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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือ
การตูนเรื่อง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องเปน
สื่อ และกลุมควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ  3) ทราบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชหนังสือ
ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องที่สรางขึ้น  ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
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ตอวิธีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง การวิเคราะหขอมูลใช  
one way ANCOVA ดวยโปรแกรม SPSS for windows 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. หนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมีประสิทธิภาพ 94.89/81.08 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่สอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชา 
ภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง เปนสื่อ แตกตางกับนักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. นักเรียนกลุมทดลองพอใจตอวิธีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่อง ในระดับมากที่สุด 
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 CHUANPIT  ATTANATRA : A  COMPARISON  OF  LEARNING  ACHIEVEMENT  IN  THAI  
LANGUAGE  BY  COMIC BOOK  AND  TRADITTIONAL  METHOD. THESIS  ADVISORS : 
 BAMROONG  CHAMNANRUA ,  BUSABA  RUANGSRI  AND  SUNIDA  KITTISRITHANANUN.  
277 pp. ISBN 974–653–710–5 
 
    ABSTRACT 
                       The  purposes  of  this  research  were  : 1) to  construct  supplementary  reading  of  Thai  
Language  book  type  comic  book  has  the  efficient  standard  criterion  of  80/80  2) to  compare  the  
learning  Thai  Language achievement  of  the  experimental  group by  using  supplementary  reading  of  Thai  
Language  book  type  comic  book  and  the  control  group by  using  Traditional  Method. And  3) to 
investigate student ’s opinions by using  construction  supplementary    reading  of  Thai  Language  book  type  
comic  book. 
     The  sample  were  consisted  of  80  Matthayom  Suksa  2  students  of  Sarasithpittayalai  
School, Amphur  Banpong , Ratchaburi  province  during  the  second  semester  of  Academic  year  2002 . 
Forty  students  were  assigned  to  using  the  supplementary  reading  of  Thai  Language  book  type  comic  
book  and  remainders  were  assigned  to using  Traditional  Method . Each  group  had  to  study  the  same  
content  for  12  period ( 50 minute  per  period ) . The  research  Instruments  were  supplementary  reading  of  
Thai  Language  book  type  comic  book , lesson  plans , achievement  test  and  questionnaires  to  investigate  
student’s  opinions  by using  supplementary  reading  of  Thai  Language  book  type  comic  book . The  one  
way  ANCOVA  was  employed  for  data  analysis  through  SPSS  for  windows  program. 
 The  results  of  the  research  were : 
 1. The  supplementary  reading  of  Thai  Language  book  type  comic  book  met  the  efficient  
standard  criterion  of  94.89 / 81.08 
 2. The  learning  Thai  Language  achievement  of  the  experimental  group  by  using  the 
supplementary  reading  of   Thai  Language  book  type  comic  book  were  significantly  higher  than  the  
control  group  that  using  Traditional  Method  at  the  0.05  significant  level. 
 3. The  experimental  group’s  opinions  were  liked  to  using  constructed  supplementary  reading  
of  Thai  Language  book  type  comic  book  at  maximum  level. 
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                                                                        บทที่ 1
                   บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ภาษาไทยมีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะท่ีเปนภาษาประจําชาต ิ คนไทยใชภาษาไทยเปน
เครื่องมือส่ือสาร ส่ือความหมายเพ่ือถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนความรูสึกนึกคิด
จินตนาการ และความเขาใจซ่ึงกันและกัน ท้ังยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิชาการตาง ๆ อยางไมมี
ท่ีส้ินสุด
             พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานกระแสพระราชดํารัส
เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไว ตอนหนึ่งวา

     ภาษาไทยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาท้ังหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง
ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาไวใหดี...ประเทศไทยนั้นมีภาษาเปนของเราเองซึ่งตองหวงแหน
และประเทศใกลเคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แตวาเขาก็ไมแข็งแรง เขาตอง
พยายามหาทางสรางภาษาของตนเองไวใหม่ันคง       เรานี้โชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแต
โบราณกาลจึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะรักษาไว ภาษาไทยเปนสิ่งสําคัญสําหรับบานเมือง ขอให
ชวยรักษามาตรฐานของภาษาไวอยาใหทรุดโทรม ในการใชถอยคําหรือคิดคําขึ้นใหม ขอให
พยายามนึกถึงคําเกา ๆ ท่ีมีอยูแลวขอใหพยายามรักษาไวและใชใหถูก ( กรมวิชาการ 2530:5 )

กระแสพระราชดํารัสนี้ แสดงใหเห็นวาภาษาไทยมีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะท่ีเปน
ภาษาของชาต ิ เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการศึกษา เปนท่ีมาแหงมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าคาซ่ึง
ควรรักษาและรูจักใชใหถูกตอง

ภาษาไทยเปนเครื่องมือส่ือสารท่ีสําคัญท่ีสุดในสังคมไทยตลอดมา การท่ีบุคคลจะ
สามารถส่ือสารกันไดถูกตองและมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับการฝกฝน ผูท่ีจะใชภาษาไดดีจะตอง
ฝกทักษะการใชภาษาอยูเสมอเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางภาษาท้ังการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน ไปพรอม ๆ กัน ( กรมวิชาการ 2532 : 171 – 340 )

กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของวิชาภาษาไทย    จึงจัดวิชาภาษาไทย
เปนวิชาบังคับท่ีนักเรียนทุกคนตองเรียนและตองสอบผานโดยกําหนดไวในหลักสูตรช้ัน
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มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง 2533 ) เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะท้ัง 4 ดาน
คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ใหเกิดความเจริญงอกงามในการใชภาษาตามวัย และ
ศักยภาพของนักเรียนตลอดจนใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือส่ือสารของ
คนในชาติและเปนปจจัยในการสรางเอกภาพของชาติ ซ่ึงปรากฏเดนชัดในจุดประสงควิชา
ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (กรมวิชาการ 2533 : 9 ) ดังนี้

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักภาษา
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับวัย
3. เพ่ือใหสามารถฟงและอานไดอยางมีวิจารณญาณ
4. เพ่ือใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีนิสัยรักการอาน การเขียน และมีรสนิยมใน

การเลือกอานหนังสือ
5. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมือส่ือสารของคน

ในชาติและเปนปจจัยในการสรางเสริมเอกภาพของชาติ
6. เพ่ือใหเห็นคุณคาของวรรณคดีและงานประพันธท่ีใชภาษาอยางมีรสนิยมท่ีเปน

วัฒนธรรมของชาติ
7. เพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม

ภาษาไทยเปนวิชาทักษะท่ีตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การส่ือสารและแสวงหาความรู ภาษาไทยจึงเปนวิชาท่ีสําคัญยิ่งในหลักสูตรการศึกษาทุกฉบับ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญแก
ภาษาไทยโดยระบุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 วา

        ใหเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง กําหนดใหจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้นยังไดเนนในเรื่องของภูมิปญญาไทยดวย  ดังนั้นการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเนนแนวคิดใหม ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย กลาวคือ ไมเนนการอานออก เขียนไดเพียงอยางเดียว แตจะเนนการ
สอนภาษาไทยเพ่ือใหสามารถสื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ ใชภาษาเพ่ือแกไข
ปญหาในการดํารงชีวิตและปญหาสังคม สอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรูเพ่ือ
ใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเอง
นอกจากนี้สอนภาษาเพ่ือพัฒนาความคิด โดยมีประมวลคํามากพอท่ีจะสรางความคิดได
ลึกซึ้งและคิดไดอยางชาญฉลาดและรอบคอบ ( กรมวิชาการ 2545 : 29-30 )
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การสอนภาษาไทยจะตองเนนใหผูเรียนมีความรักภาษาในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรมและ
ถายทอดวัฒนธรรมตามท่ีบรรพบุรุษไดสรางสรรคในรูปของหลักภาษา ไดแก กฎเกณฑการใชภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม ผูเรียนจะตองมีทักษะการใชภาษาไดถูกตอง สละสลวย ตามหลักภาษา
อานวรรณคดีและวรรณกรรมตาง ๆ เพ่ือศึกษาเรื่องราวของชีวิตท่ีจะทําใหชีวทัศนและโลกทัศนของ
ผูอานกวางขวางขึ้น เขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้ังอดีต ปจจุบัน และสังคมในอนาคตรวมถึง
การศึกษาภูมิปญญาทางภาษาในทองถ่ินตาง ๆ

ภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจัดทําเปนกลุมสาระการเรียนรู เรียกวา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวยสาระการเรียนรู 5 สาระ คือ สาระการอาน สาระ
การเขียน สาระการฟง การดู และการพูด สาระหลักการใชภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม        
โดยมีมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันเปนแนวทางจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย มีดังนี้

สาระท่ี1 การอาน
มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา

และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระท่ี 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ

สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระท่ี 4 หลักการใชภาษา

     มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

มาตรฐาน ท 4.2 สามารถใชภาษาแสวงหาความรูเสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพและ
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ  สังคม และชีวิตประจําวัน

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
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การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม รวมถึงบทรองเลน เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย
เพลงพ้ืนบาน วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีเปนคติชน หรือภูมิปญญาทางภาษา ความงดงามทางภาษาใน
บทประพันธท้ังรอยแกวรอยกรอง เปนสวนท่ีชวยใหผูเรียนเกิดความซาบซ้ึงและภาคภูมิในส่ิงท่ี
บรรพบุรุษไดส่ังสมไวและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  (ม่ิงขวัญ  กิตติวรรณกร 2545 : 29 –31 )
 การเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้นจําเปนตองเนนการฝกทักษะ
ทางภาษาท่ีเพียงพอและตอเนื่อง ฝกใหผูเรียนรูจักคิด รูจักสังเกตและใชภาษาอยางถูกตอง     ครู
ภาษาไทยตองเอาใจใส ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูและการฝกทักษะ ในอันท่ีจะจัด
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ผลจากการประเมินมาตรฐานโรงเรียนในช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2540 ซ่ึงประเมินโดยกรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดาน
การใชภาษาไทย อยูในระดับท่ีต่ํา มีคารอยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทากับ 52.06 และในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการใชภาษาไทยมีคารอยละ 54.34 ซ่ึงสูงกวาครึ่ง
หนึ่งของคะแนนเต็มรอยเพียงเล็กนอย ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2540 : 112 )
และยังพบปญหาท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยประการหนึ่งคือ ครูผูสอนยังคง
สอนวิชาทักษสัมพันธโดยแยกเนื้อหาออกเปนวรรณคดีและหลักภาษาไทย มีการจัดเนื้อหาและเวลา
เรียนแยกออกจากกัน เนื่องจากครูผูสอนสวนใหญไมเขาใจกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ทักษสัมพันธท่ีถูกตอง ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนการสอนแบบทักษสัมพันธเปนการนําเนื้อหา
วรรณคดีและหลักภาษาไทย มาสัมพันธกันและจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกทักษะท้ัง
4 ดาน คือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนไปพรอมกัน ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงตองมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดทักษะท้ัง 4 ดาน ดังกลาว วิธีการสอน
ของครูจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีตองมีการพัฒนา

การปฏิรูปการศึกษา พ. ศ. 2539 – 2550 มีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา
( กรมวิชาการ 2539 : 171-340 )ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน คือ การปฏิรูปดานรูปแบบ
และสถานศึกษา ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการสอน และปฏิรูประบบการ
บริหารการศึกษา  โดยเฉพาะดานการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดแนวทางปฏิบัติที่สําคัญคือ
ใหครูทุกคนเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะการสอนในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่องทั่วถึงและทันตอการเปล่ียน
แปลงทางสังคมและเทคโนโลยี สวนดานการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการสอนนั้นไดกําหนดใหเรงปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี นวัตกรรม
การสอน ปรับปรุงการสอนใหมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา นอกจากนี้ในสวนของโรงเรียนจะมีหนาที่
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รับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีดีรวดเร็วและสนองตอ
จุดประสงคของลักสูตรเต็มตามศักยภาพของนักเรียน องคประกอบท่ีมีสวนเกี่ยวของตอการบรรลุ
เปาหมายของการจัดการเรียนการสอน คือ ความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ และความสามารถของ
บุคลากรผูสอนในการรูจักนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางกลมกลืน และเหมาะสมกับ
สภาพความพรอมของผูเรียน

นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไมเอ้ืออํานวยใหผูเรียน
เกิดคุณลักษณะ“มองกวาง คิดไกล ใฝรู ” ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2540:15-16 )
เนื่องจากการจัดการศึกษาในช้ันเรียนยังมุงเนนการถายทอดเนื้อหาวิชามากกวาการเรียนรูจากสภาพ
เปนจริง และไมเนนกระบวนการท่ีใหผูเรียนไดพัฒนาดานความคิด วิเคราะห แสดงความคิดเห็น
และแสวงหาความรูดวยตนเอง อีกท้ังยังขาดการเช่ือมโยงภูมิปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยีทันสมัย
ตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถปรับตัวและแกปญหาในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพสังคม
และส่ิงแวดลอม

ในการจัดการเรียนการสอนตองมีการพัฒนากระบวนการและเทคนิคการสอนให
ทันสมัย ครูผูสอนนับเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหกาวหนา
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอันจะสงใหผูเรียนไดรับความรูบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

สภาพปญหา
                  สภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียนปจจุบันเปนการสนับสนุนคนสวนนอยและ
เพิกเฉยละเลยคนสวนใหญอยางนาเสียดาย กลาวคือ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใชวิธี
การสอนแบบเดียวกัน ในเวลาท่ีเทากันทุกคน การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียน
การสอนมีอัตราท่ีนอยมาก ซ่ึงกระบวนการนี้ทําใหนักเรียนเพียงสวนนอยคือประมาณหนึ่งในสาม
เทานั้นท่ีไดรับผลการเรียนการสอนอยางเต็มท่ี ในขณะท่ีนักเรียนสวนใหญยังไมสามารถเรียนรูได
อยางเต็มท่ีเทาท่ีควรจะเปน มีผลใหคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศอยูในระดับต่ํามาตลอด
( สวัสดิ์ ประทุมราช 2531 : 23 ) นอกจากนี้ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบัน
อุดมศึกษาตาง ๆ ยังเนนการสอบวัดความรูมีผลใหเด็กบางคนมุงทําคะแนนใหไดคะแนนท่ีสูง
เฉพาะวิชาหลัก จึงเลือกสนใจเฉพาะวิชาท่ีตองนําไปใชสอบแขงขัน โดยไมสนใจวิชาพ้ืนฐานอ่ืน ๆ
รวมท้ังภาษาไทย ซ่ึงเปนท่ีมาของความเปนชาติไทย วัฒนธรรมไทยท่ีถือเปนรากเหงาของสังคม
 สิปปนนท  เกตุทัต ( 2544 : 19 – 20 ) ไดกลาววาเปนส่ิงท่ีนาเปนหวงมากสําหรับการเรียนการสอน
ภาษาไทยในปจจุบันท่ีถูกมองวาเปนวิชาอันดับสอง ซ่ึงเราจะตองชวยกันสรางคานิยมใหมให
ถูกตอง เพราะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติซ่ึงมีเพียงไมกี่ชาติในโลกนี้ท่ีจะมีภาษาเปนของตนเอง
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ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีตองเรียนรูอยางภาคภูมิใจ    ควบคูไปกับภาษาสากล      สุทธิพร
คลายเมืองปก ( 2543 : 15 ) กลาวถึง     สาเหตุสําคัญท่ีทําใหนักเรียนขาดการพัฒนาการเรียนวิชา
ภาษาไทยไว สรุปไดวามาจากครูผูสอนไมไดสอนดวยวิธีท่ีหลากหลายแตจะสอนโดยการบอก
ความรูใหนักเรียนทองจํา และวัดผลก็เนนถามความจํา หากใครนําความรูท่ีครูสอนไปตอบไดมาก
จะเปนคนเกง จากความคิดดั้งเดิมท่ีเช่ือวาคนเกงคือคนท่ีจด จํา ส่ิงท่ีครูบอกไดมาก ๆ ดังนั้นผูเรียน
จึงทองจําไดเปนนกแกว นกขุนทอง แตคิดเอง ทําเอง แกปญหาเองไมได เพราะจะมีความรูอยูในวง
จํากัดกับส่ิงท่ีครูบอกหรือท่ีเรียกวาสอนเทานั้น ส่ิงเหลานี้คือ ภาพสะทอนใหเห็นถึงการศึกษาใน
อดีตท่ีสงผลใหประชากรของประเทศท่ีเปนผลผลิตทางการศึกษามีความรูแคในตํารา  ไมมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคแตจะเกงในทางลอกเลียนแบบเทานั้น ซ่ึงปญหานี้ตองคิดหาวิธีการแกไขเพ่ือให
การศึกษามีคุณภาพ มีศักยภาพและมีประสิทธิผล

การเรียนการสอนท่ีมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีการนําส่ือการสอนมาใช ดังท่ี
ณัฐศักดิ์  ธีระกุล ( 2533 : 54 – 57 ) กลาววา ส่ือการสอนเปนตัวกลางนําเนื้อหาไปสูผูเรียนไดดีขึ้น
ส่ือมีอิทธิพลและสามารถท่ีจะจูงใจผูเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น จําไดนานขึ้น ซ่ึงบางครั้ง
ผูสอนไมสามารถสรางแรงจูงใจไดดีเทาส่ือ

อนึ่ง วิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควาและทํา
กิจกรรมมีหลายวิธี เชน วิธีสอนโดยใชชุดการสอน วิธีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป บทเรียน
การตูน ศูนยการเรียน และวิธีสอนแบบโมดูล การท่ีครูจะเลือกใชวิธีใดนั้น ขึ้นอยูกับความมุงหมาย
ของบทเรียน ลักษณะของบทเรียน ความพรอมในดานการเรียนการสอน และธรรมชาติของนักเรียน
ครูผูสอนจําเปนตองรวบรวมกิจกรรมตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได เนื่องจากการเรียนรูของผูเรียนขึ้นอยูกับลําดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญา ผูเรียนบางคน
อาจเรียนไดโดยบทเรียนแบบโปรแกรม บางคนอาจเรียนโดยใชวิธีการคนควาหองสมุด บางคนอาจ
จะตองรวมกลุมทําการทดลองหรือศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงความแตกตางระหวางผูเรียนแตละคนนี ้ ครู
จําเปนตองทราบเพ่ือจะไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนใหมากขึ้นอันเปนการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวจึงตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพ่ือใหกาวทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีกําลัง
เกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวครูผูสอนเอง จะตองปรับบทบาทและวิธีการสอนของตนเพ่ือเนนให
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูมากกวาการเรียนแบบทองจํา

จากการศึกษาตําราและงานวิจัยตาง ๆ แลวผูวิจัยมีความเห็นวาหนังสือการตูนเปนส่ือ
การสอนประเภทหนึ่งท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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สูงขึ้น เนื่องจากหนังสือการตูนไดรับความสนใจอยางกวางขวางโดยเฉพาะในกลุมเด็กและวัยรุน
ซ่ึงนักจิตวิทยาและนักศึกษาเห็นพองตองกันวาภาพการตูนมีความสําคัญตอการศึกษาของเด็กเปน
อยางยิ่ง เพราะการตูนมีคุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดความสนใจของเด็กอยางเห็นไดชัดเจน
ณรงค    สมพงษ  ( 2539 : 64 )  กลาววา

      ความสะดุดตาของการตูนจะทําใหเด็กเกิดความกระตือรือรนไมเบ่ืองาย ขอความ
บางอยางท่ีตองการใหเด็กอาน หากผูเขียนจะเปลี่ยนเปนขอความท่ีมีภาพประกอบจะได
รับความสนใจไดดีกวาขอความธรรมดา เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาการตูนกับมนุษย
เปนของคูกันไมวาจะเปนการตูนในภาพยนตร ในโทรทัศน หรือหนังสือการตูน นับ
ต้ังแตเด็กเล็กท่ียังอานหนังสือไมออก ซึ่งใหความสนใจกับภาพการตูนโดยไมจําเปน
ตองทราบเรื่องราว จนกระท่ังผูใหญท่ีอานการตูนหลากหลายประเภทแตกตางกันไป
ปจจุบันนี้การตูนไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตมาก เพราะเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง
ของการสื่อความหมายในดานลายเสน และมีพลังนาสนใจและมิอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูดู

สังเขต  นาคไพจิตร ( 2530 : 44 ) กลาววาหนังสือการตูนทําใหเกิดมโนภาพท่ีด ีสรางสรรคใหเด็ก
เกิดความคิดและจินตนาการ เกิดแนวความคิดท่ีด ี เพราะธรรมชาติของหนังสือการตูนเปนการเขียน
หรือเลาเรื่องราวโดยอาศัยภาพประกอบ ถาเลือกหนังสือท่ีใหคติแนวคิดท่ีดีใหเด็ก จะเปนการชวย
สรางสรรคความคิดใหเกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอย และทําใหเด็กจดจําเรื่องราวเนื้อหาท่ีนําเสนออยาง
แมนยํา ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของอเนก  รัตนปยะภาภรณ ( 2534 : 24 ) ท่ีกลาววา การตูนท่ีดี
สามารถชวยทําใหเด็กเกิดทักษะความชํานาญในการอาน ไดรับความรู ความสนุกสนาน ชวยใหเด็ก
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และกรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2520 : 51 )ไดสํารวจความสนใจและรสนิยมในการอานของ
เด็กและเยาวชนไทย ท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายท่ัวประเทศ พบวา ลักษณะของหนังสือท่ีนักเรียน
ประถมศึกษาชอบอานมากท่ีสุดคือ หนังสือการตูน คิดเปนรอยละ 96.48 สวนนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาชอบอานหนังสือการตูน คิดเปนรอยละ 63.78 จากผลการสํารวจดังกลาวยอมเปนส่ิงยืนยันได
วา การตูนมีอิทธิพลตอเด็กมาก จินตนา  ใบกาซูยี ( 2534 : 57 ) กลาววา “การตูนอยูคูกับเด็ก” ไมวา
จะเปนการตูนโทรทัศน การตูนภาพยนตรและหนังสือการตูน  ท้ังท่ีอยูในรูปแบบหนังสือพิมพ
รายวัน นิตยสาร และการตูนเลม ลวนแลวแตไดรับการตอนรับอยางดียิ่งจากผูด ูผูอานในวัยเยาว
แมแตผูใหญในปจจุบันเริ่มหันมานิยมชมชอบอานและดูการตูนกันมากขึ้น การตูนไดรับการยอมรับ
เปน “ส่ือโฆษณา” ท้ังทางโทรทัศน ภาพยนตร และหนังสือ มีการพัฒนารูปแบบการตูนและการใช
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เทคนิคหลายอยางท่ีจะผันแปรการตูนใหเปน “ส่ือความรู” เชนเดียวกับหนังสือเรียนและหนังสือ
ตําราวิชาการท้ังหลาย และไดมีผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนไดทดลองใชการตูนใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ดังจะเห็นได
จากผลการวิจัยของ พิเชษฐ   อินโสม( 2531 : 84 – 86 ) ซ่ึงศึกษาการสรางหนังสือการตูนประกอบ
การเรียน เรื่อง ดินสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีอานหนังสือการตูนสูงกวากอนการอาน และมีความรูสูงกวากลุมควบคุมท่ีไมไดใชหนังสืออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ เกษมา จงสูงเนิน(2533: 73 ) ซ่ึงได
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสาตรช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยการใชหนังสือการตูนประกอบบทเรียน ในการสอนตามคูมือ
ครู สสวท. ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนท่ีเรียนดวยการไมใชหนังสือการตูนประกอบการเรียน  ในการสอนตามคูมือครู สสวท.
สุชาติ หลอนกลาง ( 2536 : 89 )  ซ่ึงไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการฟง การพูด
และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตาม
แนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนกับการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนตาม
แนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนมีความสามารถดานทักษะการฟง การพูด และมีความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือคร ู  แสงระวี     นอยประสิทธ์ิ
 ( 2539 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางภาษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดานการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกลุมท่ีใชแบบฝกการเขียนเชิง
สรางสรรคท่ีเปนภาพการตูนกับกลุมท่ีไดัรับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองและ
กลุมควบคุมมีความคิดสรางสรรคทางภาษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนเรียงความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการทดลองขางตนจะเห็นไดวา การนําการตูนไปใชในการสอน
วิชาตาง ๆ ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด

นอกจากนี้ยังมีผูวิจัยไดนําการตูนมาใชเปนส่ือทางการศึกษาอีกหลายลักษณะดังนี้ 
ปนัดดา เอ่ียมผูชวย ( 2540 : บทคัดยอ ) ซ่ึงศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรเรื่อง “อาหาร” จากการสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องกับการสอนปกติของ
นักเรียนช้ันมัธยศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง“อาหาร”
ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องกับการสอนปกติแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ังเพศชายและเพศหญิง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดวงดาว  รุงเจริญเกียรติ ( 2543 : บทคัดยอ ) วิจัย
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เกี่ยวกับการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือการตูนท่ีมีผลตอการปรับเปล่ียนความ
คิดเห็นในการคบเพ่ือนตางเพศในวัยเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา หนังสือการตูน
เรื่อง “รูปแบบรัก” เปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถนํามาใชเปนหนังสืออานเพ่ิมเติม เพ่ือ
ชวยในการปรับเปล่ียนความคิดเห็นในการคบเพ่ือนตางเพศในวัยเรียนไดเปนอยางดี

จากงานวิจัยดังกลาวนี้จะเห็นไดวา การตูนนอกจากจะเปนส่ือท่ีทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนท่ีสูงขึ้นแลว ในแงการพัฒนาความคิดสรางสรรค การรับรูและการส่ือความหมาย การสราง
ทัศนคต ิ และการปฏิบัติตน ส่ือการตูนก็ทําใหเกิดสัมฤทธิผลไดเชนเดียวกัน จึงกลาวไดวาหนังสือ
การตูนเรื่องเปนส่ือชนิดหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําหนังสือการตูนเรื่องมาใชเปนส่ือในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยโดยจะสรางและศึกษาประสิทธิผลของหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต เพราะท้ัง 3 เรื่องนี้มีลักษณะการแตงและ
เนื้อหาท่ีแตกตางกัน กลาวคือ เรื่องมหากบิลวานร มีลักษณะการแตงเปนนิทานชาดกเนื้อหามี
การสอดแทรกคุณธรรม เรื่องส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย เปนบทความมีเนื้อหาท่ีช้ีใหเห็นสาเหตุและ
การแกไขปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม สวนเรื่องพันทายนรสิงหถวายชีวิตเปนบทรอยกรองเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติศาสตรท่ีกลาวถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษท่ีไดทําส่ิงท่ีดีไวใหเยาวชนรุนหลังไดทราบ 
ผูวิจัยจึงไดนําท้ัง 3 เรื่องซ่ึงเปนเนื้อหาในบทเรียนของระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มาสรางเปน
หนังสือการตูนเรื่องเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและไม
เกิดความเบ่ือหนายตอการเรียน
วัตถุประสงคการวิจัย
       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ

1. เพ่ือสรางหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภทหนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80 / 80

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองท่ีเรียน
โดยใชหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต
เปนส่ือ กับกลุมควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ

3. เพ่ือทราบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือประกอบ
การเรียนวิชาภาษาไทยประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิตท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
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สมมติฐานของการวิจัย
1. หนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร

ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80 /80

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชหนังสือประกอบ
การเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องกับท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน

3. นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( experimental  research ) วิชาภาษาไทยท่ีสอน
โดยใชหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต
โดยเลือกเรื่องมาจากบทเรียนในหนังสือเรียนภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2
กําหนดวิธีสอนท่ีแตกตางกัน 2 วิธี คือ วิธีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิต  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นกับวิธีสอนแบบปกติ

2. ประชากรและตัวอยาง
     2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนใน

ภาคกลางของประเทศไทย  ปการศึกษา 2545
    2.2  ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยเลือกตัวอยางจากประชากรดวยการสุมตัวอยาง

แบบหลายขั้นตอน ( multistage random sampling ) ไดตัวอยางคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย อ. บานโปง จ.ราชบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 แบงเปน
กลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 40 คน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน จํานวน 40 คน

3. ตัวแปรท่ีศึกษา  คือ
     3.1 ตัวแปรอิสระ  (independent  variable ) ประกอบไปดวยวิธีสอน  2 วิธี  คือ วิธีสอน

โดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต กับวิธีสอนแบบปกติ
                          3.2  ตัวแปรตาม     ( dependent   variable )  คือ
                                  3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับ
ชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
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           3.2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือประกอบการ
เรียนวิชาภาษาไทยประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต

     3.3 ตัวแปรรวม ( covariate ) คือ ผลการทดสอบกอนเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต
 ระยะเวลาในการทดลอง

ผูวิจัยทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 ใชเวลาสอนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม  กลุมละ 12 คาบ คาบละ 50 นาที
 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง

ผูวิจัยกําหนดเนื้อหาในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนโดยใช
หนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับ
ชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต กับวิธีการสอนแบบปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จาก
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 3 เรื่องดังนี้

             - มหากบิลวานร
            - ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
             - พันทายนรสิงหถวายชีวิต

นิยามศัพทเฉพาะ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจและส่ือความหมายไดตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ

การวิจัยดังนี้
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง ความรู ความสามารถ ของนักเรียนใน

การเรียนรูวิชาภาษาไทยท้ัง 4 ทักษะคือ ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนท่ีเกิดขึ้นหลังจากไดรับ
การสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิต และการสอนแบบปกติตามคูมือครูของกรมวิชาการ  ประเมินไดจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

2. การสอนทักษสัมพันธ หมายถึง การนําความรูในวิชาภาษาไทยมาบูรณาการเขาดวย
กันเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและเกิดทักษะท้ัง 4 คือ   ทักษะการฟง  พูด    อาน   และเขียนไป
พรอม ๆ กัน

3. การตูนเรื่อง   (comic) หมายถึงการตูนท่ีมีลักษณะความตอเนื่องเปนเรื่องราวมีคํา
บรรยายมีบทสนทนาในภาพแตละภาพ ลักษณะของภาพจะออกมาในเชิงภาพการตูนท่ีไมเนน
ความจริงของกายวิภาค
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4. การสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนตามแนวคูมือครูของกรมวิชาการ ท่ีมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีเสนอแนะไวในคูมือการสอนวิชาภาษาไทยเลม 2 ช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี2 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

5. การสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่อง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูเรียน
ไดศึกษาและทํากิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในหนังสือการตูนเรื่อง ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยครู
ผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา

6. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมและส่ือ
การเรียนการสอนท่ีกําหนดไวในหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต

7. ประสิทธิภาพของหนังสือการตูนเรื่อง หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนจากหนังสือ
การตูนเรื่องท่ีวัดผล ขณะเรียนและวัดผลหลังเรียนแลว ไดผล 80 / 80

80    ตัวแรก    หมายถึง      รอยละของคะแนนท่ีไดจาการทําแบบฝกระหวางเรียน
80    ตัวหลัง    หมายถึง      รอยละของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนจบ

บทเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       13

    

                                                                        บทที่ 2
                                         วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนโดยใชหนังสือ

การตูนเรื่องกับวิธีการสอนแบบปกติครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การดําเนินการวิจัย ดังนี้

1. หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. การสอนภาษาไทย
    2.1 วิธีการสอน
          2.1.1 วิธีสอนภาษาไทย

                            2.1.2 วิธีสอนตามคูมือครู
                      2.2 การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

3. หนังสือการตูนเรื่อง ( Comic )
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

                      4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของภายในประเทศ
     4.2 งานวิจัยเกี่ยวของจากตางประเทศ

1. หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทย ภาษาแสดงถึงความเปนเอกลักษณของชาต ิ เปน

สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีเสริ่มสรางบุคลิกภาพของชนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือใน
การติดตอส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจและสัมพันธท่ีดีตอกัน และเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู ประสบการณจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณและ
สรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม ภาษาไทยเปนวิชาหนึ่งท่ีกรมวิชาการไดกําหนดไว
ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ) และหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน2544 แตการสอนภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้ 2544  นี้เปล่ียน
แนวคิดจากเดิม คือไมเนนการอานออก เขียนไดเพียงอยางเดียว แตเนนการสอนภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพและใชภาษาแกปญหาในการดํารงชีวิตในสังคม     เนน
การสอนภาษาไทยในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู เพ่ือผูเรียนจะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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ขณะเดียวกันการสอนภาษาไทยตองเนนการรักษาภาษาไทยในฐานะวัฒนธรรม และถายทอด
วัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษสรางสรรคไวในรูปของหลักภาษา ผูเรียนตองมีทักษะในการใชภาษาได
อยางถูกตองสละสลวยตามหลักภาษา การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงนําแนวคิดมาพัฒนา
หลักสูตรภาษาไทย โดยจัดทําเปนสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาไทยและมาตรฐาน
ชวงช้ัน ( กรมวิชาการ 2544 : 3 ) ซ่ึงภาษาไทยเปนวิชาบังคับในหลักสูตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ท้ังในหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม เนื่องจากหลักสูตรเปนหัวใจและแมบทในการจัด
การเรียนการสอนในโรงเรียน ครูภาษาไทยจึงจําเปนตองเขาใจหลักสูตรในระดับท่ีตนสอนอยาง
ลึกซ้ึง เพ่ือจะไดนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนไดอยางถูกตองตามจุดประสงคของ
หลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา มีดังนี้

จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตนมุงท่ีจะเสริมสรางใหผูเรียนมี

คุณลักษณะ ดังนี้ ( กรมวิชาการ 2539 : 9 )
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของหลักภาษา
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับวัย
3. เพ่ือใหสามารถฟงและอานไดอยางมีวิจารณญาณ
4. เพ่ือใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีนิสัยรักการอาน การเขียน และมีรสนิยมใน

การเลือกอานหนังสือ
5. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือส่ือสารของคนในชาติและ

เปนปจจัยในการสรางเสริมเอกภาพของชาติ
6. เพ่ือใหเห็นคุณคาของวรรณคด ีและงานประพันธท่ีใชภาษาอยางมีรสนิยมในฐานะท่ี

เปนวัฒนธรรมของชาติ
7. เพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม
โครงสรางหลักสูตรภาษาไทย
เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามจุดประสงคของหลักสูตรดังนั้นจึงมีการกําหนด

โครงสรางของหลักสูตรวิชาภาษาไทยไวดังนี ้( กรมวิชาการ 2535 : 10 )
วิชาบังคับแกน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ท 101 ภาษาไทย 4 คาบ / สัปดาห/ ภาค   2 หนวยการเรียน
ท 102 ภาษาไทย 4 คาบ / สัปดาห/ ภาค   2 หนวยการเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ท 203 ภาษาไทย 4 คาบ/ สัปดาห/ ภาค   2 หนวยการเรียน
ท 204 ภาษาไทย 4 คาบ/ สัปดาห/ ภาค   2 หนวยการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ท 305 ภาษาไทย 4 คาบ/ สัปดาห/ ภาค   2 หนวยการเรียน
ท 306 ภาษาไทย 4 คาบ/ สัปดาห/ ภาค   2 หนวยการเรียน
คําอธิบายรายวิชา ท 203 – ท 204
ท 203 ภาษาไทย 4 คาบ / สัปดาห/ ภาค   2 หนวยการเรียน
ท 204 ภาษาไทย 4 คาบ/ สัปดาห/ ภาค   2 หนวยการเรียน
ฝกอานในใจ อานออกเสียงท้ังรอยแกวและรอยกรอง จับใจความสําคัญ เขาใจวงคําศัพท

ท่ีกวางขึ้น เขาใจสํานวนโวหาร   การบรรยาย   พรรณนา   อธิบาย   อุปมา   สาธก      สามารถแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห ทองบทประพันธท่ีมีคุณคา เลือกอานหนังสือและส่ือสารสนเทศ เลือก
อานบทกวีนิพนธ บทกวีรวมสมัย ไดตรงตามจุดประสงค พินิจคุณคาของวรรณกรรมท้ังดาน
วรรณศิลป เนื้อหา และสังคม นําไปใชเปนประโยชนในการดํารงชีวิต มีมารยาท และนิสัยในการรัก
การอาน เขียนโตแยง จดหมาย เรียงความ ยอความ อธิบาย วิเคราะห วินิจฉัย ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
การประเมินเรื่องราวของเรื่องท่ีฟง ดูและพูดแสดงความรูอยางมีวิจารณญาณ เขาใจการสรางคําไทย
ประโยคซับซอน ใชภาษาสรางความเขาใจ เจรจาตอรอง คิดไตรตรอง เขาใจธรรมชาติของภาษา
ภาษาท่ีนํามาจากตางประเทศ แตงคําประพันธ รองเลนถายทอดบทกลอมเด็กในทองถ่ิน โดยแสดง
ความคิดอยางสรางสรรค ใชทักษะทางภาษาในการประเมิน วิเคราะห ใชเทคโนโลยีส่ือสารพัฒนา
ความรู    เขาใจระดับของภาษาท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ    ใชภาษาพัฒนาบุคลิกภาพ
สอดคลองกับขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และอาชีพตาง ๆ ยกยองผูใชภาษาไทย และเห็น
คุณคาของการใชอักษรไทย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 ภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ( กรมวิชาการ 2544 : 6 – 7 ) มีสาระและมาตรฐานการเรียนรูดังนี้
สาระท่ี 1 : การอาน
มาตรฐานท่ี ท1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด ตัดสินใจแกปญหา

และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
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สาระท่ี 2 : การเขียน
มาตรฐานท่ี ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ

ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ
             สาระท่ี 3 : การฟง การดู การพูด

มาตรฐานท่ี ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และ  พูด
แสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ

สาระท่ี4 : หลักการใชภาษา
มาตรฐานท่ี ท 4.1 :  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย

การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ
ของชาติ

มาตรฐานท่ี ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย
บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน

สาระท่ี 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานท่ี ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
จะเห็นไดวาการจัดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีความสําคัญตอ

การเรียนการสอน จึงกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544   ดังนั้นครู
ภาษาไทยจึงควรจัดการเรียนการรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดประสงคของหลักสูตร

2. การสอนภาษาไทย
    2.1 วิธีสอน
          2.1.1 วิธีสอนภาษาไทย

  กลวิธีการสอนมีหลายวิธี ซ่ึงผูสอนแตละทานสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม
กับจุดประสงคและเนื้อหาวิชา ดังท่ีสุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย ( 2523 : 148 – 150 )
ไดกลาวถึงการสอนภาษาไทยวา ถาจะใหไดผลดีควรพยายามใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธีเพ่ือให
บรรยากาศในการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลง มีส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ เกิดขึ้นเสมอ ๆ จะทําให
นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับบทเรียนอยูเสมอ ซ่ึงวิธีการสอนท่ีครูอาจนํามาใช มีดังนี้

การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบนี้เปนการสอนแบบดั้งเดิม การสอนแบบนี้จะได
ผลดีหากผูสอนไดมีการวางแผนการสอนและดําเนินการสอนเปนขั้นตอน ซ่ึงครูอาจจะใชวิธีสอน
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หลาย ๆ วิธี โดยใชภาพ เพลง แผนภูมิ การอภิปราย เทปบันทึกเสียง และใหนักเรียนไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมในขั้นประเมินผล ครูควรมีวิธีการประเมินผลท่ีนาสนใจ นอกจากแบบฝกหัดแลวอาจมี
การอภิปราย การแตงประโยค การแตงขอความ ฯลฯ ซ่ึงจะเปนเครื่องประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนไดเปนอยางดี

การสอนแบบอนุมานวิธ ี คือ  การสอนท่ีครูใหคําจํากัดความใหหลักเกณฑของเนื้อหา
วิชาท่ีจะสอนกอนแลวจึงยกตัวอยางประกอบ การสอนแบบนี้ดําเนินไปไดรวดเร็ว นักเรียนบางสวน
อาจจะฟงแลวติดตามทัน แตจะมีอีกสวนหนึ่งตามไมทัน ไมเขาใจ ครูควรใชส่ือประกอบการสอน
เชน แผนภูมิ แผนปลิว หุนจําลอง ฯลฯ แลวเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม

การสอนแบบอุปมานวิธ ี  คือ  การสอนจากตัวอยางไปสูกฎเกณฑ โดยใหผูเรียนศึกษา
สังเกต คนควา ทดลอง เปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ แลวสรุปเปนหลักการหรือกฎเกณฑ  ไดลึกซ้ึงและ
จดจําไดแมนยํา เพราะเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและเนื้อหาท่ีเรียนกวางขวาง

การสอนโดยวิธีอภิปราย   การอภิปรายอาจเปนการอภิปรายท่ัว ๆ ไป โดยมีครูเปน
ผูดําเนินการอภิปราย หรือจะมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งเปนผูดําเนินการอภิปรายก็ได นอกจากนี้
ครูอาจมอบหมายงานใหนักเรียนศึกษาคนควาเปนกลุม แลวนักเรียนนําเสนอผลงานอภิปรายเปน
คณะหรือปาฐกถาหมู มีผูดําเนินการอภิปรายซักถามท่ัว ๆ ไป

การสอนโดยวิธีแบงหมูใหนักเรียนทํางาน   วิธีนี้เปนวิธีการท่ีจะใหนักเรียนศึกษาคนควา
หาความรู รูจักรับผิดชอบและรวมงานกันอยางมีระเบียบแบบแผน

การสอนโดยวิธีการแกปญหา   วิธีนี้เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีมีขั้นตอนชัดเจน   คือ
กําหนดปญหา การหาขอบเขตหรือรวบรวมขอมูลเพ่ือแกปญหา และขั้นสรุป การสอนภาษาไทยอาจ
ใชวิธีนี้ไดหากนักเรียนชวยกันคิดหาวิธีแกปญหา แมจะตองใชทุกขั้นตอนก็จะเปนส่ิงท่ีชวยให
นักเรียนไดศึกษาหาความรู และมีวิธีการแกปญหาไดดีขึ้น

กรมสามัญศึกษา ( 2532 : 9 – 39 ) ไดเสนอทักษะและเทคนิคเฉพาะในการสอน
ภาษาไทยกลาวโดยสรุปดังนี้

การสอนภาษาไทยโดยใชเพลง  เพลงเปนส่ือชนิดหนึ่งท่ีชวยเราความสนใจผูฟงเกิด
ความรูสึกรื่นรมยกับบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น นักเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนานอยาก
จะเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชเพลงนําเขาสูบทเรียน ใชดําเนินการสอน หรืออาจจะใชสรุปบทเรียนก็
ได

