้ความรู้การให้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิด 
วิเคราะห์หาค าตอบ 

8. สร้างแรงจูงใจโดยเน้นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จในการเรียนรู้  
(บุปชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ 2544: 36 - 42) 

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) 
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เป็นทฤษฎีที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีปัญญานิยม  เพียงแต่ทฤษฎี

โครงสร้างความรู้จะเน้นในเรื่องของโครงสร้างความรู้  โดยเชื่อว่าโครงสร้างภายในความรู้ของมนุษย์
นั้นมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มหรือโหนด (Node) การที่มนุษย์จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้นจะเป็น
การน าความรู้ใหม่ ๆ ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้เป็นสิ่งส าคัญของการเรียนรู้  ไม่มีการเรียนรู้ใดเกิด
ความส าคัญของการเรียนรู้โดยปราศจากการรับรู้  จากการกระตุ้นจากเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ท าให้เกิด  
การรับรู้และการรับรู้จะเป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม  
นอกจากนั้นโครงสร้างความรู้จะช่วยในการระลึก (Recall)  ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยเรียนรู้มาอีกด้วย 

แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้นี้  ส่งผลให้การออกแบบสื่อมัลติมีเดียในลักษณะของ 
การน าเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะการเชื่อมโยงกันไปมาคล้ายใยแมงมุม (Webs) หรือบทเรียนในลักษณะ
ที่เรียกว่า บทเรียนสื่อหลายมิติ (Hypermedia)  โดยมีการวิจัยหลายชั้นสนับสนุนว่าการจัดระเบียบ
โครงสร้างการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติจะตอบสนองวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์  
ในความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความเดิมได้เป็นอย่างดี (ถนอมพร พิพัฒน์ 2541: 55) 
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ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility Theory) 
เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ คือ ประมาณต้นปี ค.ศ. 1990 เป็นทฤษฎีที่

พัฒนามาจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้  โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับโครงสร้างความรู้เช่นกัน แต่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ และได้ข้อสรุปว่าความรู้แต่ละองค์ความรู้นั้น 
มีโครงสร้างที่แน่ชัดและสลับซับซ้อนมากมายแตกต่างกันไป  โดยองค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชา  
เช่น คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์กายภาพนั้นจะมีลักษณะโครงสร้างที่ตายตัวไม่สลับซับซ้อน  
เนื่องจากมีความเป็นตรรกะและเป็นเหตุเป็นผลที่แน่นอน  ในขณะที่องค์ความรู้บางประเภทใน
สาขาวิชา เช่น จิตวิทยาหรือสังคมวิทยา จะมีลักษณะโครงสร้างที่สลับซับซ้อนไม่ตายตัว อย่างไรก็ตาม
ในสาขาวิชาหนึ่ง ๆ นั้น มิใช่ว่าจะมีลักษณะโครงสร้างที่ตายตัวหรือสลับซับซ้อนทั้งหมดในบางส่วนของ
องค์ความรู้อาจมีโครงสร้างที่ตายตัว ในขณะที่บางส่วนขององค์ความรู้ก็อาจจะมีโครงสร้ างที่
สลับซับซ้อนได ้

แนวความคิดตามทฤษฎี ความยืดหยุ่นทางปัญญานี้ ส่งผลต่อการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
แบบสื่อหลายมิติด้วยเช่นกัน  เพราะการน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนแบบสื่อหลายมิติสามารถ
ตอบสนองความแตกต่าง ๆ ของโครงสร้างองค์ความรู้ที่ไม่ชัดเจน หรือสลับซับซ้อนได้เป็นอย่างดี 

ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของมาโลน (Malone)  
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้และทฤษฎีสร้างแรงจูงใจของมาโลน (Malone)  

เป็นทฤษฎีสร้างแรงจูงใจในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียประเภทเกมโดยตรง  ซึ่งทฤษฎีประกอบไปด้วย
ความท้าทาย (Challenge) ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) จิตนาการ (Fantasy) และความรู้สึกที่
ได้ควบคุมบทเรียน (Control) ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ 

  ความท้าทาย (Challenge)  
สื่อมัลติมีเดียประเภทเกม ควรมีกิจกรรมที่ท้าทาย ซึ่งความท้าทายจะเกิดก็ต่อเมื่อสื่อ 

มัลติมีเดียนั้นมีเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน (ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป) 
นอกจากนี้ควรให้โอกาสผู้เรียนเลือกระดับความยากง่ายของกิจกรรมจามความสามารถของตนเอง  
ในขณะเดียวกันมีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน และท าให้ผู้เรียนเกิดความเคารพในตนเอง  ซึ่งจะกล่าวโดย
ละเอียดได้ว่า 

เป้าหมาย: บรรยากาศในการเรียนสื่อมัลติมีเดียแบบมีเกมจะต้องมีความท้าทาย 
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน  เพราะการมีเป้าหมายถือเป็นบรรยากาศที่ท า
ให้เกิดแรงจูงใจภายใน  เกมส่วนใหญ่จะมีเป้าหมาย 2 ลักษณะ คือ เป้าหมายที่แน่นอนตายตัว (Fixed 
Goal) และเป้าหมายที่ไม่ตายตัว (Emergent Goal) 

ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน: สื่อมัลติมีเดียประเภทเกม ควรที่จะน าเสนอผลลัพธ์ไม่
แน่นอน ซึ่งเกิดได้จาก 4 วิธี ได้แก่ 1) ความแตกต่างของระดับความยากง่ายซึ่งผู้เรียนควรมีโอกาส
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ควบคุมระดับความท้าทายได้ตามความสามารถของตนเอง 2) ความหลากหลายของเป้าหมายใน
บทเรียน หรือ ควรมีระดับความยากง่ายหลายระดับ 3) การไม่เปิดเผยข้อมูลความรู้ทั้งหมด โดยเก็บ
เนื้อหาความรู้ทั้งหมด  โดยเก็บเนื้อหาความรู้บางส่วนไว้เพ่ือให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและส่งผลให้
เกิดความไม่แน่นอน 4) การสุ่มตัวอย่าง การใช้การสุ่มตัวอย่างท าให้ผู้เรียนไม่สามารถคาดเดาสิ่ งที่
เกิดข้ึนได ้

ความเคารพในตนเอง: ผู้เรียนทุกคนต้องการความส าเร็จ และความส าเร็จจะท า
ให้เกิดความเคารพในตนเอง (Self-respect) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จได้  โดยการ
ออกแบบให้มีเป้าหมายเหมาะสมกับผู้เรียน และให้ผลป้อนกลับที่แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียนเพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนมุ่งม่ันที่จะไปให้ถึงจุดหมาย 

  จินตนาการ (Fantasy) 
เกมทุกเกมควรก่อให้เกิดจิตนาการ เพราะจิตนาการจะช่วยให้บรรยากาศการเรียน

น่าสนใจ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  สามารถจิตนาการออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ จิตนาการทางปัญญา และจิตนาการทางอารมณ ์

จินตนาการทางปัญญา คือ เกมที่ใช้การเปรียบเทียบจิตนาการเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท าความเข้าใจกับเนื้อหาความรู้ใหม่  ท าให้เกิดภาพท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียนอยู่และท าให้เกิดความจ าเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังเรียนอยู่ได้ดียิ่งขึ้น 

จินตนาการทางปัญญา คือ เกมที่ใช้การเปรียบเทียบจิตนาการเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท าความเข้าใจกับเนื้อหาความรู้ใหม่ ท าให้เกิดภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียนอยู่และท าให้เกิดความจ าเก่ียวกับสิ่งที่ก าลังเรียนอยู่ได้ดียิ่งขึ้น 

จินตนาการทางอารมณ์ คือ เกมที่ใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกมี
ส่วนร่วมทางอารมณ์ เช่น เกมที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นต้นหรืออาจแบ่งจิตนาการออกเป็น 2 
ประเภท คือ จินตนาการภายใน และ จิตนาการภายนอก 

จินตนาการภายใน  ได้แก่  การออกแบบให้จิตนาการขึ้นอยู่กับการใช้ทักษะของ
ผู้เรียน แต่ทักษะของผู้เรียนไม่มีผลต่อจินตนาการ เช่น ไม่ว่าผู้เรียนจะท าคะแนนได้หรือไม่ก็ตาม 
บรรยากาศในการเรียนและจิตนาการไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เกมการค านวณ 

จินตนาการภายนอก ได้แก่ การออกแบบให้จิตนาการขึ้นอยู่กับการใช้ทักษะ
ของผู้เรียนและทักษะของผู้เรียนจะส่งผลต่อการเกิดจิตนาการที่แตกต่างกันออกไป  เกมในลักษณะนี้
จะน าเสนอในรูปของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์รอให้ผู้เรียนช่วยจิตนาการในส่วนที่เหลือให้
สมบูรณ์ เช่น เกม Hangman  เกม Sim City เป็นต้น 
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ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
บรรยากาศที่จะท าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นจะต้องแปลกใหม่ และสร้างความ 

ประหลาดใจให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งสามารถแบ่งความอยากรู้อยากเห็นออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความอยากรู้อยากเห็นทางความรู้สึก (Sensory curiosity) ได้แก่ ความ 

อยากรู้อยากเห็นที่เริ่มจากการถูกกระตุ้นความรู้สึกผ่านทางโสด (การได้ยิน) และทัศนะ (การมองเห็น) 
โดยเกมจะต้องมีการใช้สิ่งเร้าที่แปลกใหม่และดึงดูดความสนใจรวมทั้งการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง สีที่หลากหลายเพื่อสร้างจินตภาพหรือเป็นรางวัลแก่ผู้เรียน 

 2. ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา (Cognitive curiosity) ได้แก่ ความอยาก
รู้อยากเห็นในลักษณะของความต้องการที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ แปลกใหม่ ไม่คาดหวัง ไม่แน่นอน 
(Inconsistent) ที่เป็นข้อยกเว้นที่แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์หรือไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ไม่เพียงพอ 
(Unparsimonious) เป็นต้น หรือไม่คาดหวัง ไม่แน่นอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการที่จะเรียนรู้ 
   

ความรู้สึกที่ได้ควบคุม 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนของตนเองโดยสามารถเลือกระดับความ 

ยากง่าย ล าดับเนื้อหาตามความถนัดและความสามารถของตนท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ผู้ออกแบบควรจะน าแนวคิดของแต่ละทฤษฎีที่กล่าวข้างต้นมา
ผสมผสานกันเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยไม่
จ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องตอบสนองตรงตามความต้องการของ
โครงสร้างรายวิชาของผู้ออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
 

5.7 ข้อดีและข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับการยอมรับแล้วว่ามีข้อดีต่อการพัฒนาการเรียนการ

สอนเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้เพ่ือสนองตอบ
ต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  ข้อดีของบทเรียน ดังที่ วิชุดา รัตนเพียร, สุกรี รอดโพธิ์ทอง และอรจรีย์ 
ณ ตะกั่วทุ่ง (2540: 16-17)  แบ่งข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้ 

ข้อดีส าหรับผู้เรียน 
1. ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างเป็นอิสระ 
2. มีการใช้ผลข้อมูลย้อนกลับทันที ภาพ เสียง สีสันที่สวยงามท าให้ผู้เรียนเกิด 

ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่ายต่อบทเรียน 
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3. ช่วยให้ผู้เรียน เรียนได้ดีและรวดเร็วกว่าการเรียนปกติ 
4. สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ทันท่วงที 
5. ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล 

  6. ปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบให้ผู้เรียน เนื่องจากเป็นการศึกษารายบุคคล ผู้เรียน
ต้องรับผิดชอบ 

7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8. ผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนอย่างเต็มที่ 
9. ผู้เรียนเลือกบทเรียนได้หลายแบบ ไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 
10. สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน เพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ 

ข้อดีส าหรับผู้สอน 
1. ผู้สอนมีเวลาในการดูแลเอาใจใส่การเรียนของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
2. ผู้สอนมีเวลาในการศึกษาหาความรู้ เ พ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการสอนของตนเองให้ดีขึ้น 
3. ช่วยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่ง ๆ เพราะผลจากการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า

บทเรียนที่มีลักษณะเป็นลักษณะแบบโปรแกรม สามารถสอนเนื้อหาได้มากกว่าการสอนแบบอ่ืน  ๆ 
โดยใช้เวลาน้อยกว่าผู้สอนจึงสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาและแบบฝึกหัดได้อย่างเต็มที่ตามความเหมาะสม 
และความต้องการของผู้เรียนหรือตามที่ผู้สอนเห็นสมควร 

4. เป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอนในการสาธิตเรื่องที่ยาก และซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ด้วย
การใช้ภาพ แสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในบทเรียน 

5. ผู้สอนสามารถปรับปรุงแก้ไขบทเรียนได้โดยง่าย โดยสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาและ
รายละเอียดของบทเรียนได้ตามต้องการ 

6. ช่วยในเรื่องชองบันทึกการตอบค าถามและประเมินผลของผู้เรียนผู้สอนสามารถ
ควบคุมคุณภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 

ข้อดีต่อการเรียนการสอน 
1. ท าให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานมากขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนได้เรียนเหมือนกัน

และเท่ากัน ความรู้ที่ได้มีความแน่นอน โดยไม่ต้องกังวลกับอารมณ์ของครูผู้สอน เช่น ความหงุดหงิด
หรือความเบื่อหน่ายที่ตัวเองสอนวิชาเดียวกันซ้ า ๆ หลายหน ก็อาจท าให้คุณภาพการสอนลดลง 

2. สามารถน าข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือหลักสูตรเพื่อให้มีความก้าวหน้าและเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น 

3. สามารถแก้ไขปรับปรุงบทเรียนได้ง่ายขึ้นโดยแก้ไขเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ ไม่ต้อง
แก้ไขใหม่ทั้งบทเรียน 
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4. สามารถให้ผลข้อมูลย้อนกลับในทันที โดยเมื่อผู้เรียนตอบค าถามบทเรียนก็จะมี
การตอบสนองค าตอบนั้นกับผู้เรียนได้เร็วกว่าครูผู้สอน 

5. สามารถสอนหรืออบรมในลักษณะที่สมจริงให้กับผู้เรียนได้ เนื่องจากเนื้อหา
บางอย่างไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากของจริง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถจ าลอง
สถานการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงมาให้ผู้เรียนได้ศึกษา เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

6. สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้ จึงเปิดสอนได้หลายสาขาตามที่ผู้เรียน
ต้องการโดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนผู้สอน หรือผู้เรียนว่ามีเพียงพอที่จะเปิดสอนหรือไม่ 

7. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับสื่ออ่ืน ๆ ได้ เช่น วีดีทัศน์ สไลด์ วิทยุเทป เป็นต้น 
เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 8  ข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ข้อดีส าหรับผู้เรียน ข้อดีส าหรับผู้สอน ข้อดีต่อการเรียนการสอน 

1) ผู้เรียนสามารถเรียนได้
อย่าง เป็นอิสระ 

1) ผู้สอนมีเวลาในการดูแลเอา
ใจใส่การเรียนของผู้เรียน
เพ่ิมข้ึน 

1) ท าให้การเรียนการสอนเป็น
มาตรฐานมากขึ้น  
 

2) มีการใช้ผลข้อมูลย้อนกลับ
ทันที ภาพ เสียง สีสันที่
สวยงาม 
 

2) ผู้สอนมีเวลาในการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพ 
ในการสอนของตนเองให้ดีขึ้น 

2) สามารถน าข้อมูลผลการ
เรียนของผู้เรียน มาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือ
หลักสูตรเพื่อให้มี
ความก้าวหน้าและเกิดผลดีต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น 

3) ช่วยให้ผู้เรียน เรียนได้ดี
และรวดเร็วกว่าการเรียนปกติ 

3) ช่วยลดเวลาในการสอน
บทเรียนหนึ่ง ๆ ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนหรือตามที่
ผู้สอนเห็นสมควร 

3) การแก้ไขปรับปรุงบทเรียน
สามารถท าได้ง่ายขึ้นโดยไม่
ต้องแก้ไขใหม่ท้ังบทเรียน 

4) สามารถประเมินผลการ
เรียนรู้ได้ทันท่วงที 

4) เป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอน
ในการสาธิตเรื่องที่ยากให้เข้าใจ
ง่าย  
 

4) สามารถให้ผลข้อมูล
ย้อนกลับในทันที โดยเมื่อ
ผู้เรียนตอบค าถามบทเรียนก็
จะมีการตอบสนอง 
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ตารางที่ 8  ข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ต่อ) 
 

ข้อดีส าหรับผู้เรียน ข้อดีส าหรับผู้สอน ข้อดีต่อการเรียนการสอน 
5) ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมี
เหตุผล 

5) ผู้สอนสามารถปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนได้โดยง่าย โดย
สามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาและ
รายละเอียดของบทเรียนได้
ตามต้องการ 

5) สามารถสอนหรืออบรมใน
ลักษณะที่สมจริงให้กับผู้เรียน
ได้  

6) ปลูกฝังนิสัยความ
รับผิดชอบให้ผู้เรียน  

 
 

6) ช่วยในเรื่องของการบันทึก
การตอบค าถามและประเมินผล
ของผู้เรียนผู้สอนสามารถ
ควบคุมคุณภาพของบทเรียน
และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 

6) สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนครูได้ จึงเปิดสอนได้
หลายสาขาตามที่ผู้เรียน
ต้องการ 

