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53255307: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั:  การเรียนวรรณคดีไทย / การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
 ถนิมรักษ์ ชูชัยมงคล: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: 
ผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์,  อ.ดร.อธิกมาส มากจุย้ และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 113 หนา้. 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอ่้าน กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
และ            3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้าน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
  1. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
      2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี   
การตอบสนองของผูอ่้าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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53255307: MAJOR: TEACHING THAI LANGUAGE 
KEY WORD: THAI  LITERATURE / THA READER RESPONSE  THEORY 
 THANIMRUK CHUCHAIMONGCON: A STUDY OF THAI LITERATURE 
ACHIEVEMENT OF  MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS USED THE  READER 
RESPONSE  THEORY.  THESIS ADVISORS: ASST. PROF. BUSABA BUASOMBOON, 
Ph.D.,ATIKAMAS  MAKJUI,Ph.D.,AND ASST.PROF. CHAIYOS   
PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 113 pp. 
 
 The purposes of this research were to: 1) compare Mathayomsuksa 5 students Thai 
literature achievement of learning achievement in thai literature before and after instruction based 
on reader  response theory and 2) study the students’ opinions towards the instruction based on 
reader response theory was 43 Mathayomsuksa 5 students of Rattanakosinsomphod 
Bangkhunthian School in the first semester of the  academic year 2014.  The research instruments 
were: 1) lesson plans based on the reader - response theory 2) Thai  Literature achievement tests 
and 3) a questionnaire surveying the student opinions towards the instruction based on reader  
response theory. The data were analyzed by mean and standard deviation ,t-test dependent. 
 The results of this research were as follows: 
 1. The Thai Literature learning achievements of Mathayomsuksa 5 students after the 
instruction based on the reader response theory was  significantly higher than before at the .01 
level. 
 
 2. The opinions of Mathayomsuksa 5 student towards the reader response theory 
were at the highest level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ ดงัน้ี     
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์ อาจารย.์ดร.อธิกมาส 
มากจุย้ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีสละเวลา
อนัมีค่าเพื่อให้ค  าปรึกษา และท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและตรวจแกไ้ขงานวิจยัฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์   
ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยม์ณฑนา วฒันถนอม ท่ีให้ความกรุณาเป็นประธานกรรมการการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ี
กรุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่ม
น้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรชัย มีชาญ   อาจารยแ์สนประเสริฐ 
ปานเนียม และอาจารยเ์ตือนใจ คดดี ท่ีกรุณาตรวจและให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เคร่ืองมือในการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการธนิต  ทองธัญญะ ผูอ้  านวยโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน รองผูอ้  านวยการวิชยั จนัทวงศ ์รองผูอ้  านวยกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน ครูรัตนากร พุทธิเสาวภาคย ์หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   ครูอญัชลี บุญพิทกัษ ์รองหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ครูอาภรณ์ อรุณโชติ 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ครูเริงชัย สถิตพรบรรพต 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและให้โอกาสผูว้ิจัยได้ทดลอง
เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยบ์ญัญติั เรืองศรี ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาการท าวิจยัคร้ังน้ี 
ขอบพระคุณเจา้ของหนังสือ ต ารา วารสาร เอกสารและวิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์
ของผูว้ิจยั มีความสมบูรณ์มากข้ึน ขอบคุณทุกก าลงัใจการช่วยเหลือจากเพื่อนท่ีท างาน เพื่อนท่ีเรียน
ปริญญาโท เพื่อนท่ีเรียนปริญญาตรีและขอบใจนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองท่ีให้ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล
และขอบใจนกัเรียนท่ีใหก้ าลงัใจใหผู้ว้ิจยัท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาของผูว้ิจยั นายสุวรรณ-นางอาภรณ์ ชูชยัมงคล  
ขอบคุณนายจิรเวท อญัชันบุตร ครอบครัวของผูว้ิจยั และนางสาวปนัดดา วฒัโน เพื่อนรักท่ีให้
ค  าปรึกษา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจผูว้ิจยัตลอดการท าวิจยัคร้ังน้ี คุณความดีอนัเกิดจาก
งานวิจยัเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บุพการีผูใ้ห้ชีวิต และครูอาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้     
ทุกท่าน 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ ถ่ายทอดวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทย โดยสะทอ้นให้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในดา้น วฒันธรรม ประเพณี วิธีการด ารงชีวิตในสังคมและความเช่ือ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา
จะปรากฏในรูปของวรรณกรรมและวรรณคดี  
 มนุษยส์ร้างสรรคว์รรณคดีข้ึนโดยใชภ้าษาเป็นส่ือในการแสดงออกซ่ึงเนน้ในเร่ืองของ
ความงดงามในการใชภ้าษา ความไพเราะในดา้นเสียง รวมไปถึงมีขอ้คิดและคติธรรมเพื่อน าไปปรับ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้   ดงัท่ี ปัญญา บริสุทธ์ิ (2542: 1) กล่าวว่า  “วรรณคดี คือ  การสร้างสรรค์
ทางภาษาให้เกิดผลงานเพื่อการอ่าน การฟังและความบนัเทิงใจ ทั้งยงัอาจให้ความรู้และคติธรรม 
เป็นผลพลอยไดอี้กดว้ย”  

 คุณค่าของวรรณคดีเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดสุนทรียภาพในจิตใจ ผูท่ี้สามารถเขา้ถึงและ
สัมผสัไดถึ้งคุณค่าความงามในวรรณคดีจะเป็นผูท่ี้มีจิตใจละเอียดอ่อนและมีความคิดลึกซ้ึง ดงัท่ี 
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518: 62) กล่าวว่า “สัมผสัของผูรู้้รสวรรณคดีเป็นสัมผสัประณีต 
สัมผสัดว้ยแสงจนัทร์ ดว้ยเมฆหมอก ดว้ยเสียงจกัจัน่เรไร จากถอ้ยค าท่ีมีความหมายหนักหรือเบา 
ต้ืนหรือลึก เป็นค าตรงหรือเปรียบเทียบ จากโวหาร การบรรยาย และพรรณนา”  

 สุนทรียภาพในดา้นการแต่งวรรณคดีนั้นนอกจากจะมีการสร้างสรรคค์  าให้สละสลวย
เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพในดา้นจิตใจแลว้ กวียงัแทรกอารมณ์ต่าง ๆ ของมนุษยไ์วใ้นตวัละครใน
วรรณคดี ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง  ซ่ึงเป็นอารมณ์กิเลสตณัหาของมนุษยท์ัว่ ๆ ไป 
เร่ืองราวในวรรณคดีจึงเป็นตวัอย่างของชีวิตและให้ขอ้คิดเพื่อให้มนุษยไ์ดเ้รียนรู้ อีกทั้งยงัสะทอ้น
ภาพสังคมในแต่ละยคุแต่ละสมยั  ดงัท่ี  ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ (2523: 3) กล่าวว่า  “วรรณคดีให้ความรู้
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ท่ีกวีถ่ายทอดไวอ้ยา่งตั้งใจและไม่ตั้งใจ นอกจากน้ียงัใหข้อ้คิดอนัเป็นประโยชน์
ให้หยัง่ถึงแก่นแทข้องชีวิต เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และยงัเป็นกระจกเงาบานใหญ่สะทอ้นภาพ
สงัคมแต่ละยคุแต่ละสมยั”  

 อิงอร สุพนัธ์ุวณิช และคณะ (2555: 26) กล่าวว่า  การเรียนวรรณคดีเป็นส่ิงส าคญั         
แมจ้ะไม่สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรมโดยน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดโ้ดยตรง 
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แต่วรรณคดีก็มีประโยชน์ในการจรรโลงใจให้รู้จกัใชปั้ญญา ความคิดและเขา้ใจความเป็นมนุษย ์
สอดคลอ้งกบัท่ีศรีวิไล ดอกจนัทร์( 2529: 11) กล่าววา่  

   การศึกษาวรรณคดีเป็นเสมือนการเรียนรู้เร่ืองราวของวิถีชีวิต ในวฒันธรรมและอารมณ์
ความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งหรือสะทอ้นความเป็นไปของมนุษยผ์่านภาษาท่ีคดัสรรค า น าความงอกงาม
ทางสติปัญญา ท าใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจความเป็นธรรมชาติและเขา้ใจสังคม วฒันธรรมความเป็นอยูข่อง
คนในชาติ การศึกษาวรรณคดีจะท าใหไ้ดเ้รียนรู้ วฒัธรรมเดียวกนัไดอ้ยา่งลึกซ้ึง การศึกษาวรรณคดี
ยงัถือว่าเป็นการศึกษาโลกและชีวิตไดทุ้กแง่ ทุกมุม ท าให้เขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดวิถีชีวิตของ
เพื่อนร่วมชาติ   

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าวรรณคดีและวรรณกรรมมีความส าคญัในการธ ารงไว้
ซ่ึงสังคมผูอ่้านสามารถน าขอ้คิดหรือคุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณคดีไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้      
ดว้ยเหตุท่ีวรรณคดีเป็นส่ิงท่ีรวบรวมความเจริญทางดา้นสังคมและวฒันธรรม การศึกษาวรรณคดี
จึงเป็นการยกระดบัจิตใจให้สูงและเจริญข้ึน ในวงการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจึงไดมี้การ
จดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัโบราณท่ีการศึกษายงัไม่เป็นระบบโดยการใช้วิธี
ท่องจ าแบบปากเปล่า และมีการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองการ
เรียนการสอนวรรณคดีไทยเป็นล าดบัมา 

     ทั้ ง น้ีกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  โดยให้วรรณคดีเป็นสาระหน่ึงในห้าของสาระภาษาไทยในทุกระดบัชั้น  และ
ระบุมาตรฐาน   ท 5.1 เขา้ใจแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง โดยผูเ้รียนตอ้งสรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
วิเคราะห์ตวัละครส าคญั วิถีชีวิตไทยและคุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณคดี วรรณกรรม และบทอาขยาน 
พร้อมทั้งสรุปความรู้ ขอ้คิด  เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกั
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 3)  
    ถึงแมว้่ากระทรวงศึกษาธิการจะให้ความส าคญักบัการเรียนวรรณคดีไทยแต่
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา (Las) ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน ปีการศึกษา 2556 รายวิชาภาษาไทยก็
ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Las) ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน 
ปีการศึกษา 2556 รายวิชาภาษาไทย ซ่ึงไดผ้ลคะแนนดงัน้ี 
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         ตารางท่ี 1  ค่าสถิติผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา (Las)  
 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน รายวิชา 
 ภาษาไทย จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

สาระการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 
(40) 

ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ร้อยละของ
ค่าเฉล่ีย 

การอ่าน 9 5. 82  1. 52 64. 71 
การเขียน 5 2. 73 1. 27 54. 61 
การฟัง การดูและการพดู 4 2. 62 1. 02 65. 53 
หลกัการใชภ้าษาไทย 12  6. 04 2. 03 50. 31 
วรรณคดีและวรรณกรรม 10 4. 13 1. 90 41. 31 

รวม 40 21. 34 10. 89 53. 36 
 

ท่ีมา:  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา               
ขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา (Las) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  จ  าแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2556,  เขา้ถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.spbkk1.ses901.go.th 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม                      
มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  นักเรียนท าคะแนนไดค่้าเฉล่ีย 4.13 โดยมีร้อยละของค่าเฉล่ีย 41.31         
ซ่ึงเป็นสาระท่ีนักเรียนท าคะแนนร้อยละของค่าเฉล่ียได้น้อยท่ีสุดและต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนดไวร้้อยละ 50  ดว้ยเหตุผลจากปัญหาผลสัมฤทธ์ิในสาระวรรณคดีวรรณกรรมดงักล่าว และ
จากประสบการณ์ของผูว้ิจัยซ่ึงสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน มาเป็นเวลา 6 ปี พบปัญหาเร่ืองการเรียนรู้วรรณคดีของนกัเรียน 
คือ นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าวรรณคดีท่ีอ่านได ้นกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ี
เรียน  รวมทั้งการสัมภาษณ์จากครูผูส้อนภาษาไทยท่ีโรงเรียนแห่งน้ี มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 
ปัญหาในการเรียนการสอนวรรณคดีนั้นเกิดจากตวัครูเป็นส าคญั ครูผูส้อนส่วนใหญ่มกัให้ผูเ้รียน
ถอดค าประพนัธ์เอง บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ  ครูไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเท่าท่ีควร ครูคอยเป็นผูแ้นะค าตอบ เน่ืองจากเวลาในการจดัการ
เรียนรู้มีจ ากดั  จึงไม่สามารถรอใหน้กัเรียนแต่ละคนคิดไดเ้องและส่งผลใหน้กัเรียนท่ีเรียนอ่อนเรียน
ตามเพื่อนไม่ทนั   ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ในดา้นเน้ือหาของวรรณคดี ประวติัผูแ้ต่งมากกว่าท่ี
จะให้ผูเ้รียนไดอ่้านตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน
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วรรณคดี และไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองในชั้นเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรมต ่ากว่าเกณฑท่ี์ทางโรงเรียนก าหนด  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ประภา
ศรี สีหอ าไพ (2524: 350) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการสอนวรรณคดีอนัเกิดจาก
ครูผูส้อน  สรุปความไดว้่า  ครูมกัจะเป็นผูน้ าความคิดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนไดใ้ช้
ความคิดของตนเองนอ้ย และมุ่งสอนอ่านเอาเร่ืองใหไ้ดต้ามเน้ือหาหลกัสูตร  และสอดคลอ้งกบั ศรี
วิไล ดอกจนัทร์ (2529: 34) ท่ีกล่าววา่ 

        ครูไม่สามารถสอนได้ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมาย ปัญหาท่ีเกิดจากหลักสูตร คือ 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรวางไวก้วา้ง ครูผูส้อนไม่เขา้ใจหลกัสูตรและชัว่โมงเรียนมีนอ้ย   แต่ครูตอ้ง
สอนใหน้กัเรียนมีความรู้ความช านาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเก่ียวกบั  การพฒันาทกัษะ
ทั้ง 4 คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียน ปัญหาท่ีเกิดจากครู คือ ครูไม่มีใจรักวรรณคดี ไม่เห็นคุณค่า 
ไม่มีความรู้พอทั้ งความรู้ทางวรรณคดีโดยตรงและความรู้ประกอบการสอน ขาดความ
กระตือรือร้นในการสอน และปรับปรุงวิธีสอน ไม่เนน้ถึงจุดท่ีควรเนน้ เพราะครูไม่เขา้ใจว่า
สอนวรรณคดีคือสอนอะไร ครูไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น ปัญหาท่ีเกิด
จากนักเรียนคือนักเรียนขาดความสนใจและนิสัยในการอ่านท่ีดี พื้นฐานเร่ืองศพัท์ไม่กวา้ง
โดยเฉพาะศพัทท์างวรรณคดี มกัแบ่งเวลาให้กิจกรรมบนัเทิงมากกวา่การอ่าน และนกัเรียนมี
ประสบการณ์นอ้ย จึงเป็นการยากท่ีจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจวรรณคดี 

 จากปัญหาการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีในอดีตจนถึงปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่า   
ควรมีการพฒันาการเรียนการสอนวรรณคดีไทยให้ดียิ่งข้ึนโดยผูท่ี้จะช่วยพฒันาการการเรียน         
การสอนไดดี้ท่ีสุดก็คือครู เพราะครูอยู่ใกลชิ้ดกบันักเรียนมากท่ีสุดและเป็นผูอ้ยู่ใกลชิ้ดกบัปัญหา 
ทุก ๆ ดา้น  และในการท่ีนักเรียนจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนไดน้ั้นตอ้งข้ึนอยู่กบัเทคนิค   
การสอนและการจดักระบวนการเรียนรู้ของครู 
  การจดักระบวนการเรียนรู้วรรณคดีท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมีหลายวิธี เช่น การใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
นอกจากน้ีการท่ีจะให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการอ่านวรรณคดีไดน้ั้น  ตอ้งให้ผูอ่้านมี
คุณสมบติัในการรับรู้วรรณคดี  ดงัท่ี กุสุมา รักษมณี (2534: 119) เรียกว่า สมหฤทยั ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้
มีใจเปิดกวา้ง รับรู้ความรู้สึกต่างๆ และอารมณ์ จากการอ่านวรรณคดี ผูอ่้านท่ีจะเขา้ถึงวรรณคดีจึง
ตอ้งมีท่ีอินทรียท่ี์ 6 คือ ใจ  นอกเหนือไปจากอินทรียท์ั้งหา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ตารับรู้รูป หูรับรู้เสียง จมูกรับรู้
กล่ิน ล้ินรับรู้รส และกายรับรู้สัมผสั ซ่ึงแนวคิดเร่ืองการรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ จากการอ่านวรรณคดีน้ี
ผูว้ิจยัเห็นวา่ตรงกบัแนวคิดส าคญัท่ีเรียกวา่ ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 

4

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   

 ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  (Reader Response Theory)  มาจากความคิดของ 
Louise Rosenblatt ซ่ึงไดพ้ิมพห์นงัสือช่ือ Literature as Exploration ในปี ค.ศ. 1938 หนงัสือ
ดังกล่าวเป็นท่ียอมรับในวงกวา้งโดยผูส้อนวรรณคดี นักวรรณคดี และนักวิจัยในต่างประเทศ       
ต่างอา้งอิงและไดน้ าทฤษฎีน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการสอนวรรณคดี และงานวิจยัต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย  
(Rosenblatt, 1978, อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547) นอกจากน้ี Pugh (1988); Church 
(1997) และ Hong (1997) ไดน้ าทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านไปใชใ้นการสอนวรรณคดีโดยมี
ขั้นตอนในการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนกบัวรรณคดีท่ีเรียนและ
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หาค าตอบด้วยตัวเองอย่างอิสระ 
ผลการวิจยัพบว่า ทฤษฎีน้ีสามารถช่วยพฒันาความเขา้ใจในการเรียนวรรณคดี ส่งเสริมให้ผูเ้รียน     
มีอิสระในการคิด และความรู้สึกของตนเองจากการอ่านวรรณคี ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้พบความรู้ดว้ย
ตนเองจากการท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

 ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน เป็นทฤษฎีท่ีเนน้การน าประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน
หรือผูอ่้าน เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความรู้เก่ียวกับวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ รวมไปถึง
ประสบการณ์ในชีวิตจริง มาเช่ือมโยงกบัวรรณคดีท่ีเรียน โดยใหผู้เ้รียนคน้หาความหมายดว้ยตวัเอง
และมีอิสระในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง อีกทั้งทฤษฎีน้ียงัมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นซ่ึงถือวา่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยสาระส าคญัของทฤษฎีการตอบสนอง
ของ Rosenblatt (1978: 11-53 อา้งถึงในพรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547:35) สรุปไดด้งัน้ี วรรณคดีคือ
ส่ิงเร้าท่ีกระตุ้นความสนใจของผูอ่้าน และท าให้ผูอ่้านเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของตนกับ
ความหมายของถอ้ยค าในเน้ือเร่ือง ผูอ่้านจะน าประสบการณ์เดิมของตนมาสัมพนัธ์กบัตวับท และ
สร้างประสบการณ์ใหม่จากความทรงจ า ความคิด และความรู้สึก ความหมายในวรรณคดีจึงเกิดจาก
ตัวบทและประสบการณ์ของผูอ่้าน ผูอ่้านมีหน้าท่ีตีความตัวบท ตัวบทมีหน้าท่ีสร้างปฏิกิริยา
ตอบสนองให้เกิดกบัผูอ่้านเป็นรายบุคคล ความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดีไม่ไดเ้กิดข้ึนในลกัษณะ
โดดเด่ียว แต่เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น การสร้างความเขา้ใจวรรณคดีเป็นประสบการณ์ส่วน
บุคคล ประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นหัวใจของการสร้างประสบการณ์ทางวรรณคดี ประสบการณ์
จากการอ่านวรรณคดี เกิดจากการตีความของผูเ้รียนแต่ละคนและ การขยายขอบเขตความเขา้ใจ โดย
การแสดงความคิดเห็นร่วมกบัผูอ่ื้น เม่ือผูเ้รียนไดคิ้ดไตร่ตรองวรรณคดี ผูเ้รียนจะสามารถพฒันา
นิสัยรักการอ่านไดอ้ยา่งย ัง่ยืนตลอดชีวิต และการอ่านวรรณคดี คือ การสร้างประสบการณ์ระหว่าง
ผูอ่้านกบัตวับท ผูอ่้านจะเติมความคิดของตนลงไปในตวัอกัษร ตวัอกัษรจึงเป็นส่ือสร้างความคิด 
และความรู้สึกของผูอ่้าน ผูอ่้านจะเขา้ถึงวรรณคดีไดโ้ดยใชค้วามคิด อารมณ์ และประสบการณ์เดิม
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ของตน วรรณคดีมีหนา้ท่ีสร้างประสบการณ์ใหม่ใหผู้อ่้าน และมีบทบาทในการสร้างความหมายใน
วรรณคดี  

 อน่ึง  แนวคิดของทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านไดมี้การพฒันาเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนวรรณคดีในประเทศไทยโดย พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2547)  ทั้งน้ีพรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช 
ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถด้านการตอบสนองของวรรณคดี การอ่านเพื่อความเขา้ใจ และการคิด
ไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการตอบสนอง
ต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเขา้ใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดบัปริญญาบณัฑิต และเพื่อ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน จากการวิจยัพบว่าหลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความสามารถดา้นการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเขา้ใจ และการคิด
ไตร่ตรองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ี พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์
เวช (2547: 105) ไดเ้สนอแนะในการเลือกเร่ืองท่ีจะมาสอนว่าตอ้งมีขนาดสั้นเพื่อให้สะดวกในการ
จดัการเรียนการสอน รวมถึงเน้ือหาท่ีจะน ามาเป็นบทเรียนควรมีเร่ืองราวท่ีเป็นสถานการณ์ขดัแยง้
หรือมีพฤติกรรมของตวัละครท่ีสามารถก าหนดเป็นประเด็นใหผู้เ้รียนน าไปคิดพิจารณาและผูส้อน
สามารถวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อแบ่งเป็นตอน ๆ ใหเ้หมาะกบัเวลาเรียน และเนตรนภา ประสิงห์ (2553) 
ศึกษาวิจยัเร่ืองผลการเรียนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดี
ร้อยกรองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านกังานเขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร     ผลจากการวิจยัพบว่า ความสามารถในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองเพื่อ
ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองจอก กรุงเทพมหานครสูงข้ึนหลงัจาก
ไดรั้บการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอ่้านมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 นอกจากน้ี  ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสสอนในรายวิชาภาษาไทยของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
และพบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดวรรณคดีในหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไดแ้ก่ มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ลิลิตตะเลงพ่าย บทละครพูดค าฉันทเ์ร่ือง
มทันะพาธา องกท่ี์ 1 คมัภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศ์าสตร์สงเคราะห์ โคลนติดลอ้ ตอนความนิยมเป็น
เสมียน ซ่ึง วรรณคดีท่ีมีเร่ืองราวท่ีเป็นสถานการณ์ขดัแยง้ และเน้ือเร่ืองมีขนาดสั้น เหมาะแก่การ
น ามาวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เร่ือง มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี และบทละครพูดค าฉนัทเ์ร่ืองมทันะ
พาธา องกท่ี์ 1 โดยสาระส าคญัของวรรณคดีไทยทั้ง 2 เร่ือง มีดงัน้ี  

 มหาเวสสันดรชาดก กณัฑ์มทัรี เป็นพระนิพนธ์ของเจา้พระยาพระคลงั (หน) ซ่ึงใน
กัณฑ์ท่ีนักเรียนเรียนน้ีแสดงให้เห็นถึงความรักท่ีแม่มีต่อลูก  แม้ความรักของแม่จะยิ่งใหญ่              
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หาท่ีเปรียบมิได้  แต่การเสียสละของพระนางมทัรีสะทอ้นให้เห็นว่าการบ าเพ็ญทานบารมีของ        
พระเวสสันดรนั้นยิ่งใหญ่กว่า   อีกเร่ืองท่ีปรากฏในแบบเรียน คือ วรรณคดีเร่ืองมทันะพาธา เป็น    
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว โดยพระราชนิพนธ์เป็นละครพูด     
ตามแบบตะวนัตก โดยช้ีให้เห็นถึงโทษของความรัก  ดงัจะเห็นไดจ้ากความหมายของช่ือเร่ือง  
มทันะพาธา ซ่ึงแปลว่า ความเจ็บปวดและความเดือดร้อนเพราะความรัก วรรณคดีทั้งสองเร่ืองน้ี
ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  ซ่ึงน่าจะเหมาะกบัการจดั     
การเรียนรู้ด้วยทฤษฎีตอบสนองของผู ้อ่านท่ีมีแนวคิดให้ผู ้อ่านเทียบเหตุการณ์ในเร่ืองกับ
ประสบการณ์ของตนเอง ทั้งน้ีในส่วนของมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าสามารถ
ก าหนดประเด็นปัญหาเพื่อน ามาสอนได ้2 ประเด็น คือ 1)บทบาทและหนา้ท่ีในครอบครัว 2)ความ
รักเพื่อส่วนรวมหรือส่วนตวั ส่วนเร่ืองมทันะพาธา มีประเด็นท่ีสามารถก าหนดให้นักเรียนไดคิ้ด
พิจารณาใน 2 ประเด็นหลกั คือ 1)ความรัก ความเสียสละหรือความเห็นแก่ตวั 2)การเลือกระหว่าง
ความรักและอ านาจ ผูว้ิจยัเห็นว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของ
พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2547) น่าจะใชก้บัวรรณคดีทั้ง 2 เร่ืองได ้ 

 อน่ึง ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนเร่ืองมหาเวสสันดร
ชาดกและมทันะพาธา พบว่ามีการวิจยัน้อยมากเน่ืองจากส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ในดา้นเน้ือหาและ
การใชส้ านวนภาษามากกว่าการจดัการเรียนรู้  อาทิ  การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาภาษาไทย  
เร่ืองร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชว้ิธีการกลุ่มสัมพนัธ์กบัวิธีการสอน
แบบธรรมดา (จิตภทัร์ อุปราวิทยนนัท,์  2523) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระหว่างการเรียนท่ีก าหนดให้อ่านบทเรียนล่วงหนา้ เร่ือง
มหาเวสสันดรชาดก กณัฑก์ุมาร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีพทัลุง จงัหวดัพทัลุง (จริยา ล่ิม
ศรีวิไล, 2534) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก 
กณัฑก์ุมารของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบั
การสอนแบบปกติ วิทยาลยัเทคนิคพิจิตร (อมรรัตน์ ฉายศรี, 2535) มีการศึกษาวิจยัในวรรณคดีเร่ือง
มทันะพาธา คือ การวิเคราะห์ศฤงคารรสในพระนลค าหลวง สาวิตรี ศกุลตลา และมทันะพาธา 
(ศศิธร แสงเจริญ, 2537)  และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการพินิจวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใชว้ิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กกบัวิธีสอนแบบปกติ (จารุวรรณ เทียนเงิน, 
2547) ทั้งน้ียงัไม่มีการวิจยัเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีและมทันะพาธา องกท่ี์ 1 ท่ีน าทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้านมาศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี    
ท่ี 5 ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5          
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ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของ
นกัเรียนใหดี้ข้ึน 

 
กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจดั   
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัย              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านดงัน้ี  
 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้
วรรณคดีไทยท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และเป็นทางเลือกหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดี 
ให้สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและธรรมชาติของวิชา ซ่ึงนวตักรรมในการเรียนรู้น้ี      
พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2547) ได้พฒันามาจากทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของ Louise 
Rosenblatt 
 Rosenblatt (1994,อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547:39) ไดเ้สนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสรุปไดว้่าวรรณคดีเป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดความเช่ือมโยง
ระหว่างประสบการณ์เดิมกบัถอ้ยค าในเร่ือง ผูอ่้านจะตอ้งคน้หาความหมายด้วยตนเอง โดยน า
ประสบการณ์เดิมของตนเขา้มาตีความ และสร้างความเขา้ใจความหมายจากวรรณคดี เน้ือเร่ืองใน
วรรณคดีเปรียบเสมือนโนต้ดนตรีท่ีคีตกวีสร้างไวใ้หผู้อ่ื้นน าไปเล่น เสียงดนตรีท่ีเกิดจากผูเ้ล่นแต่ละ
คน แมว้่าจะมาจากโน้ตเพลงเดียวกันจะมีความแตกต่างกัน ในการอ่านวรรณคดีก็เช่นเดียวกัน 
ผูส้อนวรรณคดีจึงต้องสังเกตกระบวนการท่ีผูเ้รียนน าประสบการณ์ของตนมาท าความเขา้ใจ
ความหมายในวรรณคดีไดอ้ยา่งไร ประสบการณ์ของผูอ่้านจึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตประสบการณ์
ใหม่จากวรรณคดี การสอนวรรณคดีจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้สามารถสร้างความหมาย
ในตวับท โดยการให้ผูเ้รียน คิดไตร่ตรองตวับท สรุปไดว้่า ทฤษฎีน้ีเน้นการน าประสบการณ์เดิม
ของผูเ้รียนหรือของผูอ่้าน ประสบการณ์จากชีวิตจริงมาเช่ือมโยงกบัวรรณคดีท่ีเรียนโดยมีการเปิด
โอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นอยา่งหลากหลาย เพื่อการพฒันาการเรียนรู้วรรณคดีใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2547:120-122)ไดน้ าทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านมาพฒันา
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน  โดยมีการค านึงถึงหลกัการ 4 ประการ คือ  การสร้าง
ความเขา้ใจจากประสบการณ์เดิมความแตกต่างระหว่างบุคคล  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ 
การทบทวนและการคิดไตร่ตรอง ผูเ้รียนควรมีโอกาสทบทวน จากการอ่านวรรณคดีและให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั โดยการเขียนบนัทึก  ผูว้ิจยัสนใจรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน
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ของ พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช จึงน ามาใชจ้ดัการเรียนรู้ในงานวิจยัน้ี โดย พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช 
ก าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไว ้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 สร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการอ่าน ขั้น
ท่ี 2 เช่ือมโยงประสบการณ์ ขั้นท่ี 3 เรียนรู้อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ ขั้นท่ี 4 ใหแ้ละรับขอ้มูลป้อนกลบั  
และขั้นท่ี 5 ทบทวนและเขียนบนัทึกการตอบสนอง ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขั้นตอนดงักล่าวมาใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี                         

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ค าถามในการวจิัย  
 1. ผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฏีการตอบสนองของผูอ่้านสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้หรือไม่ 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เรียนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านอยูใ่นระดบัใด  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5               
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
 

 
 
 

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอ่้าน (พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547)       
1. ขั้นสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการอ่าน 
2. ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์ 
3. ขั้นเรียนรู้อยา่งมีปฏิสมัพนัธ์ 
4. ขั้นใหแ้ละรับขอ้มูลป้อนกลบั 
5. ขั้นทบทวนและเขียนบนัทึกการตอบสนอง 
 