การสอนภาษาไทยโดยใชเกม  เกมเปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีเปนการแขงขัน มีผูเลนตั้งแต
2 ฝายขึ้นไป กิจกรรมมีจุดประสงคท่ีจะใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีตองการ
 นอกเหนือจากความสนุกสนาน
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การสอนโดยใชนาฎการ  การใชนาฏการประกอบการสอนภาษาไทยเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะ
ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินคลายเครียด
เสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก และเปนแนวทางใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
การเรียนรูของตนเองไดอีกดวย เชน การแสดงละคร การแสดงหุน บทบาทสมมุติ เปนตน

การสอนภาษาไทยโดยใชส่ือตาง ๆ ส่ือการสอนเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยใหการจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามจุดประสงคท่ีตั้งไว ตัวอยางส่ือการสอน เชน บทเรียนสําเร็จรูป  บทเรียนการตูน
ใบงาน แบบฝก และโสตทัศนูปกรณ เปนตน

การสอนภาษาไทยใหสัมพันธทักษะ    การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนนั้น เรา
สามารถใชทักษะรวม ๆ กันในการติดตอส่ือสาร ดังนั้นในการสอนภาษาไทย    ครูตองคํานึงถึง
ความสัมพันธกับการใชภาษาในชีวิตประจําวันของเด็ก

การสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิชาอื่น    การสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพดีนั้น
นอกจากจะมีการสัมพันธระหวางเนื้อหาและทักษะตาง ๆ ในสาขาวิชาภาษาไทยดวยกันแลว ควรท่ี
จะไดจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิชาอ่ืนดวย

จากการศึกษากลวิธีการสอนภาษาไทย พบวากลวิธีการสอนภาษาไทยมีหลายวิธี จึงเปน
หนาท่ีของครูผูสอนวิชาภาษาไทยท่ีจะตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบตาง ๆ
อันท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีไดตั้งไว และเกิดความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ
วิชาภาษาไทย
           2.1.2  การสอนตามแนวคูมือครู
                      การสอนตามแนวคูมือคร ู  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอน
ของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ท่ีใหแนวการปฏิบัติการสอนโดยเนนคุณสมบัติ 3 ประการ
คือ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ซ่ึงเปนคุณสมบัติตามจุดประสงคของหลักสูตร และจุดหมาย
ปลายทางของการศึกษา การสอนท่ีจะตอบสนองสมรรถภาพของมนุษยเปนการสอนท่ีชวย
ตอบสนองจุดประสงคของหลักสูตรได     หนวยศึกษานิเทศกไดจัดทําเปนคูมือใหทุกโรงเรียนได
ยึดเปนแนวทางการสอนท่ีเรียกวา  คูมือการสอนของหนวยวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา โดยยึด
รูปแบบการเรียนของโรเบิรต เอ็ม  กาเย ( Robert M.Gagne )  ซ่ึงกลาววาการเรียนรูและพฤติกรรม
ของเด็กนั้นจะมีลําดับความยากงาย โดยเริ่มศึกษาจากขอเท็จจริงท่ีมีความยากงายไปสูลําดับท่ีสลับ
ซับซอนและมีลักษณะเปนนามธรรมมากขึ้น ตอนแรกเด็กจะเรียนรูเพ่ือขอเท็จจริง แลวนําขอเท็จ
จริงเหลานั้นไปสรางความคิดรวบยอด จากการทราบวามีความคิดรวบยอดหลาย  ๆ แบบ เด็กจะเริ่ม
ศึกษาหาความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอดเหลานั้นเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ แลวเด็กจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       19

คอย ๆ พัฒนาหลักเกณฑเหลานั้นไปเพ่ิมพูนทักษะใหแกตนเอง เพ่ือใหมีความสามารถในการ
แกปญหาไดในท่ีสุด ( หนวยศึกษานิเทศก 2534 : บทนํา )

ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคูมือครู
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดประชุมสัมมนาเพ่ือหา

วิธีการสอนท่ีทําใหผูเรียนมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาได ซ่ึงคุณสมบัติ
ดังกลาวเปนไปตามจุดประสงคและจุดมุงหมายของหลักสูตร หนวยศึกษานิเทศก   จึงจัดทําคูมือ
การสอนเพ่ือใหโรงเรียนไดยึดเปนแนวทางการสอน การจัดการเรียนการสอนตามแนวคูมือครูนี้
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษาไดยึดหลักการและรูปแบบการเรียนรูของกาเย
(Robert M. Gagne ) และบริกส ( Lisles  J.Briggs ) เปนหลักในการจัดการเรียนรู

ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวกาเย
การเรียนรูตามแนวของกาเย สามารถแบงการเรียนรูแบบพ้ืนฐานงาย ๆ ไปจนถึง

การเรียนรูแบบยากและซับซอนได 8 ขั้นดังนี้
1. การเรียนรูเครื่องหมายและสัญลักษณ ( signal  learning ) เปนการเรียนรูท่ีเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของรางกายท่ีมีปฏิกิริยาตอสัญญาณตาง ๆ การเรียนรูประเภทนี้ไดแก
การเรียนรูโดยการวางเง่ือนไขตามแบบของพาฟลอฟ ( Pavlov ) ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณและ
ความรูสึก

2. การเรียนรูความสัมพันธระหวางส่ิงเรา  และการตอบสนอง ( stimulus  response
Learning ) เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ผูเรียนมีความตั้งใจและ
รูตัวในการท่ีจะเช่ือมโยงการตอบสนองท่ีเหมาะสมกับส่ิงเราตาง ๆ กัน เม่ือทําไดถูกตองและ
เหมาะสมจะไดรับรางวัลหรือการเสริมแรง

3. การเรียนรูท่ีเกิดจากการกระทําส่ิงตอเนื่องหรือแบบลูกโซ ( chain  learning ) เปน
การเรียนรูประกอบกิจกรรมท่ีตอเนื่องตามระดับ ประกอบดวยความสัมพันธระหวางส่ิงเรากับ
การตอบสนองตั้งแต 2 คูขึ้นไปนํามาผสมผสานกัน เปนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการกระทําและ
ทักษะตาง ๆ ในการเคล่ือนไหว

4. การเรียนรูโดยการเช่ือมโยงดวยถอยคําภาษา ( verbal  association ) เปนการเรียนรู
เรื่องของการใชภาษา เนนความสําคัญของภาวะภายในมากกวาแบบท่ี 3 เชน การเช่ือมโยงช่ือของ
กับส่ิงของนั้น ๆ เปนตน
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5. การเรียนรูแบบจําแนกความแตกตาง  ( discrimination  learning ) เปนการเรียนรูจาก
ปฏิกิริยาแบบลูกโซ โดยการรูจักแยกหรือแบงประเภทของวัตถุ ส่ิงของหรือเหตุการณแลวจึงคอย
ศึกษาในรายละเอียดของสวนยอยแตละสวน

6. การเรียนรูจากการสรางความคิดรวบยอดหรือมโนคต ิ ( concept  learning ) เปน
การเรียนรูการตอบสนองรวมกันตอกลุมของส่ิงเราท่ีมีความแตกตางกัน ผูเรียนตองเรียนรูส่ิงท่ี
คลายกัน สามารถสรุปความเหมือน และแยกความแตกตางของส่ิงเราได

7. การเรียนรูเกิดจากการกฎหรือหลักการ ( principle  learning ) เปนการเรียนรูท่ีเกิดจาก
การนําความคิดรวบยอดตาง ๆ มาผสมผสานเขาดวยกันหรือศึกษาหาขอมูลแตกตางระหวาง
ความคิดรวบยอดเหลานั้น แลวตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น และจากการท่ีสามารถตั้งเปนกฎเกณฑขึ้นไดจะ
สามารถนําไปใชในสถานการณตาง  ๆ ดวยวิธีการท่ีคลายกัน

8. การเรียนรูเกิดจากการแกปญหา  ( problem  learning ) เปนการเรียนรูท่ีมีพ้ืนฐานอยู
บนหลักการหรือกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีไดเรียนรูมาแลวและนํามาคิดคนหาหรืออาศัยเหตุผลอ่ืน ๆ เพ่ือ
ใหบังเกิดผลขึ้นมาใหมและมีประโยชนมากขึ้นสามารถนําไปใชในการแกปญหาได

การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของกาเย
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของกาเย  เปนรูปแบบท่ีจัดวางไวอยางมีระเบียบโดยเริ่ม

จากการวางรูปแบบของจุดประสงค วิธีการ และการวัดผล ซ่ึงสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูให
บรรลุเปาหมายการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยครูจะเปนผูออกแบบจัดการและวิธีการวัดผล
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียนในทางเชาวนปญญา ขอเท็จจริง เจตคต ิและ
การเคล่ือนไหว รวมท้ังการคิดในดานตาง ๆ  เปนอยางดี จากทฤษฎีการเรียนรูตามแนวทางของกาเย
สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงอาศัยสมมุติฐานเบ้ืองตน 5 ประการ คือ

1. การจัดการเรียนการสอนมุงชวยใหเกิดการเรียนรูแตละบุคคล การจัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบนี้จึงไมไดมุงท่ีคนกลุมใหญ คือมิใชระบบกระจายเสียงท่ีมุงใหความรูและทัศนคติแก
คนในสังคมรวม ๆ แตจะมุงใหกับเด็กแตละคนท่ีรวมกันอยูในสังคม

2. การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ทําไดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว คือ เปนท้ังการจัด
รูปแบบหรือการวางแผนการสอนโดยตลอดในบทเรียน ซ่ึงอาจทําไดโดยครูแตละคนหรือครู
ชวยกันทําเปนหมูคณะได

3. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนถือวา การจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยางมีระบบ
จะมีผลอยางใหญหลวงตอพัฒนาการของผูเรียนแตละคนกลาวคือ ถามีการจัดแบบการเรียน
การสอนท่ีดีแลว ผูเรียนจะเรียนรูไดดีกวาปลอยใหเรียนเองตามธรรมชาติ
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4. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนควรทําเชิงระบบ  กลาวคือ มีขั้นตอนตั้งแตการ
พิจารณาความตองการ ความจําเปน เปาหมาย และการดําเนินการเปนขั้น ๆ ตอเนื่องกันไปจนถึงขั้น
ท่ีนักเรียนทราบผลการปฏิบัต ิหรือประเมินวิธีการทํางานวาไดผลตามเปาหมายหรือไม

5. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนตองอยูบนรากฐานความรูท่ีวา มนุษยเรามีการเรียนรู
อยางไร คือ ตองการเรียนรูกระบวนการเรียนรูและสภาพการเรียนรูตาง ๆ

จากลําดับของเหตุการณสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย เม่ือนํามาจัดแผน
การสอนสามารถจัดลําดับขั้นตอนได ดังนี้ ( หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 2534 : 45 )

ขั้นท่ี 1 สรางความสนใจ
ขั้นท่ี 2 แจงจุดประสงค
ขั้นท่ี 3 ทบทวนความรูเดิมกอนท่ีจะสอนเรื่องใหม
ขั้นท่ี 4 เสนอบทเรียนใหม
ขั้นท่ี 5 ใหแนวการเรียนรู
ขั้นท่ี 6 ปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นท่ี 7 การใหขอมูลยอนกลับ
ขั้นท่ี 8 ประเมินผลการเรียนการสอน
ขั้นท่ี 9 สงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพนั้นจะตองศึกษาถึงหลักการ และ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับขั้นตอนการเรียนรูของมนุษย แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีถูกตอง
เหมาะสม ใหผูเรียนเกิดการเรียนตามธรรมชาติของการเรียนรู และจะตองมีการวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน และการประเมินผล คูมือครูจะเปนเครื่องชวยช้ีทางในการจัดการเรียนการสอน เปน
แนวทางใหครูไดปฏิบัติตาม และปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดีท้ังตอผูเรียนและผูสอนดวย เพราะ
ฉะนั้น การจัดรูปแบบการเรียน ก็คือ การวางแผนการเรียนการสอนใหออกมาในรูปของระบบคือ
เปนการกําหนดภาพรวมของการเรียนการสอนท่ีจะดําเนินการใหเห็นองคประกอบตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกัน ซ่ึงอาจจะเปนระบบใหญ เชน ลําดับการสอนแตละช่ัวโมง
     2.2 การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยครูผูสอนควรมีความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัด
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือชวยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท้ังในดานความรู
ความจํา ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติ หรือการนําความรูตาง  ๆ ไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไววา
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        การจัดการศึกษาตองยึดผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ฉะนั้น คร ู ผูสอน และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน
ผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีกระบวนและวิธีการท่ี
หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังมุงปลูกฝงดาน
ปญญา พัฒนาความคิดใหมีความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของตนเอง เขาใจตนเองเห็นอกเห็นใจผูอื่น สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณได
อยางถูกตองเหมาะสม ท้ังนี้ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา
วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งครู
ผูสอนควรใชรูปแบบ / วิธีการท่ีหลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวน
การเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ท้ังนี้ตองพยายามนํากระบวนการการจัดการกระบวนการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไป
สอดแทรกในการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ( กรมวิชาการ 2545 : 34 – 35 )
การจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุตามมารตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ผูสอนจะ

ตองศึกษาวิเคราะห จุดหมายของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย รวมท้ังเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในสวนบทบาทของผูสอนจะ
ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากผูสอนบอกความรูแกผูเรียนเปนผูสนับสนุนเสริมสรางประสบการณ
การเรียนรูท่ีมีความหมายแกผูเรียน โดยดําเนินการดังนี้ ( กระทรวงศึกษาธิการ 2544  : 17 – 19 )

1. เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน เชน กิจกรรมการเรียนรูแบบทดลอง     แบบโครงงาน
แบบศูนยการเรียน แบบสืบสวนสอบสวน แบบอภิปราย แบบสํารวจ แบบรวมมือ เปนตน

2. คิดคนเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอ่ืน ๆ และนํามาใชใหเหมาะสมกับปจจัยตาง ๆ เชน ความรู
ความสามารถดานเนื้อหา ความสนใจและวัยของผูเรียน ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
แตละชวงช้ัน เวลา สถานท่ี วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน

3. จัดกระบวนการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลายรูปแบบ ผูสอนสามารถเลือก
นํามาใชหรือปรับใช โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของผูเรียน เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตาม
กระบวนการเรียนรูอยางมีความสุข ดังนี้
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     3.1 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดปฏิบัติ
เหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง ใหรูวิธีการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ รูจักวิธีการ
วางแผน คิดวิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และฝกการเปนผูนําและผูตาม
ลักษณะโครงงาน เปนเรื่องของการศึกษา คนควาทดลอง ตรวจสอบสมมติฐาน โดยอาศัยการศึกษา
วิเคราะห ใชทักษะกระบวนการ

      3.2 การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ   เปนวิธีการหรือพฤติกรรม
ท่ีจะชวยใหการดําเนินงานเปนกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ ไดผลงาน ความรูสึกและ
ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูรวมงาน ลักษณะของการสอนแบบนี้เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสให
ผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียนอยางท่ัวถึง ยึดกลุมเปนแหลงความรูท่ีสําคัญ เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ชวยใหการเรียนรูพฤติกรรมของ
ตนเองและผูอ่ืน ผูเรียนคนหาคําตอบไดดวยตนเอง   สามารถนําความรูความเขาใจจาการปฏิบัติงาน
ไปใชในชีวิตประจําวันและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

     3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความคิด มีวิธีการหลากหลาย วิธีการหนึ่งคือ
การใชคําถาม การตั้งคําถาม โดยใชหมวกความคิด 6 ใบ เปนการใชคําถามอยางสรางสรรค

กิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะความคิดในการเรียนรูภาษาไทย ผูสอนจะตองใชคําพูดและ
วิธีการตาง ๆ กระตุนใหนักเรียนคิดลงมือปฏิบัต ิประเมิน  ปรับปรุง แกไข พัฒนางานของตน    มี
การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เชน กิจกรรมการอภิปราย การวิเคราะห   การวิจารณ    การคนควา
การทําโครงงาน ฯลฯ นอกจากนี้ผูสอนยังตองสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการคิดควบคูกันไป
ดวย เชน ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเพียรพยายาม นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนใช
ความคิดอยางมีวิจารณญาณในการแกปญหา การตัดสินใจ การวางแผนดําเนินชีวิตในอนาคต เพ่ือ
ใหอยูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางมีความสุข

     3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร    ครู
ผูบริหาร ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร
โดยการจัดกิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถภาพในการใชภาษาท้ังการฟง การพูด การอาน
และการเขียน  ดวยการจัดกิจกรรมในหองเรียน  ในโรงเรียน  และในชุมชน  เชน  การเลาเรื่อง
การอภิปราย   การวิจารณ    การโตวาที    การคัดลายมือ    การเขียนเรียงความ    การทําโครงงาน
 การประกวดการอาน การศึกษาคนควา การแขงขันตอบคําถาม การอานทํานองเสนาะ

     3.5 การพัฒนาการเรียนรูหลักการใชภาษาจะทําใหผูเรียนเขาใจธรรมชาติของภาษา
และวัฒนธรรมการใชภาษาไทย เกิดความตระหนักวาภาษามีความสําคัญและมีพลัง กิจกรรมการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       24

พัฒนาการเรียนรูหลักการทางภาษา จําเปนตองจัดควบคูและสัมพันธกับกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใชภาษาเพ่ือการส่ือสารทุกกิจกรรม

      3.6 การพัฒนาการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม เปนการเรียนรูเรื่องราวท่ี
สะทอนใหเห็นถึงชีวิตของคนไทยในยุคสมัยตาง  ๆ และเปนการปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความซาบซ้ึง
ในสุนทรียภาพของภาษาไทยเพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิต โดยปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสังคม
ปจจุบัน        การจัดกิจกรรมจึงควรเนนใหผูเรียนใชทักษะภาษาเพ่ือเรียนรูเนื้อหาสาระดวยการอาน
พิจารณา วิเคราะห วิจารณ ประเมินคาวรรณกรรมและวรรณคดีอยางมีเหตุผล มีการนําเสนอ
ความเขาใจ ความซาบซ้ึง ขอคิดและประโยชนในรูปแบบตาง  ๆ  เชน การรายงาน การจัดแสดง
การสรางสรรควรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง ฯลฯ ท้ังนี้จะทําใหผูเรียนมีนิสัยรัการอานและ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนแนวทางในการผลิตผลงานเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม

      3.7 การพัฒนาการเรียนรูภูมิปญญาทางภาษา  ชวยใหผูเรียนเขาใจวิถีชีวิตและศิลปะ
การใชภาษาของคนในทองถ่ิน การจัดกิจกรรมจําเปนตองใหผูเรียนใชทักษะภาษาเพ่ือ
การเรียนรู เชน การสัมภาษณ การรายงาน การทําโครงงาน การจัดการแสดง เปนตน โรงเรียนและ
ชุมชนจะตองรวมกันจัดกิจกรรมใหผูเรียนใชแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ืออนุรักษและพัฒนา
ภูมิปญญาทางภาษา

วิธีการท่ีกลาวมาขางตนนี้ ผูสอนสามารถนํามาใชไดอยางกวางขวาง โดยใชเทคนิค
วิธีการอยางหลากหลายท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ใหผูเรียนมีสวนรวมในการและเรียนอยางมี
ความสุข ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพความพรอมของผูเรียนและธรรมชาติของสาระการเรียนรูท่ีเรียน เพ่ือ
ใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว

การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงถือ
วาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปการเรียนรู กระบวนการเรียนรูท่ีกอใหเกิด
คุณภาพการศึกษาท่ีด ี สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคมประเทศชาติ
คือ เปนคนด ีคนเกง และมีความสุข ท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 9     แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาต ิ( พ.ศ. 2545 – 2549 )
 แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาต ิ ระยะท่ี 9 ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ี
จะเปนเครื่องมือในการสรางคน สรางงาน และสรางชาต ิ  ( กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 12 –14 )
ดังนั้นครูจึงมีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดโดย
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1. รูจักและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียน  ดวยการลงมือปฏิบัติจริงตาม
ความตองการ ความสนใจของผูเรียน

3. สงเสริมผูเรียนไดใชและพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูในตนเองไดอยางเต็มท่ี
4. มุงเนนใหเกิดการบูรณาการแบบองครวมท้ังองคความรูตามหลักวิชา วิชาชีวิต และ

วิชางานเพ่ือใหผูเรียนมีความสมดุลท้ังดานรางกายจิตใจ สติปญญา และสังคม เปนคนด ีคนกง และ
มีความสุข

5. รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะห ขอมูลของนักเรียน บันทึกไวเปนหลักฐาน เพ่ือนํา
ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ

6. เปดโอกาสใหนักเรียน สถานประกอบการ ชุมชน  ผูปกครอง มีสวนรวมเพ่ือการวาง
แผนในการจัดทําแผนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน

7. จัดทําแผนการเรียนการสอนโดยวิเคราะหหลักสูตร  วิเคราะหนักเรียน ปรับเนื้อหาให
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง

8. เตรียมกิจกรรมการเรียนรูโดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน
กับนักเรียน นักเรียนกับครู และบุคคลและส่ิงแวดลอม หรือส่ือการเรียนรูอ่ืน

9. เตรียมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง  ๆไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอ
เผ่ือแผ ฯลฯ

10. เตรียมบรรยากาศ สภาพแวดลอมส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให
นักเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู

11. ใชวิธีการกระตุน เราความสนใจ นักเรียนแตละคนอยางเหมาะสม
12. ใชส่ือ – อุปกรณ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนใหนักเรียนได

ปฏิบัติจริง
13. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีวางไว
14. ใหนักเรียนรวมวางแผน ลงมือปฏิบัต ิอธิบายผลการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง
15. จัดกิจกรรมสรางบรรยากาศ ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน เพ่ือเสริมหลักสูตร

เชน ใหมีการจัดกิจกรรม ชมรม ชุมนุม กิจกรรมในโอกาสตาง ๆ นอกเหนือจากช่ัวโมงเรียน
16. สงเสริมใหนักเรียนสามารถประยุกตส่ิงท่ีเรียนไปใชในชีวิตจริงได
17. ใหนักเรียนไดเรียนตามความสนใจ และความถนัดของแตละคน
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18. ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห วางแผนการทํางานและจัดการงาน ท้ังแบบทําคนเดียว
และทําเปนกลุม

19. ฝกใหนักเรียนสามารถประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
20. ใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง เชน พาไปศึกษานอกสถานท่ี
21. ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทํากิจกรรมมากกวาฟงครูอธิบายหรือบอกใหจด
22. สงเสริมใหนักเรียนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
23. มีการบูรณาการความรู คุณธรรม คานิยมท่ีดีงามในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวิชา

เพ่ือดํารงชีวิตในสังคม
    24. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดคนพบศักยภาพของตนเอง
    25. ฝกใหนักเรียนวางแผนเปน ทํางานเปนระบบ คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ และมี

เหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สามารถเลือกรูปแบบการสอนได

หลายรูปแบบและแมแตในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ สามารถเลือกรูปแบบการสอนไดหลายรูปแบบมา
ใชใหสอดคลองกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2544 ท้ังทางดานเนื้อหาสาระท่ีสอน และในสาขาวิชาชีพอ่ืน ปรับปรุงตนเองใหมี
ความรูท่ีทันสมัยติดตามความเคล่ือนไหวของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความสามารถพิเศษเปนแบบอยางในการใชภาษาท่ีดีแกนักเรียน
ตลอดจนเปนผูเสริมสรางเจตคติท่ีดีวิชาภาษาไทยใหกับนักเรียน

 3. การตูน ( cartoon )
คําวา “การตูน” เปนคําทับศัพทในภาษาอังกฤษวา “cartoon” ซ่ึงสันนิษฐานวามี

รากศัพทมาจากคําวา “cartone” ( คาโตเน) ในภาษาอิตาลีซ่ึงหมายถึงแผนกระดาษ ท่ีมีภาพวาดตอมา
ความหมายของคํานี้อาจจะเปล่ียนไป เปนภาพลอเชิงขบขัน เปรียบเปรยเสียดสี หรือแสดง
จินตนาการ ฝนเฟอง

การตูน ( cartoon ) มีศัพทท่ีใกลเคียงท่ีสามารถอธิบายไดดังนี้
1.cartoon  เปนคําฝรั่งเศส  หมายถึง รูปวาดบนกระดาษแข็งท่ีเปนภาพลอเลียนวาดอยูใน

กรอบ และแสดงเหตุการณท่ีเขาใจงายชัดเจน มีคําบรรยายส้ัน ๆ
2. comic  เปนลักษณะการตูนท่ีมีความตอเนื่องเปนเรื่องราวมีคําบรรยาย มีบทสนทนาใน

ภาพแตละภาพ ลักษณะของภาพจะออกมาในเชิงภาพการตูนท่ีไมเนนความสมจริงของกายวิภาค อัน
เปนลักษณะเดียวกับ cartoon
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3. illustrated  tale  นิยายภาพ เปนการเขียนเลาเรื่องดวยภาพเชนกัน แตลักษณะภาพมี
ความสมจริงสมจังเขียนถูกตองตามหลักกายวิภาค ( anatomy ) การเขียนฉากประกอบ การให
แสงเงา การดําเนินเรื่องตอเนื่องตั้งแตกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทาย ไมขามขั้นตอนสามารถ
โนมนาวใจผูอานใหคลอยตามเนื้อเรื่องไดเปนอยางดี

4. caricature   ภาพลอ เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากคําวา “Caricare” หมายถึง ภาพลอเลียน
ท่ีแสดงถึงการเปรียบเทียบ เสียดสี เยาะเยย ถากถางหรือใหดูขบขันโดยเนน สวนดอยหรือสวนเดน
ของใบหนา บุคลิกลักษณะใหผันแปรไปจากธรรมชาติท่ีเปนจริงซ่ึงสวนมากใชเปนภาพลอทาง
การเมือง บุคคลสําคัญท่ีมีช่ือเสียงเปนตน ( ศักดิ์ชัย  เกียรตินาครินทร  2534 : 7 )

ความหมายของการตูน
     อรรถพล  เรืองบูรณ ( 2524 : 46 ) กลาววา  “การตูน ( cartoon )”  มาจากภาษาละติน คือ

Charta ซ่ึงหมายถึงกระดาษแตปจจุบันหมายถึงภาพวาดลอเลียนทางการเมือง ภาพเปรียบเทียบหรือ
ขบขัน ลักษณะเดนของการตูนคือเปนภาพท่ีผูเขียนตองการใหผิดจากความเปนจริงหรือเกิน
ความจริง เพ่ือลอเลียนบุคคลหรือประชดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ทําใหผูดูหรือผูอานเกิด
อารมณขัน

ชม  ภูมิภาค ( 2526 : 143 ) ใหความหมายของการตูนไววา  “การตูน  หมายถึง ภาพท่ี
เขียนขึ้นอยางงาย ๆ มีลักษณะท่ีผิดเพ้ียนไปจากของจริง ภาพจะเนนลักษณะเดน อยางใดอยางหนึ่ง
เพ่ือถายทอด เรื่องราวท่ีเปนความคิดหรือทัศนะของผูเขียนหรือใชสําหรับเปรียบเทียบ”

Shores ( 1960 : 480 ) ใหความหมายของ การตูนวา “การตูน หมายถึงภาพวาดสัญลักษณ
ท่ีเปนการลอเลียน หรือเสียดสี บุคคล สถานท่ี หรือเรื่องราวตาง ๆ”

Manvell ( 1977 : 728 ) ใหความหมายวา  “การตูนเปนภาพวาดตัวแทนหรือสัญลักษณ
ของบุคคล แนวความคิด เหตุการณ ซ่ึงเปนไปในทํานองลอเลียนแสดงความหลักแหลมหรือมุขตลก
อาจเปนเพียงภาพเดียวหรือหลายภาพก็ได

จากแนวความคิดดังกลาว สรุปไดวา  การตูน  หมายถึงภาพวาดลายเสนงาย ๆ ท่ีใชแสดง
สัญลักษณตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูดูเกิดความสนใจ ติดตาม และเนนความตลกขบขันเปน
สําคัญ

ความหมายของการตูนเร่ือง ( comic  book )
 ศิริพงศ  พยอมแยม ( 2537 : 125 ) ใหความหมาย ของการตูนเรื่อง ( comic ) คือ การตูน

ท่ีมีลักษณะเปนอนุกรมสามารถดําเนินเรื่องราวอยางตอเนื่องหลายกรอบภาพ ซ่ึงตางจากการตูน
ธรรมดาท่ีมีตอนเดียว
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ศักดิ์ชัย  เกียรตินาครินทร ( 2534 : 7 ) ใหความหมาย การตูนเรื่อง ( comic ) คือ เปน
ลักษณะการตูนท่ีมีความตอเนื่องเปนเรื่องราวมีคําบรรยาย มีบทสนทนาในภาพแตละภาพ ลักษณะ
ของภาพจะออกมาในเชิงภาพการตูนท่ีไมเนนความจริงของกายวิภาค

หนังสือการตูนเรื่อง เปนหนังสือท่ีมีภาพการตูน มีขอความบรรยาย คําพูดของการตูน
บรรจุอยูในกรอบภาพ กรอบภาพแตละภาพนั้นสัมพันธตอเนื่องกันเปนเรื่องตั้งแตตนจนจบ ภายใน
กรอบภาพหนึ่ง ๆ จะประกอบไปดวยภาพการตูน ภาพฉาก คําพูดอยางใดอยางหนึ่ง
( อเนก  รัตนปยะภาภรณ 2534 : 23 ) จัดเปนหนังสือเพ่ือความบันเทิงอีกประเภทหนึ่งท่ีแตกตางจาก
หนังสืออ่ืน ๆ ตามลักษณะการเขียนหรือการถายทอด คือแทนท่ีจะเขียนเปนตัวหนังสือ เพ่ือถายทอด
เรื่องราวตาง ๆ กลับใชภาพวาดหรือการตูนเปนเครื่องมือในการส่ือสารเรื่องราว อยางไรก็ดีถาภาพ
ในเลมมีเพียงภาพวาดอยางเดียวก็ไมสามารถจะอธิบายเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางชัดเจน จึงตองมีตัว
หนังสือประกอบกับภาพการตูนดวย ซ่ึงสวนมากจะเขียนบทสนทนา หรือเปนการบรรยายเรื่องราว
ประกอบภาพวาด ดังนั้นภาพวาดการตูนและตัวหนังสือจึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญมากในหนังสือ
การตูน ( พิมล  กาฬสีห 2535 : 17 )

ประวัติและวิวัฒนาการของหนังสือการตูน
หนังสือการตูนไดรับอิทธิพลมาจากหนังสือสําหรับเด็กในยุคแรก ๆ เนื่องจากมีนักเขียน

หนังสือสําหรับเด็กไดเขียนหนังสือเปนกลอนจากนิทานชาวบาน นิทานชาดกและสุภาษิตสอนเด็ก
ใหอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน พ.ศ. 2387 เม่ือหมออเมริกัน ช่ือ Dr. Bradley ไดตั้งโรงพิมพครั้งแรกท่ี
บางกอก     จึงมีการพิมพนิทานไทยกันอยางแพรหลาย เชน   เรื่อง   จันทโครพ   พระอภัยมณี
ขุนชางขุนแผน

ป พ.ศ. 2434 มีโรงพิมพเอกชนเพ่ิมขึ้นและมีการผลิตหนังสือสําหรับเด็กมากขึ้น ตอมา
ในป พ.ศ. 2453 กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นไดจัดทําหนังสือแบบเรียนชุดตาง ๆ เชน บทกลอน
กลอมเด็ก   นิทาน   สุภาษิต   นิทานอีสป   ครั้นถึงในป พ.ศ. 2464  ไดเกิดนิตยสารสําหรับเด็กอยาง
เลมแรก คือ “เด็กไทย” ซ่ึงเปนของโรงพิมพเอกชนและหลังจากนั้นก็มีการผลิตหนังสือสําหรับเด็ก
ออกแพรหลายโดยจัดทําคลายคลึงกับแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ มีการใชรูปภาพประกอบ
นั่นคือ ยุคเริ่มตนของหนังสือการตูน
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พัฒนาการของหนังสือการตูนไทย
1. การตูนในยุคตน
ภาพการตูนในยุคตน ๆ ไมคอยมีลักษณะและลีลาของการตูนอยางแทจริง ท้ังนี้เพราะ

ภาพสวนใหญมักเขียนเปนลายเสน เก็บรายละเอียดในภาพเกือบหมดทุกแงทุกมุมมีแมกระท่ัง
แสง เงา จนเกือบเปนภาพสมบูรณไมมีท่ีต ิ ภาพการตูนในยุคนั้นจึงเปนภาพวิจิตรมากกวาภาพ
การตูนซ่ึงแสดงเคาโครงเรื่องหรือกรอบนอกของภาพเพียงแตมีคําบรรยายเชิงขําขันประกอบเทานั้น 
ภาพเหลานี้เดิมนักวาดจะเขียนเปนภาพเดียวโดด ๆ สวนคําบรรยายเชิงขบขันยืดยาวเยิ่นเยอ มุขตลก
เปนแบบเกา ๆ ซ่ึงเปนท่ีนิยมของประชาชนในยุคนั้น ๆ อิทธิพลสวนใหญของการตูนยุคแรกนั้น
นักเขียนการตูนไดเลียนแบบมาจากตางประเทศ

การตูนปรากฏในหนาหนังสือพิมพครั้งแรกคือ ภาพการตูนลอการเมือง เพราะเริ่มมี
การนํารูปภาพมาประกอบขาวในหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนหนังสือสัพเพเหระ ภาพท่ีนาสนใจไดแก
การตูนสามชอง จากนั้นเปนตนมามีภาพการตูนปรากฏตามหนังสือพิมพมากขึ้น นักเขียนภาพ
การตูนลอการเมืองคนแรกของไทย คือ เปลง ไตรปน(ขุนปฎิภาคพิมพลิขิต)ไดวาดภาพลอการเมือง
ตีพิมพในหนังสือ “กรุงเทพเดลิเมล” ใชช่ือของตัวเองเปนนามปากกาตั้งแตการริเริ่มของ
หนังสือพิมพฉบับนี้มีลงภาพลอการเมืองแพรหลายในหนังสือพิมพฉบับอ่ืน แมแตนายไอคียาคาวา
ชาวญี่ปุนท่ีออกหนังสือพิมพญี่ปุน “ยามาโต” ขายในเมืองไทยก็พิมพภาพลอการเมือง โดยมี
นักเขียนภาพลอประจํา คือ ธัญญะ นอกจากนั้นก็มีนักเขียนภาพลอการเมืองคนอ่ืน ๆ เชน เสือเตี้ย
ตอจากนั้นนักเขียนภาพลอการเมืองสมัครเลนก็เกิดขึ้นมากมาย ( จินตนา  ใบกาซูยี 2534 : 64 – 66 )

ในชวงป พ.ศ. 2468 – 2470 มีหนังสือพิมพออกมาหลายฉบับ แตมีจุดประสงคไปใน
ทํานองเดียวกัน คือ เพ่ือตอตานและตีแผความช่ัวของขาราชการท่ีทุจริต ดังนั้นภาพการตูนใน
สมัยแรกจึงเปนการเขียนภาพขําขันกอนแลวคอยมีการลอการเมืองซ่ึงเปนการลอบุคคล

การพิมพหนังสือในรัชกาลท่ี 7 มีปริมาณมากขึ้นแตดอยคุณภาพ ภาพประกอบหนังสือก็
มีสภาพเชนเดียวกัน ในสมัยนี้นักเขียนภาพประกอบท่ีเดนมีช่ือเสียงมากคนหนึ่งของไทยเปนท่ี
ยอมรับกันในปจจุบัน ไดแก เหม  เวชกร ผูริเริ่มเขียนภาพแบบมีมุม มีแสง มีเงา มีฉาก มีบรรยากาศ
ไมแบน เปนแบบฉบับของการเขียนภาพวิจิตรเชนนี้จนถึงปจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีนักเขียนการตูน
คนอ่ืน ๆ ท่ีมีช่ือเสียงอีกหลายคน ในยุคนี้นักเขียนการตูนสามารถเขียนการตูนภาพลอเลียนไดอยาง
เปดเผยไมจําเปนตองใชนามปากกา หรือ นามแฝง      แมจะอยูในระยะการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชก็ตาม เชน  ธัญญะ   อุทธกานนท  เขียนภาพลอไดรุนแรง เผ็ดรอน สนุกสนาน
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สําหรับหนังสือการตูนเรื่องยาวซ่ึงเขียนเรื่องตอเนื่องกันเปนเรื่องยาวนั้นยังไมปรากฏ
ชัดเจนจนกระท่ังในป พ.ศ. 2475 – 2476 จึงมีนักเขียนการตูนเรื่องยาวคนแรกคือ สวัสดิ์   จุฑารพ
เขียนเรื่อง “สังขทอง”  ขึ้นเปนเรื่องแรกลงในหนังสือพิมพ “รายวันสยามราษฎร” งานช้ินนี้ไดรับ
ความนิยมจากผูอานมาก  สวัสดิ์จึงไดเขียนการตูนภาพลอเรื่องอ่ืน ๆ ในทํานองจักร ๆ วงศ ๆ อีก
หลายเรื่องในเวลาเดียวกันนี้เอง สวัสดิ์ไดเริ่มสรางตัวละครการตูน ซ่ึงเปนตัวละครเอกของเขาขึ้นมา
จนผูอานนิยมเปนอันมาก การสรางตัวละครเอกจึงเปนแบบอยางท่ีนักเขียนสมัยหลัง ๆ เชน
 ประยูร จรรยาวงศ  ไดยึดเปนแบบมา

ในระยะนั้นมีนักเขียนการตูนเรื่องยาวและเรื่องส้ัน ๆ หลายคน ผูเขียนการตูนเรื่องยาว
เปนคนแรก คือพ้ืน รอดอริห ตอมาเปนการตูนของ ฉันท  สุวรรณบุณย ผูสรางการตูน  ปอง–เปรียว
ลงประจําในหนังสือพิมพ “รายวันสยามราษฎร”  นอกจากนี้ก็มี วิตต  สุทธิเสถียร เขียนในหนังสือ
“เพลินจิตต” เปนตัวการตูน เรื่อง บางระจัน  จํานง  รอดอริห  สราง “ระเดนลันได” ในหนังสือ
“ศรีกรุง” และ “พระยานอยชมตลาด” ในหนังสือพิมพไทยราษฎร

จะเห็นไดวาในยุคนี้มีนักเขียนการตูน 2 พวกแรก คือ นักเขียนการตูนท่ีนิยมเขียนการตูน
เรื่องยาวจากเรื่องประวัติศาสตร และวรรณคดี – วรรณกรรม  พวกท่ีสอง ไดแกนักเขียนการตูนลอ
สังคมและการเมือง มีหนังสือภาพการตูนเรื่องรวมเลมออกจําหนายท่ัวไปมากขึ้น
( ศักดิ์ชัย  เกียรตินาครินทร  2534 : 33 –35 )

2. การตูนในยุคปจจุบัน
ในปจจุบันนักเขียนการตูนการเมือง หรือนักเขียนการตูนสําหรับผูใหญอยูหลายคนท่ีมี

ช่ือเสียงไดแก ชัย  ราชวัตร  ผูเขียนการตูน “ผูใหญมากับทุงหมาเมิน” ในหนังสือพิมพไทยรัฐ
แอ็ด เดลินิวส  ผูเขียนการตูนลงในหนังสือพิมพรายวันเดลินิวส  อรุณ  วัชระสวัสดิ์ เขียนการตูน
หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน  พิจารณ  ตังคไพศาล  เขียนประจําใหแกหนังสือพิมพสยามรัฐรายวันและ
รายสัปดาหวิจารณ และ หม่ืน  มติชน ( ชูชาติ  หม่ืนอินกุล ) จากหนังสือพิมพเครือขายมติชน
นักเขียนการตูนเหลานี้ตางมีแนวความคิดตามแบบฉบับของตนเองโดยเขียนตามเนื้อขาวประจําวัน
ของหนังสือพิมพรายวัน

สําหรับหนังสือพิมพภาพการตูนเรื่องยาวสําหรับเด็กนั้นมีการจัดทําออกมาหลายฉบับ 
หลายสํานักพิมพ เชน สํานักพิมพสวิตา ออกนิตยสาร “สวิตา” สําหรับเด็ก นิตยสาร “สวนเด็ก”
“หนูจา” “เบบ้ี”  “การตูนมหาสนุก” สวนองคการคาคุรุสภาไดจัดพิมพการตูนชุดเลมเล็ก ( เลมละ 1
บาท ) นอกจากการตูนนิตยสารท่ีออกอยางสมํ่าเสมอเปนเวลาแลว     ยังมีสํานักพิมพท่ีจัดพิมพ
หนังสือการตูนเรื่องสําหรับเด็ก ในลักษณะหนังสือเลมเดียวจบหลายสํานักพิมพ ระยะแรก ๆ  เนื้อ
หาสวนใหญเปนเรื่องไทย ๆ มีตัวละครเดน ๆ เชน หนูเล็ก ลุงโกรง อัศวินสายฟา ขวานฟาหนาดํา
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 เจาโกรน เปนตน แตบางสวนนํามาจากตางประเทศ เชน คิต คารสัน บันโจน จิมโบววี  ยุคหนังสือ
การตูนสําหรับเด็กจะอยูในชวง 2491 – 2501 หลังจากนั้นก็คลายความรุงโรจนลงจนถึงป 2515 ซ่ึง
เปนยุคหนังสือสําหรับเด็กอันเนื่องมาจากปหนังสือสากล หนังสือการตูนเรื่องเลมเดียวจบก็มี
การผลิตกันอยูหลายสํานักพิมพดวยกัน เชน “สํานักพิมพตนออ” พิมพชุด “การตูนวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กไทย” สํานักพิมพชมรมเด็กไดจัดทําชุด “การตูนเพ่ือพัฒนาเด็ก”    และสํานักพิมพ
ปลาตะเพียนในชุด “จักรวรรดิ์สัตวเล็ก” สวนหนวยงานราชการไดแก กรมวิชาการโดยศูนยพัฒนา
หนังสือไดจัดทําการตูนชุด “สงเสริมจริยธรรม” ขึ้นมาดวยไดรับความนิยมมาก

 “สํานักพิมพคุรุสภา” ไดจัดพิมพหนังสือการตูน เลมละ 1 บาท โดยมีเนื้อหาท่ีทรงคุณคา
แทรกอยูในความบันเทิง อันเปนจุดเนนท่ีกอใหเกิดความนิยมชมชอบของผูอานท้ังท่ีอยูในวัยเด็ก
และวัยรุน ตลอดจนผูอานท่ีเปนผูใหญ จําหนายในราคา 1 บาท มาจนกระท่ังปจจุบันซ่ึงแมจะ
จําหนายเลมละประมาณ 3 – 4 บาท แตยังคงไวซ่ึงสาระความรูดังเดิม