7) ผู้เรียนมีส่วนรวมใน
กิจกรรมการเรียนอย่างเต็มท่ี 

 7) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สามารถใช้ร่วมกับสื่ออ่ืน ๆ ได้ 
เช่น วีดิทัศน์ สไลด์ วิทยุเทป 
เป็นต้น เพ่ือช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียน 
การสอนให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

8) ผู้เรียนเลือกบทเรียนได้
หลายแบบ ไม่ท าให้เกิด 
ความเบื่อหน่าย 
9) สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน 
เพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ 

 
ส าหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่

ผู้สนใจศึกษาควรทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  ข้อจ ากัดของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชุดา รัตนเพียร, สุกรี รอดโพธิ์ทอง 
และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2540: 17-18) กล่าวไว้ดังนี้ 

สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ (2538 : 27-28)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ต่อผู้เรียนและผู้สอน สรุปได้ดังนี้ 

1.  คุณค่าต่อผู้เรียน คือ 
1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามเอกัตภาพ 
1.2 มีการโต้ตอบได้ทันที มีสี ภาพ และเสียง ท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นไม่

เบื่อเลย 
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1.3 ผู้เรียนไม่สามารถแอบดูค าตอบได้ก่อน จึงเป็นการบังคับผู้เรียนให้เรียนรู้
จริงก่อนจึงผ่านบทเรียนนั้นได้ 

1.4 ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้ว 
1.5 ผู้เรียนเรียนได้ดีกว่าและเร็วกว่าการสอนปกติ ท าให้ใช้เวลาน้อยลง 
1.6 สามารถประเมินผลตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อัตโนมัติ 
1.7 ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล เพราะต้องคอยแก้ปัญหาตลอดเวลา 
1.8 ผู้เรียนสามารถเรียนตามล าพังได้ 
1.9 ผู้เรียนอาจเรียนเป็นขั้นตอนจากง่ายไปยาก 
1.10 ท าให้เกิดความเข้าใจชัดเจนในวิชาที่เรียนก่อน 
1.11 ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน 

  2.  คุณค่าต่อผู้สอน 
 2.1 ครูให้เวลาตัดสินด้วยตนเองน้อยลงและเอาเวลาที่เหลือไปปรับปรุง 

การสอน 
 2.2 ครูมีเวลาศึกษาต าราและพัฒนาความสามารถให้มากขึ้น 
 2.3 ช่วยพัฒนาทางวิชาการ 
 2.4 ครูใช้เวลากับผู้เรียนน้อยลง 
 2.5 ครูสามารถทราบความสามารถของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

 กิดานันท์  มลิทอง (2540: 240) กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพื่อการศึกษาสรุปได้ว่า 

1. คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 
2. บทเรียนที่มีการใช้สี มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรีเป็นการเพ่ิมความเหมือน

จริงและเร้าใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น 
3. คอมพิวเตอร์ช่วยบันทึกคะแนนและพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนไว้เพ่ือใช้

วางแผนบทเรียนขั้นต่อไป 
4. คอมพิวเตอร์น ามาใช้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี 

ข้อจ ากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทย 
1. รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ 

การโต้ตอบมักถูกจ ากัดเพียงแค่ให้ผู้เรียนเลือกตอบจากรายการที่ก าหนดให้เท่านั้น 
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมีลักษณะไม่ยืดหยุ่นเนื้อหาบทเรียนมีค าอธิบาย

ตายตัว และไม่สามารถสนองลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้  
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3. ใช้วิธีการแสดงบทเรียนเหมือนต าราทั่วไป ทั้ง ๆ ที่คอมพิวเตอร์มีความสามารถ
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และความไม่อยู่นิ่ง (Dynamic) การเสนอบทเรียนควรแตกต่าง
จากหนังสือแต่ต้องไม่มีข้อความแน่นจอภาพมากนัก การใช้กราฟิกต้องพอดีและมีความหมาย 

4. ใช้วิธีการที่เน้นการสร้างความสนุกสนานมากเกินไป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบทบทเรียนน าเกมเข้ามาแทรกในบทเรียนมากเกินไป เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพียง
อย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงผลต่อการเรียนรู้ 

5. เนื้อหาไม่ตรงกับสาระวิชาหรือหลักสูตร เพราะส่วนใหญ่ผู้สร้างมักก าหนด
โครงสร้างและรายละเอียดของเนื้อหาเอง 

6. การจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือแนวทาง 
การพัฒนาบทเรียนและแนวทางการสอนที่ควรจะเป็น 

สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดที่ส าคัญหลายประเด็น 
ดังนั้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงต้องค านึงถึงข้อดีและข้อจ ากัดที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด เพ่ือลดปัญหาความแตกต่างระว่างบุคคลใน 
การเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งความช านาญในการใช้บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 
 

5.8 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนที่น าไปใช้ในการสอนหรือประกอบ 

การเรียนการสอน ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้ (Try out) ตามข้ันตอนที่ก าหนด
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานเสียก่อน เพ่ือจะได้ทราบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมี
คุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดที่ยังบกพร่องโดยการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรที่จะใช้จริง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520: 134)    

1. ความจ าเป็นที่ต้องหาประสิทธิภาพ 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความจ าเป็นอยู่หลาย

ประการคือ 
1.1 เป็นการประกันคุณภาพของบทเรียนว่า อยู่ในขั้นสูง เหมาะสมกับที่จะ

ลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่มีการหาประสิทธิภาพเสียก่อน เมื่อผลิตออกมาใช้ประโยชน์
ไม่ได้ดีก็จ าต้องท าใหม่ เป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงานและเงินทอง 

1.2 ชุดการสอนท าหน้าที่สอนโดยสร้างภาพการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนเปลี่ยน
พฤติกรรมตามที่มุ่งหวัง บางครั้งต้องช่วยครูสอน บางครั้งต้องสอนแทนครู ก่อนน าชุดการสอนไปใช้ครู



68 

ต้องมั่นใจได้ว่า ชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเ รียนรู้จริง การหา
ประสิทธิภาพตามล าดับขั้นจะช่วยให้เราได้ชุดการสอนที่มีคุณค่าทางการสอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.3 การทดสอบประสิทธิภาพท าให้ผู้ผลิตมั่นใจว่าเนื้อหาที่บรรจุลงในชุดการ
สอนเหมาะสมง่ายต่อการเข้าใจ อันช่วยให้ผู้ผลิตมีความช านาญสูงขึ้นและเป็นการประหยัดแรงสมอง
แรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียมต้อนฉบับ (ศิริณา จิตต์จรัส 2541: 15) 

2.  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะพึงพอใจว่า  หาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอนนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ข: 162) 

การที่จะก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นกระท า
โดยการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และ
พฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  
E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่
ผู้สอนคาดหมายว่า นักเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นที่พอใจ โดยก าหนดเป็นค่าเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน การที่ก าหนดเกณฑ์ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาโดย
ปกติเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ความจ ามักตั้งไว้ที่ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะ
หรือเจตคติอาจตั้งไว้ 70/70, 75/75 หากค่าประสิทธิภาพต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 5.00 
ถือว่าค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ข: 162-
163)  

3.  วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้สูตร E1/E2 ซ่ึง E1 เป็น

ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์  2520: 
136)   
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   E1   = ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียน คิดเป็นร้อยละจากการตอบ
ค าถามในทุกกรอบ (แบบฝึกหัด) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ถูกต้อง 
   E2   = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้
ถูกต้อง 
   ∑X  = คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบฝึกหัด 
   ∑F  = คะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียน 
   N   = จ านวนนักเรียน 
   A   = คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 
   B   = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 

4.  ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เมื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วจะต้องน าบทเรียนไปทดลองหา

ประสิทธิภาพ ตามข้ันตอนดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2521: 137) 
1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไป

ทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยเลือกระดับผลการเรียนสูง ปานกลางและต่ า ระดับละ 1 คน เพ่ือดูว่า
บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างไร และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีข้อบกพร่องอย่างไร เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2) ทดลองแบบกลุ่มเล็ก น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
จากการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งไปทดลองใช้กับนักเรียน โดยเลือกระดับผลการเรียนสูง  
ปานกลางและต่ าระดับละ 3 คน รวมเป็น 9 คน หลังจากนั้นน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

3) ทดลองแบบภาคสนาม น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ทดสอบกับกลุ่มเล็ก
และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนทั้งชั้น 30 คน น าผลที่ได้ไปหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 

จากรูปแบบการหาประสิทธิภาพดังกล่าว มีการก าหนดระดับประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้ผลิตบทเรียนจะพึงพอใจ
ว่า หากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้ว จะแสดงให้เห็น
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ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ สามารถน าไปใช้จัดการเรียน 
การสอนนักเรียนและคุ้มกับการลงทุนที่ผลิตออกมา 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ดังต่อไปนี้  

6.1 งานวิจัยในประเทศ 
      งานวิจัยในประเทศที่เก่ียวข้องกับบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา มีผู้ท าวิจัย

ไว้ดังนี้ 
วราภรณ์  บ ารุงกุล (2522: 250-251) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เรื่องพระลอ 

เงาะป่า และมัทนะพาธา ตามทฤษฎีโศกนาฏกรรมของอริสโตเติล ผลการศึกษาพบว่า วรรณคดีทั้ง
สามเรื่องมีโครงสร้าง ได้แก่ รูปแบบ โครงเรื่อง การด าเนินเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และแนวคิด
ของเรื่อง ในลักษณะเดียวกัน อาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อย  เมื่อน าบทละครทั้ง
สามเรื่องมาวิเคราะห์ตามทฤษฎีโศกนาฏกรรมของอริสโตเติล ปรากฏว่า ทั้งสามเรื่องมีลักษณะตรง
ตามทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่ไม่ตรงกับทฤษฎี เช่น ความสง่างามที่เกิดจากน้ าเสียง ( tone)  
มีเรื่องมัทนะพาธาเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่มีน้ าเสียง เข้าหลักเกณฑ์ของทฤษฎี เกี่ยวกับเพลงที่ใช้
ประกอบในเรื่องของไทยแตกต่างจากทฤษฎีคือ มีเพลงก ากับไว้ทุกตอน แต่ของกรีกนั้นมีเพลง
ประกอบตามล าดับขั้นการแสดง คือ ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 4 (ภาคเพลงน าของลูกคู่และภาคเพลงลูกคู่) 
เท่านั้น บทละครของไทยจึงไม่มีการบรรจุเพลงตามล าดับขั้นการแสดงแบบละครกรีก 

ดวงเดือน พัฒนวิริยะวาณิช  (2552: 396-397) ได้ศึกษาเรื่อง พระราชนิพนธ์เรื่อง
มัทนะพาธา : การศึกษาเชิงสุนทรียศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า สุนทรียภาพในพระราชนิพนธ์เกิดจาก 
การเลือกสรรค าที่มีเสียงไพเราะมีความหมายลึกซึ้ง เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ท าให้สื่อความหมายได้
ชัดเจนและสะเทือนอารมณ์ ส่วนการเรียบเรียงวลีหรือประโยคมีความประณีต ประกอบด้วยรสทาง
วรรณคดีครบทุกรส มีการใช้โวหารที่ช่วยสื่อความหมายและกระทบอารมณ์  ตลอดจนมีการใช้
สัญลักษณ์ในส่วนตัวละครและเนื้อเรื่อง ด้านรูปแบบเป็นบทละครพูดค าฉันท์ ประกอบด้วยฉันท์ 21 
ชนิด กาพย์ 3 ชนิด และร้อยแก้ว ซ่ึงเหมาะสมกับลักษณะของตัวละครและเนื้อความ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  เพ่ือทรงแสดง
ต านานของดอกกุหลาบอันเป็นแก่นเรื่องในจินตนาการของพระองค์  และทรงแสดงแนวคิดเรื่อง    
ความทุกข์ท่ีเกิดจากความรัก อันสอดคล้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาว่าความรักเป็นเครื่องผูกพัน
ที่ก่อให้เกิดทุกข์ ส่วนลักษณะของเรื่องคล้ายบทละครสันสกฤต จึงเป็นการผสมผสานลักษณะของไทย
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และอินเดียเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง              
พระราชนิพนธ์เรื่องมัทนะพาธาเป็นค าฉันท์ เนื่องด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงแสดงให้คน
รุ่นใหม่ในสมัยนั้นได้เห็นแบบอย่างการแต่งฉันท์และกระตุ้นให้สนใจการแต่งฉันท์ขึ้น  เพ่ืออนุรักษ์ 
การแต่งค าประพันธ์ของไทยโบราณไว้ จึงเป็นพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมีต่อวงการวรรณคดียิ่ง 

 
งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผู้ท าวิจัยไว้ดังนี้ 
พิมณิชา พรหมมานต (2553 : 121-122)  ได้ศึกษาเรื่องบทเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน  
มนุสสภูมิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 1 ห้อง ที่ได้จากสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากห้องเรียน 5 
ห้องเรียนด้วยวิธีการจับสลากห้องเรียน จ านวน 30 คน ใช้เวลาในการทดลอง 4 ชั่วโมงเครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ 1) บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 2) แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ มีค่าเท่ากับ 80.22/83.67 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 

ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด (2553: 115-117) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
หมวกหกใบร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีการสอนแบบปกติร่วมกับบทเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ
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หมวกหกใบร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบปกติร่วมกับบทเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบหมวกหกใบร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนเรื่องสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉ ด้วยวิธีสอนแบบหมวกหกใบร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ านวยศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 ห้องเรียน  
มีนักเรียนห้องละ 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 ใช้วิธี
สอนแบบหมวกหกใบร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 ใช้วิธีสอนปกติ
ร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้เวลาในการทดลอง 6 คาบเรียน คาบละ 50 นาที 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอน
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
วิธีสอนแบบปกติร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5) แบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบที  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้วิธีสอนแบบหมวกหกใบร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับ
กลุ่มทดลองที่ใช้วิธีสอนปกติร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้วิธีสอนแบบ
หมวกหกใบร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ใช้วิธีสอนแบบปกติร่วมกับ
บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบหมวกหกใบร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติร่วมกับบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม หลังเรียนสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียน
เรื่องสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉด้วยวิธีสอนแบบหมวกหกใบร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี 

เกรียงศักดิ์ รอดเล็ก (2555: 88-89) ได้ศึกษาเรื่องบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้าง
ถวายฎีกา มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ส าหรับนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 .ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
จ านวน 30 คน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้เวลาในการ
ทดลอง 4 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสภาเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา มีค่าเท่ากับ 80.00/83.33 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 2) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .01 3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 

 
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Clement (1981) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนพบว่า ผู้เรียนโดยทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องจากผู้เรียน
สามารถควบคุมอัตราความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนไม่รู้สึกอายในการตอบค าถาม
ผิดเพราะไม่มีใครรู้ ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับในทันทีทันใดและผู้เรียนมีความรู้สึกว่าเรียนได้ดีและมี
ความสุขกว่าวิธีธรรมดา 

Mervarech and others (1991) ได้ศึกษาการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเล็ก 
ด้านความรู้และเจตคติ ผลของการเรียนเป็นกลุ่มและสอนตัวต่อตัวโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศอิสราเอล ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นกลุ่มและคู่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีสอนแบบปกติ และนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนใจการเรียน
รู้อยู่ในระดับดี 

Smith (2003) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและจังหวะในการอ่าน
ออกเสียงของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดนักเรียนแบบพ่ึงตนเอง หรือพ่ึงคนอ่ืนกับประสิทธิผลของ
การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิด นักเรียนแบบพ่ึงตนเอง 
หรือพ่ึงคนอ่ืนกับประสิทธิผลของการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์สอนทักษะการอ่านและจังหวะการอ่าน
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ออกเสียงของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนดนตรีโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 120 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามคะแนน ควอร์ไทล์จากแบบทดสอบ
ตัวเลข FDI ทั้ง 4 กลุ่มนี้ แบ่งแบบสุ่มออกเป็น 2 ส่วนและครึ่งหนึ่งก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุม (ไม่ได้
รับการสอนที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) กับกลุ่มทดลองได้รับการทดลองโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
แบบ Music Acc2 การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
และรวมการสอนคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง ในระหว่างการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนหลังทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนทดลอง 

Euto (2002) ได้ส ารวจกระบวนการซักถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 
2 ในขณะที่ก าลังท างานอยู่กับบทเรียนที่คิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรม
การซักถามของนักเรียนเป็นกระบวนการที่ท าซ้ า ๆ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ  
1. พฤติกรรมการซักถาม 2.ประเภทของค าถาม 3.การถามค าถาม และ 4. ค าตอบ พบว่า ทั้ง
องค์ประกอบภายในและภายนอกแสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการซักถาม 
อุปสรรคต่อการถามค าถาม และการได้ค าตอบ และองค์ประกอบเหล่านี้มีผลต่อผู้ร่วมวิจัยใน
กระบวนการ การถามค าถามและวิธีการที่ผู้วิจัยเหล่านี้เข้าร่วมในการถามค าถามและให้ค าตอบ 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้กับการเรียนการสอนวรรณคดี บทละครพูด 
ค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะ

พาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
โดยใช้รูปแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดลองก่อนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest 
Design) (นิคม ตังคะพิภพ 2543: 310)  
 
รูปแบบของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยรูปแบบการวิชัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว  มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest 
Design) (นิคม ตังคะพิภพ 2543: 310 – 311)  ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
 