  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอ้่าน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัด           
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากร  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 8 หอ้ง  มีนกัเรียนทั้งส้ิน 
360  คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 43 คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  โดยการจบัสลาก 

 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
 2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง

ของผูอ่้าน 
  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ   

   2.2.1 ผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอ่้าน 
 3.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง คือ วรรณคดีไทยจากหนงัสือแบบเรียนวรรณคดีวิจกัษ์
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 เร่ือง คือ มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี และมทันะพาธา องกท่ี์ 1  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี 5 วรรณคดี และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 4. ระยะเวลาในการทดลอง 

        ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง ผูว้ิจยัทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โดย
ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที  โดยมีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 2 คาบ รวมทั้งส้ิน 10 คาบ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ   
 ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5           
ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านคร้ังน้ี มีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

 1. การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  หมายถึง รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านมีหลกัการ 4 ประการ คือ การสร้างความ
เขา้ใจในการอ่านวรรณคดีจากประสบการณ์เดิม ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพนัธ์ การทบทวนและการคิดไตร่ตรอง ประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความ
เขา้ใจเบ้ืองตน้ในการอ่าน 2) ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์  3) ขั้นเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพนัธ์ 4) ขั้นให้
และรับขอ้มูลป้อนกลบั 5) ขั้นทบทวนและเขียนบนัทึกการตอบสนอง 

 2.  วรรณคดีไทย หมายถึง วรรณคดีไทยเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทัรี และ
มทันะพาธา องก์ท่ี 1 ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจกัษ์ ของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 3.  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย หมายถึง คะแนนความสามารถในการเรียน
วรรณคดีไทย วดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนเป็นขอ้สอบแบบปรนยั จ านวน 24 ขอ้ และขอ้สอบแบบอตันยั จ านวน 2 ขอ้  

 4.  ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ดา้นบรรยากาการจดัการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

 5.  นักเ รียน  หมายถึง ผู ้ท่ีก  าลัง ศึกษาในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  5โรงเ รียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน”   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้รวบรวมเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินการวิจยัตามล าดบัดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พุทธศกัราช 2556 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดี 
  2.1 ความหมายของวรรณคดี 

  2.2 ความส าคญัและคุณค่าของวรรณคดี 
  2.3 องคป์ระกอบของวรรณคดี 

  2.4 หลกัการวิจารณ์วรรณคดี 
  2.5 วรรณคดีท่ีใชใ้นการวิจยั 

   2.5.1 วรรณคดีเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี 
   2.5.2  วรรณคดีเร่ืองมทันะพาธา องกท่ี์ 1 

 3.  การสอนวรรณคดี 
  3.1  จุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดี 
  3.2  วิธีการสอนวรรณคดี 

 4.  แนวคิดและวิธีการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
  4.1 ความเป็นมาของทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
  4.2 สาระส าคญัของทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
  4.3 การจดัการเรียนรู้วรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
  4.4 รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
   ของพรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช  
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1 งานวิจยัในประเทศ 
  5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน พุทธศักราช 2557  

กลุ่มสาระการเรีบนรู้ภาษาไทย  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       
(  กระทรวงศึกษาธิการ 2551:2)               
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ดงัน้ี 
 สาระท่ี 1 การอ่าน 
              มาตรฐาน ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 
 สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และ
เขียนเร่ืองราว  รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพดู 
              มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค ์
 สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

 มาตรฐาน ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
              มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 จากการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ขา้งตน้       
จะเห็นไดว้่า ในสาระท่ี 5วรรณคดีและวรรณกรรมนั้น หลกัสูตรไดก้ าหนดตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ในช่วงชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไวต้วัช้ีวดัหน่ึงว่า เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย  อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง ซ่ึงจาก
ตวัช้ีวดัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือเรียนจบมธัยมศึกษาตอนปลายไวว้่า วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองตน้ รู้และเขา้ใจลกัษณะเด่นของ
วรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบา้น เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์
และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และน าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
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ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง ดงันั้นเม่ือโรงเรียนตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
น าวรรณคดีไทยมาสอน เพื่อให้สอดคลอ้งคุณภาพของผูเ้รียนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงัน้ีคือ 
 คุณภาพผูเ้รียน เม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ 
ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่านได ้วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็น
โตแ้ยง้และเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอยา่งมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน เขียน
กรอบแนวคิด  ผงัความคิด บนัทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า 
และน าความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพและ 
น าความรู้ความคิดไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการด าเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสยัรักการอ่าน 

 2. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์ยอ่ความ
จากส่ือท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชโ้วหาร 
ต่าง ๆ เขียนบนัทึก รายงานการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวิชาการ ใชข้อ้มูลสารสนเทศใน
การอา้งอิง ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสารคดีและบนัเทิงคดี  รวมทั้งประเมินงาน
เขียนของผูอ่ื้นและน ามาพฒันางานเขียนของตนเอง 

 3. ตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือก
เร่ืองท่ีฟังและดู วิเคราะห์วตัถุประสงค ์แนวคิด การใชภ้าษา ความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูแลว้น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต มีทกัษะการพดูในโอกาสต่าง ๆ ทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาท่ีถูกตอ้ง พูดแสดงทรรศนะโตแ้ยง้ โน้มน้าว  และ   
เสนอแนวคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 

 4. เขา้ใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลกัษณะของภาษาไทย ใชค้  าและ
กลุ่มค าสร้างประโยคไดต้รงตามวตัถุประสงค์ แต่งค าประพนัธ์ประเภท กาพย ์โคลง ร่ายและฉนัท ์
ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ค  าราชาศพัท์และค าสุภาพได้อย่างถูกตอ้ง วิเคราะห์
หลกัการ สร้างค าในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน วิเคราะห์
และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 5. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองตน้     
รู้และเขา้ใจลกัษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบา้น เช่ือมโยงกบั    
การเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ และน าขอ้คิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พุทธศักราช 2557 กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย   
 หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช                          
บางขนุเทียน พทุธศกัราช 2557   

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 โดยมอบหมายให้โรงเรียนจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลาง       
ท่ีปรากฏในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 นั้น โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางขุนเทียน ไดด้ าเนินการจดัท าและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาตลอดมาเพื่อให้สอดรับกบั
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและตอบรับความต้องการของผูเ้รียน โดยกระบวนการจัดท านั้ น
วิเคราะห์จากวิสยัทศัน์และพนัธกิจของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แลว้จึงด าเนินการจดัท าวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน
จากนั้ นจึงจัดท าองค์ประกอบต่าง ๆ ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดในหลักสูตร
แกนกลางท่ีประกอบดว้ยการก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร โครงสร้างเวลาเรียน การก าหนดรายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจดัท าค  าอธิบายรายวิชาและแนวทางการปฏิบติัใน
การตรวจสอบคุณสมบติัผูส้ าเร็จการศึกษาตามระดบัการศึกษา ดงัน้ี 
 วิสยัทศัน์ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน 
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล   
  บนพื้นฐานความเป็นไทย ผูเ้รียนเป็นสุภาพชนคนบางขนุเทียน 
 กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (กลยทุธ์สถานศึกษา) 

  กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
  กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาคุณภาพครู 
  กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
  กลยทุธ์ท่ี 4 เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนและสงัคม 
  กลยทุธ์ท่ี 5 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม 
  กลยทุธ์ท่ี 6 เสริมสร้างอตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ 
  กลยทุธ์ท่ี 7 มาตรการส่งเสริม 
 

ตารางท่ี 2  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ 
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ภาคเรียนท่ี 1 
หน่วยกิต
(ชัว่โมง) 

ภาคเรียนท่ี 2 
หน่วยกิต
(ชัว่โมง) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5(300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0(40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0(40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0(40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5(60) ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5(60) 
ส32101สังคมศึกษาฯ 3 1.0(40) ส32102 สังคมศึกษาฯ 4 1.0(40) 
ส32103 พระพทุธศาสนา3 0.5(20) ส32104 พระพทุธศาสนา4 0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0.5(20) 
ศ32101 ทศันศิลป์ 2 0.5(20) ศ32103 ดนตรี 1 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพฯ 3 0.5(20) ง32102 การงานอาชีพฯ 4 0.5(20) 
อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1.0(40) อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1.0(40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0(280) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0(280) 
ท32201 การพดู 1 0.5(20) ท32202 การพดู 2 0.5(20) 
ค32201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์3 2.0(80) ค32202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4 2.0(80) 
ส30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5(20) ส30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5(20) 
พ32230 แบดมินตนั 0.5(20) พ32231 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 0.5(20) 
ง32241 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก1 0.5(20) ง32243การออกแบบและจดัท าเวบ็ไซต ์ 0.5(20) 
ง32242การเขียนโปรแกรม1 0.5(20) ง32244คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี 0.5(20) 
อ30203 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1 0.5(20) อ30204 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2 0.5(20) 
อ30213 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1 0.5(20) อ30214 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว  0.5(20) 
อ32201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3 0.5(20) อ32202 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 0.5 (20) 

การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ 1.0(40) การส่ือสารและการน าเสนอ 1.0(40) 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 80 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 80 

กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมนกัเรียน  
กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมระดบั  กิจกรรมระดบั  

รวมเวลาเรียน 660 รวมเวลาเรียน 660 
 

ท่ีมา: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, “หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551,” 417. (อดัส าเนา) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 

รหัส  ท32101   ภาษาไทย 3       ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 1.0  หน่วยกติ          เวลา 40  ช่ัวโมง 
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง  ดูและพูด หลักการใช้ภาษาวรรณคดีและ
วรรณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ศึกษาบทร้อยแกว้และร้อยกรองจากส่ือต่างๆ ค าทบัศทัพ ์ศพัทบ์ญัญติั 
ศพัทอ์าเซียน ศพัทท์างวิชาการและวิชาชีพ  โคลงส่ีสุภาพ  วรรณคดี  วรรณกรรม  บทอาขยานและ
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
 โดยการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง ระบุใจความส าคญั เขียนกรอบ
แนวคิด  วิเคราะห์วิจารณ์  และประเมินค่าความถูกตอ้ง  แสดงความคิดเห็น  เชิงโตแ้ยง้  ตีความและ
ประเมินค่าแนวคิด  มีมารยาทในการอ่าน เขียนอธิบาย ช้ีแจง วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น 
กรอบแบบสมคัรงาน เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และโครงงาน มีมารยาทในการเขียน การพูด  
ในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้มน้าว  มีมารยาทในการฟัง ดูและการพูด ใชค้  าทบัศพัท ์และศพัท์บญัญติั
เก่ียวกบัอาเซียน อธิบายความหมายของค าศพัทว์ิชาการและวิชาชีพ  แต่งบทร้อยกรอง  สรุปเน้ือหา
วรรณคดีและวรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถ่ิน  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า สรุปความรู้และ
ขอ้คิด ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีวิจารณญาณการท างาน มุ่งมัน่ และท างานอยา่งมีระบบระเบียบ  มีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหาขอ้มูลความรู้ สุภาพ มีมารยาท มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และรักความเป็นไทย   
 

รหัสตัวช้ีวดั 
 ท 1.1 ม. 4-6/1, ท 1.1 ม. 4-6/3, ท 1.1 ม. 4-6/4, ท 1.1 ม. 4-6/5, ท 1.1 ม. 4-6/6,  ท 1.1 ม. 5/7 
 ท 1.1 ม. 4-6/8, ท 1.1 ม. 4-6/8, ท 1.1 ม. 4-6/9 
 ท 2.1 ม. 4-6/6, ท 2.1 ม. 4-6/7, ท 2.1 ม. 4-6/8  
 ท 3.1 ม. 4-6/1, ท 3.1 ม. 4-6/2, ท 3.1 ม. 4-6/3, ท 3.1 ม. 4-6/6 
 ท 4.1 ม. 4-6/4, ท 4.1 ม. 4-6/5, ท 4.1 ม. 4-6/6 
 ท 5.1 ม. 4-6/1, ท 5.1 ม. 4-6/2, ท 5.1 ม. 4-6/3, ท 5.1 ม.4-6/4 
 รวม  22 ตวัช้ีวดั 
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ตัวช้ีวดั 
 ท 1.1 ม. 4-6/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดอ้ย่างถูกตอ้งไพเราะ
และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน   
 ท 1.1 ม. 4-6/3  วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 
 ท 1.1 ม. 4-6/4   คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ 
ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต 
 ท 1.1 ม. 4-6/5     วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัเร่ืองท่ีอ่านและเสนอ
ความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล 
 ท 1.1 ม. 4-6/6     ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 ท 1.1 ม. 4-6/7    อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ 
และรายงาน 
 ท 1.1 ม. 4-6/8     สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 
 ท 1.1 ม. 4-6/9     มีมารยาทในการอ่าน 
 ท 2.1 ม. 4-6/6  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจตามหลกัการเขียนเชิง
วิชาการ และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 
 ท 2.1 ม. 4-6/7  บนัทึกการศึกษาคน้ควา้  เพื่อน าไปพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 ท 2.1 ม. 4-6/8  มีมารยาทในการเขียน 
 ท 3.1 ม. 4-6/1  สรุปแนวคิด และแสดง ความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู   
 ท 3.1 ม. 4-6/2      วิเคราะห์ แนวคิด การใชภ้าษา และความน่าเช่ือถือ จากเร่ืองท่ีฟัง
และดูอยา่งมีเหตุผล 
 ท 3.1 ม. 4-6/3     ประเมินเร่ืองท่ีฟังและดู   แลว้ก าหนดแนวทางน าไประยุกตใ์ชใ้น
การด าเนินชีวิต 
 ท 3.1 ม. 4-6/6     มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู 
 ท 4.1 ม. 4-6/4     แต่งบทร้อยกรอง 
 ท 4.1 ม. 4-6/5     วิเคราะห์อิทธิพลของภาษา ต่างประเทศและภาษาถ่ิน 
 ท 4.1 ม. 4-6/6     อธิบายและวิเคราะห์หลกัการสร้างค าในภาษาไทย   
 ท 5.1 ม. 4-6/1     วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์
เบ้ืองตน้ 
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 ท 5.1 ม. 4-6/2     วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
 ท 5.1 ม. 4-6/3    วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
 ท 5.1  ม.4-6/4     สัง เคราะห์ข้อ คิดจากวรรณคดี  และวรรณกรรมเพื่ อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 
 

ตารางท่ี 3  โครงสร้างแสดงหน่วยการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 การเรียนวรรณคดีไทยเร่ืองมหาเวสสันดร 
 ชาดก กณัฑม์ทัรี และมทันะพาธา องกท่ี์ 1 ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
 

หน่วย 
ท่ี 

มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

 

สาระส าคญั 
 

ช่ือหน่วย 
เวลาเรียน 
(ชัว่โมง) 

  ทดสอบก่อนเรียน  1 

1. ท 5.1 ม.4-6/1 
ท 5.1 ม.4-6/2 
ท 5.1 ม.4-6/3 
ท 5.1 ม.4-6/4 

1. วิเคราะห์ และวิจารณ์ วรรณคดีวรรณกรรม 
ตามหลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้ 
 2. วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณณคดี
เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
 3. วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้น
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
4. สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและ 
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
ทดสอบหลงัเรียน                                                        

1. มหาเวสสันดร 
ชาดก กณัฑม์ทัรี 
2. มทันะพาธา  
องกท่ี์ 1 

4 
 
4 

 

 

 

 

 

1 

 
จากตารางสรุปไดว้่า ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองโดยก าหนด

ระยะเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง  คาบละ 50 นาที  โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน จ านวน 2 คาบ การจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน จ านวน 4 คาบ การจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยเร่ืองมทันะพาธา องกท่ี์ 1 
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน จ านวน 4 คาบ รวมทั้งส้ิน 10 คาบ 
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เอกสารเกีย่วข้องกบัวรรณคดี 
 

ความหมายของวรรณคดี 
 วรรณคดี เป็นศิลปะท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือในการสร้างสรรค ์ค  าว่า วรรณคดี ไดมี้ผูใ้หนิ้ยาม
ไวห้ลายท่านดงัน้ี 
 พระยาอนุมานราชธน (2518: 8) ไดใ้ห้ความหมายของวรรณคดีไวว้่า “วรรณคดี คือ 
ความรู้สึกนึกคิดของกวี ซ่ึงถอดออกมาจากจิตใจให้ปรากฏเป็นรูปหนัง สือ มีถอ้ยค าเหมาะเจาะ
เพราะพร้ิงเร้าใจใหผู้อ่้านหรือผูฟั้งเกิดความรู้สึก” 
 วิทย ์ศิวะศริยานนท ์(2518: 1) ไดใ้หค้วามหมายของวรรณคดีไวว้่า “บทประพนัธ์ท่ีรัด
รึงตรึงใจผูอ่้านปลุกมโนคติ (Imagination) ท าใหเ้พลิดเพลินและเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ละมา้ยคลา้ยคลึง
กบัอารมณ์ของผูป้ระพนัธ์” 
  พระวรเวทยพ์ิสิฐ (2534: 4) ไดใ้ห้ความหมายของวรรณคดีไวว้่า “วรรณคดี คือ 
หนังสือท่ีมีลกัษณะเรียบเรียงถอ้ยค าเกล้ียงเกลา เพราะพร้ิว มีรสปลุกมโนคติ (Imagination) ให้
เพลิดเพลิน กระทบกระเทือนอารมณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามอารมณ์ของผูป้ระพนัธ์” 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า วรรณคดีหมายถึง บทประพนัธ์ท่ีมีศิลปะในการเรียบเรียงการใช้

ภาษาไดอ้ย่างไพเราะ  มีเน้ือเร่ืองท่ีให้ความเพลิดเพลิน ให้ขอ้คิดและมีการใชถ้อ้ยค าให้ผูอ่้านเกิด

ความรู้สึกคลอ้ยตามผูป้ระพนัธ์ 

ความส าคญัและคุณค่าของวรรณคดี 
 วรรณคดีเป็นผลงานท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ดว้ยความงามทางภาษาท่ีมีความส าคญัในการใช้

แสดงความคิด ความรู้สึก และคติแง่คิดสอนใจต่าง ๆ อีกทั้งมีคุณค่าเหมาะแก่การศึกษา ซ่ึงมีผูรู้้
หลายท่านไดก้ล่าวถึงความส าคญัและคุณค่าของวรรณคดีไวด้งัน้ี 
 ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ (2523: 2-3)  ไดก้ล่าวถึงวรรณคดีมีคุณค่าต่อผูอ่้านและผูศึ้กษา  2 ประการ 
คือ  
 1. คุณค่าทางดา้นอารมณ์  

    วรรณคดีเป็นงานศิลปะท่ีสร้างความเพลิดเพลินด้วยสุนทรียภาพทางภาษาจาก
ถอ้ยค า และโวหารการบรรยายและการพรรณนา วรรณคดีจึงมีพลงัจูงใจผูอ่้านใหมี้อารมณ์ รัก เศร้า 
ขบขนั สมเพช สงสาร โกรธ ช่ืนชมปิติ ฯลฯ คุณสมบติัของวรรณคดีขอ้น้ีจึงเรียกไดว้า่เป็นอาหารใจ 

 2. คุณค่าดา้นปัญญา  
    วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีกวีถ่ายทอดไวท้ั้งอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

นอกจากน้ียงัให้ขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ ให้หย ัง่เห็นแก่นแทข้องชีวิต เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์      
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ผูศึ้กษาจึงอาจจดจ าส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านวรรณคดี มาเป็นประสบการณ์รองและน าเหตุการณ์ขอ้คิด
และความรู้ในเร่ืองมาเป็นอุทาหรณ์ เพื่อแกปั้ญหาชีวิตของตนเอง  

 อุดม หนูทอง (2523: 52-57) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีไวว้่า คุณค่าท่ีส าคญัยิง่ของ
วรรณคดีมี 2 ประการ คือ  
 1. คุณค่าดา้นปัญญาความคิด  

     1.1  ช่วยใหเ้ขา้ใจชีวิต ตวัละครทุกตวัในวรรณคดีก าหนดข้ึนโดยเลียนแบบชีวิตจริง 
ผูศึ้กษาวรรณคดีจึงจะไดพ้บเร่ืองราวของชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ 
     1.2  ช่วยให้เขา้ใจอดีต วรรณคดีเป็นกระจกเงาของยุคสมยั ผูอ่้านวรรณคดีจะได้
รับทราบค่านิยม สงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในยคุสมยัของวรรณคดีนั้น ๆ 

     1.3  เป็นร้ัวภายในของชาติ วรรณคดีในฐานะท่ีเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงของชาติ    
ท่ีมีส่วนกล่อมเกลาจิตใจของคนในชาติใหต้ระหนกัถึงความเป็นชาติ 

     1.4  เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง วรรณคดีบางเร่ืองเป็นอาวุธท่ีส าคัญของการ
ปกครอง เช่น ลิลิตโองการแช่งน ้ า เป็นแรงส าคญัท่ีท าให้อยธุยาอยูเ่ป็นปึกแผน่ดว้ยแรงสามคัคีของ 
ประชาชน และท าใหส้ถาบนัพระมหากษตัริยค์งอยูถึ่งทุกวนั 

     1.5  ให้ความรู้ด้านภาษา ถ้อยค าภาษาในวรรณคดี เป็นภาษาท่ีประณีตในแง่       
ของศพัท ์ผูอ่้านจะไดรู้้ค  าพน้สมยั การสร้างค าศพัทใ์หม่ การแผลงค าตามใจชอบของกวี การใชศ้พัท์
ทอ้งถ่ิน ฯลฯ ซ่ึงนบัวา่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ทางภาษาใหแ้ก่คนอ่าน 
 2  คุณค่าทางอารมณ์ 

     วรรณคดีให้ความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้านดว้ยภาษาท่ีสร้างอารมณ์สะเทือนใจไปกบั
ความรู้สึก โกรธ เกลียด ดีใจ ช่ืนชม หวัเราะ หรือแมแ้ต่ตอ้งหลัง่น ้ าตาใหก้บัเร่ืองท่ีอ่าน ถือเป็นความ 
เพลิดเพลินใจทั้งหมด 
    ดนยา วงศธ์นะชยั (2529: 119) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีดงัน้ี 
 1. คุณค่าทางอารมณ์ ก่อใหเ้กิดความสนุกสนานบนัเทิงใจ ท าใหผู้อ่้านสะเทือนอารมณ์
ในทางใดทางหน่ึง 
 2. คุณค่าทางสติปัญญาให้ความรู้ในดา้นต่าง ๆ เช่น สังคม วฒันธรรมเกิดการหยัง่เห็น 
ชีวิตและโลก 
 3. คุณค่าทางศีลธรรม ช่วยผดุงศีลธรรมในสังคมของตน ไม่บ่อนท าลายความสงบสุข
ในสงัคม หรือฉุดใหส้ังคมเส่ือมทรามลง 
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 ศรีวิไล ดอกจนัทร์ (2529: 9) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดี สรุปไดด้งัน้ี 
 1. คุณค่าทางอารมณ์  ท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ต่าง ๆ จากเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ เช่น 
เศร้า สุข ทุกข ์รัก เกลียด โกรธ ไปตามอารมณ์ของกวี  
 2. คุณค่าทางปัญญา ผู ้อ่านวรรณคดีจะได้พัฒนาสติปัญญาทั้ งในทางโลกและ          
ทางธรรม จากแนวคิดของเร่ือง ไดเ้รียนรู้ตวัอยา่ง ชีวิตจากพฤติกรรมของตวัละคร 
 3. คุณค่าทางศีลธรรม วรรณคดียกระดบัจิตใจ จรรโลงใจผูอ้่านให้เห็นผลของการท า
ความดีและผลของการกระท า อนัเป็นตวัอยา่งและคติสอนใจ 
 4. คุณค่าทางวฒันธรรม วรรณคดีเป็นวฒันธรรมทางภาษาท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมอ่ืน
แสดงตวัวิถีการด าเนินชีวิต ผูอ่้านจะไดเ้ห็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชาติอยา่งละเอียด 
 5. คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ท าให้ผูอ่้านทราบถึงความเป็นมาของประเทศชาติและ
บุคคลจากวรรณคดี ท่ีมาจากเร่ืองทางประวติัศาสตร์ เช่น ลิลิตตะเลงพา่ย และลิลิตยวนพา่ย 
 6. คุณค่าทางจินตนาการ วรรณคดีเป็นบ่อเกิดของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ในการผกู
เร่ืองราวใหม่ ๆ ส่งเสริมใหผู้อ่้านเกิดจินตนาการ 
 7. คุณค่าทางชีวิตและประสบการณ์ วรรณคดีเป็นประสบการณ์ทางออ้ม ผูอ่้านจะได้
เห็นตวัอยา่งชีวิต เขา้ใจชีวิตทางออ้ม จากประสบการณ์ของตวัละคร 
 8. คุณค่าทางความจริง และการเข้าใจความเป็นจริง วรรณคดีสะท้อนชีวิต และ     
ความจริงโลก แสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยมี์กิเลสตณัหา มีความรักใคร่ อิจฉา และริษยา  
 9. คุณค่าทางความคิดและการวิจารณ์ วรรณคดีกระตุน้ความรู้สึก เห็นดว้ยหรือไม่เห็น
ดว้ยของตวัละครและเหตุการณ์ในเร่ือง นอกจากนั้นวรรณคดียงัเร้าอารมณ์ให้ผูอ่้านสะเทือนใจ    
ซ่ึงท าใหเ้กิดความคิดท่ีคลอ้ยตามกนัหรือคดัคา้น 
                  10. คุณค่าทางภาษาและการส่ือสาร วรรณคดีมีคุณค่า ท าให้ผูอ่้านเห็นความสามารถ
ทางการใช้ภาษาและการสรรค า ท าให้เห็นความงามของภาษาท่ีกวีหรือผูเ้ขียนน ามาผูกร้อยให้
สอดคลอ้งกบัเร่ืองราว อนัท าใหผู้อ่้านพฒันาความสามารถทางภาษาโดยไม่รู้ตวั 
 ชตัสุณี สินธุสิงห์ (2532: 57-77) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าทางวรรณคดีในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. คุณค่าดา้นจิตใจ 

  วรรณคดีในฐานะเป็นศิลปะมีคุณค่าส าคญัต่อจิตใจ เป็นเคร่ืองประเทืองอารมณ์
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินท่ีไดรั้บจากวรรณคดีนั้นเกิดจาก รส และลีลา ของการ
ประพนัธ์ท่ีกวีสร้างข้ึนดว้ยอารมณ์และจินตนาการท่ีแตกต่างกนัไปตามแรงบนัดาลใจท่ีเกิดข้ึน 

  นอกจากความเพลิดเพลินท่ีเราไดรั้บจากวรรณคดี ซ่ึงท าใหจิ้ตใจมีความสนุกสนาน
ร่ืนรมย์แล้ว รสแห่งความงามของวรรณคดีก็ให้คุณค่าแก่จิตใจเช่นกัน กล่าวคือ ก่อให้เกิด
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สุนทรียภาพในจิตใจ บ ารุงจิตใจเราให้ประณีต ให้รักและเข้าถึงความไพเราะและซาบซ้ึงใน      
ความงาม 

 2. คุณค่าทางปัญญา 
  วรรณคดีมิใช่แต่จะท าใหผู้อ่้านเพลิดเพลินไปกบัเน้ือหา และการใชภ้าษาอนังดงาม

เท่านั้น หากแต่ยงัน าความรอบรู้มาสู่ผูอ่้าน ทั้งในเร่ืองของสรรพวิทยาการดา้นต่าง ๆ และในเร่ือง
ของโลกและชีวิต 

  วรรณคดียงัเพิ่มพนูความรู้ดา้นอ่ืน เช่น ประวติัศาสตร์การเมืองการปกครอง เป็นตน้ 
แต่ผูอ่้านตอ้งไม่ลืมว่าวรรณคดีไม่ใชต้  ารา แมว้่าวรรณคดีบางเร่ืองอาจใชเ้น้ือหาหรือเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ด าเนินเร่ือง แต่กวีจะแต่งเติมเสริมต่อหรือนึกฝันสร้างมโนภาพของตนข้ึนเพื่อให้
วรรณคดีน่าอ่าน 

  ในด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดีมีคุณค่าในแง่ท่ีให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
นอกเหนือไปจากส่ิงท่ีประวติัศาสตร์บนัทึกไว ้ประวติัศาสตร์จะบนัทึกเน้ือหาท่ีเพ่งเล็งขอ้เท็จจริง  
มีหลกัฐาน มีเหตุผล แต่วรรณคดีสามารถใหข้อ้มูลในดา้นอารมณ์ ความรู้สึกของคนท่ีร่วมเหตุการณ์ 
ทศันคติและแนวทางการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมสมยัหน่ึง 
              นอกจากเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ เราอาจเรียนรู้ประวติัศาสตร์ของสถานท่ี    
ต่าง ๆ จากวรรณคดีได้เช่นกัน เช่น รู้เร่ืองประวติัต าบลสามเสนจากนิราศพระบาท  และเร่ือง        
สามโคกหรือปทุมธานีจากนิราศภูเขาทอง 
  ความรู้ทางดา้นอ่ืน เช่น การเมืองการปกครอง และกฎหมาย เป็นส่ิงท่ีพบไดใ้น
วรรณคดีเช่นกนั จากศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง เราไดค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายต่าง ๆ เช่น 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก ตลอดจนการวิธีการพิจารณาคดี เป็นตน้ 
               ความรู้ท่ีไดรั้บจากวรรณคดีอีกอยา่งก็คือ ความรู้ทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี และ
ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมยุคหน่ึงสมยัหน่ึง ซ่ึงมกัเป็นยุคท่ีวรรณคดีนั้นถือก าเนิดข้ึนมา ตวัอย่าง
วรรณคดีท่ีสะท้อนวฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด คือ เสภาเร่ืองขุนช้าง
ขุนแผน ท่ีแสดงชีวิตสามญัชนในสมยัรัตนโกสินทร์มีประเพณีต่าง ๆ ท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองน้ี 
อยู่มากมายและมีความส าคญัต่อชีวิตคนไทย นับตั้งแต่ประเพณีการเกิด การรับขวญั การโกนจุก  
การท าขวญั การบวช การแต่งงาน และการเผาศพ เป็นตน้ 
 3. คุณค่าทางดา้นภาษา 

  ความรู้ท่ีไดจ้ากวรรณคดีท่ีเป็นหลกัจริง ๆ คือ ความรู้ทางภาษา กล่าวคือ วรรณคดี   
ท าให้เรารู้จกัศพัทต่์าง ๆ ท่ีกวีเลือกสรรมาใชโ้ดยเฉพาะศพัทท่ี์ใชก้นัในวงนักปราชญแ์ละกวี เช่น 
ศพัท์ภาษาบาลี สันสกฤต หรือภาษาโบราณ นอกจากศพัท์แลว้ยงัสามารถเรียนรู้ส านวนต่าง ๆ        
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ท่ีสามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น เม่ือตอ้งส่ือความว่า การเรียกช่ือนั้นไม่ส าคญัเท่าคุณสมบติั
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะใชส้ านวนจากเร่ือง โรเมโอและจูเลียต “ อนัวา่ช่ือนั้นส าคญัไฉน ” เป็นตน้  
  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  วรรณคดีมีความส าคัญในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น                

การบนัทึกเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  การเมือง  การปกครอง  ศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคน

ในอดีต  วรรณคดีให้คุณค่าในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านอารมณ์  ด้านปัญญาและด้านศีลธรรมใน         

การยกระดบัจิตใจผูอ่้าน 

องค์ประกอบของวรรณคด ี
 วรรณคดีมีองค์ประกอบต่างๆซ่ึงมีผูรู้้หลายท่านได้ให้ค  าอธิบายองค์ประกอบของ
วรรณคดีไวต่้าง ๆ ดงัน้ี 
 สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2525: 32-69) ไดก้ล่าวถึงวรรณคดีไวว้่า ส่วนประกอบท่ีเก่ียวกบั
วรรณคดีโดยตรง คือ  

 1. ภาษา แบ่งเป็น 
  1.1  การใชถ้อ้ยค า การเลือกสรรถอ้ยค า ตอ้งเลือกใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัรูปแบบของ

งานประพนัธ์ สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง และสอดคลอ้งกบับรรยากาศในเร่ืองจึงจะเป็นภาษากวีท่ีสมบูรณ์  
  1.2  ระดบัภาษาของวรรณคดี วรรณคดีเร่ืองเดียวกนัอาจใชภ้าษาต่างกนัในบางตอน 

ระดบัภาษาของในวรรณคดีมี 4 ระดบั ดงัน้ี 
 1.2.1 ระดบัภาษาท่ีเอาความตามรูปศพัท์ คือภาษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดท้นัที   

แต่มีอรรถและมีการอลงัการในตวั แมบ้างทีจะมีการเปรียบเทียบอยูก่็รู้ทนัทีว่าเปรียบอะไรกบัอะไร 
เป็นการเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 1.2.2 ภาษาระดบัอุปมาอุปไมย เป็นการใชภ้าษาโดยมีอรรถต่างไปจากการเอา
ความหมายตามรูปแบบ เช่น การใชส้ัญลกัษณ์ อุปลกัษณ์ หรือบุคลาธิษฐาน  
   1.2.3 ภาษาระดบัธรรม คือภาษาท่ีกล่าวถึงเร่ืองมโนธรรมอาจใชบุ้คลาธิษฐาน 
หรือใชค้  าท่ีมีอรรถในทางธรรมะ  

 1.2.4 ภาษาระดับอธิธรรม หมายถึง ภาษาท่ีใช้มโนธรรมแทนเร่ืองท่ีเป็น
ธรรมะชั้นสูงวา่ดว้ยเร่ืองจิตวิญญาณ เป็นธรรรมะชั้นโลกตุรธรรม หรือเป็นภาษาอภิปรัชญา  
 2. รูปแบบ 

  รูปแบบในวรรณคดีแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ รูปแบบของลกัษณะค าประพนัธ์ 
และรูปแบบซ่ึงเป็นขนบนิยมในการด าเนินเร่ือง 
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  2.1 รูปแบบของลักษณะค าประพนัธ์ เช่น วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง เช่น      
บทละครอาจจะใชก้ลอน ฉนัท ์และร้อยกรองหลายชนิด วรรณกรรมร้อยแกว้อาจเป็นนิยาย นิทาน 
เร่ืองสั้น บทละคร และบทความ ฯลฯ 

  2.2 รูปแบบซ่ึงเป็นขนบนิยมในการด าเนินเร่ือง เช่น การเร่ิมตน้ด้วยบทไหวค้รู 
วรรณคดีนิราศค ากลอนข้ึนตน้ดว้ยกลอนวรรครับ น าเอาสถานท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพรรณนา  
การก่อใหเ้กิดความคิดและอารมณ์ และล าดบัเน้ือหาจากการเร่ิมออกเดินทางไปเป็นล าดบัเหล่าน้ี เป็นตน้  

 3. สารัตถะหรือแนวคิดของเร่ือง ก็คือลกัษณะอนัเป็นวิสัยธรรมดาธรรมชาติของโลก
และมนุษยท่ี์ผูแ้ต่งมองเห็น และมุ่งหมายจะแสดงลกัษณะนั้นออกมาให้ปรากฏแก่ผูอ่้านสารัตถะ
ของเร่ืองจึงเป็นสารท่ีผูแ้ต่งส่ือมายงัผูอ่้าน แสดงใหเ้ขา้ใจวา่วิถีทางแห่งโลกเป็นเช่นน้ี 

 4. กลวิธีทางศิลปะจะท าให้วรรณคดีมีชีวิตชีวา มีความถูกตอ้งสมจริงและมีความเป็น
ตวัของตวัเอง 

        วิภา กงกะนนัทน์ (2533: 8) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของวรรณคดี สรุปไดว้่า วรรณคดี
ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคญัและสัมพนัธ์กนั 3 ส่วน จะขาดส่วนใดมิไดคื้อ ภาษา หมายถึง 
ภาษาท่ีใชใ้นการด าเนินเร่ือง เน้ือหา หมายถึง เร่ืองราวหรือขอ้คิด และอาจจะมีคนหรือตวัละคร 
เวลา สถานท่ีและทศันะ รูปแบบ หมายถึง รูปแบบการแต่ง 

 สายทิพย ์นุกลูกิจ (2533: 19) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของวรรณคดีวา่มีอยู ่3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ภาษา เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์และจินตนาการ ท าให้

ผูอ่้านวรรณคดีเขา้ใจและเกิดความซาบซ้ึง 
 2. เน้ือหา หมายถึง เร่ืองราว ตวัละคร ฉาก และทศันะของผูแ้ต่ง 

 3. รูปแบบ แบ่งตามรูปแบบการประพนัธ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ ร้อยแกว้ ร้อยกรอง 
และรูปแบบอ่ืน ซ่ึงจดัเขา้ประเภทร้อยแกว้หรือร้อยกรองไม่ได ้
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่  วรรณคดีมีองคป์ระกอบคือภาษา  เน้ือหา  และรูปแบบ โดยภาษา

จะถ่ายทอดความรู้สึก  เน้ือหาจะถ่ายทอดขอ้คิดและด าเนินเร่ืองราวและมีรูปแบบการแต่งท่ี

หลากหลายทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง 

หลกัการวิจารณ์วรรณคดี 
 การอ่านวรรณคดีเพื่อใหเ้ขา้ถึงมีคุณค่าของวรรณคดีอยา่งแทจ้ริงนั้น ผูอ่้านตอ้งสามารถ

วิจารณ์วรรณคดีได ้ซ่ึงมีผูรู้้ไดก้ล่าวถึงหลกัการวิจารณ์วรรณคดีไวห้ลายท่านดงัน้ี 
 ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517:  5-10)  ไดใ้หห้ลกัการส าหรับวรรณคดีวิจารณ์เป็น

ขั้น ๆ ดงัน้ี 
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 1.  วิเคราะห์ คือ แยกแยะส่วนต่าง ๆ พิจารณางานเขียนแยกแยะไปตามรูปแบบของงานนั้น 
 2.  วินิจสาร  คือ  การตีความ  ตอ้งท าความเขา้ใจขนบประเพณีเชิงวรรณกรรม ประวติั

ของเร่ือง พิจารณาตามความเป็นไปของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหนังสือเร่ืองนั้น ๆ น าความรู้ต่าง ๆ  
มาประมวลเขา้แลว้จึงตีความจะไดร้สของวรรณคดีนั้นอยา่งเตม็ท่ี 

 3.   วิจารณ์  คือ  พิจารณากลวิธีของผูแ้ต่ง 
 4.   วิพากษ์  คือ  การวินิจฉัยเหตุผลหลายด้านแล้วน ามาตัดสิน  ในการพิจารณา

วรรณคดีนั้นข้ึนอยู่ท่ีกลวิธีมากกว่าเน้ือหาหรือสาร  ฉะนั้นการวิจารณ์วรรณคดีจึงเป็นกิจส าคญัใน
การศึกษาวรรณคดี  การวิเคราะห์วินิจสารและวิจารณ์เป็นปรวิสยั  คือ  วิทยากรท่ีช้ีแจงบอกกล่าวกนั
ไดแ้ต่ชั้น วิพากษเ์ป็นอตัวิสยั คือ เร่ืองของบุคคลท่ีจะใหเ้หตุผลวินิจฉยั 

 กหุลาบ มลัลิกะมาส  (2522: 144-146) ไดเ้สนอหลกัการวิจารณ์วรรณคดีไวด้งัน้ี 
 1.   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวิจารณ์วรรณคดีประเภทเร่ืองเล่า 
      1.1  การวิจารณ์เต็มรูปแบบ  คือ  การวิจารณ์วรรณคดีทั้งเร่ือง  และมีกระบวนการ

ของการวิจารณ์เตม็ท่ี  คือ 
    1.1.1  เล่าเร่ืองใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 
    1.1.2  บอกประเภทวรรณคดี 
   1.1.3  วิเคราะห์เน้ือเร่ืองวรรณคดีเร่ืองนั้น  เช่น  โครงเร่ือง  สารัตถะของเร่ือง  

ตวัละคร  บทสนทนา  ฉาก  กลวิธีแต่ง  ท่วงท านองแต่ง  หางเสียง  และบรรยากาศ 
   1.1.4  กล่าวถึงขอ้มูลแวดลอ้มต่าง ๆ  ภายนอกเน้ือเร่ืองของวรรณคดีเร่ืองนั้น  

เช่น  เร่ืองเก่ียวกบัผูแ้ต่ง  และประวติัการแต่ง 
   1.1.5 ประเมินคุณค่า แสดงขอ้คิดเห็นส่วนตวัของผูว้ิจารณ์ตามเกณฑก์ารประเมิน 
  1.2  การวิจารณ์เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของวรรณคดี 

   1.2.1 เล่าเร่ืองโดยยอ่ท่ีสุด 
   1.2.2  บอกประเภทอยา่งสั้น ๆ 
   1.2.3  วิเคราะห์ส่วนท่ีตอ้งการวิจารณ์นั้น  เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ลกัษณะ

ต่าง ๆ ในเน้ือเร่ืองหรืออาจกล่าวถึงขอ้มูลประกอบอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 
   1.2.4  ประเมินคุณค่า  ท านองสรุปความคิดเห็นส่วนตวัของผูว้ิจารณ์ตามเกณฑ์

การประเมิน 
 2.   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวิจารณ์วรรณคดีประเภทร้อยกรอง 
  2.1  เน้ือเร่ืองส าคญั ถา้เป็นเร่ืองเล่ากด็ าเนินการวิจารณ์เหมือนประเภทเร่ืองเล่าธรรมดา 
  2.2  รูปแบบการประพนัธ์ (ลกัษณะการแต่ง) หรือฉนัทลกัษณ์ 
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  2.3  แง่งามของร้อยกรอง หรือศิลปะการแต่ง ไดแ้ก่ 
    2.3.1  เสียงและลีลาจงัหวะ 
    2.3.2 กวีโวหารดา้นภาพพจน์และจินตนาการ 
  2.4 ประเมินคุณค่า  สรุปความคิดเห็นของผูว้ิจารณ์ตามเกณฑก์ารประเมิน 

 เบญจมาศ พลอินทร์ (2526: 17) ไดก้ล่าวถึงหลกัการวิจารณ์วรรณคดีสรุปไดว้่า วรรณคดี
และวรรณกรรมจะมีคุณค่าโดยสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูอ่้านอ่านเป็น หมายถึง มีความซาบซ้ึงในรส
วรรณคดีและวรรณกรรม  มีความซึมทราบจนสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยเน้ือหาสาระไดด้ว้ยเหตุผล  
มีความเขา้ใจในส่ิงผิดและถูกเห็นคุณค่าและสามารถน าส่ิงดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ทั้งของตนเองและของผูอ่ื้นได ้

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ หลกัการวิจารณ์วรรณคดี หมายถึง การพิจารณาส่วนต่างๆ

ของวรรณคดี อยา่งมีล าดบัขั้นตอน  โดยแยกเน้ือหาออกมาเป็นส่วนๆและอธิบายไดอ้ยา่งมีเหตุผล  

วรรณคดีที่ใช้ในการวจิัย (ขอ้มูลจาก www.sahavicha.com)  
 1. วรรณคดีเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กณัฑ์มัทรี 
  1.1 ผูแ้ต่ง 
    เจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นกวีเอกคนหน่ึงในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ มีนาม
เดิมว่า หน เกิดเม่ือใดไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั น่าจะอยูใ่นช่วงปลายสมยักรุงศรีอยุธยาและถึงแก่
อสัญกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 1 พ.ศ. 2348  เจา้พระยาพระคลงั เป็นบุตรเจา้พระยาบดินทร์สุรินทร์    
ฦๅชัย (บุญมี) กบัท่านผูห้ญิงเจริญ มีบุตรธิดาหลายคนท่ีมีช่ือเสียงคือ เจา้จอมพุ่ม ในรัชกาลท่ี 2     
เจา้จอมมารดาน่ิม พระมารดาสมเดจ็ฯ กรมพระยาเดชาดิศร (มัง่) ในรัชกาลท่ี 2 นายเกต และนายพดั 
ซ่ึงเป็นกวีและครูพิณพาทย ์เป็นตน้สกุล บุญหลง  ท่านไดรั้บราชการมาตั้งแต่สมยักรุงธนบุรี มี
บรรดาศกัด์ิเป็นหลวงสรวิชิต ต าแหน่งนายด่านเมืองอุทยัธานี คร้ันเม่ือถึงปลายรัชกาล เกิดจลาจลใน
พระนคร   ท่านไดล้อบส่งคนน าหนังสือแจง้เหตุภายในพระนครไปถวายสมเด็จเจา้พระยามหา
กษตัริยศึ์ก ภายหลงัท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ซ่ึงก าลงัยกกองทพัไปตีเขมรหลวง
สรวิชิต   ในเวลานั้นออกไปรับสมเดจ็เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กถึงทุ่งแสนแสบ แลว้บอก ขอ้ราชการ
ต่าง ๆ  จากนั้นสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไดเ้ขา้มาปราบเหตุจลาจลในพระนคร แลว้ทรง
ปราบดาภิเษกข้ึนครองราชยส์มบติั เป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี เม่ือเหตุการณ์ในพระนครสงบ
เรียบร้อย พระเจา้อยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระยาพิพฒัน์โกษา และ
ในท่ีสุดเม่ือต าแหน่งเจ้าพระยาพระคลังว่างลงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เล่ือนข้ึนเป็น
เจา้พระยาพระคลงั เป็นเสนาบดีจตุสดมภก์รมท่า มีหน้าท่ีควบคุมบงัคบับญัชากิจการทางหัวเมือง
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ชายทะเลทั้งหมด เจา้พระยาพระคลงัท่านน้ีนอกจากมีความสามารถในเชิงบริหารกิจการบา้นเมือง 
และเป็นนกัรบแลว้ ยงัมีความสามารถในเชิงอกัษรศาสตร์เป็นท่ียกยอ่งวา่เป็นกวีฝีปากเอก  มีส านวน
โวหารไพเราะ ทั้งร้อยกรองหลากหลายชนิดและส านวนร้อยแกว้ท่ีมีส านวนโวหารไพเราะไม่แพก้นั 
  1.2 ผลงาน 
               1.2.1 แต่งในสมยักรุงธนบุรี 
                    ลิลิตเพชรมงกุฎ 
                    อิเหนาค าฉนัท ์
               2.2.2 แต่งในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
                    สามก๊ก (เป็นผูอ้  านวยการแปล) 
                    ราชาธิราช (เป็นผูอ้  านวยการแปล) 
                    กากีกลอนสุภาพ 
                    ร่ายยาวมหาชาติ กณัฑก์มุารและกณัฑม์ทัรี 
                    ลิลิตพยหุยาตราเพชรพวง 
                    โคลงสุภาษิต 
                    กลอนและร่ายจารึกเร่ืองสร้างภูเขาท่ีวดัราชคฤห์ 
                    ลิลิตศรีวิชยัชาดก 
                    สมบติัอมรินทร์ค ากลอน 

  1.3 มหาชาติ  เป็นชาติท่ียิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตวท่ี์ไดเ้สวยพระชาติเป็นพระ
เวสสันดรและเป็นพระชาติสุดทา้ยก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้  คนไทยรู้จกัและคุย้เคย
กบัมหาชาติมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั  ดงัท่ีปรากฏในหลกัฐานในจารึกนครชุม  และในสมยัอยธุยากไ็ดมี้
การแต่งและสวดมหาชาติค าหลวงในวนัธรรมสวนะ ส่วนการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีท่ีส าคญั
ในทุกทอ้งถ่ินและมีความเช่ือกนัวา่  การฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวนัเดียวจะไดรั้บอานิสงส์มาก 
  1.4 อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ  การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติใหจ้บเพียงวนัเดียว
ครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กณัฑ ์จะเป็นเหตุใหส้ าเร็จความปรารถนาทุกประการดงัน้ี 
             1.4.1 เม่ือตายจากโลกน้ีแล้ว  จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า พระนามว่า                   
ศรีอริยเมตไตยในอนาคต 
             1.4.2 เม่ือดบัขนัธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์จะเสวยทิพยสมบติัมโหฬาร 
             1.4.3 เม่ือตายไปแลว้จะไม่ตกนรก 
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             1.4.4 เม่ือถึงยุคพระพุทธเจา้พระนามว่า ศรีอริยเมตไตย จะไดจุ้ติไปเกิดเป็น
มนุษยไ์ดฟั้งธรรมต่อหนา้พระพกัตร์ของพระพทุธองค ์จะไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลใน
บวรพทุธศาสนา 
  1.5 มูลเหตุการณ์เล่าเร่ืองมหาชาติ 
   คมัภีร์ธัมมบทขุททกนิกายกล่าวว่า  เร่ืองเวสสันดรชาดกเป็นพุทธด ารัสท่ี
สมเดจ็พระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆขี์ณาสพสองหม่ืนรูป และพระประยรูญาติท่ีนิโครธารามหา
วิหารในนครกบิลพสัดุ ์ ในคราวเสดจ็โปรดพระเจา้สุทโธทนะพทุธบิดา และพระวงศศ์ากยะ บรรดา    
พระประยรูญาติไม่ปรารถนาจะท าความเคารพพระองค ์ดว้ยเห็นว่าอายนุอ้ยกว่าพระองคท์รงทราบ
ความคิดน้ีจึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริย  ์โดยเสด็จข้ึนเบ้ืองนภาอากาศแลว้ปล่อยให้ฝุ่ นละอองธุลี    
พระบาทตกลงสู่เศียรของพระประยรูญาติทั้งหลาย พระประยรูญาติจึงไดล้ะท้ิงทิฐิแลว้ถวายบงัคม
พระพุทธเจา้  ขณะนั้นไดเ้กิดฝนโบกขรพรรษ พระภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นอศัจรรยจึ์งไดทู้ลถาม
พระพุทธเจา้จึงตรัสว่า ฝนชนิดน้ีเคยตกมาแลว้ในอดีต แลว้จึงทรงแสดงธรรมเร่ืองมหาเวสสันดร
ชาดก หรือเร่ืองมหาชาติใหแ้ก่พระภิกษุและพระประยรูญาติ 
  1.6 เน้ือเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก 
   หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ท าให้พระ
ประยูรญาติละทิฐิยอมถวายบงัคม ก็บงัเกิดฝนโบกขรพรรษ พระภิกษุทั้ งหลายจึงได้ทูลถาม
พระพุทธเจา้ พระพุทธองคต์รัสเล่าว่า  ฝนชนิดน้ีเคยตกมาแลว้ในอดีต  พระองคจึ์งทรงแสดงธรรม
เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก หรือเร่ืองมหาชาติ ทั้ง 13 กณัฑ ์ตามล าดบั ดงัน้ี 

     กณัฑท่ี์ 1 กณัฑท์ศพร พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผสุดี ก่อนท่ีจะจุติลง
มาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร แต่ปางก่อนนั้นผุสดีเทวีเสวยชาติเป็นอคัรมเหสีของพระ
อินทร์  เม่ือจะส้ินพระชนมายุจึงขอกณัฑท์ศพรจากพระอินทร์ได ้10 ประการ ทั้งยงัเคยโปรยผง
จันทร์แดงถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้า และอธิษฐานให้ได้เกิดเป็นมารดาพระพุทธเจ้าด้วยพร 10 
ประการนั้น มีดงัน้ี ขอใหเ้กิดในกรุงมทัทราช  แควน้สีพี ขอใหมี้ดวงเนตรคมงามและด าขลบัดัง่ลูก
เน้ือทราย ขอใหค้ิ้วคมข าดัง่สร้อยคอนกยงู ขอใหไ้ดน้าม “ผสุดี” ดงัภพเดิม ขอใหพ้ระโอรสเกริก
เกียรติท่ีสุดในชมพูทวีป ขอให้พระครรภง์าม  ไม่ป่องนูนดัง่สตรีสามญั ขอให้พระถนัเปล่งปลัง่
งดงาม ไม่ยานคลอ้ยลง ขอให้เส้นพระเกศาด าขลบัตลอดชาติ ขอให้ผิวพรรณละเอียดบริสุทธ์ิดุจ
ทองค าธรรมชาติ ขอใหไ้ดป้ลดปล่อยนกัโทษท่ีตอ้งอาญาประหารได ้
   กัณฑ์ท่ี 2 กัณฑ์หิมพานต์ พระนางผุสดีจุติลงมาเป็นราชธิดาของพระ
เจา้มทัทราช เม่ือเจริญชนมไ์ด ้16 ชนัษา  จึงไดอ้ภิเษกสมรสกบัพระเจา้กรุงสญชยัแห่งสีวิรัฐ
นคร ต่อมาไดป้ระสูติพระโอรสนามว่า  “เวสสันดร”  ในวนัท่ีประสูตินั้นไดมี้นางชา้งฉนัททนัตต์ก
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ลูกเป็นชา้งเผือกขาวบริสุทธ์ิจึงไดน้ ามาไวใ้นโรงชา้งตน้คู่บารมีให้นามว่า “ปัจจยันาค” เม่ือพระ
เวสสันดรเจริญชนม ์16 พรรษา  พระราชบิดาก็ยกราชสมบติัใหค้รอบครองและทรงอภิเษกกบันาง
มทัรี     พระราชธิดาราชวงศม์ทัทราช มีพระโอรสช่ือชาลี พระธิดาช่ือกณัหา  พระองคไ์ดส้ร้างโรง
ทานบริจาคทานแก่ผูเ้ข็ญใจ ต่อมาพระเจา้กาลิงคะแห่งนครกลิงคราษฎร์ ได้ส่งพราหมณ์มาขอ
พระราชทานชา้งปัจจยันาคเพื่อใหฝ้นตกในบา้นเมืองท่ีแหง้แลง้กนัดาร พระองคจึ์งพระราชทานชา้ง
ปัจจยันาคให้ชาวกรุงสัญชยัไม่พอใจท่ีพระราชทานชา้งคู่บา้นคู่เมืองไป จึงเนรเทศพระเวสสันดร
ออกนอกพระนคร 
   กณัฑท่ี์ 3 กณัฑท์านกณัฑ ์ พระเวสสันดรทรงมหาสัตตสดกทาน คือ การแจก
ทานคร้ังยิ่งใหญ่ก่อนท่ีพระเวสสันดรพร้อมดว้ยพระนางมทัรี ชาลีและกณัหาออกจากพระนคร จึง
ทูลขอพระราชทานโอกาสบ าเพญ็มหาสัตตสดกทาน   
   กณัฑ ์4 กณัฑว์นประเวศน์  เป็นกณัฑท่ี์ส่ีกษตัริยเ์ดินทางสู่เขาวงกต  เม่ือ
เดินทางถึงนครเจตราชทั้งส่ีกษตัริยจึ์งแวะเขา้ประทบัหนา้ศาลาพระนคร กษตัริยผ์ูค้รองนครเจตราช
จึงทูลเสด็จครองเมือง  แต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ  กษตัริยเ์จตราชจึงมอบหมายให้พรานเจตบุตร
ผูมี้ความเช่ียวชาญช านาญป่าเป็นผูรั้กษาประตูป่าไม้ กษตัริยท์ั้งส่ีพระองคป์ลอดภยั และเม่ือเสด็จถึง
เขาวงกตไดพ้บอาศรม ซ่ึงทา้ววิษณุกรรมเนรมิตตามพระบญัชาของพระอินทร์ กษตัริยท์ั้งส่ีจึงผนวช
เป็นฤๅษีพ านกัในอาศรมสืบมา 

   กณัฑท่ี์ 5 กณัฑชู์ชก ในแควน้กาลิงคะมีพราหมณ์แก่ช่ือชูชกพ านกัในบา้นทุน
วิฐะเท่ียวขอทานตามเมืองต่าง ๆ เม่ือไดเ้งินถึง 100 กหาปณะ จึงน าไปฝากไวก้บัพราหมณ์ผวัเมีย
แลว้ออกเดินทางขอทานต่อไป เม่ือเห็นว่าชูชกหายไปนานจึงไดน้ าเงินไปใชเ้ป็นการส่วนตวั เม่ือ 
ชูชกเดินทางมาทวงเงินคืนจึงยกนางอมิตดาลูกสาวใหแ้ก่ชูกชก นางอมิตดาเม่ือมาอยูร่่วมกบัชูชกได ้    
ท าหน้าท่ีของภรรยาท่ีดี  ท าให้ชายในหมู่บ้านเปรียบเทียบกับภรรยาของตน หญิงในหมู่บ้าน           
จึงเกลียดชังและรุมท าร้ายทุบตีนางอมิตดา  ชูชกจึงเดินทางไปทูลขอกณัหาชาลีเพื่อมาเป็นทาส     
รับใช ้ เม่ือเดินทางมาถึงเขาวงกตกถู็กขดัขวางจากพรานเจตบุตรผูรั้กษาประตูป่า 
   กณัฑท่ี์ 6 กณัฑจุ์ลพน พรานเจตบุตรหลงกลชูชก ท่ีไดชู้กลกัพริกขิงใหพ้รานดู
อา้งว่าเป็นพระราชสาสน์ของพระเจา้กรุงสญชัยจะน าไปถวายพระเวสสันดร พรานเจตบุตรจึง
ตอ้นรับและเล้ียงดูชูชกเป็นอยา่งดีและไดพ้าไปยงัตน้ทางท่ีจะไปอาศรมฤๅษี 
   กณัฑท่ี์ 7 กณัฑม์หาพน เม่ือถึงอาศรมไดพ้บกบัอจุตฤๅษี  ชูชกใชค้ารมหลอก
ล่อจน     อจุตฤๅษีให้ท่ีพกัหน่ึงคืนและบอกเส้นทางไปยงัอาศรมพระเวสสันดร พร้อมพรรณนาหมู่
สัตวแ์ละพรรณไมต้ามเส้นทางใหชู้ชกฟัง 
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   กณัฑท่ี์ 8 กณัฑก์ุมาร  เป็นกณัฑท่ี์พระเวสสันดรทรงใหท้านสองโอรสแก่เฒ่า        
ชูชก  พระนางมทัรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลดัพราก  รุ่งเชา้เม่ือพระนางมทัรีเขา้ป่าหา
อาหารแลว้ ชูชกจึงเขา้เฝ้าทูลขอสองกุมาร  สองกุมารลงไปซ่อนตวัอยูท่ี่สระ พระเวสสันดรจึงเสด็จ
ติดตามหาสองกมุารแลว้มอบใหแ้ก่ชูชก 
   กณัฑท่ี์ 9 กณัฑม์ทัรี  พระนางมทัรีเดินเขา้ไปหาผลไมใ้นป่าลึกจนคลอ้ยเยน็         
จึงเดินทางกลบัอาศรม  แต่มีเทวดาแปลงกายเป็นเสือนอนขวางทางจนค ่า เม่ือกลบัถึงอาศรมไม่พบ
โอรสธิดาและพระเวสสันดรได้กล่าวว่านางนอกใจ พระนางมทัรีจึงออกเท่ียวหาโอรสธิดาและ
กลบัมาส้ินสติต่อเบ้ืองพระพกัตร์ พระองคท์รงตกพระทยัลืมตนว่าเป็นดาบสจึงทรงเขา้อุม้พระนาง
มทัรีและทรงกนัแสง เม่ือพระนางมทัรีฟ้ืนจึงถวายบงัคมประทานโทษ พระเวสสันดรจึงบอกความ
จริงว่าไดป้ระทานโอรสธิดาแก่ชูชกแลว้ หากชีวิตไม่ส้ินคงจะไดพ้บกนั พระนางมทัรีจึงไดท้รง
อนุโมทนาในปิยบุตรทานนั้น 
   กณัฑท่ี์ 10 กณัฑส์ักกบรรพ  พระอินทร์เกรงว่าพระเวสสันดรจะประทานพระ
นางมทัรีให้แก่ผูท่ี้มาขอ  จึงแปลงเป็นพราหมณ์เพื่อมาทูลขอพระนางมทัรี พระเวสสันดรจึง
ประทานให้   พระนางมทัรีก็ยินดีอนุโมทนาเพื่อร่วมทานบารมีให้ส าเร็จพระสัมโพธิญาณ เป็นเหตุ
ใหเ้กิดแผน่ดินไหวพระอินทร์ในร่างพราหมณ์จึงฝากพระนางมทัรีไวย้งัไม่รับไปแลว้ตรัสบอกความ
จริงและถวายคืนพร้อมถวายพระพร 8 ประการ 
             กณัฑ์ท่ี 11 กณัฑ์มหาราช เม่ือเดินทางผ่านป่าใหญ่ชูชกจะผูกสองกุมารไวท่ี้
โคนตน้ไม ้ส่วนตนเองปีนข้ึนไปนอน  เหล่าเทพเทวดาจึงแปลงร่างลงมาปกป้องสองกุมารจน
เดินทางถึงกรุงสีพี พระเจา้กรุงสีพีเกิดนิมิตฝันตามค าท านายนั้นน ามายงัความปีติปราโมทย ์เม่ือ
เสด็จลงหน้าลานหลวงตอนรุ่งเช้า ทอดพระเนตรเห็นชูชกและกุมารทั้งสองพระองค์ ทรงทราบ
ความจริง          จึงพระราชทานค่าไถ่คืน ต่อมาชูชกก็ถึงแก่ความตายเพราะกินอาหารมากเกินขนาด
จนไม่ย่อย     พระชาลีจึงไดทู้ลขอให้ไปรับพระบิดาพระมารดานิวติัพระนคร  ในขณะเดียวกนัเจา้
นครลิงคราษฎร์ไดคื้นชา้งปัจจยันาคแก่นครสีพี 
   กณัฑท่ี์ 12 กณัฑฉ์กษตัริย ์ พระเจา้กรุงสญชยัใชเ้วลา 1 เดือนกบั 23 วนั จึง
เดินทางถึงเขาวงกต  เสียงโห่ร้องของทหารทั้ง 4  เหล่า  ท าใหพ้ระเวสสันดรทรงคิดว่าเป็นขา้ศึกมา
โจมตีนครสีพี  จึงชวนพระนางมทัรีข้ึนไปแอบดูท่ียอดเขา พระนางมทัรีทรงมองเห็นกองทพัพระ
ราชบิดา     จึงได้ตรัสทูลพระเวสสันดรและเม่ือทั้ งหกกษัตริย์ได้พบกันทรงกันแสงสุด
ประมาณ รวมทั้งทหารเหล่าทพัท าให้ป่าใหญ่สนั่นคร่ันครืน พระอินทร์จึงไดท้รงบนัดาลให้ฝน
โบกขรพรรษตกลงมาประพรมกษตัริยใ์หห้ายเศร้าโศกและฟ้ืน 
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   กณัฑท่ี์ 13 นครกณัฑ ์ พระเจา้กรุงสญชยัตรัสสารภาพผดิ พระเวสสนัดรจึงทรง
ลาผนวชพร้อมทั้งพระนางมทัรี และเสดจ็กลบัสู่สีพีนคร เม่ือเสดจ็ถึงจึงรับสัง่ใหช้าวเมืองปล่อยสัตว ์  
ท่ีกกัขงั คร้ันยามราตรีพระเวสสันดรทรงปริวิตกว่า รุ่งเชา้ประชาชนจะแตกต่ืนมารับบริจาคทาน
พระองค์จะประทานส่ิงใดให้แก่ประชาชน ทา้วโกสียไ์ด้ทราบจึงบนัดาลให้มีฝนแก้วเจ็ดประการ      
ตกลงมาในนครสีพีสูงถึงหน้าแขง้ พระเวสสันดรจึงทรงประกาศให้ประชาชนมาขนเอาไปตาม
ปรารถนา ท่ีเหลือให้ขนเขา้พระคลงัหลวง  ในกาลต่อมาพระเวสสันดรเถลิงราชสมบติัปกครอง          
นครสีพีโดยทศพิธราชธรรม บา้นเมืองร่มเยน็เป็นสุขตลอดพระชนมาย ุ
 