สวนหนังสือการตูนเลมละ 1 บาท  ท่ีจัดพิมพโดยเอกชน กลับมิไดครองตลาดผูอาน
อยางแทจริง เพราะในท่ีสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา ประกอบกับหลังป พ.ศ. 2525 เปนตนมา
บริษัทเอกชนผลิตหนังสือการตูนเลมละ 1บาท มีคุณภาพลดลง เนื้อหากลับไปมุงเนนเกี่ยวกับภูตผี
ปศาจท่ีตามลางแคน ตลก  หยาบคาย  ลามกไปทางชูสาว อาชญากรรม เนื้อหานี้เปนพิษภัยแก
เยาวชนผูอานเปนอยางยิ่ง ( จินตนา ใบกาซูยี 2534 : 69 )

3. การตูนจากตางประเทศ
หนังสือการตูนสําหรับเด็กในระยะหลังจากป 2522 เปนตนมาจะตามอิทธิพลของ

โทรทัศนตั้งแต การนําดาราทีวีไปเปนปกหรือใชเนื้อหาท่ีเปนหนังสือการตูนในทีวีมาเขียนตลอดท้ัง
เลม ตัวเอกในการตูนท่ีเด็กนิยมอานมากเปนการตูนในทีวี ซ่ึงเปนของประเทศญี่ปุนเปนสวนใหญ
เชน อิคิวซังค โดเรมอน ซุปเปอรแมน เซนตเซยา สวนตัวการตูนไทยนั้นเด็กผูอานไมติด ท้ังนี้เพราะ
มีลักษณะเปนเด็กธรรมดาไมมีความพิเศษดึงดูดใจเด็กได

เนื้อหาของการตูนทีวีสวนใหญนั้นจะเปนแนวเรื่องยอดวีรบุรุษ ( super  hero ) เชน
 ซุปเปอรแมน หนากากเสือ ยอดมนุษยซุปเปอรเอ็กซ เปนตน ซ่ึงลวนใชความเปนวีรบุรุษเกงกลาท้ัง
ในดานพละกําลังท่ีแข็งแรงเกินมนุษย และสติปญญาท่ีเลิศบวกกับอาวุธท่ีมีอานุภาพ พิสดาร
เกินกวาผูรายท่ีมารุกรานผูออนแอจะตอสูได จึงตองพายแพพระเอกไปในท่ีสุด เนื้อหาเชนนี้แม
ตองการเนนใหเห็นวา “อธรรมยอมพายแพธรรมะ” หรือจะแสดงใหเห็นวาวีรบุรุษนั้นตองประกอบ
ดวยคุณธรรม ความกลาหาญ เสียสละ เพ่ือชวยเหลือผูออนแอกวา แตความจริงแลวรายละเอียด
ปลีกยอย ในการดําเนินเรื่องกลับไปเนนเรื่อง ความรุนแรงตอสูดวยกําลัง ดวยอาวุธหรือดวย
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สติปญญามากกวาคุณธรรมท่ีตองการเนนเสียอีก เพราะผูอานจะรูสึกสนุก รูสึกสะใจกับการแสดง
ของพระเอกและผูราย จนซึมซับส่ิงเหลานี้เขาไปในจิตใจของตนเองโดยไมรูสึกตัว

นอกจากนี้ยังมีการตูนเปนชุด ๆ เกี่ยวกับสัตว เชน ทอมกับเจอรี่ นกหัวขวานเจาเลห
เปนตน  ซ่ึงเนื้อหาแสดงเลหกระเทหของตัวละครผูออนแอ ท่ีสามารถเอาชนะตัวละครท่ีแข็งแรง
ดวยกลอุบายรอยแปดท่ีไมเปนตัวอยางท่ีดีแกผูชม ท้ังความรุนแรงท่ีแอบแฝงอยูอยางแนบเนียนดวย
จะทําใหผูชมท่ีอยูในวัยเด็กซึมซับเขาไวในตัวงาย และนําไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันของตนเอง
ไดอยางไมรูตัว เชน การใชกําลังเขาตัดสินแกไขปญหาแทนท่ีจะใชวิธีเจรจาอยางสันติและมีเหตุผล
เปนตน

นอกจากนี้ยังมีการตูนท่ีผูอานใหความสนใจอยางมาก เปนหนังสือการตูนเรื่องยาวของ
ญี่ปุน ท่ีตีพิมพจําหนายอยูในตลาด และเปนท่ีนิยมอานกันอยางแพรหลายท้ังเด็กเล็กวัยรุนและ
วัยผูใหญอยูในปจจุบัน บางเรื่องอาจจะแอบแฝงส่ิงท่ีเปนพิษภัยกับวัยรุน โดยเฉพาะการแทรกเรื่อง
เพศ เรื่องชูสาว การแสวงหาความรักขณะเปนนักเรียน คานิยมการออกเดทกับเพศตรงขาม หรือ
บางเรื่องจะเปนเรื่องสอทางเพศอยางชัดเจนรวมท้ังความรุนแรง การฆาตามลางแคนซ่ึงกันและกัน
แตอยางไรก็ตามการตูนท่ีดีหลายชุด เชน อิคิวซังค โดเรมอน และการตูนเทพนิยายท้ังหลายลวนแต
มีเนื้อหาท่ีสงเสริมคุณธรรมซ่ึงชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนได  ( จินตนา  ใบกาซูยี
2534 : 68 – 70 )

องคประกอบของหนังสือการตูนเร่ืองยาว
1. เนื้อหา
เนื้อหาของการตูนมุงใหความบันเทิงแทรกสาระในรูปแบบของเรื่องยาว การตูน

เรื่องยาวดังกลาวนี ้มีผูสํารวจลักษณะเนื้อหา และเนื้อเรื่องแลวแบงเนื้อหาของการตูนออกเปน
10 ชนิด ไดแก
                      1.1 หนังสือภาพการตูนผจญภัย (adventure )

  1.2  หนังสือภาพการตูนฝนเฟองผจญภัย ( fantastic  adventure )
  1.3  หนังสือภาพการตูนสงคราม

                      1.4  หนังสือภาพการตูนอาชญากรรม – นักสืบ
     1.5 หนังสือภาพการตูนเรื่องจริงและชีวประวัติ

                       1.6 หนังสือภาพการตูนผจญภัยในปาใหญ
                            1.7  หนังสือการตูนสัตว
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  1.8  หนังสือภาพการตูนตลกขบขัน
  1.9  หนังสือภาพการตูนแบบโรแมนติค
  1.10  หนังสือภาพการตูนเลาเรื่องจากวรรณกรรมคลาสสิก

ในระยะหลัง ๆ แนวโนมของเนื้อหาการตูนบางสวน จะสะทอนภาพทรุดโทรม ท้ัง
เศรษฐกิจและสังคม ทําใหการตูนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางอาชญากรรม เรื่องเพศท่ียั่วยุ
กามารมณ ยาเสพติด ตลกหยาบโลน ภูตผีปศาจท่ีแสดงความสยดสยองและการตามลางฆา เปนตน
( จินตนา  ใบกาซูยี 2534 : 61 )

2. เคาโครงเร่ือง
เคาโครงเรื่องหมายถึง การวางลําดับหรือการทําเปนเรื่องราวท้ังหมดท่ีดําเนินไป

ตั้งแตตนเรื่องไปจนจบเรื่องซ่ึงผูกเปนเง่ือนปมปญหา (conflict) หรืออุปสรรคเพ่ือใหตัวเอกของเรื่อง
ตองขบคิดหาทางคล่ีคลายปญหาดวยวิธีตาง ๆ เชน ความรอบคอบ ความมานะอดทน ดังนั้น
โครงเรื่องจึงเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของหนังสือ   เพราะหากโครงเรื่องดีแลวยอมดึงดูดความสนใจ
จากผูอานใหเกิดความสนใจตื่นเตนเราใจตลอดเวลา จนอยากอานอยากติดตามจนจบ
   3. แกนของเร่ือง ( Theme )

แกนของเรื่อง  หมายถึงแนวความคิดหรือจุดสําคัญท่ีจะเปนตัวเช่ือมโยงเรื่องราว
ท้ังหมดเขาดวยกันซ่ึงแนวคิดหรือจุดสําคัญของเรื่องนี้จะปรากฏอยูตั้งแตตนจนปลายเรื่อง   ซ่ึง
แกนของเรื่องอาจแบงออกไดเปน 4 ชนิด คือ

  1. แกนของเรื่องแสดงทัศนะ  เปนแกนของเรื่องท่ีผูแตงมุงเสนอหรือแสดงทัศนคติ
ความคิดเห็นตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด

     2. แกนของเรื่องแสดงอารมณ  เปนแกนของเรื่องท่ีผูแตงตองการใหผูอานรับรู
ความรูสึกของตัวละครแลวเกิดอารมณคลอยตาม

      3. แกนของเรื่องแสดงพฤติกรรม  เปนแกนของเรื่องท่ีมุงเสนอพฤติกรรมของ
ตัวละครท่ีเกิดจากอารมณ ความรูสึก หรือความเห็นท่ีมีตอคานิยมหรือคุณธรรม

   4. แกนของเรื่องแสดงภาพและเหตุการณ  เปนแกนของเรื่องท่ีมุงเสนอ หรือแสดง
สภาพบางอยางหรือบางชวงบางตอนของชีวิต

4. ภาษา
องคประกอบท่ีสําคัญซ่ึงการตูนจะขาดไมไดคือ บทสนทนา ลักษณะท่ีเดนเฉพาะของ

การตูนคือการผสมผสานกันระหวางภาพ กับถอยคําสนทนาเขาไปเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถาผูวาด
การตูนสามารถวางบทสนทนาใหเดนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดแลว นักการตูนผูนั้นก็จะ
ประสบความสําเร็จในงานของเขามาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       34

การตูนใชภาษาเฉพาะและภาษาท่ัวไป คําพูดหรือบทสนทนาของตัวละครจะมีกรอบ
หรือวงกลม ( balloon ) รอบคําพูดแลวโยงเปนรูปเรียวแหลมไปท่ีตัวละครผูพูด เปนการแสดงวา
คําพูดนั้น ๆ เปนของตัวละครตัวนั้น ถอยคําและบทสนทนาจะมีความกะทัดรัดส้ันแตกระชับ
ความหมาย ดวยเนื้อท่ีภายในกรอบหรือวงกลมมีนอยใชภาษาฟุมเฟอยไมได สวนใหญจะเปนคําพูด
แสดงอารมณและเสริมบทบรรยายนอกจากนี้ยังมีการใชสัญลักษณเพ่ือส่ือความหมายแทนภาษาพูด 
เชน ใชรูปหลอดไฟแสดงถึงปญญาท่ีคิดแกไขปญหาได เครื่องหมายตกใจท่ีแสดงวาตกใจหรือ
แปลกใจ เปนตน นอกจากนี้ยังนิยมใชภาษาท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ เสียงเปดประตู “แอด”  เสียงรถ
เบรก “เอ๊ียด” เสียงของหลนหรือเสียงของหนักปะทะกัน

จะเห็นไดวาลักษณะเดนของภาษาการตูนนั้น คือ การผสมผสานถอยคําและภาพให
กลมกลืนกัน สวนงานเขียนภาพหรือศิลปะการวาดชวยสงเสริมใหภาพการตูนเดนชัดดึงดูดความ
สนใจมากขึ้น ดังนั้นการตูนท่ีดีและมีความสมบูรณ ตองไมใชภาษาอธิบายความหมายมากท้ังนี้ให
ใชภาพแสดงออกหรือใชสัญลักษณจะสามารถส่ือความหมายไดทันที และรวดเร็ว นอกจากนี้ภาษา
ท่ัวไปท่ีใชในหนังสือการตูนเรื่องยาวควรเปนภาษาท่ีงาย ประโยคส้ันและกระชับความหมาย ถา
หากใชประโยคซํ้า ๆ กัน บอย ๆ จะชวยในการเรียนภาษาของเด็กวัยเรียนเปนอันมาก เพราะเด็กอาน
หลาย ๆ ครั้งก็จดจําได ในหนังสือภาพการตูนเรื่องยาวนั้นคําและประโยคท่ีผูกเปนเรื่องราวนับวามี
ความสําคัญท่ีจะทําใหผูอานรูเรี่องท้ังหมดได โดยเฉพาะสวนท่ีเปนคําบรรยายจึงควรใชภาษาท่ีดี
นอกจากนี้คําพูด ( ท่ีอยูในกรอบหรือวงกลม ) ของตัวละครก็ควรใชภาษาพูดตามความเหมาะสม
และตามวัยของตัวละคร เชน เนี่ย ท่ัน ซะ นี่ ม๊ัย และไมควรใชคําท่ีไมสุภาพ     คําหยาบโลน
( ศักดิ์ชัย  เกียรตินาครินทร 2534 : 11 – 12 )

สรุปภาษาท่ีใชประกอบภาพการตูนนั้น ควรเปนภาษาท่ีเนนการส่ือความหมายแทน
การใชภาษาเพ่ือการบรรยาย เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะอากัปกริยาและการแสดงออกทางอารมณ
ของตัวละครทําใหผูอานเกิดความรูสึกและมีอารมณคลอยตามตัวละคร สวนภาษาการตูนสําหรับ
เด็กนั้น ควรเปนภาษาท่ีสามารถอานเขาใจงายชัดเจนเหมาะสมกับวัยและเปนภาษาท่ีสุภาพ กอให
เกิดจินตนาการท่ีดี สงเสริมความคิดสรางสรรค

5. ภาพประกอบ
       ภาพประกอบ  หมายถึง  รูปภาพท่ีคูกับเรื่องราวเพ่ือใหเห็นเรื่องราวชัดเจนขึ้นในหนังสือ

การตูน ภาพจะชวยสรางมโนภาพท่ีทําใหเด็ก ๆ เกิดความรูสึกนึกคิดตามเรื่องราวไดงาย และเม่ือเด็ก
เติบโตเขาสูวัยรุนจนอานหนังสือไดดีสามารถสรางจินตนาการไดเอง เพียงแตอานจากหนังสือภาพ
ประกอบก็นาจะไมใชส่ิงจําเปนอีกตอไป แตจากการวิจัยของนักวิชาการผูเช่ียวชาญตางพบวา
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ภาพประกอบในหนังสือยังคงเปนส่ิงท่ีวัยรุนใหความสนใจไมนอยกวาเด็กเล็ก
( ณรงค  ทองปาน 2526 : 25 )

ภาพประกอบท่ีดีในหนังสือการตูนควรมีลักษณะคือ ภาพกับเนื้อหาสอดคลองกันกับ
เนื้อเรื่อง ดูแลวเขาใจงาย มีความหมายเปนนัยเดียว มีขนาดพอเหมาะ และตัวการตูนควรมีบุคลิกท่ี
แจมชัดเคล่ือนไหวในมุมตาง ๆ อยางเปนธรรมชาติและมีชีวิตชีวา (วรรณ คูหาภินันท 2527 : 16 )

6. รูปเลมหนังสือการตูนเร่ืองยาว
หนังสือภาพการตูนเรื่องยาวท่ีนิยมกันนั้น ควรมีรูปเลมขนาดกะทัดรัด หยิบถืองาย

สะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนหนังสือการตูนสําหรับเด็กดวยแลว ควรจะมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ
ภาวะของวัยของกลามเนื้อนิ้วมือเด็กท่ียังไมแข็งแรงพอท่ีจะรับหนังสือเลมใหญเกินไป รูปเลมของ
หนังสือยังเกี่ยวของกับราคาหนังสือดวย เพราะมีความสัมพันธกับการตัดกระดาษของโรงพิมพ
ขนาดรูปเลมท่ีนิยมกัน คือ

ขนาดเล็ก     13 x 18 ซ.ม.     หรือ  16  หนายก          ( แนวตั้งหรือแนวนอน )
ขนาดกลาง   14.8 x 21 ซ.ม.  หรือ  16  หนายกใหญ  ( แนวตั้งหรือแนวนอน )
ขนาดใหญ    18.5 x 26 ซ.ม.  หรือ   8   หนายก         ( แนวตั้งหรือแนวนอน )

( จินตนา  ใบกาซูยี 2534 : 63 )
การเย็บเลมตองแข็งแรงทนทาน โดยใชวัสดุท่ีทนทานและเย็บดวยความประณีต ซ่ึง

การเย็บเลมแบบสันและเย็บใหแนนดวยดายท่ีมีคุณภาพ จะแข็งแรงทนทานกวาแบบเย็บปก ปกจะ
ตองแข็งแรงทนตอการจับตองของเด็ก และควรเปนปกท่ีสวยงามนาอานเพราะเปนส่ิงแรกในการท่ี
ชักจูงใจใหอยากเปดอาน ( อเนก  รัตนปยะภาภรณ 2534 : 24 )

7. การจัดหนา
การจัดหนามีความสัมพันธกับขนาดรูปเลมหนังสือดวย แตละหนาจะตองประกอบดวย

รูปภาพเปนสวนใหญ มีคําบรรยาย ( มีอยูขางบนหรือขางลางรูปภาพ ) เพียงเล็กนอยและภายในภาพ
ยังมีคําพูดโตตอบของตัวละครอยูในวงกลมอีกดวย ( จินตนา  ใบกาซูยี 2534 : 64 ) และในการจัด
วางหนาควรยึดหลักสมดุล มีเอกภาพ มีจุดสนใจ การเวนชองขาวและหลักการนําสายตา ในการจัด
วางหนามีขอคํานึงถึงภาพกับตัวหนังสือไมควรวางทับกันและการจัดหนาในแตละหนาไมควรให
เหมือนกันทุกหนา ควรเปล่ียนแปลงบางเพ่ือไมใหเกิดความจําเจ การจัดหนาและการจัดเรียงหนังสือ
ภาพการตูนนั้น มีขอสังเกต คือ กรอบภาพควรจะเริ่มจากซายไปขวาตามลักษณะการอานภาษาไทย
( อเนก รัตนปยะภาภรณ 2531 :  25 )
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8. ขนาดของตัวอักษร
หนังสือการตูนสวนใหญ มักใชลายมือผูเขียน หรือผูวาดเรื่องไมนิยมใชตัวพิมพมากนัก

ดังนั้นตัวอักษรจึงควรมีลักษณะอานงาย ไมลากเสนเปนลายประดิษฐ การเวนชองไฟ เวนวรรคเปน
ส่ิงสําคัญมาก โดยเฉพาะหนังสือการตูนสําหรับเด็กนั้น ขนาดตัวอักษรมีความสําคัญตอการอานของ
เด็กมาก      ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะการเลือกขนาดตัวอักษรใหเหมาะสมกับวัยและขนาดของ
กรอบภาพ ดังนี้

            1. ขนาดตัวอักษรสําหรับเด็ก ควรใชขนาด 24 ปอยท ขึ้นไป
            2. ขนาดตัวอักษรสําหรับเด็กอายุประมาณ 6 – 10 ขวบ ควรใชขนาด 18 – 24 ปอยท

สําหรับเด็กเล็ก คํายาก หรือคําท่ีตองการเนน อาจพิจารณาใชตัวพิเศษ เชน ตัวเขม หรือตัวหนากวา
ขอความอ่ืน ๆ รวมท้ังอาจจัดชองไฟใหหางระหวางแตละคําดวย เพ่ือใหงายตอการอานของเด็ก

การเลือกแบบและขนาดของตัวอักษรใหเหมาะสมกับสายตาของเด็กเปนเรื่องสําคัญมาก
นอกจากนั้นผูจัดทําหนังสือสําหรับเด็กยังอาจตองพิจาณาถึงขนาดตัวอักษรท่ีเหมาะสมกับขนาดของ
รูปเลม ขนาดภาพ และพิจารณาดวยวาจะใชตัวอักษรขนาดใดจึงจะเปนการประหยัดหนากระดาษท่ี
จะใชพิมพ ( กรมวิชาการ 2534 :64 )

กลุมผูอานการตูน
กิติกร  มีทรัพย ( 2529, อางถึงใน ศักดิ์ชัย เกียรตินาครินทร 2534 : 13 ) นักจิตวิทยาของ

ไทยไดแบงลักษณะเนื้อหาของการตูนท่ีสอดคลองกับวัยของผูบริโภคไว 4 กลุม คือ
1. กลุมเด็กวัยกอนเรียน ( 3 – 5 ) ป เนื้อหาสําหรับเด็กกลุมนี้มีลักษณะแปลก เพอฝน

เกินความเปนจริง ลักษณะกาวราวบาง โดยเนนผูชนะเปนพระเอก ลักษณะการตูนเปนการตูน
รูปสัตว ทาทางแบบสัตวและการตูนรูปสัตวท่ีมีทาทางอยางคน มีการดําเนินเรื่องชัดเจนและ
เนื้อเรื่องขนาดส้ัน

     2. กลุมเด็กวัยเรียน ( 6 – 12 ป ) ลักษณะการตูนคลายกับกลุมกอนวัยเรียนแตมีลักษณะ
เปนการตูนรูปคนมากกวาการตูนรูปสัตว มีลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีชัดเจนเปนจริงมากกวา เชน
วาดเด็กกินผลไมก็ตองวาดใหเห็นจริงจัง ตัวละครอาจมีลักษณะของกลุมเด็ก ๆ ( gang ) เนื้อหา
ซับซอนและยาวขึ้น

3. กลุมวัยรุน ( 13 – 20 ป ) ลักษณะภาพการตูนมีความเหมือนจริงมากขึ้นลักษณะการตูน
คลายสัตวไมเปนท่ีนาสนใจของเด็กกลุมนี้อีกแลว เนื้อเรื่องมีลักษณะคนหาความจริงสัจจะแหง
การดําเนินชีวิต คุณธรรม ความรัก และอาจมีเรื่องเพศเขามาเกี่ยวของ เนนผูชนะและผูแพอยาง
ชัดเจน
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4. กลุมผูใหญ ( 21 ขึ้นไป ) ผูใหญอานการตูนเพ่ือผอนคลาย พักผอน เพราะโดยท่ัวไป
ผูใหญจะมีจิตใจ 3 หอง หองท่ี 1 เปนเด็ก มีความรูสึกอยากเลนอยากพักผอน หองท่ี 2 เปนพอแมมี
ความรูสึกอยากพิทักษปกปอง และหองท่ี 3 เปนหองผูใหญมีความคิดท่ีจะส่ังการ จัดการหรือทํางาน
การตูนสําหรับผูใหญจึงสามารถนําเสนอหลากหลายรูปแบบ

ประเภทของการตูน
สุวิทย  สุหัตถาพร ( 2530 : 34 – 35 )  ไดแบงประเภทของการตูนไว 5 ประเภทใหญ ๆ

คือ
1. การตูนบทบรรณาธิการ และการตูนลอเลียนการเมือง เปนการตูนท่ีสืบเนื่องมาจาก

สาระสําคัญของบรรณาธิการ หรือเหตุการณทางการเมืองท่ีนาสนใจเพ่ือกระตุนใหผูอานเกิด
ความคิดเห็นตาง ๆ จะมีคําบรรยาย หรือไมมีก็ได

2. การตูนเรื่องราวและการตูนชองเดียว มีลักษณะเปนการตูนท่ีวาดกําหนดบุคลิกให อาจ
เปนการตูนประเภทวันตอวันหรือวันเดียวจบ มีคําพูดของตัวการตูนอยูในวงขาง ๆ หัวผูพูด

3.  การตูนตลก  เนนความตลกขบขันเปนหลัก
                  4. การตูนภาพประกอบ ไมคอยมีความหมายในตัวเอง มักประกอบกับหนังสือเรียนหรือ
โฆษณาเพ่ือการสอนหรืออธิบาย

5. ภาพยนตรการตูน การทําใหภาพการตูนมีชีวิตเคล่ือนไหวไดโดยการทําภาพการตูน
หลาย ๆ ภาพมาเรียงลําดับตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว เปนกิริยาของตัวการตูนบันทึกไวบนแผนฟลม
ภาพยนตร ภาพยนตรการตูนขนาดส้ันจะตองใชภาพประกอบ 10,000 – 15,000 ภาพ และภาพยนตร
การตูนขนาดยาวอาจตองใชภาพวาดถึง 2 ลานภาพใชจิตรกรนับรอย ๆ คน

Kinder ( 1959 : 152 )จําแนกการตูนออกเปน 2 ประเภทคือ การตูนธรรมดา(cartoon)
และการตูนเรื่อง ( comic )

การตูนธรรมดา ไดแก ภาพวาดสัญลักษณท่ีใชเปนตัวแทนของบุคคลแนวความคิดหรือ
สถานการณท่ีทําขึ้นสําหรับจะใชจูงใจและความคิดของคน

การตูนเรื่อง หมายถึง การตูนธรรมดาหลาย ๆ ภาพท่ีจัดลําดับเรื่องราวใหสัมพันธ
ตอเนื่องกันไปเปนเรื่องราว

สมัคร  ผลจํารูญ  ( 2522 :  24 – 25 ) กลาววา จะเปนการตูนธรรมดา หรือการตูนเรื่องก็
ตาม ถาพิจารณาตามคตินิยมทางศิลปะของนักเขียนการตูนแลว จะพบวา มีลักษณะใหญ ๆ อยู
2 แบบ คือ แบบเลียนแบบของจริงและแบบลอของจริง

แบบเลียนของจริง ( realistic  type )  เปนการเขียนภาพใหมีลักษณะใกลเคียงความ
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เปนจริงในธรรมชาติ ท้ังในเรื่องสัดสวน รูปราง ลักษณะทาทางและสภาพแวดลอม ภาพแบบนี้มี
ลักษณะใกลเคียงกับความจริงมาก แตไมถึงกับเปนภาพวาดเหมือนจริง ลักษณะภาพการตูนแบบ
เลียนของจริง ( realistic  type ) นี ้พบมากในการตูนเรื่องของอเมริกา หนังสือพิมพรายวันของไทย
บางฉบับไดนําภาพการตูนเรื่องแบบเลียนของจริงตัดติดมาลงพิมพในหนังสือของตน เพ่ือใหผูอาน
ติดตามอานทุกวัน  เชน   หนังสือพิมพเดลิไทม นําเรื่อง “แฟนทอม” และ “แฟลช กอรดอน”     มา
ตีพิมพ หนังสือเดลินิวสก็นําเรื่อง “ทารซานจาวปา” มาลงพิมพควบคูกับการตูนไทย เปนเรื่องท่ี
แสดงถึงคุณธรรม และคติธรรมสําหรับเด็ก ๆ บางฉบับก็ลงเฉพาะวันอาทิตย นอกจากนี้ก็ยังมี
การพิมพการตูนเปนเลมโดยเฉพาะ เปนการตูนเรื่องเกี่ยวกับนิทานไทย วรรณคด ี ประวัติศาสตร
และสารคดี เปนตน

อารีย  สุทธิพันธ ( 2514 : 81 ) กลาวถึง การเขียนภาพตามความเช่ือของศิลปนท่ีเช่ือถือ
ปรัชญาแบบ  realistic วา “ความสวยงามอยูท่ีวัตถุ ศิลปะ คือการเลียนแบบ การบันทึกเหตุการณตาม
ท่ีเปนจริง และควรสรางงานดวยความคิดคํานึงประกอบความจริง”

แบบลอของจริง  ( cartoon  type ) เปนภาพท่ีเขียนบิดเบือนไปจากความเปนจริงมักเนน
เฉพาะลักษณะเดน ๆ หรือท่ีสําคัญ ๆ มีจุดมุงหมายเพ่ือจะใหเปนการลอเลียนและใหเกิดอารมณ
ขบขันแกผูดู เชน การตูนของ วอลท  ดิสนีย  ซ่ึงเขียนภาพลอหนูในการตูนเรื่อง “มิกกี้เมาส” ลอเปด
ในเรื่อง  “โดนัลดั๊ค”  ลอคนกับสุนัขในเรื่อง “ทรามวัยกับไอตูบ”  เปนตน ในโทรทัศนก็มีภาพยนตร
การตูน ใหไดชมกันอยูเสมอ เรื่องท่ีไดรับความนิยมมากเรื่องหนึ่งก็ไดแกภาพยนตรชุด “ทอมกับ
เจอรี่” ซ่ึงเปนภาพลอระหวางหนูกับแมว สรางอารมณขันใหแกผูชมไดเปนอยางด ีภาพการตูน
ตาง ๆ เหลานี้ ลวนเปนการบิดเบือนไปจากความเปนจริง ผูสรางไดพยายามเปล่ียนแปลงลักณะ
ทาทาง ตลอดจนรูปรางหนาตาและเรื่องราวใหดูเปนเรื่องเกินความจริงท้ังนั้น       ลักษณะการตูน
ลอของจริงจะพบโดยท่ัวไปในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเมือง และสังคมในปจจุบัน หนังสือพิมพแทบ
ทุกฉบับมักจะไมขาดภาพลอเหลานี ้ท้ังในหนังสือพิมพตางประเทศและในประเทศไทย

จะเห็นวาหนังสือการตูนแบงออกเปนหลายประเภท แตละประเภทตางมุงใหสาระ
ความรู และความบันเทิงในรูปแบบตางกัน ซ่ึงสามารถจะเลือกอานไดตามความตองการของแตละ
บุคคล สวนหนังสือการตูนสําหรับเด็กนั้นนอกจากจะมุงใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแลวยังตอง
เนนในเรื่องของประเภทท่ีสงผลตอการฝกทักษะการอาน และปลูกฝงคุณธรรมไปพรอมกันดวย

ขั้นตอนการเขียนหนังสือการตูนเร่ือง
การเขียนหนังสือการตูนเรื่อง เปนการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือท่ีจะไปวาดการตูนลงใน

กรอบภาพใหตอเนื่องกัน โดยผูเขียนจะตองกําหนดลักษณะตัวการตูน ขอความบรรยาย คําพูด หรือ
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คําสนทนาของตัวการตูนใหผูวาดภาพสามารถวาดการตูนลงในกรอบภาพไดซ่ึงการเขียนเรื่องหรือ
แตงเรื่องก็มีขั้นตอนในการทําคลาย ๆ กับการเขียนหนังสือประเภทอ่ืน ๆ  ดังนี้คือ

1. ศึกษาหาขอมูล  เก็บขอมูล การเขียนหนังสือนั้น ผูเขียนหรือผูแตงหนังสือจะตองทํา
การศึกษาขอมูล เก็บขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีจะเขียนกอน  ถาตองการเขียนหนังสือการตูนก็ตอง
ศึกษาหาขอมูลวาการตูนท่ีจะเขียนมีลักษณะอยางไร จะเขียนใหใครอาน ถาผูอานเปนเด็กก็ควรจะรู
วาเปนเด็กในระดับใด อายุประมาณเทาไร เรื่องราวท่ีจะเขียนไปซํ้าซอนกับใครบาง เรื่องราวท่ีแตง
ควรสอดแทรกความรู  คุณธรรม จริยธรรมใหแกผูอาน ส่ิงเหลานี้ผูเขียนตองศึกษาหาขอมูล    เก็บ
ขอมูล เตรียมการไวกอนลงมือเขียนเรื่อง

2. จุดมุงหมาย  การเขียนหนังสือการตูนเรื่อง ตองตั้งจุดมุงหมายไวกอนวาเรื่องราวท่ี
เขียนมีจุดมุงหมายเพ่ือใหใครอานเปนเด็กหรือวัยรุนหรือผูใหญ ตองการใหคนอานไดอะไรจาก
การอานการตูนท่ีผูเขียนแตงขึ้นมาและถาจะใหความรูสอดแทรกลงไปในหนังสือการตูนเรื่องก็ควร
มีจุดมุงหมายดวยวาจะใหความรูอะไร การท่ีตองมีจุดมุงหมายก็เพ่ือไมใหการเขียนเรื่องนั้นหลง
ทิศทาง

3. เขียนเคาโครงหรือเนื้อเรื่องยอ  ในขั้นนี้ผูเขียนหรือผูแตงหนังสือการตูนเรื่องจะตอง
คิดและเขียนเนื้อเรื่องมาอยางยอ ๆ เพ่ือใหผูวาดภาพการตูน บรรณาธิการ เจาของสํานักพิมพไดอาน
เรื่องราวไปในแนวใด สอดแทรกเนื้อหาอะไรลงไปบาง และเรื่องราวจะจบอยางไร การไดทราบ
เรื่องราวยอ ๆ ของหนังสือก็จะทําใหสามารถพิจารณาไดวาเรื่องนี้เหมาะท่ีจะวาดการตูนแบบไหน
เปนการตูนคนเหมือนจริงหรือการตูนรูปสัตว

4. ตัวละครหรือตัวการตูน ผูเขียนท่ีแตงเรื่องหนังสือการตูนจะตองคิด  และกําหนด
ลักษณะตัวการตูน รูปแบบตัวการตูนและฉาก ใหผูวาดภาพสามารถนําไปวาดเปนการตูนตามท่ี
ผูเขียนเรื่องตองการได การคิดและการกําหนดตัวการตูนนั้นยังมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร เชน
ตัวละครในหนังสือการตูนเรื่องเปนเด็ก ผูเขียนก็ตองเขียนบรรยายลงไปวา ตัวละครในเนื้อเรื่องยอท่ี
จะวาดเปนการตูนนั้นรูปรางหนาตาเปนอยางไร เปนเด็กผูหญิงหรือเด็กผูชาย หนาตาเปนอยางไร
ทรงผม เส้ือผา เปนอยางไร ควรบอกใหละเอียดและกําหนดฉากของการตูนในแตละกรอบภาพดวย
ซ่ึงก็ใชวิธีการเขียนบรรยายรายละเอียดลงไปวาเปนอยางไร

5. รูปแบบการเขียนตนฉบับหนังสือการตูนเรื่อง เพ่ือสงใหผูวาดการตูนนั้น ทําหลังจากท่ี
ผูเขียนไดเขียนเคาโครงเรื่องหรือเนื้อเรื่องยอขึ้นมา  และกําหนดลักษณะรูปรางหนาตาตัวการตูนใน
เนื้อเรื่องแลวผูเขียนจะตองนําเอาเคาโครงเรื่องนั้นมาเขียนเปนตนฉบับ โดยเขียนบรรยายละเอียดใน
กรอบภาพของแตละกรอบ   กําหนดขนาดตัวการตูนในกรอบภาพ  ฉากในกรอบภาพ
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ขอความบรรยาย คําพูดของตัวการตูนในกรอบภาพ ตั้งแตกรอบภาพแรกไปจนจบเรื่องราวตาม
เคาโครงเรื่องนั้น ( จินตนา  ใบกาซูยี 2534 : 72 )

จากขอความท่ีกลาวมาสรุปไดวา ขั้นตอนการเขียนหนังสือการตูนนั้นมีหลายขั้นตอน
 ดังนั้นกอนจะเขียนหนังสือการตูนแตละครั้งจึงจําเปนตองศึกษารายละเอียดในแตละขั้นตอนให
เขาใจเสียกอน ขั้นแรกตองศึกษาเนื้อหาความรูเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะนํามาเขียนแลวกําหนดเรื่องท่ีจะ
เขียน หลังจากนั้นจึงวางแผนการดําเนินงานแตละขั้นอยางรอบครอบ เริ่มตั้งแตการวางโครงเรื่อง
สรางบทการตูน กําหนดการตูน จนกระท่ังถึงการลงมือสรางหนังสือการตูนใหเปนเลมท่ีสมบูรณ

ลักษณะของหนังสือการตูนที่ดี
ในปจจุบันหนังสือการตูนมีจําหนายมากมาย การตูนบางเลมผูเขียนทําขึ้นเพ่ือ

มุงประโยชนทางดานการคาแตเพียงอยางเดียว ปราศจากความรับผิดชอบตอสังคม การใชภาษา
คําพูดขาดความระมัดระวังทําใหเด็กจดจําในส่ิงท่ีผิดไปประพฤติปฏิบัต ิในวันหนึ่ง ๆ เด็กและ
เยาวชนใชเวลาวางกับการอานหนังสือการตูนเปนเวลาไมนอย ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมี
การตรวจพิจารณา ภาษา เนื้อหา และรูปภาพการตูนกอนการเผยแพร การตูนเลมดี ๆ จะชวย
สรางเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี ( เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต 2538 : 238 )

อเนก  รัตนปยะภาภรณ  ( 2531 : 61 – 65 ) ไดกลาวถึงลักษณะของหนังสือการตูนท่ีดีวา
ควรมีลักษณะดังตอไปนี้

1. ปกสวยงามขนาดรูปเลมไดสัดสวน หนาปกของหนังสือการตูนเปนส่ิงสําคัญอันดับ
แรกท่ีจะดึงดูดความสนใจของเด็ก การออกแบบปกควรมีแนวทางท่ีแนนอน ภาพและช่ือเรื่องควร
สัมพันธกับเนื้อเรื่องขางในดวย

ลักษณะรูปเลมของหนังสือการตูนโดยท่ัวไปจะมี 2 แบบ คือ รูปเลมแบบแนวตั้งและรูป
เลมแนวนอน
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        รูปเลมแนวตั้ง หมายถึงหนังสือท่ีมีความยาวสันหนังสือมากกวาความยาวของสวนบน
หนังสือดังรูป

          รูปเลมหนังสือแบบแนวตั้ง

รูปเลมแบบแนวนอน หมายถึงหนังสือท่ีมีความยาวสันหนังสือนอยกวาความยาวของ
สวนบนหนังสือดังรูป

         รูปเลมหนังสือแบบแนวนอน

2. เนื้อหาท่ีใหส่ิงท่ีดีงามและความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอดแทรกเนื้อหาความรู
ถูกตอง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค เนื้อเรื่องกับภาพควรจะสอดคลองกัน
เรื่องราวดําเนินไปไดรวดเร็ว    อยาพยายามยัดเยียดเนื้อหาวิชามากจนเด็กหรือผูอานเกิด
ความเบ่ือหนาย  ทางท่ีดีควรใชวิธีสอดแทรกคําสนทนาของตัวการตูน

3. สํานวนภาษาท่ีสุภาพเขาใจงาย ไมหยาบคาย ไมควรใชศัพทสแลงเพราะเด็กจะจดจํา
ไปใช คําสนทนาของตัวการตูนควรใชภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน ซ่ึงจะทําใหหนังสือการตูน
สนุกสนาน และควรสะกดการันตใหถูกตองดวย

     4. ภาพการตูน คือภาพท่ีวาดขึ้นมาอาจจะมีสีสันสวยงามหรือเปนภาพลายเสนขาวดําก็
ได เปนภาพท่ีมีลักษณะเดนในตัวเอง ภาพการตูนกับคําสนทนาจะตองสอดคลองสัมพันธและ
ตอเนื่องกันไปเปนเรื่องราว ภาพแตละภาพจะมีกรอบภาพ ซ่ึงกรอบภาพสวนใหญจะเปน
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จากลักษณะของหนังสือการตูนดังกลาวขางตนสรุปไดวา ลักษณะของหนังสือการตูนท่ี
ดีนั้นจะตองทําใหผูอานเกิดความคิดท่ีดีงาม ภาพท่ีใชตองทําใหเขาใจเรื่องราวไดงาย ไมสับสน
นากลัวและจะตองสงเสริมความคิดสรางสรรคตลอดท้ังสงเสริมใหเกิดความสนใจในการอาน
หนังสือ เนื้อเรื่องด ีมีสาระสอดแทรกคุณธรรมและคติสอนใจใชภาษาสุภาพเขาใจงายตัวอักษร
ชัดเจน และสะกดการันตถูกตอง

การศึกษาเกี่ยวกับการใชการตูนประกอบการสอน
    บุญลือ  ทองเอ่ียม และ สุวรรณ นาภ ู  ( 2530 : 13 – 14 )  ไดเสนอหลักเกณฑการเลือก

การตูนเพ่ือใชในการสอนไวดังนี้
1. การตูนท่ีใชควรเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน โดยตองคํานึงถึงวาผูเรียนเคย

ศึกษาหรือมีพ้ืนฐานในส่ิงนั้น ๆ บางหรือไม
2. การตูนท่ีใชไมควรเปนนามธรรมมากเกินไปควรเลือกแบบงาย ๆ มีสัญลักษณท่ี

ส่ือความหมายไดชัดเจน
3. การตูนท่ีใชควรมีสัญลักษณเฉพาะเรื่อง เชน อาจเปนการตูนเสียดสีการเมืองหรือเปน

การตูนโนมนาวจิตใจไมใหเด็กไปสนใจอบายมุข เปนตน
4. ภาพการตูนควรมีขนาดเหมาะสม คือ เหมาะสมท้ังขนาดของภาพ สีสัน ความยาว

ของเรื่อง วัยของผูเรียน และระดับของผูดูเปนสําคัญ
อิทธิพล  ราศรีเกรียงไกร  ( 2534 : 89 – 91 ) กลาววาเราสามารถนําการตูนมาใชใน

การเรียนการสอนไดเพ่ือ
1. เราความสนใจ โดยสภาพของการตูนเองเปนส่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียนอยูแลวจึง

สามารถใชการตูนเราความสนใจผูเรียนได
2.ใชภาพประกอบ จากการศึกษาของ Wollever ( 1950 ) พบวาการนําการตูนมาใชเปน

ภาพประกอบการสอนจะทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือการใชการตูนเพ่ือใหเกิดคําถาม
3.ใชเปนกิจกรรมของผูเรียน การนําการตูนมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน

การสอนอีกอยางหนึ่ง คือ การสรางสรรคโดยผูเรียนเอง ผูเรียนสามารถผลิตการตูนในลักษณะ
ตาง ๆ ตามหัวขอท่ีครูกําหนด

4.ใชเพ่ือการรวมกิจกรรมของผูเรียน Molenda และ Russell ( 1982 : 92 ) ไดอธิบายให
เห็นวาตัวอยางการนําการตูนไปใชอยางไดผลท้ังเปนภาพประกอบและใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
รวมวา วิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการเสริมแรงการเรียนดวยการตูนการเมือง โดยครู
รวบรวมการตูนจํานวนหลายรอยภาพจากแหลงตาง ๆ เปนเวลาหลายป และเลือกการตูนท่ีตรงกับ
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วัตถุประสงคเปนภาพประกอบท่ีไขปญหาตาง ๆ ในบทเรียนจะทําใหนักเรียนไดรูเหตุการณท่ี
เกี่ยวของมากมาย หลังจากนั้นครูใหนักเรียนวาดการตูน ท่ีสัมพันธกับเหตุการณทางประวัติศาสตร
และการเมืองโดยมีจุดมุงหมายใหนักเรียนรูจักคนควาดวยตนเอง ผลงานท่ีดีของนักเรียนสามารถใช
เปนส่ือในการเรียนตอไปได