O1 X   O2 

 
เมื่อ O1 แทน การทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  X แทน การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
  O2  แทน การทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน  

สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 13 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 400 คน 
ทางโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ 

2. กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน 

สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 30 คน  
ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น 
หน่วยสุ่ม 

 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. ตัวแปรต้น  ( Independent Variables)  ได้ แก่  การ เรี ยนโดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

2. ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่   
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา เป็น

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด  30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 21 ข้อ  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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ขั้นตอนด ำเนินกำรวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 2  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ขั้นตอนที่ 3  การทดลอง 
ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับบทละครพูด ค าฉันท์ 
เรื่องมัทนะพาธา 

1.3 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.4 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการวัดผล
ประเมินผลและการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

  
 ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  มีขั้นตอน
ในการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา  
การวัดและประเมินผล 

1.2 ศึกษาเนื้อหาของวรรณคดีบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา จาก
หนังสือสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน วรรณคดีวิจักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

1.3 แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อต่าง ๆ โดยยึดหนังสือสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน 
วรรณคดีวิจักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเอกสารหลักแล้วน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณ์ความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงการจัดล าดับเนื้อหาตาม
ข้อเสนอแนะ 

1.4 ศึกษาหลักการ วิธีการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากต ารา เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ 

1.5 สร้างสตอรี่บอร์ด (Story Board) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยน าเสนอสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ ลงบนกระดาษเพ่ือให้การน าเสนอเป็นไปอย่างเหมาะสมบทหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไป จากนั้น
น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ 
การน าเสนอเนื้อหาแล้วแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ    

1.6 น าสตอรี่บอร์ด (Story Board) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ตรวจสอบ
แล้วมาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างข้ึนในการวิจัยครั้งนี้เป็นประเภทเนื้อหา 

1.7 ศึกษาการสร้างคู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากต าราและ
เอกสารต่าง ๆ 

1.8 ออกแบบคู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเขียนลงใน
กระดาษ จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขภาษาและเนื้อหาแล้วน ากลับมา
แก้ไขตามค าแนะน า 

1.9 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและตรวจแก้ไข  จากนั้นน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและคู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

1.10 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนและคู่มือการใช้ งานบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ที่แก้ไขแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 
การสร้างและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล
และประเมินผลจ านวน 1 คน เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมโดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเครื่องมือประเมิน 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้า 165) แบ่งเป็น 3 ส่วน 
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ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่  2 คือ รายการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมี เดียเ พ่ือการศึกษา

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนน าของบทเรียน เนื้อหาของบทเรียน การใช้ภาษา การออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียและการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ระดับการประเมิน 
ก าหนดระดับคุณภาพการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม 
ปานกลาง เหมาะสมน้อย และ เหมาะสมน้อยที่สุด โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีควรน าเสนอ
ได้สมบูรณ์ทุกองค์ประกอบ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีมาก ท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้อย่างดี ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีมากต่อวิชาที่เรียน 

ส่วนที่ 3 คือ การสรุปผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ 
เกณฑ์ในการพิจารณาให้ผ่าน คือ ในส่วนขององค์ประกอบในแต่ละด้าน 

ส่วนเนื้อหาของบทเรียนคือ ความถูกต้องตามหลักวิชา ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติและคุณธรรม 
จริยธรรมและใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมต้องได้รับการประเมินในระดับเหมาะสมมาก โดยพิจารณา
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 และไม่มีข้อผิดพลาดที่มีผลต่อการใช้โปรแกรม จากผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 (รายละเอียด 
ภาคผนวก ค หน้า171)  ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ในการปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 1) แนะน าการ
ปรับขยายภาพให้มีขนาดที่เหมาะสม รูปภาพไม่แตกหรือบีบมากเกินไปและ 2) แนะน าเรื่องการแยก
ข้อมูลออกเป็น 3 ชุด เพราะเนื้อหามีปริมาณที่มากจะส่งผลต่อการเปิดข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ 

1.11 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขแล้วไปทดสอบประสิทธิภาพ 2 ครั้ง โดย
ทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่งและทดสอบกลุ่มเล็กเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ดังนี้ 

1.11.1 ทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testiong) โดยทดลอง
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยที่ไม่เคยเรียนเนื้อหาเรื่องนี้มาก่อน
จ านวน 3 คน โดยเลือกนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 1 คน และต่ า 1 คน ให้
ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือหาข้อบกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว
น าไปแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพของสื่อตามเกณฑ์ 80/80 โดยคิดจากคะแนนการท า
แบบทดสอบระหว่างเรียนและท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 70.00/78.89 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (รายละเอียดภาคผนวก ค หน้า 173) และน า
ข้อบกพร่องจากโปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไข คือ เรื่องความดังของเสียงเพลง การเปลี่ยนหน้าต่อไปของ
เนื้อหา การประมวลผลในการค านวณคะแนนในกิจกรรมประจ าบทเรียนและด้วยข้อจ ากัดเรื่องของ
เวลานักเรียนจึงเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร    
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1.11.2 ทดสอบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ทดลองกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยที่ไม่เคยเรียนเนื้อหามาก่อน จ านวน 9 คน 
โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนจากกลุ่มคะแนนสูง ปานกลางและต่ า กลุ่มละ 3 คน แล้วทดลองใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือหาข้อบกพร่องและพิจารณาว่ากรอบใดของโปรแกรมที่ยังมี
ข้อบกพร่องอยู่และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพคือ 79.26/83.33 
ซึ่งมีค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด (รายละเอียดภาคผนวก ค หน้า 174) ในการทดลองครั้งนี้นักเรียนมีสมาธิ
พร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้นเนื่องด้วยไม่มีภาระงานรายวิชาอ่ืนและมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้
มากขึ้นตามความสนใจจากบทเรียนที่มีการแจ้งผลคะแนนให้ทราบหลังการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน 

  
2. แผนการจัดการเรียนรู้บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา มีขั้นตอนการสร้าง

และการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
2.1 ศึกษาต ารา เอกสาร คู่มือครู ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.2 ศึกษาหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

2.3 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทละครพูดค าฉันท์ 
เรื่องมัทนะพาธา 

2.4 ศึกษาต ารา เอกสาร คู่มือ ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
2.5 พิจารณาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ให้สอดคล้องกับบทละครพูด

ค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน (ใช้คาบคู่ คือ 1 แผน จ านวน 6 
คาบเรียน คาบละ 50 นาท)ี ที่มีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนหลัก ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 การก าหนดเนื้อหาในการจัดท าแผนการเรียนรู้บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

รำยกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ เนื้อหำ จ ำนวนคำบเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ที่มา ประวัติผู้พระราชนิพนธ์ จุดมุ่งหมาย  

ลักษณะค าประพันธ์ 
2 คาบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ค าศัพท์ เนื้อเรื่อง 2 คาบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 คุณค่าที่ได้รับ 2 คาบ 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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แผนการจัดการเรียนรู้ มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูใช้การสนทนา การซักถาม ค าประพันธ์ 
2. ขั้นสอน ครูอธิบาย เนื้อหา และจัดกิจกรรม เช่น การอภิปราย  

การบรรยาย การซักถาม การอ่านท านองเสนาะ โดยใช้สื่อการสอน คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. ขั้นสรุป นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนและท าแบบฝึกหัด 

2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องทางด้านเนื้อหา การใช้ค าและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหาจ านวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผลจ านวน 1 คนเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าผลการแสดงความคิดเห็นมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
    คะแนน +1  แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    คะแนน -1 แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    การพิจารณาค่า IOC มีเกณฑ์ผ่านเท่ากับ 0.50 จากผลการประเมินได้ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อต่ าที่สุดคือ 0.80 ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อสูงสุดคือ 1.00  
(รายละเอียดภาคผนวก ค หน้า 163) และน าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงในด้านการกิจกรรม
การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา    
มีข้ันตอนในการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือการวัดและ
ประเมินผลของอนันต์ ศรีโสภา (2524: 78-139)  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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3.3 ศึกษาเนื้อหาบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
3.4 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่สร้างขึ้น แล้ว

สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

เนื้อหำ 
พฤติกรรม 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

ควำม
เข้ำใจ 

น ำไปใช้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินค่ำ รวม 

1.ที่มา ประวัติ 
ผู้พระราชนิพนธ์ 
จุดมุ่งหมาย  
ลักษณะค าประพันธ์ 

4 3  1   8 

2.ค าศัพท์ เนื้อเรื่อง 3 1 1 3   8 
3.คุณค่าที่ได้รับ 2 2 1 9   14 

รวม 9 6 2 13   30 
 

3.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง 
มัทนะพาธา เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 1 ฉบับ 45 ข้อ 

3.6 น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้ภาษาและความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3.7 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 1 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผลจ านวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
ของเนื้อหาโดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็นของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538: 117) ดังนี้ 
    คะแนน +1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ข้อนั้น 
    คะแนน   0   หมายถึง  ไมแ่น่ใจว่าข้อค าถามวัดตรงวัตถุประสงค์ข้อนั้น 
    คะแนน  -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อนั้น 

จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อแล้วน าไปค านวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้า 177) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 เก็บไว้และปรับปรุงข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50 ให้มี 
ความถูกต้องแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้ข้อสอบที่สมบูรณ์ 

3.8 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 ซึ่งเคยเรียนเนื้อหาบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธามาแล้ว ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน 

3.9 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ ค่าที่ยอมรับได้คือ ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และ 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผู้วิจัยพิจารณาเลือกข้อสอบที่มีผลการวิเคราะห์ได้ 
ค่าอ านาจความยาก (p) ระหว่าง 0.28 - 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.22 - 0.67 ไว้
จ านวน 30 ข้อ (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้า 179) 

3.10 หาค่าความเชื่อมั่น (Riability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR.20 ของ 
Kuder and Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้า 179) 

3.11 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สมบูรณ์เพ่ือใช้เป็น
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา มีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพ ดังนี้ 

4.1 ศึกษาเอกสาร วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) จากหนังสือเรื่องการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ  
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 107-108)  

4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการ
ออกแบบบทเรียน ด้านเนื้อหาบทเรียนและด้านความพึงพอใจในการเรียนโดยก าหนดค่าระดับความ
คิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ตามแนวคิดของลิเคิร์ท จ านวน 21 ข้อ  เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้  
     ระดับ 5  หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด   
    ระดับ 4  หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยมาก   
     ระดับ 3  หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยปานกลาง   
     ระดับ 2  หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยน้อย  
     ระดับ 1  หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยน้อยทีสุ่ด  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นจ านวน 21 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา 

4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน ผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน 
การสร้างและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล
และประเมินผลจ านวน 1 คน เพ่ือตรวจดูความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหาโดยใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณา ดังนี้ 
    คะแนน +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ใน 
การถาม 
    คะแนน  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ใน 
การถาม 
    คะแนน  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ใน 
การถาม 
 
แล้วน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามโดยพิจารณาข้อ
ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อค าถามที่มีความ
สอดคล้องและเป็นไปตามจุดประสงค์ จากผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้า 180) 

4.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลอง 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอหนังสือขออนุญาตทดลอง

เครื่องมือวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
  2. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) 

จ านวน 30 ข้อ จากนั้นตรวจและบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
  3. อธิบายและแนะน าวิธีการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
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  4. กลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะ
พาธา พร้อมทั้งท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนจ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน ซึ่งแบ่งกิจกรรม 
การเรียนรู้เป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. แคว้นปฐมบท 2. แคว้นจรดค าสารและ 3.แคว้นพินิจศิลปาการ 

  5. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) 
จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียนโดยการสลับตัวเลือก น าคะแนนที่
ได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่มตัวอย่าง 

  6. กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

  7. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
 

ขั้นตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ  โดยใช้สูตรสถิติต่าง ๆ 

ตามล าดับดังนี้ 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์  

เรื่องมัทนะพาธา ตามเกณฑ์ 80/80 ค านวณจากสูตร  E1 / E2 

  2. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นรายข้อเพ่ือหาค่าความยาก (P) และหาค่า
อ านาจจ าแนก (r)   

3. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร 
KR. –20 ของ Kuder and Richardson    

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติทดสอบ 
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent sample)   

5. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละคร
พูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา โดยน าค่ามาตราส่วนประมาณค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X̅ ) และ  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากนั้นน าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมาเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 105) ดังนี้ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 1.00-1.50   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 1.51-2.50   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 2.51-3.50   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 3.51-4.50   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 4.51-5.00   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะ

พาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลการทดลองดังนี้ 
 

ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยหาค่าร้อยละของคะแนน จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 11 ดังนี้ 

ตารางที่ 11 ค่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากการทดสอบประสิทธิภาพกลุ่ม
 ตัวอย่าง 

 จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพ 

ระหว่างเรียน 
(กระบวนการ) 

30 30 24 1.26 80.00 

หลังเรียน 
(ผลลัพธ์) 

30 30 25.13 1.81 83.76 

จากตารางที ่11 ผลการทดสอบระหว่างเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 และ ทดสอบ
หลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ 
เรื่องมัทนะพาธา มีประสิทธิภาพ 80.00/83.76 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบทเรียน
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัยได้ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรากฏผลดังตารางที่ 12  ดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่12  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบทเรียน 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

( X̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p 

ก่อนเรียน 30 15.67 2.09 
82.459 .000 

หลังเรียน 30 25.13 1.81 
 

จากตารางที่ 12  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ บทละคร
พูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เท่ากับ 25.13 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีค่าเท่ากับ  15.67 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.09  (รายละเอียด ภาคผนวก ง หน้า 182)   
 

ตอนที่ 3   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบทละครพูด ค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ให้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 30 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จ านวน 21 ข้อ หลักจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ จากนั้นน า
ค่าระดับที่ได้น ามาหาค่าเฉลี่ย  𝐗 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่า
ระดับตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ปรากกฎผลดังตารางที่ 13 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 13 ค่าระดับเฉลี่ย 𝐗 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
 การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล ล าดับที่ 
1. ความคิดเห็นด้านการออกแบบบทเรียน 

1.1 นักเรียนมีความเป็นอิสระในการเลือกเรียนได้
ตามต้องการ 

4.73 0.45 มากที่สุด 2 

1.2 เมนูใช้ได้ง่ายและสะดวก 4.10 0.66 มาก 5 
1.3 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนและเหมาะสม 4.77 0.43 มากที่สุด 1 
1.4 การเลือกใช้สีตัวอักษรเหมาะสม 4.00 0.41 มาก 7 
1.5 ภาพประกอบบทเรียนเหมาะสมและ

สอดคล้องกับเนื้อหา 
3.73 

 
0.69 

 
มาก 

 
9 
 

1.6 จังหวะการปรากฏของภาพและตัวอักษร
เหมาะสม 

3.37 
 

0.49 
 

ปานกลาง 
 

10 
 

1.7 เสียงดนตรีและเสียงบรรยายชัดเจน 4.03 0.56 มาก 6 
1.8 นักเรียนสามารถเลือกเรียนและจบในแต่ละ

หน่วยการเรียนได้ตามต้องการ 
4.50 

 
0.51 

 
มาก 

 
3 
 

1.9 บทเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย 3.90 0.71 มาก 8 
1.10 นักเรียนสามารถทราบผลการเรียนได้ทันที 4.33 0.48 มาก 4 

เฉลี่ยด้านการออกแบบบทเรียน 4.15 0.11 มาก (3) 
2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหา 

2.1 ค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 
 

4.73 
 

0.45 
 

มากที่สุด 
 
1 

2.2 เนื้อหามีความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม 
กับผู้เรียน 

4.63 
 

0.49 
 

มากที่สุด 
 

3 
 

2.3 การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนมี
ความเหมาะสม 

4.60 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
 

4 
 

2.4 การบรรจุเนื้อหาแต่ละหน้าจอเหมาะสม 4.67 0.48 มากที่สุด 2 
2.5 จ านวนข้อของแบบฝึกหัดเหมาะสม 4.27 0.45 มาก 6 
2.6 ภาษาท่ีใช้เหมาะสม 4.57 0.50 มากที่สุด 5 

เฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.58 0.02 มากที่สุด (1) 
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ตารางที่ 13 ค่าระดับเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
               การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล ล าดับที่ 
3. ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการเรียน 

3.1 บทเรียนเร้าความสนใจให้อยากเรียนในหน่วย 
การเรียนต่อไป 

4.20 0.41 มาก 4 

3.2 นักเรียนพึงพอใจที่ทราบคะแนนสอบทันที
หลังท าแบบทดสอบ 

4.50 
 

0.51 
 

มาก 
 

1 
 

3.3 นักเรียนพึงพอใจที่ได้ควบคุมเวลาเรียน 
ในแต่ละหน่วยการเรียนด้วยตนเอง 

4.30 
 

0.47 
 

มาก 
 

3 
 

3.4 นักเรียนรู้สึกสนุก เป็นสุขกับการเรียน 4.50 0.51 มาก 1 
3.5 นักเรียนต้องการเรียนกับบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาอ่ืน ๆ อีก 
4.43 0.50 มาก 2 