1.7 มหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี   
   ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี เป็นกณัฑท่ี์ใชใ้นการเรียนและในการ

วิจยัคร้ังน้ีมีเร่ืองยอ่ดงัน้ี 
    พระนางมทัรีฝันร้ายว่ามีบุรุษมาท าร้าย จึงขอให้พระเวสสันดรท านายฝันให ้         
แต่พระนางก็ยงัไม่สบายพระทยัก่อนเขา้ป่า พระนางฝากพระโอรสกบัพระธิดากบัพระเวสสันดร    
ให้ช่วยดูแล หลงัจากนั้นพระนางมทัรีก็เสด็จเขา้ป่าเพื่อหาผลไมม้าปรนนิบติัพระเวสสันดรและ  
สองกมุาร ขณะท่ีอยูใ่นป่า พระนางพบวา่ธรรมชาติผดิปกติไปจากท่ีเคยพบเห็น เช่นตน้ไมท่ี้เคยมีผล
ก็กลายเป็นตน้ท่ีมีแต่ดอก ตน้ท่ีเคยมีก่ิงโน้มลงมาให้พอเก็บผลไดง่้าย ก็กลบักลายเป็นตน้ตรงสูง 
เก็บผลไม่ถึง ทั้งทอ้งฟ้าก็มืดมิด ขอบฟ้าเป็นสีเหลืองให้รู้สึกหวัน่หวาดเป็นอยา่งยิ่ง ไมแ้สรกคานท่ี
เคยหาบผลไมก้็พลดัตกจากบ่า ไมต้ะขอท่ีใชเ้ก่ียวผลไมพ้ลดัหลุดจากมือ ยิ่งพาให้กงัวลใจยิ่งข้ึน
บรรดาเทพยดาทั้ งหลายต่างพากันกังวลว่า หากนางมทัรีกลบัออกจากป่าเร็วและทราบเร่ืองท่ี       
พระเวสสนัดรทรงบริจาคพระโอรสธิดาเป็นทาน กจ็ะตอ้งออกติดตามพระกุมารทั้งสองคืนจากชูชก 
พระอินทร์จึงส่งเทพบริวาร 3 องค์  ให้แปลงกายเป็นสัตวร้์าย 3 ตวั  คือ  ราชสีห์  เสือโคร่ง  และ        
เสือเหลือง  ขวางทางไม่ให้เสด็จกลบัอาศรมไดต้ามเวลาปกติ เม่ือล่วงเวลาดึกแลว้จึงหลีกทางให้
พระนางเสด็จกลบัอาศรม เม่ือพระนางเสด็จกลบัถึงอาศรมไม่พบสองกุมารก็โศกเศร้าเสียพระทยั 
เท่ียวตามหาและร้องไห้คร ่ าครวญ พระเวสสันดรทรงเห็นพระนางเศร้าโศก จึงหาวิธีตดัความทุกขโ์ศก 
ดว้ยการแกลง้กล่าวหานางว่าคิดนอกใจคบหากบัชายอ่ืน จึงกลบัมาถึงอาศรมในเวลาดึก เพราะทรง
เกรงว่าถา้บอกความจริงในขณะท่ีพระนางก าลงัโศกเศร้าหนักและก าลงัอ่อนลา้ พระนางจะเป็น
อนัตรายได ้ในท่ีสุดพระนางมทัรีทรงคร ่ าครวญหาลูกจนส้ินสติไป คร้ันเม่ือฟ้ืนข้ึน พระเวสสันดร 
ทรงเล่าความจริงว่า พระองคไ์ดป้ระทานกุมารทั้งสองแก่ชูชกไปแลว้ดว้ยเหตุผลท่ีจะทรงบ าเพ็ญ
ทานบารมี พระนางมทัรีจึงทรงค่อยหายโศกเศร้าและทรงอนุโมทนาในการบ าเพญ็บารมี 
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 2. วรรณคดีเร่ืองมัทนะพาธา องก์ที่ 1   
  ผูพ้ระราชนิพนธ์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นพระราชโอรส

องคท่ี์ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว และเป็นสมเด็จเจา้ฟ้าองคท่ี์ 2 ในจ านวน      
8 พระองค์  ท่ีประสูติแต่สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  พระพนัปีหลวง         
พระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ณ พระท่ีนัง่ในพระบรมมหาราชวงัชั้นใน เม่ือทรง
พระเยาว ์ทรงได้รับการศึกษาอยู่ในพระบรมมหาราชวงั และโรงเรียนสวนกุหลาบ ทรงเร่ิมตน้
การศึกษาภาษาไทยคร้ังแรกกบัพระยาอิสรพนัธ์โสภณ (หนู อิศรางกูร ณ อยธุยา) เจา้พระยายมราช 
(ป้ัน สุขมุ) และพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) ทรงเร่ิมเรียนภาษาองักฤษเม่ือพระชนม ์
8 พรรษากบัพระอาจารยช่ื์อ โรเบิร์ต มอแรนต ์ใหเ้สด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศองักฤษ เม่ือปี พ.ศ. 
2430  แต่ขณะทรงศึกษาอยู ่ณ ประเทศองักฤษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
สยามมกุฎราชกุมาร ก็เสด็จสวรรคตลง พระองคจึ์งทรงไดรั้บการสถาปนาเฉลิมพระอิสริยยศข้ึน
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกุมารสืบแทนสมเดจ็พระเชษฐา  

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงศึกษาวิชาอยู่ ณ ประเทศองักฤษ
หลายแขนง ทางทหารทรงส าเร็จการศึกษาจากแซนเฮิสต์แลว้เขา้รับราชการในกรมทหารราบ       
เบา เดอ รัม  ทางด้านพล เ รือนทรง ศึกษาวิ ช า ประวัติ ศ าสต ร์ และกฎหมาย  ท่ี วิ ทยาลัย 
ไครสตเ์ชิช มหาวิทยาลยั อ๊อกซฟอร์ด ระหว่างปี พ.ศ. 2442-พ.ศ. 2444  แต่เน่ืองดว้ยทรงพระ
ประชวรดว้ยพระโรคอนัตะ (ไส้ต่ิง) อกัเสบ มีพระอาการมากตอ้งเขา้รับการผ่าตดัทนัที ท าให้ทรง
พลาดโอกาส   ท่ีไดรั้บปริญญา  เสด็จนิวตัพระนครถึงกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2445 จนปี พ.ศ. 2447 เสด็จออกทรงพระผนวชตามราชประเพณี ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม ประทบัอยู่ประจ าวดั ณ วดับวรนิเวศวิหาร ต่อมาทรงครองราชย์ เม่ือวนัท่ี 23 
ตุลาคม พ.ศ. 2453  และเสดจ็สวรรคต ณ พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวงั เม่ือวนัท่ี 
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468  

  2.1 เน้ือเร่ืองวรรณคดีไทยเร่ืองมทันะพาธา 
   มทันะพาธาหรือต านานแห่งดอกกหุลาบเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2424-2468) เป็นบทละครพูดค าฉันท ์5 องก์ พระบาทสมเด็จ        
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ข้ึน เม่ือพ.ศ. 2466 วรรณคดีสโมสรไดย้กยอ่งว่าเป็น
หนังสือแต่งดี เพราะทรงพระราชด าริให้ใช้ค  าฉันท์เป็นละครพูดอนัเป็นของแปลกในกระบวน
วรรณคดีและแต่งได้ยากโดยมัทนา  มาจากศัพท์  มทน  แปลว่า  ความลุ่มหลงหรือความรัก          
มทันะพาธาจึงมีความหมายวา่ ความเจบ็ปวดและความเดือนร้อนเพราะความรัก  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2453
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87


   

 
 2.2 ความเป็นมา  
   มทันะพาธาเป็นพระราชนิพนธ์เร่ืองเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยู่หัว ไดรั้บการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นหนังสือท่ีแต่งดี ใชฉ้ันท์เป็นบทละครพูด    
ซ่ึงแปลกและแต่งไดย้าก เป็นเร่ืองท่ีมีตวัละครและฉากสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมภารตะโบราณและ
เขา้กบัเน้ือเร่ืองไดดี้ 

  2.3 ลกัษณะการแต่ง 
              เร่ืองมทันะพาธาใชค้  าประพนัธ์หลายชนิดแต่เน้นแต่งดว้ยฉันท์ บางตอนใช้

กาพยย์านี กาพยฉ์บงัหรือกาพยสุ์รางคนางค ์และมีบทเจรจาร้อยแกว้ในส่วนของตวัละครท่ีไม่ส าคญั 
ท าใหมี้ลีลาภาษาท่ีหลากหลาย ตอนใดด าเนินเร่ืองรวดเร็วก็ใชร้้อยแกว้ ตอนใดตอ้งการจงัหวะเสียง
และความคลอ้งจองก็ใชก้าพย ์อารมณ์มากก็มกัใชฉ้ันท ์เช่น ตอนท่ีสุเทษณ์ตดัพอ้และมทันาเจรจา
ตอบใชว้สนัตดิลกแสดงจงัหวะรวดเร็วของถอ้ยค าเสริมใหค้ารมโตต้อบกนัมีลีลาฉบัไวและทนักนั 

    2.4 เร่ืองยอ่มทันะพาธา 
   มทันะพาธาเป็นเร่ืองสมมุติว่าเกิดในอินเดียโบราณ เน้ือเร่ืองกล่าวถึงเหตุการณ์

บนสวรรค ์เทพบุตรสุเทษณ์หลงรักเทพธิดามทันา แต่นางไม่ปลงใจดว้ย สุเทษณ์จึงขอให้วิทยาธร
มายาวินใชเ้วทมนตร์สะกดเรียกนางมา มทันาเจรจาตอบสุเทษณ์อย่างคนไม่รู้สึกตวั สุเทษณ์จึงไม่
โปรดเม่ือขอให้มายาวินคลายมนตร์ มทันาก็รู้สึกตวัและตอบปฏิเสธสุเทษณ์ สุเทษณ์โกรธ จึงสาป
ให้เธอจุติไปเกิดบนโลกมนุษย ์มทันาขอไปเกิดเป็นดอกกุหลาบ สุเทษณ์ก าหนดว่า ให้ดอกกุหลาบ
ดอกนั้นกลายเป็นมนุษยเ์ฉพาะวนัเพญ็เพียงวนัและคืนเดียวต่อเม่ือมีความรักจึงจะพน้สภาพจากเป็น
ดอกไมแ้ละหากเป็นความทุกขเ์พราะความรักก็ให้วิงวอนต่อพระองคพ์ระองคจ์ะช่วย ณ กลางป่า
หิมะวนั ฤษีกาละทรรศินพบตน้กุหลาบจึงขดุไปปลูกไวท่ี้อาศรม เม่ือมทันากลายเป็นมนุษยก์็เล้ียงดู
รักใคร่เหมือนลูก ทา้วชยัเสนกษตัริยแ์ห่งเมืองหัสตินาปุระเสด็จไปล่าสัตว ์ไดพ้บนางมทันาก็เกิด
ความรัก มทันาก็มีใจเสน่หาต่อชยัเสนดว้ยเช่นกนั ทั้งสองจึงสาบานรักต่อกนั และมทันาไม่ตอ้ง
กลบัไปเป็นกุหลาบอีกแต่เม่ือชยัเสนพามทันาไปยงัเมืองหัสตินาปุระของพระองค์พระนางจณัฑี
มเหสีของชยัเสนหึงหวงและแคน้ใจมากนางขอให้พระบิดาซ่ึงเป็นพระราชาแควน้มคธยกทพัมาตี
หสัตินาปุระ จณัฑียงัใชใ้ห้นางค่อมขา้หลวงท ากลอุบายว่ามทันารักกบัศุภางคท์หารเอกของชยัเสน 
ชัยเสนหลงเช่ือจึงสั่งให้ประหารมทันาและศุภางค์ แต่ต่อมาเม่ือชัยเสนรู้ว่า มัทนาและศุภางค ์        
ไม่มีความผิดก็เสียใจมาก อ ามาตย์เอกจึงทูลความจริงว่าย ังมิได้สังหารนาง และศิษย์ของ              
พระกาละทรรศินไดพ้านางกลบัไปอยูใ่นป่าหิมะวนัแลว้ ส่วนศุภางคก์เ็ป็นอิสระเช่นกนั และไดอ้อก
ต่อสู้กบัขา้ศึกจนตายอย่างทหารหาญ ชยัเสนจึงเดินทางไปรับนางมทันา ขณะนั้นมทันาทูลขอให ้    
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สุเทษณ์รับนางกลบัไปสวรรค์ สุเทษณ์ขอให้นางรับรักตนก่อน แต่มทันายงัคงปฏิเสธ สุเทษณ์กร้ิว   
จึงสาปใหม้ทันาเป็นกหุลาบตลอดไปชยัเสนมาถึงแต่ก็ไม่ทนัการณ์จึงไดแ้ต่น าตน้กุหลาบกลบัไปยงั
เมืองหสัตินาปุระ 
  2.5 เร่ืองยอ่มทันะพาธา องกท่ี์ 1 ตอนท่ีใชใ้นการเรียนและใชใ้นการวิจยั 

   กล่าวถึงสุเทษณ์เทพบุตร ซ่ึงในอดีตชาตินั้นคือกษัตริย์แควน้ปัญจาล และ     
นางมทันา ซ่ึงในอดีตชาติเป็นราชธิดาในกษตัริยแ์ควน้สุราษฎร์ ซ่ึงทั้งคู่ไดม้าเกิดใหม่บนสวรรค ์     
สุเทษณ์เทพบุตรใฝ่ปองรักนางฟ้ามทันา แต่ก็ไม่อาจจะสมรักดว้ยกรรมท่ีเคยท ามาแต่อดีต ท าให ้  
ไร้ซ่ึงความสุขอย่างยิ่ง สุเทษณ์เทพบุตร จึงไดใ้ห้วิทยาธรนามว่า “มายาวิน” ใชเ้วทมนตร์คาถาไป
สะกดเอานางมทันาเขา้มาหา ก่อนท่ีมายาวินจะใชเ้วทมนตร์เรียกนางมทันา ไดทู้ลสุเทษณ์เทพบุตร
ว่า การท่ีพระองคไ์ม่อาจจะสมรักกบัมทันาได ้เป็นเพราะเม่ือชาติปางก่อน เม่ือพระองคเ์ป็นกษตัริย์
แควน้ปัญจาลนั้น พระองคไ์ดไ้ปสู่ขอมทันาจากกษตัริยแ์ควน้สุราษฎร์ผูเ้ป็นพระราชบิดา แต่ทา้ว    
สุราษฎร์ไม่ให้ จึงเกิดรบกนัข้ึน ในท่ีสุดทา้วสุเทษณ์แห่งแควน้ปัญจาลก็ชนะ จบัทา้วสุราษฎร์เป็น
เชลย และจะประหารชีวิตเสีย แต่นางมัทนาเข้ามาขอชีวิตพระราชบิดาไว ้และยอมเป็นบาท
บริจาริกา ก่อนท่ีนางจะใชพ้ระขรรคป์ลงพระชนมต์นเอง เม่ือส้ินพระชนมแ์ลว้ นางมทันาก็ไปเกิด
เป็นเทพธิดาบนสวรรค ์ส่วนทา้วสุเทษณ์กไ็ดท้  าพลีกรรมบ าเพญ็จนไดม้าเกิดบนสวรรคเ์ช่นกนั 

  อยา่งไรกดี็ สุเทษณ์เทพบุตรกย็งัยนืยนัจะใหม้ายาวินลองวิชาดูก่อน มายาวินจึงเรียก
เอามทันามาดว้ยวิชาอาคม เม่ือมทันามาแลว้ ดว้ยมนตท่ี์ผูกไว ้ท าให้ไม่ว่าสุเทษณ์เทพบุตรจะถาม
อยา่งไร มทันากต็อบตามเป็นค าถามยอ้นไปอยา่งนั้น เหมือนไม่มีสติ สุเทษณ์เทพบุตรขดัใจนกัก็ให้
มายาวินคลายมนต ์คร้ันมนตค์ลายแลว้ มทันาก็ตกใจท่ีตนล่วงเขา้มาในวิมานของสุเทษณ์เทพบุตร
โดยไม่รู้ตวั สุเทษณ์เทพบุตรพยายามจะฝากรักมทันา แต่มทันามิรักตอบ จะอยา่งไร ๆ กไ็ม่ยอมรับรัก 
จนสุเทษณ์เทพบุตรกร้ิวจดั สาปส่งให้นางลงไปเกิดเป็น ดอกกุพชกะ คือ ดอกกุหลาบ อยู่ในแดน
มนุษย ์และจะกลบัคืนเป็นคนไดก้็ต่อเม่ือวนัเพญ็ เพียง 1 วนั 1 คืนเท่านั้น แลว้จะกลบัคืนเป็น
กุหลาบดงัเดิม แต่หากนางไดรั้กบุรุษใดแลว้ เม่ือนั้นจึงจะคงรูปมนุษยอ์ยู่ได ้และหากเม่ือใดท่ีนาง   
มีทุกขเ์พราะรัก กจ็งขอประทานโทษมายงัพระองคพ์ระองคจ์ะยกโทษให ้
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การสอนวรรณคด ี
 

จุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดี      
  ในการเรียนการสอนวรรณคดีให้ได้ผลนั้น ครูตอ้งทราบจุดมุ่งหมายของการสอน
เพื่อให้การสอนบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงผูรู้้และนักการศึกษาไดก้ล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไวห้ลายท่านดงัน้ี 
 ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518: 29-31) ไดเ้สนอความคิดไวว้่าการเรียนการสอน
วรรณคดีประการแรก ควรให้นักเรียนไดท้ราบถึงประวติัของวรรณคดี เพื่อท่ีจะไดรู้้ว่าวรรณคดี   
ของชาติ มีวิวฒันาการมาอยา่งไร มีงานช้ินเอกอะไรบา้งและงานนั้นไดรั้บการยกย่องเพราะเหตุใด 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ประการท่ีสอง ควรให้นักเรียนไดเ้รียนวรรณคดีหลายแบบ
เพื่อใหรู้้เน้ือเร่ือง โดยสรุปและสามารถพิจารณารายละเอียดของวรรณคดีจนเห็นคุณค่าได ้ ประการ
สุดทา้ย ตอ้งมุ่งใหน้กัเรียนรู้จกัวรรณคดีนั้น ๆ มีส่วนสวยงามและส่วนบกพร่องตรงไหน  โดยฝึกให้
นกัเรียนเกิดความคิดท่ีจะติหรือชม 
 สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ อินทรัมพรรย ์ (2523: 159-160)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
การสอนวรรณคดีว่า เพื่อให้นักเรียนได้รู้จกัความหมายของวรรณคดีรู้จกัลกัษณะขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ของค าประพนัธ์ท่ีใช ้มีทกัษะในการอ่านใหเ้ห็นคุณค่าของวรรณคดี เขา้ถึงอรรถรส สามารถวิจารณ์
นิสัยและการกระท าของตวัละครได ้
 ประภาศรี สีหอ าไพ (2535: 351-360) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสอนวรรณคดี สรุป
ไดว้่า ควรเน้นให้ผูเ้รียนเกิดมโนทศัน์ มีความรู้เน้ือเร่ืองท่ีกระจ่างชดั มีความรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบั         
ฉนัทลกัษณ์ สามารถถอดค าประพนัธ์ได ้เกิดความคิด จินตนาการ และสุนทรียภาพจากเร่ืองท่ีเรียน 
มีวิจารณญาณ รู้จกัวิจารณ์ เปรียบเทียบ และสามารถเรียนรู้วฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณีจาก
วรรณคดี 
 สมถวิล วิเศษสมบติั (2536: 106-107) ไดก้ล่าวถึงการสอนวรรณคดี สรุปไดว้่า ควรมุ่ง
ใหน้กัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าของวรรณคดี และภาคภูมิใจในผลงานวรรณคดีของบรรพบุรุษใหเ้ห็น
สภาพชีวิต สังคมและวฒันธรรมท่ีปรากฏในวรรณคดี ให้จินตนาการ เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และสามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
 ม.ล.อจัจิมา เกิดผล  (2536: 87-89)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดี สรุป
ไดว้่า ควรให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของวรรณคดีทั้งในดา้นประโยชน์ตน และประโยชน์ส่วนรวม 
รู้จกัรูปแบบท่วงท านอง และลีลาของวรรณคดี รู้จกัสังเกตลกัษณะนิสัยของตวัละครในเร่ืองแลว้
เปรียบเทียบกบัชีวิตจริง สามารถน าส่วนดีไปใชแ้ละไม่ท าตามในส่วนท่ีไม่ดี 
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 พวงเลก็ อุตระ (2539: 6) ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของการสอนวรรณคดี สรุปไดว้่า
เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและงานประพนัธ์ท่ีใชภ้าษาอย่างมีรสนิยมในฐานะเป็นวฒันธรรม
ของชาติ คือ ให้เกิดความซาบซ้ึงในรสแห่งความไพเราะของวรรณคดี อนัประกอบดว้ย เสียง รส
ของค า รสของความเขา้ใจภาษาท่ีใชใ้นวรรณคดีซ่ึงเป็นภาษาท่ีกวีเลือกสรรค าท่ีไพเราะและมีอ านาจ 
 จากจุดมุ่งหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า ในการสอนวรรณคดีนั้นควรใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกั
ถึงคุณค่าของวรรณคดี เห็นความส าคญัในฐานะท่ีวรรณคดีเป็นสมบติัและเป็นวฒันธรรมประจ าชาติ 
รู้จักรูปแบบ  รส  ท่วงท านองและลีลาของวรรณคดีรวมไปถึงนิสัยของตัวละคร  เพื่อน าไปสู่     
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

วธีิการสอนวรรณคดี 
 การสอนวรรณคดีนั้น ควรใชว้ิธีการหลาย ๆ วิธีโดยไม่เนน้แบบครูบรรยายแต่เพียงผูเ้ดียว 
หรือแบบให้นักเรียนท่องจ า แต่ควรจะให้นักเรียนไดคิ้ด และใชเ้หตุผลในการศึกษาคน้ควา้จาก
การศึกษาคน้ควา้พบวา่มีผูรู้้ไดใ้หค้วามหมายของวิธีการสอนวรรณคดีไวห้ลายท่านดงัน้ี                  

 ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518: 30-33) ไดก้ล่าวถึงการสอนวรรณคดีสรุปไดว้่า ครู
ควรเร่ิมให้นักเรียนไดท้ ากิจกรรมการอ่านโดยการให้นักเรียนอ่านตวัวรรณกรรมทั้งเร่ือง จากนั้น
ควรสอนให้นักเรียนเขา้ใจวรรณคดีหรือวิจกัษณ์โดยครูฝึกให้นกัเรียนเกิดความคิดท่ีจะติชม หรือ
พิจารณาส่วนท่ีงาม และบกพร่องว่าอยู่ตรงไหน ตวัละครตวัใดดีหรือเลวอย่างไร เจตนาของผูแ้ต่ง
คืออะไร เม่ือครูทราบความคิดเห็นขอนกัเรียนแลว้ครูควรบอกความคิดของครูใหน้กัเรียนทราบดว้ย
เพื่อเป็นการช้ีแนวทางหรือแนวความคิดจากนั้นให้นกัเรียนตีความหรือวินิจฉยัสารและใหพ้ิจารณา
กลวิธีและวิพากษว์ิจารณ์ 

 ประภาศรี สีหอ าไพ (2535: 351-360) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนวรรณคดี สรุปได้ว่า 
เน้ือหาท่ีจะสอนไดแ้ก่ มโนทศัน์ เน้ือหา ฉนัทลกัษณ์ ค  าศพัท ์การตีความบทประพนัธ์ สุนทรียภาพ 
การอ่านท านองเสนาะ   ซ่ึงครูจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหช้ดัเจน  ส่วนในการสอน
นั้น  ตอ้งใหผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรมโดยใชค้วามคิดพิจารณาดว้ยตนเองเป็นส าคญั และใชส่ื้อการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 

 สมถวิล วิเศษสมบติั (2536: 135-136) ไดเ้สนอแนวทางการสอนวรรณคดีว่าครูควร
วางแผนอย่างละเอียด หาหนังสืออ่านประกอบ เตรียมเกร็ดความรู้และจดักิจกรรมในบทเรียนตั้ง
จุดมุ่งหมายไวเ้ป็นเชิงพฤติกรรม คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แลว้จดักิจกรรมการสอนให้สอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สอนเดก็ใหมี้วิจารณญาณโดยยัว่ยใุหเ้ด็กคิด อภิปรายและตดัสินใจโดยใช้
เหตุผลท่ีถูกตอ้งและควรให้ทราบถึงประวติัความเป็นมาของเร่ือง เช่น ผูแ้ต่งคือใคร แต่งสมยัใด 
เป็นตน้ 
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 ม.ล.อจัจิมา เกิดผล (2536: 96) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการสอนวรรณคดีไวว้่าครูควร
เขา้ใจเน้ือหาท่ีแทจ้ริงของวรรณคดีท่ีจะน ามาสอน จดัหากิจกรรมเกมประกอบการสอน หาเทคนิค
ใหม่ ๆ ท่ีท าให้การเรียนการสอนไม่น่าเบ่ือ ควรยกตวัอย่างในปัจจุบนัท่ีนักเรียนสามารถเห็นได้
อย่างชดัเจน เปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ไม่บงัคบัให้นักเรียนท่องบทประพนัธ์  
ต่าง ๆ แต่ควรช้ีให้เห็นลีลาและความไพเราะของบทประพนัธ์ แลว้ให้นักเรียนเลือกท่องบทท่ี
นักเรียนประทบัใจแทน รวมทั้งกระตุน้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นรู้จกัวิจารณ์ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 
 ฐะปะนีย ์นาครทรรพ  (2545: 8)  ไดก้ล่าวถึงแนวการสอนวรรณคดีสรุปไดว้่า ตอ้ง
ปลูกฝังให้นกัเรียนเคยชินกบัส่ิงสวยงาม ความไพเราะลึกซ้ึง เพราะการเค่ียวเขญ็ให้นิยมตามครูจะ
ไม่ท าใหเ้กิดความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพท่ีแทจ้ริงข้ึนมาได ้เดก็ตอ้งเกิดความซาบซ้ึงในความไพเราะ
งดงามนั้นข้ึนมาได ้จึงควรสอนใหน้กัเรียนรู้จกัรสไพเราะของวรรณคดีและรู้จกัความสุข ความเพลิดเพลิน
จากการอ่านวรรณคดีเพื่อเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการเรียนวรรณคดีใหลึ้กซ้ึงต่อไป 
 กรมวิชาการ (2546: 334) ไดเ้สนอวิธีสอนวรรณคดีสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  อ่านเขา้ใจ การอ่านเขา้ใจนบัเป็นขั้นตอนแรกในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 
ซ่ึงครูตอ้งเตรียมการสอนโดยอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีจะสอนนั้นให้เขา้ใจ และการจดั      
การเรียนการสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจดว้ย ดงัน้ี 
  1.1 เขา้ใจเร่ือง สามารถจบัใจความส าคญัและรายละเอียดของเร่ืองได้สามารถตอบ
ค าถามไดว้่า เร่ืองนั้นคือเร่ืองอะไร กล่าวถึงใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ท าอย่างไร และผลของ     
การกระท านั้นเป็นอยา่งไร 

      1.2 เขา้ใจศพัท ์คือ สามารถเขา้ใจความหมายของศพัทย์ากหรือศพัทต่์างยคุสมยั 
 2.  ได้เสียงเสนาะ การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือ       

ร้อยกรองลว้นมีเสียงเสนาะของบทประพนัธ์ หากจะยกตวัอยา่งใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงความส าคญัของ
เสียงก็ท าไดโ้ดยยกตวัอย่างขอ้ความมาสักประโยค แลว้ครูอ่านออกเสียงแตกต่างกนัเป็นอ่านออก
เสียงธรรมดา กบัอ่านออกเสียงตามอารมณ์ของขอ้ความ นกัเรียนจะพบว่า เสียงเสนาะของขอ้ความ
นั้นอยูท่ี่ลีลาการอ่านออกเสียงใหเ้หมาะสมกบัขอ้ความ 

