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 The purpose of this research was to develop the Thai language self - learning  
packages on “Lilit Talengpai” for mathayomsuksa V students, St. Joseph Thiphawan 
School. 
 The sample group consisted of forty mathayomsuksa V students, St. Joseph 
Thiphawan School, Samutprakan, in the second semester of the 2008 academic year.  They 
were randomly selected by Cluster Random Sampling, and were taught through the Thai 
language self - learning packages on “Lilit Talengpai” for eighteen periods.  The Randomized 
One – Group Pretest – Posttest Design was used in the study. 
 The instruments used in this research were Thai language self – learning 
packages on “Lilit Talengpai” and achievement tests for Thai language on “Lilit Talengpai”.  
The data were statistically analyzed through t – test for Dependent Sample. 
 The research findings are as follows : 
 1. The efficiency of the Thai language self - learning packages on “Lilit Talengpai” 
was 85.03 / 82.17 
 2. The student’s achievement through the Thai language self – learning packages 
on “Lilit Talengpai” was signiticantly increased after the experiment at .01 level. 
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 เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80.       55 
 3 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนกับคะแนนเฉลี่ย 
 หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  
 เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย      55 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารของคนไทยอันเปนวัฒนธรรมที่มีคายิ่งโดยเฉพาะ
วรรณคดีไทยจัดเปนเครื่องสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาโดยตรง เปนกระจกแสดงวิถีชีวิตของมนุษย
ที่สรางสรรควรรณคดีขึ้น นอกจากนี้วรรณคดียังแสดงถึงประเพณีตางๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความคิด
ความเชื่อในแงมุมตางๆ ที่แตกตางหรือเหมือนกัน ความดีงามความถูกตองตามจริยธรรมเปนตัวอยาง
ที่หาไดไมยากจากวรรณคดีซึ่งเปนเสมือนภาพจําลองชีวิตบางแงมุมของมนุษย การที่จะอยูรวมกับ
เพ่ือนมนุษยอยางปกติสุขน้ันจะมีอะไรดีกวาความสํานึกในความถูกตองดีงาม (กุสุมา  รักษมณี. 2547: 
15) ฉะน้ันการศึกษาวรรณคดีใหแตกฉานจะทําใหผูศึกษาไดรับประโยชนและสืบทอดความเปนไทย
ไดอยางสมบูรณภาคภูมิใจ  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู
เปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไววา เขาใจและแสดงความคิดเห็น
วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง รวมทั้งไดกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และสาระการเรียนรูรายป เพ่ือสถานศึกษาจะไดนําไปจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตอไป นอกจากนี้ยังไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดเรื่องวรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดรายชื่อวรรณคดีที่ใหเรียนแตละชวงชั้น ซึ่งวรรณคดีที่กําหนดใหเรียนและเลือกเรียนนั้น 
เลือกสรรมาจากวรรณคดีตางสมัยซึ่งลวนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ เหมาะสมกับวัย ความ
สนใจ และศักยภาพของนักเรียนตามชวงชั้น ทั้งยังเปนวรรณคดีที่ใชรูปแบบ กลวิธีการเขียน และ
ถอยคําสํานวนภาษาอยางดี มีความไพเราะ เหมาะ งาม ทั้งเสียงคําและความหมาย ชวยใหนักเรียน
สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความซาบซึ้งประทับใจ และภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดสรางสั่งสมสืบสาน 
และพัฒนาตอเน่ืองกันจากอดีตตราบจนปจจุบัน สงผลใหเห็นคุณคานําไปใชประโยชนในการพูด การ
เขียน การศึกษา คนควา ปรารถนาจะอนุรักษไว และใชเปนพ้ืนฐานในการสรางผลงานใหมตอไปได  
(กรมวิชาการ. 2546: 326 - 327) 
 ดวยเหตุดังกลาววรรณคดีไทยจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับเยาวชนในปจจุบันที่จะเรียนรู
ในสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมประจําชาติไทย ทั้งทางดานสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ภูมิปญญาไทย การเมืองและการปกครอง อีกทั้งยังเปนสิ่งแสดงใหเห็นความเจริญของสังคมนั้นๆ 
นอกจากนี้วรรณคดียังมีประโยชนอีกหลายประการ เชนประโยชนดานภาษาทําใหเรารูวาภาษาของ
เรามีพัฒนาการทางภาษาซึ่ง เน่ืองจากวรรณคดีเกิดจากการใชภาษาที่สรางสรรคประณีต สามารถ
แสดงอารมณความรูสึกไดไพเราะเมื่อเขาใจภาษาไทยวรรณคดีแลว อาจนําถอยคําสํานวนเหลานั้นมา
ใชเปนแนวทางในงานประพันธอ่ืนๆ ได      
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 หลักสูตรใหความสําคัญตอการเรียนการสอนวรรณคดีดังที่กลาวมาแลวแตสภาพการเรียน
การสอนวรรณคดีในปจจุบันยังประสบปญหาหลายประการ เชน นักเรียนไมเห็นความสําคัญของ
วรรณคดีไทย ไมสนใจในการเรียน อานและศึกษาวรรณคดีไมแตกฉานสงผลใหผลการเรียนของ
นักเรียนยังไมเปนที่นาพอใจมีสาเหตุหลายอยาง แตสาเหตุที่มีผลตอการเรียนของนักเรียนเปนอยาง
มากคือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผูสอน ครูมักใชสื่อการสอนไมหลากหลายใช