เฉลี่ยด้านความพึงพอใจในการเรียน 4.39 0.04 มาก (2) 
เฉลี่ยทุกด้าน 4.33 0.17 มาก  

จากตารางที่ 13 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          
บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.33, S.D. = 0.17) จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านการออกแบบบทเรียน ด้านเนื้อหา และด้านความพึงพอใจในการเรียน 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.58, S.D. = 
0.02) รองลงมาคือด้านความพึงพอใจในการเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.39, S.D. = 
0.04) และด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการออกแบบบทเรียน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X̅ = 4.15, S.D. = 0.11)      

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบบทเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( X̅ = 4.15, S.D. = 0.11) เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
และเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.77, S.D. = 0.43) ล าดับที่ 2 นักเรียนมีความเป็นอิสระใน
การเลือกเรียนได้ตามต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.73, S.D. = 0.45) ล าดับที่ 3 นักเรียน
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สามารถเลือกเรียนและจบในแต่ละหน่วยการเรียนได้ตามต้องการ อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.50, S.D. = 
0.51) ล าดับที่ 4 นักเรียนสามารถทราบผลการเรียนได้ทันที อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.33, S.D. = 0.48) 
ล าดับที่ 5 เมนูใช้ได้ง่ายและสะดวก อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.10, S.D. = 0.66) ล าดับที่ 6 เสียงดนตรี
และเสียงบรรยายชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.03, S.D. = 0.56) ล าดับที่ 7 การเลือกใช้สีตัวอักษร
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.00, S.D. = 0.41) ล าดับที่ 8 บทเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย อยู่ใน
ระดับมาก ( X̅ = 3.90, S.D. = 0.71) ล าดับที่ 9 ภาพประกอบบทเรียนเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนื้อหา อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.73, S.D. = 0.69) และล าดับที่ 10 จังหวะการปรากฏของภาพและ
ตัวอักษรเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.37, S.D. = 0.49)       

ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหา ความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
( X̅ = 4.58, S.D. = 0.02) เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 ค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.73, S.D. = 0.45) ล าดับที่ 2 การบรรจุเนื้อหาแต่ละหน้าจอเหมาะสม  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.67, S.D. = 0.48) ล าดับที่ 3 เนื้อหามีความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
กับผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.63, S.D. = 0.49) ล าดับที่ 4 การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละ
หน่วยการเรียนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.60, S.D. = 0.50) ล าดับที่ 5 ภาษาท่ีใช้
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.57, S.D. = 0.50) และล าดับที่ 6 จ านวนข้อของแบบฝึกหัด
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.27, S.D. = 0.45)    

ด้านที่ 3 ด้านความพึงพอใจในการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.39, S.D. = 
0.04) เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 นักเรียนพึงพอใจที่ทราบคะแนนสอบทันทีหลังท า
แบบทดสอบและนักเรียนรู้สึกสนุกเป็นสุขกับการเรียน อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.50, S.D. = 0.51) 
ล าดับที่ 2 นักเรียนต้องการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาอ่ืน ๆ อีก อยู่ในระดับมาก  
( X̅ = 4.43, S.D. = 0.50) ล าดับที่ 3 นักเรียนพึงพอใจที่ได้ควบคุมเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน
ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.30, S.D. = 0.47) และล าดับที่ 4 บทเรียนเร้าความสนใจให้
อยากเรียนในหน่วยการเรียนต่อไป อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.20, S.D. = 0.41)     

นอกจากนี้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะที่ก าลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอบถามนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสนใจต่อกิจกรรมและ
สนใจจะฝึกอ่านฉันท์และกาพย์ตามตัวอย่างเสียงในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รู้สึกมีอิสระใน 
การเรียนรู้และมีความสุขที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

   
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง 

มัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Designs) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง
มัทนะพาธา  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
ด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  2) แผนการจัดการเรียนรู้บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา จ านวน 1 แผน   
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาเป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด  30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและ  
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) 5 ระดับ จ านวน 3 ด้าน  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมทั้งหมด 6 คาบเรียน  การวิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานการ
วิจัย กล่าวคือ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้สูตร E1 / E2 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปล
ความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kroobannok.com%2Fblog%2F41840&ei=oOFtU8eIL8OUrgefkoHwDw&usg=AFQjCNHobolXuYorh_M1NyvuQeJd2SlWnA&bvm=bv.66330100,d.dGI
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/83.76 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม 
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก 
 
การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ 
เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผลการทดลองหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานไว้ 
80/80 ผลปรากฏว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 80.00/83.76 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 
ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน จ าแนก
ขั้นตอนการพัฒนาได้สองกลุ่ม กลุ่มแรกคือการศึกษาเนื้อหาบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาตาม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เนื้อหาการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล ตามหลัก 
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น การศึกษาขั้นตอนนี้มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมาก เนื่องจากการท าความเข้าใจในกลุ่มแรกนี้ ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
วางแผนและมองเห็นถึงขั้นตอนที่จะสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิด ทักษะต่าง ๆ ตลอดจนเจตคติ
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ในการเรียนรู้บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาได้อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การศึกษาสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการให้ความส าคัญในการสร้างผู้เรียนทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  
ว่ามีการเรียนจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไปในทิศทางเดียวกัน คือ เข้า ใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 3) 

ส่วนกลุ่มสองคือการศึกษาหลักการวิธีการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากต าราเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และจากการปรึกษาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา เพ่ือน ามามาสร้างสตอรี่บอร์ด (story board) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณ์ความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุง   การจัดล าดับเนื้อหาและการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านเนื้อหาและด้านสื่อ โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่    
ส่วนน า ส่วนเนื้อหาและการใช้ภาษาของบทเรียน ตลอดจนการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียและการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งยึดหลักการของการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีควรน าเสนอได้สมบูรณ์ทุกองค์ประกอบ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดจนมีเจตคติที่ดีมากต่อวิชาที่เรียนและ 
มีการทดลองตามล าดับขั้นตอน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแนวคิดด้านการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน ของวชิระ อินทร์อุดม (2539: 41-42) คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับการประเมิน
คุณภาพโดยผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพิจารณาความถูกต้องทางด้านของ
เนื้อหา ด้านโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ จากนั้นน าข้อบกพร่องที่พบและข้อเสนอแนะจากผู้สอนและ
ผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปรับปรุงบทเรียนและโปรแกรมแล้วจึงน าบทเรียนที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ เพ่ือดู
ปฏิกิริยาของนักเรียนกับบทเรียน ความก้าวหน้าของล าดับขั้นตอนในการเรียน ดูจ านวนในการตอบ
ผิด และการบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสามารถน าข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเมิน โดยใช้แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือพิจารณาความสมบูรณ์ด้าน 
การออกแบบการสอน และการจัดกิจกรรมกับนักเรียนตามขั้ นตอนการหาประสิทธิภาพของ 
กรมวิชาการ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 162-163) ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพแบบ
หนึ่งต่อหนึ่งและทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์(2520: 137) ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพของสื่อเกี่ ยวกับเนื้อหาที่ เป็นความรู้   
ความเข้าใจควรใช้เกณฑ์ 90/90 และส าหรับเนื้อหาที่เป็นวิชาทักษะใช้เกณฑ์ 80/80 

การที่จะกล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมานั้นใช้ได้ผลดี และมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการประเมินทั้งด้านการออกแบบ  ด้านเนื้อหาเพ่ื อเป็น 
การควบคุมคุณภาพบทเรียนนั้น ๆ โดยการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญตอนหนึ่งที่รับประกันว่าสื่อนั้นมีคุณภาพจริง 

 

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดด้านคุณลักษณะ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541: 8-10) ที่กล่าว่า
คุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี 4 ประการ ได้แก่ 1) สารสนเทศ 2) ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 3) การโต้ตอบ และ 4) การให้ผลตอบกลับโดยทันที โดยมีรายละเอียดดังนี้                
1) ด้านสารสนเทศ ในการน าเสนอเนื้อหาผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นกิจกรรมการเรียนจ านวน        
3 บทเรียนท าให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายไม่สับสนโดยเรียงล าดับจากง่ายไปหายากคือ
เริ่มต้นจากบทเรียนที่ 1 แคว้นปฐมบท เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานผู้พระราชนิพนธ์ ที่มาและ
ความส าคัญของเรื่องและลักษณะค าประพันธ์ประเภทฉันท์และกาพย์ บทเรียนที่ 2 แคว้นจรดค าสาร 
เนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์และเนื้อเรื่องจากบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา และ บทเรียนที่ 3 
แคว้นพินิจศิลปการ เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อคิด และคุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคม
วัฒนธรรม  2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยให้นักเรียนมีอิสระในการควบคุมล าดับของการ
เรียนเนื้อหา สามารถเลือกเรียนเนื้อหาใดก่อนหรือหลัง เลือกที่จะข้ามเนื้อหาส่วนใดก็ได้และสามารถ
ทบทวนเนื้อหาบทเรียนซ้ าได้จนกว่าจะเข้าใจ นักเรียนสามารถควบคุมการท าแบบฝึกหัดได้ด้วยตัวเอง          
3) การโต้ตอบ ผู้วิจัยออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนโดย
การโต้ตอบโดยส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนรู้เนื้อหาผ่านกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียน เช่น การจับคู่ 
การเรียงล าดับเหตุการณ์ การเลือกค าตอบ เป็นต้น แล้วจึงท าแบบฝึกหัดหลังเรียนเพ่ือเก็บคะแนน
ระหว่างเรียนในแต่ละบทเรียนจ านวน 3 บทเรียน ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและสนใจบทเรียนอยู่
ตลอดเวลา และ 4) การให้ผลย้อนกลับโดยทันที ผู้วิจัยได้ออกแบบให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถแจ้งผลย้อนกลับให้แก่นักเรียนที่ท ากิจกรรมระหว่างเรียน โดยการเฉลยแบบฝึกหัด สรุปผล
คะแนนให้นักเรียนได้ทราบ ให้ค าชมเชยหากนักเรียนท าคะแนนได้ผ่านเกณฑ์และให้ค าแนะน าให้
นักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนอีกครั้งหากนักเรียนท าคะแนนได้ต่ ากว่าเกณฑ์หรือเลือกค าตอบ
ผิดในกิจกรรมการเรียนของแต่ละบทเรียน ท าให้นักเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินผลของตนเอง
ได้ในทันทีเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ      
วิชุดา รัตนเพียร, สุกรี รอดโพธิ์ทอง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2540: 16-17) กล่าวว่าข้อดีของบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ มีการให้ผลข้อมูลย้อนกลับทันที ภาพ เสียง สีสันที่สวยงามท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่ายต่อบทเรียน ช่วยให้ผู้เรียน เรียนได้ดีและรวดเร็วกว่าการเรียน
ปกติ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างเต็มที่ ผู้เรียนเลือกบทเรียนได้หลายแบบ ไม่ท าให้เกิด
ความเบื่อหน่ายและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ ท้าทายความสามารถ 

การที่จะกล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมานั้นใช้ได้ผลดี และมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการประเมินทั้งด้านคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทั้ง 4 ประการข้างต้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปหายาก สามารถเลือกเนื้อหาที่จะ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับนักเรียนได้ทันทีเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนได้รับผลตอบ
กลับโดยทันทีจะส่งผลให้นักเรียนมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้น 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก 

2.1 การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อ
นักเรียนได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้รู้จักคิดและปฏิบัติเป็นขั้นตอน ได้เรียนตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัญญานิยม ตามแนวคิดของ Chomsky 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ข: 41) ที่กล่าวว่าการออกแบบการเรียนการสอนควร
ค านึงถึงความแตกต่างด้านความคิด ความรู้สึกและโครงสร้างการรับรู้ด้วยเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน สอดคล้องกับที่ ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541: 48) 
กล่าวว่า สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีต้องออกแบบในลักษณะที่สามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้มากที่สุด ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสควบคุมการเรียนรู้ของตนเองตามความ
ต้องการ  

ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญในประเด็นนี้จึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่การพิมพ์ชื่อและนามสกุลของตนเองลงไปในบทเรียน 
บทเรียนจะกล่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน และนักเรียนสามารถเลือกเป็นตัวละครเอกในบทละครพูด
ค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ตัวละครเอกดังกล่าวคือ สุเทษณ์ หรือ มัทนา แต่ละตัวละครจะมีค าถามน า
เพ่ือกระตุ้นกระบวนการคิด เช่น ถ้าเลือกสุเทษณ์ จะมีข้อความว่า “ข้ารักนางมัทนาแต่นางไม่รักข้า 
เจ้ามีหน้าที่ช่วยข้าให้สมหวังในความรัก” แต่ถ้าเลือกนางมัทนา จะมีค ากล่าวน าว่า “เราไม่ได้รักสุ
เทษณ์แต่เขาต้องการความรักจากเรา โปรดช่วยเราให้หลุดพ้นจากความรักแบบนี้ด้วยเถิด” ซึ่งเป็น
การกระตุ้นความคิดให้นักเรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่นักเรียนจะต้องท ากิจกรรมต่อไปเพ่ือ
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ช่วยตัวละครเอกที่นักเรียนเลือกด้วยตนเองซึ่งไม่มีใครทราบว่านักเรียนชอบตัวละครตัวใด ผู้ชาย
อาจจะเลือกสุเทษณ์หรือมัทนาก็ได้ หรือผู้หญิงจะเลือกมัทนาหรือสุเทษณ์ก็ได้ ซึ่งไป สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของกิดานันท์ มลิทอง (2540 : 240) ที่กล่าวว่าคอมพิวเตอร์น ามาใช้ในลักษณะของ
การศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี ลักษณะของโปรแกรมที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่นักเรียนช่วยให้
ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าสามารถเรียนได้โดยสะดวก โดยผู้วิจัยให้ความส าคัญในจุดเน้นนี้เป็นพิเศษใน 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งไปที่ระบบการคิดหาค าตอบมากกว่าการอ่านแล้วจ ามาตอบซึ่ง
เมื่อตอบผิดผู้เรียนจะไม่รู้สึกอายเพ่ือนและสามารถย้อนกลับมาท ากิจกรรมได้ใหม่อีกครั้งเ พ่ือ  
ความเข้าใจที่มากขึ้นหรือแม่นย าให้เนื้อหาบทเรียนแต่ละบทเรียนแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนได้ศึกษา 
เช่น กิจกรรมกุหลาบสื่อรักสลักค า นักเรียนจะจับคู่ค าศัพท์ส าคัญกับรูปภาพ โดยการท านายว่าค าศัพท์
ว่าน่าจะมีความหมายสอดคล้องกับรูปภาพใด ท าให้นักเรียนเกิดการจดจ าค าศัพท์และเข้าใจค าศัพท์ได้
คงทนมากกว่าการจ าเป็นข้อความและยังน าไปสู่แบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนน าศัพท์ไปเติมลงในค า
ประพันธ์ที่ก าหนดให้เพ่ือทดสอบความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่นักเรียนเรียนรู้ไปกับบริบทของ
ค าประพันธ์ว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ซึ่งไปสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิไล กัลป์ยาณวัจน์ (2541 : 
32-36) ที่กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
สติปัญญาและความสามารถของตนเอง ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจได้ว่าการใช้ภาพเป็นสื่อการเรียนรู้ การใช้
ข้อความให้นักเรียนพิจารณาความหมายจากบริบทโดยสร้างออกมาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จดจ าได้ง่ายและนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้อย่างยั่งยืน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและ
ความสามารถของตนโดยไม่ต้องกังวลใจ ดังนั้นนักเรียนจึงเรียนรู้ด้วยความสบายใจ ไม่รู้สึกกดดันหาก
เรียนไม่ทันเพ่ือนส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทักษะกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบจดจ าได้ง่ายและยั่งยืน 

2.2 การใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียน  
การน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธานี้ ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีในการน าเสนอที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ กราฟิก 
เสียงเพลง เสียงบรรยายประกอบและเทคนิคการใช้เสียงต่าง ๆ ใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการท างาน 
แบบฝึกหัด ฯลฯ ซึ่งตัวกระตุ้นต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
นักเรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน สอดคล้องกับความคิดเห็นของกิดานันท์ มลิทอง (2540: 240)  
ที่กล่าวว่าบทเรียนที่มีการใช้สี มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรีเป็นการเพ่ิมความเหมือนจริงและช่วยเร้า
ความสนใจให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในบทเรียน
ที่ 1 และบทเรียนที่ 2 โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลงและเสียงอ่านค าประพันธ์ 
ดังเช่นในบทเรียนที่ 1 ผู้วิจัยจัดท าสรุปประวัติผลงานของผู้พระราชนิพนธ์และความส าคัญพร้อม



98 

 