 3.  เจาะแนวคิดส าคญั การสอนใหน้กัเรียนสามารถจบัแนวคิดส าคญัของเร่ือง (Theme) 
ไดจ้ะตอ้งให้นกัเรียนอ่านเขา้ใจเสียก่อน แลว้จากนั้นสามารถท่ีจะประมวลเร่ืองท่ีอ่านทั้งหมดเพื่อ
วิเคราะห์ดูว่าสาระต่าง ๆ ทั้งหลายของเร่ืองท่ีอ่านต่างมุ่งสู่ประเด็นเดียวกนัอย่างไร หากสามารถ
วิเคราะห์และจบัสาระท่ีหลากหลายของเร่ืองไดว้่า ทา้ยท่ีสุดแลว้สาระเหล่านั้นมุงสู่ผลอยา่งเดียวกนั
ก็แสดงว่าผูอ่้านมีศกัยภาพในการอ่านสูงในระดบัท่ีสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยสารได ้สามารถท่ีจะ
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เช่ือมโยงสาระหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง และสามารถอธิบายสาระหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น
ได้อย่างมีเหตุผล การสอนจับแนวคิดส าคญัอาจท าได้โดยครูคอยช่วยกระตุ้นหรือแนะวิธีคิด
พิจารณาสาระส าคญัให้นักเรียนคน้พบดว้ยตนเองไดโ้ดยง่าย ก็จะท าให้นักเรียนภูมิใจ  จากนั้น           
กก็ระตุน้ใหคิ้ดต่อวา่สาระส าคญัเหล่าน้ีมุ่งสู่ผลอยา่งเดียวกนัคืออะไร ทั้งน้ีอยา่ลืมช้ีใหน้กัเรียนเขา้ใจ
วา่สาระส าคญัอาจมีลายประเดน็ แต่แนวคิดส าคญัจะตอ้งมีเพียงประเดน็เดียวเท่านั้น 

 4. หมัน่วิเคราะห์วินิจฉัย การสอนให้นักเรียนรู้จกัวิเคราะห์วินิจฉัย คือ การสอนให้
นักเรียนสามารถแยกแยะและพิจารณาเร่ืองท่ีอ่านไดท้ั้งรูปแบบ เน้ือหา กลวิธีและการใชภ้าษาว่า  
แต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดอยา่งไร 

 5. ใส่ใจวิพากษ์วิจารณ์ การสอนให้นักเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน       
มีความส าคญั เม่ือสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยรายละเอียดต่างๆ และสามารถแสดงให้เห็นความ
ประสานสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ เหล่านั้นไดอ้ย่างมีเหตุผลเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั เพื่อแสดง
ความคิดเห็นของตนประกอบไดอ้ยา่งกลมกลืนแลว้ ก็เรียกไดว้่า รู้วิพากษว์ิจารณ์ การสอนในขั้นน้ี
หากมุ่งท่ีจะให้นักเรียนเขียนบทวิจารณ์อาจจะเป็นเร่ืองยากเกินไป แต่ครูผูส้อนสามารถเลือกใช้
กลวิธีการสนทนา ซักถาม หรือใช้บทบาทสมมุติว่า ถา้นักเรียนเป็นตวัละครนั้น ๆ นักเรียนจะ 
หาทางออกของปัญหาอย่างไร เหตุใดจึงเลือกทางออกเช่นนั้น แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อ
เร่ืองท่ีอ่าน กน็บัไดว้า่เป็นการสอนวิจารณ์ในระดบัหน่ึง 

 6.  ประสานกิจกรรม  หากครูผูส้อนรู้จกัเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ประกอบการเรียน  
การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม จะท าให้การเรียนการสอนสนุกและน่าสนใจยิ่งข้ึน นอกจากน้ี   
ยงัช่วยให้นักเรียนเขา้ใจและจ าเน้ือหาไดดี้ยิ่งข้ึนดว้ย กิจกรรมในการสอนวรรณคดี เช่น กิจกรรม
บทบาทสมมุติ กิจกรรมการแสดงละคร กิจกรรมขบัร้องฟ้อนร า กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมคน้ควา้ 
กิจกรรมทายปัญหา 

 7.  สมัพนัธ์เน้ือหา การเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมใหส้ัมพนัธ์เน้ือหาอ่ืน ๆ
ทั้งในวิชาเดียวกนัและต่างวิชา เช่น สอนให้สัมพนัธ์กบัราชาศพัท ์สอนให้สัมพนัธ์กบัหลกัภาษา 
สอนใหส้มัพนัธ์กบัเน้ือหาวิชาประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
 จากแนวทางในการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิชาวรรณคดีนั้นสรุปไดว้่าวิธีการสอนวรรณคดี
นั้นมีแนวทาง คือ อ่านให้เขา้ใจ อ่านให้ไดเ้สียงเสนาะ เจาะแนวคิดส าคญั หมัน่วิเคราะห์วินิจฉัย    
ใส่ใจ วิพากษว์ิจารณ์ ประสานกิจกรรม สมัพนัธ์กบัเน้ือหา และครูผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหา
ของวรรณคดีให้ถ่องแทก่้อน จึงจะสามารถถ่ายทอดวรรณคดีให้ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
รวมไปถึงผูส้อนตอ้งมีเทคนิคในการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกอยากท่ีจะ
เรียนรู้วรรณคดี ครูผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือก
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ท่องจ าบทประพนัธ์ตามความสนใจและช้ีแนะใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัและความไพเราะรวมไปถึง
ความงามในดา้นวรรณศิลป์ 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 

ความเป็นมาของทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน  Louise Rosenblatt (1995 อา้งถึงในพรทิพย ์          
ศิริสมบูรณ์เวช 2547 ) 

      พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช ไดพ้ฒันาแนวคิดของ Louise Rosenblatt ท่ีเก่ียวกบักระบวนการ
อ่านวรรณคดี  โดย Louise Rosenblatt เขียนหนงัสือช่ือ Literature as Exploration  ในปี ค.ศ. 1938 
และ The Reader,    The Text, The Poem ในปี ค.ศ. 1978 Rosenblatt (1995: 5) ไดก้ล่าวว่าส่ิงแรกท่ี
ผูส้อนวรรณคดี ทุกคนควรยอมรับ คือ ธรรมชาติของวิชาวรรณคดีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์
ชีวิต  ดงันั้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการอ่านวรรณคดี คือ ผูอ่้านจะน าประสบการณ์ชีวิตจริงของตน
มาเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวในวรรณคดี Rosenblatt (1995: 24-28) ไดศึ้กษากระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างตวับทกบัผูอ่้าน และยนืยนัว่าประสบการณ์ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเขา้ใจประสบการณ์
ในวรรณคดี  แลว้เรียกร้องให้มีการส ารวจการตอบสนองท่ีผูอ่้านมีต่อวรรณคดี โดยเน้นว่าผูส้อน
วรรณคดีควรมีบทบาทใน การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกต่อศิลปะการใชถ้อ้ยค า และแนะน า
แนวทางใหผู้เ้รียนไดส้ัมผสัมรดกทางวรรณศิลป์ดว้ยประสบการณ์ของตนเอง เน้ือเร่ืองวรรณคดีจึง
ด ารงอยู่ในกระบวนการระหว่างผูอ่้านกบัตวับท ทั้งตวับทและผูอ่้านเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
กระบวนการสร้างความหมายจากวรรณคดี 
 

สาระส าคญัของทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 
 Rosenblatt (1994 อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช,  2547: 35 ) ไดเ้สนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสรุปไดว้่าวรรณคดีเป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดความเช่ือมโยง
ระหว่างประสบการณ์เดิมกบัถอ้ยค าในเร่ือง ผูอ่้านจะตอ้งคน้หาความหมายด้วยตนเอง โดยน า
ประสบการณ์เดิมของตนเขา้มาตีความ และสร้างความเขา้ใจความหมายจากวรรณคดี เน้ือเร่ืองใน
วรรณคดีเปรียบเสมือนโนต้ดนตรีท่ีคีตกวีสร้างไวใ้หผู้อ่ื้นน าไปเล่น เสียงดนตรีท่ีเกิดจากผูเ้ล่นแต่ละ
คน แมว้่าจะมาจากโน้ตเพลงเดียวกันจะมีความแตกต่างกัน ในการอ่านวรรณคดีก็เช่นเดียวกัน 
ผูส้อนวรรณคดีจึงต้องสังเกตกระบวนการท่ีผูเ้รียนน าประสบการณ์ของตนมาท าความเขา้ใจ
ความหมายในวรรณคดีไดอ้ยา่งไร ประสบการณ์ของผูอ่้านจึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตประสบการณ์
ใหม่จากวรรณคดี การสอนวรรณคดีจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้สามารถสร้างความหมาย
ในตวับท โดยการใหผู้เ้รียน คิดไตร่ตรองตวับทนั้น 
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 สาระส าคญัของทฤษฎีการตอบสนองของ Rosenblatt (1994 อา้งถึงใน พรทิพย ์           
ศิริสมบูรณ์เวช, 2547:35 ) สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  วรรณคดีคือส่ิงเร้าท่ีกระตุ้นความสนใจของผูอ่้านของผูอ่้าน และท าให้ผูอ่้าน
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของตนกบัวามหมายของถอ้ยค าในเน้ือเร่ือง  
 2.  ผูอ่้านจะน าประสบการณ์เดิมของตนมาสัมพนัธ์กบัตวับท และสร้างประสบการณ์
ใหม่จากความทรงจ า ความคิด และความรู้สึก ความหมายในวรรณคดีจึงเกิดจากตัวบทและ
ประสบการณ์ของผูอ่้าน  
 3.  ผูอ่้านมีหนา้ท่ีตีความตวับท ตวับทมีหนา้ท่ีสร้างปฏิกิริยาตอบสนองใหเ้กิดกบัผูอ่้าน
เป็นรายบุคคล  
 4.  ความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดีไม่ไดเ้กิดข้ึนในลกัษณะโดดเด่ียว แต่เกิดจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น    
 5.  การสร้างความเขา้ใจวรรณคดีเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล ประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนเป็นหวัใจของการสร้างประสบการณ์ทางวรรณคดี  
 6.  ประสบการณ์จากการอ่านวรรณคดี เกิดจากการตีความของผูเ้รียนแต่ละคนและ 
การขยายขอบเขตความเขา้ใจ โดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกบัผูอ่ื้น เม่ือผูเ้รียนไดคิ้ดไตร่ตรอง
วรรคดี ผูเ้รียนจะสามารถพฒันานิสยัรักการอ่านไดอ้ยา่งย ัง่ยนืตลอดชีวิต  
 7.  การอ่านวรรณคดี คือ การสร้างประสบการณ์ระหว่างผูอ่้านกบัตวับท ผูอ่้านจะเติม
ความคิดของตนลงไปในตวัอกัษร ตวัอกัษรจึงเป็นส่ือสร้างความคิด และความรู้สึกของผูอ่้าน ผูอ่้าน
จะเขา้ถึงวรรณคดีไดโ้ดยใชค้วามคิด อารมณ์ และประสบการณ์เดิมของตน วรรณคดีมีหนา้ท่ีสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ใหผู้อ่้าน และมีบทบาทในการสร้างความหมายในวรรณคดี  
 นอกจากน้ี Rosenblatt (1995 อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547: 37) ไดอ้ธิบาย
ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับการคิดไตร่ตรอง สรุปได้ว่าประสบการณ์จากวรรณคดีและ
ประสบการณ์ในชีวิตจริงของผูเ้รียนก่อให้เกิดกระบวนการคิดไตร่ตรอง โดยอา้งถึงนกัปรัชญาใน
สาขาปฏิบติันิยม (Pramatics) ว่า การคิดไตร่ตรองในชีวิตจริงจะเกิดข้ึนเม่ือมีความขดัแยง้ ความคบั
ขอ้งใจ ท าให้เกิดทางเลือกในการเปล่ียนพฤติกรรม ความคิดประเภทน้ีจะเกิดในสถานการณ์ท่ีตึง
เครียดและกดดัน ซ่ึงวรรณคดีได้ก าหนดสถานการณ์เช่นนั้นไวเ้สมอ และสร้างความขดัแยง้ท่ี
คลา้ยคลึงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง กระบวนการคิดไตร่ตรองประสบการณ์ในวรรณคดี คือ 
กระบวนการน าไปสู่การไตร่ตรองประสบการณ์ในชีวิตจริง ดงันั้น การศึกษาวรรณคดีจึงควรตั้งอยู่
บนรากฐานของประสบการณ์จากวรรณคดี ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ก็คือประสบการณ์จ าลองของผูอ่้าน
นัน่เอง ถา้บุคคลไดรั้บการส่งเสริมใหฝึ้กการคิดไตร่ตรองอยูเ่สมอก็จะกลายเป็นนิสัย มีความพร้อม

41

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   

ในการคิดและสามารถคิดไตร่ตรองในสถานการณ์จริงท่ีจะตอ้งตดัสินใจไดอ้ยา่งดียิง่ 
 จากสาระส าคญัเก่ียวกบัทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสรุปไดว้่า ทฤษฎีน้ีเนน้การน า
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนหรือของผูอ่้าน ประสบการณ์จากชีวิตจริงมาเช่ือมโยงกบัวรรณคดี        
ท่ีเรียนโดยมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อการพฒันาการเรียนรู้
วรรณคดีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

การจัดการเรียนรู้วรรณคดีตามทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 
 Rosenblatt: (1995 ,อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547: 3-64) ไดอ้ธิบายการ
จดัการเรียน การสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ผูส้อนวรรณคดี ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนตระหนักว่าส่ิงส าคัญท่ีสุดในการเรียน
วรรณคดี คือ การเขา้ใจชีวิตมนุษยแ์ละสงัคม    
 2.  การสอนวรรณคดีควรพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ให้ผูเ้รียนสร้าง
ความหมายและคิดไตร่ตรองอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยตนเอง  
 3.  ผูเ้รียนควรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การมีปฏิกิริยาตอบสนอง ผูส้อนควร
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความเขา้ใจ และเกิดการตอบสนองต่อวรรณคดีตามศกัยภาพของแต่ละคน 
ผูส้อนควรสร้างบรรยากาศ หรือสถานการณ์การเรียนการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนรู้สึกอบอุ่นและมีความ
อิสระในดา้นการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ผูส้อนจะตอ้งพยายามสร้างนิสัยรักการอ่านและ
ทศันคติในการวิพากษ์วิจารณ์  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความเขา้ใจวรรณคดีในบริบทของ
อารมณ์และความสนใจใฝ่รู้ของผูเ้รียน บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีอิสระ ผ่อนคลาย และ
ปลอดภยั จะท าใหผู้เ้รียนแสดงการตอบสนองต่อวรรณคดีอยา่งเป็นธรรมชาติ โดยไม่เสแสร้งแกลง้
ท า  
 นอกจากน้ี นกัวิชาการวรรณคดีท่ีน าแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านไป
ประยุกต์ใช้และขยายผล ได้อธิบายแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎี                 
การตอบสนองของผูอ่้านไวด้งัน้ี 
 Martin (1989: 377-378, อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547:40) ไดเ้ปรียบเทียบการ
เรียนการสอนวรรณคดีแบบเดิม (Aristotelianism) กับการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎี               
การตอบสนองของผูอ่้าน สรุปไดว้่าการเรียนการสอนแบบเดิมผูส้อนมีบทบาทในการวิเคราะห์
วรรณคดีและตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองให้ผูเ้รียนตอบไม่เนน้การเรียนรู้โดยการคน้พบของผูเ้รียน 
ส่วนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ผูส้อนมีบทบาทในการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนคิด และอธิบายความรู้สึกของตนท่ีเกิดจากการอ่านวรรณคดี 
 

42

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   

 Probst (1984: อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช 2547:40) ไดอ้ธิบายการน าทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้านไปใชใ้นการเรียนการสอนวรรณคดี สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ผูส้อนควรเสริมให้ผูเ้รียนเช่ือมัน่ในการตอบสนองของตนท่ีเกิดจากการอ่าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านอารมณ์ การเช่ือมโยงประสบการณ์ ความทรงจ า จินตภาพ หรือความคิดเห็น               
ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงการตอบสนองอย่างชัดเจน โดยส ารวจการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนจาก      
ตัวบทและจากประสบการณ์อ่ืน ๆ  รวมทั้ งให้ผูเ้รียนสะท้อนการตอบสนอง และวิเคราะห์             
การตอบสนองของตน 
 2.  บรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลกัษณะของการร่วมมือมากกว่าการแข่งขนั ในการ
อภิปรายไม่ควรมีการตดัสินว่าถูกหรือผิด แพห้รือชนะ แต่ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความคิดท่ี
ชดัเจน และพฒันาความคิดของตน การอภิปรายในชั้นเรียน ไม่วา่จะเป็นการอภิปรายระหว่างผูเ้รียน
กบัผูส้อน หรือการอภิปรายระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั ควรเป็นบรรยากาศของการยอมรับความคิด และ
เห็นความส าคญัซ่ึงกนัและกนั 
 3.  ควรเนน้ความรู้ท่ีเกิดจากการสะทอ้นความคิดของผูเ้รียน และการอภิปรายมากกว่า
ความรู้ท่ีปรากฏเป็นตวัอกัษร แมว้่าความสามารถในการอ่านวรรณคดีจะเก่ียวขอ้งกบัการสังเกต
ภาษา และการพิจารณารูปแบบเพื่อการแสดงการตดัสินคุณค่าของวรรณคดี องคป์ระกอบเหล่าน้ี
ยงัคงความส าคญัอยูใ่นการเรียนการสอนวรรณคดี แต่ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านเสนอแนวทาง
วา่การเรียนการสอนวรรณคดีควรน าไปสู่ความเขา้ใจชีวิตและสังคม และใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนมากกว่า
การจ ากดัความคิดและประสบการณ์ 
 4.  ในการอภิปรายจะตอ้งเน้นประเด็นท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการตอบสนองผูส้อน
ควรสนบัสนุนให้ผูเ้รียนวิเคราะห์สาระท่ีอยูใ่นบทเรียน โดยการตีความเพื่อคน้หาความหมายท่ีแฝง
อยูใ่นวรรณคดีเร่ืองนั้น 
 5.  ผูส้อนจะตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าการเรียนรู้แบบ
แข่งขนั ในการอภิปรายไม่ควรตดัสินว่าถูกหรือผิด แพห้รือชนะ แต่ควรเป็นการสร้างความคิดใหม่
จากบทเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง มีการปรับเปล่ียนความคิดและ
ยอมรับความคิดของผูอ่ื้น เพื่อขยายมุมมองเก่ียวกบัวรรณคดี 
 6.  ควรให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงการอ่านวรรณคดีเร่ืองน้ีกับเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเคยอ่านมาแล้ว
รวมทั้งการอภิปรายในประเดน็อ่ืน ๆ หรือประสบการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดี และการพิจารณา
วรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผูเ้รียนควรอ่านต่อไป 
 Brown and Stephens (1995: อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547:41) ไดเ้สนอแนะ
การสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสรุปไดด้งัน้ี 
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 1.  การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Classroom Learning 
Community) 
  ผูส้อนควรใช้การอภิปรายในชั้นเรียนโดยน าประเด็นค าถามต่าง ๆ ท่ีเป็นความ
ขดัแยง้ในวรรณคดีมาถามนักเรียนเพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการตอบสนอง 
ประเด็นต่าง ๆ  ผูส้อนอาจเป็นผูก้  าหนด หรือให้ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดค าถามก็ได ้เม่ือผูเ้รียนเกิดการ
ตอบสนองแลว้ ก็ให้ผูเ้รียนอภิปรายต่อไปว่ารู้สึกอย่างไรกบัสถานการณ์ความขดัแยง้และฝึกให้
ผูเ้รียนหาทางออกเพื่อแกไ้ขปัญหาเป็นล าดบั ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนพฒันาไปสู่การตอบสนองในระดบั
ต่าง ๆ ต่อไป 
 2.  การแบ่งกลุ่มศึกษาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Student Sharing and Study 
Groups) 
  ผูส้อนควรให้ผูเ้ รียนแบ่งกลุ่มศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางในการอ่านและการ
อภิปรายเก่ียวกบัวรรณคดี แลว้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นตามประเด็นนั้น เช่น ผูเ้รียนอาจจะ
แสดงปฏิกิริยาต่อตวัละครในวรรณคดี โดยการแสดงความรู้สึกวา่ชอบหรือไม่ชอบ เป็นตน้ 

 3.  การเรียนรู้เป็นคู่ (Learning Partners) 
      ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนากบัเพื่อนร่วมชั้น เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับน าไปเขียน
บนัทึกการเรียนรู้การตอบสนองต่อวรรณคดี (Literary Response Journals) ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะได้
ส ารวจความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการอ่านวรรณคดีและตดัสินใจว่าจะแสดงการตอบสนองต่อวรรณคดี
เร่ืองน้ีอยา่งไร 
 4.  การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Learning) 
      ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนตรวจการตอบสนองของตนท่ีมีต่อวรรณคดีท่ีอ่าน และสรุปว่า
วรรณคดีเร่ืองน้ีส่งผลกระทบอย่างไร แลว้แสดงการตอบสนองท่ีตนมีต่อวรรณคดีโดยการเขียน
บนัทึกการเรียนรู้ 
 การสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสรุปไดว้่า ในการเรียนการสอน
นั้นควรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนคน้หาความรู้ดว้ยตวัเอง มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจโดยการเช่ือมโยงประสบการณ์ของตวัเองกบัส่ิงท่ีอ่านและผูส้อนควรตรวจ
ในส่ิงท่ีผูเ้รียนเขียนบันทึกตอบสนองความรู้มา เพื่อดูว่าผูเ้รียนมีความเข้าใจในวรรณคดีเป็น
รายบุคคลอยา่งไร 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้ อ่านของ        
พรทิพย์  ศิริสมบูรณ์เวช 
 รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของพรทิพย ์                 
ศิริสมบูรณ์เวช เป็นรูปแบบการสอนท่ีพฒันามาจาก ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของ Rosenblatt  
เป็นนวตักรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเป็นทางเลือกหน่ึงในการจดัการ
เรียนการสอนวรรณคดีให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและธรรมชาติของวิชา รูปแบบน้ี
จะสามารถน าไปใช้กับผูเ้รียนได้ทุกระดับ โดยพิจารณาคัดเลือกวรรณคดีและจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับวุฒิภาวะและศกัยภาพของผูเ้รียน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบน้ี คือ เสริมสร้าง
ความสามารถของผูเ้รียนด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเขา้ใจและ การคิด
ไตร่ตรอง (พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547) รายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทย
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของ พรทิพย ์ ศิริสมบูรณ์เวช ท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษาผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีหลกัการและขั้นตอนดงัน้ี 

 หลกัการ 
 รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านมีหลกัการ 

4 ประการ คือ  
 1. การสร้างความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดีจากประสบการณ์เดิม รูปแบบการจดั การ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านน้ีเนน้การจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์เดิม
ของตนมาเช่ือมโยงกบัวรรณคดี 

 2. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  ผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพในการเขา้ใจวรรณคดีแตกต่างกนัตามประสบการณ์เดิม

ของแต่ละคน รูปแบบน้ีเน้นการให้เสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและ
ยอมรับการแสดงการตอบสนองต่อวรรณคดีของผูเ้รียนโดยปราศจากอคติ 
  3. การเรียนรู้อยา่งมีปฏิสมัพนัธ์ 

  ผูเ้รียนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยการแลกเปล่ียนความรู้สึกความ
คิดเห็นของตนกบัผูอ่ื้น เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดไตร่ตรองและการตอบสนองต่อวรรณคดี 
รูปแบบน้ีเนน้การจดัสภาพการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 
 4. การทบทวนและการคิดไตร่ตรอง 
   ผูเ้รียนแต่ละคนควรมีโอกาสทบทวนและคิดไตร่ตรองประสบการณ์จากการ
อ่านวรรณคดีและขอ้มูลป้อนกลบั โดยการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ แลว้จบัคู่แลกเปล่ียนกันอ่าน
รูปแบบน้ีเนน้  การให้ขอ้มูลป้อนกลบัในบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อพฒันาความเขา้ใจในการ
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อ่านวรรณคดี และใหผู้เ้รียนเห็นมุมมองในการตอบสนองต่อวรรณคดีท่ีหลากหลายมากข้ึน 
ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 

 รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู ้อ่าน
ประกอบดว้ยขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น แต่ละขั้นมีกิจกรรมการเรียนการสอนดงัน้ี 
 1. ขั้นสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการอ่าน  

  1.1 ผูเ้รียนอ่านเน้ือเร่ืองวรรณคดีตอนท่ีก าหนด 
  1.2 ผูเ้รียนสรุปความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดีตามศกัยภาพ 
  1.3 ผูเ้รียนน าเสนอความเขา้ใจในการอ่านเน้ือเร่ืองโดยการพูด หรือการเขียนตาม
ศกัยภาพของตน 
  1.4 ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันอภิปราย และสรุปเน้ือเร่ืองวรรณคดีตอนท่ีเป็น
บทเรียน 
 2. ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์ 

  2.1 ผูส้อนน าเสนอตัวอย่างข้อความ หรือตัวอย่างเหตุการณ์ในวรรณคดี หรือ
ประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดีมาอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

  2.2  ผูเ้รียนน าเสนอประสบการณ์ของตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความ เหตุการณ์หรือ
ประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดี 

  2.3  ผูเ้รียนและผูส้อนอภิปรายร่วมกนั เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของผูเ้รียนกบั
วรรณคดีใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 3. ขั้นเรียนรู้อยา่งมีปฏิสมัพนัธ์ 
  3.1  แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย ใหผู้เ้รียนเรียนรู้และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  3.2  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดประเด็นอภิปราย  หรืองานกลุ่มในลกัษณะ 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ืองวรรณคดี 
  3.3  ผูเ้รียนอภิปรายหรือท างานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย โดยเน้นการแสดงความ

คิดเห็นท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์กบัวรรณคดี 
 4. ขั้นใหแ้ละรับขอ้มูลป้อนกลบั 
  4.1  ผูแ้ทนของแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  4.2  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย และน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยการ

ใหแ้ละรับขอ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนัและกนั 
5. ขั้นทบทวนและเขียนบนัทึกการตอบสนอง 
  5.1  ผูเ้รียนช่วยกันทบทวนเน้ือหา แล้วสรุปประเด็นส าคัญจากการเรียนรู้ใน       
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กลุ่มยอ่ย และการน าเสนอผลงานกลุ่มในชั้นเรียน 
  5.2  ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนบันทึกการเรียนรู้ โดยการแสดงความรู้ ความเข้าใจ 

ความรู้สึก และความคิดเห็นเก่ียวกบัวรรณคดีอยา่งอิสระ ผูเ้รียนส่งใหผู้ส้อนตรวจพิจารณา 
  5.3  ผูส้อนตรวจพิจารณาบนัทึกการเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลบัในบนัทึกการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนแลว้ส่งคืนบนัทึกการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 
  5.4  ผูเ้รียนจับคู่แลกเปล่ียนกันอ่านบันทึกการเรียนรู้ทุกคร้ัง โดยเปล่ียนคู่อ่าน

เพื่อใหรั้บทราบความคิดเห็นของผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ อยา่งหลากหลาย 
  
 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

งานวจิัยในประเทศ 
 เน่ืองจากทฤษฎีตอบสนองของผูอ่้านนั้นเป็นทฤษฎีใหม่ จึงท าใหง้านวิจยัในประเทศท่ี
น าทฤษฎีการตอบสนองผูอ่้านมาใชใ้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยมีไม่มาก ซ่ึง
จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านมีเพียง 2 เล่ม 
ดงัน้ี 

 พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2547:184) ได้วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย ตามทฤษฎีตอบสนองของผูอ่้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการตอบสนอง
วรรณคดี การอ่านเพื่อความเขา้ใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดบัปริญญาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาบณัฑิต และเพื่อประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 34 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 17 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 17 คน   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และแบบ
บันทึก แบบบันทึกผลการสอนและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
ความสามารถดา้นการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเขา้ใจ และการคิดไตร่ตรองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความสามารถของผูเ้รียนกลุ่มทดลองดา้นการ
ตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเขา้ใจและการคิดไตร่ตรอง เป็นผลมาจากการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
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 เนตรนภา ประสิงห์ (2553:163)ได้วิจัยเร่ืองผลการเรียนตามทฤษฎีตอบสนองของ
ผูอ่้านท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
หนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสามารถในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านกังานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 จ านวน 42 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ผลจากการวิจยัพบว่า ความสามารถ
ในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองจอก
พิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร สูงข้ึนหลงัจากไดรั้บการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอ่้านมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเจตคติของผูเ้รียนดีข้ึนหลงัจากไดรั้บการสอนตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้าน  
 

งานวจิัยต่างประเทศ 
 Garrison (1991,อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547:55)ไดว้ิจยัเร่ืองการตอบสนอง
ทางการอ่านของผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัท่ีมีต่อการอ่านบทเรียนวรรณคดี และบทเรียนท่ีไม่เป็น
วรรณคดีเพื่อศึกษาว่าผูอ่้านรับรู้เน้ือหาของบทเรียนท่ีเป็นวรรณคดีกบับทเรียนท่ีไม่เป็นวรรณคดี
เหมือนกนัหรือไม่ รูปแบบการเขียนมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูอ่้านหรือไม่ และการรับรู้ของ
ผูอ่้านมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นกลยุทธ์ และการตอบสนองในการอ่านอย่างไร กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูเ้รียนเพศหญิง 29 คน และเพศชาย 4 คน ในชั้นเรียนวิชาภาษา ซ่ึงมีผูเ้รียนหลากหลายชั้นปี ผูว้ิจยั
ให้กลุ่มตวัอย่างเขียนแสดงการตอบสนองอย่างอิสระท่ีมีต่อการอ่านบทเรียนจ านวน 6 บท ทั้ ง
บทเรียนท่ีเป็นวรรณคดี และบทเรียนท่ีไม่ใช่วรรณคดี และให้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการอ่าน 
และการเขียน ผลการวิจยัพบว่าผูอ่้านรับรู้คุณลกัษณะของบทเรียนท่ีเป็นวรรณคดีกบับทเรียนท่ีไม่
เป็นวรรณคดี ผูอ่้านมีความคิดเห็น และกลยทุธ์ในการอ่านบทเรียนท่ีเป็นวรรณคดีกบับทเรียนท่ีไม่
เป็นวรรณคดีแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบการตอบสนองโดยการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
มีเพียงเล็กน้อยท่ีชอบการเขียนรายงาน และมีจ านวนน้อยท่ีสุดท่ีชอบการเขียนทั้ งสองแบบ 
นอกจากน้ี พบว่าการเขียนบนัทึกการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบับทเรียนท่ีเป็นวรรณคดี ส่วนการ
เขียนรายงานมีความสัมพนัธ์กบับทเรียนท่ีไม่เป็นวรรณคดี กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ารูปแบบการเขียนมี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบบทเรียนอยา่งใด      อยา่งหน่ึง การตอบสนองโดยการเขียนเป็นวิธีการท่ี
ผูอ่้านไดแ้สดงความคิดเชิงไตร่ตรอง และเช่ือมโยงความคิดของผูอ่้าน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพพบว่าในการตอบสนองต่อบทเรียนท่ีเป็นวรรณคดีกบับทเรียนท่ีไม่เป็นวรรณคดี แมว้่า
ผูอ่้านจะไตร่ตรองจากประสบการณ์ของตน แต่ผูอ่้านก็จะใชว้ิธีการแตกต่างกนั กล่าวคือ ในการ
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ตอบสนองต่อบทเรียนท่ีเป็นวรรณคดี ผูอ่้าน จะเน้นการจินตนาการถึงอนาคต ส่วนในการ
ตอบสนองต่อบทเรียนท่ีไม่เป็นวรรณคดี ผูอ่้านจะใชป้ระสบการณ์ของตนในการเช่ือมโยงเร่ืองราว
ท่ีปรากฏในบทเรียน ในการอ่านบทเรียนท่ีเป็นวรรณคดี ผู ้อ่ านจะแสดงความคิดเห็นท่ี
นอกเหนือไปจากตวับท โดยเนน้ประเด็นทางสังคมส่วนรวม แต่การอ่านบทเรียนท่ีไม่เป็นวรรณคดี 
ผูอ่้านจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นตวับทเท่านั้น 