แนวคิดและเนื้อหาของหนังสือการตูนที่พึงประสงค
จินตนา  ใบกาซูยี ( 2534 : 71 ) ไดใหแนวคิดเนื้อหาหนังสือการตูนท่ีมีคุณภาพเปนท่ี

ตองการอานนั้น ผูผลิตหนังสือการตูนควรตระหนักถึงส่ิงเหลานี้
     1. เนื้อหาและแนวคิดควรสงเสริมการคนควา ความคิดท่ีเปนวิทยาศาสตร เพ่ือใหผูอาน

สนใจทดลองคนควาหาเหตุผล รูจักการใชเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร เพราะการคนควาทําใหมนุษย
คนพบความจริงในหลาย ๆ อยาง

2. เนื้อหาควรหลีกเล่ียงการใชอิทธิฤทธ์ิเหนือความจริง ซ่ึงทําใหผูคนหลงงมงายเช่ือถือ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

3. เนื้อหาแสดงอุปนิสัยใฝสัมฤทธ์ิ ตัวเอกแสดงพฤติกรรมท่ีมุงม่ันฟนฝาอุปสรรคในชีวิต
เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จในบ้ันปลาย การตอสูกับอุปสรรคโดยบํารุงคุณธรรมไว มีสวนชวยกระตุน
จิตใจผูอานใหอยากประพฤติตามบาง เพ่ือจะไดพบความสําเร็จเชนกันกับตัวเอกในการตูน

4. ควรสอดแทรกคุณธรรมเขาไปในเนื้อหา โดยใชตัวละครเอกควรเปนเด็กท่ีเนนใน
การพัฒนาคุณธรรม จะทําใหผูอานคลอยตามไดงาย

     5. เนื้อหาควรช้ีชวนใหผูอานเมตตากรุณา แกปญหาดวยวิธีสันติ ตลอดจนการช้ีชวนให
พบกับปญหาของโลกแหงความเปนจริงท่ีอยูรอบตัว ซ่ึงเด็กอาจจะมีสวนชวยเหลือบาง เชน
การอนุรักษธรรมชาติ มารยาทไทย เปนตน

     6. เนื้อหาเนนในเรื่องใหคิด ใหทํา ใหขวนขวาย ไมอยูนิ่ง
     7. เนื้อหาเนนในความภูมิใจในความเปนไทย มีวัฒนธรรมไทย ทามกลางอารยธรรม

ตางประเทศท่ีหล่ังไหลเขามา  ตลอดจนปรับตัวเองใหอยูอยางราบรื่นในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
8. เนื้อหาเนนความรูท่ีอยูในช้ันเรียน เชน วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ชีวประวัติ

สุขศึกษา พลานามัย เปนตน
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บทบาทของการตูนในการเรียนการสอน
การตูนเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งของการส่ือความหมายในดานลายเสน เพราะมีพลัง

นาสนใจมีอิทธิพลตอเจตคติและพฤติกรรมของผูดูการตูน ( สังเขต นาคไพจิตร 2530 : 26 ) เปนส่ือ
ท่ีมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนมาก ประมาณกันวานักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน
สองในสามของนักเรียนท้ังหมดมีความตองการและหลงใหลการตูนซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของนักจิตวิทยาท่ีพบวาเด็ก ๆ จะชอบภาพลายเสนลักษณะสัญลักษณมากกวาภาพเหมือนจริงท่ี
ซับซอน ดังนั้นจึงรับรูภาพการตูนไดดี การท่ีจะนําการตูนมาใชประโยชนตอการเรียนการสอน ครูมี
แนวทางท่ีจะปรับใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา จุดประสงคของบทเรียน ตลอดจนอุปกรณอํานวย
ความสะดวก ในลักษณะดังตอไปนี้

1. การเขียนการตูนบนกระดานดํา ครูสามารถเขียนภาพการตูนงาย ๆ เชน ภาพการตูน
กานไมขีดบนกระดานดําเพ่ือสรางบรรยากาศใหนาสนใจแกบทเรียน การเขียนภาพประกอบการเลา
นิทาน การใชการตูนอธิบายความหมายคําศัพทตาง ๆ เปนตน

2. การใชการตูนประกอบแผนภูมิ การจัดปายนิเทศ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ เพ่ือให
ผูเรียนเกิดความสนใจ และสามารถจดจําเนื้อหาไดดีกวาการใชขอความบรรยาย

3. การใชการตูนประกอบภาพโฆษณา เพ่ือเปนการชักชวนใหผูเรียนรวมกระทํากิจกรรม
ตาง  ๆ หรือในการสรางคานิยมท่ีพึงปรารถนา การใชภาพโฆษณาดวยการตูนจะชวยใหผูดูไมเกิด
ความรูสึกตอตานกับงานโฆษณาวากําลังชักชวนใหปฏิบัติตาม แตผูดูจะรูสึกวากําลังไดรับ
ความขบขันจากภาพการตูน

4. การใชการตูนเพ่ือสอนเนื้อหาวิชาโดยตรง ในการสอนวิชาประวัติศาสตร หรือประวัติ
บุคคลสําคัญอาจสรางเปนการตูนเรื่อง ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและรับรูไดดีกวาการอาน
หนังสือธรรมดา ( ศิริพงศ  พยอมแยม 2537 : 184 – 185 ) ซ่ึงสอดคลองกับ จินตนา  ใบกาซูยี
( 2534 : 77 ) ท่ีกลาววาการใชหนังสือการตูนเปนหนังสืออานเพ่ิมเติมหรือประกอบการเรียน
การสอนในวิชาตาง  ๆอาทิ ในวิชา วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา การอนุรักษส่ิงแวดลอม
ประวัติศาสตร  เปนตน วิชาเหลานี้สามารถนําเนื้อหาซ่ึงจัดเปนหนวย ๆ มาจัดทําเปนภาพการตูน
ประกอบการบรรยายดวยคําพูด ซ่ึงจะทําใหเด็กผูอานไดท้ังความรูและความเพลิดเพลินชวนอาน
เพราะมีภาพประกอบคําบรรยาย ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายและการท่ีเด็กไดมีโอกาสอานหนังสือ
หลาย ๆ เลมประกอบการเรียนการสอนในวิชาตาง  ๆ นั้น มีสวนสรางทรรศนะและความคิดให
กวางขวาง เพราะเนื้อหาของหนังสือแตละเลมจะแตกตางกันไปและสามารถใชหนังสือการตูนเปน
สวนเรงเราใหเด็กสนใจในการอานหนังสือ เพ่ือเสริมสรางนิสัยรักการอาน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตูน
ปนัดดา  แกวสนั่น ( 2536 : 92 ) ไดศึกษาการสรางการตูนภาพยกระดับชนิดตั้งโตะ

สําหรับการฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษทําโดยการทดลองกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จํานวน 52 คน โดยแบงกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 26 คน โดยใช
วิธีสอนดวยการตูนภาพยกระดับและวิธีการสอนปกติ และแบบประเมินการตูนภาพยกระดับชนิด
ตั้งโตะ    สําหรับผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ และครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 และแบบสอบถามความคิดเห็น สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา กลุม
ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงวุฒิและครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเมิน
ประสิทธิภาพของส่ือในระดับดี ดานความคิดเห็นของนักเรียนประเมินจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นการตูนภาพยกระดับชนิดตั้งโตะ อยูในเกณฑดีมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

สุนันทา  ตันเจริญ ( 2537 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาผลการใชหนังสือการตูนท่ีเนนกระบวน
การคิดประกอบการเรียน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องไฟฟา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสุเหราทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2536
 2 หองเรียน จํานวน 60 คน โดยการสุมหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ หนังสือการตูนท่ี
เนนกระบวนการคิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาความเช่ือม่ัน 0.7113 ซ่ึงผูวิจัย
สรางขึ้น และแบบวัดกระบวนการคิดของกรมวิชาการ ( 2531 ) ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสือการตูน
ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.64 / 77.23 ซ่ึงถึงเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ 0.05
2) นักเรียนท่ีเรียนท่ีเรียนดวยหนังสือการตูนท่ีเนนกระบวนการคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
กระบวนการคิดสูงกวาท่ีเรียนตามปกติอยงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เบญจะ    เกสพานิช ( 2539 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการส่ือ
ความหมายจากภาพการตูนกับความคิดสรางสรรค กลุมตัวอยางท่ีศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 โรงเรียนวัดหนองแขม ( สหราษฎรบูรณะ )โรงเรียนบางแคเนื่องสังวาลย  และโรงเรียน
วัดบางสะแกใน จํานวน 200 คน โดยวิธีสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา 1) การับรูการส่ือความหมาย
จากภาพการตูน 4 องคประกอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีความสัมพันธกับความคิด
สรางสรรค มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2) การรับรูองคประกอบการส่ือความหมายจากภาพ
การตูน 4 องคประกอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีความสัมพันธกับความคิดสรางสรรค
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

วราภรณ  อานุภาพศรีธาดา (2541 : บทคัดยอ)ไดศึกษาการสรางหนังสือการตูนสงเสริม
จริยธรรม เรื่อง “ตอมคนดี” กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 30 คน ท่ีเรียน
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อยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2539 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดหลวงปรีชากูล ) จังหวัดปราจีนบุรี
โดยใชวิธีการสุมแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ หนังสือการตูนสงเสริมจริยธรรม เรื่อง
“ตอมคนด”ี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและ
ครูผูสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหนังสือ
การตูน ผลการวิจัยพบวา หนังสือการตูนสงเสริมจริยธรรม เรื่อง “ตอมคนด”ี สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 80.48/80.57 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยหนังสือการตูนท่ี
สรางขึ้นสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูเช่ียวชาญและครูผูสอนกลุม
สรางเสริมลักษณะนิสัยใหความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือการตูนวาอยูในระดับด ีและนักเรียนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือการตูนท่ีสรางขึ้นอยูในระดับชอบมาก

จันทิมา  ปล้ืมอารมย ( 2542 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการสรางหนังสือการตูนอานเสริม
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี ้ เปนนักเรียน
ท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนท่ี 1
ปการศึกษา 2542 จํานวน 30 คน  ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสือการตูนอานเสริม ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว คือ 100.00/82.33   2) หนังสือท่ีเรียนโดยใชหนังสือ
การตูนอานเสริมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

กล่ินพยอม  สุระคาย ( 2544 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกการอานภาษา
อังกฤษเพ่ือความเขาใจท่ีมีภาพการตูนประกอบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยการสุมมา 1
หองเรียนไดนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 29 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝก
การอานเพ่ือความเขาใจท่ีมีภาพการตูนประกอบมีคา 62.75 /41.58 ต่ํากวาเกณฑท่ีตั้งไว  2) ความ
สามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกสูงกวากอน
การใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3) นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอกิจกรรมแบบ
ฝกการอาน
งานวิจัยตางประเทศ

Gesel ( 1949 : 317 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสนใจในการอานหนังสือภาพการตูนของเด็ก
อายุ 5 –16 ป พบวา เด็กอายุ 5 – 6 ป ชอบรูปภาพการตูนมีความพยายามท่ีจะอานภาพการตูน และ
ตองการใหคนอ่ืนอานใหฟง เด็กอายุ 7 –8 ป มีความสนใจและความตองการสูงสุดท่ีจะอานหนังสือ
การตูนเพราะเริ่มอานไดมากแลวจะชอบซ้ือหนังสือการตูนมากขึ้นเพ่ือนําไปแลกเปล่ียนกับเพ่ือน 
สวนอาย ุ9 – 16 ป ยังสนใจในการอานหนังสือการตูนมากเชนกัน
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Sand ( 1956 : 248 ) กลาววา ในการทดลองการใชภาพการตูนสอนเด็กในระยะเริ่มตน
ซ่ึงเด็กยังอานหนังสือปรากฏวา เด็กสามารถเขาใจเรื่องประเภทนิทานยาว ๆ ไดดี

Pittman ( 1958 : 238 ) ไดศึกษาอิทธิพลหนังสือการตูนท่ีมีตอเด็ก ผลปรากฏวาหนังสือ
การตูนมีอิทธิพลตอเด็ก โดยสามารถเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของเด็กไดอยางมาก นักเรียนท่ีอานชา
หรือเด็กท่ีไมอยากเรียนตลอดจนนักเรียนเกเรยอมไดประโยชนจากการอานหนังสือการตูนดวย

Gill ( 1976 : 183 ) ไดศึกษาคุณลักษณะของการตูนเพ่ือมาใชกับเด็กกอนวัยเรียนท่ี
เสียเปรียบทางการศึกษา พบวา 1) การตูนเปนตัวกระตุนใหเกิดความกระฉับกระเฉงมากขึ้น ทําให
เกิดอารมณในการแสดงออกของแตละบุคคล และมีปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางบุคคล 2) ทําใหเกิด
ความชอบในการทํางาน มีทักษะในการเรียน และเกิดการเรียนรูในกลุม 3) การตูนมีประโยชนใน
การกระตุนใหขจัดปญหาของเด็ก 4) ถาในการเรียนแบบผสมผสานกันก็พบวาการตูนจะชวยกระตุน
ในดานการเขาใจความหมายของคําและลักษณะการเคล่ือนไหว 5)การตูนทําใหเกิดทักษะทางสังคม
อยางมาก ซ่ึงมักสอดคลองกับพัฒนาการทางสังคม

Brown ( 1977: 113 ) ไดยกตัวอยางการทดลองการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยครูจัดมุมการตูนไวบนแผนปายสําลีหนา
หอง ผลปรากฏวา นักเรียนกลุมท่ีชอบอานหนังสือการตูนมากมีเชาวนปญญาเฉล่ีย 107 สวนกลุมท่ี
ไมคอยชอบอานหนังสือการตูนมีเชาวนปญญาเฉล่ีย 105   และนักเรียนท่ีชอบอานหนังสือการตูนมี
พัฒนาการในการอาน การจําคําศัพท และมีความคลองแคลวในการพูดมากกวานักเรียนท่ีไมคอย
ชอบอานหนังสือการตูน

Chavez (1979 : 2421 ) ไดศึกษาเรื่องของการตูนรูปสัตวท่ีมีตออิทธิพลในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของเด็กนักเรียน โดยไดทําการศึกษากับเด็กนักเรียนระดับ 6 และ 7 พบวา การใช
การตูนรูปสัตวไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตอทัศนคติของนักเรียนไมวาระดับ 6 หรือ 7 นั่น
คือ ผลการศึกษาเรื่องนี้สนับสนุนแนวคิดในเรื่องการตูนรูปสัตว ไมกอใหเกิดทัศนคติในทางลบของ
เด็กท่ีมีตอวิชาวิทยาศาสตร

    จากงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้พอสรุปไดวา เด็กมี
ความสนใจการตูน ท้ังในแบบเปนรูปภาพและหนังสือภาพการตูนตลอดจนส่ือการเรียนในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ท่ีใชการตูนเปนสวนประกอบและยังคนพบวาเม่ือนําส่ือท่ีมีการตูนเปนสวนประกอบไปใชใน
การเรียนและวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเด็กจะมีความรูเพ่ิมขึ้น   เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับส่ือ
การเรียนประเภทอ่ืนแลว เด็กมีความสนใจและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ท่ีแสดงใหเห็นวา
หนังสือการตูนมีความเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการนํามาใชเปนส่ือการเรียนการสอน
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                                                                    บทที่ 3
      วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนโดยใชหนังสือ
การตูนเรื่องกับวิธีสอนแบบปกติ  เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( experimental  research )  แบบแผน
การวิจัยแบบ randomized control group pretest  posttest design โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและ
ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหา
กบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภท
การตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นกับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติและทราบความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภทหนังสือการตูน
เรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต     การวิจัยครั้งนี้มี
รายละเอียดของวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและตัวอยาง

ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนภาคกลางของ

ประเทศไทย ปการศึกษา 2545
 ตัวอยาง
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน( multistage random sampling )

ซ่ึงมีลําดับขั้นในการดําเนินการดังนี้
ขั้นท่ี 1 สุมตัวอยางจากจังหวัดท่ีอยูในภาคกลางของประเทศไทย โดยสุมอยางงายได

จังหวัดราชบุรี
ขั้นท่ี 2  สุมตัวอยางจากอําเภอท่ีอยูในจังหวัดราชบุร ีโดยสุมอยางงาย อําเภอราชบุรี
ขั้นท่ี 3 สุมตัวอยางจากโรงเรียนท่ีสอนระดับมัธยมศึกษา ใน อ.บานโปง จ.ราชบุร ี โดย

สุมอยางงายไดโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย ซ่ึงมีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 7
หองเรียน  นักเรียน 372 คน
 ขั้นท่ี 4 สุมตัวอยางจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย
อ.บานโปง จ.ราชบุร ีจํานวน 7 หองเรียน  นักเรียน 372 คน โดยนําคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
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การเรียนวิชาภาษาไทย ท 102 ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2544  มาทดสอบดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว ( one way – ANOVA ) เพ่ือหาหองเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไมแตกตางกัน ได จํานวน 6 หองเรียน ( รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางท่ี 10 หนา           )

ขั้นท่ี 5 นําหองเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยไมแตกตางกัน มีจํานวน
6 หอง มาสุมตัวอยางอยางงาย ( simple random sampling ) ดวยวิธีการจับฉลากได หอง 2/3 จํานวน
40 คน เปนหองทดลอง ใชวิธีสอน  โดยหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร       ส่ิงแวดลอมกับ
ชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต และหอง 2/2 จํานวน 40 คน เปนหองควบคุม ใชวิธีสอน
แบบปกติ
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         รายละเอียดการหาประชากรและตัวอยางในแตละขั้นตอนสามารถแสดงไดดังแผนภูมิท่ี1

                                                ประชากร
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที2่ ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา2545 โรงเรียนในภาค
กลางของประเทศไทย

                                    ขั้นที่ 1
  สุมตัวอยาง จังหวัดที่อยูในภาคกลางของประเทศไทย ไดจังหวัดราชบุรี

                                               ขั้นที่ 2
            สุมตัวอยางอําเภอ ในจังหวัดราชบุรี ไดอําเภอบานโปง

                                              ขั้นที่ 3
 สุมตัวอยางโรงเรียน ที่สอนระดับมัธยมศึกษาปที ่2 ไดโรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย

                                               ขั้นที่ 4
นําคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท 102 ใน ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2544 มาทดสอบดวย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
( one way – ANOVA ) เพ่ือหาหองเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม
แตกตางกัน

                                               ขั้นที่ 5
สุมตัวอยางอยางงาย ( simple random sampling ) ดวยวิธีการจับฉลาก

                                                     กลุมทดลอง                                     กลุมควบคุม
                                                           2/3                                                    2/2
                                                        40 คน                                               40 คน

                                            แผนภูมิท่ี 1 ประชากรและตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
 1. ตัวแปรอิสระ  (independent  variable ) ประกอบไปดวยวิธีสอน  2 วิธี  คือ วิธีสอน
โดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต กับวิธีสอนแบบปกติ

2.  ตัวแปรตาม     ( dependent   variable )  คือ
                           2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับ
ชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

     2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทยประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต

3. ตัวแปรรวม (covariate ) คือ ผลการทดสอบกอนเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ของกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังนี้
     1. หนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานร

ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต
2. แผนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และ

พันทายนรสิงหถวายชีวิตสําหรับกลุมท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนประเภทหนังสือ
การตูนเรื่องและกลุมท่ีสอนแบบปกติ

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 3 เรื่อง  มหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ซ่ึงเปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จํานวน 60 ขอ

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือประกอบ
การเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานรถวายชีวิต ส่ิงแวดลอมกับ
ชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต จํานวน  20  ขอ
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
                      1. การสรางหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต มีขั้นตอนในการสรางดังนี้

     1.1 ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย ท 203 คูมือคร ูตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521 ( ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2533 ) และศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544    สาระท่ี 1 : การอาน   สาระท่ี 2 :
การเขียน สาระท่ี 3 : การฟง การดู และการพูด  สาระท่ี 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม  ชวงช้ันท่ี 3
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 –3

          1.2  ศึกษาเนื้อหาวิชาจากหนังสือทักษสัมพันธเลม 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ
ตําราทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน

         1.3  ศึกษาตํารางานวิจัยเกี่ยวกับการสรางหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง

           1.4  ศึกษาตําราและงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบตาง ๆ
           1.5  ศึกษาเนื้อหาท่ีนํามาสรางหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท

หนังสือการตูนเรื่อง ท้ัง 3 เรื่อง โดยแบงเนื้อหาตามจุดประสงคการเรียนรู ดังตอไปนี้
เรื่อง   มหากบิลวานร   ใชเวลาสอน   4  คาบ  คาบละ   50  นาที ประกอบดวยจุดประสงคดังนี้

  - บอกท่ีมาของเรื่อง  ช่ือ  ประวัติของผูแตง และจุดมุงหมายในการแตงได
              - อธิบายลักษณะคําประพันธของเรื่องได

  - ตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได
  - จับใจความสําคัญและตีความจากเรื่องท่ีกําหนดใหได
  - วิจารณตัวละครได
  - เปล่ียนคําสามัญใหเปนคําราชาศัพทได

                                   - บอกลักษณะผูนําท่ีดีของมหากบิลวานรได
  - บอกขอคิดท่ีไดจากเรื่องได

เรื่อง ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย ใชเวลาสอน 4 คาบ คาบละ 50 นาที
             - บอกท่ีมาของเรื่อง ช่ือ ประวัติผูแตง และจุดมุงหมายในการแตงได
             - อธิบายลักษณะในการแตงของเรื่องได

  - บอกใจความสําคัญของเรื่องได
  - ตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได
  - เขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปจจุบัน
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   - เขียนคําขวัญหรือคําแนะนําส้ัน ๆ ได
   - บอกขอคิดท่ีไดจากเรื่องได

 เรื่อง    พันทายนรสิงหถวายชีวิต  ใชเวลาสอน  4  คาบ  คาบละ   50 นาที
   - บอกท่ีมาของเรื่อง ช่ือ ประวัติผูแตง และจุดมุงหมายในการแตงได
   - อธิบายลักษณะคําประพันธของเรื่องได
   - จับใจความสําคัญของเรื่องได
   - วิจารณตัวละครได
   - วิเคราะหและตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได
   - ถอดคําประพันธท่ีกําหนดใหได
   - บอกขอคิดท่ีไดจากเรื่องได

          1.6 สรางหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง โดย
เริ่มจากการเขียนสคริปต  ใหมีเนื้อหาในกรอบภาพครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู   เขียนบท
สนทนาของตัวการตูนตามกรอบแตละกรอบ จากนั้นออกแบบการจัดวางกรอบและตัวการตูน และ
ออกแบบรูปเลม ใหสมบูรณท่ีสุด

          1.7 ติดตอผูวาดการตูนเพ่ืออธิบายรูปแบบของหนังสือการตูนใหเปนไปตามสคริปต ท่ี
เขียนขึ้นรวมถึงการสรางบุคลิกลักษณะตัวการตูนใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและวัยของผูอานตามท่ี
ตองการ โดยในหนังสือการตูนมีตัวละครเดินเรื่อง 3  ตัวละคร คือลุงท่ัง  เด็กชายทุง และเด็กหญิง
ตุกตา ซ่ึงตัวละครท้ังสามจะเปนตัวนําเขาสูเนื้อหาของบทเรียน

          1.8 นําภาพรางหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง ท่ี
สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญดานการตูนท้ัง 3 ทาน  ตรวจสอบ
การวางรูปแบบของการตูน  คุณภาพ  เนื้อหา  สํานวนภาษา และการวัดและประเมินผล  พิจารณาถึง
ความถูกตองเหมาะสมเพ่ือปรับปรุงแกไข

          1.9 นําหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง ท่ีผาน
การแกไขไปหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 80 / 80 ตามขั้นตอนดังนี้

ผูวิจัยไดดําเนินการหาประสิทธิภาพและปรับปรุงหนังสือการตูนเรื่อง ตามหลักของ
ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ ( 2527 : 134 – 137 ) ดังนี้

1 : 3  ( แบบกลุมเล็ก ) คือ ทดลองกับผูเรียน 3 คน ใชนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนสามพรานวิทยาคม ซ่ึงไดรับการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง โดยนักเรียนควรตอบคําถามในบทเรียนไดรอยละ 60 ขึ้นไป และทํา
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดรอยละ 60 ขึ้นไป ( E1/E2 เทากับ 60/60 ) ผลปรากฏวา
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ประสิทธิภาพของหนังสือการตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นไดผลเปนท่ีนาพอใจ คือ ไดประสิทธิภาพ
94.95/79.58 แตพบวาภาษาในบางกรอบของภาพมีบางคําท่ีตองปรับปรุงแกไข

1 : 9 (  แบบกลุมยอย  )  คือ  ทดลองกับผูเรียนจํานวน  9  คน  ใชนักเรียนระดับช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี2 โรงเรียนสามพรานวิทยาคม ทดลองเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง โดยนักเรียนควรตอบคําถามในบทเรียนไดรอยละ 70 ขึ้นไป และทํา
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได รอยละ 70 ขึ้นไป ( E1/E2 เทากับ 70/70 ) ผลปรากฏวา
ประสิทธิภาพของหนังสือการตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นไดประสิทธิภาพ 95.79/79.81 อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธใหขอเสนอแนะวา ควรเพ่ิมภาพการตูนในเรื่องส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษยใหมากขึ้น

     1 : 40 ( แบบภาคสนาม )  ทดลองกับผูเรียน 40 คน  ใชนักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย ทดลองเรียนดวยหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่อง โดยนักเรียนควรตอบคําถามในบทเรียนไดรอยละ 80 และทําคะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียนไดรอยละ 80 ( E1/E2 เทากับ 80/80 )  ผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของหนังสือ
การตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นไดประสิทธิภาพ 94.89/81.08 ดังนั้นหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นมีความสมบูรณเหมาะสมพรอมนําไปใชจริงกับกลุมทดลอง

2. การสรางแผนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องมหากบิลวานร    ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
และพันทายนรสิงหถวายชีวิต

แผนการสอนท่ีใชกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม ประกอบดวย จุดประสงค เนื้อหา
กิจกรรมการเรียน ส่ือการเรียน และการวัดผล ซ่ึงแผนการสอนท้ัง 2 ชุด แตกตางกันท่ีส่ือการเรียน
โดยกลุมทดลองใชหนังสือการตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นเปนส่ือการเรียน สวนกลุมควบคุมไมใชหนังสือ
การตูนเรื่องท่ีสรางขึ้น เปนส่ือการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

     2.1 ศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2533 ) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือครูภาษาไทย ท203 ท204 ชุด
ทักษสัมพันธเลม 2 ป 2521  หนังสือเรียน เอกสาร ตํารา และงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน

   2.2 ศึกษารายละเอียดของคูมือการสอน การเขียนแผนการสอนวิชาภาษาไทย ท204
ของกรมวิชาการ นํามากําหนดเปนขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ัง 6 แผน 12 คาบ
คาบละ 50 นาที แยกตามเรื่อง คือ เรื่องแรกมหากบิลวานรมี 2 แผน 4 คาบ เรื่องท่ีสองส่ิงแวดลอม
กับชีวิตมนุษย มี 2 แผน 4 คาบ และเรื่องสุดทายเรื่องพันทายนรสิงหถวายชีวิต มี 2 แผน 4 คาบ

      2.3 แผนการสอนของท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีองคประกอบดังนี้
                                    - เรื่อง
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                                   - สาระสําคัญ
                                   - จุดประสงคการเรียนรู
                                   - เนื้อหาสาระ
                                   - กิจกรรมการเรียนการสอน

                ขั้นนํา
                     ขั้นสอน
                      ขั้นสรุป

                                    - ส่ือการเรียนการสอน
                                    - การวัดผลประเมินผล

          2.4 สรางแผนการสอนท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่องกับวิธีสอนแบบปกติ

          2.5 เสนอแผนการสอนท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่องกับวิธีสอนแบบปกติดตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง

           2.6 ปรับปรุงแผนการสอน ตามคําแนะนําของผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ
ท้ัง 3 ทาน ซ่ึงมีขอเสนอแนะใหดําเนินการดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ภาษาท่ีใชควรใชภาษาท่ีส้ัน กระชับ
และไดใจความ  2) กิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนกระบวนการเรียนการสอนท่ีนักเรียนเปน
สําคัญ

          2.7 นําแผนการสอนท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่อง และวิธีสอนแบบปกติไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมหากบิลวานร   ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย  และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต ซ่ึงเปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยดําเนินตามลําดับ
ขั้นดังนี้

          3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบท่ีดีจากหนังสือเทคนิคการวัดผลของ
ชวาล แพรัตกุล ( พ.ศ. 2516 ) และหนังสือวิธีสรางและวิเคราะหขอสอบของวิเชียร เกตุสิงห
(พ.ศ.2518 )
                           3.2 วิเคราะหหลักสูตรตามเนื้อหาวิชา และจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม
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          3.3 เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย แบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ เพ่ือใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

     3.4 นําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ

           3.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีไดปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัยท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2/5 จํานวน 40 คน  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 ใชเวลาใน
การทดสอบ 60 นาที จํานวน 80 ขอ แลวรวบรวมกระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนใชเกณฑ
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน โดยกําหนดใหขอสอบท่ีผานการคัดเลือกตองมีคา
ความยากงาย ( P ) ระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก ( r ) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ( รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค ตารางท่ี 11 หนา   105 )
                           3.6 นําผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย ( P ) โดยคํานวณจากสัดสวน
จํานวนผูตอบขอสอบในแตละขอถูกตอจํานวนผูสอบท้ังหมด คาความยากงาย ( P ) ท่ีถือวาผาน
การคัดเลือกจะตองมีคาระหวาง 0.2 ถึง 0.8 ( ไพศาล  หวังพานิช 2526 : 182 ) ( รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค  ตารางท่ี 11 หนา  105  )

           3.7 นําคะแนนจากการทดสอบ มาหาคาอํานาจจําแนก( discrimination )โดยการเรียง
ลําดับคะแนนจากมากไปหานอย จากนั้นแบงคะแนนออกเปนกลุมสูง และกลุมต่ํา อยางละครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูสอบท้ังหมดนําไปแทนคาในสูตรคาอํานาจจําแนก( r ) ของขอสอบท่ีผานการคัดเลือก
ตองมีคา 0.2 ขึ้นไป (ไพศาล หวังพานิช 2526 :182) (รายละเอียดในผนวก ค ตารางท่ี 12 หนา107)

         3.8 นําขอสอบท่ีมีคาความยากงาย ( p ) ระหวาง 0.2 ถึง 0.8 และคาอํานาจจําแนก ( r )
 ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป มาคัดเลือกใหไดจํานวน 60 ขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางท่ี 13
หนา 109 )

          3.9 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
โดยใชสูตร คูเดอรริชารดสัน-20 ( Kuder  Richardson-20 ) ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้มีคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.75 (รายละเอียดในภาคผนวก  ค         
หนา  112 )
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4. การสรางแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่อง

มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวของ
ลิเคอรท ( Likert ) โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้

         4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหนังสือ
การตูนเรื่อง ตามวิธีของลิเคอรท จากหนังสือการวัดความคิดเห็นและบุคลิกภาพของ
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ และหลักการวิจัยเบ้ืองตนของนิคม  ตังคะพิภพ ( 2543 : 73 –100 )
                       4.2 สรางขอความท่ีแสดงถึงลักษณะของความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอน
โดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต จํานวน 30 ขอ

         4.3 นําขอความท่ีสรางขึ้นไปอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน
ตรวจสอบความสมบูรณของโครงสรางคําถาม โดยประเมินแบบสอบถามในตารางเพ่ือหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม IOC ( index  of  item  objective
congruence ) นําตารางมาวิเคราะหคา IOC ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง จาก
นั้นเลือกขอความท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จํานวน20 ขอความ นําคา IOC แตละ
ขอความท่ีเลือกไวมาหาคาเฉล่ีย ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1

                โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ ( บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 2535 : 139 )
+1         หมายถึง     แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น
  0         หมายถึง     แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม
 -1         หมายถึง     แนใจวาขอสอบไมไดวัดจุดประสงคขอนั้น

            (รายละเอียดตารางคา IOC  ของผูเช่ียวชาญในภาคผนวก ค ตาราง 20 หนา         )
                       4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับนักเรียนท่ีเปนกลุมทดลอง จํานวน 40 คน
                      4.5นําแบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือการตูน
เรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต มาวิเคราะห โดย
ผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือการตูนเรื่องในดานตาง ๆ ซ่ึง
ประกอบดวย ดานลักษณะรูปเลมและการจัดรูปแบบ ดานภาพการตูน ดานเนื้อเรื่อง ดานการดําเนิน
เรื่อง ดานคําศัพทท่ีควรทราบ  แบบฝกหัด และกิจกรรมเสนอแนะ ดานการใชภาษา ดานคุณคาและ
ประโยชนท่ีไดรับ นําผลการตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ีแลวคิดเปนคารอยละ
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ดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดแบงออกเปนขั้นตอนดังนี้

                  1. ขั้นกอนการทดลอง
       1.1 ผูวิจัยเลือกแผนการวิจัยแบบ randomized  control  group  pretest – posttest

design เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช
หนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องและวิธีสอนแบบปกติ
ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัย

การทดลอง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง
R   E
R   C

TE 1

Tc1

X
             ∼ X

TE2

TC2

สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการวิจัย
                  X แทน การจัดกระทํา
              ∼X แทน ไมมีการจัดกระทํา

E แทน กลุมทดลอง
C แทน กลุมควบคุม
T1 แทน การสอบกอนทําการทดลอง
T2 แทน การสอบหลังทําการทดลอง
R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม

                      1.2 ติดตอโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย เพ่ือขอความรวมมือ ช้ีแจงจุดประสงคและ
ขั้นตอนวิธีการตาง ๆ ของการวิจัย
                      1.3 คัดเลือกตัวอยางท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยท้ัง 2 กลุมมีพ้ืนฐานทาง
การเรียนในระดับเดียวกันเพ่ือตัดปญหาตัวแปรแทรกซอนท่ีเกิดขึ้น
                   2. ขั้นทดลอง

         ในการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ randomized  control  group  pretest – posttest
design  มีการดําเนินการดังนี้

     2.1 แบงกลุมตัวอยาง 2 หองเรียน โดยหองเรียนท้ัง 2 หอง ไดผานกระบวนการ
วิเคราะหแลววา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยไมแตกตางกัน มาสุมจับฉลาก เพ่ือแบงเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงไดนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 2/3 เปนกลุมทดลอง
จํานวน 40 คน และกลุมควบคุม คือ หอง 2/2 จํานวน 40 คน
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         2.2 ทําการทดสอบกอนการเรียนกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต เพ่ือวัดความรูพ้ืนฐานในเนื้อหาท่ีจะเรียน

         2.3 ผูวิจัยดําเนินการสอนท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงใชเนื้อหาเดียวกัน    ใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ท203 – 204 เรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ซ่ึงระยะเวลาในการสอนเทากัน คือ ใชเวลากลุมละ 12 คาบ แตใชวิธี
การสอนแตกตางกันดังนี้

                 2.3.1 กลุมทดลอง คือ นักเรียนหอง 2/3  สอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียน
วิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และ
พันทายนรสิงหถวายชิวตท่ีสรางขึ้นประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ( เนื้อหาของหนังสือ
การตูนเรื่อง ในภาคผนวก ช หนา          )

                 2.3.2 กลุมควบคุม คือ นักเรียนหอง 2/2 สอนโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ ซ่ึง
ประกอบดวยคูมือครู บันทึกการสอน อุปกรณการสอน และแบบฝกหัด  สวนวิธีการสอนใช
การอธิบาย  บรรยาย  ซักถามและใหนักเรียนถาม   อาน   อภิปราย   หรือกระทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม ( แผนการสอนรายละเอียดดูในภาคผนวก ง หนา         )

     2.4 ทดสอบหลังการเรียนกับนักเรียนกลุมทดลองหอง 2/3 และนักเรียนกลุมควบคุม
หอง 2/2 หลังจากส้ินการเรียนการสอนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกับท่ี
ใชทดสอบกอนการเรียน
ตารางท่ี2  ระยะเวลาและรายละเอียดในการทดลองสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
            คาบท่ี กลุม เนื้อหา วันท่ีทดลอง เวลาท่ีทดลองสอน

50 นาที ทดลอง ทดสอบกอนเรียน 16 ธ.ค. 45 14.05 – 15.45 น.
50 นาที ควบคุม ทดสอบกอนเรียน 17 ธ.ค. 45 14.05 – 15.45 น.

1 – 2 ทดลอง หนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร

( แผนท่ี 1 )

18 ธ.ค. 45 9.20 – 11.15 น.

1 – 2 ควบคุม วิธีสอนแบบปกติ
( แผนท่ี 1 )

18 ธ.ค. 45 14.05 – 15.45 น.
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ตารางท่ี 2 ( ตอ )
คาบท่ี กลุม เนื้อหา วันท่ีทดลอง เวลาท่ีทดลองสอน
3 - 4 ทดลอง หนังสือการตูนเรื่อง

มหากบิลวานร
( แผนท่ี 1 )

19 ธ.ค. 45 10.25 – 12.05 น.

3-4 ควบคุม วิธีสอนแบบปกติ
( แผนท่ี 2 )

20 ธ.ค. 45 10.25 – 12.05 น.

5-6 ทดลอง หนังสือการตูนเรื่อง
สิ่งแวดลอมกับชีวิต

มนุษย
( แผนท่ี 3 )

23 ธ.ค. 45 13.00 – 14.55 น.

5-6 ควบคุม วิธีสอนแบบปกติ
( แผนท่ี 3 )

23 ธ.ค. 45 10.25 – 12.05 น.

7-8 ทดลอง หนังสือการตูนเรื่อง
สิ่งแวดลอมกับชีวิต

มนุษย
( แผนท่ี 4 )

24 ธ.ค. 45 10.25 – 12.05 น.

7-8 ควบคุม วิธีสอนแบบปกติ
( แผนท่ี 4 )

24 ธ.ค. 45 14.05-15.45 น.

9 - 10 ทดลอง หนังสือการตูนเรื่อง
พันทายนรสิงห
ถวายชีวิต

( แผนท่ี 5 )

25 ธ.ค. 45 9.20 – 11.15 น.

9 – 10 ควบคุม วิธีสอนแบบปกติ
( แผนท่ี 5 )

25 ธ.ค. 45 14.05-15.45 น.

11 – 12 ทดลอง หนังสือการตูนเรื่อง
พันทายนรสิงห
ถวายชีวิต

( แผนท่ี 6 )

26 ธ.ค. 45 13.00 – 14.55 น.

11 – 12 ควบคุม วิธีสอนแบบปกติ
( แผนท่ี 6 )

27 ธ.ค. 45 10.12 – 12.05 น.