จุดมุ่งหมายในบทพระราชนิพนธ์บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ไว้เป็นเนื้อหาที่ใช้ภาพนิ่งประกอบค าบรรยายที่สอดคล้องกันท าให้นักเรียน
เข้าใจเรื่องราวประวัติผู้งานความส าคัญจุดมุ่งหมายของเรื่องได้เข้าใจง่ายมากขึ้นและใช้เวลาไม่นาน
เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย มีค าประพันธ์แทรกเข้าไปเพ่ือให้นักเรียนเกิดอารมณ์ความรู้ถึงความงาม
ในการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์อีกด้วย อีกทั้งในบทเรียนที่ 2 ผู้วิจัยออกแบบการเรียนรู้บทละครพูด  
ค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาจากบทประพันธ์ค าฉันท์ให้ออกมาในรูปแบบของละครพูดค าฉันท์  
มีภาพเคลื่อนไหว ฉากและบรรยากาศเสมือนจริงตามจิตนาการผู้ก ากับที่ถ่ายทอดผลงานผ่านละคร
เวที ให้นักเรียนได้เห็นการกระท าประกอบค าฉันท์ท าให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายยิ่งขึ้นและที่ส าคัญเกิด
อารมณ์ร่วมและคล้อยตามตัวละครในลีลาแสดงอารมณ์รักของสุเทษณ์ที่มีต่อมัทนา หรืออารมณ์โกรธ
ของสุเทษณ์ท่ีไม่พอใจนางมัทนาไม่รับรักตนและสาปนางเป็นดอกกุหลาบไปยังโลกมนุษย์ ซึ่งการแสดง
ละครเป็นสื่อที่ถ่ายอารมณ์ออกมาจากค าประพันธ์ค าฉันท์ที่เข้าใจยากให้ง่ายขึ้นจากภาพเคลื่อนไหวท า
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อค าถาม คิดและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งไปสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่องการสร้างมัลติมีเดียส าหรับห้องสมุดวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 42-43) 
ที่ได้กล่าวถึงหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ 1) ใช้เทคนิคเพ่ือสร้างความสนใจ
แก่ผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนโดยการผสมผสานข้อมูลและการออกแบบชื่อเรื่องที่ เร้าความสนใจ  2) สร้าง
ความน่าสนใจในการศึกษาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป   
3) ใช้ภาพและกราฟิกประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา  4) ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนในแง่ของ
การเลือกเนื้อหาการเรียนการเลือกกิจกรรมการเรียน การควบคุมการศึกษาบทเรียน การใช้ภาษา การ
ใช้กราฟิก ประกอบบทเรียน  5) ผู้เรียนควรได้รับการชี้แนะในรูปแบบที่เหมาะสมหากเนื้อหาที่ศึกษา
นั้นมีความซับซ้อนหรือมีโครงสร้างเนื้อหาที่เป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กัน  6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทบทวนความรู้เดิมที่สัมพันธ์กับความรู้ใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสม  7) กิจกรรมการสอนควรจะ
ผสมผสานการให้ความรู้ การให้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาค าตอบ และ 8) สร้างแรงจูงใจโดย
เน้นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จในการเรียนรู้ สอดคล้องกับการอภิปรายผลการวิจัยของ 
ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ (2550: 59) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไตรภูมิพระร่วง 
ตอน อุตตรกุรุทวีป ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเรียน มีความสุขสนุกสนานและ
ตื่นตาตื่นใจในขณะเรียน 

จากที่กล่าวมาจะท าให้เห็นว่าการออกแบบและการจัดเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง 
เสียงบรรยายประกอบและเทคนิคการใช้เสียงต่าง ๆ สามารถพัฒนาการเรียนรู้เกิดการจดจ าได้ง่าย
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และส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตลอดจนผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้บทเรียน
ได้อย่างต่อเนื่องไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้น 
 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ในระดับมาก ( X̅ = 4.33, S.D. = 0.17) ทั้งนี้เกิดจากเหตุผลดังนี้ 

3.1 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักเรียนด้านที่มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ           
1) ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนและเหมาะสมกับหน้าจอซึ่งท าผู้เรียนมองเห็นได้ชัดเจน มีการใช้
ขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกันในส่วนของหัวข้อและเนื้อหาข้อความค าอธิบาย สีของตัวอักษรเป็นสีที่
มองเห็นได้ชัดเจน 2) ค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามล าดับ
ขั้นตอนไม่สับสนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และ 3) การบรรจุเนื้อหาแต่ละหน้าจอ
เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจบทได้ง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้เรียนได้อ่านข้ออ่านข้อความมีอยู่ในปริมาณ
ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และช่วงวัย ขนาดตัวอักษรไม่เล็กเกินไปและมีเนื้ อหาเพียงพอต่อการเรียนรู้
ไม่มากจนเกินไปจนเกิดเบื่อหน่ายเนื้อหาที่ก าลังศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิมณิชา พรหมมานต (2553 : 122) ที่ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในระดับมาก 

 

3.2 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและจากการสอบถามนักเรียนท าให้ทราบ
ว่า นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนได้ เช่น การพิมพ์ชื่อของนักเรียนในการเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การคลิกปุ่ม   
ต่าง ๆ เพ่ือเลือกเรียนเนื้อหา การฟังและดูวีดิทัศน์และละครพูดค าฉันท์ที่มีภาพเคลื่อนไหวได้ รวมทั้ง
ได้ลงมือท าแบบฝึกหัดกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าการอ่านเนื้อหา ฯลฯ ท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุม
บทเรียนได้ด้วยตนเองจึงรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียน รู้สึกเป็นอิสระมากกว่าการเรียนโดย
วิธีการปกติเพราะสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอายเพ่ือนเมื่อตอบค าถามผิด มีความ
มั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เรียนจึงมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอน  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะ
พาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าเสนอผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผู้เรียนควรมีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือ

สะดวกในการใช้โปรแกรมการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
1.2 ผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เกิดความเข้าใจใน

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนก่อนน าไปใช้กับนักเรียน 
1.3 ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความต้องการและความสามารถของ

ตนโดยไม่จ ากัดเวลาในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
1.4 ผู้สอนควรจัดให้มีการท ากิจกรรมเสริมต่าง ๆ หลังการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากห้องสมุด การท ารายงานกลุ่ม การอ่านออก
เสียงค าประพันธ์ เป็นต้น เพราะการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพียงอย่างเดียวท าให้
นักเรียนไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันและฝึกทักษะการอ่าน 

 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สื่อประสมในวรรณคดีเรื่อง 

อ่ืน ๆ โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในนวัตกรรมอ่ืน เช่น การสร้างเว็บไซต์ แท็บเล็ต เป็นต้น  
2.2 ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง

มัทนะพาธาที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่ืน ๆ เช่น เทคนิคการสอนการสัมมนาเชิงสรรค์       
การเชื่อมโยงความคิด การแสดงละครพูดประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
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รายการอ้างอิง 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

- แผนการจัดการเรียนรู้ บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
  ช่วยสอน 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 5 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์  
  เรื่องมัทนะพาธา 
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แผนการจัดการเรียนรู้  

รหัสวิชา ท 32102      รายวิชา  ภาษาไทย 4          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2   ต านานแห่งดอกกุหลาบ            บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   เวลาเรียน  6 คาบ                ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 
ผู้สอน นายกฤษณะ  ล าทะแย    โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
_____________________________________________________________________ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

  มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัด  
   ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
  ม.4-6/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถระบุเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติผู้พระราชนิพนธ์และจุดมุ่งหมายใน
การแต่งของบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาได้ 

2. นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทและลักษณะค าประพันธ์จากบทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง 
มัทนะพาธาได้ 

3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าศัพท์จากบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาได้ 
4. นักเรียนสามารถล าดับเหตุการณ์เนื้อเรื่องของบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาได้ 
5. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครจากบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา

ได้ 
6. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดจากบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาเพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
7. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์และคุณค่าต่าง ๆ ของบทละครพูดค าฉันท์

เรื่องมัทนะพาธาได้  
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3. สาระส าคัญ 

  มัทนะพาธาหรือต านานแห่งดอกกุหลาบ คือ วรรณคดีบทละครพูดค าฉันท์เรื่องเดียวในบท
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระประชวรและประทับอยู่ ณ 
พระราชวังพญาไท ใช้เวลาทรงพระราชนิพนธ์เพียง 1 เดือน 17 วัน พระองค์ทรงคิดเรื่องขึ้นเอง  
บทพระราชนิพนธ์เป็นค าประพันธ์ประเภทฉันท์ 21 ฉันท์ และกาพย์ 3 ชนิด นักเรียนจ าเป็นต้องศึกษา
ประวัติความมาของเรื่อง ประวัติและผลงานผู้พระราชนิพนธ์ เพ่ือจะได้ทราบที่มาและจุดมุ่งหมายของ
เรื่อง  ศึกษาการอ่านบทร้อยกรองประเภทฉันท์และกาพย์ตลอดจนศึกษาหลักการวิเคราะห์คุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธาได้ 
พร้อมทั้งสามารถน าข้อคิดได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม   

4.  สาระการเรียนรู้ 

  ความรู้ (K) 

1. ประวัติความเป็นมาและจุดหมายของบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
2. ประวัติและผลงานผู้พระราชนิพนธ์บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
3. ลักษณะค าประพันธ์ประเภทฉันท์และกาพย์ของบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะ

พาธา 
4. ค าศัพท์ส าคัญของบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
5. เนื้อเรื่องบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
6. การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครในบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
7. การวิเคราะห์ข้อคิดจากบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริงได้  
8. การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
9. การวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรมของบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา

  
  ทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทักษะการอ่าน 
2. ทักษะการฟัง การดู 
3. ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
4. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
5. กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
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 เจตคติ (A) 

1. เกิดความสุนทรีย์ในการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
2. เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในวรรณคดีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร: การฟังและดูวีดิทัศน์ “มัทนะพาธามหาธีรราชเจ้า”และ
“ละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา” การอ่านค าประพันธ์และฉันทลักษณ์ประเภท
ฉันท์และกาพย์ 

2. ความสามารถในการคิด : การคิดวิเคราะห์นิสัยตัวละคร วรรณศิลป์และสังคม
วัฒนธรรมบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การวิเคราะห์ข้อคิดจากบทละครพูดค าฉันท์  
เรื่องมัทนะพาธาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี: การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูด
ค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. ซื่อสัตย์สุจริต 
4. รักความเป็นไทย 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  (หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้) 
 7.1 ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างเรียน 
  กิจกรรมบทเรียนที่ 1 “แคว้นปฐมบท” 

1. กิจกรรมแฟนพันธ์แท้มัทนะพาธามหาธีรราชเจ้า   
2. กิจกรรมต่อค าฉันท์สรรค าใช้  
3. แบบฝึกหัดบทเรียนที่ 1  “แคว้นปฐมบท”  (10 ข้อ 10 คะแนน) 

 กิจกรรมบทเรียนที่ 2 “แคว้นจรดค าสาร” 
1. กิจกรรมกุหลาบสื่อรักสลักค า  
2. กิจกรรมเรียงถ้อยร้อยเรื่องราว  
3. กิจกรรมปริศนาตัวละครสอนรัก  
4. แบบฝึกหัดบทเรียนที่ 2  “แคว้นจรดค าสาร”  (10 ข้อ 10 คะแนน) 



112 
 

 กิจกรรมบทเรียนที่ 3 “แคว้นพินิจศิลปการ”  
1. กิจกรรมประมวลความรักประจักษ์ความคิด   
2. กิจกรรมพินิจคุณค่าประสาวรรณกรรม   
3. กิจกรรมส่องวัฒนธรรมงามล้ าตามครรลอง  
4. แบบฝึกหัดบทเรียนที่ 3  “แคว้นพินิจศิลปการ”  (10 ข้อ 10 คะแนน) 

 

7.2 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 

แบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์เรื่อง    
มัทนะพาธา  

8. การวัดและประเมินผล 

8.1 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8.1.1 ท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่ 1 “แคว้นปฐมบท” ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

8.1.2 ท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่ 2 “แคว้นจรดค าสาร” ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

8.1.3 ท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่  3 “แคว้นพินิจศิลปการ” ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

8.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา   

9. วิธีวัดและประเมินผล 

9.1 เครื่องมือการวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1.1 แบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่ 1 “แคว้นปฐมบท” ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

9.1.2 แบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่ 2 “แคว้นจรดค าสาร” ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

9.1.3 แบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่ 3 “แคว้นพินิจศิลปการ” ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
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9.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูด 
ค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 

10.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

  กิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่ 1 และคาบท่ี 2 

  ขั้นน าสู่บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. ครูชี้แจงกับนักเรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 6 คาบ เพ่ือท าความเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผล 

2. ครูแจกคู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้นักเรียนและอธิบาย
วิธีการใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้บทละคร
พูดค าฉันท ์เรื่องมัทนะพาธาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูด 
ค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 

4. ครูบันทึกคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนทุกคน 

ขั้นใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

5. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
ในบทเรียนที่ 1“แคว้นปฐมบท” มีรายละเอียดในประเด็นศึกษาดังนี้ 

o ประวัติความเป็นมาจุดมุ่งหมาย ประวัติและผลงานผู้พระราชนิพนธ์ของเรื่อง
มัทนะพาธา จากวีดิทัศน์ “มัทนะพาธามหาธีรราชเจ้า” 

o กิจกรรมการเรียนรู้แฟนพันธุ์แท้มัทนะพาธามหาธีรราชเจ้า 
o การอ่านออกเสียงลักษณะค าประพันธ์ประเภทฉันท์และกาพย์ในบทละครพูด

ค าฉันทเ์รื่องมัทนะพาธา 
o กิจกรรมการเรียนรู้ต่อค าฉันท์สรรค าใช้ 
o แบบฝึกหัดหลังเรียนบทเรียนที่ 1 “แคว้นปฐมบท”  
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ขั้นสรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา บทเรียนที่ 1 “แคว้นปฐมบท”  
ในแบบบันทึกการเรียนรู้บทเรียนที่ 1 
 
  กิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่ 3 และคาบท่ี 4 

  ขั้นน าสู่บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. ครูน าเสนอรูปตัวละคร สุเทษณ์  มัทนา และมายาวิน ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยตัวละครว่าตัวละครดังกล่าวมีลักษณะนิสัยอย่างไร เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 

 

ขั้นใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

2. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
ในบทเรียนที่ 2 “แคว้นจรดค าสาร” มีรายละเอียดในประเด็นศึกษาดังนี้ 

o ค าศัพท์ส าคัญจากบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
o กิจกรรมกุหลาบสื่อรักสลักค า 
o ตัวละครภาคสวรรค์ และภาคพ้ืนดิน ในบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
o เรื่องย่อบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
o วีดิทัศน์การแสดงละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา องก์ที่ 1 แสดงโดยคณะ

ละครสมัครเล่นทับแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักเรียนสามารถเลือกชม
ละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา องก์ท่ี 2 องก์ที่ 3 องก์ที่ 4 และองก์ที่ 5 
เพ่ิมเติมตามความสนใจของผู้เรียน 

o กิจกรรมเรียงถ้อยร้อยเรื่องราว 
o กิจกรรมปริศนาตัวละครสอนรัก 
o แบบฝึกหัดหลังเรียนบทเรียนที่ 2 “แคว้นจรดค าสาร” 

  ขั้นสรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา บทเรียนที่ 2 “แคว้นจรดค าสาร” ในแบบบันทึก 
การเรียนรู้บทเรียนที่ 1 
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  กิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่ 5 และคาบท่ี 6 

  ขั้นน าสู่บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. ครูยกตัวอย่างข่าวที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่สมหวังในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน 
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิดท่ีได้รับหลังจากอ่านข่าวเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  

ในบทเรียนที่ 3 “แคว้นพินิจศิลปการ” มีรายละเอียดในประเด็นศึกษาดังนี้ 
o หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น 
o กิจกรรมประมวลความรักประจักษ์ความคิด 
o กิจกรรมพินิจคุณค่าประสาวรรณกรรม 
o กิจกรรมส่องวัฒนธรรมงามล้ าตามครรลอง 
o แบบฝึกหัดหลังเรียนบทเรียนที่ 3 “แคว้นพินิจศิลปการ” 
o ครูบันทึกคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน 

  ขั้นสรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูด 
ค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 

4. นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  

 
11. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ..................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
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คู่มือนักเรียน 
การใช้งานบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอน 

 

 
 
 

บทละครพูดค าฉันท ์เรื่องมัทนะพาธา 
จัดท าโดย 

นายกฤษณะ  ล าทะแย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ค าน า 

  คู่มือนักเรียน การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนที่ใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ได้เข้าใจล าดับขั้นตอนและ
วิธีการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
นี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมัทนะพาธาได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของงาน
วรรณคดีไทยภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 

 

         กฤษณะ  ล าทะแย 

                 ผู้จัดท า 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ค าน า 2 
สารบัญ 3 
การเตรียมตัวของผู้เรียน   4 
บทบาทของผู้เรียน   4 
การเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5 
ขั้นตอนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 9 
แนะน าปุ่มต่าง ๆ ในการใช้งานบทเรียน 18 
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การเตรียมตัวของผู้เรียน 

  ในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา นักเรียน
ควรเตรียมตัวดังต่อไปนี้ 

  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานบทเรียนจริงเพ่ือให้นักเรียนใช้งานได้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน การเรียน
เป็นไปอย่างราบรื่น เข้าใจเนื้อหาสาระและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ 

  2. เตรียมหูฟังหรืออุปกรณ์ในการฟังเพ่ือใช้ในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเสียงบรรยายประกอบ หากนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวให้แจ้ง
ครูผู้สอนทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บทบาทผู้เรียน 