 McVicker (2002 ,อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547:67) ไดว้ิจยัเร่ืองการใช้
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านกบัเดก็ก่อนวยัเรียน โดยใชท้ฤษฎีของ Rosenblatt เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั และใชก้ารอ่านฟังเสียง การเรียนปนเล่น และการเรียนภาษาแบบองคร์วม เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอบกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นเด็กอาย ุ5 ขวบ ใชเ้วลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตพฤติกรรม และการบนัทึกวิดีโอเทป  ผลการวิจยัพบว่า ทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้านท าให้เด็ก ก่อนวยัเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนสูงข้ึน ดังนั้ น นัก
การศึกษา ผูป้กครอง บรรณารักษ์  และผูดู้แลเด็ก  ควรส่งเสริมส่ือชนิดต่าง ๆ และหนังสือเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการตอบสนองต่อวรรณคดี 

 Miller (2003, อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547:67) ไดว้ิจยัเร่ืองการใชก้าร
อภิปรายกลุ่มในประเด็นดา้นวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงวรรณกรรมส าหรับเด็กในชั้นเรียนระดบัปฐมวยั 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผูเ้รียนท่ีเป็นชาวอเมริกนัผิวด า จ  านวน 28 คน ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในระดบัต ่า ซ่ึงจะตอ้งพฒันาความรู้ให้สามารถอ่านออกเขียนได ้โดยใชท้ฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอ่้านของ Rosenblatt และทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคมของ Vygotsky  ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียน
เหล่าน้ีสามารถพฒันาความคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดดี้ โดยใชก้ารวิเคราะห์วฒันธรรมในวรรณคดี 
ผูว้ิจยัใหข้อ้เสนอแนะวา่การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมของบา้นและโรงเรียนเขา้ดว้ยกนั
จะสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายใหผู้เ้รียนไดทุ้กชนชั้น 
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บทที่ 3 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา          
ปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน มีวตัถุประสงค ์คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านอยูใ่นระดบัใด งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) ใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั 
(The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 144) ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี   
 

T1 x T2 
  

   T1 คือ  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
   X คือ การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
   T2 คือ การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 

วธีิและขั้นตอนการวจิัย  
 

 ขั้นตอนด าเนินการวิจยัมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1  ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
  1.2  ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.3  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
     2.  ขั้นสร้างเคร่ืองมือ 
  2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
  2.2  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     3.  ขั้นทดลอง 
     4.  ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล 
 รายละเอียดของการด าเนินการทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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ขั้นเตรียมการ 
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล  หนงัสือเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
  1.2 หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนวรรณคดีไทย 
  1.3 หนัง สื อ  เ อกสารและ ง านวิ จัย ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับก า รสอนตามทฤษ ฎี                                 
การตอบสนองของผูอ่้าน 
  1.4 หนงัสือวรรณคดีเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก มทันะพาธา 
 2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร 
   ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช   
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 8 ห้อง มีนกัเรียนทั้งส้ิน     
360 คน  
  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  
   กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 43 คนโดยการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่ายโดยวิธีจบัสลาก (Simple Random Sampling)   
 3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี                 
การตอบสนองของผูอ่้าน 

  3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ   
   3.2.1 ผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
   3.2.2 ความคิด เ ห็นของนัก เ รียน ท่ี มี ต่อการจัดการ เ รียน รู้ตามทฤษฎี                    
การตอบสนองของผูอ่้าน 
 

ขั้นสร้างเคร่ืองมือ 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบดว้ย  
  1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
  1.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
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  1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดั              
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  
 2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  มีขั้นตอนใน       
การสร้างดงัน้ี 
   2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน้ือเร่ืองการเรียนวรรณคดีไทยและศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน พทุธศกัราช 2557 
   2.1.2 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ         
การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
   2.1.3 ศึกษาวรรณคดีเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กณัฑ์มทัรี และมทันะพาธา                
องก์ท่ี 1 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีน ามาเป็นสาระส าคญัในแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
การตอบสนองของผูอ่้าน 
   2.1.4 น าข้อมูลสาระส าคัญท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ทางดา้นทฤษฎีและแนวคิด มาเป็นแนวทางการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน  
   2.1.5 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอ่้าน จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้และ
หลงัการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งส้ิน 10 คาบ ก าหนดการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4   ก าหนดการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

แผนการจดั      
การเรียนรู้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
ระยะเวลา 
(คาบ) 

- ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 1 
1 มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี หนา้ 25-28 2 
2 มหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี หนา้ 29-34 2 
3 มทันะพาธา องกท่ี์ 1 หนา้ 79-82 2 
4 มทันะพาธา องกท่ี์ 1 หนา้ 83-89 2 
- ทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 1 

 รวม 10 
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     ในการจัดการเรียนรู้ใช้เน้ือหาวรรณคดีไทย จ านวน 2 เร่ือง 
ประกอบดว้ย วรรณคดีเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กณัฑ์มทัรี และมทันะพาธา องก์ท่ี 1 แผนการ
จดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย สาระส าคญั มาตรฐานตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
กิจกรรม    การเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล โดยกิจกรรมการเรียนรู้มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
     ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการอ่านโดยผูเ้รียนอ่านเน้ือเร่ือง
วรรณคดีตอนท่ีก าหนดผูเ้รียนสรุปความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดีตามศกัยภาพ ผูเ้รียนน าเสนอ
ความเขา้ใจในการอ่านเน้ือเร่ืองโดยการพูด หรือการเขียนตามศกัยภาพของตน ผูส้อนและผูเ้รียน
ร่วมกนัอภิปราย และสรุปเน้ือเร่ืองวรรณคดีตอนท่ีเป็นบทเรียน 
     ขั้นท่ี 2  ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์ ผูส้อนน าเสนอตัวอย่างขอ้ความ 
หรือตวัอยา่งเหตุการณ์ในวรรณคดี หรือประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดีมาอภิปรายร่วมกนัใน     
ชั้นเรียน  ผูเ้รียนน าเสนอประสบการณ์ของตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความ เหตุการณ์หรือประเด็นอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดี ผูเ้รียนและผูส้อนอภิปรายร่วมกนั เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของผูเ้รียนกบั
วรรณคดีใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
     ขั้นท่ี 3  ขั้นเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพนัธ์ โดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อยให้
ผูเ้รียนเรียนรู้และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดประเด็นอภิปราย หรืองาน
กลุ่มในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเน้ือเร่ืองวรรณคดี ผูเ้รียนอภิปรายหรือท างานกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยเนน้การแสดงความคิดเห็นท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์กบัวรรณคดี 
     ขั้นท่ี 4 ขั้นให้และรับขอ้มูลป้อนกลบั โดยให้ตวัแทนของแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลงานใน ชั้นเรียน ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย และน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
โดยการใหแ้ละรับขอ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนัและกนั 
     ขั้นท่ี 5 ขั้นทบทวนและเขียนบันทึกการตอบสนอง ผูเ้รียนช่วยกัน
ทบทวนเน้ือหาแลว้สรุปประเด็นส าคญัจากการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย และการน าเสนอผลงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนบนัทึกการเรียนรู้ โดยการแสดงความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัวรรณคดีอย่างอิสระ ผูเ้รียนส่งให้ผูส้อนตรวจพิจารณา ผูส้อนตรวจพิจารณา
บนัทึกการเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลบัในบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนแลว้ส่งคืนบนัทึก
การเรียนรู้ใหผู้เ้รียน ผูเ้รียนจบัคู่แลกเปล่ียนกนัอ่านบนัทึกการเรียนรู้ทุกคร้ัง โดยเปล่ียนคู่อ่านเพื่อให้
รับทราบความคิดเห็นของผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ อยา่งหลากหลาย 
   2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจความถูกตอ้งดา้นเน้ือหาและการใชภ้าษา  
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   2.1.7 อาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าให้ผูว้ิจยัแกไ้ขในส่วนของกิจกรรมในขั้นการ
วดัและประเมินผลโดยเกณฑ์คะแนนท่ีสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนไดอ้ย่างชดัเจน จากนั้น
ผูว้ิจยัน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ 
เสนอผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา ดา้นวิธีการจดัการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผล รวม
ทั้งส้ิน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงตามจุดประสงคแ์ละ
เน้ือหา จากนั้นน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index Of Item 
Objective Congruence) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี  

     ทั้งน้ีผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้มีค่า IOC 
ไดค้ะแนนอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 (รายละเอียด ภาคผนวก ข)  และน ามาปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองการวดั
และประเมินผลใหค้รอบคลุมทั้งความรู้ ทกัษะและเจตคติตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
   2.1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  
  2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย มี 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 24 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน และตอนท่ี 2 เป็น
แบบทดสอบอตันยั จ านวน 2 ขอ้ ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน รวมเป็นคะแนนทั้งส้ิน 30 
คะแนน โดยแบบทดสอบจะเป็นขอ้สอบชุดเดียวกนัในการทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ (Pretest) และ
หลงัจดัการเรียนรู้ (Posttest) 
   แบบทดสอบปรนยั มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
   2.2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
พทุธศกัราช 2557 

   2.2.2 ศึกษาทฤษฎีการตอบสนองของผู ้อ่าน หลักการ และวิธีการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากหนงัสือ ต าราและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.2.3 จดัท าตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ ตามแนวคิดของบลูม และคณะ ดงัน้ี 
ตารางท่ี 5  วิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยตามแนวคิดของบลูม 

วตัถุประสงค ์
เร่ือง                       

จ า เขา้ใจ น าไป 
ใช ้

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
ค่า 

จ านวน 
ขอ้ 

มหาเวสสนัดรชาดกกณัฑม์ทัรี 1 2 2 4 1* 3 13 
มทันะพาธา องกท่ี์ 1 1 2 2 4 1* 3 13 

รวม 2 4 4 8 2* 6 26 
*แบบทดสอบอตันยั 
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    2.2.4  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย ตอนท่ี1    
เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้  
                                        2.2.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา เน้ือหา 
    2.2.6  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดใ้ห้ค  าแนะน าใหแ้กไ้ขแบบทดสอบ
ปรนยัจ านวน 3 ขอ้ ท่ีไม่สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิไดต้รงตามวตัถุประสงค ์การวิเคราะห์ และประเมิน
ค่าได ้ผูว้ิจยัจึงปรับแกค้  าถามของแบบทดสอบปรนยัให้มีความชดัเจนข้ึน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงน า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
คน คือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นวิธีการจดัการเรียน รู้ และดา้นวดัและประเมินผล เพื่อหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC: Index Of Item Objective 
Congruence) น าตารางมาวิเคราะห์ค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ มาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งแลว้
เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปโดยไดค่้าระหว่าง 0.67-1.00 (รายละเอียด 
ภาคผนวก ข)  

  2.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิการ เ รี ยนวรรณคดีไทยทั้ ง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัย 40 ขอ้ ท่ีปรับปรุง
แก้ไขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะเรียบร้อยแลว้ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน 
จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและเคยเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง พระเวสสันดรชาดก 
กณัฑม์ทัรี และมทันะพาธา องกท่ี์ 1 มาแลว้ 

  2.2.8 น าผลการทดสอบของแบบทดสอบปรนัยมาวิเคราะห์คุณภาพ               
รายขอ้ โดยการหาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อน
จดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 

  2.2.9 เลือกแบบทดสอบท่ีมีความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 ถึง .80 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป จ านวน 24 ขอ้ ซ่ึงไดค้วามยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.29 - 0.71 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ไดค่้าอยูร่ะหวา่ง 0.25 - 0.83 (รายละเอียด ภาคผนวก ข)  

  2.2.10 น าแบบทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder 
Richardson  20) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 

  2.2.11 น าแบบทดสอบปรนัยท่ีวิ เคราะห์ และตรวจโดยผู ้เ ช่ียวชาญ
เรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งก่อนจดัการเรียนรู้ (Pretest) และหลงัจดัการเรียนรู้ (Posttest) 
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   ตอนท่ี 2 เป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน 2 ขอ้ ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน 
รวมเป็นคะแนนทั้งส้ิน 6 คะแนนโดยยดึตวัช้ีวดั  เป็นหลกัและครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีก าหนดไว ้
    แบบทดสอบอตันยัมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
    2.3.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน 
พทุธศกัราช 2557 

    2.3.2 ศึกษาทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน หลกัการ และวิธีการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากหนงัสือ ต าราและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

    2.3.3    จดัท าเกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้สอบอตันยัขอ้ละ 3 คะแนน 
 

ตารางท่ี 6  เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบบทดสอบอตันยัขอ้ละ 3 คะแนน ดงัน้ี 
 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
ตอบค าถามตรงประเด็น
มีการใหเ้หตุผลประกอบ 
2-3 เหตุผล 

ตอบค าถามตรงประเดน็ 
มีการให้เหตุผลประกอบ 
1 เหตุผล  

ตอบค าถามตรงประเดน็  
แต่ไม่มีการใหเ้หตุผล 
ประกอบ 

ตอบไม่ตรงประเดน็ 
หรือไม่ตอบค าถาม 

    2.3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย ตอนท่ี2 เป็น
แบบทดสอบอตันยั จ านวน 4 ขอ้  
                                         2.3.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา เน้ือหา 
    2.3.6  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดใ้หค้  าแนะน าใหแ้กไ้ขแบบทดสอบ
อตันัย 1 ขอ้ ท่ีไม่สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการสังเคราะห์ ได ้ผูว้ิจยัจึง
ปรับแกค้  าถามของแบบทดสอบอตันยัให้มีความชดัเจนข้ึน และแกไ้ขภาษาท่ีใชใ้ห้ไม่วกไปวนมา 
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไป
ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นวิธีการจดัการเรียน รู้ และดา้นวดัและ
ประเมินผล เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC: 
Index Of Item Objective Congruence) น าตารางมาวิเคราะห์ค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ มาค านวณค่า
ดชันีความสอดคลอ้งแลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปโดยไดค่้าระหวา่ง 
0.33-1.00 (รายละเอียด ภาคผนวก ข) โดยผูว้ิจยัไดต้ดัแบบทดสอบอตันยัท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ไม่ถึงเกณฑจ์ านวน 2 ขอ้ท้ิง คงเหลือแบบทดสอบอตันยัท่ีใชไ้ดจ้  านวน 2 ขอ้   
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  2.3.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิการ เ รี ยนวรรณคดีไทยทั้ ง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย ซ่ึงเป็นแบบทดสอบอตันยั 2 ขอ้ท่ีปรับปรุงแกไ้ข
ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะเรียบร้อยแลว้ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน จ านวน 1 
หอ้งเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง พระเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี และ
มทันะพาธา องกท่ี์ 1 มาแลว้ 

  2.3.8 น าผลการทดสอบของแบบทดสอบอตันยัมาวิเคราะห์คุณภาพรายขอ้
โดยการหาค่าความยากง่าย และหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนจดัการ
เรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 

  2.3.9 เลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 -.80 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป จ านวน 2 ขอ้ โดยไดค่้า ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.53-0.60 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.42-0.50 

  2.3.10 น าแบบทดสอบมาหาความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร สัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของ Cronbach (1974:161)ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 

  2.3.11น าแบบทดสอบอตันยัท่ีวิเคราะห์ และตรวจโดยผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อย
แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งก่อนจดัการเรียนรู้ (Pretest) และหลงัจดัการเรียนรู้ (Posttest) 
  2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  

 2.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) จากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.4.2 น าขอ้มูลสาระส าคญัท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งในด้าน
ทฤษฎีและแนวคิดมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  

 2.4.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน จ านวน 16 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นบรรยากาศในการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ แบบมาตรา
ประมาณค่า โดยการวดัระดบั 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2539: 47-77) ดงัน้ี 
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      ระดบัคะแนน   5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
      ระดบัคะแนน   4    เห็นดว้ยมาก 
      ระดบัคะแนน   3    เห็นดว้ยปานกลาง 
      ระดบัคะแนน   2    เห็นดว้ยนอ้ย 
      ระดบัคะแนน   1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด       

ส าหรับการให้ความหมายของค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีวดัได ้ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑท่ี์
ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยพิจารณาค่าระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

         เห็นดว้ยมากท่ีสุด          ค่าเฉล่ีย   4.50 – 5.00     
                      เห็นดว้ยมาก                   ค่าเฉล่ีย  3.50 -  4.49    

        เห็นดว้ยปานกลาง          ค่าเฉล่ีย   2.50  – 3.49    
        เห็นดว้ยนอ้ย                  ค่าเฉล่ีย   1.50  – 2.49    
        เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด          ค่าเฉล่ีย    1.00 – 1.49                    

โดยแบบสอบถามความคิดเห็นจะแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้น
บรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ รวมทั้งส้ิน 16 ขอ้  
   2.4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแกไ้ขความถูกตอ้งเหมาะสม 
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้ห้ผูว้ิจยัปรับแกใ้นส่วนของการตั้งค  าถามให้สอดคลอ้งกบัดา้นท่ีตอ้งการ
ถาม และใหเ้ปล่ียนภาษาใหมี้ความสละสลวย จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหข้อ้ความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถาม 

  2.4.5 น าเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คนโดยผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษา  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั และประเมินผลดา้น
ละ 1 คนตรวจเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง  ขอ้ค าถามกบั
จุดประสงคใ์นการถาม (IOC: Index of Item Objective Congruencies) ไดค่้า 1.00 (รายละเอียด 
ภาคผนวก ข)     

  2.4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  
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ขั้นทดลอง 
 การสอนตามแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) มีวิธีการดงัน้ี 

 1. เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดสุ่้มตวัอย่างห้องเรียนอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีจบัสลาก เป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 
จ านวน 43 คน ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน   
 2. ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย  
 3. จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีสร้างข้ึน 
จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลาสอนทั้งหมด 8 คาบ ในภาคเรียนท่ี 1          
ปีการศึกษา 2557 โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนเอง 
 4. ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ                  
การเรียนวรรณคดีไทยซ่ึงเป็นชุดเดียวกบัก่อนเรียน 

 5. น าแบบสอบถามความคิดเห็น ไปสอบถามความคิดเห็นกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 6. ตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย แลว้น าไปวิเคราะห์ขอ้มูล  

 

ขั้นวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 1. การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
  1.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ใชสู้ตร IOC (Index of Item Objective Congruencies) 
  1.2 น าแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกโดยวิเคราะห์
ขอ้สอบ เป็นรายขอ้และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตรของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน KR-
20 (Kuder Richardson-20)   
  1.3 น าแบบทดสอบอตันัยมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของCronbach (1974: 161)    
  1.4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยท่ีสอนตามทฤษฎี               
การตอบสนองของผูอ่้าน ใชส้ถิติ  t-test dependent  

2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้านโดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีผลตอบสนองของผูอ่้าน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านอยู่ในระดบัใด ผูว้ิจยัเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดี
ไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอ่้าน  และตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 

 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ดงัตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   
 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีผลการตอบสนองของผูอ่้าน 
 

แบบทดสอบ กลุ่มทดลอง n คะแนนเตม็ x̄  S.D. t p 
ปรนยั ทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ 43 24 11.65 2.31 24.15  

ทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้  43 24 20.09 1.36 
อตันยั ทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ 43 6 1.63 0.69 24.24  

ทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้ 43 6 4.21 0.67   
รวม ทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ 43 30 13.28 2.68 30.57 .00 

ทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้ 43 30 24.26 1.76   
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังการจัด        
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านมีค่าเฉล่ีย  (x̄ ) เท่ากบั  24.26   และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.76 สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ซ่ึงมี
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ค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากบั 13.28  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2.68 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อน่ึงจากการท่ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ในขั้นทดลองจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน พบว่า ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อบทเรียนอย่างหลากหลาย          
( มีรายละเอียด ดงัภาคผนวกหนา้ 96-97) 

 
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้

วรรณคดีไทยตามทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 
 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
x̄  S.D. ระดบั 

ความคิดเห็น 
ล าดบั
ท่ี 

 ด้านกจิกรรมการเรียนรู้     
1. นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 4.58 0.55 มากท่ีสุด (1) 
2. นกัเรียนไดฝึ้กเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน 4.30 0.64 มาก (5) 
3. นกัเรียนท างานดว้ยการร่วมมือกนัในกลุ่ม 4.58 0.55 มากท่ีสุด (1) 
4. นกัเรียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห์ มากข้ึน 4.42 0.66 มาก (3) 
5. นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและใหข้อ้มูลยอ้นกบั 4.37 0.54 มาก (4) 
 รวมดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.45 0.59 มาก 3 
 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     
6. ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนต่ืนเตน้ น่าสนใจ 4.72 0.45 มากท่ีสุด (1) 
7. ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 4.58 0.50 มากท่ีสุด (3) 
8. ท าใหน้กัเรียนไม่เครียดเวลาเรียน 4.35 0.65 มาก (4) 
9. ท าใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน 4.67 0.52 มากท่ีสุด     (2) 
 รวมดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.58 0.53 มากท่ีสุด 1 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้     

10. ช่วยใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนมากข้ึน 4.58 0.55 มากท่ีสุด (4) 
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ขอ้ 
 

รายการ 
x̄  s.d. ระดบั 

ความคิดเห็น 
ล าดบั
ท่ี 

11 
 

ช่วยใหมี้ความรู้สามารถเช่ือมโยงวรรณคดีกบั
ประสบการณ์ของตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.67 0.47 มากท่ีสุด (1) 

12 ช่วยใหน้กัเรียนท างานกลุ่มกบัเพื่อนไดดี้ 4.60 0.54 มากท่ีสุด (3) 
13. ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนวรรณคดี 4.65 0.53 มากท่ีสุด (2) 
14. ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.53 0.55 มากท่ีสุด (5) 
15. ช่วยใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี 
4.33 0.64 มาก (7) 

16. ช่วยใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

4.44 0.55 มาก (6) 

 รวมดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 4.54 0.55 มากท่ีสุด 2 
 รวมทุกดา้น 4.52 0.55 มากท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดั    
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านโดยภาพรวมเห็นดว้ยมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.52, 
s.d.= 0.55) เม่ือพิจารณาความคิดเห็นรายดา้นพบวา่ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์
ท่ีไดรั้บ มีความคิดเห็นมากท่ีสุดโดยในดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.58, s.d.= 0.53) 
และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.54, s.d. = 0.54) รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้    
มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.40, s.d.= 0.58) ตามล าดบั 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละระดบัโดยพิจารณาดา้นท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน              
ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนต่ืนเตน้น่าสนใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.72,. s.d. = 0.45) 
รองลงมาคือท าใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนานมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.67, s.d. = 0.52)รองลงมาคือ 
ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.58 s.d, =  0.50) ตามล าดบั 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ พบว่า ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้สามารถเช่ือมโยงวรรณคดีกบั
ประสบการณ์ของตวัเองไดเ้ป็นอย่างดี  มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.67, s.d.. = 0.47) ช่วยให้นกัเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนวรรณคดีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.65, s.d. =  0.52) ช่วยให้นกัเรียน
ท างานกลุ่มกบัเพื่อนไดดี้ มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.60, s.d. = 0.54) ตามล าดบั และ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบว่า นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้และนกัเรียนท างานโดยการร่วมมือกนัของ
นกัเรียนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.58, s.d.= 0.55) รองลงมาคือ นกัเรียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห์มากข้ึนมี
ค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.42, s.d. =  0.66) ตามล าดบั 
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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านและเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอ่้าน   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขนุเทียน  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 43 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง
อยา่งง่าย โดยวิธีการจบัสลาก (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนวรรณคดีไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  
 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 1.  ผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี   
การตอบสนองของผูอ่้าน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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อภิปรายผล 
 

 จากผลสรุปการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ท่ีสรุปไวท้ั้ง 2 ขอ้ ขา้งตน้น้ีจะ
น ามาอภิปรายผลไปตามล าดบัขอ้ ดงัน้ี 
 1. ผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .01 น้ี เป็นผลท่ีสอดคลอ้งกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีท่ีพบว่า การจัด             

การเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้่านส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดี

สูงข้ึนกว่าก่อนจดัการเรียนรู้ และไดพ้บว่า สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรทิพย ์ ศิริสมบูรณ์เวช 

(2547) ซ่ึงวิจยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของ

ผูอ่้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นการตอบสนองของวรรณคดี การอ่านเพื่อความเขา้ใจ และ

การคิดไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนน

ความสามารถดา้นการตอบสนองต่อวรรณคดี สูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเนตรนภา ประสิงห์  (2553) ซ่ึงวิจยัเร่ืองผลการเรียนตามทฤษฎี

การตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองของนักเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ความสามารถในการอ่านวรรณคดีร้อยกรอง เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นดงักล่าวสูงข้ึนหลงัจาก

ไดรั้บการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และยงั

สอดคลอ้งกบั McVicker (2002 :อา้งถึงใน พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช 2547:67) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองการใช้

ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านกบัเดก็ก่อนวยัเรียน โดยใชท้ฤษฎีของ Rosenblatt เป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจยั และใชก้ารอ่านฟังเสียง การเรียนปนเล่น และการเรียนภาษาแบบองคร์วม เป็นกิจกรรม

การเรียนการสอบกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นเด็กอายุ 5 ขวบ ใช้เวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์              

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตพฤติกรรม และการบนัทึกวิดีโอเทป  ผลการวิจยัพบว่า ทฤษฎี                

การตอบสนองของผูอ่้านท าใหเ้ดก็ ก่อนวยัเรียนมีทกัษะการอ่านและการเขียนสูงข้ึนเช่นกนั 

    2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  ในภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น คือ ดา้น
บรรยากาศในการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้และมีระดบัความคิดเห็นมากต่อ
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ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฏีการตอบสนองของผูอ่้านท่ี
มีขั้นในการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้น (รายละเอียดในกรอบแนวคิดในการวิจยั หน้า 9) แต่ขั้นท่ี
ผูเ้รียนเกิดความสัมฤทธิผลและมีปฏิกิริยาในการตอบสนองในการเรียนรู้มากท่ีสุด คือ ขั้นท่ี2 ขั้น
เช่ือมโยงประสบการณ์ โดยครูไดมี้การตั้งค  าถามพฒันาความคิดเพื่อกระตุน้ความคิดเช่ือมโยง
ประสบการณ์ของผูเ้รียนกบับทเรียน ท าให้ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาตอบสนองและมีค าตอบท่ีหลากหลาย 
(รายละเอียดดงัภาคผนวก หน้า 96-97) จึงส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนมีบรรยากาศท่ีต่ืนเตน้  
น่าสนใจ  เกิดความสนุกสนานในการเรียน  ท าใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นและส่งผลใหผู้เ้รียน
มีความเขา้ใจในการเรียนวรรณคดีไทยมากข้ึน ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เห็น
คุณค่าจากเน้ือหาของวรรณคดี ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในความรู้สึกของตวัละครมากข้ึนและสามารถ
ท่ีจะแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบัท่ี Miller (2003: อา้ง
ถึงในพรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช 2547:67) ศึกษาผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กปฐมวยัอเมริกนัผิวด า จ  านวน 28 คน 
ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดบัต ่า โดยใชท้ฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของ 
Rosenblatt และทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคมของ Vygotsky  ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนเหล่าน้ีสามารถ
พฒันาความคิดอย่างมีวิจารณญาณไดดี้ สามารถการวิเคราะห์วฒันธรรมในวรรณคดีได ้ผูว้ิจยัให้
ขอ้เสนอแนะว่าการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมของบา้นและโรงเรียนเขา้ด้วยกันจะ
สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายใหผู้เ้รียนไดทุ้กชนชั้น 

 อน่ึงผลการวิจยัท่ีพบว่า ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีตอบสนองของผูอ่้านช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้สามารถเช่ือมโยงวรรณคดีกบัประสบการณ์ของ
ตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Garrison (1991:อา้งถึงในพรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช 
2547: 55) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองการตอบสนองทางการอ่านของผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัท่ีมีต่อการอ่าน
บทเรียนวรรณคดี และบทเรียนท่ีไม่เป็นวรรณคดี จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพพบว่าในการ
ตอบสนองต่อบทเรียนท่ีเป็นวรรณคดีกบับทเรียนท่ีไม่เป็นวรรณคดี แมว้่าผูอ่้านจะไตร่ตรองจาก
ประสบการณ์ของตน แต่ผูอ่้านก็จะใชว้ิธีการแตกต่างกนั กล่าวคือ ในการตอบสนองต่อบทเรียนท่ี
เป็นวรรณคดี ผูอ่้านจะเน้นการจินตนาการถึงอนาคต ส่วนในการตอบสนองต่อบทเรียนท่ีไม่เป็น
วรรณคดี ผูอ่้านจะใชป้ระสบการณ์ของตนในการเช่ือมโยงเร่ืองราวท่ีปรากฏในบทเรียน  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้น้พบขอ้สังเกตจากประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาต่อไปคร้ังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิัยไปใช้ 
 1. ในช่วงแรกผูส้อนควรตั้งค  าถามพฒันาความคิดแบบง่าย ๆ เก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วั โดย
เทียบเคียงความรู้สึกกับชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกเช่ือมโยงความรู้สึกและ
ประสบการณ์เดิมของตวัเองกบัค าถามท่ีผูส้อนกระตุน้ให้คิด  แลว้ผูส้อนค่อย ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียน
ยกตวัอยา่งเทียบเคียงเหตุการณ์หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัวรรณคดีท่ีเรียน 
 2. ผูส้อนและผูเ้รียนควรแลกเปล่ียนความรู้สึกนึกคิดซ่ึงกนัและกนัหลาย ๆ คร้ัง เพื่อ
น าไปสู่การท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งถูกวิธี 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยท่ีจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านควบคู่กับการใช้ส่ือมัลติมีเดีย แบบเรียนส าเร็จรูป  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้  
 2. ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านไปประยกุตใ์ชใ้น
การสอนอ่านวรรณกรรม เช่น นิทาน บทความ เร่ืองสั้น และนวนิยาย เป็นตน้ 
 3. ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้่านไป
สอนร่วมกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด การเรียนรู้แบบ    
4 MAT การเรียนรู้ดว้ยการตั้งค  าถาม และการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ เป็นตน้  
 4. ควรมีการน าการศึกษาเก่ียวกบัจิตวิทยา ภูมิหลงั การเล้ียงดูของครอบครัวควบคู่ไป
กบัการจดัการเรียนรู้  
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและคะแนนผลการทดสอบ 
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ตารางท่ี 9  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั เน้ือหา  
 กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