50 นาที ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 3 ม.ค. 46 10.12 – 12.05 น.
50 นาที ควบคุม ทดสอบหลังเรียน 3 ม.ค. 46 13.00 – 14.55 น.
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3. ขั้นหลังการทดลอง
    3.1 ใหนักเรียนกลุมทดลองหอง 2/3 จํานวน 40 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี

ตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต โดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ( ดูในภาคผนวก จ ตารางท่ี 21 หนา   184 )  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นในการทดลองครั้งนี้

     3.2 นําผลจากการทดสอบกอน – หลัง การทดลองและคําตอบจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร  ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย  และพันทายนรสิงหถวายชีวิต
มาวิเคราะหโดยกระบวนการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน

4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติสรุปเปนผลการทดลองและ

ทดสอบสมมติฐานตามลําดับดังนี้
         4.1วิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภท

หนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ท่ี
สรางขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80

E1    คือ  80  ตัวแรก ไดแก คาเฉล่ียรอยละ  80  ของจํานวนคําตอบในหนังสือการตูนเรื่อง
คํานวณจากสูตร                      E1     =    C    X  100
                                                                        N          A
เม่ือ A หมายถึง คําตอบท้ังหมด

C หมายถึง ผลรวมของคําตอบถูกของนักเรียนทุกคน
N หมายถึง จํานวนนักเรียนท้ังหมด

                      E2     คือ  80  ตัวหลัง ไดแก  คาเฉล่ียรอยละ  80  ของจํานวนคําตอบในแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนักเรียนตอบไดถูกตอง
 คํานวณจากสูตร                E2       =     S  X   100
                                                                            N        T
เม่ือ S หมายถึง    คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนท่ีตอบแบบทดสอบถูก

T หมายถึง    คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
N หมายถึง    จํานวนนักเรียนท้ังหมด
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      4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวางวิธีสอนโดยใชหนังสือ
ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย    ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง และวิธีสอนแบบปกติ โดย
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม ( analysis of covariance : ancova ) เพ่ือควบคุมตัวแปรแทรกซอน
บางตัวสงผลตอตัวแปรตามท่ีศึกษา ใชกระบวนการวิเคราะหแบบตัวแปรอิสระตัวเดียว
( one way ANCOVA ) การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 for windows
 ( รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางท่ี 19 หนา  119 )

         4.3 วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
            4.3.1 คาความยากงาย ( ไพศาล  หวังพานิช 2526 : 182 )
                     จากสูตร          P   =      R

                      N
    เม่ือ       P     =     คาความยากงาย
                 R     =     จํานวนคนท่ีทําขอสอบรายขอนั้นถูก
                 N     =     จํานวนคนท่ีทําขอสอบรายขอท้ังหมด

  4.3.2  คาอํานาจจําแนก  ( ไพศาล  หวังพานิช 2526 : 182 )
                                       จากสูตร            r   =     H  -  L

                         N
                                       2

     เม่ือ         r    =      คาอํานาจจําแนก
                   H   =       จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมสูง
                   L    =       จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมต่ํา
                   N    =       จํานวนนักเรียนท่ีทําขอสอบท้ังหมด
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         4.4 วิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา
ไทยโดยใชสูตร K.R. 20 ของคูเดอรริชารดสัน  ( ไพศาล  หวังพานิช 2526 : 177 )

            จากสูตร                     rtt     =         n      [ 1  -  ∑pq  ]
                                                                                 n – 1                S2

             เม่ือ                  rtt   =       ดัชนีคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
                   n   =       จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
                   p   =       จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกตอจํานวนนักเรียน

                                                                     ท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบ
                   q   =        1 – p
                   S2   =        ความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจากการทํา

                                                                      แบบทดสอบท้ังฉบับ
      4.5 หาคาความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบท้ังฉบับ

นิคม  ตังคะพิภพ (2523 : 262 )
        จากสูตร            S2    =   n ∑fx2   -  (  ∑fx )2

                                                                                  n  (  n  - 1 )

         เม่ือ                      S2    =  คาความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด
                     f2        =  ความถ่ี

                                      X      =      คะแนน
                                       N     =      จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

     4.6 นําผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองมาวิเคราะห
ความคิดเห็น ท่ีมีตอหนังสือการตูนเรื่อง ดวยวิธีการแจกแจงความถ่ีแลวคิดเปนอัตราสวนรอยละ
( รายละเอียดในภาคผนวก จ ตารางท่ี 21 หนา  184 ) ( ประคอง  กรรณสูตร 2525 : 73 )

       โดยใชสูตร
                 รอยละ = จํานวนนักเรียนท่ีแสดงความคิดเห็น    x100

        จํานวนนักเรียนท้ังหมด
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                                                                   บทที่ 4
   ผลการวิเคราะหขอมูล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบ
การเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องกับวิธีสอนแบบปกติ ผูวิจัยไดนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ประเด็น คือ

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภท
หนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร  ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย   และพันทายนรสิงหถวายชีวิต

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบตัวแปรอิสระตัวเดียว ( one way ANCOVA )   เพ่ือพิสูจน
สมมุติฐาน

3. ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือ
ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย   ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร     ส่ิงแวดลอมกับ
ชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ท่ีสรางขึ้น

      ตอนที่1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเร่ืองมหากบิลวานร      ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย      และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิต

      ผูวิจัยไดนําหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ไปทดลองใชกับนักเรียน
3  คน  9 คน และ 40 คน ไดผลออกมา ตามตารางท่ี 3 ถึง ตารางท่ี 5  ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       67

ตารางท่ี 3   ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภท
                   หนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
                   ถวายชีวิต จากการทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน ( รายละเอียดในภาคผนวก ค
                   ตารางท่ี 15  หนา        )

กลุมทดลอง 3 คน ประสิทธิภาพของหนังสือประกอบ
การเรียนวิชาภาษาไทย  ประเภท
หนังสือการตูนเรื่อง

เกณฑประเมิน

ประสิทธิภาพของคะแนนปฏิบัติ
 ( E1 )

94.95 60

ประสิทธิภาพของคะแนนผลลัพธ
( E2 )

79.58 60

     จากตารางท่ี 3  พบวาประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิตมีคาประสิทธิภาพของคะแนนปฏิบัติ ( E1 ) เทากับ 94.95  และประสิทธิภาพของคะแนน
ผลลัพธ  ( E2  ) เทากับ 79.58  นั่นคือ หนังสือการตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
94.95 / 79.58  เม่ือเทียบกับเกณฑ 60 / 60 ปรากฏวาหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง ท่ีสรางขึ้น มีเกณฑประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑคามาตรฐาน 60/60 ท่ี
กําหนดไว
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ตารางท่ี 4   ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภท
                   หนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
                   ถวายชีวิต จากการทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน ( รายละเอียดในภาคผนวก ค
                   ตารางท่ี 16 หนา        )

กลุมทดลอง 9 คน ประสิทธิภาพของหนังสือประกอบ
การเรียนวิชาภาษาไทย  ประเภท
หนังสือการตูนเรื่อง

เกณฑประเมิน

ประสิทธิภาพของคะแนนปฏิบัติ
( E1 )

95.79 70

ประสิทธิภาพของคะแนนผลลัพธ
( E2 )

79.81 70

      จากตารางท่ี4 พบวาประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต มีคา
ประสิทธิภาพของคะแนนปฏิบัติ ( E1 ) เทากับ 95.79  และประสิทธิภาพของคะแนนผลลัพธ  ( E2  )
เทากับ 79.81  นั่นคือ หนังสือการตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 95.79/79.81  เม่ือเทียบ
กับเกณฑ 70 / 70 ปรากฏวาหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง ท่ี
สรางขึ้น มีเกณฑประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑคามาตรฐาน 70/70 ท่ีกําหนดไว
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ตารางท่ี 5   ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยประเภท
                   หนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
                   ถวายชีวิต จากการทดลองกับนักเรียนจํานวน 40 คน ( รายละเอียดในภาคผนวก ค
                   ตารางท่ี 17 หนา         )

กลุมทดลอง 40 คน ประสิทธิภาพของหนังสือประกอบ
การเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่อง

เกณฑประเมิน

ประสิทธิภาพของคะแนนปฏิบัติ
( E1 )

94.89 80

ประสิทธิภาพของคะแนนผลลัพธ
( E2 )

81.08 80

      จากตารางท่ี 5 พบวาประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิต มีคาประสิทธิภาพของคะแนนปฏิบัติ ( E1 ) เทากับ 94.89  และประสิทธิภาพของคะแนน
ผลลัพธ  ( E2  ) เทากับ 81.08  นั่นคือ หนังสือการตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
94.89/81.08  เม่ือเทียบกับเกณฑ 80 / 80 ปรากฏวาหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่อง ท่ีสรางขึ้น มีเกณฑประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑคามาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว
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 ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน

กลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต เปนส่ือและกลุมควบคุมท่ี
เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางท่ี 6   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียน ( posttest )
                  ของกลุมทดลองท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือ
                   การตูนเรื่อง มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต
                   และกลุมควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ ( รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางท่ี 19   
                   หนา          )

Source  of
Variance

Sum  of
Squares

df MS F Sig.

      ตัวแปรรวม
   ( ผลสัมฤทธิ์
      กอนเรียน )

57.407 1 57.407 2.809 0.098

         วิธีสอน 1785.041 1 1785.041 87.331 0.000*
ความคลาดเคลื่อน 1573.868 77 20.440

รวม 3416.316 79
    * P < 0.05
                   พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
กลุมทดลองท่ีสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องเปนส่ือ มีคาเฉล่ียสูงกวากลุมควบคุมท่ีสอนโดยใชวิธี
สอนแบบปกติ จึงสรุปไดวาหนังสือการตูนเรื่องท่ีผูวิจัยสรางขึ้นทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาของ
บทเรียนไดดีกวาวิธีสอนแบบปกติ
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      ตอนที่ 3  ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนโดยใช
หนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเร่ืองมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับ
ชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ที่สรางขึ้น

       การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทราบความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 40 คน ท่ีมี
ตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยนํา
ผลการตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการแจกแจงความถ่ีแลวคิดเปนอัตราสวนรอยละ
นําเสนอโดยใชระดับความคิดเห็นท่ีมีความถ่ี การเลือกตอบในอัตรารอยละท่ีสูงท่ีสุด(ตารางแจกแจง
ความถ่ี รายละเอียดอยูในภาคผนวก จ ตารางท่ี 21 หนา    184  ) ไดดังนี้
ตารางท่ี 7   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอน โดยใชหนังสือประกอบ
                     การเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง ของนักเรียนกลุมทดลอง 40 คน

ก. ลักษณะรูปเลมและการจัดรูปเลม

ขอ ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ก. ลักษณะรูปเลมและการจัดรูปเลม จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
1. ขนาดและความหนาของหนังสือการตูน

เหมาะสมกับนักเรียนในการจับถือไดอยาง
สะดวก

17
( 42.5 )

17
( 42.5 )

5
( 12.5 )

1
( 2.5 )

0
( 0 )

2. แบบปกดึงดูดใจทําใหนักเรียนอยากอาน 15
( 37.5 )

13
( 32.5 )

10
( 25 )

2
( 5 )

0
( 0 )

3. การจัดรูปแบบเปนภาพการตูนชวยให
นักเรียนอานเนื้อหาไดงาย

10
( 25 )

16
( 40 )

12
( 30 )

2
( 5 )

0
( 0 )

4. การบรรจุคําพูดหรือขอความในแตละชองมี
ความหมายเหมาะสม

21
( 52.5 )

12
( 30 )

6
( 15 )

1
( 2.5 )

0
( 0 )

 จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใน ขอ ก. ลักษณะรูปเลมและการจัดรูปเลม
พบวา ขอท่ี 1 ขนาดและความหนาของหนังสือเหมาะสมกับนักเรียนในการจับถือไดอยางสะดวก
นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดและระดับมากเทากัน คือ รอยละ 42.5 ขอท่ี 2 แบบปก
ดึงดูดใจใหนักเรียนอยากอาน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ รอยละ 37.5  ขอท่ี 3
การจัดรูปแบบเปนภาพการตูนชวยใหนักเรียนอานเนื้อหาไดงาย นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ
มาก คือ รอยละ 40 และขอท่ี 4 การบรรจุคําพูดหรือขอความในแตละชองมีความเหมาะสม นักเรียน
มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ รอยละ 52.5
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ข. ภาพการตูน

ขอ ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ข. ภาพการตูน จํานวน
( รอยละ )

จํานวน
( รอยละ )

จํานวน
( รอยละ )

จํานวน
( รอยละ )

จํานวน
( รอยละ )

5. ลักษณะของภาพประณีต สวยงาม
ชัดเจนมีศิลปะ

18
( 45 )

11
( 27.5 )

9
( 22.5 )

1
( 2.5 )

1
( 2.5 )

6. จํานวนภาพมีเพียงพอที่จะใหนักเรียน
เพลิดเพลินได

19
( 47.5 )

16
( 40 )

3
( 7.5 )

2
( 5 )

0
( 0 )

7. ภาพแสดงเร่ืองราวใหนักเรียนเขาใจเนื้อ
เร่ืองไดดี

18
( 45 )

15
( 37.5 )

5
( 12.5 )

2
( 5 )

0
( 0 )

8. ภาพดึงดูดความสนใจใหนักเรียนอยากอาน
เนื้อเร่ือง

15
( 37.5 )

16
( 40 )

6
( 15 )

3
( 7.5 )

0
( 0 )

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในขอ ข. ภาพการตูน พบวา ขอท่ี 5 ลักษณะ
ของภาพประณีต สวยงาม ชัดเจน มีศิลปะ นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ รอยละ 45
ขอท่ี 6 จํานวนภาพมีเพียงพอท่ีจะใหนักเรียนเพลิดเพลิน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด
คือ รอยละ 47.5 ขอท่ี 7 ภาพแสดงเรื่องราวใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่องไดด ีนักเรียนมีความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุด คือ รอยละ 45 และขอท่ี 8 ภาพดึงดูดความสนใจอยากใหอานเนื้อเรื่อง นักเรียนมี
ความคิดเห็นในระดับมาก คือ รอยละ 40
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ค. เนื้อเร่ือง

ขอ- ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ค. เนื้อเร่ือง จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
9. เนื้อเร่ืองมีความตอเนื่องกันอานแลวนัก

เรียนเขาใจเนื้อเร่ือง
16

( 40 )
18

( 45 )
6

( 15 )
0

( 0 )
0

( 0 )
10. การเขียนเร่ืองเปนลักษณะการตูนเขาใจเนื้อ

เร่ืองไดดีและนาอาน
16

( 40 )
18

( 45 )
6

( 15 )
0

( 0 )
0

( 0 )

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใน ขอ ค. เนื้อเรื่อง พบวา ขอท่ี 9 เนื้อเรื่องมี
ความตอเนื่องกันอานแลวนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่อง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ รอยละ 45
และขอท่ี 10 การเขียนเนื้อเรื่องเปนลักษณะการตูนใหเขาใจเนื้อเรื่องไดดีและนาอาน นักเรียนมี
ความคิดเห็นในระดับมาก คือ รอยละ 45
                      ง. การดําเนินเร่ือง

ขอ ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ง. การดําเนินเร่ือง จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
11. ดําเนินเร่ืองไดด ีเรียกรองความสนใจ จากนักเรียน

ตั้งแตเร่ิมเร่ืองจนจบ
19

( 47.5 )
14

( 35 )
7

( 7.5 )
0

( 0 )
0

( 0 )

12. ภาพและบทสนทนาทําใหเร่ืองดําเนินไปอยางนา
ติดตาม

12
( 30 )

15
( 37.5 )

13
( 32.5 )

0
( 0 )

0
( 0 )

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในขอ ง. การดําเนินเรื่อง พบวา ขอท่ี 11
 การดําเนินเรื่องไดด ี เรียกรองความสนใจจากผูอานตั้งแตเริ่มเรื่องจนจบ นักเรียนมีความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุดรอยละ 47.5 และขอท่ี 12 ภาพและบทสนทนาทําใหเรื่องดําเนินไปอยางนาติดตาม
นักเรียนมีความคิดเห็น ในระดับมากรอยละ 37.5

                       จ. คําศัพทที่ควรทราบ แบบฝกหัด
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ขอ ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จ. คําศัพทที่ควรทราบ แบบฝกหัด จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
13. คําศัพทที่ควรทราบทายเลม ทําใหนักเรียนรูจัก

คําศัพทมากที่สุด
13

( 32.5 )
16

( 40 )
11

( 27.5 )
0

( 0 )
0

( 0 )
14. แบบฝกหัดชวยพัฒนาทักษะดานภาษาไทยได 15

( 37.5 )
15

( 37.5 )
9

( 22.5 )
0

( 0 )
0

( 2.5 )

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในขอ จ. คําศัพทท่ีควรทราบ แบบฝกหัด พบ
วาขอท่ี 13 คําศัพทท่ีควรทราบทายเลมทําใหนักเรียนรูจักคําศัพทมากท่ีสุด นักเรียนมีความคิดเห็น
ในระดับมากคือ รอยละ 40  และขอท่ี 14 แบบฝกหัดชวยพัฒนาดานภาษาไทยได นักเรียนมี
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดและระดับมากเทากัน คือ รอยละ 37.5

                      ฉ. การใชภาษา

ขอ ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ฉ.การใชภาษา จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
จํานวน

( รอยละ )
15. การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 15

( 37.5 )
15

( 37.5 )
8

( 20 )
2

( 5 )
0

( 0 )
16. การใชภาษาสอดคลองกับภาพการตูนเปน

อยางดี
14

( 35 )
20

( 50 )
5

( 12.5 )
0

( 0 )
1

( 2.5 )
17. การเขียนสะกดการันตถูกตองตาม

หลักภาษาไทย
19

( 47.5 )
16

( 40 )
5

( 12.5 )
0

( 0 )
0

( 0 )

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในขอ ฉ. การใชภาษา พบวา ขอท่ี 15
การใชภาษาส่ือความหมายไดชัดเจน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดและระดับมากเทากัน
คือ รอยละ 37.5 ขอท่ี 16 การใชภาษาสอดคลองกับภาพการตูนเปนอยางดี นักเรียนมีความคิดเห็น
ในระดับมาก คือ รอยละ 50 และขอท่ี 17 การเขียนสะกดการันตถูกตองตามหลักภาษาไทย นักเรียน
มีความคิดเห็น ในระดับมากท่ีสุด รอยละ 47.5

                       ช. คุณคาและประโยชนที่ไดรับ
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ขอ ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ช. คุณคาและประโยชนที่ไดรับ จํานวน

 ( รอยละ )
จํานวน

 ( รอยละ )
จํานวน

 ( รอยละ )
จํานวน

 ( รอยละ )
จํานวน

 ( รอยละ )
18. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทย โดย

เฉพาะอยางย่ิงทักษะในการอาน
14

( 35 )
16

( 40 )
8

(20)
2

( 54 )
0

(0)
19. ชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน
16

(40 )
15

( 37.5 )
9

( 22.5 )
0

( 0 )
0

( 0 )
20. ชวยปลูกฝงคุณธรรมใหแกนักเรียน 15

( 37.5 )
12

( 30 )
13

( 32.5
0

( 0)
0

( 0

X = 39.625 X = 36.35 X = 19.5 X = 2.25 X = 0.375

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในขอ ช. คุณคาและประโยชนท่ีไดรับ พบวา
ขอท่ี 18 ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะในการอาน นักเรียนมี
ความคิดเห็นในระดับมาก คือ รอยละ 40 ขอท่ี 19 ชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ รอยละ 40 และขอท่ี 20 ชวยปลูกฝงคุณธรรมใหแก
นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ รอยละ 37.5

       เม่ือนําผลการวิเคราะหในแตละระดับความคิดเห็นมาหาคาเฉล่ียพบวา นักเรียน
กลุมทดลองตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ดวยอัตรารอยละ 39.625 ซ่ึงแสดงให
เห็นวานักเรียนสวนใหญ พอใจตอการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ใน
ระดับมากท่ีสุด
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                                                                           บทที่ 5
                                   สรุป   อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนโดยใชหนังสือ
การตูนเรื่องกับวิธีสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิต และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดย
ใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอม
กับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต กับนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ รวมท้ังศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง ท่ีมีตอหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ท่ีผูวิจัย
สรางขึ้น         ตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสารสิทธ์ิ
พิทยาลัย อ.บานโปง จ.ราชบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 2 หองเรียน รวมท้ังส้ิน
80 คน จัดเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 40 คน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน จํานวน 40 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ ประกอบดวยหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิต ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 94.89/81.08 แผนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต สําหรับกลุมท่ีสอนโดยใช
หนังสือประกอบการเรียนประเภทหนังสือการตูนเรื่องและกลุมท่ีสอนแบบปกติ  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทย ซ่ึงเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คาความ
ยากงาย ( p ) ระหวาง  0.2 – 0.8 มีคาอํานาจจําแนก ( r ) ตั้งแต 0.2 และมีคาความเช่ือม่ัน 0.75  แบบ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือ
การตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต จํานวน 20 ขอ
การดําเนินการทดลองเลือกแผนการวิจัยแบบ randomized  control  group  pretest – posttest  design
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนดวยหนังสือประกอบการ
เรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนดวยวิธีสอน
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แบบปกติใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบตัวแปรอิสระตัวเดียว( one way ANCOVA ) ใน
การคํานวณฐานขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS 11.00 for  Windows

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย

ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร     ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย    และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิต ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 94.89 / 81.08 แสดงวาหนังสือประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร    ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย    และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามสมมุติฐานของการวิจัย

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม มีรายละเอียดดังนี้  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลอง
ท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษยและพันทายนรสิงหถวายชีวิต เปนส่ือ กับกลุมควบคุมท่ีสอนโดยวิธีสอน
แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภท
หนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษยและพันทายนรสิงหถวายชีวิต เปนส่ือ
มีคาสูงกวากลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ จึงสรุปไดวา หนังสือการตูนเรื่องท่ี
สรางขึ้นทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนไดดีกวาวิธีสอนแบบปกติ
                    3. ผลการตอบแบบสอบถามเม่ือวิเคราะหดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี แลวคิดเปน
อัตราสวนรอยละใชระดับความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีการเลือกตอบในอัตรารอยละท่ีสูงท่ีสุด เม่ือนําผล
การวิเคราะหในแตละระดับความคิดเห็นมาหาคาเฉล่ียพบวา นักเรียนกลุมทดลองตอบแบบ
สอบถามความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ดวยอัตรารอยละ 39.625 ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียน
สวนใหญพอใจตอการสอนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูน
เรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต   ในระดับมากท่ีสุด

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนโดยใชหนังสือ

ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับ
ชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต กับวิธีสอนแบบปกติ สามารถนําไปสูการอภิปรายได
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ดังตอไปนี้
      1. จากผลการวิจัยพบวาหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย      ประเภทหนังสือ

การตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต มีประสิทธิภาพ
เทากับ 94.89/81.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
วราภรณ   อนุภาพศรีธาดา ( 2541 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการสรางหนังสือการตูนสงเสริมจริยธรรม
เรื่อง “ตอมคนดี” สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดหลวงปรีชากูล )
 จ.ปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวา หนังสือการตูนสงเสริมจริยธรรมเรื่อง “ตอมคนด”ี มีประสิทธิภาพ
80.48/80.57 และจันทิมา  ปล้ืมอารมณ ( 2542 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการสรางหนังสือการตูน
อานเสริมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เปนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางดาน
สติปญญา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา  จ.สงขลา  ผลการวิจัยพบวา หนังสือการตูนอานเสริมมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว คือ 100 /82.33  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว  ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะหนังสือการตูนนั้นเปนส่ือท่ี เขาใจงายและเรียกรองความสนใจของนักเรียนไดดีกวา
หนังสือท่ีมีแตขอความหรือตัวอักษรแตเพียงเดียว โดยเฉพาะหนังสือการตูนท่ีเปนเรื่องราว (comic)
ทําใหผูเรียนท่ีเรียนจากหนังสือการตูนสามารถเรียนรูไดเปนอยางด ีและยังทําใหจําไดแมนยํา  ท้ังนี้
หนังสือการตูนจะตองมีภาพตัวการตูน บทสนทนา บรรยากาศ และเนื้อเรื่อง ท่ีเราความสนใจ
เหมาะสมกับวัย มีการสอดแทรกความรู คุณธรรม จริยธรรมและความคิดสรางสรรค สามารถใช
เปนเครื่องมือในการปลูกฝงนิสัยรักการอานไดเปนอยางด ี อีกท้ังเด็กเกิดทักษะและความชํานาญใน
การอาน ชวยพัฒนาการเรียนการสอน พรอมท้ังไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอาน
หนังสือการตูนสงผลใหการเรียนของนักเรียนบรรลุผลจุดประสงคท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาว
ขางตนแสดงวาหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต มีประสิทธิภาพถึงระดับเกณฑท่ีกําหนดจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีคุณคาท่ีจะนําไปสอนนักเรียน

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนโดยใชหนังสือประกอบ
การเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย   และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิตกับวิธีการสอนแบบปกติ  ผลปรากฏวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยใช
หนังสือการตูนเรื่องมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงใชเวลาสอนท่ีเทากัน ( 12 คาบ ) เนื่องจากการใชหนังสือ
การตูนเรื่องเปนส่ือประเภทหนึ่งท่ีเด็กใหความสนใจ ภาพการตูนกอใหเกิดจินตนาการเขาถึงความรู
ท่ีผูสอนตองการถายทอด ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน และทําใหกิจกรรม
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การเรียนการสอนเปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  มีขั้นตอนการสอนท่ีชวยเพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจ วิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ไดด ีนักเรียนสามารถเรียนรูโดยการอานดวยตนเอง ชวยทําให
ผลการเรียนดีขึ้น เพราะหนังสือการตูนเรื่องท่ีสรางขึ้นสามารถถายทอดเหตุการณตลอดจนลําดับ
ความคิดตาง ๆ ใหผูเรียนเห็นไดอยางชัดเจน อยางเปนขั้นเปนตอน และหนังสือการตูนเรื่องกับวิชา
ภาษาไทยเปนส่ิงท่ีเราความสนใจของผูเรียนไดดีกวาวิธีการสอนแบบปกต ิ ผูเรียนเกิดความตื่นเตน
ในการรับรู สนใจบทเรียนตอเนื่อง สงผลใหการเรียนวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุนันทา  ตันเจริญ ( 2537 : บทคัดยอ ) ท่ีพบวานักเรียนท่ีเรียนดวยหนังสือการตูน
ของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 มีความรูเพ่ิมขึ้นและสูงกวาท่ีเรียนตามปกต ิและงานวิจัยของ
วิไลศักดิ ์ เหงาบุญมา ( 2535 : บทคัดยอ )   เรื่องท่ีใชหนังสือการตูนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 พบวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Sones1944 ; 238 (อาง
ถึงในสุนทร  เชยช่ืน , 2542 : 42 ) ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอานหนังสือการตูนเรื่องกับ
การอานแบบเรียนธรรมดาของนักเรียนเกรด 6 และเกรด 9 ผลการวิจัยปรากฏวา กลุมท่ีอานหนังสือ
การตูนเรื่อง ไดคะแนนสูงกวากลุมท่ีอานหนังสือเรียนธรรมดา รอยละ 10 ถึงรอยละ 30

สรุปไดวาการใชหนังสือการตูนเรื่อง ในการสอนวิชาภาษาไทยสามารถเพ่ิมพัฒนาการ
ในการเรียนรูของนักเรียนไดมากกวา วิธีสอนแบบปกติแสดงใหเห็นวา หนังสือการตูนเรื่องท่ี
สรางขึ้นทําใหนักเรียนมีพัฒนาทางการเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบปกติ

3. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นการเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทย  ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร   ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย    และพันทาย
นรสิงหถวายชีวิต พบวานักเรียนพอใจตอการเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย
ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงห
ถวายชีวิต ในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียน
วิชาภาษาไทย  ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร  ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย   และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต เปนวิธีการเรียนท่ีแปลกใหมสําหรับนักเรียน เม่ือเปรียบเทียบการเรียน
ตามปกติท่ีนักเรียนเคยชินกับการรับฟงความรูจากการอธิบาย ช้ีแจงจากครูผูสอนเปนสวนใหญ ผิด
กับการเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต  ท่ีมีกิจกรรมในบทเรียนท่ี
นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง มีการใหเนื้อหาความรู มีภาพประกอบดําเนินเรื่องราว มีตัว
การตูนท่ีสวยงามนาสนใจ ชวยใหเนื้อหาสนุกยิ่งขึ้น มีแบบฝก แบบเฉลยใหตรวจสอบ ทําให
นักเรียนมีโอกาสแกปญหาและตัดสินปญหาดวยตนเองอยางอิสระ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนักเรียน
ไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี   สวนวิธีการประเมินผลทายบทเรียนทําใหนักเรียนทราบ
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ความสามารถและความกาวหนาในการเรียนของตนเอง สงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ี
จะทํากิจกรรมการเรียนท่ีกําหนดให  ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
การเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอ
การเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต  เพราะวาหนังสือประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทยประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร    ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย   และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต ชวยใหเรียนรูเนื้อหาวิชาภาษาไทยไดรวดเร็วกวาแบบเรียนธรรมดา
การใชภาษาท่ีเขาใจงายสมวัย ทําใหสามารถอานทบทวนและทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาไดดวย
ตนเอง สงเสริมใหนักเรียนเกิดจินตนาการมากขึ้น เม่ือผูเรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียน  จะ
ชวยใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาท่ีนักเรียนชอบและสนใจเรียนมากขึ้น

เม่ือพิจารณาจากประสิทธิภาพ  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต จะเห็นไดวาผลงานท่ีสรางขึ้นนี้มี
ความสมบูรณสามารถนําไปใชสอนไดอยางดี

ขอเสนอแนะ
                   ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้

      1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชหนังสือประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่องมหากบิลวานร   ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย   และ
พันทายนรสิงหถวายชีวิต มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ ทําใหผูวิจัย
เห็นวาควรจะสงเสริมการสราง   และการใชหนังสือการตูนเรื่องแพรใหหลายยิ่งขึ้น เพ่ือเปน
ประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน    ครูผูสอนควรใหความสนใจและรวมมือกัน
ผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอนประเภทหนังสือการตูนเรื่อง เพราะนอกจากจะสรางบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนแลวยังกอใหเกิดการเรียนรูท่ีดี นักเรียนเกิดความเขาใจและจดจําเนื้อหาไดงาย
เปนการชวยผอนแรงครูผูสอนไดอีกดวย

      2. สามารถนําหนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสือการตูนเรื่อง
มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต ท่ีสรางขึ้นไปพัฒนาเสริม
การสอนวิชาภาษาไทยนอกเวลาเรียนได
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       3. หนังสือประกอบการเรียน ประเภทหนังสือการตูนเรื่องสามารถนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ไดอีกดวย ท้ังนี้เพราะวาหนังสือการตูนนั้นชวย
กอใหเกิดจินตนาการ มีภาพเขาใจงาย ชวยสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น

                       ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

      1. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการเรียนการสอนโดยการใชและไมใชหนังสือการตูน
เปนส่ือในระดับช้ันอ่ืน ๆ ได

      2. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการใชและไมใชหนังสือ
การตูนเรื่อง ในวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาวาการตูนมีอิทธิพลตอการเรียนวิชาตาง ๆ อยางไรบาง เชน
ในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต กลุมวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ เปนตน

      3. อาจศึกษาวิจัยการเรียนการสอนโดยใชและไมใชหนังสือการตูนเรื่องเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนในระดับตางกันกลาวคือ เด็กท่ี
มีความสามารถทางการเรียนในระดับสูง กลาง และต่ํา วาพัฒนาการการเรียนแตกตางกันหรือไม
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            รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย

1. อาจารยเสาวลักษณ    สิทธิธรรม             อาจารย 3 ระดับ 8 หัวหนาหมวดวิชา
                                                                                      ภาษาไทย  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
 2. อาจารยอําภาพันธ    ธานินทรธราธาร     อาจารย 3 ระดับ 8 หัวหนาหมวดวิชา
                                                                                      ภาษาไทย  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม

3. อาจารยตลับ    ฉลาดแพทย                อาจารย 2 ระดับ 7 หมวดวิชาภาษาไทย
                                                                                      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ผูเช่ียวชาญดานการตูน

1. อาจารยเสรภูมิ    วรนิมมานนท              อาจารยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
                                                                                     วิทยาเขตศาลายา นครปฐม
                  2. อาจารยวุฒิชัย    คณูวัฒนา               อาจารยพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
                  3. อาจารยชุติกานต  สังวาลยเดช                อาจารย 3 ระดับ 7
                                                                                      โรงเรียนสามพรานวิทยาคม
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แบบทดสอบกอนเรียน ( Pretest ) และหลังเรียน ( Posttest ) วิชาภาษาไทย ( จํานวน 60 ขอ )

จงเลือกคําตอบขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว

1. ผูแตงเรื่อง “มหากบิลวานร” นี้คือใคร
ก. พระสารประเสริฐ ข. สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ค. พระยาอุปกิตศิลปสาร ง. พระยาสีหราชฤทธิไกร

2. ขอใด มิใช ผลงานของผูแตงเรื่อง “มหากบิลวานร”
ก. หิโตปเทศ ข. หัวใจทอง
ค. สัมโมหนิทาน ง. ลัทธิของเพ่ือน

3. ขอใดเปนนามปากกาของผูแตง “มหากบิลวานร”
ก. ครูเทพ ข. กามนิต
ค. นาคะประทีป ง. เสฐียรโกเศศ

4. เรื่อง “มหากบิลวานร” นี้คัดมาจากหนังสืออะไร
ก. นิทานอีสป ข. นิทานชาดก
ค. นิทานโบราณคดี ง. สัมโมหนิทาน

5. เรื่อง “มหากบิลวานร” นี้แตงขึ้นเพ่ือจุดประสงคในขอใด
ก. เพ่ือความสนุกสนาน ข. เพ่ือแสดงพุทธประวัติ
ค. เพ่ือใชสอนธรรมะแกผูฟงทางออม ง. เพ่ือบันทึกเหตุการณกอนประวัติศาสตร

6. ขอใดเปนลักษณะคําประพันธของเรื่อง “มหากบลิวานร”
ก. เรื่องส้ัน ค. นิยาย
ค. ความเรียงรอยแกว ง. บทความ

7. นิทานชาดกเดิมแตงไวดวยภาษาใด
ก. บาลี ข. มอญ
ค. เขมร ง. ไทยโบราณ
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อานขอความนี้แลวตอบคําถาม ขอ 8 –10
                    “ฝายพระเจาพาราณสีไดทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวมีความฉลาดและมีความ
อุตสาหะ ชวยใหบริวารพนอันตรายไดอยางนั้น จึงทรงดําริวา เราไมควรท่ีจะฆาวานรพิเศษอยางนี้
เลย ครั้นเวลาเชาก็ทรงรับส่ังใหราชบุรุษผูกพะองทําแครขึ้นไปรับพระโพธิสัตวลงมา ใหนําไป
อาบน้ําในแมน้ํา  ใหคลุมกายพระโพธิสัตวดวยผาท่ียอมน้ําฝาด ใหดื่มน้ําฝาด ใหดื่มน้ําหวานอันมี
รสโอชาและใหทาน้ํามันท่ีเคี่ยวพันหน ใหนอนบนหลังชุมพา แลวทรงตรัสสรรเสริญปญญา และ
ความสามารถของพระโพธิสัตว”
8. พระเจาพาราณสีทรงช่ืนชมพญาวานรในส่ิงใด

ก. มีความรู ความสามารถ ข. มีความกลาหาญ ฉลาด
ค. มีความอดทน ความสามารถ ง. มีความเมตตา กรุณา ตอบริวาร

9. พระเจาพาราณสี ไมได ทรงยกยองพญาวานรในขอใด
ก. ความฉลาด ข. ความเสียสละ
ค. ความสามารถ ง. ความมุงม่ันตั้งใจจริง

10. เหตุใดพระเจาพาราณสีจึง ไม ทรงฆาพญาวานร
ก. เพราะมีสติปญญาเปนเลิศ ข. เพราะมีความสํานึกในการเปนหัวหนา
ค. เพราะมีเมตตากรุณาตอพญาวานร ง. เพราะมีความละอายและเกรงกลัวตอบาป

11. คํา “ราชบุรุษ” ไดแกบุคคลประเภทใด
ก. พระเจาแผนดิน ข. ขุนนาง
ค. ทหารรักษาพระองค ง. คนรับใชของพระเจาแผนดิน

12. คํา  “พะอง” คือ อะไร
ก. บันได ข. ไมพาด
ค. ไมค้ํายัน ง. ลําไมไผสําหรับพาดขึ้นตนไมตางบันได

13. คํา “ชุมพา” ในท่ีนี้หมายความวาอะไร
ก. แกะ ข. แพะ
ค. สัตวส่ีเทาคลายแกะ ง. เครื่องปูลาดทําดวยหนังสัตวส่ีเทาคลายแกะ

14. คํา “บริษัทบริวาร” หมายความวาอยางไร
ก. ผูรับใช ข. ผูคอยคุมกัน
ค. ผูใหคําปรึกษา ง. ผูแวดลอม
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15. เม่ือพญาวานรรูวาจะเกิดทุกขภัยแกบริวารไดส่ังการอยางไร
ก. ส่ังใหเตรียมอพยพไปหากินท่ีอ่ืน
ข. ส่ังใหเก็บผลมะมวงท่ียื่นไปทางน้ํากินเสียกอน
ค. ส่ังใหลงไปอยูบนพ้ืนดิน เพ่ือหลบภัย
ง. ส่ังใหมาเก็บมะมวงเฉพาะเวลากลางคืน

16. พระเจาพาราณสี ทรงมีคุณธรรมในขอใด
ก. ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ข. ความฉลาด
ค. ความเมตตา ง. ความเสียสละ

17. พญาวานรมีพฤติกรรมท่ีนายกยองอยางไร
ก. บําบัดภัยท่ีเกิดขึ้นแกบริวารของตน
ข. ดํารงอยูในสันติธรรม
ค. ใชวาจาสุภาพออนโยน
ง. แกปญหาท่ีเกิดขึ้นแกบริวารอยางมีประสิทธิภาพ

18. มหากบิลวานรชวยเหลือฝูงวานรแตถูกวานรเทวทัตกล่ันแกลงจนถึงแกความตาย สอดคลองกับ
คําพังเพยใด
      ก. หมองูตายเพราะงู ข. ตีงูใหกากิน
      ค. สุนัขลอบกัด ง. โปรดสัตวไดบาป
19. นิทานชาดกเรื่องมหากบิลวานรจบเรื่องแบบใด

ก. วางโครงเรื่องใหผูประพฤติช่ัวถูกลงโทษ
ข. แสดงหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
ค. สรางความแปลกใจใหแกผูอาน
ง. พรรณนาฉากใหเกิดบรรยากาศท่ีซาบซ้ึง

20. เรื่องมหากบิลวานรใหสารัตถะท่ีสําคัญท่ีสุดอยางไร
ก. การเนรคุณเปนพฤติกรรมของคนช่ัว
ข. ความละโมบกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต
ค. พระเจาแผนดินไมรักษาธรรมจะทําใหประชาชนเดือดรอน
ง. หัวหนาตองขจัดภัยดวยความเสียสละจะทําใหแกบริวารของตน
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21. “พระเจาพาราณสีไดใหน้ํามันที่เคี่ยวไดพันหน ทามหากบิลวานร” ขอความท่ีพิมพตัวหนา
ตองการเนนส่ิงใด

ก. กล่ินหอม ข. รสชาติตองใจ
ค. ประสิทธิภาพในการรักษาโรค ง. คุณภาพในการบํารุงถนอมผิว

22. พระโพธิสัตวทรงมีคุณธรรมดานใดมากท่ีสุด
ก. ความเสียสละ ข. ความอดทน
ค. ความเมตตา ง. ความกลาหาญ

23. วานรเทวทัต กระทําช่ัวรายแกพญาวานรเพราะขาดคุณธรรมขอใด
ก. เมตตากรุณา ข. หิริโอตตัปปะ
ค. สติสัมปชัญญะ ง. กตัญูกตเวที

24. พญาวานรมีบริวารกี่ตัว
ก. 8 หม่ืนตัว ข. 8 หม่ืน 5 พันตัว
ค. ประมาณ 8 หม่ืนตัว ง. ประมาณ 8 หม่ืน 5 พันตัว

25. เรื่องมหากบิลวานรเปนตัวอยางท่ีดีในเรื่องใด
ก. ความกตัญู ข. ความเสียสละ
ค. ความกลาหาญ ง. ความอุตสาหะ

26. บทความเรื่องส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษยเรียบเรียงโดยหนวยงานใด
ก. สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ
ข. สํานักงานสารนิเทศ ผูบัญชาการทหารสูงสุด
ค. สํานักงานกรมประชาสัมพันธ
ง. กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

27. หนวยงานใดตั้งอยูท่ีวังสวนกุหลาบ
ก. สนง. สารนิเทศ ข. สนง. กองประชาสัมพันธ
ค. สนง. ปฏิบัติการสารนิเทศ ง. สนง. ปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ

28. เดิมบทความนี้ไดเรียบเรียงขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายใด
ก. เพ่ือทําบทละครวิทยุ
ข. เพ่ืออานทางวิทยุกระจายเสียง
ค. เพ่ือถือเปนตําราทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
ง. เพ่ือเผยแพรวิชาความรูใหกับประเทศโดยตรง
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29. ขอใดสัมพันธกัน
ก. อานทางวิทยุ  รายการเพ่ือแผนดินไทย
ข. อานทางวิทยุ  รายการเพ่ือแผนดินทอง
ค. อานทางวิทยุ  รายการเพ่ือแผนดินธรรม
ง. อานทางวิทยุ  รายการเพ่ือสันติภาพ

30. ขอใดเปนลักษณะคําประพันธของเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”
ก. เรื่องส้ัน ข. นิยาย
ค. บทความ ง. ความเรียงรอยแกว

31. บทความเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ใชโวหารชนิดใดเปนสวนมาก
ก. อธิบาย ข. พรรณนา
ค. บรรยาย ง. ส่ังสอน

32. การอนุรักษส่ิงแวดลอมจะรณรงคผานส่ือชนิดใดจะไดผลดีท่ีสุด
ก. หนังสือพิมพ ข. หนังสือ
ค. วิทยุ ง. โทรทัศน

33. มลพิษจากส่ิงแวดลอมคืออะไร
ก. ส่ิงท่ีเปนพิษตอรางกาย ข. น้ําเนาเสียและอากาศเปนพิษ
ค. ส่ิงท่ีเปนพิษตอรางกาย จิตใจ และสังคม   ง. สารพิษจากผลิตภัณฑการเกษตร

34. การพัฒนาประเทศทางวิทยการและเทคโนโลยีทําใหประเทศตองเผชิญกับภัยดานใดเปนพิเศษ
ก. โรคภัยไขเจ็บ  ข. ประชากรลนประเทศ
ค. ส่ิงแวดลอมเปนพิษ ง. ปญหาสังคม

35. ขอใด มิใช สาเหตุส่ิงแวดลอมเปนพิษ
ก. ส่ิงแวดลอมทําใหเจ็บปวยไมมีเรี่ยวแรง
ข. ส่ิงแวดทําใหเกิดความหวาดกลัวกังวล
ค. ส่ิงแวดลอมทําใหสังคมเลวลง
ง. ส่ิงแวดลอมสอนใหเรารูจักการเลียนแบบธรรมชาติ

36. อากาศเสียเกิดจากขอใดมากท่ีสุด
ก. ควันไอเสียรถยนต ข. การเผาขยะในบาน
ค. การเผาศพ ง. การตัดไมทําลายปา
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37. สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษสาเหตุใดสําคัญท่ีสุด
ก. การขยายเมืองอยางรวดเร็ว
ข. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ค. การเพ่ิมจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว
ง. การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร

38. เราจะปลูกฝงเด็ก ๆ และเยาวชนอยางไร ในการรักษาส่ิงแวดลอม
ก. บํารุงรักษาตนไมโดยใสปุยเคมี
ข. ส่ิงของท่ีไมใชประโยชนควรนําไปฝง
ค. รูจักบํารุงรักษาส่ิงแวดลอมเฉพาะบริเวณท่ีอยูอาศัย
ง. สอนใหรูสึกหวงแหนและรักษาธรรมชาติ

39. ในฐานะเราเปนเยาวชนจะชวยรักษาส่ิงแวดลอมอยางไร
ก. จัดตั้งโรงเผาขยะ

       ข. ท้ิงขยะใหถูกท่ี
       ค. สรางบอบําบัดน้ําเสีย
       ง. เดินขบวนประทวงโรงงานท่ีปลอยสารพิษ
40. วิธีท่ีชวยบรรเทาใหอากาศเสียนอยลงไดแกขอใด

ก. ขับรถสวนตัวไปทํางาน ข. สวมผาคาดจมูกเม่ือออกจากบาน
ค. ไมกําจัดขยะดวยการเผา ง. เปดเครื่องปรับอากาศเพ่ือใหเกิดความเย็นสบาย

41. ประเทศไทยไดรับการกลาวถึงวา กําลังพัฒนาไปสูความเปนประเทศลักษณะใด
ก. มหาอํานาจทางเกษตรกรรม ข. เกษตรและอุตสาหกรรม
ค. มหาอํานาทางอุตสาหกรรม ง. อุตสาหกรรมใหม

42. ปญหาการใชท่ีดินอยางไมเปนระเบียบแบบแผนเกิดจากสาเหตุใด
ก. การขยายตัวเมืองอยางรวดเร็ว ข. การเพ่ิมขึ้นของยานพาหนะ
ค. การสรางเขื่อน ง. การขาดแคลนดานสาธารณูปโภค

43. การใชปุยและยาฆาแมลงจัดอยูในสาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษประเภทใด
ก. การขยายจํานวนอยางรวดเร็วของประชากร
ข. การขยายตัวเมืองอยางรวดเร็ว
ค. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ง. การเกษตรกรรม
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44. ใครแตงรอยกรองเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ค. พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ
ง. พระยาอุปกิตศิลปสาร

45. งานพระนิพนธท่ีสําคัญเรื่องใดท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษ
ก. รุไบยาต ข. นรางกุโรวาท
ค. สรอยคอท่ีหายไป ง. จดหมายเหตุลาลูแบร