  1. ควรมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  2. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างตั้งใจ 
  3. ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างตั้งใจและซื่อสัตย์ 
  5. ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีสมาธิและไม่รบกวนสมาธิการเรียนของเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืน ๆ 
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การเปิดและการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. น าแผ่นดีวีดี (DVD) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ใส่ใน 
DVD-Rom ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นแผ่นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยอัตโนมัติ แต่หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนไม่สามารถแสดงหน้า จอบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอัตโนมัติให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ดับเบิ้ลคลิกที่ DVD-ROM ก็จะปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนขึ้น ให้นักเรียนเลือก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกรณีที่บทเรียนยังไม่ปรากฏขึ้นให้นักเรียนแจ้งครูผู้สอนเพ่ือเปลี่ยน
แผ่นดีวีดีใหม่ 

 

 1.2 ดับเบิ้ลคลิกที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมัทนะพาธา บทเรียนก็จะปรากฏขึ้น 
ในกรณีที่บทเรียนยังไม่ปรากฏขึ้นให้นักเรียนแจ้งครูผู้สอนเพ่ือเปลี่ยนแผ่นดีวีดีใหม่ 
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  1.3 ให้นักเรียนกดดับเบิ้ลคลิกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมัทนะพาธา เพ่ือดาวน์
โหลดข้อมูลแล้วนักเรียนจะพบกับภาพขั้นน าเล่าสู่บทเรียน ดังนี้ 
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 1.4 เมื่อเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อและนามสกุลของตนเอง
ลงไปในช่องว่าแล้วกด enter แล้วจะมีข้อความต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ดังนี้ 
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 1.5 เมื่อพิมพ์ชื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วจะปรากฏหน้าจอเมนูหลักหากต้องการอ่านค าแนะน า  
การใช้งานให้คลิกที่ปุ่ม แนะน าการใช้งาน หน้าจอเมนูหลักซ่ึงประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 ให้นักเรียนคลิกอ่านค าแนะน าการใช้งานบทเรียนก่อนหากนักเรียนไม่เคยเข้ามาศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา แต่หากนักเรียนเคยเข้ามาศึกษา
บทเรียนนี้แล้วและเข้าใจขั้นตอนการใช้งานบทเรียนแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องเข้าไปอ่านค าแนะน าการใช้
งานบทเรียนอีก ให้นักเรียนคลิกเลือกหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ตามต้องการ 
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ขั้นตอนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  ในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนต้องท ากิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบ
ทั้ง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบจ านวน 30 ข้อ 

  ขั้นที่ 2 เลือกศึกษาบทเรียน เนื้อหาสาระในบทเรียนจ านวน 3 บทเรียนตามความสนใจ 

  ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนและแบบฝึกหัดหลังเรียน ในแต่ละบทเรียนจะมี
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกคิดและลงเมื่อท าเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนสามารถท า
กิจกรรมการเรียนรู้ซ้ ากี่ครั้งก็ได้ และท าแบบฝึกหัดหลังเรียนในแต่ละบทเรียนทุกครั้งหลังเรียนจบแต่
ละบทเรียน 

  ขั้นที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
จ านวน 30 ข้อ  

ขั้นที่ 1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

  1.1 ให้นักเรียนคลิกเลือกปุ่มแบบทดสอบก่อนเรียน ในหน้าเมนูหลักเพ่ือเข้าไปท า
แบบทดสอบก่อนเรียนส าหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่เข้ามาเรียนเนื้อหาเรื่องมัทนะพาธาเป็นครั้งแรก 
แต่ถ้านักเรียนเคยเข้ามาเรียนเนื้อหานี้แล้วไม่จ าเป็นต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียนซ้ าอีก สามารถคลิก
เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปได้เลย 
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  แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ข้อสอบจะปรากฏ
ขึ้นหน้าจอครั้งละ 1 ข้อ ให้นักเรียนกดเลือกลงในช่องหน้าค าตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
เมื่อเลือกค าตอบแล้วให้คลิกปุ่ม “ยืนยืน” เพ่ือยืนยันค าตอบที่นักเรียนเลือก แล้วคลิกปุ่ม “ต่อไป” 
เพ่ือท าแบบทดสอบในข้อต่อไป ในการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์
ห้ามเปิดดูเนื้อหาหรือค าตอบ 

  1.2 เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบทั้ง 30 ข้อ คอมพิวเตอร์จะแจ้งผลคะแนนให้
นักเรียนทราบในทันที 

  1.3 เมื่อท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จให้นักเรียนคลิกกลับไปหน้าเมนูหลัก 

 

 

 

 

 



126 
 

ขั้นที่ 2 เลือกศึกษาบทเรียน 
  2.1 นักเรียนคลิกเลือก กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเข้าไปพบกับตัวละครเอกของเรื่อง  

 

  2.2 นักเรียนเลือกตัวละครเอกได้ตามความสนใจเพ่ือเป็นการน าเข้าสู่การเลือกกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
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  2.3 นักเรียนเลือกเนื้อหาบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้จากตัวละครเอกท่ีนักเรียนเลือกไว้ ดังนี้ 
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 2.4 นักเรียนเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความสนใจในแต่ละบทเรียนจ านวน 3 บทเรียน 
ดังนี้ 

   2.4.1 เลือกกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนที่ 1  “แคว้นปฐมบท”  โดยกดคลิกเลือก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 1 แล้วจึงเลือกเนื้อหา
ที่นักเรียนต้องศึกษา จ านวน 3 ส่วน คือ 1) วีดิทัศน์ “ประวัติและผลงานผู้พระราชนิพนธ์”   
2) วีดิทัศน์ “ความเป็นมาและจุดมุ่งหมาย” และ 3) ลักษณะค าประพันธ์ประเภทฉันท์และกาพย์  ดังนี้ 
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   2.4.2 เลือกกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนที่ 2 “แคว้นจรดค าสาร”  โดยกดคลิกเลือก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 2 แล้วจึงเลือกเนื้อหา
ที่นักเรียนต้องการศึกษาโดยไม่จ ากัดเวลาศึกษาได้ตามความสนใจ จ านวน 4 ส่วน คือ 1) เรียนรู้
ค าศัพท์ส าคัญจากบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  2) แนะน าตัวละครภาคสวรรค์และ
ภาคพ้ืนดิน 3) เรื่องย่อบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา และ 4) วีดิทัศน์การแสดงละครพูด  
ค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา องก์ที่ 1-5 ดังนี้ 

 

   2.4.3 เลือกกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนที่ 3 “แคว้นพินิจศิลปการ”  โดยกดคลิก
เลือก จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ในบทเรียนที่ 3 แล้วจึงเลือก
เนื้อหาที่นักเรียนต้องศึกษา คือ ทบทวนหลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณศิลป์และสังคมวัฒนธรรม ดังนี้ 
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ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนและแบบฝึกหัดหลังเรียน  

  3.1 ในแต่ละบทเรียนนักเรียนสามารถเลือกท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบความ
เข้าใจ และนักเรียนสามารถท ากิจกรรมการเรียนรู้ซ้ ากี่ครั้งก็ได้และท าแบบฝึกหัดหลังเรียนในแต่ละ
บทเรียนทุกครั้งหลังเรียนจบแต่ละบทเรียน ดังนี้  

    3.1.1 เลือกกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนที่ 1 “แคว้นปฐมบท” จ านวน 2 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมการเรียนรู้แฟนพันธุ์แท้มัทนะพาธา และ กิจกรรมการเรียนรู้ต่อค าฉันท์สรรค าใช้ และ  
ท าแบบฝึกหัดหลังเรียนในแต่ละบทเรียนทุกครั้งหลังเรียนจบแต่ละบทเรียน ดังนี้ 
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  3.1.2 เลือกกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนที่  2 “แคว้นจรดค าสาร” จ านวน 3 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมกุหลาบสื่อรักสลักค า กิจกรรมเรียงถ้อยร้อยเรื่องราว และกิจกรรมปริศนาตัวละครสอนรัก
และท าแบบฝึกหัดหลังเรียนในแต่ละบทเรียนทุกครั้งหลังเรียนจบแต่ละบทเรียน ดังนี้ 

 

   3.1.3 เลือกกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนที่ 3 “แคว้นพินิจศิลปการ” จ านวน 3 
กิจกรรม คือ กิจกรรมประมวลความรักประจักษ์ความคิด กิจกรรมพินิจคุณค่าประสาวรรณกรรม และ
กิจกรรมส่องวัฒนธรรมงามล้ าตามครรลองและท าแบบฝึกหัดหลังเรียนในแต่ละบทเรียนทุกครั้งหลัง
เรียนจบแต่ละบทเรียน ดังนี้ 
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ขั้นที่ 4 ท าแบบฝึกหัดหลังเรียน  

  4.1 เมื่อนักเรียนศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ทุกบทเรียนครบแล้วให้นักเรียนกลับไปหน้าจอ
เมนูหลักแล้วคลิกเลือกท าแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจ านวน 30 ข้อ  

 

  4.2 ข้อสอบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอครั้งละ 1 ข้อ ให้นักเรียนกดเลือกลงในช่องหน้าค าตอบ
ให้นักเรียนกดเลือกลงในช่องหน้าค าตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อเลือกค าตอบแล้วให้
คลิกปุ่ม “ยืนยืน” เพ่ือยืนยันค าตอบที่นักเรียนเลือก แล้วคลิกปุ่ม “ต่อไป” เพ่ือท าแบบทดสอบในข้อ
ต่อไป ในการท าแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ห้ามเปิดดูเนื้อหาหรือค าตอบ  
เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบทั้ง 30 ข้อ คอมพิวเตอร์จะแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบ
ในทันท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

แนะน าปุ่มต่าง ๆ ในการใช้งานบทเรียน 

 1. ปุ่มกลับเมนู คลิกเมื่อต้องการกลับสู่หน้าเมนูหลัก 

 2. ปุ่มต่อไป  คลิกเม่ือต้องการไปหน้าถัดไป 

 3. ปุ่มกลับ คลิกเมื่อต้องการกลับไปหน้าที่ผ่านมา 

 

 4. ปุ่มยืนยัน คลิกเมื่อต้องการเลือกค าตอบเพ่ือแสดงการยืนยันค าตอบที่เลือก 

 

 5. ปุ่มต่อไป คลิกหลังจากกดปุ่มยืนยันค าตอบเพื่อเปลี่ยนไปหน้าต่อไป 

 

 6. ปุ่มเฉลย คลิกเพ่ือต้องการทราบเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

                     7. ปุ่มเปิด-ปิดเสียงผู้ชาย คลิกเม่ือต้องการฟังบรรยายและการอ่านออกเสียงผู้ชาย 

 

 

 
                    8. ปุ่มเปิด-ปดิเสียงผู้หญิง คลิกเม่ือต้องการฟังบรรยายและการอ่านออกเสียงผู้หญิง 
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ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา 

ค าชี้แจง  1. ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว  

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา   
ก. บทละครพูดท่ีทรงแปลเป็นร้อยแก้วภาษาอังกฤษพร้อมอภิธานศัพท์ 
ข. บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธามีจ านวน 5 องก์ แบ่งเป็นภาคสวรรค์และภาคพ้ืนดิน 
ค. ชื่อเรื่อง มัทนา มาจากศัพท์ มทน แปลว่า ความเจ็บปวดและความเดือดร้อนเพราะ 

ความรัก 
ง. บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธาเกิดจากจินตนาการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. ข้อใดไม่ใช่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชนิพนธ์  

บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
ก. ทรงแปลบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนพาธาเป็นภาษาอังกฤษทั้งร้อยแก้วพร้อมอภิธาน

ศัพท์และร้อยกรองในรูปแบบของกลอนเปล่า 
ข. ทรงดัดแปลงเรื่องราวจากวรรณกรรมตะวันตกผสมผสานลักษณะของอินเดียตั้งแต่

ความคิดในการสร้างเรื่อง ต านานดอกกุหลาบ 
ค. ทรงเลือกฉันท์ที่มีลีลาเหมาะสมกับเนื้อเรื่องแต่ละตอนและฉันท์มีลีลาไพเราะเหมาะกับ

การแสดงความรู้สึกในใจหรือให้ภาพพจน์ 
ง. ทรงสร้างสรรค์เรื่องด้วยจินตนาการของพระองค์เองเกี่ยวกับความรักอันเป็นแนวคิด

สากลของมนุษย์โดยใช้ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างลึกซึ้ง แยบคายและสมจริง 
3. ข้อใดคือพระนามแฝงในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ถูกต้องทั้งหมด   

ก. อัศวพาหุ  น.ม.ส. 
ข. รามจิตติ  แก้วเก้า 
ค. ศรีอยุธยา    ก.ศ.ร. กุหลาบ 
ง. พันแหลม  พระขรรค์เพชร 

4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายเริ่มแรกของการแต่งเรื่องมัทนะพาธา  
ก. เพ่ือใช้แสดงละคร 
ข. เพ่ือชี้ให้เห็นโทษของความรัก 
ค. เพ่ือเป็นหนังสือส าหรับอ่านอย่างกวีนิพนธ์ 
ง. เพ่ือสร้างต านานดอกกุหลาบสัญลักษณ์แห่งรักแท้ 
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5. ค าประพันธ์ต่อไปนี้เป็นฉันท์ชนิดใด   
   อ้าสองเทเวศร์  โปรดเกศข้าบาท 
   ทรงฟังซึ่งวาท   ที่กราบทูลเชอญ, 
   โปรดช่วยดลใจ   ทรามวัยให้เพลิน 
   จนลืมขวยเขิน   แล้วรีบเร็วมา. 
 ก.  มาณวกฉันท์      ข.  จิตระปทาฉันท์  
  ค.  วิชชุมมาลาฉันท์      ง.  อุเปนทรวิเชียรฉันท์ 
6. จงเรียงล าดับค าประพันธ์ทั้ง 4 วรรคให้ถูกต้อง   
  1) ความรักละเหี่ยอุระระทด 2) ความรักระทดอุระละเหี่ย 
   3) เพราะมิอาจจะคลอเคลีย  4) ฤจะหายเพราะเคลียคลอ  
 ก.  1  2  3  4     ข.  1  2  4  3 
  ค.  1  3  2  4      ง.  1  3  4  2 
7. ค าประพันธ์ใดแต่งได้สอดคล้องกับคณะฉันท์ต่อไปนี้    

ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ  ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ  
ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ   ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ  
ก.  จะเปนหญิงฤเปนชาย   ก็เรียกดายมิยากนาน. 
    เพราะใครเลยจะทนทาน  พระอาถัพพะมนตร์ไหว 
ข.  ทวิบทจะตูร์บาท   ฤจะเปนอะไรไซร้, 
    วธุเลือกจะตามใจ   และจะสาปประดุจสรร; 
ค.  อ้าองค์พระผู้สุระศิษฎ์,   พระจะผิดสะฐานใด? 
    หม่อมฉันสิทรามเพราะบ่อมิได้  อนุวัตน์พระบัณฑูร.  
ง.  ยิ่งฟังพะจีศรี    ก็ระตีประมวญประมูล, 
    ยิ่งขัดก็ยิ่งพูน    ท่วมระทมหะทัย !  

8. ข้อใดมีครุ ลหุ ตรงตามค าประพันธ์ต่อไปนี้   
   อีกท้ังสะพรั่งหนาม        ดุจะเข็มประดับไว้ 
  ผึ้งเขียวสิบินไขว่           บมิใคร่จะห่างเหิน. 

ก.  ครุ  ครุ  ครุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ 
 ครุ  ครุ  ครุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ 
ข.   คร ุ ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ลหุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ 
   ครุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ลหุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ 
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ค.   คร ุ ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ลหุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ 
   ลหุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ลหุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ  
ง.   ครุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ครุ  ลหุ  ลหุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ลหุ 
   ครุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ลหุ  ครุ  ลหุ  ลหุ  ลหุ  ครุ  ครุ 

ใช้ค าประพันธ์ต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 9 – 10 
   1) ภักดีหมายถวายพร   2) เหล่าข้าพ่ึงพระเดช   
   3) ปกป้องเกศข้าทั้งปวง   4) จึ่งพร้อม ณ แดดวง   
9. ค าประพันธ์ข้างต้นข้อใดเรียงได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์   
 ก.  1  2  3  4     ข.  2  3  4  1 
  ค.  3  4  1  2     ง.  4  1  2  3 
10. ค าประพันธ์ข้างต้นเมื่อเรียงแล้วเป็นค าประพันธ์ชนิดใด   
  ก.  กาพย์ยานี 11     ข.  สาลินีฉันท์ 11 
  ค.  อินทรวิเชียรฉันท์ 11    ง.  อุเปนทรวิเชียรฉันท์ 11 
11. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์ต่อไปนี้ได้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องมัทนะพาธา   

1. สุเทษณ์จึงให้มายาวินสะกดเรียกนางมา  
2. สุเทษณ์จึงสาปให้นางไปเกิดเป็นดอกกุพชะกะ   
3. มัทนาเจรจาอย่างคนไม่รู้สึกตัวซึ่งสุเทษณ์ไม่ต้องการ   
4. มายาวินคลายมนตร์ครั้งนางรู้สึกตัวได้ปฏิเสธรักสุเทษณ์   
5. สุเทษณ์เทพบุตรหลงรักนางฟ้าชื่อมัทนาแต่นางไม่รักตอบ  

ก.  1-2-3-4-5     ข.  1-5-4-3-2 
ค.  5-1-3-4-2     ง.  5-1-2-4-3  

12. จากค าประพันธ์ต่อไปนี้อธิบายค าศัพท์ได้ถูกต้องตามล าดับค าทั้งหมด   
  รูปเจ้าวิไลยราว  สุระแสร้งประจิตประจักษ์, 
   มิควรจะร้างรัก  เพราะพะธูพิถีพิถัน; 
    ธาดาธสร้างองค์  อรเพราพิสุทธิสรรพ์ 
    ไว้เพ่ือจะผูกพัน-  ธนะจิตตะจองฤดี. 