 

ประเดน็การประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  

องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นสมบูรณ์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีระดบัท่ีเป็นขั้นเป็น
ตอนอยา่งมีระบบ 

+1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนสามารถวดัพฤติกรรม
การเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. สาระการเรียนรู้ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีล  าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจนและ
สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 1.00 

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 
 

1.00 

3. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
ท่ีชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 

4. การวดัและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ ทกัษะและ 
เจตคติ 

+1 +1 0 0.67 
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ตารางท่ี 9  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั เน้ือหา  
 กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

 

ประเดน็การประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้     
1. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 
3. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

 
ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั เน้ือหา  
   กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
 

 

ประเดน็การประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  

องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นสมบูรณ์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีระดบัท่ีเป็นขั้นเป็น
ตอนอยา่งมีระบบ 

+1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนสามารถวดัพฤติกรรม
การเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. สาระการเรียนรู้ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั เน้ือหา   
   กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  (ต่อ) 
 

 

ประเดน็การประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีล  าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจนและ
สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 1.00 

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 
 

1.00 

3. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
ท่ีชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 

4. การวดัและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ ทกัษะและ 
เจตคติ 

+1 +1 0 0.67 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 
3. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั เน้ือหา  
 กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3   
 

 

ประเดน็การประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  

องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นสมบูรณ์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีระดบัท่ีเป็นขั้นเป็น
ตอนอยา่งมีระบบ 

+1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนสามารถวดัพฤติกรรม
การเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. สาระการเรียนรู้ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีล  าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจนและ
สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 1.00 

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 
 

1.00 

3. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินท่ี
ชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 

4. การวดัและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ ทกัษะและ 
เจตคติ 

+1 +1 0 0.67 
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ตารางท่ี 11  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั เน้ือหา  
 กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  (ต่อ) 
 

 

ประเดน็การประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 
3. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

 

ตารางท่ี 12  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั เน้ือหา  
 กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4   
 

 

ประเดน็การประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  

องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นสมบูรณ์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีระดบัท่ีเป็นขั้นเป็น
ตอนอยา่งมีระบบ 

+1 +1 +1 1.00 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนสามารถวดัพฤติกรรม
การเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. สาระการเรียนรู้ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 12  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั เน้ือหา  
 กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  (ต่อ) 
 

 

ประเดน็การประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีล  าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจนและ
สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั 

+1 +1 +1 1.00 

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 
 

1.00 

3. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
ท่ีชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 

4. การวดัและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ ทกัษะและ 
เจตคติ 

+1 +1 0 0.67 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 
3. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

                                                                                                   ค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยรวม 0.98 
 

78

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   

ตารางท่ี 13   ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบการศึกษาผลสมัฤทธ์ิ 
 การเรียนวรรณคดีไทยท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  
 

เร่ือง จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

พฤติกรรม 
ท่ีประเมิน 

 
ขอ้ 

ระดบัความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
รวม 

ค่าความ 
สอดคลอ้ง 

    1 2 3   
มหา  1. สรุปเน้ือเร่ืองตอน

ท่ีก าหนดได ้
2. แสดงความคิดเห็น
การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ในเร่ือง 
โดยใชป้ระสบการณ์
เดิมมาอภิปราย
ประเดน็ส าคญัใน 

จ า 1 +1 +1 +1 3 1 
เวสสันดร  2 +1 +1 +1 3 1 
ชาดก  3 +1 +1 +1 3 1 
กณัฑม์ทัรี 4 +1 +1 +1 3 1 
 เขา้ใจ 5 +1 +1 +1 3 1 
 6 +1 +1 +1 3 1 
 7 +1 +1 +1 3 1 
 น าไปใช ้ 8 +1 +1 0 2 0.67 
 เร่ืองได ้  9 +1 +1 0 2 0.67 
 3. แสดงความคิด  10 +1 +1 +1 3 1 
 วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ 11 +1 +1 0 2 0.67 
 ความขดัแยง้หรือ  12 +1 +1 0 2 0.67 
 ปัญหาในเร่ืองได ้  13 +1 +1 +1 3 1 
   14 +1 +1 +1 3 1 
   15 +1 +1 +1 3 1 
   16 +1 +1 +1 3 1 
  ประเมินค่า 17 +1 +1 0 2 0.67 
   18 +1 +1 +1 3 1 
   19 +1 +1 0 2 0.67 
  สังเคราะห์ อตันยั +1 +1 +1 3 1 
   อตันยั +1 0 0 1 0.33 
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ตารางท่ี 13   ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบการศึกษาผลสมัฤทธ์ิ 
 การเรียนวรรณคดีไทยท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน  (ต่อ) 
 

เร่ือง จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

พฤติกรรม 
ท่ีประเมิน 

 
ขอ้ 

ระดบัความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
รวม 

ค่าความ 
สอดคลอ้ง 

    1 2 3   
มทันะพาธา 1. สรุปเน้ือเร่ืองท่ี จ า 20 +1 +1 +1 3 1 
 ก าหนดให ้  21 +1 +1 +1 3 1 
 2. แสดงความคิดเห็น  22 +1 +1 +1 3 1 
 การตอบสนองต่อ เขา้ใจ 23 +1 +1 0 2 0.67 
 เหตุการณ์ในเร่ือง  24 +1 +1 +1 3 1 
 โดยใชป้ระสบการณ์  25 +1 +1 +1 3 1 
 เดิมมาอภิปราย น าไปใช ้ 26 +1 +1 +1 3 1 
 ประเดน็ส าคญัใน  27 +1 +1 0 2 0.67 
 เร่ืองได ้  28 +1 +1 +1 3 1 
 3. แสดงความคิด วิเคราะห์ 29 +1 +1 +1 3 1 
 วิเคราะห์สถานการณ์  30 +1 +1 +1 3 1 
 ความขดัแยง้หรือ  31 +1 +1 +1 3 1 
 ปัญหาในเร่ืองได ้  31 +1 +1 +1 3 1 
   33 +1 +1 +1 3 1 
   34 +1 +1 +1 3 1 
  ประเมินค่า 35 +1 +1 0 2 0.67 
   36 +1 +1 +1 3 1 
   37 +1 +1 +1 3 1 
   38 +1 +1 0 2 0.67 
   39 +1 +1 0 2 0.67 
   40 +1 +1 0 2 0.67 
  สังเคราะห์ อตันยั +1 +1 +1 3 1 
   อตันยั +1 0 0 1 0.33 
      รวม

ปรนยั 
 0.90 

      รวม
อตันยั 

 0.67 
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ตารางท่ี 14  การประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
 

ขอ้
ท่ี 

 
ประเดน็การประเมิน 

 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ค่า  

IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 
1. 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

2. นกัเรียนไดฝึ้กเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 
3. นกัเรียนท างานดว้ยการร่วมมือกนัในกลุ่ม +1 +1 +1 1.00 
4. นกัเรียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห์ มากข้ึน +1 +1 +1 1.00 
5. นกัเรียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลได ้
+1 +1 +1 1.00 

 
6. 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 
ช่วยใหบ้รรยากาศในการเรียนต่ืนเตน้ น่าสนใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

7. ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน +1 +1 +1 1.00 
8. ท าใหน้กัเรียนไม่เครียดเวลาเรียน +1 +1 +1 1.00 
9. ท าใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน +1 +1 +1 1.00 
 

10. 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 
ช่วยใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพือ่นมากข้ึน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

11. ช่วยใหมี้ความรู้สามารถเช่ือมโยงวรรณคดีกบัประสบการณ์
ของตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 1.00 

12. ช่วยใหน้กัเรียนท างานกลุ่มกบัเพือ่นไดดี้ +1 +1 +1 1.00 
13. ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนวรรณคดี +1 +1 +1 1.00 
14. ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว +1 +1 +1 1.00 
15. ช่วยใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี +1 +1 +1 1.00 
16. ช่วยใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั

ได ้
+1 +1 +1 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 
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ตารางท่ี  15 แสดงค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (D, r)  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
 การเรียนวรรณคดีไทยท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านจากนกัเรียน 
 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 45 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนในกลุ่มเก่ง 12 คน และ 
 กลุ่มอ่อน 12 คน ขอ้สอบ 24 ขอ้ 
 

ขอ้ท่ี กลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน P R  ขอ้ท่ี กลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน P R 
1 10 2 0.50 0.67  13 12 2 0.58 0.83 

2 10 7 0.71 0.25  14 12 5 0.71 0.58 

3 6 2 0.33 0.33  15 6 3 0.38 0.25 

4 12 7 0.79 0.42  16 12 2 0.58 0.83 

5 10 1 0.46 0.75  17 10 5 0.63 0.42 

6 10 5 0.63 0.42  18 8 4 0.50 0.33 

7 7 4 0.46 0.25  19 6 1 0.29 0.42 

8 11 6 0.71 0.42  20 10 5 0.63 0.42 

9 6 3 0.38 0.25  21 8 0 0.33 0.67 

10 9 2 0.46 0.58  22 10 4 0.58 0.50 

11 11 2 0.54 0.75  23 7 3 0.42 0.33 

12 11 4 0.63 0.58  24 9 4 0.54 0.42 

 
(ขอ้สอบท่ีดีจะมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.2  ถึง 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป) 

จากสูตร 
N

R
P       และ 

LH PPrD ,  

ขอ้ 1 
24
12

P  =  5.0    
12
2

12
10, rD  =  67.0  

ขอ้ 3 
24
8

P  =  33.0    
12
2

12
6, rD  =  33.0  
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ตารางท่ี 16   ค่าความแปรปรวน ( 2s )  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านจากนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 จ านวน 24  คน  เลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้24 ขอ้ 
 

x (คะแนน) f  fx  2x  2fx  
22 1 22 484 484 
21 2 42 441 882 
20 1 20 400 400 
19 2 38 361 722 
18 2 36 324 648 
17 3 51 289 867 
15 1 15 225 225 
9 2 18 81 162 
8 2 16 64 128 
7 4 28 49 196 
6 2 12 36 72 
5 1 5 25 25 
4 1 4 16 16 

 24f      307 fx   48272fx  
 

ค่าความแปรปรวน ( 2s )  ของแบบทดสอบ 

2s   =  
)1(

)( 22



 
nn

fxfxn
   

  2s  =  
)23(24

)307()4827(24 2
 

   =  
552

94249115848 
 

   =  
552

21599
  =  13.39  
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ตารางท่ี 17 ค่าความเช่ือมัน่ ( ttr )  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านจากนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
 จ านวน 24  คน  เลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้24 ขอ้                   
 

ขอ้ท่ี p q pq ขอ้ท่ี p q pq 
1 0.5 0.5 0.25 13 0.58 0.42 0.24 
2 0.71 0.29 0.21 14 0.71 0.29 0.21 
3 0.33 0.67 0.22 15 0.38 0.62 0.24 
4 0.79 0.21 0.17 16 0.58 0.42 0.24 
5 0.46 0.54 0.25 17 0.63 0.37 0.23 
6 0.63 0.37 0.23 18 0.5 0.5 0.25 
7 0.46 0.54 0.25 19 0.29 0.71 0.21 
8 0.71 0.29 0.21 20 0.63 0.37 0.23 
9 0.38 0.62 0.24 21 0.33 0.67 0.22 
10 0.46 0.54 0.25 22 0.58 0.42 0.24 
11 0.54 0.46 0.25 23 0.42 0.58 0.24 
12 0.63 0.37 0.23 24 0.54 0.46 0.25 

      5.55 
 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (KR-20) 

ttr  =  


















21

1 s

pq

n

n  

แทนค่า ttr  =  









13.39
55.51

23
24  

  =  
13.39
58.33

23
24

  

  = 86.004.1   
  =  894.0  
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ตารางท่ี 18  แสดงคะแนนก่อนและหลงั จ านวน 30 คะแนน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
 

 

คนท่ี 
ก่อนเรียน หลงัเรียน   

คนท่ี 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

30 30  30 30 
1 13 24  23 11 23 
2 19 23  24 10 27 
3 10 23  25 15 27 
4 14 25  26 10 22 
5 11 22  27 11 23 
6 17 24  28 13 24 
7 15 28  29 12 23 
8 13 22  30 10 22 
9 13 25  31 15 26 
10 16 22  32 14 26 
11 15 25  33 11 24 
12 13 23  34 16 27 
13 16 27  35 10 22 
14 16 26  36 9 23 
15 14 23  37 15 24 
16 19 26  38 12 25 
17 9 22  39 14 26 
18 12 23  40 14 26 
19 10 24  41 16 25 
20 12 26  42 15 25 
21 17 25  43 9 21 
22 15 24  
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การหาค่าความยากของขอ้ 1     = 0.60   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหาค่าความยากของขอ้ 1  
3122

1429



P   =

72
43   = 0.60   

การหาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ 1 
312
1429,



rD   =

36
15   = 0.42 

 
 

คะแนนสอบของนกัเรียนกลุ่มอ่อน 
 

คะแนนสอบของนกัเรียนกลุ่มเก่ง 

เลขท่ี ขอ้ 1 (3) ขอ้ 2 (3) รวม (6) 
 
เลขท่ี ขอ้ 1 (3) ขอ้ 2 (3) รวม (6) 

1 2 1 3 
 

1 2 3 5 

2 1 0 1 
 

2 3 2 5 

3 1 2 3 
 

3 2 2 4 

4 1 1 2 
 

4 3 2 5 

5 1 1 2 
 

5 2 3 5 

6 1 1 2 
 

6 3 2 5 

7 2 1 3 
 

7 2 2 4 

8 1 0 1 
 

8 2 2 4 

9 0 1 1 
 

9 3 2 5 

10 2 1 3 
 

10 2 2 4 

11 1 1 2 
 

11 2 3 5 

12 1 0 1 
 

12 3 3 6 

รวม 14 10 24 
 

รวม 29 28 57 

      
P 0.60 0.53 

      
D,r 0.42 0.50 

      

ตารางท่ี 19  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ  านาจจ าแนก (D,r)ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย

ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้่าน จากนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 45 คน ประกอบดว้ยนกัเรียน

ในกลุ่มเก่ง 12 คน และกลุ่มอ่อน 12 คนอตันยัจ านวน 2 ขอ้ขอ้ละ 3 คะแนน  

 

ละ 3 คะแนน 
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ตารางท่ี 20   ค่าความแปรปรวน ( 2s )  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านจากนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 จ านวน 24  คน  เฉพาะขอ้สอบท่ีเป็นอตันยั 2 ขอ้ 
 

x (คะแนน) f  fx  2x  2fx  
6 1 6 36 36 
5 7 35 25 175 
4 4 16 16 64 
3 4 12 9 36 
2 4 8 4 16 
1 4 4 1 4 

  24f  81 fx    3312fx  
 

ค่าความแปรปรวน ( 2s )  ของแบบทดสอบ 

2s   =  
)1(

)( 22



 
nn

fxfxn
 

2s  =  
)23(24

)81()331(24 2
 =  

552
65617944 

 =  
552

1383
 =  51.2  

 
ตารางท่ี 21 ค่าความเช่ือมัน่ ( ttr )  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านจากนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
 จ านวน 24  คน  เฉพาะขอ้สอบท่ีเป็นอตันยั 2 ขอ้                   
 

ขอ้ท่ี p q pq 
1 0.60 0.40 0.24 
2 0.53 0.47 0.25 

รวม   0.49 
 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (KR-20) 

ttr  =  


















21

1 s

pq

n

n  

แทนค่า ttr  =  









51.2
49.01

23
24  =  

51.2
02.2

23
24

  = 80.004.1   =  83.0  
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ตารางท่ี 22 ค่าความเช่ือมัน่แสดงคะแนนก่อนและหลงัของแบบทดสอบปรนยั ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของนกัเรียน
ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านจ านวน 24 คะแนน 

คน
ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ2 (D

2 ) 
  

คน
ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D2 ) 
  

คน
ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ2 (D

2 ) 

1 12 20 8 64   16 17 22 5 25   31 13 22 9 81 

2 17 19 2 4   17 8 18 10 100   32 12 22 10 100 

3 9 19 10 100   18 10 19 9 81   33 10 21 11 121 

4 12 19 7 49   19 8 20 12 144   34 13 21 8 64 

5 10 19 9 81   20 11 21 10 100   35 9 18 9 81 

6 14 20 6 36   21 14 20 6 36   36 8 19 11 121 

7 12 23 11 121   22 14 20 6 36   37 13 20 7 49 

8 11 18 7 49   23 10 19 9 81   38 11 20 9 81 

9 12 19 7 49   24 9 22 13 169   39 13 22 9 81 

10 14 18 4 16   25 13 22 9 81   40 13 21 8 64 

11 13 21 8 64   26 8 22 14 196   41 14 20 6 36 

12 12 20 8 64   27 9 18 9 81   42 13 20 7 49 

13 14 22 8 64   28 12 20 8 64   43 8 19 11 121 

14 13 21 8 64   29 11 20 9 81   รวม 501 864 363 3285 

15 13 19 6 36   30 9 19 10 100 
      

                 

 

t

 



1
)( 22







n

DDn

D   =  

143
)363()3285(43

363
2





 

=  

42
131769141255

363


   =  

42
9486
363   = 

03.15
363    =  15.24  
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ตารางท่ี 23  ค่าความเช่ือมัน่และแสดงคะแนนก่อนและหลงัของแบบทดสอบอตันยั จ านวน 6 
คะแนนของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
 

คน
ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ2 (D

2 ) 
  

คน
ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ2 (D

2 ) 
  

คน
ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ2 (D

2 ) 

1 1 4 3 9   16 2 4 2 4   31 2 4 2 4 

2 2 4 2 4   17 1 4 3 9   32 2 4 2 4 

3 1 4 3 9   18 2 4 2 4   33 1 3 2 4 

4 2 4 2 4   19 2 4 2 4   34 3 6 3 9 

5 1 3 2 4   20 1 5 4 16   35 1 4 3 9 

6 3 4 1 1   21 3 5 2 4   36 1 4 3 9 

7 3 5 2 4   22 1 4 3 9   37 2 4 2 4 

8 2 4 2 4   23 1 4 3 9   38 1 5 4 16 

9 1 4 3 9   24 1 5 4 16   39 1 4 3 9 

10 2 4 2 4   25 2 5 3 9   40 1 5 4 16 

11 2 4 2 4   26 2 4 2 4   41 2 5 3 9 

12 1 3 2 4   27 2 5 3 9   42 2 5 3 9 

13 2 5 3 9   28 1 4 3 9   43 1 4 3 9 

14 3 5 2 4   29 1 3 2 4   รวม 70 181 111 307 

15 1 4 3 9   30 1 3 2 4 
      

 

t

 



1
)( 22







n

DDn

D   =  

143
)111()307(43

111
2





 

=  

42
1232113201

111


   =  

42
880

111   = 
58.4

111    =  24.24  
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ตารางท่ี 24  ค่าความเช่ือมัน่และแสดงคะแนนผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย จ านวน 30 คะแนน 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
 

คน
ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ2 (D

2 ) 

 
คน

ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ2 (D

2 ) 
  

คน
ที่ 

คะ
แน

นก่
อน

เรีย
น 

คะ
แน

นส
อบ

หล
งัเรี

ยน
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ(

D)
 

ผล
ต่า
งค
ะแ
นน

สอ
บ2 (D

2 ) 

1 13 24 11 121   16 19 26 7 49   31 15 26 11 121 

2 19 23 4 16   17 9 22 13 169   32 14 26 12 144 

3 10 23 13 169   18 12 23 11 121   33 11 24 13 169 

4 14 25 11 121   19 10 24 14 196   34 16 27 11 121 

5 11 22 11 121   20 12 26 14 196   35 10 22 12 144 

6 17 24 7 49   21 17 25 8 64   36 9 23 14 196 

7 15 28 13 169   22 15 24 9 81   37 15 24 9 81 

8 13 22 9 81   23 11 23 12 144   38 12 25 13 169 

9 13 25 12 144   24 10 27 17 289   39 14 26 12 144 

10 16 22 6 36   25 15 27 12 144   40 14 26 12 144 

11 15 25 10 100   26 10 22 12 144   41 16 25 9 81 

12 13 23 10 100   27 11 23 12 144   42 15 25 10 100 

13 16 27 11 121   28 13 24 11 121   43 9 21 12 144 

14 16 26 10 100   29 12 23 11 121   รวม 571 1043 472 5414 

15 14 23 9 81   30 10 22 12 144 
      

 

t

 



1
)( 22







n

DDn

D
  =  

143
)472()5414(43

472
2





 

=  

42
222784232802

472


   =  

42
10018
472   = 

44.15
472    =  57.30  
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ภาคผนวก ข  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจดัการเรียนรู้          เร่ืองมหาเวสสนัสรชาดก กณัฑม์ทัรี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาภาษาไทย 5       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5              เวลา 2 ชัว่โมง 
ผูส้อน นางสาวถนิมรักษ ์ ชูชยัมงคล                     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน 
............................................................................................................................................................. 
 
1.  สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
 สาระ: สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม   

 มาตรฐานการเรียนรู้: มาตรฐาน 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

 ตวัช้ีวดัท่ี 1:  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบ้ืองตน้ 
 ตวัช้ีวดัท่ี 3:  วิ เคราะห์และประเ มินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
 ตวัช้ีวดัท่ี 4:  สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตจริง 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสรุปเน้ือเร่ืองตอนท่ีก าหนดได ้
 2. นัก เ รียนแสดงความคิดเ ห็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในเ ร่ืองโดยใช้
ประสบการณ์เดิมมาอภิปรายประเดน็ส าคญัในเร่ืองได ้
 3. นกัเรียนแสดงความคิดวิเคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้หรือปัญหาในเร่ืองได ้
 

3.  สาระส าคญั 
 ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกณัฑ์มทัรี เป็นวรรณคดีศาสนาอนัทรงคุณค่า มุ่งปลูกฝัง
คุณธรรมหลายดา้น อาทิเช่น ความเสียสละ ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ความจงรักภกัดีและความ
กตญัญูกตเวที การอ่านอย่างพินิจคุณค่าจะท าให้ผูอ่้านตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคุณค่าของ
วรรณคดี 
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4.  สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
  เน้ือหาในวรรณคดีไทย เร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี หนา้ 25-28  
  การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า 
 ทกัษะ/กระบวนการ 
 1. ทกัษะการอ่าน 
 2. ทกัษะการตีความ 
 3. ทกัษะการวิเคราะห์ 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  มีวินยั 
  ใฝ่เรียนรู้ 
  มุ่งมัน่ในการท างาน 
  รักความเป็นไทย 
 

5.  ช้ินงาน/ภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 1. ใบงานสรุปกิจกรรมกลุ่ม เร่ือง เช่ือมโยงประสบการณ์ตวัเองกบัมหาเวสสนัดร
ชาดก กณัฑม์ทัรี 1 
 2. บนัทึกการเรียนรู้ 
 

6.  การวัดและการประเมินผล 
 1. วิธีการวดัและการประเมินผล 
  1.1 สงัเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  1.2 ตรวจใบงานสรุปกิจกรรมกลุ่มเร่ืองเช่ือมโยงประสบการณ์ตนเองกบัมหาเวสสันดร 
ชาดก กณัฑม์ทัรี 1 ชุดท่ี 1   

  1.3 ตรวจจากการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
 2. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  2.1 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 
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 3. เกณฑก์ารประเมิน 
  3.1 นักเรียนต้องได้คะแนนการประเมินการท าใบงานสรุปกิจกรรมกลุ่มเร่ือง 
เช่ือมโยงประสบการณ์ตนเองกบัมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี 1 ได ้6 คะแนน จาก 12 คะแนน  
จึงจะผา่นเกณฑ ์

 

7.  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากบันักเรียนเร่ืองการใชชี้วิตประจ าวนั และเช็คช่ือนักเรียนในชั้นเรียน 
แลว้สนทนาโยงเขา้สู่บทเรียนเร่ือง มหาเวสสนัดรชาดร กณัฑม์ทัรี 
 ขั้นสอน 
 ขั้นที ่1 สร้างความเข้าใจเบือ้งต้นในการอ่าน 

 1. นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองวรรณคดีไทย เร่ือง มหาเวสสนัดรชาดร กณัฑม์ทัรี ในหนงัสือ
เรียนวรรณคดีวิจกัษ ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 หนา้ 25-28 
 2. นักเรียนตีความ และช่วยกนัพูดสรุปประเด็นส าคญั ของเน้ือเร่ืองตอนท่ีอ่าน ว่ามี
เหตุการณ์ส าคญัอะไรบา้ง ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล 
 3. นักเรียน และครูช่วยกันสรุปเน้ือเร่ืองวรรณคดีไทย เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก 
กณัฑ์มทัรี ตอนท่ีเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนอาสาสมคัร 2-3 คน พูดน าเสนอความเขา้ใจ
เบ้ืองตน้จากการอ่านเน้ือเร่ืองตามความเขา้ใจของนกัเรียนและช่วยกนัเรียงล าดบัเหตุการณ์ส าคญัใน
เร่ืองเป็นแผนภาพความคิด 
 ขั้นที ่2 ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์ 
 1. ครูยกตัวอย่างข้อความในวรรณคดีไทย เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
ดงัต่อไปน้ี 

   “พกัหน่ึงก็ถึงท่ีสุดบริเวณพระอาวาสท่ีพระลูกเจา้เคยประพาสแล่นแล่น ประหลาด
แลว้แลไม่เห็นกใ็จหาย ดัง่วา่ชีวิตนางจะวางวายลงทนัที” 

  “ทั้ งลูกรักแก้วตาก็หายไป อกเอ่ยจะอยู่ไปไยให้ทนเวทนา อุปมาเสมือนหน่ึง
พฤกษาลดาวลัยย์อ่มจะอาสญัลงเพราะลูกเป็นแทเ้ท่ียง” 
 2. ให้นกัเรียนสังเกตถอ้ยค าท่ีส่ือความถึงอารมณ์อย่างรุนแรง (ค  าว่า วางวายลงทนัที 
ค  าวา่ ทนเวทนา อาสัญ) และซกัถามนกัเรียนวา่ ตวัละครรู้สึกเช่นไร เพราะอะไร 
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 3. ครูซกัถามนกัเรียนในชั้นเรียน ว่าเคยมีเหตุการณ์คร้ังใดในชีวิตของนกัเรียนท่ีของ
ส าคญัหายไป และเป็นเหตุการณ์เหมือนหรือสอดคลอ้งกบัการท่ีพระนางมทัรีหาลูกไม่เจอ ในตอน
ท่ีเรียน  
 4. นกัเรียนน าเสนอประสบการณ์ของตนท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญัใน
ตอนท่ีเรียนใหเ้พื่อนร่วมชั้นเรียนฟัง 
 5. ครู และนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของนักเรียนกับ
วรรณคดีไทยเร่ือง  มหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี ตอนท่ีเรียนใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

  ค าถามพฒันาความคิด 

 1. นกัเรียนคิดวา่ เม่ือลูกหาย ตวัละครท่ีเป็นแม่รู้สึกอยา่งไร เพราะเหตุใด 
 2. พฤติกรรมของตวัละครท่ีแสดงออก เม่ือรู้ว่าลูกหาย ในบทประพนัธ์น้ีมีลกัษณะ
อยา่งไร 
 3. ตวัละครมีพฤติกรรมเช่นไร เม่ือหาลูกไม่พบ 
 4. หากนกัเรียนเป็นพระนางมทัรี ผูเ้รียนจะหาทางออกในการตามหาลูกอยา่งไร 
 5. บทประพนัธ์ใดท่ีสะทอ้นให้เห็นบทบาทตวัละครมากท่ีสุด กวีใชก้ลวิธีใดในการ
ประพนัธ์ อยา่งไร ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่ง และสาระส าคญัของเร่ืองคืออะไร 
 ขั้นที ่3 เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพนัธ์ 
 1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คนคละความสามารถ เพื่อร่วมการอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
ลงในใบงานสรุปกิจกรรมกลุ่ม เร่ืองการเช่ือมโยงประสบการณ์ของตนเองกบัมหาเวสสันดรชาดก 
กณัฑม์ทัรี 1 ชุดท่ี 1 ตามท่ีครูก าหนดให ้
 2. ครู และนักเรียนร่วมกันก าหนดประเด็นการอภิปราย รวมไปถึงแนวทางแก้ไข
ปัญหาในเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่กบัค ากล่าวท่ีวา่ “แม่นั้นท่านรักลูกสุดหวัใจ” 
จงอธิบายและยกตวัอยา่ง เหตุการณ์ท่ีผูเ้รียนเคยประสบพบเห็นหรือไดย้นิ 
 3. นักเรียนพูดอภิปราย ตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้โดยเน้นการแสดงความคิดเห็นท่ี
เช่ือมโยงประสบการณ์กบัวรรณคดีไทย เร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑ ์มทัรี ตอนท่ีเรียน 
 ขั้นที ่4 ให้และรับข้อมูลป้อนกลบั 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประสบการณ์ท่ีในกลุ่มลงความเห็นว่าน่าสนใจ และ        
น่าน าเสนอท่ีสุดมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 2. ครู และนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครูเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
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 ขั้นสรุป 
 ขั้นที ่5 ทบทวน และเขียนบันทึกการตอบสนอง 
 1. นักเรียนช่วยกนัสรุปประเด็นส าคญัจากการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย และการน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 
 2. นักเรียนแต่ละคนเขียนบันทึกการเรียนรู้โดยเขียนแสดงความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัวรรณคดีไทย เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก กณัฑ์มทัรี ตอนท่ีเรียน  
ส่งใหค้รูพิจารณา 
 3. ครูตรวจพิจารณา การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัใน
บนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน แลว้ส่งคืนบนัทึกการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 
 4. ผูเ้รียน แลกเปล่ียนบนัทึกการเรียนรู้กนัอ่าน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูเ้รียน
คนอ่ืนอยา่งหลากหลาย 
 

8.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
          1.  หนงัสือเรียนวรรณคดีวิจกัษ ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

 2.  ขอ้ค าถามในการพฒันาความคิด เช่น ผูเ้รียนคิดว่า เม่ือลูกหาย ตวัละครท่ีเป็นแม่
รู้สึกอยา่งไร เพราะเหตุใด   พฤติกรรมของตวัละครท่ีแสดงออก เม่ือรู้ว่าลูกหาย ในบทประพนัธ์น้ี  
มีลกัษณะอยา่งไร  ตวัละครมีพฤติกรรมเช่นไร เม่ือหาลูกไม่พบ เป็นตน้ 
 3. ใบงานสรุปกิจกรรมกลุ่มเร่ืองการเช่ือมโยงประสบการณ์ตนเองกบัมหาเวสสันดร
ชาดก กณัฑม์ทัรี ชุดท่ี 1 
              4.  ใบบนัทึกการเรียนรู้ 
 