46.  เรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” คัดมาจากหนังสือใด
ก. โคลงภาพพระราชประวัติ ข. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ค. โคลงภาพโบราณ ง. นิทานโบราณ

47. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับจุดประสงคของการแตงเรื่อง“พันทายนรสิงหถวายชีวิต” นี้
ก. เพ่ือใหระลึกถึงบุคคลสําคัญ
ข. เพ่ือใหไดเห็นถึงวีรกรรมของบุคคลท่ีเราช่ืนชม
ค. เพ่ือใหเห็นถึงความกลาหาญของบรรพบุรุษท่ีมีตอชาติ
ง. เพ่ือใหเห็นถึงตัวอยางท่ีดีของขาราชการผูมีความรับผิดชอบสูง

48. เรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” แตงดวยคําประพันธชนิดใด
ก. กาพยยานี   ข. กลอนเสภา
ค. กลอนสุภาพ   ง. โคลงส่ีสุภาพ

49. เรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” ใชโวหารใดเดนชัดท่ีสุด
ก. พรรณนา   ข. บรรยาย
ค. อุปมา   ง. เทศนา

50. โคลงส่ีสุภาพบาทหนึ่ง ๆ มีกี่วรรค
ก. 1 วรรค ข. 2 วรรค                    ค. 3 วรรค                     ง. 4 วรรค

51. คําเอกในการแตงโคลงส่ีสุภาพผอนผันใหใชคําในขอใดได
ก. คําเปน   ข. คําตาย
ค. คําโทโทษ   ง. คําเอกโทษ

52. “เปรียบเงาซ่ึงติดตอย ตามตน นั้นฤา” จากบทประพันธบทนี้ คําวา ติด ใชแทนรูปวรรณยุกตใด
ก. วรรณยุกตเอก     ข. วรรณยุกตโท
ค. วรรณยุกตตร ี       ง. วรรณยุกตจัตวา
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53. ตําแหนงพันทายสิงหมีหนาใด
ก. คนใหจังหวะในการพายเรือพระท่ีนั่ง
ข. คนถือหางเรือพระท่ีนั่ง
ค. ฝพายเรือพระท่ีนั่ง
ง. คนเหเรือพระท่ีนั่ง

54. “ค้ํา” มีความหมายตรงกับขอใด
ก. ยึดไว ข. ดึงไว
ค. เหนี่ยวไว ง. ยันไว

55. “คลองคดโขนเรือค้ํา  ขัดไมหักสลาย ฯ” หมายความวาอยางไร
ก. ลําคลองวกวน ทําใหโขนเรือชนกิ่งไมหัก
ข. ลําคลองมีน้ําเช่ียว   ทําใหโขนเรือชนกิ่งไมหัก
ค. โขนเรือคด  เพราะชนกิ่งไมหัก
ง. ลําคลองวกวน ทําใหทายเรือชนกิ่งไมหัก

56. “หัวกับโขนเรือตอง คูเสนทําศาลฯ” หมายความวาอยางไร
ก. หัวเรือหรือโขนเรือนํามาทําเปนศาล
ข. นําหัวเรือและทายเรือมาทําเปนศาล
ค. นําศีรษะกับโขนเรือมาตั้งคูกันบนศาล
ง. นําศีรษะกับโขนเรือมาฝงไวท่ีศาล

57. คําในบาทใดท่ีกอความสะเทือนใจมากท่ีสุด
ก. คลองคดโขนเรือค้ํา ขัดไมหักสลาย
ข. จําส่ังเพชฌฆาตฟน ฟาดเกลา
ค. พันทายตกประหมาส้ิน สติคิด
ง. ศาลสืบกฤติคุณเคา คติไวในสยาม

นักเรียนอานคําประพันธบทท่ี 3 แลวตอบคําถามขอ 58 – 59
ภูบาลบําเหน็จให โทษถนอม  ใจนอ

พันไมยอมอยูยอม มอดมวย
พระโปรดเปล่ียนโทษปลอม ฟนรูป แทนพอ
พันกราบทูลทัดดวย ทานท้ิงประเพณี
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58. พระเจาเนือมีพระราชวินิจฉัย โทษของพันทายนรสิงหอยางไร
ก. ไมมีความผิด เพราะไมมีเจตนา
ข. ไมมีความผิด เพราะเหตุสุดวิสัย
ค. มีความผิด แตทรงพระกรุณาเปล่ียนโทษ เปนฟนรูปปนแทน
ง. มีความผิด แตพระราชทานอภัยโทษให

59. พระเจาแผนดินมีพระราชวินิจฉัยครั้งท่ีสองเกี่ยวกับการกระทําของพันทายนรสิงหอยางไร
ก. ลงโทษภาคทัณฑ ข. ลงโทษริบทรัพย
ค. ลงโทษถอดออกจากตําแหนง ง. ลงโทษฟนคอรูปปนแทน

60. ขอเตือนใจคนไทยท้ังชาต ิในเรื่องนี้คือขอใด
ก. ความรักชาติ ข. ความกตัญูตอผูมีคุณ
ค. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ง. ความกลาหาญมานะบากบ่ัน
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เฉลยคําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
                                                         กอนเรียนและหลังเรียน 60 ขอ

1. ก 21. ก 41. ง
2. ข 22. ก 42. ก
3. ค 23. ง 43. ค
4. ง 24. ค 44. ค
5. ค 25. ข 45. ง
6. ค 26. ข 46. ค
7. ก 27. ง 47. ง
8. ข 28. ข 48. ง
9. ง 29. ก 49. ค
10. ง 30. ค 50. ข
11. ง 31. ค 51. ข
12. ง 32. ค 52. ข
13. ง 33. ค 53. ข
14. ง 34. ค 54. ง
15. ข 35. ง 55. ก
16. ค 36. ก 56. ค
17. ก 37. ค 57. ข
18. ง 38. ง 58. ข
19. ข 39. ข 59. ง
20. ง 40. ค 60. ค
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ตารางท่ี 8 ตารางพิมพเขียวแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง
                 มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต จํานวน 60 ขอ
เร่ืองมหากบิลวานร
                จุดประสงคท่ี 1 นักเรียนสามารถบอกประวัติผูแตงและผลงานท่ีสําคัญของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 1,2,3 ประเมินดานความจํา
                จุดประสงคท่ี 2 นักเรียนสามารถบอกท่ีมาของเรื่องและจุดมุงหมายในการแตงเรื่องได
ประกอบดวยขอ 4,5 ประเมินดานความจํา
               จุดประสงคท่ี 3 นักเรียนสามารถบอกคําประพันธของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 6,7 ประเมินดานความจํา
               จุดประสงคท่ี 4 นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 8,9,10 ประเมินดานความเขาใจ
               จุดประสงคท่ี 5 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําศัพทได
ประกอบดวยขอ 11,12 , 13 ประเมินดานความเขาใจ
              จุดประสงคท่ี 6 นักเรียนสามารถบอกลักษณะผูนําท่ีดีในเรื่องได
ประกอบดวยขอ 15 , 16, 17 ประเมินดานการวิเคราะห
               จุดประสงคท่ี 7 นักเรียนสามารถวิจารณตัวละครในเรื่องได
ประกอบดวยขอ 18, 21 , 22 และ 23 ประเมินดานการวิเคราะห
              จุดประสงคท่ี 8  นักเรียนสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องได
ประกอบดวยขอ 19 , 20 , 24 และ 25 ประเมินดานความเขาใจ
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ตารางท่ี 8 ( ตอ )
เร่ือง ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
                จุดประสงคท่ี 1 นักเรียนสามารถบอกประวัติผูแตงและผลงานท่ีสําคัญของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 27 ประเมินดานความจํา
                จุดประสงคท่ี 2 นักเรียนสามารถบอกท่ีมาของเรื่อง และจุดมุงหมายในการแตงเรื่องได
ประกอบดวยขอ 26 , 28 และ 29 ประเมินดานความจํา
                จุดประสงคท่ี 3 นักเรียนสามารถบอกคําประพันธของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 30, 31 ประเมินดานความเขาใจ
               จุดประสงคท่ี 4 นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 32       ประเมินดานการสังเคราะห
                  33 และ 34  ประเมินดานความเขาใจ
              จุดประสงคท่ี 5 นักเรียนสามารถบอกขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมจากเรื่องได
ประกอบดวยขอ 35 ,36 และ 37 ประเมินดานความเขาใจ
                           36 , 39 และ 40 ประเมินดานการสังเคราะห
             จุดประสงคท่ี 6 นักเรียนสามารถบอกขอคิดวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอมได
ประกอบดวยขอ 41  ประเมินดานความจํา
                         42 , 43 ประเมินดานการวิเคราะห
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ตารางท่ี 8 ( ตอ )

เร่ือง พันทายนรสิงหถวายชีวิต
                 จุดประสงคท่ี 1 นักเรียนสามารถบอกประวัติผูแตงและผลงานท่ีสําคัญของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 44,45 ประเมินดานความจํา
                 จุดประสงคท่ี 2 นักเรียนสามารถบอกท่ีมาของเรื่องและจุดมุงหมายในการแตงเรื่องได
ประกอบดวยขอ 46,47 ประเมินดานความจํา
                จุดประสงคท่ี 3 นักเรียนสามารถบอกคําประพันธของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 48 ประเมินดานความเขาใจ
                           49 ประเมินดานการวิเคราะห
               จุดประสงคท่ี 4 นักเรียนสามารถบอกลักษณะแผนผังโคลงส่ีสุภาพได
ประกอบดวยขอ 50 ประเมินดานความเขาใจ
               จุดประสงคท่ี 5 นักเรียนสามารถบอกขอบังคับของโคลงส่ีสุภาพได
ประกอบดวยขอ 51 , 52 ประเมินดานความเขาใจ
              จุดประสงคท่ี 6 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําศัพทได
ประกอบดวยขอ 54 ประเมินดานความเขาใจ
              จุดประสงคท่ี 7 นักเรียนสามารถถอดคําประพันธจากเรื่องได
ประกอบดวยขอ 55,56 และ 57 ประเมินดานความเขาใจ
               จุดประสงคท่ี 8 นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญของเรื่องได
ประกอบดวยขอ 58 , 59 ประเมินดานการวิเคราะห
               จุดประสงคท่ี 9 นักเรียนสามารถบอกขอคิดท่ีไดจากเรื่องได
ประกอบดวย 60 ประเมินดานความเขาใจ
                จุดประสงคท่ี 10 นักเรียนสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องได
ประกอบดวยขอ 53 ประเมินดานความเขาใจ
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จํานวนขอคําถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย จํานวน
60 ขอ ประกอบดวยเรื่องมหากบิลวานร จํานวน 25 ขอ ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย  จํานวน 18 ขอ
และพันทายนรสิงหถวายชีวิต   จํานวน 17 ขอ

การท่ีจํานวนขอในแตละเรื่องตางกันเปนเพราะเนื้อหาในบทเรียนมากนอยตางกันตาม
ลําดับการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง 3 เรื่องของนักเรียน จะประเมิน 2 ครั้ง คือ กอนเรียน
เพ่ือดูความรูพ้ืนฐานกอนเรียน ใชเวลา 1 คาบ 50 นาที  หลังจากท่ีเรียนเนื้อหาจบท้ัง 3 เรื่อง ใชเวลา
ในการทดสอบ 1 คาบ 50 นาที การใหคะแนนใหโดยตอบแบบทดสอบถูก 1 ขอ ได 1 คะแนน จาก
จุดประสงคการเรียนรู
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ตารางการหาตัวอยางในการวิจัย
ตารางท่ี 9 ตารางคาเฉล่ียของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท 102 ใน

      ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2544

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
1
2
3
4
5
6
7

55
55
54
52
51
52
53

67.04
62.98
60.81
60.23
59.75
58.96
60.42

6.67
10.25
8.54
8.43
7.28
9.02
7.87

51
50
49
49
50
49
49

84
82
82
89
80
79
81

Total 372 61.51 8.70 49 89

ตารางวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( one – way ANOVA ) ของประชากร
Sum  of  Squares df Mean  Square F Sig

Between Groups 2470.192 6 411.699 5.871 .000
Withim  Groups

Total
25594.765
28064.957

365
371

70.123

*P < 0.05
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD. ของฟชเชอร ( Fisher )

(I) ROOM (J) ROOM Mean Difference (I-J) Std.Error Sig. 95%Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

1 2 4.05* 1.60 0.12 .91 7.19
3 6.22* 1.60 .000 3.07 9.38
4 6.81* 1.62 .000 3.62 9.99
5 7.29* 1.63 .000 4.09 10.49
6 8.07* 1.62 .000 4.89 11.26
7 6.62* 1.62 .000 3.45 9.79

2 1 -4.05* 1.60 .012 -7.19 -.91
3 2.17 1.60 .178 -.99 5.32
4 2.75 1.62 .090 -.43 5.94
5 3.24* 1.63 .048 3.56E-02 6.44
6 4.02 1.62 .014 .84 7.21
7 2.57 1.61 .112 -.60 5.74

3 1 -6.22* 1.60 .000 -9.38 -3.07
2 -2.17 1.60 .178 -5.32 .99
4 .58 1.63 .720 -2.62 3.78
5 1.07 1.64 .513 -2.15 4.29
6 1.85 1.63 .255 -1.35 5.05
7 .40 1.62 .805 -2.78 3.58

4 1 -6.81* 1.62 .000 -9.99 -3.62
2 -2.75 1.62 .090 -5.94 .43
3 -.58 1.63 .720 -3.78 2.62
5 .49 1.65 .769 -2.76 3.73
6 1.27 1.64 .440 -1.96 4.50
7 -.18 1.63 .910 -3.40 3.03

5 1 -7.29* 1.63 .000 -10.49 -4.09
2 -3.24* 1.63 .048 -6.44 -3.56E-02
3 -1.07 1.64 .513 -4.29 2.15
4 -.49 1.65 .769 -3.73 2.76
6 .78 1.65 .635 -2.46 4.03
7 -.67 1.64 .684 -3.90 2.56
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ตารางท่ี 10 ( ตอ )

(I) ROOM (J) ROOM Mean Difference (I-J) Std.Error Sig. 95%Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

6 1 -8.07* 1.62 .000 -11.26 -4.89
2 -4.02* 1.62 .014 -7.21 -.84
3 -1.85 1.63 .255 -5.05 1.35
4 -1.27 1.64 .440 -4.50 1.96
5 -.78 1.65 .635 -4.03 2.46
7 -1.45 1.63 .374 -4.67 1.76

7 1 -6.62* 1.61 .000 -9.79 -3.45
2 -2.57 1.61 .112 -5.74 .60
3 -.40 1.62 .805 -3.58 2.78
4 .18 1.63 .910 -3.03 3.40
5 .67 1.64 .684 -2.56 3.90
6 1.45 1.63 .374 -1.76 4.67

ตารางท่ี 11 แสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       105

  เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชหนังสือการตูนเรื่องกับ
                   วิธีสอนแบบปกติ จํานวน 80 ขอ

    คาความยากงายและคาอํานาจจําแนก
ขอท่ี p r q(1-p) pq ขอท่ี p r q(1-p) pq

1 0.775 0.45 0.225 0.174 21 0.82 0.2 0.2 0.16
2 0.8 0.4 0.2 0.16 22 0.725 0.25 0.275 0.199
3 0.75 0.4 0.25 0.188 23 0.775 0.2 0.225 0.174
4 0.775 0.45 0.225 0.174 24 0.725 0.2 0.275 0.199
5 0.525 0.75 0.475 0.249 25 0.65 0.4 0.35 0.228
6 0.65 0.6 0.35 0.227 26 0.75 0.3 0.25 0.188
7 0.775 0.45 0.225 0.174 27 0.625 0.55 0.375 0.234
8 0.625 0.45 0.375 0.234 28 1 0 0 0
9 0.75 0.3 0.25 0.188 29 1 0 0 0

10 0.425 0.75 0.575 0.244 30 0.775 0.45 0.225 0.174
11 0.725 0.35 0.275 0.199 31 0.775 0.25 0.225 0.174
12 0.8 0.4 0.2 0.16 32 0.375 0.4 0.625 0.234
13 1 0 0 0 33 0.775 0.25 0.225 0174
14 0.40 0.2 0.6 0.24 34 0.775 0.4 0.225 0.174
15 0.55 0.5 0.45 0.247 35 0.7 0.6 0.3 0.21
16 0.75 0.5 0.25 0.188 36 0.675 0.7 0.325 0.219
17 0.95 -0.05 0.025 0.023 37 0.775 0.45 0.225 0.174
18 1 0 0 0 38 1 0 0 0
19 0.8 0.2 0.2 0.16 39 0.8 0.3 0.2 0.16
20 0.5 0.6 0.5 0.258 40 0.775 0.25 0.225 0.174

ตารางท่ี 11 ( ตอ )
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คาความยากงายและคาอํานาจจําแนก

ขอท่ี p r q(1-p) pq ขอท่ี p r q(1-p) pq
41 0.7 0.2 0.3 0.21 61 0.55 0.5 0.45 0.248
42 0.975 -0.05 0.025 0.023 62 0.475 0.35 0.525 0.249
43 0.975 -0.05 0.025 0.023 63 0.975 -0.05 0.025 0.023
44 0.45 0.2 0.55 0.248 64 0.975 0 0.025 0.023
45 0.75 0.5 0.25 0.188 65 0.775 0.35 0.225 0.174
46 1 0 0 0 66 0.975 -0.05 0.025 0.023
47 0.525 0.2 0.475 0.249 67 0.775 0.2 0.225 0.174
48 0.55 0.2 0.45 0.247 68 0.8 0.35 0.2 0.16
49 0.925 -0.05 0.075 0.069 69 0.575 0.35 0.425 0.244
50 0.675 0.3 0.325 0.219 70 0.75 0.3 0.25 0.188
51 0.775 0.45 0.225 0.174 71 0.525 0.25 0.475 0.249
52 0.7 0.3 0.3 0.21 72 0.75 0.4 0.25 0.188
53 0.625 0.4 0.375 0.234 73 0.95 -0.1 0.05 0.048
54 0.8 0.4 0.2 0.16 74 1 0 0 0
55 0.7 0.2 0.3 0.21 75 0.95 0 0.05 0.048
56 0.6 0.4 0.4 0.24 76 0.925 0.05 0.075 0.069
57 0.775 0.45 0.225 0.174 77 0.7 0.5 0.3 0.21
58 0.7 0.3 0.3 0.21 78 0.975 -0.05 0.025 0.023
59 0.275 0.25 0.725 0.199 79 1 0 0 0
60 0.575 0.25 0.425 0.244 80 0.975 -0.05 0.025 0.023

ตารางท่ี 12  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกกลุมสูง ( H ) กลุมต่ํา ( L ) และคาอํานาจจําแนก
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ขอ H L r ขอ H L r
1 20 11 0.45 21 18 14 0.2
2 20 12 0.4 22 17 12 0.25
3 19 11 0.4 23 17 13 0.2
4 20 11 0.45 24 16 12 0.2
5 18 3 0.75 25 18 10 0.4
6 19 7 0.6 26 18 12 0.3
7 20 11 0.45 27 18 7 0.55
8 17 8 0.45 28 20 20 0
9 18 12 0.3 29 20 20 0
10 16 1 0.75 30 19 10 0.45
11 18 11 0.35 31 18 13 0.25
12 20 12 0.4 32 10 2 0.4
13 20 20 0 33 18 13 0.25
14 10 6 0.2 34 19 11 0.4
15 16 6 0.5 35 20 8 0.6
16 20 10 0.5 36 20 7 0.7
17 19 20 0.05 37 20 11 0.45
18 20 20 0 38 20 20 0
19 18 14 0.2 39 19 13 0.3
20 16 4 0.6 40 18 13 0.25

ตารางท่ี 12 ( ตอ )
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ขอท่ี H L r ขอท่ี H L r
41 16 12 0.2 61 16 6 0.5
42 19 20 -0.05 62 13 6 0.35
43 18 20 -0.05 63 19 20 -0.05
44 11 7 0.2 64 19 19 0
45 20 10 0.5 65 19 12 0.35
46 20 20 0 66 18 19 -0.05
47 12 8 0.2 67 17 13 0.2
48 13 9 0.2 68 20 13 0.35
49 18 19 -0.05 69 15 8 0.35
50 16 10 0.3 70 18 12 0.3
51 20 11 0.45 71 13 8 0.25
52 17 11 0.3 72 19 11 0.4
53 17 9 0.4 73 18 20 -0.1
54 20 12 0.4 74 20 20 0
55 15 11 0.2 75 19 19 0
56 16 8 0.4 76 19 18 0.05
57 20 11 0.45 77 19 9 0.5
58 17 11 0.3 78 19 20 -0.05
59 8 3 0.25 79 20 20 0
60 14 9 0.25 80 19 20 -0.05

ตารางท่ี 13 แสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชา
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ภาษาไทยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชหนังสือการตูน
เรื่องกับวิธีสอนแบบปกติ จํานวน 60 ขอ

ขอที่ p r q(1-p) pq
1 0.775 0.45 0.225 0.174
2 0.8 0.4 0.2 0.16
3 0.75 0.4 0.25 0.188
4 0.775 0.45 0.225 0.174
5 0.525 0.75 0.475 0.249
6 0.65 0.6 0.35 0.227
7 0.775 0.45 0.225 0.174
8 0.625 0.45 0.375 0.234
9 0.75 0.3 0.25 0.188

10 0.425 0.75 0.575 0.244
11 0.725 0.35 0.275 0.199
12 0.8 0.4 0.2 0.16
13 0.40 0.2 0.6 0.24
14 0.55 0.5 0.45 0.247
15 0.75 0.5 0.25 0.188
16 0.8 0.2 0.2 0.16
17 0.50 0.6 0.5 0.25
18 0.82 0.2 0.2 0.16
19 0.725 0.25 0.275 0.199
20 0.775 0.2 0.225 0.174
21 0.725 0.2 0.275 0.199
22 0.65 0.4 0.35 0.228
23 0.75 0.3 0.25 0.188
24 0.625 0.55 0.375 0.234
25 0.775 0.45 0.225 0.174
26 0.775 0.25 0.225 0.174
27 0.375 0.4 0.625 0.234
28 0.775 0.25 0.225 0.174
29 0.775 0.4 0.225 0.174
30 0.7 0.6 0.3 0.21
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ตารางท่ี 13 ( ตอ )

ขอ p r q(1-p) pq
31 0.675 0.7 0.352 0.219
32 0.775 0.45 0.225 0.174
33 0.8 0.3 0.2 0.16
34 0.775 0.25 0.225 0.174
35 0.7 0.2 0.3 0.3
36 0.45 0.2 0.55 0.55
37 0.75 0.5 0.25 0.25
38 0.525 0.2 0.475 0.475
39 0.55 0.2 0.45 0.45
40 0.675 0.3 0.325 0.325
41 0.775 0.45 0.225 0.225
42 0.7 0.3 0.3 0.3
43 0.625 0.4 0.375 0.375
44 0.8 0.4 0.2 0.2
45 0.7 0.2 0.3 0.3
46 0.6 0.4 0.4 0.4
47 0.775 0.45 0.225 0.225
48 0.7 0.3 0.3 0.3
49 0.275 0.25 0.725 0.725
50 0.575 0.25 0.425 0.425
51 0.55 0.5 0.45 0.248
52 0.475 0.35 0.525 0.249
53 0.775 0.35 0.225 0.174
54 0.775 0.2 0.225 0.174
55 0.8 0.35 0.2 0.16
56 0.575 0.35 0.425 0.244
57 0.75 0.3 0.25 0.188
58 0.525 0.25 0.475 0.249
59 0.75 0.4 0.25 0.188
60 0.7 0.5 0.3 0.21

ตารางท่ี 14  SPSS 11.0 for  windown และสรุปคา S2
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N             Valid 40
                Missing 0
Mean 47.0000
Std.  Deviation 6.78233
Variance 46.00000

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 35.00 2 5.0 5.0 5.0

36.00 1 2.5 2.5 7.5
40.00 4 10.0 10.0 17.5
41.00 2 5.0 5.0 22.5
42.00 4 10.0 10.0 32.5

43.00 4 10.0 10.0 42.5
45.00 2 5.0 5.0 47.5
46.00 2 5.0 5.0 52.5
47.00 2 5.0 5.0 57.5
48.00 1 2.5 2.5 60.0
49.00 1 2.5 2.5 62.5
50.00 1 2.5 2.5 65.0
51.00 1 2.5 2.5 67.5
53.00 3 7.5 7.5 75.0
54.00 1 2.5 2.5 77.5
55.00 3 7.5 7.5 85.0
56.00 3 7.5 7.5 92.5
57.00 2 5.0 5.0 97.5
58.00 1 2.5 2.5 100.0
Total 40 100.0 100.0

การคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
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การหาความเช่ือม่ัน ( Reliability ) ของขอสอบ โดยใชสูตร K.R. 20 ของ
Kuder  Richardson

rtt =   n         [ 1 - Σpq ]
                                                     n – 1                S2

=     60        [ 1 – 12.205 ]
                                                      59                46

=    1.017    [ 1 – 0.2735 ]
=    1.017 x 0.735
=    0.75

ตารางท่ี 15 คาประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) ของหนังสือการตูนเรื่องกับกลุมทดลอง 3 คน
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คนท่ี คะแนนแบบฝก
( 33 คะแนน )

คะแนนแบบทดสอบ
( 60 คะแนน )

1 32.5 45
2 32 47
3 29.5 45

Σx 94 137

E1    =  C  x   100
           N        A
       =  94  x   100

                       3         33
                  =   94.95

E2     =    S   x   100
                       N          T
                 =  137  x   100
                       3          60
                 =    94.95 / 79.58

       E1/ E2  = 94.95 / 79.58

ตารางท่ี 16 คาประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) ของหนังสือการตูนเรื่องกับกลุมทดลอง 9 คน
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คนท่ี คะแนนแบบฝก
( 33 คะแนน )

คะแนนแบบทดสอบ
( 60 คะแนน )

1 32 47
2 30.5 51
3 32 49
4 32.5 47
5 31.5 45
6 32.5 44
7 31.5 49
8 30 49
9 32 50

Σx 284.5 431

E1    =  C  x  100
                      N        A

      =  284.5  x   100
                      9              33
                 =   95.79

E2    =   S   x   100
                      N         T
                 =  431  x  100
                      9          60
                  =   79.81

E1/ E2  = 95.79 / 79.81

ตารางท่ี 17  คาประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) ของหนังสือการตูนเรื่องกับกลุมทดลอง 40 คน
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คนท่ี คะแนนแบบฝก
( 33 คะแนน )

คะแนนแบบทดสอบ
( 60 คะแนน )

คนท่ี คะแนนแบบฝก
( 33 คะแนน )

คะแนนทดสอบ
( 60 คะแนน )

1 32.5 49 21 32 44
2 32.5 43 22 29 44
3 30 45 23 32.5 46
4 32.5 43 24 32.5 47
5 32 51 25 29 43
6 32 50 26 30.5 45
7 32.5 57 27 31 45
8 32.5 57 28 32.5 47
9 31 57 29 32.5 48

10 27 54 30 32 47
11 32.5 57 31 28 41
12 31.5 58 32 32.5 39
13 32 57 33 32 44
14 32 56 34 31.5 47
15 31 52 35 32 45
16 32.5 55 36 32 39
17 30.5 52 37 30 45
18 30 52 38 31 44
19 27 53 39 31.5 48
20 32 54 4 33 46

Σx 1252.5 1946

E1    =  C   x  100
                      N        A
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      =  1252.5  x   100
                      40              33
                =   94.89

E2   = S   x   100
                   N          T
               =  1946  x  100
                    40          60
               =   81.08

E1/ E2  = 94.89 / 81.08

ตารางท่ี 18 แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องกับวิธีสอนแบบปกติ
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นักเรียนคนท่ี กลุมทดลอง กลุมควบคุม
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน

1 40 51 23 37
2 28 44 16 24
3 30 52 24 28
4 42 52 19 28
5 25 45 23 40
6 31 45 31 38
7 36 48 25 31
8 39 46 21 31
9 38 46 26 32
10 32 45 20 30
11 22 48 27 27
12 35 46 32 37
13 31 46 30 41
14 31 48 27 42
15 30 50 25 42
16 38 47 21 25
17 24 45 26 41
18 39 48 35 34
19 34 49 14 34
20 31 52 20 30
21 35 49 27 37
22 35 45 27 30
23 35 46 22 36
24 31 51 29 37
25 33 48 38 44
26 38 48 20 37
27 36 47 36 27

ตารางท่ี 18 ( ตอ )
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นักเรียนคนท่ี กลุมทดลอง กลุมควบคุม
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน

28 38 50 27 32
29 40 50 40 35
30 39 50 35 43
31 31 49 22 26
32 36 48 18 27
33 27 50 20 39
34 33 43 29 34
35 31 42 13 42
36 27 43 16 3
37 33 46 14 45
38 26 44 11 40
39 29 45 35 31
40 23 40 27 37

คะแนนเฉลี่ย 32.8 47.18 24.78 34.60
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

5.75 2.88 7.11 5.77

ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนท้ัง 2 กลุม แบบ one way  ANCOVA
คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 for  windown
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N
VAR00001   .00 40

                     1.00 40

    Dependent  Variable  VAR00002

Source Type  III  Sum  of
Squares

df Mean  Square F Sig

Corrected  Model 3145.020a 2 1572.510 76.934 .000
Intercept 4691.487 1 4691.487 229.527 .000

VAR00003 57.407 1 57.407 2.809 .098
VAR00001 1785.041 1 1785.041 87.331 .000

Error 1573.868 77 20.440
Total 138953.000 80

Corrected  Total 4718.88 79

ตารางท่ี 20 ผลการประเมินแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของหนังสือการตูนเรื่อง
“มหากบิลวานร ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย และพันทายนรสิงหถวายชีวิต
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ของผูเช่ียวชาญดานภาษา

ขอ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือการตูนเรื่อง ผูเช่ียว
ชาญ

คาเฉลี่ย

ก. ลักษณะรูปเลมและการจัดรูปเลม 1 2 3
1. ขนาดและความหนาของหนังสือการตูนเหมาะสมกับนักเรียน

ในการจับถือไดอยางสะดวก
+1 +1 +1 +1

2. การเย็บเลมของหนังสือการตูนแนนหนา + +1 +1 +1
3. แบบปกดึงดูดใจทําใหนักเรียนอยากอาน 1 +1 +1 +1
4. คุณภาพของกระดาษท่ีใชวาดภาพการตูนมีความทนทาน +1 +1 +1 +1
5. การจัดรูปแบบเปนภาพการตูนชวยใหนักเรียนอานเนื้อหา

ไดงาย
+1 +1 +1 +1

6. การจัดหนาและการจัดภาพมีความประณีต +1 +1 +1 +1
7. ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับระดับของนักเรียน +1 +1 +1 +1
8. ตัวอักษรในการตูนสวยงาม อานงายและชัดเจนสําหรับ

นักเรียน
+1 +1 +1 +1

9. การบรรจุคําพูดหรือขอความในแตละชองมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1
ข. ภาพการตูน

10. ลักษณะของภาพประณีต สวยงาม ชัดเจนมีศิลปะ +1 +1 +1 +1
11. ขนาดของภาพเหมาะสมกับหนากระดาษและขนาดของ

ตัวอักษร
+1 +1 +1 +1

12. จํานวนภาพมีเพียงพอท่ีจะใหนักเรียนเพลิดเพลิน +1 +1 +1 +1
13. ภาพแสดงเรื่องราวใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่องไดดี +1 +1 +1 +1
14. ภาพดึงดูดความสนใจใหนักเรียนอยากอานเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 +1

ค. เนื้อเร่ือง
15. เนื้อเรื่องมีเอกภาพไมซับซอนงายตอการทําความเขาใจ +1 +1 +1 +1
16. เนื้อเรื่องมีความตอเนื่องกันอานแลวนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 +1
17. การเขียนเรื่องเปนลักษณะการตูนเขาใจเนื้อเรื่องไดดีและ

นาอาน
+1 +1 +1 +1

ตารางท่ี 20 ( ตอ )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       121

ขอ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือการตูนเรื่อง ผูเช่ียวชาญ คาเฉลี่ย
1 2 3

ง.การดําเนินเร่ือง
18. ดําเนินเรื่องไดดี เรียกรองความสนใจจากนักเรียนต้ังแตตน

จนจบ
+1 +1 +1 +1

19. ภาพและบทสนทนาทําใหเรื่องดําเนินไปอยางนาติดตาม +1 +1 +1 +1
จ. คําศัพทที่ควรทราบ  แบบฝกหัด  และกิจกรรมเสนอแนะ

20. คําศัพทท่ีควรทราบทายเลมทําใหนักเรียนรูจักคําศัพทข้ึน +1 +1 +1 +1
21. แบบฝกหัดชวยพัฒนาทักษะดานภาษาไทยได +1 +1 +1 +1
22. กิจกรรมเสนอแนะชวยใหนักเรียนสนุกสนานและฝกใหมี

ความรับผิดชอบ
+1 +1 +1 +1

ฉ.การใชภาษา
23. การใชภาษาเหมาะสมกับระดับของนักเรียน +1 +1 +1 +1
24. การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน +1 +1 +1 +1
25. การใชภาษาสอดคลองกับภาพการตูนเปนอยางดี +1 +1 +1 +1
26. การเขียนสะกดการันตถูกตองตามหลักภาษาไทย +1 +1 +1 +1

ช.คุณคาและประโยชนที่ไดรับ
27. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทยโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งทักษะในการอาน
+1 +1 +1 +1

28. ชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน +1 +1 +1 +1
29. ชวยปลูกฝงคุณธรรมใหแกนักเรียน +1 +1 +1 +1
30. ชวยใหนักเรียนรักการอานหนังสือมากข้ึน +1 +1 +1 +1

  แผนการสอนกลุมควบคุม
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วิชาภาษาไทย       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
   เร่ือง  มหากบิลวานร

คาบเรียนที ่1 – 2 แผนที่ 1

1. สาระสําคัญ
นิทานชาดกเปนเรื่องท่ีอาศัยเคาเรื่องจากชาดก เนื้อหาของชาดกจะเปนเรื่องราวของ

พระพุทธเจาท่ีมีมาในชาติกอน ๆ  การอานวรรณกรรมประเภทนี้ ผูอานตองจับใจความสําคัญ
วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และประเมินคาเรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล จึงจะชวยใหผูอาน
เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของวรรณกรรม
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2. 1 จุดประสงคปลายทาง   
        นักเรียนอานวรรณกรรมประเภทนิทานชาดกไดอยางมีวิจารณญาณ โดยแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิเคราะห วิจารณ เรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล
2.2 จุดประสงคนําทาง   นักเรียนสามารถ

1. บอกประวัติผูแตงและผลงานท่ีสําคัญของผูแตงเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
2. บอกท่ีมาของเรื่องและจุดมุงหมายในการแตงเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
3. บอกลักษณะคําประพันธของเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
4. อธิบายความหมายของคําศัพท เรื่อง “มหากบิลวานร” ได
5. สรุปใจความสําคัญของเรื่อง “มหากบิลวานร” ได

3. เนื้อหา
ประวัติผูแตง    พระสารประเสริฐ ( ตร ี นาคะประทีป )

   เกิดเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 4
   มิถุนายน 2488

ผลงานดานวรรณกรรม  หิโตปเทศ   สมญาภิธานรามเกียรติ์  ลัทธิของเพ่ือน  กามนิต
     สัมโมหนิทาน

ที่มาของเร่ือง   นิทานชาดกเรื่อง มหากบิลวานร  คัดมาจากหนังสือ
   “สัมโมหนิทาน”
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จุดมุงหมาย   เพ่ือใหเห็นคุณธรรมของผูท่ีเปนหัวหนาซ่ึงจะตองเฉลียวฉลาด
                                                         เสียสละเพ่ือประโยชนสุขของบริวาร

ลักษณะคําประพันธ   แตงเปนนิทานชาดก

4. การจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
นักเรียนดูรูปภาพท่ีมหากบิลวานรใชปลายเถาวัลยขางหนึ่งผูกกับตนไมไวและใชปลาย

อีกขางหนึ่งผูกเขากับเอวตนเองแลวกระโดดกลับมายังตนมะมวง แตเถาวัลยส้ันไปเล็กนอยจึงตอง
เหยียดตัวยึดกิ่งมะมวงไว แลวใหบริวารไตหลังตนขามฟากไป

แลวสนทนากับนักเรียน เรื่อง “มหากบิลวานร”เกี่ยวกับภาพเพ่ือใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นจากภาพ นักเรียนไดอะไรจากภาพนี้

ขั้นดําเนินการสอน
1. นักเรียนอานประวัติของพระสารประเสริฐ ( ตร ี นาคะประทีป ) จากหนังสือเรียนวิชา

ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 แลวใหนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับประวัติและผลงานของ
พระสารประเสริฐ

2.นักเรียนอานนําเรื่อง “มหากบิลวานร” จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 2 หนา 121 แลวใหนักเรียนชวยกันสรุปถึงท่ีมาของเรื่อง จุดมุงหมายในการแตง และ
ลักษณะคําประพันธในเรื่อง “มหากบิลวานร”

- ท่ีมาของเรื่อง “มหากบิลวานร” เปนตอนหนึ่งในหนังสือสัมโมหนิทาน ของพระสาร
ประเสริฐ ( ตร ี นาคะประทีป ) เปนผูเรียบเรียง

    - จุดมุงหมายในการแตงเพ่ือใหเห็นคุณธรรมของผูเปนหัวหนาซ่ึงจะตองประกอบดวย
ความเฉลียวฉลาดและความเสียสละ เพ่ือประโยชนสุขของผูอยูในปกครอง

   - ลักษณะคําประพันธ แตงเปนนิทานชาดกโดยใชนิทานชาดกส่ังสอนธรรมะ ถือวา
ชาดกเปนคัมภีรท่ีสําคัญยิ่ง ซ่ึงเปนเรื่องมนุษยหรืออมนุษย หรือสัตวท่ีอยูในโลกของเรานี้ก็ได มีท้ัง
ฝายคุณธรรมและอธรรม เรื่องราวมักดําเนินไปโดยฝายท่ีมีคุณธรรมไดรับความทุกขยากลําบาก
นานัปการจากฝายอธรรม แตในท่ีสุดฝายคุณธรรมจะไดชัยชนะฝายอธรรมพายแพ

3. นักเรียนอานในใจ เรื่อง”มหากบิลวานร” ตั้งแตตนจนจบ โดยใหอานอยางพินิจ ซ่ึง
เปนการอานอยางละเอียด เพ่ือจับใจความสําคัญของเรื่อง และเพ่ือไมใหสับสนควรใหอานจับใจ
ความสําคัญท่ีละยอหนาตามลําดับ โดยใหเขียนใจความสําคัญของแตละยอหนาลงในสมุด
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4. ใหนักเรียนชวยกันหาคําศัพทและความหมายของคําศัพทในเรื่อง ใครหาไดใหมา
เขียนบนกระดานดํา แลวใหนักเรียนจดบันทึกลงสมุด

ขั้นสรุป
นักเรียนชวยกันเลาเรื่องยอ “มหากบิลวานร” ดวยปากเปลา เสร็จแลวใหทํา

แบบฝกหัดท่ี 1

5. ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. หนังสือเรียนภาษาไทย ท 203 ท204 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เลม 2
2. รูปภาพมหากบิลวานร

6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและความตั้งใจของนักเรียนในการชวยกันหาท่ีมาของเรื่อง

จุดมุงหมายในการแตง และลักษณะคําประพันธของเรื่อง
2. สังเกตการใชภาษาในการเลาเรื่อง
3. ซักถามเกี่ยวกับใจความสําคัญใหนักเรียนตอบปากเปลา
4. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 1

แบบฝกหัด
          เร่ือง มหากบิลวานร

แบบฝกหัดที่ 1 นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ
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1. พญาวานรมีช่ือวาอะไร อาศัยอยูท่ีไหน……………………………………………………………
2. พญาวานรตนนี้ นับวาเปนผูนําท่ีมีอํานาจ นักเรียนทราบไดอยางไร………………………………
3. ส่ิงใดแสดงใหเห็นวาพญาวานรมีพละกําลังมาก………………………………………………….
4.ในสถานท่ีนั้นมีตนไมชนิดใดขึ้นอยู ตนไมนั้นมีลักษณะอยางไร เกี่ยวของกับเรื่องประการใด……
5. พญาวานรหรือพระโพธิสัตวเปนผูเห็นการณไกล ไดพยายามปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกหมูคณะ
อยางไร ปองกันไดหรือไม เพราะอะไร……………………………………………………………
6. สาเหตุของอันตรายท่ีเกิดขึ้นนี้ถือวาเปนขอบกพรองของพญาวานรหรือเปนเหตุสุดวิสัย เพราะ
เหตุใด………………………………………………………………………………………………..
7. มนุษยในสมัยนั้น รูจักตนไมในทองเรื่องหรือไม นักเรียนทราบไดจากตอนใด…………………...