ก. งาม   สร้างข้ึนมา พระพรหม  
ข. สวย  จิตใจ  กษัตริย์ 
ค.  งดงาม ท าข้ึนมา สุเทษณ ์  
ง.  สวยงาม น้ าใจ  พระอิศวร 
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13. ค าประพันธ์ในข้อใดไม่มีค าท่ีแปลว่าสวรรค์  
ก. จริงอยู่นะเจ้าเอย  ผิจะเชยสมัครสมาน 
     นางใดณแมนการ  ก็จะสิทธิสมฤดี, 
ข. ข้าวาดวิเลขา   อระงามณแดนปวง, 
     ถวายพระปิ่นสรวง,  และก็สุดจะโปรดปราน 
ค. จ าได้ว่าข้าสถิต  ในสวนมาลิต 
     และลมร าเพยเชยใจ, 
ง. อันตัวเรานี้   จิตจ่ออยู่ที่   โฉมมะทะนา, 
ผู้เลิดเลอสรร   ในชั้นกามา   พะจรฟากฟ้า   บ่มีใครทัน 

14. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์  
ก. สะขีพระเทวี   มหิษีบดีสูร 
ผู้สิงณไวกูณฐ์. 
ข. โนนันทะโนทยานศรี,  องค์พระศจี 
ธโปรดเป็นยอดมาลา. 
ค. มาเพ่ือถวายมหิศร;  ขอองค์อมร 
จงทอดพระเนตร์รูปา 
ง. ธาดาธสร้างองค์  อรเพราพิสุทธิสรรพ์ 
ไว้เพ่ือจะผูกพัน-   ธนะจิตตะจองฤดี.  

15. ข้อใดมีค าศัพท์ที่แปลว่า ผู้หญิง น้อยที่สุด   
ก. แต่กูดูทุกนงราม  ก็ยังเห็นทราม 

กว่านารีรัตน์มัทนา 
ข. พ่ีรักวะธูนวล   บ่มิควรระอาละอาย, 

อันนาริกับชาย  ฤควรจะร่วมจะรัก.  
ค. แน่ะมายาวิน    เหตุใดยุพิน   จึ่งเป็นเช่นนี้? 

ดูราวมะเมอ   เผลอเผลอฤดี   ประดุจไม่มี   ชีวิตจิตใจ 
ง. นงคราญฉลอง   รองพระบาทไซร้   ข้าอาจผูกใจ 

ไว้ด้วยมนตรา,   มิให้นงรัตน์   ดื้อดึงข้ึงขัด   ซึ่งพระอัชฌา, 
16. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดเก่ียวกับความรักของนางมัทนา   

ก. การเลือกรัก      ข.  การบูชาความรัก 
ค.  การยึดมั่นในรักแท้     ง.  การรักคนท่ีเขารักเรา 
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17. ค าประพันธ์ในข้อใดเป็นค ากล่าวของสุเทษณ์    
ก.  เมื่อนั้นผิว่าอรไทย  กล่าววอนเราไซร้    
เราจึ่งจะงดโทษทัณฑ์ 
ข.  อ้าเทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง  พระจะลงพระอาญา,   
ข้าเปนแต่เพียงข้า  บมิมุ่งจะอวดดี. 
ค.  เมื่อครั้งพระองค์เปน  วรราชะราชัน 
ครองเขตประเทศขัณ-  ฑะวิสุทธิปัญจาล.    
ง.  ข้าทราบและพลอยโศก, อันโรครักนี้หนักใจ; 
แต่ในสุราลัย   สุรางค์ดีก็มีถม. 

18. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของสุเทษณ์   
ก.   ด้วยอ านาจอิทธิ์ฤทธี  อันประมวลมี 
ณ ตัวกูผู้แรงหาญ, 
ข.   มะทะนาชะเจ้าเล่ห์  ชิชิช่างจ านรรจา, 
ตะละค าอุวาทา   ฤ กระบิดกระบวนความ. 
ค.   อ้าโฉมวิไลยะสุปริยา  มะทะนาสุรางค์ศรี 
พ่ีรักและกอบอภิระตี  บมิเว้นสิเน่ห์หนัก 
ง.   ตูข้าพระบาทสิสุจริต  บมิคิดจะปดใคร 
จึ่งหวังและมุ่งมะนะสะใน  วรเมตตะธรรมา 

19. ข้อใดมีการใช้ค าอัพภาสในการแต่งค าประพันธ์ต่อไปนี้   
ก. สุดแท้แต่จอมสรวง  จะประสิทธิ์ประสาทพันธุ์ 
ขอเพียงให้มีคัน-   ธระรื่นระรวยหอม 
ข. ชีพอยู่ก็เหมือนตาย  เพราะมิวายระทวยระทม 
ทุกข์ยากและกรากกรม   อุระช้ าระก าทวี 
ค. แต่หากฤดี บ อะภิรมย์ จะเฉลยฉะนั้นจัก 
เป็นปดและลวงบุรุษะรัก  ก็จะหลงละเลิงไป 
ง. พ่ีนี้นะรักเจ้า   และจะเฝ้าประคับประคอง 
คู่ชิดสนิทน้อง   บ่มิให้ระคางระคาย 
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20. ข้อใดไมป่รากฏในค าประพันธ์ต่อไปนี้   
   อันเวทอาถรรพณ์          ที่พันผูกจิต 

แห่งนางมิ่งมิตร               อยู่บัดนี้นา, 
จงเคลื่อนคลายฤทธิ์         จากจิตกัญญา 
คลายคลายอย่าช้า            สวัสดีสวาหาย! 

ก. ค าซ้ า    ข.  เล่นค า 
ค.   ค าไวพจน์   ง.  สัมผัสพยัญชนะ 

21. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์  
ก.  อ้ามัทนาโฉมฉาย          เฉิดช่วงดังสาย              

  วิชชุประโชติอัมพร 
  ไหนไหนก็เจ้าสายสมร  มาแล้วจะร้อน             
  จะรนและรีบไปไหน? 
  ข.  แต่อยู่ดีดีทันใด               บังเกิดร้อนใน                
  อุระประหนึ่งไฟผลาญ 
  ร้อนจนสุดที่ทนทาน        แรงไฟในราน              
  ก็ล้มลงสิ้นสมฤดี. 
  ค.  อ้าอรเอกองค์อุไร           พ่ีจะบอกให้                  
  เจ้าทราบคดีดังจินต์; 
  พ่ีเองใช้มายาวิน             ให้เชิญยุพิน                
  มาท่ีนี้ด้วยอาถรรพณ์ 
  ง.  อันพระเมตตาเนืองนอง ประดุจละออง 
  วะรุณระรื่นรวยเย็น  
  พระกรุณาแน่เห็น  ดิประดุจเปน 
  วายุร าเพยชื่นใจ 
22. ค าประพันธ์ข้อใดใช้รสวรรณคดีต่างจากข้ออื่น   

ก.  อ้าโฉมวิไลยะสุปริยา    มะทะนาสุรางค์ศรี, 
  พ่ีรักและกอบอภิระต ี    บมิเว้นสิเน่ห์หนัก; 
  ข.  พี่นี้นะรักเจ้า                และจะเฝ้าประคับประคอง 
  คู่ชิดสนิทน้อง               บ่ มิให้ระคางระคาย. 
  ค.  มะทะนาชะเจ้าเล่ห์       ชิชิช่างจ านรรจา,   
  ตะละค าอุวาทา                ฤกระบิดกระบวนความ. 
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  ง.  รูปเจ้าวิไลราว              สุระแสร้งประจิตประจักษ์, 
  มิควรจะร้างรัก               เพราะพะธูพิถีพิถัน; 
23. ข้อใดไมส่ะท้อนความเชื่อ  

  ก.  มาพบและรักกัน  เพราะวะเคยสิเนหา. 
 แต่กรรมพระท าไว้  ณ พระชาติ์อดีตมา 

  ข.  แน่ะมายาวิน   เหตุใดยุพิน   จึ่งเป็นเช่นนี้? 
 ดูราวมะเมอ   เผลอเผลอฤดี   ประดุจไม่มี   ชีวิตจิตใจ, 

  ค.  ที่ท่านเล่าไซร้    เราขอขอบใจ   ที่ท่านไมตรี, 
และเราขอเพียง   เสี่ยงเคราะห์ดูที    เผื่อโชคจะมี   ดีได้สักครา. 

 ง.  ตั้งแต่เรามา   เกิดในฟากฟ้า   พิภพภูมิสวรรค์, 
 เราเห็นต้องจิต   คิดอยากเชยขวัญ   แต่โอ้นางนั้น หล่อนไม่ปลงใจ. 

24. ความเชื่อในข้อใดมีลักษณะต่างจากข้ออ่ืน   
   ก. อันเวทอาถรรพณ์  ที่พันผูกจิต 

แห่งนางมิ่งมิตร   อยู่บัดนี้นา 
ข. นางยังงงงวย   ด้วยฤทธิ์มนตรา 
แต่ว่าตูข้า   จะแก้บัดนี้ 
ค. อถรรพ์เวทะเจนอยู่  และมนตร์ครูก็ได้สน 
มโนจ าและซ้ าค้น   คดีเพ่ิมบเคลิ้มหลง 
ง. เปนกรรมกูแล้วเจ้าเอย  จ าต้องชวดเชย 
ที่รักสมัครจริงใจ 

25. ข้อใด ไมใ่ช่ คุณสมบัติของ “กุพชกะ” 
ก. วินิดาพยายาม  กะละเล่นส านวนหวล 
ข. กินแล้วระงับตรี  พิธะโทษะหายหมด 
ค. อีกท้ังเจริญกา-  มะคุณาภิรมย์นันท์ 
ง. เย็นในอุราพลัน  และระงับพยาธี 

26. ข้อใดกล่าวสรุปค าประพันธ์ต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด 
  “หม่อมฉันนี้เปนผู้ถือ   สัจจากหนึ่งคือ 
  ว่าแม้มิรักจริงใจ    
  ถึงแม้จะเปนชายใด  ขอสมพาศไซร้ 

ก็จะมิยอมพร้อมจิต 
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ก. การวางตัวเป็นกุลสตรี 
ข. เป็นตัวอย่างหญิงไทยในด้านการวางตัว 
ค. ไม่หลงใหลกับค ายกยอของชายหนุ่ม 
ง. มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีมีจิตใจมั่นคง  ไม่รักก็ไม่หลอกลวงให้ฝ่ายชายเข้าใจผิด 

27. ข้อใดไม่มีการใช้ค าไวพจน์ 
ก. ว่าแต่จะเต็มฤดิฤหาก  ดนุกอดและจูบน้อง ? 
เต็มใจมิเต็มดนุก็ต้อง  ปฏิบัติระเบียบดี. 
ข. พ่ีรักวธูนวล   บ่มิควรระอาละอาย, 
อันนาริกับชาย   ฤก็ควรจะร่วมจะรัก 
ค. ก็และเจ้ามิเต็มจิต  จะสดับดนูชวน 
ผิวะให้อนงค์นวล   ชนะหล่อนทะนงใจ 
ง. ครั้นถึงเวลาควร  ภูมิศวรจากไผท 
เสด็จสุราลัย   เสวยสุขในแดนสรวง 

28. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของค าประพันธ์ต่อไปนี้ 
   อ้าฟังดนูเถิด  มะทะนาและตอบวจี 
  พอให้ดนูนี้   สุขะรื่นระเริงระรวย 
  ก. ค าซ้ า     ข.  เล่นค า 
  ค. ค าอัพภาส    ง. ค าไวพจน์ 
29. ข้อใดแสดงรสวรรณคดีของค าประพันธ์ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง 

  เทวะ, อันข้านี้ไซร้   มานี่อย่างไร   บ ทราบส านึกสักนิด 
จ าได้ว่าข้าสถิต   ในสวนมาลิต   และลมร าเพยเชยใจ 

  ก. อัทภูตรส     ข. ภยานกรส 
  ค. วีรรส     ง. รุทธรส 
30. ข้อใดใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 

ก. เจ้าพูดชวนกูให้หวัง  แม้ไม่สมดัง  ปากว่าจะท าฉันใด  
ข. ฉะนั้นแม้ไม่อาจหา  เทียมเท่ามัทนา  ฤๅกูจะกล่าวชมเชย 
ค. ท่านมีเวทมนตร์คาถา  อาจดลหัทยา  ใครใครได้หมดฤๅไฉน 
ง. หากเราจะขอให้ท่าน  ช่วยเปลื้องร าคาญ จะได้ละหรือว่ามา 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

เรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์  
เรื่องมัทนะพาธาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
ค าชี้แจง 
1. ค าตอบของนักเรียนไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน 
2. ขอให้นักเรียนตอบค าถามทุกข้อตามความคิดเห็นหรือสภาพที่เป็นจริงเนื่องจากค าตอบของนักเรียน
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสื่อการสอนต่อไป 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นมี 3 ด้าน คือ 1) ความคิดเห็นด้านการออกแบบบทเรียน จ านวน 10 ข้อ 
2) ความคิดเห็นด้านเนื้อหา จ านวน 6 ข้อ และ 3) ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการเรียน 
จ านวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด จ านวน 21 ข้อ 
4. ตัวเลขในช่องระดับความคิดเห็นของนักเรียนด้านขวามือของแบบสอบถามเป็นเกณฑ์ส าหรับ 
การพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  

 

ค าชี้แจง แบบทดสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์   
เรื่องมัทนะพาธา 

 

  กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสม
น้อย หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด ข้อใดข้อหนึ่งให้ตรงกับความคิดของท่านใจแต่ละหัวข้อการประเมิน 
 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
5 

เหมาะสม
มากที่สุด 

4 
เหมาะสม

มาก 

3 
เหมาะสม 

2 
เหมาะสม

น้อย 

1 
เหมาะสม
น้อยท่ีสุด 

1.ความคิดเห็นด้านการออกแบบ
บทเรียน 
1.1 นักเรียนมีความเป็นอิสระใน
การเลือกเรียนได้ตามต้องการ 

     

1.2 เมนูใช้ได้ง่ายและสะดวก      
1.3 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
และเหมาะสม 

     

1.4 การเลือกใช้สีตัวอักษร
เหมาะสม 

     

1.5 ภาพประกอบบทเรียน
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา 

     

1.6 จังหวะการปรากฏของภาพ
และตัวอักษรเหมาะสม 

     

1.7 เสียงดนตรีและเสียงบรรยาย
ชัดเจน 

     

1.8 นักเรียนสามารถเลือกเรียน
และจบในแต่ละหน่วยการเรียนได้
ตามต้องการ 

     

1.9 บทเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย      
1.10 นักเรียนสามารถทราบผล 
การเรียนได้ทันที 
 

     



161 
 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
5 

เหมาะสม
มากที่สุด 

4 
เหมาะสม

มาก 

3 
เหมาะสม 

2 
เหมาะสม

น้อย 

1 
เหมาะสม
น้อยท่ีสุด 

2. ความคิดเห็นด้านเนื้อหา 
2.1 ค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน  
เข้าใจง่าย 

     

2.2 เนื้อหามีความยากง่ายของ
เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน 

     

2.3 การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละ
หน่วยการเรียนมีความเหมาะสม 

     

2.4 การบรรจุเนื้อหาแต่ละหน้าจอ
เหมาะสม 

     

2.5 จ านวนข้อของแบบฝึกหัด
เหมาะสม 

     

2.6 ภาษาท่ีใช้เหมาะสมเข้าใจง่าย      
3. ความคิดเห็นด้านความพึง
พอใจในการเรียน 
3.1 บทเรียนเร้าความสนใจให้
อยากเรียนในหน่วยการเรียนต่อไป 

     

3.2 นักเรียนพึงพอใจที่ทราบ
คะแนนสอบทันทีหลังท า
แบบทดสอบ 

     

3.3 นักเรียนพึงพอใจที่ได้ควบคุม
เวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน
ด้วยตนเอง 

     

3.4 นักเรียนรู้สึกสนุก เป็นสุขกับ
การเรียน 

     

3.5 นักเรียนต้องการเรียนกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
วิชาอ่ืน ๆ อีก 

     

ข้อเสนอแนะ/อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ............................... 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์        
  ช่วยสอน 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 5 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์  
  เรื่องมัทนะพาธา 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้ บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

 ตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  คะแนน +1 ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  คะแนน 0 ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไม่แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  คะแนน -1 ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ตรงกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ตารางที่ 14  ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน  
  โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                    

เนื้อหา 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

คาบเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1.ประวัติความ
เป็นมาและ
จุดหมายของ 
บทละครพูด 
ค าฉันท์  
เรื่องมัทนะพาธา 
2.ประวัติและ
ผลงานผู้พระราช
นิพนธ์บทละคร
พูดค าฉันท์  
เรื่องมัทนะพาธา 

1.นักเรียนสามารถระบุ
เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา ประวัติผู้ 
พระราชนิพนธ์และ
จุดมุ่งหมายใน 
การแต่งของบทละคร
พูดค าฉันท์  
เรื่องมัทนะพาธาได้ 

1-2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3.ลักษณะ 
ค าประพันธ์
ประเภทฉันท์
และกาพย์ของ
บทละครพูด 
ค าฉันท์  
เรื่องมัทนะพาธา 