9.  บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
 นกัเรียนมีปฏิกริยาตอบสนองท่ีหลากหลาย ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีครูไดมี้การตั้งค  าถาม
พฒันาความคิดเพื่อกระตุน้ความคิดเช่ือมโยงประสบการณ์ของผูเ้รียนกบับทเรียน ดงัตวัอยา่งค าถาม
เช่น นกัเรียนคิดวา่ เม่ือลูกหาย ตวัละครท่ีเป็นแม่รู้สึกอยา่งไร,  เพราะเหตุใด พฤติกรรมของตวัละคร
ท่ีแสดงออกจึงเป็นเช่นนั้น, เม่ือรู้วา่ลูกหายตวัละคร ในบทประพนัธ์น้ีมีลกัษณะอยา่งไร ตวัละครมี
พฤติกรรมเช่นไร เม่ือหาลูกไม่พบ, หากผูเ้รียนเป็นพระนางมทัรี ผูเ้รียนจะหาทางออกในการตามหา
ลูกอยา่งไร,เม่ือพระเวสสนัดรตรัสบริภาษตดัโศกพระนางมทัรีโดยการน าความหึงมาหกัโศก 
นกัเรียนคิดวา่พระนางมทัรีจะรู้สึกอยา่งไร, ถา้นกัเรียนเป็นพระนางมทัรีนกัเรียนจะท าพฤติกรรม
อยา่งไร,บทประพนัธ์ใดท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทตวัละครมากท่ีสุด, กวีใชก้ลวิธีใดในการประพนัธ์ 
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อยา่งไร ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่ง และสาระส าคญัของเร่ืองคืออะไร เป็นตน้ จากค าถามเหล่าน้ีท าให้
ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีทั้งค  าตอบท่ีเป็นไปตามครรลองของการด าเนินชีวิต เช่น ถา้น
ผูเ้รียนเป็นพระนางมทัรีเม่ือไดย้นิพระเวสสันดรตรัสบริภาษดว้ยการน าความหึงมาหกัโศกทั้งท่ีไม่
เป็นความจริง ผูเ้รียนส่วนใหญ่กจ็ะช้ีแจงดว้ยเหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์ บางคนเสนอความคิดวา่จะ
ออกไปตามหาเช่นเดียวกบัพระนางมทัรี ผูเ้รียนบางคนกจ็ะร้องไหแ้ลว้จึงจะออกไปตามหาเอง 
ผูเ้รียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นวา่ หากนกัเรียนเป็นพระนางมทัรีและเม่ือหาลูกไม่เจอ นกัเรียน
จะรู้สึกใจหาย กระวนกระวาย ร้อนรน เป็นตน้ แต่ในขณะเดียวกนั ผูเ้รียนบางกลุ่มโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ผูเ้รียนท่ีเป็นผูห้ญิงนั้นจะมีการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นไปในทางท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหยาบ
ท่ีอยูใ่นจิตใจ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเล้ียงดูของครอบครัว และนิสยัของผูเ้รียนอีกทั้งยงัสะทอ้นให้
เห็นถึงสงัคมในสมยัน้ีตวัอยา่งค าตอบเช่น การท่ีผเูรียนหญิงบางคนตอบวา่ หากตวัเขาเป็นพระนาง
มทัรีท่ีถูกพระเวสสนัดรตรัสบริภาษเช่นนั้นคงจะสวนดว้ยถอ้ยค าอนัรุนแรงเช่นกนั ผูเ้รียนหญิงบาง
คนตอบวา่ หากตวัเขาเป็นพระนางมทัรีท่ีถูกพระเวสสนัดรตรัสบริภาษเช่นนั้นจะลุกข้ึนแสดงกิริยา
โตก้ลบัทางร่างกาย เช่น การทุบตี เป็นตน้ และผูเ้รียนบางกลุ่มกมี็มีความรู้สึกวา่พระเวสสนัดรเห็น
แก่ตวัไม่ปรึกษาพระนางมทัรีผูเ้ป็นแม่เสียก่อนวา่จะใหลู้กแก่ผูอ่ื้นหรือไม่ เป็นตน้ จากค าตอบท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นไปในทางท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
หยาบท่ีอยูใ่นจิตใจนั้น ท าใหค้รูไดมี้โอกาสช้ีแจงเหตุผลในพฤติกรรมของพระเวสสนัดรท่ีมุ่งใน
เร่ืองของการใหท้านบารมี และมีโอกาสไดอ้บรมขดัเกลานิสัยและเปล่ียนทรรศนะความคิดของ
นกัเรียน  
 
10. ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

11. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาและการพฒันา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

                                                                                             ลงช่ือ......................................ผูส้อน 
                         (นางสาวถนิมรักษ ์ ชูชยัมงคล) 
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เนือ้หาส าหรับครู 
 

เน้ือเร่ืองยอ่ตอนท่ีเรียน มีดงัน้ี 
 พระนางมทัรีเสด็จออกจากพระอาศรมเพื่อไปแสวงหาผลไมเ้ผือกมนัมาเป็นอาหาร                    

แต่ในพระทยัของพระนางในวนัน้ีมีความหวาดหวัน่ถึงสองกุมาร คือพระชาลีและพระกณัหายิง่นกั 
(เพราะเม่ือคืนน้ีพระนางทรงฝันร้าย แต่พอทูลให้พระเวสสันดรทรงแกค้วามฝันให้พระเวสสันดร
กลับทรงบอกว่าไม่มีอะไรร้ายแรง  แต่จริง ๆ แล้วมี เพราะชูชกเดินทางมาขอสองกุมารจาก          
พระเวสสนัดรไดส้ าเร็จ พระนางมทัรีเดินทางไปพลางพระนางกร้็องไหค้ร ่ าครวญตลอดเวลา       ผล
หมากรากไมท่ี้เคยเห็นอยูม่ากมาย ในวนัน้ีกลบัหายไปหมดส้ิน ท าให้พระนางตอ้งเดินทางไปไกล
กว่าทุกวนั และขณะท่ีก าลงัจะเดินทางจะกลบัอาศรม ก็มีเทวดาแปลงกายมาเป็นสัตว์ร้าย อาทิ 
ราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือเหลือง ขวางทางไว ้เพื่อถ่วงเวลาให้ชูชกพาสองกุมารไปไกล ๆ จึงท าให้
พระนางมทัรีกลบัถึงพระอาศรมเป็นเวลาค ่ากว่าทุกวนั และพอมาถึงพระอาศรมพระนางก็เรียกหา
ลูกทั้งสองกไ็ม่มีเสียงตอบ ตามหากไ็ม่พบ พระนางร้องไหค้ร ่ าครวญเสียใจเป็นอยา่งยิง่ 

 

สาระส าคญัของตอนทีเ่รียน  
 ความรักท่ีแม่มีต่อลูก  
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ผู้ประเมิน     ครู(ประเมินจากการสงัเกต)    นกัเรียนประเมินกลุ่มตนเอง 
สมาชิกในกลุ่ม   1................................................................................................................................. 
  2................................................................................................................................. 
  3................................................................................................................................. 
  4................................................................................................................................. 
  5................................................................................................................................. 
  6................................................................................................................................. 
 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีเยีย่ม 

4 
ดี 
3 

ผา่นเกณฑ ์
2 

ปรับปรุง                 
1 

1.  การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในกลุ่ม     
2. ประเดน็ท่ีอภิปรายในกลุ่ม     
3. การสรุปประเดน็อภิปรายในกลุ่ม     

               
 เกณฑร์ะดบัคุณภาพ  
   ระดบัดีเยีย่ม  10-12 คะแนน 

   ระดบัดี   7-9    คะแนน 
   ระดบัผา่นเกณฑ ์  5-6   คะแนน 
   ระดบัปรับปรุง     3-4   คะแนน 
 สรุปผลไดด้งัน้ี    ดีเยีย่ม   ดี   ผา่นเกณฑ ์    ปรับปรุง  
 
 
 
 

แบบประเมินกจิกรรมกลุ่ม 
กลุ่มที ่............ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่.........  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน 
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เกณฑ์การประเมิน Rubrics 
ระดบัคะแนน 

 

ส่ิงท่ีประเมิน 

ดีเยีย่ม 
4 

ดี 
3 

ผา่นเกณฑ ์
2 

ปรับปรุง 
1 

การมีส่วนร่วมของนกัเรียน
ในกลุ่ม 
 

สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น  
 

สมาชิกในกลุ่ม 
4-5 คน แสดงความ
คิดเห็น  

สมาชิกในกลุ่ม 
2-3 คน มีส่วนร่วมใน
การแสดงความเห็น 

มีสมาชิกผูเ้ดียวใน
กลุ่มเป็น 
ผูแ้สดง 
ความคิดเห็น 

ประเดน็ท่ีอภิปราย 
ในกลุ่ม 

อภิปรายตรงประเดน็ มี
ความเห็น 
หลายหลากจากสมาชิก
กลุ่มทุกคน 

อภิปรายตรง
ประเดน็  
มีความเห็นจาก
สมาชิกกลุ่ม  
4-5 ขอ้ 

อภิปรายตรงประเดน็ 
และ 
มีความคิดเห็นจาก
สมาชิกในกลุ่ม  
2-3 ขอ้ 

อภิปรายตรง
ประเดน็   
มีความคิดเห็นจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม  
1 ขอ้  

การสรุปประเดน็อภิปราย
ในกลุ่ม 

สรุปตรงประเดน็ กระชบั
ถูกตอ้งชดัเจน  

สรุปตรงประเดน็
ผดิ 
1-2 ท่ี  

สรุปตรงประเดน็ผิด 
3-4 ท่ี  

สรุปไม่ตรง
ประเดน็  

 

 
         ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน 
             (                                                  ) 
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ใบงานสรุปกจิกรรมกลุ่ม เร่ือง การเช่ือมโยงประสบการณ์ตนเองกับมหาเวสสันดรชาดก  
กณัฑ์มัทรี ชุดที ่1 

 

1.  ก าหนดประธาน เลขานุการ และผูแ้ทนกลุ่มด าเนินการตามค าสัง่ต่อไปน้ี 
2.  สรุปประเดน็ส าคญัของเร่ือง 
3.  แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ของตนกบัวรรณคดี 
4.  เลขานุการบนัทึกสรุปประเดน็การอภิปรายและรายงานใหส้มาชิกในกลุ่มทราบและทบทวน 
5.  สมาชิกพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีสุดในกลุ่มมา 1 เร่ือง 
6.  ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................. 

กลุ่มท่ี..............                สมาชิก 

.................................................................. ................................................................... 

................................................................. ................................................................... 

................................................................. ................................................................... 
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ใบบันทกึการเรียนรู้เร่ือง_________________________ ตอนที_่__________ 
โดย________________________________ ช้ัน ______________ เลขที_่_____________ 

วนัที ่____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

ข้อมูลย้อนกลบั โดย ครู___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

ข้อมูลย้อนกลบัโดยเพือ่น   ช่ือ ___________________________  ช้ัน _________ เลขที ่ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

ข้อมูลย้อนกลบัโดยเพือ่น   ช่ือ ___________________________  ช้ัน _________ เลขที ่ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์การเรียนวรรณคดีไทยของ 
นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 ทีจั่ดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 

 
 
 

 
 
ค าช้ีแจง  ขอ้สอบฉบบัน้ีมี 2 ตอน  
 ตอนท่ี 1  เป็นขอ้สอบปรนัยชนิดตวัเลือก จ านวน 24 ขอ้ ให้นักเรียนท าทุกขอ้ โดย
เลือกตวัเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ  
 ตอนท่ี 2   เป็นขอ้สอบอตันยั จ านวน 2 ขอ้ ขอ้ละ 3 คะแนน ให้นกัเรียนเขียนอธิบาย
ใหถู้กตอ้ง 
 

ตอนที ่1 ข้อสอบปรนัย 
พระเวสสันดรชาดก กณัฑ์มัทรี 
1.  ขอ้ใดไม่ใช่อชัฌติักทาน  
 ก.  โลหิต  
 ข.  มงัสัง   
 ค.  ดวงหทยั   
 ง.  สัตพิธรัตน์ 
2.   เหตุใดพระนางมทัรีจึงเปรียบพระองคว์า่ “อุปมาเสมือนหน่ึงพฤกษลดาวลัยย์อ่มจะอาสญัลง 
      เพราะลูกเป็นแทเ้ท่ียง”  
 ก.  พระนางตอ้งตายเพื่อลูกทั้งสอง   
 ข.  ถา้พระกณัหาและพระชาลีตาย พระเวสสนัดรคงตายตาม 
 ค.  พระกณัหา พระชาลีตายพระนางจึงตอ้งตายตาม 
 ง.  ถา้พระกณัหาพระชาลีตายพระนางคงตอ้งตายตาม 
3.   ขอ้ใดมิได้สะทอ้นถึงความเช่ือเร่ืองลางร้าย  
 ก.  แสรกคานบนัดาลพลิกพลดัลงจากพระองัสา  
 ข.  พระพายพดักร่็วงโรยรายดอกลงมูนมอง 
 ค.  ทั้งแปดทิศกมื็ดมิดมวัมนทุกหนแห่ง   
 ง.  ทั้งขอบฟ้ากด็าดแดงเป็นสายเลือด 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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4.  ขอ้ใดเป็นการน าหลกัธรรมของพระเวสสนัดร จากเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรีไปใช ้ 
 ก.  นงลกัษณ์ออกไปท างานทุกวนัเพื่อหาเงินมาใหลู้ก ๆ 
 ข.  นงนภสัเกบ็มะม่วงใส่ตะกร้าไปขายท่ีตลาดสด 
 ค.  นงจิตบ าเพญ็ตนช่วยเกบ็ขยะเพื่อประโยชนต่์อส่วนรวมทุกวนั 
 ง. นงเยาวอ์อกตามหาลูกแมวเม่ือลูกแมวหายออกจากบา้นไป 
5. คุณสมบติัของพระเวสสันดร ท่ีควรน ามาปฏิบติัในปัจจุบนัคือขอ้ใด  
 ก.  เป็นท่ีพึ่งของคนยากจน 
 ข.  ความอดกลั้นไม่หวัน่ไหวไปตามโลกธรรม 
 ค.  ความเสียสละเพื่อประโยชนข์องส่วนรวม 
 ง.  ความสุจริตใจท่ีมีต่อบุคคลไม่เลือกชั้นวรรณะ 
6.  เพราะเหตุใดเทพยดาจึงตอ้งจ าแลงตนมาเป็นสตัวร้์ายทั้งสามตวัเพื่อขวางทางเสดจ็ของ 
 พระนางมทัรี  
 ก. เพื่อถ่วงเวลาใหชู้ชกพาสองกมุารไปไดไ้กล ๆ  

 ข. เพื่อไม่ใหพ้ระนางมทัรีกลบัมาทนัขดัขวางการบ าเพญ็บุตรทาน  
 ค. ตอ้งการข่มขู่ใหพ้ระนางมทัรีเกิดความกลวั จะไดไ้ม่ทอดท้ิงสองกมุารไปไหน  
 ง. ตอ้งการจบัพระนางมทัรีกิน เพื่อลงโทษพระเวสสนัดรท่ีมอบสองกมุารแก่ชูชก  
7.  ค าประพนัธ์ท่ีวา่ “ทูลพระสวามีกมิ็ไดป้รานีสกันิดสกัหน่อยหน่ึง ทา้วเธอกลบัน่ิงขึงตึงพระองค ์ 
 ดูเหมือนทรงขดัเคืองดว้ยเร่ืองอนัใด” ตรงกบัส านวนในขอ้ใด   
      ก.  กวนน ้าใหขุ้่น 
 ข. มือถือสาก ปากถือศีล 
 ค.  กบในกะลาครอบ 
 ง. ผซี ้ าด าพลอย 
8. ขอ้ใดมิใช่ลกัษณะนิสัยของพระนางมทัรี  
 ก.  มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่อความล าบาก 
 ข.  มีความจงรักภกัดีต่อพระสวามี 
 ค.  มีความมธัยสัตอ์ดออม รู้จกัใชจ่้าย 
 ง.  มีจิตใจอนัเป็นกศุล ใจบุญ 
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9.  “เขา้เถ่ือนเจา้ลืมพร้า ไดห้นา้แลว้ลืมหลงัไม่แลเหลียว”  พระเวสสนัดรต าหนิพระนางมทัรี 
 ในประเด็นใด  
 ก. ความไม่รอบคอบ  
 ข. ความไม่ซ่ือสตัย ์  
 ค. ความไม่รู้จกักาลเทศะ    
 ง. ความไม่ประมาณตน 
10.  การท่ีพระเวสสนัดรใหบุ้ตรทานแก่ชูชชกไปนั้น นกัเรียนคิดวา่การกระท าของพระเวสสนัดร 
 นั้นถูกตอ้งหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ก.  ถูกตอ้ง เพราะพระเวสสนัดรมีสิทธ์ิในความเป็นผูป้กครองในตวัของพระกณัหากบัพระชาลี 
 ข.  ไม่ถูกตอ้ง เพราะพระเวสสนัดรควรจะขออนุญาตจากพระนางมทัรีผูเ้ป็นแม่ของพระกณัหา 
  พระชาลีก่อน  
 ค.  ไม่ถูกตอ้ง เพราะไม่สมควรท่ีจะใหพ้ระกณัหาและพระชาลีซ่ึงเป็นลูกกษตัริยไ์ปอยูก่บัชูชก 
  ซ่ึงเป็นขอทาน 
   ง.  ถูกตอ้ง เพราะเป็นการเสียสละทานบารมีคร้ังยิง่ใหญ่นอ้ยคนนกัท่ีจะเสียสละได ้
11. พระเวสสนัดรตอ้งพระกายพระนางมทัรีเพือ่ช่วยพระนางมทัรีเม่ือคร้ังท่ีพระนางมทัรีสลบไป 
 นั้น นกัเรียนคิดวา่การท่ีพระเวสสนัดรถูกตอ้งตวัพระนางมทัรีนั้น สมควรหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ก. ไม่สมควรเพราะ พระเวสสนัดรเป็นดาบสฤๅษี 
 ข.  ไม่สมควร เพราะอาจจะท าใหเ้ม่ือพระนางมทัรีฟ้ืนอาจเป็นบาปแก่นางได ้
 ค.  สมควร เพราะไม่เช่นนั้นแลว้พระนางมทัรีอาจไม่ฟ้ืน 
 ง.  สมควรเพราะถึงอยา่งไรกเ็ป็นสามีภรรยากนั 
12.  นกัเรียนคิดวา่การท่ีพระเวสสนัดรใหบุ้ตรทานแก่ชูชกไปแลว้ไม่บอกความจริงแก่พระนางมทัรี 
 ในตอนแรกนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ก.  เหมาะสม เพราะหากบอกแต่แรกพระนางมทัรีอาจโวยวายพระเวสสนัดรได ้
 ข. เหมาะสม เพราะอาจท าใหพ้ระนางมทัรียิง่เศร้าโศกเสียใจมากข้ึนไปกวา่เดิม 
 ค. ไม่เหมาะสม เพราะพระเวสสนัดรควรท่ีจะเห็นใจหวัอกพระนางมทัรีผูเ้ป็นแม่บา้ง 
 ง.  ไม่เหมาะสม เพราะพระเวสสันดรเป็นดาบสฤๅษีไม่ควรท่ีจะสร้างความทุกขใ์จใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
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มัทนะพาธา องก์ที่ 1 
13.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งตามเน้ือเร่ืองมทันะพาธา  
 ก. มายาวินเป็นผูน้ าตวันางมทันาจากสวนดอกไมม้าใหสุ้เทษณ์ 
 ข. ทุกคืนวนัเพญ็นางมทันาท่ีเกิดเป็นดอกกหุลาบจึงจะกลบักลายเป็นหญิงงามอีกคร้ัง 
 ค. สุเทษณ์เทพบุตรหลงรักนางฟ้าท่ีช่ือ มทันา แต่นางไม่รักตอบ นางจึงถูกสาปใหไ้ปเกิดเป็น 
  ดอกกหุลาบในป่าหิมะวนั 
 ง. หากวนัใดท่ีนางมทันาซ่ึงกลายเป็นหญิงงามแลว้เกิดความรักชายใด นางจะตอ้งเป็นกหุลาบ 
 ตลอดไป 
14. ขอ้ใดคือประโยชน์จากดอกกหุลาบ  
 ก.  ดอกใหญ่และเกสร   สุวคนธะมากมาย 
 ข.  อีกทั้งสะพร่ังหนาม   ดุจะเขม็ประดบัไว ้
 ค.  เยน็ในอุราพลนั   และระงบัพยาธี 
 ง.  รสหวานสิหวานเชิญ   นรล้ิมเพราะเลิศรส 
15. ค าท่ีขีดเสน้ใต ้ขอ้ใดไม่ได้หมายถึงสุเทษณ์เทพบุตร  
 ก.  วา่แต่จะเตม็ฤดิฤหาก ดนุกอดและจูบนอ้ง 
 ข.  ข้าขอแถลงวะจะนะตาม   สุระเทวะโปรดปราน 
 ค.  เราไม่ขอ  ไดน้างละหนอ โดยวิธีนั้น 
 ง.  เราใฝ่ละโบม   ประโลมใจปลอบ  ใหน้างนึกชอบ  นึกรักจริงใจ  
16.  ขอ้ใดมิไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดของเร่ืองวรรณคดี “มทันะพาธา”  
 ก.  ความรักท าใหค้นตาบอด 
 ข.  ท่ีใดมีรัก ท่ีนัน่มีทุกข ์
 ค.  โทษของความรัก 
 ง.  รักแทคื้อการเสียสละ  
17.  เหตุการณ์ใดตรงกบัขอ้คิดท่ีนกัเรียนไดรั้บจากวรรณคดีไทยเร่ืองมทันะพาธา องกท่ี์ 1  
 ก.  ญาญ่าค่อย ๆ ท าการบา้นท่ีคัง่คา้งไวน้านจนหมด 
 ข.  เกวลินไม่บงัคบัใหน้อ้งท าในส่ิงท่ีนอ้งไม่ชอบ 
 ค.  เคนหยอดกระปุกออมสินเพื่อน าเงินไวใ้ชใ้นภายหนา้ 
 ง.  ลคันาพาคุณยายขา้มถนนและคอยช่วยเหลืออยูเ่ป็นประจ า 
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18.  บุคคลในขอ้ใดเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้มากท่ีสุด   
 ก.  นางมทันา 
 ข.  มายาวิน 
 ค.  สุเทษณ์ 
 ง.  ทา้วชยัเสน 
19. นางมทันารู้สึกอยา่งไร เม่ือรู้สึกตวัวา่ขณะน้ีอยูต่รงหนา้ของสุเทษณ์เทพบุตร  
 ก.  ดีใจ  
 ข.  แปลกใจ  
 ค.  เสียใจ  
 ง.  หวัน่ใจ 
20.  ค าประพนัธ์ในขอ้ใดมีน ้าเสียงแตกต่างจากขอ้อ่ืน  
      ก.  รูปเจา้วิไลราว  สุระแสร้งประจิตประจกัษ ์
            มิควรจะร้างรัก  เพราะพะธูพิถีพิถนั 
 ข.  รับรักและยนิยอม  ดนุรักสมคัรสมาน 
         หากนางมิขอ้งขดั  ประดิพทัธ์ประสมประสาน 
       ค.  อา้ฟังดนูเถิด  มะทะนาและตอบวจี 
  พอใหด้นูน้ี  สุขะร่ืนระเริงระรวย 
       ง.  ดนุถามกเ็จา้ไซร้  บ มิตอบ ณ ค าถาม 
  วนิดาพยายาม  กะละเล่นส านวนหวน 
21. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัค าประพนัธ์ “ความรักเหมือนโรคา   บนัดาลตาใหมื้ดมน”  
     ก.  อนัความรักของชายน้ีหลายชั้น  เขาวา่รักรักนั้นประการใด 
     ข.  เขายอ่มเปรียบเทียบความเม่ือยามรัก แต่น ้าตม้ผกัขมชมวา่หวาน 
     ค.  อนัรสตาลหวานละมา้ยคลา้ยพุม่พวง พี่เจบ็ทรวงช ้าอกเหมือนตกตาล 
     ง.  แมน้ใครรักรักมัง่ชงัชงัตอบ  ใหร้อบคอบคิดอ่านนะหลานหนา 
22. การท่ีนางมทันาปฏิเสธความรักท่ีสุเทษณ์มีใหน้างนั้น นางท าถูกตอ้งหรือไม่ เพราะเหตุใด      
 ก.  ไม่ถูกตอ้ง เพราะนางมทันาควรจะเกรงกลวัต่อการลงโทษและอ านาจของสุเทษณ์ 
 ข.  ไม่ถูกตอ้ง เพราะนางมทันาเป็นผูห้ญิงไม่ควรท่ีจะเป็นฝ่ายปฏิเสธผูช้ายก่อน 
 ค.  ถูกตอ้ง เพราะ นางมทันาเป็นนางฟ้าควรท่ีจะอยูค่นเดียวไม่มีชายใดมาขอ้งเก่ียว 
 ง.  ถูกตอ้ง เพราะนางมทันาควรท่ีจะซ่ือสตัยต่์อความรู้สึกของตนเองและบอกตามตรง 
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23. นกัเรียนคิดวา่การท่ีสุเทษณ์สาปนางมทันาใหไ้ปเกิดเป็นดอกกหุลาบนั้นเหมาะสมหรือไม่         
 เพราะเหตุใด  
 ก. ไม่เหมาะสม เพราะสุเทษณ์ควรท่ีจะลงโทษใหน้างมทันามาเป็นนางรับใชม้ากกวา่ 
 ข.  ไม่เหมาะสม เพราะสุเทษณ์ใชอ้  านาจในทางท่ีผดิและยดึความคิดตวัเองเป็นใหญ่ 
 ค.  เหมาะสม เพราะโทษท่ีนางปฏิเสธรักนั้นร้ายแรงมากไม่สมควรอยูบ่นสวรรคอี์กต่อไป 
 ง.  เหมาะสม เพราะการท่ีนางมทันาปฏิเสธรักนั้นสร้างความอบัอายใหแ้ก่สุเทษณ์เป็นอยา่งยิง่ 
 24. การท่ีมายาวนิพาตวันางมทันามาตามค าสัง่ของสุเทษณ์นั้น มายาวินท าถูกตอ้งหรือไม่  
 เพราะเหตุใด  
 ก.  ถูกตอ้ง เพราะมายาวนิเป็นคนรับใชข้องสุเทษณ์จึงควรปฏิบติัตามค าสัง่ 
 ข.  ถูกตอ้ง เพราะมายาวนิมีเวทมนตส์ามารถสะกดจิตผูอ่ื้นไดม้ากกวา่สุเทษณ์ 
 ค. ไม่ถูกตอ้ง เพราะมายาวินควรท่ีจะเห็นใจนางมทันาเน่ืองจากเป็นผูห้ญิง 
 ง.  ไม่ถูกตอ้ง เพราะมายาวินควรท่ีจะหา้มปรามไม่ใหสุ้เทษณ์เอาแต่ใจตนเองแบบน้ี 
 

ตอนที ่2 ข้อสอบอตันัย  จงเขียนอธิบายโดยสังเขป 
ใหน้กัเรียนตอบค าถามดงัต่อไปน้ี (ขอ้ละ 3 คะแนน) 
1. ถา้นกัเรียนท ากระเป๋าเงินของตนเองหายโดยไม่ทราบวา่หายท่ีใด เม่ือไร นกัเรียนจะแกปั้ญหา 
 อยา่งไร เพราะเหตุใดจึงท าเช่นนั้น  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. จากเหตุการณ์ “แม่ซ้ือของเล่นมาใหพ้ี่ตั้มกบันอ้งเต ้พี่ตั้มอยากไดข้องเล่นช้ินของนอ้ง จึงขอ 
 แลกกบันอ้ง แต่นอ้งไม่ยอมให ้ดว้ยความโมโห พี่ตั้มจึงขวา้งของเล่นของนอ้งเตท้ิ้งจนพงั”     
 จากเหตุการณ์น้ีนกัเรียนคิดวา่ พฤติกรรมของพี่ตั้มนั้นเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร และถา้นกัเรียน                       
  เป็นนอ้งเตน้กัเรียนจะท าอยา่งไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีจั่ดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 

 
 

 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็น  หรือความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านแบบสอบถามความคิดเห็น
ฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1   ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้าน 
  ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 2. ค าตอบของนักเรียนในแบบสอบถามฉบับน้ี  เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกของนกัเรียนแต่ละคน  ไม่มีขอ้ใดถูก  ไม่มีขอ้ใดผดิ  ขอใหน้กัเรียนตอบตามความเป็นจริง 
 3. ค าตอบของนักเรียนในแบบสอบถามไม่น าไปรวมในการตดัสินผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียน  แต่ผลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะน าไปใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
วรรณคดีไทยในรายวิชาภาษาไทยใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 4. การตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีให้นักเรียนอ่านขอ้ค าถาม  แลว้ท าเคร่ืองหมาย  /        
ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน  โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น  5  ระดบั  คือ  
เห็นดว้ยมากท่ีสุด  เห็นดว้ยมาก  เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยน้อย  และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ระดบั 5   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  ระดบั 4  เห็นดว้ยมาก 
  ระดบั 3   เห็นดว้ยปานกลาง 
  ระดบั 2   เห็นดว้ยนอ้ย 
  ระดบั 1   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน 
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ตอนที ่1   ความคดิเห็นต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามทฤษฎกีารตอบสนอง 
 ของผู้อ่าน 
ค าช้ีแจง    โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอยีดแล้วใส่เคร่ืองหมาย     ลงในช่องว่าง 
 ตารางที่ตรงกบัความคดิเห็นที่เป็นจริงของนักเรียน 
 

 
ขอ้ 

 
รายการ 

ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน 

5 4 3 2 1 
 
1. 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

     

2. นกัเรียนไดฝึ้กเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน      
3. นกัเรียนท างานดว้ยการร่วมมือกนัในกลุ่ม      
4. นกัเรียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห์ มากข้ึน      
5. นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั      
 
6. 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนต่ืนเตน้ น่าสนใจ 

     

7. ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน      
8. ท าใหน้กัเรียนไม่เครียดเวลาเรียน      
9. ท าใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน      
 

10. 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 
ช่วยใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพือ่นมากข้ึน 

     

11. ช่วยใหมี้ความรู้สามารถเช่ือมโยงวรรณคดีกบัประสบการณ์ของ
ตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

12. ช่วยใหน้กัเรียนท างานกลุ่มกบัเพือ่นไดดี้      
13. ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนวรรณคดี      
14. ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว      
15. ช่วยใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี      
16. ช่วยใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้      

 
ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
.................................. 
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