        เฉลยคําตอบแบบฝกหัดที่ 1
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1. มหากบิลวานร อาศัยอยูในปาหิมพานต
2. มีบริวารจํานวนมากถึง 8 หม่ืนตัว ปองกันภัยอันตรายอันเกิดแกบริวารไดสําเร็จ และมีคุณธรรมมี
ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
3. กระโดดไกลได 100 วา
4. มีตนมะมวง มีกิ่งกานสาขาเปนพุมงาม สัณฐานคลายยอดแหงภูเขามีผลโตเทาหมอ มีรสหวาน
โอชาและมีกิ่งหอม กิ่งหนึ่งทอดไปทางบก ผลหลนไกลตน กิ่งหนึ่งทอดไปทางน้ํา ผลหลนลงในน้ํา
สวนอีก 2 กิ่งหลน ไมไกลตน เกี่ยวของกับเรื่องน้ํา เพราะวาเปนส่ิงนําภัยมาสูวานร ซ่ึงทําใหพระ
โพธิสัตวตองทําหนาท่ีเปนหัวหนาท่ีด ีสละชีวิตของตนเพ่ือบริวานรจนตองตายไป
5. รูวาลูกมะมวงจะนําภัยมาสูฝูงวานร จึงส่ังบริวารใหเก็บผลมะมวงกิ่งท่ีทอดไปทางน้ํากินใหหมด
แตก็ปองกันไมได เพราะมีมะมวงสุก 1 ผล ท่ีเหลืออยู มดแดงทํารังหุมเอาไว ฝูงวานรไมเห็น พอ
มะมวงสุกก็หลนลงน้ํา จึงทําใหเกิดเหตุรายขึ้นกับบริวารท้ังหลาย
6. เปนเหตุสุดวิสัยเพราะมดแดงทํารังหุมเอาไว ฝูงวานรจึงไมเห็น
7. พวกทหารและพระเจาพาราณสี ไมทราบ ทราบแตพรานปา จะเห็นไดจากตอนท่ีวา “พระเจา
พาราณสีดํารัสถามขาราชการท้ังหมด ก็ไมมีผูใดจัก อํามาตยผูหนึ่งจึงกราบทูลวา ถามพรานปาคงจะ
ทราบ พระเจาพาราณสีจึงดํารัสส่ังใหเรียกพรานปามาถาม พรานปาทูลวา ผลมะมวง”

          แผนการสอนกลุมควบคุม
           วิชาภาษาไทย      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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              เร่ือง มหากบิลวานร
           คาบเรียนที ่3 – 4                   แผนที่ 2

1. สาระสําคัญ
นิทานชาดกเปนเรื่องท่ีอาศัยเคาเรื่องจากชาดก เนื้อหาของชาดกจะเปนเรื่องราวของ

พระพุทธเจาท่ีมีมาในชาติกอน ๆ  การอานวรรณกรรมประเภทนี้ ผูอานตองจับใจความสําคัญ
วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และประเมินคาเรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล จึงจะชวยใหผูอาน
เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของวรรณกรรม
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
                        แสดงความคิดเห็นวิเคราะห เรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล และบอกขอคิดหรือ
คติธรรมท่ีอยูในเรื่องได

2.2 จุดประสงคนําทาง     นักเรียนสามารถ
       1. บอกลักษณะผูนําท่ีดีในเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
       2.วิจารณตัวละครในเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
       3. บอกขอคิดและคติธรรมท่ีไดจากเนื้อเรื่อง “มหากบิลวานร” ได

3. เนื้อหา
1. เรื่อง “มหากบิลวานร” จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ท203 – ท 204 เลม 2 หนา

121 – 124 เปนเรื่องของพระโพธิสัตวผูทรงบําเพ็ญคุณธรรม ซ่ึงผูเปนหัวหนาตองมีวิจารณญาณ มี
ความเฉลียวฉลาด เสียสละเพ่ือประโยชนสุขแกผูอยูในปกครอง

2. ขอคิดและคติธรรมท่ีไดจากเรื่อง
คือ การเปนผูนําจะตองมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีสติปญญา มีคุณธรรม มีความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ

4. การจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง “มหากบิลวานร” เพ่ือเปนการทบทวนจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       128

การเรียนเม่ือครั้งท่ีแลว
ขั้นดําเนินการสอน
1. ครูแบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม ใหแตละกลุมศึกษาคนควาในหัวขอตอไปนี้

กลุมท่ี 1    หาคุณธรรมสําคัญท่ีไดจากการอานเรื่อง “มหากบิลวานร”
     กลุมท่ี 2   บอกลักษณะของบริวารท่ีดีในเรื่อง “มหากบิลวานร”

                  กลุมท่ี 3    บอกลักษณะของผูนําท่ีดีในเรื่อง “มหากบิลวานร”
                  กลุมท่ี 4    แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตัวละครในเรื่อง “มหากบิลวานร”

                                    กลุมท่ี5    บอกขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “มหากบิลวานร”
เม่ือทุกกลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรียบรอยแลวใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมานํา
เสนอผลงานหนาช้ันกลุมละประมาณ 5 นาที ซ่ึงผูฟงสามารถซักถามและเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติมได เสร็จแลวสงรายงานการศึกษาคนควาท่ีครู

ขั้นสรุป
นักเรียนสรุปเนื้อหาของเรื่อง “มหากบิลวานร” เปนรายบุคคล โดยการสุมเรียกนักเรียน

2-3 คน และครูเขียนคําตอบของนักเรียนลงในแผนชารต แลวนักเรียนบันทึกผลสรุป ลงสมุดพรอม
ทําแบบฝกหัดท่ี 2
5. ส่ือการเรียนการสอน

1. หนังสือเรียนภาษาไทย ท203 ท 204 เลม 2
2. แบบฝกหัดท่ี 2

6. การวัดผลและประเมินผล
1.  การรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียนแตละกลุม
2.  ตรวจรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียน
3. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 2
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แบบฝกหัดที่ 2 นักเรียนเติมคําศัพทในชองวางใหมีความหมายตามท่ีกําหนดใหในวงเล็บ โดยเขียน
คําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. พนักงานเก็บมะมวงไป……..พระเจาพาราณสี (ให)
2. พรานปา……………………วาผลมะมวงอยูท่ีปาหิมพานต ( บอก)
3. พระเจาพาราณสี……………ในรสมะมวงนั้น (ชอบใจ)
4. พระองคทรงเชือดมะมวง…….. (กิน)
5. พระเจาพาราณสี……………..ฝูงวานร (มองเห็น)
6. พระเจาพาราณสี…………….วาเราไมควรฆาวานรพิเศษ (คิด)
7. พระโพธิสัตว………………เปนพญาวานร (เกิด)
8. แลว………………………ฝูงลิงอยูบนตนมะมวงมาก (บอก) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       130

เฉลยแบบฝกหัดที่ 2

1. ถวาย
2. ทูล
3. ทรงพอพระทัย
4. เสวย
5. ทอดพระเนตรเห็น
6. ทรงดําริ
7. เสวยพระชาติ
8. ตรัสบอก
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    แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย                                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

                                                                      เร่ือง ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
                 คาบเรียนที ่1 – 2    แผนที่ 3

1. สาระสําคัญ
การอานบทความผูอานจะตองมีความเขาใจ ในลักษณะงานเขียน บทความ สามารถ

จับใจความสําคัญ ตีความ แสดงความคิดเห็นไดถูกตอง ตรงตามจุดประสงคของผูเขียน จะชวยให
การอานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
       เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ มีความรัก ความหวงแหน

ธรรมชาติ และเขาใจเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม
2.2 จุดประสงคนําทาง

1. บอกประวัติผูแตงและงานเขียนท่ีสําคัญของผูแตงเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”
ได

2. บอกท่ีมาและจุดมุงหมายในการเขียนเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย “  ได
3. บอกลักษณะคําประพันธในเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ได
4. จับใจความสําคัญเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ได

3. เนื้อหา
เรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท 203 ท 204 เลม 2 หนา

127 – 130
ประวัติ      สํานักงานสารนิเทศ สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด

     - 17 กรกฎาคม 2511 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
        การจิตวิทยาแหงชาต ิ( กจช. ) ขึ้นโดยฝากการบังคับบัญชาไวกับกอง
        บัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต ( บก. ปค. ) ซ่ึงมีสํานักงานคณะ
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                                            กรรมการปฏิบัติจิตวิทยาแหงชาต ิ( สจช. ) อยูท่ีวังสวนกุหลาบ
          - ตอมาในป พ.ศ. 2514 ไดยายสํานักงานคณะกรรมการการปฏิบัติ

   จิตวิทยาแหงชาต ิจากวังสวนกุหลาบไปอยูในบริเวณสวนรื่นฤด ี อัน
   เปนท่ีตั้งของบก.ปค. ( กอ. รมน. ปจจุบัน )

           - 30 ตุลาคม 2516 กจช. ส้ินสภาพไปโดยปริยาย เนื่องจากการ
                                                 เปล่ียนแปลงรัฐบาลภายหลังเหตุการณวันมหาวิปโยค ( 14 ต.ค. 16 )
            - 12 มีนาคม  2516 ครม. ไดมีมติใหตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ

             จิตวิทยาแหงชาติขึ้นใหม และยาย สจช. จากสวนรื่นฤดีไปอยูท่ี
                                                 อาคารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย(ททท.) ใกลเวทีมวยราชดําเนิน
                                                 และไดมีการเปล่ียนแปลงโยกยายอีกหลายครั้งจนกระท่ังปจจุบันเม่ือ
                                                 18 กรกฎาคม 2534 ไดจัดใหมีพิธีการโอนกิจการสจว. สสน. ใหแก
                                                 สปท. บก. ทหารสูงสุดโดยมีการเปล่ียนช่ือ จาก สน.ลก. กจว. เปน
                                                 สํานักงานสารนิเทศ ( สสน. ) วันท่ี 13 ส.ค. 19 ถือเปนวันสถาปนา
                                                 ของ สสน. ซ่ึงกําเนิดจาก กจว. ปจจุบัน สสน. อยูท่ีอาคาร 604
                                                 บริเวณสนามเสือปา

ที่มาของเร่ือง           เดิมเปนบทความเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใชสําหรับอานทางวิทยุ
                                                 กระจายเสียงในรายการ “เพ่ือแผนดินไทย”

 ลักษณะคําประพันธ      เขียนเปนลักษณะบทความ
จุดมุงหมายในการแตง     เพ่ือใชสําหรับอานทางวิทยุกระจายเสียงในรายการ

                                                           “เพ่ือแผนดินไทย”

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูนําภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงแวดลอม เชน ภาพน้ําในแมน้ําลําคลองเนาเหม็น ภาพการ

ท้ิงขยะไมเปนท่ี ภาพการเผาซังขาวในทองนา ฯลฯ มาใหนักเรียนดูแลวสนทนากับนักเรียนเรื่อง
“ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ตอจากนั้นครูก็บอกกับนักเรียนวา วันนี้เราจะเรียนเรื่อง “ส่ิงแวดลอม
กับชีวิตมนุษย”

ขั้นดําเนินการสอน
1. นักเรียนอานประวัติของสํานักงานสารนิเทศ  สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด แลวให

นักเรียนชวยกันสรุป
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2. นักเรียนอาน นําเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” จากหนังสือเรียนภาษาไทย เลม 2
หนา127 แลวใหชวยกันสรุปถึงท่ีมา จุดมุงหมาย และลักษณะคําประพันธในการแตงเรื่อง “ส่ิงแวด
ลอมกับชีวิตมนุษย”

- ท่ีมาของเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” เปนบทความเพ่ือใชอานทางวิทยุ
กระจายเสียงในรายการ “เพ่ือแผนดินไทย” ของสํานักงานสารนิเทศ  สํานักงานผูบัญชาทหารสูงสุด

- จุดมุงหมาย    เพ่ือช้ีใหเห็นสาเหตุและการแกไขปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ซ่ึงกําลังเปนท่ีหวงใยท่ัวโลกในปจจุบัน

- ลักษณะคําประพันธ   เปนลักษณะบทความ ซ่ึงการอานบทความเรื่องนี ้นัก
เรียนตองสังเกตวิธีเริ่มตนหรือท่ีเรียกวาความนําบทความ วิธีดําเนินความ ตลอดจนวิธีสรุป นอกจาก
นี้ควรสังเกตวิธีอธิบายความและวิธีการนําเสนอใหผูอานตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม
และรวมมือกันกระทําหนาท่ีในการควบคุมอนุรักษส่ิงแวดลอมใหคงอยูตอไป

3. นักเรียนอานในใจเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ตั้งแตตนจนจบ โดยจับใจความ
สําคัญของเรื่อง และเพ่ือไมใหสับสนควรใหอานจับใจความสําคัญทีละยอหนาไปตามลําดับ ซ่ึงมีอยู
ท้ังหมด 9 ยอหนา โดยใหเขียนใจความสําคัญของแตละยอหนาลงในสมุดทํากิจกรรม

ขั้นสรุป
นักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาของเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” แลวเขียนลงในสมุดทํา

กิจกรรมมาใหครูตรวจ และทําแบบฝกหัดท่ี 1
5. ส่ือการเรียนการสอน

1. ภาพปญหาท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมตาง ๆ
2. หนังสือเรียนภาษาไทย ท 203 ท 204 เลม 2
3. แบบฝกหัดท่ี 1

6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากการชวยกันหาท่ีมา จุดมุงหมาย และลักษณะคําประพันธ ในการแตงเรื่อง

“ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”
2. ตรวจสมุดทํากิจกรรมของนักเรียนทุกคน

 3. การพูดสรุปเนื้อหาเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”
4. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 1
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แบบฝกหัด
เร่ือง ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย

แบบฝกหัดที่ 1 นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. คําวา มลพิษจากส่ิงแวดลอมหมายความวาอยางไร……………………………………………..
2. ผลกระทบจากส่ิงแวดลอมเปนพิษท้ังทางตรงหรือทางออม ไดแกอะไรบาง…………………..
3. จงสรุปอยางส้ัน ๆ วา สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ ไดแกอะไรบาง………………….
4. จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น มีผลตอส่ิงแวดลอมอยางไร……………………………………….
5. หนาท่ีสําคัญของมนุษย ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดแกอะไร…………………………………
6. เราควรจัดการกับวัสดุเหลือใช จากกิจการอุตสาหกรรมอยางไร จึงจะไมกอใหเกิดปญหา
ส่ิงแวดลอม………………………………………………………………………………………….
7.     เด็ก ๆ และเยาวชนควรไดรับการปลูกฝงอยางไร เพ่ือจะไดตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอม
ตลอดไปในชีวิต…………………………………………………………………………………….
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 1

1. หมายถึง ส่ิงแวดลอมท่ีทําใหสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคมเลวลง
2. ผลกระทบทางตรง คือ เกิดมาจากฝมือของมนุษย เชน การท้ิงขยะลงในน้ํา ลําคลอง ทําใหน้ํา

เสียหรือการท้ิงขยะไวท่ีอ่ืน ๆ ก็จะสงกล่ินเหม็น
ผลกระทบทางออม คือ เกิดจากการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จะมีการปลอยของ
เสียตาง ๆ เชน ควันเสียจากทอไอเสียรถยนต การใชสารเคมีตาง ๆ

3. (1) การเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็วของประชากร
(2) การขยายตัวเมืองอยางรวดเร็ว
(3) การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

4. ทําใหมนุษยตองใชทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น ถาใชอยางไมประหยัด ก็จะทําใหทรัพยากรหมดไป
ได

5. ตองรวมมือกันในการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง
6. ควรนําไปประยุกตใชใหมใหเกิดประโยชนไดมากท่ีสุด สวนท่ีทําประโยชนไมได ก็ทําลายเสีย
7. ควรปลูกฝงแตเด็ก ๆ ใหรูจักธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควรจะช้ีใหเห็นประโยชนของธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม และควรช้ีใหเห็นโทษของการไมชวยกันรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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แผนการสอนกลุมควบคุม
      วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
                         เร่ือง  ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
       คาบเรียนที ่3 – 4 แผนที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานบทความผูอานจะตองมีความเขาใจในลักษณะงานเขียน บทความ สามารถจับใจ

ความสําคัญ ตีความ แสดงความคิดเห็นไดถูกตอง ตรงตามจุดประสงคของผูเขียน จะชวยใหการ
อานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
  เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ มีความรัก ความหวงแหน

ธรรมชาติและเขาใจเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม
2.2 จุดประสงคนําทาง นักเรียนสามารถ

  1. บอกขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  ได
  2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  ได
  3. เขียนคําขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษเรื่อง ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  ได
  4. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  ได

3. เนื้อหา
1. เรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  จากหนังสือเรียนภาษาไทย  ท 203 ท 204

เลม 2  หนา 127 – 130 เปนบทความท่ีช้ีใหเห็นสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงกําลังเปนท่ี
หวงใยกันมากท่ัวโลกในทุกวันนี้

2. สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษท่ีสําคัญมี 3 ประการ
1) การเพ่ิมจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว
2) การขยายตัวเมืองอยางรวดเร็ว
3) การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต ท้ังทางดานเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม
3. การปลูกฝงใหเด็ก ๆ รูจักรักษาส่ิงแวดลอม
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” เปนการทบทวนจากการเรียน

เม่ือครั้งท่ีแลว
ขั้นดําเนินการสอน
1. ใหนักเรียนชวยกันหาขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ซ่ึงพอ

สรุปไดดังนี้
1.1 ปญหามลภาวะจากส่ิงแวดลอมเกิดจากน้ํามือของมนุษยท้ังส้ิน ฉะนั้นการ

แกไขปญหาจึงตองแกท่ีตัวมนุษยเอง คือ มวลมนุษยท้ังหลายตองรวมมือกัน  แกไขปญหาภาวะ
มลพิษท่ีมนุษยไดสรางขึ้นเอง

1.2 การปองกันการทําลายส่ิงแวดลอมตองรีบดําเนินการอยางเรงดวน และ
อยางเด็ดขาด กอนท่ีจะสายเกินแก

1.3 การปลูกฝงใหเยาวชนรูจักชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ของตนเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง เพราะเยาวชนเหลานี้จะมาเปนนักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
อนาคต

1.4 ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญแกชีวิตเปนอยางมาก ฉะนั้นเราทุกคนควรถือ
เปนหนาท่ีท่ีจะตองชวยกันอนุรักษ

2. แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ใหแตละกลุมออกมาอภิปรายรายงานหนาช้ัน
เรียนในหัวขอตอไปนี้

กลุมท่ี 1   มลพิษจากส่ิงแวดลอมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบาง และเกิด
ขึ้นจากสาเหตุอะไร

กลุมท่ี 2   นักเรียนควรมีบทบาทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางไร
กลุมท่ี 3    ถานักเรียนไมชวยกันดูแลส่ิงแวดลอมโดยถือวาธุระไมใช แลว

อะไรจะเกิดขึ้น
กลุมท่ี 4   ถาส่ิงแวดลอมเปนพิษ ชีวิตจะเปนอยางไร

3. ใหนักเรียนทุกคนแตงคําขวัญเชิญชวนเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมมาสงครู
คนละ 1 คําขวัญ แลวคัดเลือกคําขวัญท่ีแตงไดดีมาเขียนไวท่ีปายประกาศหนาช้ันเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       138

ขั้นสรุป
นักเรียนสรุปเนื้อหาของเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” เปนรายบุคคล โดยการสุม

เรียก 2-3 คน และครูเขียนคําตอบของนักเรียนลงในแผนชารต แลวนักเรียนบันทึกผลสรุป ลงสมุด
พรอมทําแบบฝกหัดท่ี 2

5. ส่ือการเรียนการสอน
1. หนังสือเรียนภาษาไทย ท 203 ท 204 เลม 2
2. ตัวอยางคําขวัญเชิญชวนอนุรักษ “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” เชน  อากาศเปนพิษ

ชีวิตจะส้ัน  ตนไมเทานั้น  ท้ังกันท้ังแก
3. แบบฝกหัดท่ี 2

6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากการหาขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ของนักเรียน
2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักเรียนแตละกลุม
3. ตรวจคําขวัญของนักเรียนทุกคน
4. แบบฝกหัดท่ี 2
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แบบฝกหัดที่ 2 นักเรียนเขียนคําขวัญ เพ่ือโนมนาวใจใหสาธารณชนรวมมือรวมใจกันอนุรักษ
 ส่ิงแวดลอม

ตัวอยาง

อากาศปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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เกณฑการประเมินการเขียนคําขวัญในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

                       รายการ
ประเมิน

     ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(3)

ดี
(2)

ควรปรับปรุง
(1)

1. การสะกดคํา สะกดคําถูกตองทุกคํา สะกดคําผิดไม
เกิน 5 คํา

สะกดคําผิดมากกวา 5 คํา

2. การใชคําและ
สํานวน

ใชคําและสํานวนท่ี
สละสลวย สื่อความ
หมายไดตามท่ี
ตองการอยางชัดเจน

ใชคําและสํานวน
ท่ีสละสลวย สื่อ
ความหมายได
ตามท่ีตองการ

ใชคําและสํานวนท่ี สื่อ
ความหมายไมชัดเจน

3. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระชัดเจน
ตรงประเด็นและ
ครอบคลุมเนื้อเรื่อง

เนื้อหาตรง
ประเด็นแตไม
ครอบคลุมเนื้อ
เรื่อง

เนื้อหาไมตรงประเด็นและ
ไมครอบคลุม
เนื้อเรื่อง

4. ความคิดสราง
สรรค

มีมุมมองและความคิด
ท่ีแปลกใหมนาสนใจ

แสดงความคิดท่ี
แปลกแตไมคอย
นาสนใจ

ความคิดไมแปลกใหมหรือ
ไมนาสนใจ
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     แผนการสอนกลุมควบคุม
 วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

   เร่ือง  พันทายนรสิงหถวายชีวิต
 คาบเรียนที ่1 – 2                                    แผนที่ 5

1. สาระสําคัญ
การอานออกเสียงบทรอยกรองเปนการอานใหผูอ่ืนฟง ผูอานจะตองใชศิลปะในการอาน

หลายอยาง เชน การทอดเสียง การเอ้ือนเสียง การหลบเสียง เปนตน จึงจะทําใหผูฟงเขาถึงรสและ
เห็นความงามของบทรอยกรองท่ีอาน
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
      นักเรียนสามารถอานออเสียงบทรอยกรอง ไดอยางไพเราะถูกตอง ตามหลักการอาน

ออกเสียงบทรอยกรอง
2.2 จุดประสงคนําทาง นักเรียนสามารถ
       1. บอกประวัติผูแตงและผลงานท่ีสําคัญของผูแตงเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”

ได
           2. บอกท่ีมา  และจุดมุงหมายของการแตงเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  ได
           3. บอกลักษณะคําประพันธของเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  ได
           4. บอกลักษณะแผนภูมิโคลงส่ีสุภาพได
           5. บอกขอบังคับของโคลงส่ีสุภาพได
           6. บอกความหมายของคําศัพทท่ีปรากฏในเรื่อง  “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  ได
           7. อานทํานองเสนาะ “โคลงส่ีสุภาพ”ได

3. เนื้อหา
อานบทรอยกรองเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท 203

ท 204 เลม 2 หนา 139
ประวัติผูแตง พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ

 ผลงานวรรณกรรม ดานการละคร  ทรงเปนผูใหกําเนิดละครรอง  โดย ดัดแปลงมา
จากละครตะวันตก และไดรับพระนามวา “พระบรมครูแหง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       142

ละครรอง” ทรงตั้งคณะละครปรีดาลัย  บทละครท่ีมีช่ือ
โดยเฉพาะการละครรํา ไดแก บทละครรองสาวเครือฟา  พระเจา
สีปอมินทร บทละครรําเรื่องพระลอ  งานพระนิพนธท่ีสําคัญ ได
แก จดหมายเหตุลาลูแบร  ซ่ึงแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ
ตํานานพระแทนมนังคศิลาบาต  รุไบยาต  นรางกุโรวาท  สรอย
คอท่ีหายไป

ที่มาของเร่ือง  คัดมาจากหนังสือโคลงภาพพระราชพงศาวดารเปนโคลงบรรยาย
ภาพท่ี 56 ในแผนดินสมเด็จพระเจาเสือ

ลักษณะคําประพันธ         แตงดวยคําประพันธท่ีเรียกวา โคลงส่ีสุภาพ
จุดมุงหมายในการแตง เพ่ือมุงใหเปนแบบอยางของขาราชการผูมีความรับผิดชอบสูง

และเพ่ือยกยองวีรกรรมของบรรพบุรุษ
              หลักการอานออกเสียง   ความหมายและหลักการอานออกเสียงประเภทรอยกรอง

(ใบความรู            )
4. กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนอานประวัติของ พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ
2. นักเรียนอาน นําเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย เลม

2 หนา 138 แลวใหชวยกันสรุปถึงท่ีมา  จุดมุงหมาย และลักษณะคําประพันธในการแตงเรื่อง
 “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”

- ท่ีมาของเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” เปนโคลงบรรยายภาพท่ี 56
คัดมาจากหนังสือโคลงภาพพระราชพงศาวดาร

- จุดมุงหมายในการแตง เพ่ือแสดงตัวอยางของขาราชการท่ีมีความรับผิดชอบ
สูงและเสียสละชีวิตเพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย

- ลักษณะคําประพันธ      เปนโคลงส่ีสุภาพ (ใบความรู         )
3. ครูอานโคลงส่ีสุภาพเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” เปนทํานองเสนาะใหนักเรียน

ฟง ตอจากนั้นก็ใหนักเรียนอานทํานองเสนาะเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล
4. ครูนําแผนภูมิโคลงส่ีสุภาพติดบนกระดานดํา  อธิบายลักษณะบังคับตาง ๆ ของ

โคลงส่ีสุภาพใหนักเรียนฟงเม่ือนักเรียนเขาใจดีแลวใหนักเรียนยกโคลงส่ีสุภาพบทหนึ่งจากเรื่องขึ้น
มาอธิบายประกอบ
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5. นักเรียนชวยกันหาคําศัพทจากเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” แลวใหนักเรียน
ชวยกันหาความหมายจากพจนานุกรม ใครหาไดใหมาเขียนบนกระดานดํา

ขั้นสรุป
ใหนักเรียนอานใบความรูเรื่อง หลักการอานออกเสียงประเภทรอยกรอง เพ่ือใหนักเรียน

เขาใจยิ่งขึ้น และทําแบบฝกหัดท่ี 1
5. ส่ือการเรียนการสอน

1. หนังสือเรียนภาษาไทย ท 203 ท 204 เลม 2
2. แผนภูมิโคลงส่ีสุภาพ
3. แบบฝกหัดท่ี 1

6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากการอานทํานองเสนาะของนักเรียน
2. สังเกตจากการทํางานกลุม
3.ตรวจคําตอบ
4. ตรวจความหมายของคําศัพทของนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 1
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                แบบฝกหัด
                     เร่ืองพันทายนรสิงหถวายชีวิต

แบบฝกหัดที่ 1 นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. โคลงเรื่องนี้เริ่มตนกลาวถึงพระเจาแผนดิน พระองคใด ทรงกระทําอะไร ท่ีไหนเกิดผล
อยางไร……………………………………………………………………………………
2. พันทายนรสิงหแสดงความรับผิดชอบอยางไร…………………………………………
3. พระเจาแผนดินโปรดลงโทษใหอยางไร และพันทายนรสิงหแสดงความคิดมีใจเด็ดเดียวอยางไร
เพราะอะไร……………………………………………………………………………………….
4. ในท่ีสุดพระเจาแผนดินจําตองตัดสินใจพระทัยอยางไร………………………………………
5. วีรกรรมของพันทายนรสิงหเปนตัวอยางอันดีในเรื่องใดและแสดงคุณธรรมขอใด……………. 
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 1

1. เริ่มท่ีสมเด็จพระศรีสรรเพชญท่ี 8 กษัตริยกรุงศรีอยุธยาไดเสด็จไปทรงปลา โดยเรือพระท่ีนั่ง ท่ี
ปากน้ํา เกิดเหตุการณขึ้นคือ เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงคลองโคกขาม ซ่ึงเปนคลองคดเคี้ยวมากทําใหเรือ
เสียหลักชนตนไมโขนเรือหัก
2. ขอถวายชีวิตใหนําไปประหารตามกฎมนเทียรบาล
3. ใหฟนหุนแทนพันทายนรสิงห แตพันทายนรสิงหไมยอม ตองการใหฟนตนจริง ๆ เพ่ือตองการ
รักษาประเพณีใหเปนไปตามกฎมนเทียรบาล
4. ประหารชีวิตตามท่ีพันทายนรสิงหตองการ
5. เปนตัวอยางในการปฏิบัติตนตามกฎหมายอยางเครงครัด แสดงใหเห็นคุณธรรมในเรื่องของความ
กลาหาญและการเสียสละไดแมกระท่ังชีวิตของตน
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             ใบความรู
เร่ือง หลักการอานออกเสียง

การอานออกเสียงบทรอยกรอง

ความหมาย   การอานออกเสียงบทรอยกรอง คือการอานออกเสียงสูงต่ํา หนัก เบา ยาว
เอ้ือน และเนนสัมผัสใหชัดเจนไพเราะ มีจังหวะและคล่ืนเสียงเปนกังวาลขึ้น – ลง ทําใหอารมณ
คลอยตามไปตามทํานองเสียงนั้น

หลักการอานออกเสียงประเภทรอยกรอง
- อานใหถูกตองตามลักษณะคําประพันธ เชน สัมผัส คําครุลหุ เปนตน
- รูจักเนนคํารับสัมผัสและอานเอ้ือนสัมผัสใน เพ่ือเพ่ิมความไพเราะ
- ถาอานแบบทํานองเสนาะตองรูจังหวะทอดเสียง รูลักษณะบังคับ

ทํานอง และจังหวะของคําประพันธแตละชนิด เชน โคลงส่ีสุภาพ
นิยมลงเสียงต่ําท่ีวรรคทายบาทท่ี 2และอานเสียงสูงบาทท่ี 3
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        โคลงส่ีสุภาพ

1. ผังภูมิ

0 0 0 0 0                    0 0 ( 0 0 )
                                  0 0 0 0 0 0 0

                0 0 0 0 0 0 0               ( 0 0 )
                0 0 0 0 0 0 0 0 0

ตัวอยาง
เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด  พ่ีเอย

เสียงยอมยอยศใคร ท่ัวหลา
สองเขือพ่ีหลับใหล ลืมตื่น  ฤาพ่ี
สองพ่ีคิดเองอา อยาไดถามเผือ

2. กฎเกณฑบังคับของโคลงส่ีสุภาพ

2.1 โคลงส่ีสุภาพ 1 บท มี 4 บาท หรือ 4 บรรทัด แตละบาทมี 2 วรรค วรรคหนามี 5 คํา วรรค
หลังของบาทท่ี 1 – 3 มีวรรคละ 2 คํา แตบาททที 1 และบาทท่ี 3 เพ่ิมคําสรอยวรรคละ 2 คํา
สวนบาทท่ี 4 วรรคหลังมี 4 คํา สรุปโคลงส่ีสุภาพ 1 บท มี 30 คํา และมีคําสรอยอีก 4 คํา

2.2 กําหนดคําเอก 7 ตําแหนง และคําโท 4 ตําแหนง ตําแหนงคําเอกและคําโทในบาทท่ี 1 ตรง
กับคําท่ี 4 –5 สลับท่ีกันได

คําเอก  คือ  คําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกกํากับ หรือใชคําตายแทนคําเอก
คําโท คือ คําท่ีมีรูปวรรณยุกตโทกํากับ
2.3 คําสรอย เติมทายบาทท่ี 1 และบาทท่ี 3 เปนคําเสริมขึ้นใหเต็มหรือเพ่ือความไพเราะ

       2.4 คําเอกโทษและโทโทษ คือ ใชคําเอกและคําโทในตําแหนงท่ีผิด เชน หนา เขียนเปน นา
อยางนี้เรียกวา เอกโทษ หรือ เลน เขียนเปน เหลน อยางนี้เรียกวา โทโทษ ปจจุบันไมนิยมใชเอก
โทษและโทโทษ
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     แผนการสอนกลุมควบคุม
                วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

เร่ือง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
               คาบเรียนที ่3 – 4                            แผนที่ 6

1. สาระสําคัญ
การอานออกเสียงบทรอยกรองเปนการอานใหผูอ่ืนฟง ผูอานจะตองใชศิลปะในการอาน

หลายอยาง เชน การทอดเสียง การเอ้ือนเสียง การหลบเสียง เปนตน จึงจะทําใหผูฟงเขาถึงรสและ
เห็นความงามของบทรอยกรองท่ีอาน

2. จุดประสงคการเรียนการสอน
2.1 จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” แลวเห็นความไพเราะของบทรอย

กรอง เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคา ของวีรกรรมอันแสดงถึงความเสียสละและความกลาหาญ
ของวีรบุรุษไทย

2.2 จุดประสงคนําทาง นักเรียนสามารถ
      1. ถอดคําประพันธของเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  ได
      2. บอกใจความสําคัญของเรื่อง  “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
      3. แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับวีรกรรมของตัวละครในเรื่อง

 “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
         4. บอกขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”   ได

3. เนื้อหา
1. เรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  จากหนังสือเรียนภาษาไทย  ท 203  ท 204 เลม 2

 หนา  138 เนื้อเรื่องกลาวถึงวีรกรรมของบุคคลท่ีควรยกยองสรรเสริญ ในประวัติศาสตรไทย เนื่อง
จากพันทายนรสิงหนั้นเปนตัวอยางของขาราชการผูมีความรับผิดชอบสูง และสละชีวิตเพ่ือรักษา
ความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายไว อันเปนวีรกรรมควรยกยองสดุดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                       149

2. คุณธรรมท่ีไดจากเรื่อง แสดงใหเห็นคุณธรรมในเรื่องของความกลาหาญ และ
การเสียสละ
4. กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูนําภาพเรือพระท่ีนั่งเอกไชยใหนักเรียนดูแลวสนทนากับนักเรียนเรื่อง เรือพระท่ีนั่ง

เอกไชย ซ่ึงเปนเรือพระท่ีนั่งของพระเจาเสือท่ีพันทายนรสิงหเปนนายทายเรือ
ขั้นดําเนินการสอน

        1. นักเรียนฟงแถบบันทึกเสียงเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” อีกครั้ง
        2. แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ใหแตละกลุมทํากิจกรรมดังตอไปนี้

       กลุมท่ี 1  โคลงบทท่ี 1 กลาวถึงเหตุการณอะไรบาง
      กลุมท่ี 2 โคลงบทท่ี 2  กลาวถึงพันทายนรสิงหวาอยางไร

                        กลุมท่ี 3 โคลงบทท่ี 3 เปนการโตตอบระหวางใครกับใคร โตตอบกันอยางไร
         กลุมท่ี 4  กวีประสงคใหโคลงบทท่ี 4 เปนบทท่ีกลาวถึงสาระสําคัญท่ีสุดวาอยางไร
       3. นักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตัวละครในเรื่อง “พันทายนรสิงห

ถวายชีวิต”
       4. นักเรียนแตละกลุมบอกขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
        5. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน ครูชวยเพ่ิมเติม

ถาการนําเสนอไมสมบูรณ เสร็จแลวใหสงรายงานท่ีครู
        6. นักเรียนแตละคนบอกใจความสําคัญของเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” หลังจาก

การอภิปรายหนาหองเรียบรอยแลว
ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อเรื่องอีกครั้ง
2. นักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดท่ี 2

5. ส่ือการเรียนการสอน
1. ภาพเรื่อพระท่ีนั่งเอกไชย
2. แถบบันทึกเสียงการอานโคลงส่ีสุภาพเรื่อง“พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
3. หนังสือเรียนภาษาไทย ท 203 ท 204 เลม 2
4. แบบฝกหัดท่ี 2
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6. การวัดผลประเมินผล
1. การนําเสนอผลการทํากิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม
2. ตรวจรายงานของนักเรียนแตละกลุม
3. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 2
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แบบฝกหัดที่ 2 นักเรียนฝกสังเกตการใชถอยคําจากเนื้อเรื่อง โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. จงยกคําประพันธบาทท่ีใหภาพอุบัติเหตุของเรือพระท่ีนั่งเอกไชยอยางชัดเจน…………………
2. จงพิจารณาวาคําประพันธบาทใดแสดงถึงความสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบของพันทาย
        นรสิงห…………………………………………………………………………………………
3. คําประพันธบาทใดแสดงวาพันทายนรสิงหมีเจตนาอันแนวแนท่ีจะรับโทษตามประเพณี………
4. คําประพันธบาทใดในโคลงนี้แสดงวา สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตัดสินลงโทษประหารโดยมิได

เต็มพระทัย………………………………………………………………………………………
5. คําประพันธบาทใดแสดงถึงส่ิงท่ีเปนอนุสรณถึงความดีของพันทายนรสิงห……………………
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 2

1. คลองคดโขนเรือค้ํา ขัดไมหักสลาย
2. พันทายนรสิงหผิด บทฆา เสียเทอญ
3. พันกราบทูลทัดดวย ทานท้ิงประเพณี
4. จําส่ังเพชญฆาตฟน ฟาดเกลา
5. ศาลสืบกฤติคุณเคา      คติไวในสยามฯ
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      แผนการสอนกลุมทดลอง
                                          วิชาภาษาไทย       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

           เร่ือง  มหากบิลวานร
                                           คาบเรียนที ่1 – 2 แผนที่ 1

1. สาระสําคัญ
นิทานชาดกเปนเรื่องท่ีอาศัยเคาเรื่องจากชาดก เนื้อหาของชาดกจะเปนเรื่องราวของ

พระพุทธเจาท่ีมีมาในชาติกอน ๆ  การอานวรรณกรรมประเภทนี้ ผูอานตองจับใจความสําคัญ
วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และประเมินคาเรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล จึงจะชวยใหผูอาน
เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของวรรณกรรม

2. จุดประสงคการเรียนการสอน
2. 1 จุดประสงคปลายทาง   
        นักเรียนอานวรรณกรรมประเภทนิทานชาดกไดอยางมีวิจารณญาณ โดยแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิเคราะห วิจารณ เรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล
2.2 จุดประสงคนําทาง   นักเรียนสามารถ

1. บอกประวัติผูแตงและผลงานท่ีสําคัญของผูแตงเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
2. บอกท่ีมาของเรื่องและจุดมุงหมายในการแตงเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
3. บอกลักษณะคําประพันธของเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
4. อธิบายความหมายของคําศัพท เรื่อง “มหากบิลวานร” ได
5.สรุปใจความสําคัญของเรื่อง “มหากบิลวานร” ได

3. เนื้อหา
ประวัติผูแตง พระสารประเสริฐ ( ตร ี นาคะประทีป )

เกิดเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 ถึงแกกรรม
เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2488
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ผลงานดานวรรณกรรม หิโตปเทศ   สมญาภิธานรามเกียรติ์  ลัทธิของเพ่ือน
กามนิต  สัมโมหนิทาน

 ที่มาของเร่ือง นิทานชาดกเรื่อง มหากบิลวานร  คัดมาจากหนังสือ
 “สัมโมหนิทาน”

จุดมุงหมาย   เพ่ือใหเห็นคุณธรรมของผูท่ีเปนหัวหนาซ่ึงจะตอง
                                                                         เฉลียวฉลาด  เสียสละเพ่ือประโยชนสุขของบริวาร

ลักษณะคําประพันธ                     แตงเปนนิทานชาดก

4. การจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
นักเรียนดูรูปภาพท่ีมหากบิลวานรใชปลายเถาวัลยขางหนึ่งผูกกับตนไมไวและใชปลาย

อีกขางหนึ่งผูกเขากับเอวตนเองแลวกระโดดกลับมายังตนมะมวง แตเถาวัลยส้ันไปเล็กนอยจึงตอง
เหยียดตัวยึดกิ่งมะมวงไว แลวใหบริวารไตหลังตนขามฟากไป

แลวสนทนากับนักเรียน เรื่อง “มหากบิลวานร”เกี่ยวกับภาพเพ่ือใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นจากภาพ นักเรียนไดอะไรจากภาพนี้

ขั้นดําเนินการสอน
1. นักเรียนอานประวัติของพระสารประเสริฐ ( ตร ี นาคะประทีป ) จากหนังสือการตูน

เรื่องแลวใหนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระสารประเสริฐ
2.นักเรียนอานนําเรื่อง “มหากบิลวานร” จากหนังสือการตูนเรื่อง พรอมท้ังอานท่ีมาของ

เรื่อง จุดมุงหมายในการแตง และลักษณะคําประพันธในเรื่อง “มหากบิลวานร”
   - ท่ีมาของเรื่อง “มหากบิลวานร” เปนตอนหนึ่งในหนังสือสัมโมหนิทาน ของพระสาร

ประเสริฐ ( ตร ี นาคะประทีป ) เปนผูเรียบเรียง
       - จุดมุงหมายในการแตงเพ่ือใหเห็นคุณธรรมของผูเปนหัวหนาซ่ึงจะตองประกอบดวย

ความเฉลียวฉลาดและความเสียสละ เพ่ือประโยชนสุขของผูอยูในปกครอง
       - ลักษณะคําประพันธ แตงเปนนิทานชาดกโดยใชนิทานชาดกส่ังสอนธรรมะ

ถือวาชาดกเปนคัมภีรท่ีสําคัญยิ่ง ซ่ึงเปนเรื่องมนุษยหรืออมนุษย หรือสัตวท่ีอยูในโลกของเรานี้ก็ได
มีท้ังฝายคุณธรรมและอธรรม เรื่องราวมักดําเนินไปโดยฝายท่ีมีคุณธรรมไดรับความทุกขยากลําบาก
นานัปการจากฝายอธรรม แตในท่ีสุดฝายคุณธรรมจะไดชัยชนะฝายอธรรมพายแพ
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3. นักเรียนอานในใจ เรื่อง”มหากบิลวานร” ตั้งแตตนจนจบ โดยใหอานอยางพินิจ ซ่ึง
เปนการอานอยางละเอียด เพ่ือจับใจความสําคัญของเรื่อง และเพ่ือไมใหสับสนควรใหอานจับใจ
ความสําคัญท่ีละยอหนาตามลําดับ โดยใหเขียนใจความสําคัญของแตละยอหนาลงในสมุด

4. ใหนักเรียนอานเรื่อง “มหากบิลวานร” จากหนังสือการตูนเรื่องแลวใหนักเรียนชวยกัน
หาคําศัพทจากนั้นใหเปดดูความหมายของคําศัพท ในหนา 22

ขั้นสรุป
นักเรียนชวยกันเลาเรื่องยอ “มหากบิลวานร” ดวยปากเปลา เสร็จแลวใหทํา

แบบฝกหัดท่ี 1

5. ส่ือการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. หนังสือเรียนภาษา
2. รูปภาพมหากบิลวานร
3. แบบฝกหัดท่ี 1

6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและความตั้งใจของนักเรียนในการชวยกันหาท่ีมาของเรื่อง

จุดมุงหมายในการแตง และลักษณะคําประพันธของเรื่อง
2. ตรวจความหมายของคําศัพท
3. ตรวจคําตอบเกี่ยวกับการจับใจความสําคัญของเรื่อง
4. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 1
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                แบบฝกหัด
      เร่ือง มหากบิลวานร

แบบฝกหัดที่ 1 นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. พญาวานรมีช่ือวาอะไร อาศัยอยูท่ีไหน……………………………………………
2. พญาวานรตนนี้ นับวาเปนผูนําท่ีมีอํานาจ นักเรียนทราบไดอยางไร………………………………
3. ส่ิงใดแสดงใหเห็นวาพญาวานรมีพละกําลังมาก…………………………………………………..
4. ในสถานท่ีนั้นมีตนไมชนิดใดขึ้นอยู ตนไมนั้นมีลักษณะอยางไร เกี่ยวของกับประการใด……….
5. พญาวานรหรือพระโพธิสัตวเปนผูเห็นการณไกล ไดพยายามปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกหมูคณะ
อยางไร ปองกันไดหรือไม เพราะอะไร……………………………………………………………
6. สาเหตุของอันตรายท่ีเกิดขึ้นนี้ถือวาเปนขอบกพรองของพญาวานรหรือเปนเหตุสุดวิสัย เพราะ
เหตุใด………………………………………………………………………………………………..
7. มนุษยในสมัยนั้น รูจักตนไมในทองเรื่องหรือไม นักเรียนทราบไดจากตอนใด…………………...
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เฉลยคําตอบแบบฝกหัดที่ 1