2.นักเรียนสามารถ
จ าแนกประเภทและ
ลักษณะค าประพันธ์
จากบทละครพูด 
ค าฉันท์ เรื่องมัทนะ
พาธาได้ 

1-2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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เนื้อหา 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

คาบเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1.ค าศัพท์ส าคัญ
ของบทละครพูด
ค าฉันท์เรื่อง
มัทนะพาธา  
  

1.นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของค าศัพท์
จากบทละครพูด 
ค าฉันท์ เรื่องมัทนะ
พาธาได้ 

3-4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.เนื้อเรื่องบท
ละครพูดค าฉันท์
เรื่องมัทนะพาธา  
 

2.นักเรียนสามารถ
ล าดับเหตุการณ์ 
เนื้อเรื่องของบทละคร
พูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะ
พาธาได้ 

3-4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3.การวิเคราะห์
ลักษณะนิสัยตัว
ละครในบท
ละครพูดค าฉันท์
เรื่องมัทนะพาธา 

3.นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะนิสัย
ของตัวละครจาก 
บทละครพูดค าฉันท์ 
เรื่องมัทนะพาธาได้ 

3-4 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

1.การวิเคราะห์
ข้อคิดจากบท
ละครพูดค าฉันท์
เรื่องมัทนะพาธา 
เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้  

1.นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อคิดจาก 
บทละครพูดค าฉันท์  
เรื่องมัทนะพาธาเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้ 

5-6 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

2.การวิเคราะห์
คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของ 
บทละครพูด 
ค าฉันท์เรื่อง
มัทนะพาธา  
3.การวิเคราะห์
คุณค่าด้านสังคม
วัฒนธรรม 
ของบทละครพูด
ค าฉันท์เรื่อง
มัทนะพาธา 

2.นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์และคุณค่า 
ต่าง ๆ ของบทละครพูด 
ค าฉันท์เรื่องมัทนะ
พาธาได้  
 

5-6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

1.1 แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

ค าชี้แจง 

  แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ประเภท
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ส่วนที่ 2  รายการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ให้พิจารณาตามองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1) ส่วนน าของบทเรียน 
2) เนื้อหาของบทเรียน 
3) การใช้ภาษา 
4) การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
5) ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 
6) การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ 
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ระดับการประเมิน  แบ่งเป็น 5 ระดับ 

5 เหมาะสมมากที่สุด หมายถึง  น าเสนอได้สมบูรณ์ทุกองค์ประกอบ ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี 
มาก ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้อย่างดี 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีมากต่อวิชาชีพ   

4 เหมาะสมมาก หมายถึง น าเสนอได้ตามองค์ประกอบ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน 

3 เหมาะสม หมายถึง น าเสนอได้ตามองค์ประกอบ ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเจตคติที่ดี มี
ข้อบกพร่องบ้างแต่ไม่เป็นประเด็นส าคัญและไม่มี
ผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   

2 เหมาะสมน้อย  หมายถึง น าเสนอได้ตามองคป์ระกอบแต่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
และมีข้อบกพร่องที่มีผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1 เหมาะสมน้อยมาก หมายถึง ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข 

  

เงื่อนไขการประเมิน  

  1. ส่วนเนื้อหาสาระของบทเรียน องค์ประกอบย่อยของรายการประเมินที่ต้องได้รับการ
ประเมินในระดับเหมาะสมมากหรือเหมาะสมมากท่ีสุด คือ 
   1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชา 
   1.2 ไม่ขัดต่อความม่ันคงของชาติ และคุณธรรมจริยธรรม 
   1.3 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  2. องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบ ยกเว้นข้อ 1 ต้องได้รับการประเมินเหมาะสม 
เหมาะสมมาก หรือเหมาะสมมากที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  3. หากพบว่ามีข้อผิดพลาด (bug) ที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมจะไม่พิจารณาให้ผ่านการ
ประเมิน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ชื่อสื่อ....................................................................................................... ....................... 

2. วิชา...............................................................................................ระดับชั้น.................... 

3. ลักษณะสื่อที่ใช้เก็บบทเรียน CD-ROM DISKETTE จ านวน ......................แผ่น 

4. เนื้อหาสาระสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ตามหลักสูตร  อิงหลักสูตร  

5. เอกสารประกอบ...............................................................................................ชิ้น  คือ 

คู่มือการใช้โปรแกรม คู่มือประกอบการเรียนการสอน  อื่น ๆ .......................................   

6. อุปกรณ์ประกอบการน าเสนอบทเรียน ( ไมโครโฟน, หูฟังฯลฯ)................................ชิ้น 
คือ................................................................................................................ .................. 

7. ระบบคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 

เครื่อง   PC   Macintosh 

   CPU รุ่น................................................RAM ต้ังแต่..................................MB 

   อุปกรณ์อ่ืน ๆ.............................................................................................. ................ 

8. ประเภทของบทเรียน...................................................................................................... 

9. เนื้อหาโดยย่อ.......................................................................................................... ........ 

10. คุณค่าและประโยชน์ที่ผู้เรียนและผู้สอนได้รับ 

11. องค์ประกอบทั่วไป 

การติดตั้งโปรแกรม 

  ยาก  ง่ายสะดวก  ไม่เหมาะสม          อ่ืน ๆ   

ความเหมาะสมกับ Hardare ปัจจุบัน 

  เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อ่ืน ๆ.......................    

ความเหมาะสมของข้อมูลที่จ าเป็น (โครงสร้างบทเรียน วัตถุประสงค์การใช้บทเรียน 
การติดตั้งโปรแกรม ฯลฯ ก าหนดใน Help, Read Me เอกสารประกอบ หรือส่วนน า
ของบทเรียน) 

  เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อ่ืน ๆ.......................    
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ส่วนที่ 2  รายการประเมินคุณภาพ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับการประเมิน  
ความคิดเห็น ตามระดับประมาณค่าของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งก าหนด 
เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับ  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
   ระดับ 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
   ระดับ 3  หมายถึง  เหมาะสม 
   ระดับ 2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
   ระดับ 1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ส่วนน าของบทเรียน 
เร้าความสนใจ, ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น  
(วัตถุประสงค์, เมนูหลัก ฯลฯ) 

     

2. เนื้อหาของบทเรียน 
  2.1 โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน มีความกว้าง ลึก ความเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
  2.2 มีความถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร 
  2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  
มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
  2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 
  2.6 ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และคุณธรรม จริยธรรม 

     

3. การใช้ภาษา 
  ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สื่อ ความหมายได้
ชัดเจน เหมาะสมกับผู้เรียน 

     

4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
  4.1 ออกแบบด้วยระบบตรรกะที่ดี เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
  4.2 ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
  4.3 มีความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ควบคุม
ล าดับเนื้อหา ล าดับการเรียนและแบบฝึกได้ 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
  4.4 ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วย แต่ละตอนเหมาะสม 
  4.5 มีการประเมินผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เหมาะสม มีความ
หลากหลายและปริมาณเพียงพอ ที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจ
บทเรียนด้วยตนเอง 

     

  4.6 มีกลยุทธ์การประเมินผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
มีความหลากหลายและปริมาณท่ีเพียงพอที่สามารถตรวจสอบ
ความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเอง 

     

5. ส่วนประกอบด้าน Multimedia 
  5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน สัดส่วน
เหมาะสมสวยงาม 

     

  5.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย 
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

     

  5.3 ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาและ 
มีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

     

  5.4 คุณภาพการใช้เสียงประกอบบทเรียนเหมาะสมชัดเจน 
น่าสนใจ 

     

6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 
  6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธ์ให้ใช้บทเรียนง่าย สะดวก ควบคุม
เส้นทางการเดินของบทเรียนชัดเจน และสามารถย้อนกลับหรือ
ออกจากบทเรียนได้ง่าย 

     

  6.2 การใช้ผลป้อนกลับ เสริมแรงเหมาะสมตามความจ าเป็น      
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ส่วนที่ 3  สรุปผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ   

  สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยให้เหตุผลพร้อมยกตั วอย่างตามองค์ประกอบ 
การประเมิน ระบุข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ตามประเด็นหลัก
หรือองค์ประกอบของรายการประเมิน คือ 

1. ส่วนน าของบทเรียน
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

2. เนื้อหาสาระของบทเรียน
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

3. การใช้ภาษา
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................  

4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

5. ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

6. การออกแบบด้านปฏิสัมพันธ์
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................  

 

ผลการตัดสิน   ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

     ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

        
ลงชื่อ............................................................. 

           (.............................................................) 

          ผู้เชี่ยวชาญ 
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  2.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
ด้านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ตารางที ่15 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน (X̅) (S.D.) ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. ส่วนน าของบทเรียน 
เร้าความสนใจ, ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น 
(วัตถุประสงค์, เมนูหลัก ฯลฯ) 

4.00 0.00 มาก  

รวม 4.00 0.00 มาก  
2. เนื้อหาของบทเรียน 
  2.1 โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน มีความกว้าง ลึก  
ความเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

4.00 0.00 มาก 3 

  2.2 มีความถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
  2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
  2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้กับการเรียน 
การสอนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

4.67 0.58 มากที่สุด 2 

  2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
  2.6 ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และคุณธรรม 
จริยธรรม 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 4.78 0.24 มากที่สุด  
3. การใช้ภาษา 
ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สื่อ 
ความหมายได้ชัดเจน เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.33 0.58 มาก  

รวม 4.33  มาก  
4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
  4.1 ออกแบบด้วยระบบตรรกะที่ดี เนื้อหามี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

4.67 0.58 มากที่สุด 2 

  4.2 ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 4.00 0.00 มาก 4 
  4.3 ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วย แต่ละ
ตอนเหมาะสม 

3.67 0.58 มาก 5 
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รายการประเมิน (X̅) (S.D.) ค่าระดับ ล าดับที่ 

  4.4 มีความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ควบคุมล าดับเนื้อหา ล าดับการเรียนและ 
แบบฝึกได้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

  4.5 มีการประเมินผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
เหมาะสม มีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอ  
ที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเอง 

4.00 0.00 มาก 4 

  4.6 มีกลยุทธ์การประเมินผลให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมมีความหลากหลายและ
ปริมาณที่เพียงพอที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจ
บทเรียนด้วยตนเอง 

4.33 0.58 มาก 3 

รวม 4.28 0.32 มาก  
5. ส่วนประกอบด้าน Multimedia 
  5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 
สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม 

4.67 0.58 มากที่สุด 2 

  5.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษรชัดเจน สวยงาม  
อ่านง่าย เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

  5.3 ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับ
เนื้อหาและมีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบ 

4.00 0.00 มาก 3 

  5.4 คุณภาพการใช้เสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม
ชัดเจน น่าสนใจ 

4.00 1.00 มาก 3 

รวม 4.42 0.49 มาก  
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 
  6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธ์ให้ใช้บทเรียนง่าย สะดวก 
ควบคุมเส้นทางการเดินของบทเรียนชัดเจน และ
สามารถย้อนกลับหรือออกจากบทเรียนได้ง่าย 

4.33 0.58 มาก 2 

  6.2 การใช้ผลป้อนกลับ เสริมแรงเหมาะสมตาม
ความจ าเป็น 

4.67 0.58 มากที่สุด 1 

รวม 4.50 0.00 มากที่สุด  
รวมทุกด้าน 4.45 0.31 มาก  
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  2.2 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลอง (try-out) เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1  (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) E2 (คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน
เมื่อจบบทเรียนทั้งหมด)   

  ขั้นที่ 1  ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

ตารางที่ 16 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของการทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

นักเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ 

1 22 73.33 25 83.33 
2 20 66.66 24 80.00 
3 21 70.00 22 73.33 

รวม 21.00 70.00 23.67 78.89 
 

ได้ค่าประสิทธิภาพบทเรียน ( E1/E2 )  =  70.00/78.89 
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  ขั้นที่ 2  การทดลองกลุ่มเล็กเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ตารางที่ 17  ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของการทดสอบกลุ่มเล็ก 

นักเรียน 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
ร้อยละ 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ 

1 26 86.66 27 90.00 
2 25 83.33 26 86.66 
3 24 80.00 26 86.66 
4 22 73.33 24 80.00 
5 24 80.00 25 83.33 
6 22 73.33 23 76.66 
7 24 80.00 25 83.33 
8 22 73.33 23 76.66 
9 25 83.33 26 86.66 

รวม 23.78 79.26 25.00 83.33 
 

ได้ค่าประสิทธิภาพบทเรียน ( E1/E2 )  =  79.26/83.33 
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  ขั้นที่ 3  การทดลองภาคสนามเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ตารางที่ 18  ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของการทดลองกลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
ร้อยละ คะแนนทดสอบหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
ร้อยละ 

1 27 90.00 28 93.33 
2 21 70.00 22 73.33 
3 26 86.66 27 90.00 
4 25 83.33 27 90.00 
5 22 73.33 23 76.66 
6 24 80.00 25 83.33 
7 24 80.00 26 86.66 
8 23 76.66 24 80.00 
9 24 80.00 25 83.33 
10 27 90.00 28 93.33 
11 21 70.00 22 73.33 
12 26 86.66 27 90.00 
13 25 83.33 26 86.66 
14 22 73.33 23 76.66 
15 24 80.00 25 83.33 
16 24 80.00 26 86.66 
17 24 80.00 25 83.33 
18 23 76.66 24 80.00 
19 22 73.33 23 76.66 
20 26 86.66 28 93.33 
21 22 73.33 22 73.33 
22 26 86.66 27 90.00 
23 25 83.33 26 86.66 
24 24 80.00 25 83.33 
25 23 76.66 24 80.00 
26 24 80.00 25 83.33 
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นักเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ 

27 23 76.66 24 80.00 
28 23 76.66 24 80.00 
29 25 83.33 26 86.66 
30 25 83.33 27 90.00 
รวม 24 80.00 25.13 83.76 

 

ได้ค่าประสิทธิภาพบทเรียน ( E1/E2 )  =  80.00/83.76 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 
  3.1 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และข้อค าถามของแบบทดสอบโดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
  คะแนน +1 ส าหรับค าถามที่แน่ใจว่าวัดตรงตามจุดประสงค์ข้อนั้น 
  คะแนน 0 ส าหรับค าถามที่ไม่แน่ใจว่าตรงตามจุดประสงค์ข้อนั้น 
  คะแนน -1 ส าหรับค าถามที่แน่ใจว่าวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์ข้อนั้น 
ตารางที่ 19  ค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และข้อค าถามของแบบทดสอบจ านวน 45 ข้อ 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 0.80 
2 +1 0 +1 +1 +1 0.80 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 0 +1 +1 +1 0.80 

9 +1 0 +1 +1 +1 0.80 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
16 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

17 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

18 +1 0 +1 +1 +1 0.80 

19 +1 +1 -1 +1 +1 0.80 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

24 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

25 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
27 +1 +1 +1 0 +1 0.80 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
30 +1 +1 +1 0 +1 0.80 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
37 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

38 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

39 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
41 +1 +1 0 +1 +1 0.80 
42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
43 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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  3.2 วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนเป็นรายข้อ เพ่ือหาความยากง่าย 
(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ตารางที่ 20  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
                ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ฉบับน าไปใช้จริง จ านวน 30 ข้อ 

ข้อที่ p r  ข้อที่ p r 
1 0.50 0.56  16 0.72 0.56 
2 0.44 0.67  17 0.28 0.33 
3 0.61 0.56  18 0.56 0.44 
4 0.61 0.56  19 0.28 0.56 
5 0.56 0.44  20 0.28 0.33 
6 0.67 0.44  21 0.61 0.33 
7 0.33 0.44  22 0.28 0.33 
8 0.72 0.56  23 0.39 0.56 
9 0.78 0.44  24 0.39 0.33 
10 0.67 0.67  25 0.72 0.33 
11 0.50 0.56  26 0.67 0.67 
12 0.39 0.56  27 0.72 0.33 
13 0.28 0.56  28 0.61 0.33 
14 0.72 0.33  29 0.67 0.22 
15 0.44 0.44  30 0.72 0.33 

 

KR20 (Alha) = 0.76 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 

ตารางที่ 21  วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบสอบถามกับจุดประสงค์ 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้                    

  คะแนน +1 ส าหรับค าถามที่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม 
  คะแนน 0 ส าหรับค าถามที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม 
  คะแนน -1 ส าหรับค าถามที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม 

ข้อ ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3 ผู้เชี่ยวชาญ 4 ผู้เชี่ยวชาญ 5 ค่า IOC 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

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

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

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

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง = 1.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา  
ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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ตารางที่ 22  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ก่อนและหลังเรียนด้วย 
                บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 30 

ผลต่าง 
 

คนที่ 
คะแนนเต็ม 30 

ผลต่าง 
ก่อน หลัง  ก่อน หลัง 

1 18 28 10  16 12 22 10 
2 12 22 10  17 13 23 10 
3 16 26 10  18 17 27 10 
4 14 24 10  19 15 24 9 
5 13 22 9  20 16 26 10 
6 15 25 10  21 16 26 10 
7 17 27 10  22 15 25 10 
8 14 23 9  23 18 27 9 
9 18 27 9  24 17 26 9 
10 14 24 10  25 16 25 9 
11 17 26 9  26 19 27 8 
12 15 25 10  27 16 25 9 
13 14 24 10  28 15 24 9 
14 16 25 9  29 13 23 10 
15 20 28 8  30 19 28 9 
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