1. มหากบิลวานร อาศัยอยูในปาหิมพานต
2. มีบริวารจํานวนมากถึง 8 หม่ืนตัว ปองกันภัยอันตรายอันเกิดแกบริวารไดสําเร็จ และมีคุณธรรม มี
ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
3. กระโดดไกลได 100 วา
4. มีตนมะมวง มีกิ่งกานสาขาเปนพุมงาม สัณฐานคลายยอดแหงภูเขามีผลโตเทาหมอ มีรสหวาน
โอชาและมีกิ่งหอม กิ่งหนึ่งทอดไปทางบก ผลหลนไกลตน กิ่งหนึ่งทอดไปทางน้ํา ผลหลนลงในน้ํา
สวนอีก 2 กิ่งหลน ไมไกลตน เกี่ยวของกับเรื่องน้ํา เพราะวาเปนส่ิงนําภัยมาสูวานร ซ่ึงทําใหพระ
โพธิสัตวตองทําหนาท่ีเปนหัวหนาท่ีด ีสละชีวิตของตนเพ่ือบริวานรจนตองตายไป
5. รูวาลูกมะมวงจะนําภัยมาสูฝูงวานร จึงส่ังบริวารใหเก็บผลมะมวงกิ่งท่ีทอดไปทางน้ํากินใหหมด
แตก็ปองกันไมได เพราะมีมะมวงสุก 1 ผล ท่ีเหลืออยู มดแดงทํารังหุมเอาไว ฝูงวานรไมเห็น พอ
มะมวงสุกก็หลนลงน้ํา จึงทําใหเกิดเหตุรายขึ้นกับบริวารท้ังหลาย
6. เปนเหตุสุดวิสัยเพราะมดแดงทํารังหุมเอาไว ฝูงวานรจึงไมเห็น
7. พวกทหารและพระเจาพาราณสี ไมทราบ ทราบแตพรานปา จะเห็นไดจากตอนท่ีวา “พระเจา
พาราณสีดํารัสถามขาราชการท้ังหมด ก็ไมมีผูใดจัก อํามาตยผูหนึ่งจึงกราบทูลวา ถามพรานปาคงจะ
ทราบ พระเจาพาราณสีจึงดํารัสส่ังใหเรียกพรานปามาถาม พรานปาทูลวา ผลมะมวง”
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          แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

          เร่ือง มหากบิลวานร
   คาบเรียนที ่3 – 4                    แผนที่ 2

1. สาระสําคัญ
นิทานชาดกเปนเรื่องท่ีอาศัยเคาเรื่องจากชาดก เนื้อหาของชาดกจะเปนเรื่องราวของ

พระพุทธเจาท่ีมีมาในชาติกอน ๆ  การอานวรรณกรรมประเภทนี้ ผูอานตองจับใจความสําคัญ
วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และประเมินคาเรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล จึงจะชวยใหผูอาน
เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของวรรณกรรม
 2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ เรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล และบอกขอคิดหรือคติ

ธรรมท่ีอยูในเรื่องได
2.2 จุดประสงคนําทาง

                         1. บอกลักษณะผูนําท่ีดีในเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
                         2.วิจารณตัวละครในเรื่อง “มหากบิลวานร” ได
                         3. บอกขอคิดและคติธรรมท่ีไดจากเนื้อเรื่อง “มหากบิลวานร” ได

3. เนื้อหา
1. เรื่อง “มหากบิลวานร” จากหนังสือเรียนการตูนเรื่อง หนา 1 – 21 เปนเรื่องของพระ

โพธิสัตวผูทรงบําเพ็ญคุณธรรม ซ่ึงผูเปนหัวหนาตองมีวิจารณญาณ มีความเฉลียวฉลาด เสียสละเพ่ือ
ประโยชนสุขแกผูอยูในปกครอง
 2. ขอคิดและคติธรรมท่ีไดจากเรื่อง คือ การเปนผูนําจะตองมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีสติ
ปญญา มีคุณธรรม มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
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4. การจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง “มหากบิลวานร” เพ่ือเปนการทบทวนจาก

การเรียนเม่ือครั้งท่ีแลว
ขั้นดําเนินการสอน
1. ครูแบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม ใหแตละกลุมศึกษาคนควาในหัวขอตอไปนี ้ใชเวลา

กลุมละ 5 –10 นาที
กลุมท่ี 1    หาคุณธรรมสําคัญท่ีไดจากการอานเรื่อง “มหากบิลวานร”

     กลุมท่ี 2   บอกลักษณะของบริวารท่ีดีในเรื่อง “มหากบิลวานร”
กลุมท่ี 3    บอกลักษณะของผูนําท่ีดีในเรื่อง “มหากบิลวานร”
กลุมท่ี 4    แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตัวละครในเรื่อง “มหากบิลวานร”
กลุมท่ี 5    บอกขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “มหากบิลวานร”

เม่ือทุกกลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรียบรอยแลวใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมานํา
เสนอผลงานหนาช้ันกลุมละประมาณ 5 นาที ซ่ึงผูฟงสามารถซักถามและเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ได เสร็จแลวสงรายงานการศึกษาคนควาท่ีครู

ขั้นสรุป
นักเรียนสรุปเนื้อหาของเรื่อง “มหากบิลวานร” เปนรายบุคคล เรียกนักเรียน 2-3 คน และ

ครูเขียนคําตอบของนักเรียนลงในแผนชารต แลวนักเรียนบันทึกผลสรุป ลงสมุดพรอมทํา
แบบฝกหัดท่ี 2 ในหนังสือการตูนเรื่อง หนา 25 ลงในกระดาษทํากิจกรรมท่ีครูแจกให พรอมตรวจ
คําตอบดานหลัง
5. ส่ือการเรียนการสอน

1. หนังสือการตูนเรื่อง “มหากบิลวานร”
2. แบบฝกหัดท่ี 2

6. การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการทํางานเปนกลุม
2. ฟงการรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียนแตละกลุม
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แบบฝกหัดที่ 2 นักเรียนเติมคําศัพทในชองวางใหมีความหมายตามท่ีกําหนดใหในวงเล็บ โดยเขียน
คําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. พนักงานเก็บมะมวงไป……..พระเจาพาราณสี (ให)
2. พรานปา……………………วาผลมะมวงอยูท่ีปาหิมพานต ( บอก)
3. พระเจาพาราณสี……………ในรสมะมวงนั้น (ชอบใจ)
4. พระองคทรงเชือดมะมวง…….. (กิน)
5. พระเจาพาราณสี……………..ฝูงวานร (มองเห็น)
6. พระเจาพาราณสี…………….วาเราไมควรฆาวานรพิเศษ (คิด)
7. พระโพธิสัตว………………เปนพญาวานร (เกิด)
8. แลว………………………ฝูงลิงอยูบนตนมะมวงมาก (บอก) 
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 2

1. ถวาย
2. ทูล
3. ทรงพอพระทัย
4. เสวย
5. ทอดพระเนตรเห็น
6. ทรงดําริ
7. เสวยพระชาติ
8. ตรัสบอก
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    แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

                                                                        เร่ือง ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
               คาบเรียนที ่1 – 2    แผนที่ 3

1. สาระสําคัญ
การอานบทความผูอานจะตองมีความเขาใจ ในลักษณะงานเขียนบทความ สามารถจับใจ

ความสําคัญ ตีความ แสดงความคิดเห็นไดถูกตอง ตรงตามจุดประสงคของผูเขียน จะชวยใหการ
อานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ มีความรัก ความหวงแหน

ธรรมชาติ และเขาใจเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม
2.2 จุดประสงคนําทาง

   1. บอกประวัติผูแตงและงานเขียนท่ีสําคัญของผูแตงเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิต
มนุษย” ได

   2. บอกท่ีมาและจุดมุงหมายในการเขียนเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย “  ได
   3. บอกลักษณะคําประพันธในเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ได
   4. จับใจความสําคัญเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ได

3. เนื้อหา
เรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” จากหนังสือการตูนเรื่อง หนา 1 –16
ประวัติ                           สํานักงานสารนิเทศ สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด

- 17 กรกฎาคม 2511 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดตั้งคณะ
กรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาต ิ( กจช. ) ขึ้นโดยฝาก
การบังคับบัญชาไวกับกองบัญชาการปราบปราม
คอมมิวนิสต ( บก. ปค. ) ซ่ึงมีสํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิบัติจิตวิทยาแหงชาต ิ( สจช. ) อยูท่ีวังสวนกุหลาบ
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- ตอมาในป พ.ศ. 2514 ไดยายสํานักงานคณะกรรมการการ
ปฏิบัต ิจิตวิทยาแหงชาติ จากวังสวนกุหลาบไปอยูในบริเวณ
สวนรื่นฤดี  อันเปนท่ีตั้งของบก.ปค. ( กอ. รมน. ปจจุบัน )

- 30 ตุลาคม 2516 กจช. ส้ินสภาพไปโดยปริยาย เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลภายหลังเหตุการณวันมหาวิปโยค
( 14 ต.ค. 16 )

- 12 มีนาคม  2516 ครม. ไดมีมติใหตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
การจิตวิทยาแหงชาติขึ้นใหม และยาย สจช. จากสวนรื่นฤดี
ไปอยูท่ีอาคารการทองเท่ียวแหงประเทศไทย(ททท.) ใกลเวที
มวยราชดําเนิน และไดมีการเปล่ียนแปลงโยกยายอีกหลาย
ครั้งจนกระท่ังปจจุบันเม่ือ 18 กรกฎาคม 2534 ไดจัดใหมีพิธี
การโอนกิจการสจว. สสน. ใหแก สปท. บก. ทหารสูงสุด
โดยมีการเปล่ียนช่ือ จาก สน.ลก. กจว. เปนสํานักงานสาร
นิเทศ ( สสน. ) วันท่ี 13 ส.ค. 19 ถือเปนวันสถาปนาของ
สสน. ซ่ึงกําเนิดจาก กจว. ปจจุบัน สสน. อยูท่ีอาคาร 604

                  บริเวณสนามเสือปา
ที่มาของเร่ือง          เดิมเปนบทความเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใชสําหรับอานทางวิทยุ

                                            กระจายเสียงในรายการ “เพ่ือแผนดินไทย”
 ลักษณะคําประพันธ             เขียนเปนลักษณะบทความ
จุดมุงหมายในการแตง          เพ่ือใชสําหรับอานทางวิทยุกระจายเสียงในรายการ

                                                                “เพ่ือแผนดินไทย”

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ครูนําภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงแวดลอม เชน ภาพน้ําในแมน้ําลําคลองเนาเหม็น ภาพการ
ท้ิงขยะไมเปนท่ี ภาพการเผาซังขาวในทองนา ฯลฯ มาใหนักเรียนดูแลวสนทนากับนักเรียนเรื่อง
“ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ตอจากนั้นครูก็บอกกับนักเรียนวา วันนี้เราจะเรียนเรื่อง “ส่ิงแวดลอม
กับชีวิตมนุษย”
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ขั้นดําเนินการสอน
1. นักเรียนอานประวัติของสํานักงานสารนิเทศ  สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด แลวให

นักเรียนชวยกันสรุป
2. นักเรียนอาน นําเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” จากหนังสือการตูนเรื่อง แลวให

ชวยกันสรุปถึงท่ีมา จุดมุงหมาย และลักษณะคําประพันธในการแตงเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิต
มนุษย”

- ท่ีมาของเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” เปนบทความเพ่ือใชอานทางวิทยุกระจาย
เสียงในรายการ “เพ่ือแผนดินไทย” ของสํานักงานสารนิเทศ  สํานักงานผูบัญชาทหารสูงสุด

- จุดมุงหมาย    เพ่ือช้ีใหเห็นสาเหตุและการแกไขปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมซ่ึงกําลังเปน
ท่ีหวงใยท่ัวโลกในปจจุบัน

- ลักษณะคําประพันธ   เปนลักษณะบทความ ซ่ึงการอานบทความเรื่องนี ้นักเรียนตอง
สังเกตวิธีเริ่มตนหรือท่ีเรียกวาความนําบทความ วิธีดําเนินความ ตลอดจนวิธีสรุป นอกจากนี้ควร
สังเกตวิธีอธิบายความและวิธีการนําเสนอใหผูอานตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม และ
รวมมือกันกระทําหนาท่ีในการควบคุมอนุรักษส่ิงแวดลอมใหคงอยูตอไป

3. นักเรียนอานในใจเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ตั้งแตตนจนจบ โดยจับใจความ
สําคัญของเรื่อง และเพ่ือไมใหสับสนควรใหอานจับใจความสําคัญ โดยใหเขียนใจความสําคัญลงใน
สมุดทํากิจกรรม

ขั้นสรุป
นักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาของเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ดวยการพูดปากเปลา

เสร็จแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี 1 ในหนังสือการตูนเรื่อง หนา 19 ลงในกระดาษทํากิจกรรม
พรอมตรวจคําตอบดานหลัง
5. ส่ือการเรียนการสอน

1. ภาพปญหาท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมตาง ๆ
2. หนังสือการตูนเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
3. แบบฝกหัดท่ี 1

6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการอานหนังสือการตูนเรื่อง
2. สังเกตการใชภาษาในการพูด
3. สังเกตการจับใจความสําคัญของเรื่อง
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4. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 1

     แบบฝกหัด
เร่ือง ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย

แบบฝกหัดที่ 1 นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. คําวา มลพิษจากส่ิงแวดลอมหมายความวาอยางไร……………………………………………..
2. ผลกระทบจากส่ิงแวดลอมเปนพิษท้ังทางตรงหรือทางออม ไดแกอะไรบาง…………………..
3. จงสรุปอยางส้ัน ๆ วา สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ ไดแกอะไรบาง………………….
4. จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น มีผลตอส่ิงแวดลอมอยางไร……………………………………….
5. หนาท่ีสําคัญของมนุษย ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดแกอะไร…………………………………
6. เราควรจัดการกับวัสดุเหลือใช จากกิจการอุตสาหกรรมอยางไร จึงจะไมกอใหเกิดปญหา
ส่ิงแวดลอม………………………………………………………………………………………….
7. เด็ก ๆ และเยาวชนควรไดรับการปลูกฝงอยางไร เพ่ือจะไดตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอม
ตลอดไปในชีวิต…………………………………………………………………………………….
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 1

1. หมายถึง ส่ิงแวดลอมท่ีทําใหสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคมเลวลง
2. ผลกระทบทางตรง คือ เกิดมาจากฝมือของมนุษย เชน การท้ิงขยะลงในน้ํา ลําคลอง ทําใหน้ําเสีย
หรือการท้ิงขยะไวท่ีอ่ืน ๆ ก็จะสงกล่ินเหม็น

ผลกระทบทางออม คือ เกิดจากการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จะมีการปลอยของ
เสียตาง ๆ เชน ควันเสียจากทอไอเสียรถยนต การใชสารเคมีตาง ๆ

3.    (1) การเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็วของประชากร
(2) การขยายตัวเมืองอยางรวดเร็ว
(3) การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

4. ทําใหมนุษยตองใชทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น ถาใชอยางไมประหยัด ก็จะทําใหทรัพยากรหมดไปได
5. ตองรวมมือกันในการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง
6. ควรนําไปประยุกตใชใหมใหเกิดประโยชนไดมากท่ีสุด สวนท่ีทําประโยชนไมได ก็ทําลายเสีย
7. ควรปลูกฝงแตเด็ก ๆ ใหรูจักธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควรจะช้ีใหเห็นประโยชนของธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และควรช้ีใหเห็นโทษของการไมชวยกันรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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แผนการสอนกลุมทดลอง
      วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
                         เร่ือง  ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย
                                  คาบเรียนที ่3 – 4 แผนที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานบทความผูอานจะตองมีความเขาใจในลักษณะงานเขียน บทความ สามารถจับใจ

ความสําคัญ ตีความ แสดงความคิดเห็นไดถูกตอง ตรงตามจุดประสงคของผูเขียน จะชวยใหการ
อานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
       เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ มีความรัก ความหวงแหน

ธรรมชาติ และเขาใจเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอม
2.2 จุดประสงคนําทาง นักเรียนสามารถ

1. บอกขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  ได
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  ได
3. เขียนคําขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษเรื่อง ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  ได
4. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  ได

3. เนื้อหา
1. เรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”  จากหนังสือการตูนเรื่อง หนา 1 - 16เปนบทความท่ี

ช้ีใหเห็นสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงกําลังเปนท่ีหวงใยกันมากท่ัวโลกในทุกวันนี้
2. สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษท่ีสําคัญมี 3 ประการ

- การเพ่ิมจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว
- การขยายตัวเมืองอยางรวดเร็ว
- การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต ท้ังทางดานเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม
3. การปลูกฝงใหเด็ก ๆ รูจักรักษาส่ิงแวดลอม
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” เปนการทบทวนจากการเรียน

เม่ือครั้งท่ีแลว
ขั้นดําเนินการสอน

1. ใหนักเรียนชวยกันหาขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ซ่ึงพอ
สรุปไดดังนี้

1.1 ปญหามลภาวะจากส่ิงแวดลอมเกิดจากน้ํามือของมนุษยท้ังส้ิน ฉะนั้นการ
แกไขปญหาจึงตองแกท่ีตัวมนุษยเอง คือ มวลมนุษยท้ังหลายตองรวมมือกัน  แกไขปญหาภาวะ
มลพิษท่ีมนุษยไดสรางขึ้นเอง

1.2 การปองกันการทําลายส่ิงแวดลอมตองรีบดําเนินการอยางเรงดวน และ
อยางเด็ดขาด กอนท่ีจะสายเกินแก

1.3 การปลูกฝงใหเยาวชนรูจักชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ของตนเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง เพราะเยาวชนเหลานี้จะมาเปนนักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
อนาคต

1.4 ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญแกชีวิตเปนอยางมาก ฉะนั้นเราทุกคนควรถือ
เปนหนาท่ีท่ีจะตองชวยกันอนุรักษ

2. แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ใหแตละกลุมออกมาอภิปรายรายงานหนา
ช้ันเรียนในหัวขอตอไปนี้

   กลุมท่ี 1   มลพิษจากส่ิงแวดลอมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบาง และเกิดขึ้น
จากสาเหตุอะไร

  กลุมท่ี 2   นักเรียนควรมีบทบาทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางไร
  กลุมท่ี 3   ถานักเรียนไมชวยกันดูแลส่ิงแวดลอมโดยถือวาธุระไมใช แลว

อะไรจะเกิดขึ้น
  กลุมท่ี 4   ถาส่ิงแวดลอมเปนพิษ ชีวิตจะเปนอยางไร

      3. ใหนักเรียนทุกคนแตงคําขวัญเชิญชวนเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมมาสงครู
คนละ 1 คําขวัญ แลวคัดเลือกคําขวัญท่ีแตงไดดีมาเขียนไวท่ีปายประกาศหนาช้ันเรียน
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ขั้นสรุป
นักเรียนสรุปเนื้อหาของเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” เปนรายบุคคล โดยการเรียก

นักเรียน 2-3 คน  และครูคําตอบของนักเรียนลงในแผนชารต แลวนักเรียนบันทึกผลสรุป ลงสมุด
พรอมทําแบบฝกหัดท่ี 2
5. ส่ือการเรียนการสอน

1. หนังสือการตูนเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย”
2. ตัวอยางคําขวัญเชิญชวนอนุรักษ “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” เชน  อากาศเปนพิษ

ชีวิตจะส้ัน  ตนไมเทานั้น  ท้ังกันท้ังแก
3. แบบฝกหัดท่ี 2

6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากการหาขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับชีวิตมนุษย” ของนักรียน
2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักเรียนแตละกลุม
3. ตรวจคําขวัญของนักเรียนทุกคน
4. แบบฝกหัดท่ี 2
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แบบฝกหัดที่ 2 นักเรียนเขียนคําขวัญ เพ่ือโนมนาวใจใหสาธารณชนรวมมือรวมใจกันอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม

ตัวอยาง

อากาศปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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เกณฑการประเมินการเขียนคําขวัญในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

                      รายการ
ประเมิน

     ระดับคุณภาพ

ดีมาก
(3)

ดี
(2)

ควรปรับปรุง
(1

1. การสะกดคํา สะกดคําถูกตองทุกคํา สะกดคําผิดไม
เกิน 5 คํา

สะกดคําผิดมากกวา 5 คํา

2. การใชคําและ
สํานวน

ใชคําและสํานวนท่ี
สละสลวย สื่อความ
หมายไดตามท่ี
ตองการอยางชัดเจน

ใชคําและสํานวน
ท่ีสละสลวย สื่อ
ความหมายได
ตามท่ีตองการ

ใชคําและสํานวนท่ี สื่อ
ความหมายไมชัดเจน

3. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระชัดเจน
ตรงประเด็นและ
ครอบคลุมเนื้อเรื่อง

เนื้อหาตรง
ประเด็นแตไม
ครอบคลุมเนื้อ
เรื่อง

เนื้อหาไมตรงประเด็นและ
ไมครอบคลุม
เนื้อเรื่อง

4. ความคิดสราง
สรรค

มีมุมมองและความคิด
ท่ีแปลกใหมนาสนใจ

แสดงความคิดท่ี
แปลกแตไมคอย
นาสนใจ

ความคิดไมแปลกใหมหรือ
ไมนาสนใจ
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       แผนการสอนกลุมทดลอง
  วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

  เร่ือง  พันทายนรสิงหถวายชีวิต
คาบเรียนที ่1 – 2 แผนที่ 5

1. สาระสําคัญ
การอานออกเสียงบทรอยกรองเปนการอานใหผูอ่ืนฟง ผูอานจะตองใชศิลปะในการอาน

หลายอยาง เชน การทอดเสียง การเอ้ือนเสียง การหลบเสียง เปนตน จึงจะทําใหผูฟงเขาถึงรสและ
เห็นความงามของบทรอยกรองท่ีอาน
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถอานออเสียงบทรอยกรอง ไดอยางไพเราะถูกตอง ตามหลักการอานออก

เสียงบทรอยกรอง
2.2 จุดประสงคนําทาง

          1. บอกประวัติผูแตงและผลงานท่ีสําคัญของผูแตงเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
ได

          2. บอกท่ีมา  และจุดมุงหมายของการแตงเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  ได
          3. บอกลักษณะคําประพันธของเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  ได
         4. บอกลักษณะแผนภูมิโคลงส่ีสุภาพได
         5. บอกขอบังคับของโคลงส่ีสุภาพได
         6. บอกความหมายของคําศัพทท่ีปรากฏในเรื่อง  “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  ได
        7. อานทํานองเสนาะ “โคลงส่ีสุภาพ”ได

3. เนื้อหา
อานบทรอยกรองเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” จากหนังสือการตูนเรื่อง
ประวัติผูแตง พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ

 ผลงานวรรณกรรม ดานการละคร  ทรงเปนผูใหกําเนิดละครรอง  โดย ดัดแปลงมา
จากละครตะวันตก และไดรับพระนามวา “พระบรมครูแหง
ละครรอง” ทรงตั้งคณะละครปรีดาลัย  บทละครท่ีมีช่ือโดย
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เฉพาะการละครรํา ไดแก บทละครรองสาวเครือฟา  พระเจา
สีปอมินทร บทละครรําเรื่องพระลอ  งานพระนิพนธท่ีสําคัญ
ไดแก จดหมายเหตุลาลูแบร  ซ่ึงแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ
ตํานานพระแทนมนังคศิลาบาต  รุไบยาต  นรางกุโรวาท
สรอยคอท่ีหายไป

ที่มาของเร่ือง                    คัดมาจากหนังสือโคลงภาพพระราชพงศาวดารเปน
โคลงบรรยาย
ภาพท่ี 56 ในแผนดินสมเด็จพระเจาเสือ

ลักษณะคําประพันธ   แตงดวยคําประพันธท่ีเรียกวา โคลงส่ีสุภาพ
จุดมุงหมายในการแตง เพ่ือมุงใหเปนแบบอยางของขาราชการผูมีความรับผิดชอบสูง

และเพ่ือยกยองวีรกรรมของบรรพบุรุษ
หลักการอานออกเสียง   การอานออกเสียงบทรอยกรอง
ความหมาย  การอานออกเสียงรอยกรอง คือการอานออกเสียงสูง ต่ํา
                                         หนัก เบา ยาว เอ้ือน และเนนสัมผัสใหชัดเจนไพเราะ มีจังหวะ
                                         และคล่ืนเสียงเปนกังวานขึ้น – ลง ทําใหอารมณคลอยตามไป
                                         ตามทํานองเสียงนั้น

หลักการอานออกเสียงประเภทรอยกรอง
- อานใหถูกตองตามลักษณะคําประพันธ เชน สัมผัส คําครุลหุ เปนตน
- รูจักเนนคํารับสัมผัสและอานเอ้ือนสัมผัสใน เพ่ือเพ่ิมความไพเราะ
- ถาอานแบบทํานองเสนาะ ตองรูจังหวะทอดเสียง รูลักษณะบังคับ

ทํานอง และจังหวะของคําประพันธแตละชนิด เชน โคลงส่ีสุภาพ
นิยมลงเสียงต่ําท่ีวรรคทายบาทท่ี 2 และอานเสียงสูงบาทท่ี 3

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
นักเรียนอานประวัติของ พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนราธิปประพันธพงศ จาก

หนังสือการตูนเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
1. นักเรียนอาน นําเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” จากหนังสือการตูนเรื่อง หนา 11

แลวใหชวยกันสรุปถึงท่ีมา  จุดมุงหมาย และลักษณะคําประพันธในการแตงเรื่อง
 “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
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- ท่ีมาของเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” เปนโคลงบรรยายภาพท่ี 56 คัดมา
จากหนังสือโคลงภาพพระราชพงศาวดาร

- จุดมุงหมายในการแตง เพ่ือแสดงตัวอยางของขาราชการท่ีมีความรับผิดชอบ
สูงและเสียสละชีวิตเพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย

- ลักษณะคําประพันธ      เปนโคลงส่ีสุภาพ (ใบความรู)
2. ครูอานโคลงส่ีสุภาพเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” เปนทํานองเสนาะใหนักเรียน

ฟง ตอจากนั้นก็ใหนักเรียนอานทํานองเสนาะเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล
3. ครูนําแผนภูมิโคลงส่ีสุภาพติดบนกระดานดํา  อธิบายลักษณะบังคับตาง ๆ ของโคลงส่ี

สุภาพใหนักเรียนฟงเม่ือนักเรียน เม่ือเปดหนังสือการตูนเรื่อง หนา 23 ดูตาม
4. นักเรียนเปดหนังสือการตูนเรื่อง หนา 22 เพ่ือศึกษาคําศัพทท่ีใชกับพระมหากษัตริยซ่ึงจะ

ทําใหนักเรียนถอดคําประพันธเปนรอยแกวไดถูกตอง
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อเรื่องอีกครั้ง และนักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดท่ี 1 ใน

หนังสือการตูนเรื่อง หนา 25 พรอมตรวจคําตอบดานหลัง

5. ส่ือการเรียนการสอน
1. หนังสือการตูนเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
2. แผนภูมิโคลงส่ีสุภาพ
3. แบบฝกหัดท่ี 1

6. การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตจากการอานทํานองเสนาะของนักเรียน
2. การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องขอบังคับของโคลงส่ีสุภาพ

3. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 1

โคลงส่ีสุภาพ
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1. ผังภูมิ

0 0 0 0 0                    0 0 ( 0 0 )
                                  0 0 0 0 0 0 0

                0 0 0 0 0 0 0 ( 0 0 )
                0 0 0 0 0 0 0 0 0

ตัวอยาง
เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด  พ่ีเอย

เสียงยอมยอยศใคร ท่ัวหลา
สองเขือพ่ีหลับใหล ลืมตื่น  ฤาพ่ี
สองพ่ีคิดเองอา อยาไดถามเผือ

2. กฎเกณฑบังคับของโคลงส่ีสุภาพ
2.1 โคลงส่ีสุภาพ 1 บท มี 4 บาท หรือ 4 บรรทัด แตละบาทมี 2 วรรค วรรคหนามี 5 คํา

วรรคหลังของบาทท่ี 1 – 3 มีวรรคละ 2 คํา แตบาททที 1 และบาทท่ี 3 เพ่ิมคําสรอยวรรคละ 2 คํา
สวนบาทท่ี 4 วรรคหลังมี 4 คํา สรุปโคลงส่ีสุภาพ 1 บท มี 30 คํา และมีคําสรอยอีก 4 คํา

2.2 กําหนดคําเอก 7 ตําแหนง และคําโท 4 ตําแหนง ตําแหนงคําเอกและคําโทในบาทท่ี 1
ตรงกับคําท่ี 4 –5 สลับท่ีกันได

คําเอก  คือ  คําท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกกํากับ หรือใชคําตายแทนคําเอก
คําโท คือ คําท่ีมีรูปวรรณยุกตโทกํากับ

2.3 คําสรอย เติมทายบาทท่ี 1 และบาทท่ี 3 เปนคําเสริมขึ้นใหเต็มหรือเพ่ือความไพเราะ
                 2.4 คําเอกโทษและโทโทษ คือ ใชคําเอกและคําโทในตําแหนงท่ีผิด เชน หนา เขียนเปน
นา อยางนี้เรียกวา เอกโทษ หรือ เลน เขียนเปน เหลน อยางนี้เรียกวา โทโทษ ปจจุบันไมนิยมใช
เอกโทษและโทโทษ
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แบบฝกหัด
เร่ืองพันทายนรสิงหถวายชีวิต

แบบฝกหัดที่ 1 นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. โคลงเรื่องนี้เริ่มตนกลาวถึงพระเจาแผนดิน
    พระองคใด ทรงกระทําอะไร ที่ไหนเกิดผล
    อยางไร…………………………………………………………
2. พันทายนรสิงหแสดงความรับผิดชอบ
    อยางไร…………………………………………………………
3. พระเจาแผนดินโปรดลงโทษใหอยางไรและ
    พันทายนรสิงหแสดงความคิดมีใจเด็ดเดี่ยว
    อยางไร เพราะอะไร…………………………………………
4. ในที่สุดพระเจาแผนดินจําตองตัดสินใจพระทัย
    อยางไร………………...…………
5. วีรกรรมของพันทายนรสิงหเปนตัวอยาง
    อันดีในเรื่องใดและแสดงคุณธรรมขอใด…………
    ………………………………………………………………………… …. 
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 1

1. เริ่มท่ีสมเด็จพระศรีสรรเพชญท่ี 8 กษัตริยกรุงศรีอยุธยาไดเสด็จไปทรงปลา โดยเรือพระท่ีนั่ง ท่ี
ปากน้ํา เกิดเหตุการณขึ้นคือ เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงคลองโคกขาม ซ่ึงเปนคลองคดเคี้ยวมากทําใหเรือ
เสียหลักชนตนไมโขนเรือหัก
2. ขอถวายชีวิตใหนําไปประหารตามกฎมนเทียรบาล
3. ใหฟนหุนแทนพันทายนรสิงห แตพันทายนรสิงหไมยอม ตองการใหฟนตนจริง ๆ เพ่ือตองการ
รักษาประเพณีใหเปนไปตามกฎมนเทียรบาล
4. ประหารชีวิตตามท่ีพันทายนรสิงหตองการ
5. เปนตัวอยางในการปฏิบัติตนตามกฎหมายอยางเครงครัด แสดงใหเห็นคุณธรรมในเรื่องของความ
กลาหาญและการเสียสละไดแมกระท่ังชีวิตของตน
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  แผนการสอนกลุมทดลอง
             วิชาภาษาไทย                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

เร่ือง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
              คาบเรียนที ่3 – 4                            แผนที่ 6

1. สาระสําคัญ
การอานออกเสียงบทรอยกรองเปนการอานใหผูอ่ืนฟง ผูอานจะตองใชศิลปะในการอาน

หลายอยาง เชน การทอดเสียง การเอ้ือนเสียง การหลบเสียง เปนตน จึงจะทําใหผูฟงเขาถึงรสและ
เห็นความงามของบทรอยกรองท่ีอาน
2. จุดประสงคการเรียนการสอน

2.1 จุดประสงคปลายทาง
        นักเรียนอานเรื่อง “พันทายนรสิงหชีวิต” แลวเห็นความไพเราะของบทรอยกรอง

เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของวีรกรรมอันแสดงถึงความเสียสละและความกลาหาญของ
วีรบุรุษไทย

2.2 จุดประสงคนําทาง     นักเรียนสามารถ
          1. ถอดคําประพันธของเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  ได
          2. สรุปใจความสําคัญของเรื่อง  “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
          3. แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับวีรกรรมของตัวละครในเรื่อง

 “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
         4. บอกขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”   ได
         5. ตอบคําถามจากเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”   ได

3. เนื้อหา
1. เรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  จากหนังสือเรียนการตูนเรื่อง หนา 1 –21 1. เรื่อง

“พันทายนรสิงหถวายชีวิต”  จากหนังสือเรียนภาษาไทย  ท 203  ท 204 เลม 2
 หนา  138 เนื้อเรื่องกลาวถึงวีรกรรมของบุคคลท่ีควรยกยองสรรเสริญ ในประวัติศาสตรไทย เนื่อง
จากพันทายนรสิงหนั้นเปนตัวอยางของขาราชการผูมีความรับผิดชอบสูง และสละชีวิตเพ่ือรักษา
ความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายไว อันเปนวีรกรรมควรยกยองสดุดี

2. คุณธรรมท่ีไดจากเรื่อง แสดงใหเห็นคุณธรรมในเรื่องของความกลาหาญ และการ
เสียสละ
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูนําภาพเรือพระท่ีนั่งเอกไชยใหนักเรียนดูแลวสนทนากับนักเรียนเรื่อง เรือพระท่ีนั่ง

เอกไชย ซ่ึงเปนเรือพระท่ีนั่งของพระเจาเสือท่ีพันทายนรสิงหเปนนายทายเรือ
ขั้นดําเนินการสอน

    1. นักเรียนฟงแถบบันทึกเสียงเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” อีกครั้ง
    2. แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ใหแตละกลุมทํากิจกรรมดังตอไปนี้

กลุมท่ี 1 โคลงบทท่ี 1 กลาวถึงเหตุการณอะไรบาง
กลุมท่ี 2 โคลงบทท่ี 2  กลาวถึงพันทายนรสิงหวาอยางไร
กลุมท่ี 3 โคลงบทท่ี 3 เปนการโตตอบระหวางใครกับใคร โตตอบกันอยางไร
กลุมท่ี 4 กวีประสงคใหโคลงบทท่ี 4 เปนบทท่ีกลาวถึงสาระสําคัญท่ีสุดวาอยางไร

     3. นักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตัวละครในเรื่อง “พันทายนรสิงห
ถวายชีวิต”

     4. นักเรียนแตละกลุมบอกขอคิดท่ีไดจากเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
      5. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน ครูชวยเพ่ิมเติมถา

การนําเสนอไมสมบูรณ เสร็จแลวใหสงรายงานท่ีครู
     6. นักเรียนแตละคนบอกใจความสําคัญของเรื่อง “พันทายนรสิงหถวายชีวิต” หลังจาก

การอภิปรายหนาหองเรียบรอยแลว
ขั้นสรุป

     1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อเรื่องอีกครั้ง
      2. นักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดท่ี 2 ในหนังสือการตูนเรื่อง หนา 26 พรอมตรวจคําตอบ

ดานหลัง
5. ส่ือการเรียนการสอน

1. ภาพเรื่อพระท่ีนั่งเอกไชย
2. แถบบันทึกเสียงการอานโคลงส่ีสุภาพเรื่อง“พันทายนรสิงหถวายชีวิต”
3. หนังสือการตูนเรื่อง

    4. แบบฝกหัดท่ี 2
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6. การวัดผลประเมินผล
1. การนําเสนอผลการทํากิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม
2. ตรวจรายงานของนักเรียนแตละกลุม
3. ตรวจแบบฝกหัดท่ี 2
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แบบฝกหัดที่ 2  นักเรียนฝกสังเกตการใชถอยคําจากเนื้อเรื่อง โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ

1. พนักงานเก็บมะมวงไป……..พระเจาพาราณสี (ให)
2. พรานปา……………………วาผลมะมวงอยูท่ีปาหิมพานต ( บอก)
3. พระเจาพาราณสี……………ในรสมะมวงนั้น (ชอบใจ)
4. พระองคทรงเชือดมะมวง…….. (กิน)
5. พระเจาพาราณสี……………..ฝูงวานร (มองเห็น)
6. พระเจาพาราณสี…………….วาเราไมควรฆาวานรพิเศษ (คิด)
7. พระโพธิสัตว………………เปนพญาวานร (เกิด)
8. แลว………………………ฝูงลิงอยูบนตนมะมวงมาก (บอก) 
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 2

1. คลองคดโขนเรือค้ํา   ขัดไมหักสลาย
2. พันทายนรสิงหผิด   บทฆา เสียเทอญ
3. พันกราบทูลทัดดวย  ทานท้ิงประเพณี
4. จําส่ังเพชญฆาตฟน   ฟาดเกลา
5. ศาลสืบกฤติคุณเคา    คติไวในสยามฯ
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการวิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสอนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องกับวิธี
สอนแบบปกติ

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นฉบับนี้มีท้ังหมด จํานวน 20 ขอ
2. แบบสอบถามนี้ตองการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชา

ภาษาไทยโดยใชหนังสือการตูนเรื่อง ใหนักเรียนอานขอความท่ีถามอยาละเอียดและพิจารณาให
รอบคอบกอนแลวจึงตัดสินใจเลือกตอบขอท่ีตรงกับความรูสึกมากท่ีสุด

3. แบบสอบถามฉบับนี้ไมมีผลตอคะแนนในการเรียนของนักเรียน ขอใหนักเรียนตอบให
ตรงกับความรูสึกท่ีแทจริงของนักเรียน

4. วิธีตอบแบบสอบถามใหนักเรียนอานขอความทางซายมือ  แลวใหทําเครื่องหมาย   ลงใน
ชอง มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด  เพียงขอเดียว

ตัวอยาง
ขอท่ี ความรูสึก

ขอความ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

0 ลักษณะของภาพ
ประณีต สวยงาม
และมีศิลปะ

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ
                                         นางสาวชวนพิศ  อัตเนตร
                สาขาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน

     มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตารางท่ี 21  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชหนังสือการตูน
         เรื่องของนักเรียนกลุมทดลอง 40 คน

ขอ ความคิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
ก.ลักษณะรูปเลมและการจัดรูปเลม จํานวน

( รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)

1. ขนาดและความหนาของหนังสือการตูน
เหมาะสมกับนักเรียนในการจับถือได
อยางสะดวก

17
(42.5

14
(42.5)

5
(12.5)

1
(2.5)

0
(0)

2. แบบปกดึงดูดใจทําใหนักเรียนอยากอาน 15
(37.5)

13
(32.5)

10
(25)

2
(5)

0
(0)

3. การจัดรูปแบบเปนภาพการตูนชวยให
นักเรียนอานเนื้อหาไดงาย

10
(25)

16
(40)

12
(30)

2
(5)

0
(0)

4. การบรรจุคําพูดหรือขอความในแตละ
ชองมีความเหมาะสม

21
(52.5)

12
(30)

6
(15)

1
(2.5)

0
(0)

ข.ภาพการตูน
5. ลักษณะของภาพประณีต สวยงาม ชัดเจน

มีศิลปะ
18

(45)
11

(27.5)
9

(22.5)
1

(205)
1

(2.5)
6. จํานวนภาพมีเพียงพอท่ีจะใหนักเรียน

เพลิดเพลิน
19

(47.5)
16

(40)
3

(7.5)
2

(5)
0

(0)
7. ภาพแสดงเรื่องราวใหนักเรียนเขาใจเนื้อ

เรื่องไดดี
18

(45)
15

(37.5)
5

(12.5)
2

(5)
0

( 0 )
8. ภาพดึงดูดความสนใจใหนักเรียนอยาก

อานเนื้อเรื่อง
15

(37.5)
16

(40)
6

(15)
3

(7.5)
0

(0)
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ตารางท่ี 21 ( ตอ )

ขอ ความคิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
ค. เนื้อเรื่อง

9. เนื้อเรื่องมีความตอเนื่องกันอานแลว
นักเรียนเขาใจเนื้อเรื่อง

16
(40)

18
(45)

6
(15)

0
(0)

0
(0)

10. การเขียนเรื่องเปนลักษณะการตูนเขาใจ
เนื้อเรื่องไดดีและนาอาน

16
(40)

18
(45)

6
(15)

0
(0)

0
(0)

ง.ดําเนินเร่ือง
11. ดําเนินเรื่องไดดี เรียกรองความสนใจ

จากนักเรียนต้ังแตตนจนจบ
19

(47.5)
14

(35)
7

(7.5)
0

(0)
0

(0)
12. ภาพและบทสนทนาทําใหเรื่องดําเนิน

ไปอยางนาติดตาม
12

(30)
15

(37.5)
13

(32.5)
0

(0)
0

(0)
จ.คําศัพทที่ควรทราบ แบบฝกหัด

13. คําศัพทท่ีควรทราบทายเลมทําใหนัก
เรียนรูจักคําศัพทข้ึน

13
(32.5)

16
(40)

11
(27.5)

0
(0)

0
(0)

14. แบบฝกหัดชวยพัฒนาทักษะดานภาษา
ไทยได

15
(37.5)

15
(37.5)

9
(22.5)

0
(0)

1
(2.5)

ฉ.การใชภาษา
15. การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 15

(37.5)
15

(37.5)
8

(20)
2

(5)
0

(0)
16. การใชภาษาสอดคลองกับภาพการตูน

เปนอยางดี
14
(35)

20
(50)

5
(12.5)

0
(0)

1
(2.5)

17. การเขียนสะกดการันตถูกตองตาม
หลักภาษาไทย

19
(47.5)

16
(40)

5
(12.5)

0
(0)

0
(0)
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ตารางท่ี 21 ( ตอ )

ขอ ความคิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
จํานวน

(รอยละ)
ช. คุณคาและประโยชนที่ไดรับ

18. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษา
ไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะในการ
อาน

14
(35)

16
(40)

8
(20)

2
(5)

0
(0)

19. ชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน

16
(40)

15
(37.5)

9
(22.5)

0
(0)

0
(0)

20. ชวยปลูกฝงคุณธรรมใหแกนักเรียน 15
(37.5)

12
(30)

13
(32.5)

0
(0)

0
(0)

X=39.625 X=36.35 X=19.5 X=2.25 X=0.375

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง  “การเปรียบเทียบ
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