วิธีการสอนเดียวกันหมดทั้งชั้นเรียน  เม่ือนักเรียนเรียนโดยขาดสิ่งจูงใจในการเรียน รวมทั้งกิจกรรม
การเรียนการสอนไมนาสนใจ ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ดังน้ันในการเรียน
วิชาภาษาไทยจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหาวชิา
เพ่ือจะใหผลการเรียนรูของนักเรียนตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไว (สุจริต  เพียรชอบ. 2536: 11–12)   
 วรรณคดีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สรางสรรคสะสมกันมาชานาน จนถือเปนสิ่งสําคัญ
ประจําชาติที่จะตองเรียนสืบเน่ืองกันตอไป (คณาจารยสมานมิตร. 2547: 68) เพราะฉะนั้นการจัดการ
เรียนการสอนวรรณคดี ครูควรตระหนักถึงภารกิจและพันธกิจของวรรณคดีเพื่อนักเรียนจะศึกษา
วรรณคดีอยาง ไดรสและไมเบื่อหนาย กรมวิชาการไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน    
ซ่ึงนับไดวาเปนงานที่มีคุณคายิ่งของครูภาษาไทย เน่ืองจากชวยใหนักเรียนไดพบวา วรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่เรียนนั้นมีเน้ือหาสาระที่เปนประโยชนอยางไร มีคุณคาตอตนเองและตอสังคมอยางไร 
เมื่อเห็นคุณคาแลว นักเรียนยอมเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมอยางมีความหมาย สนุก และเกิด
ประโยชนสูงสุดได แนวทางการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ครูอาจดําเนินการให
นักเรียนเห็นคุณคา ไดสารประโยชนคือฝกฝนการอานใหเขาใจเพราะการอานเขาใจนับเปนขั้นตอน
แรกในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม การอานใหไดเสียงเสนาะจะทําใหเกิดความซาบซึ้ง  ไมวาจะ
เปนรอยแกวหรือรอยกรอง ลวนแตมีเสียงเสนาะของบทประพันธ อีกประการหนื่ง การสอนใหนักเรียน
รูจักวิเคราะหวินิจฉัย จะทําใหนักเรียนสามารถแยกแยะและพิจารณาเรื่องที่อานไดทั้งรูปแบบ เน้ือหา 
กลวิธีในการประพันธและการใชภาษา การฝกฝนใหนักเรียนรูจักวิพากษวิจารณ กลาแสดงความคิดเห็น
ตอเรื่องที่อานอยางมีเหตุผลเปนสิ่งสําคัญ เพราะเมื่อสามารถวิเคราะหวินิจฉัยรายละเอียดตางๆ 
ไดจะสามารถแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการประสานสัมพันธขององคประกอบตางๆ เหลานั้นได
อยางมีเหตุผล การจัดกิจกรรมเปนสิ่งสําคัญมาก หากครูผูสอนรูจักเลือกกิจกรรมตางๆ ใชประกอบการ
เรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเหมาะสมจะทําใหการเรียนการสอนสนุกและนาสนใจยิ่งขึ้น 
(กรมวิชาการ. 2546: 334-337) 
 การจัดการเรียนการสอนเปนบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมใหนักเรียนอยากเรียน ตั้งใจ
เรียนและเกิดการเรียนรู ถาผูสอนใชวิธีที่ดี และเหมาะสม ชุดการเรียนดวยตนเองเปนสื่อการสอน ที่มี
จุดมุงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอนเทานั้น เหมาะกับการเรียนการสอนวรรณคดี และถือวาเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนเรียนดวยตนเองอยางมีอิสระในการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนจะ
เรียนแตละชุดเร็วหรือชานั้นจะเกิดจากความสามารถของแตละคน อีกทั้งชุดการเรียนดวยตนเองจัด
วา เปนสื่อประสม (Multi-media) ที่จัดไวเปนชุดๆ ในการสรางจะใชวิธีระบบเปนหลัก สะดวกตอการ
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นําไปใช จึงทําใหม่ันใจไดวา ชุดการเรียนดวยตนเองจะชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางเต็มศักยภาพ
ของแตละบุคคล (บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2530: 17)  
 จากความสําคัญดังกลาวการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในสาระวรรณคดี และวรรณกรรม
เพ่ือใหผูเรียนเกิดคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้นตองพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสม และ
จัดกิจกรรมเสริมชวยใหการเรียนการสอนวรรณคดีไดผลมากขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการ
เรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล เพ่ือเปนการพัฒนาความรูความสามารถในการเรียนวรรณคดีของนักเรียนและ
เปนแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ที่สําคัญผูสอนตองมีทัศนคติที่ดีตอวรรณคดี และการสอนวรรณคดีพยายามทําหนาที่ปลูกฝง
ทัศคติที่ดีใหกับผูเรียนไดซึมซาบในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผูสอนควรมีความรู รอบรู
เกี่ยวกับวรรณคดีและคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนทั้งดานความรู ความสามารถ ความสนใจ และ
ความตองการของนักเรียนตลอดจนเลือกใชวิธีการสอนที่ดีและเหมาะสม จะทําใหผูเรียนเรียนรูได
อยางมีศักยภาพ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ไดชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปน
แนวทางสําหรับครูผูสอนในการปรับปรุงวิธีการสอนวรรณคดีไทย เรื่องอ่ืนๆ ตอไป 
 2. ไดชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อเปนแนวทางสําหรับนักเรียนและผูสนใจในการเรียนรู         
ดวยตนเองและยกระดับความสามารถในการศึกษาเพิ่มเติมอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหไดชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย             
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 4 หองเรียน รวมนักเรียน 146 คน 
 กลุมตวัอยางใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน  
40 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรตน 
  การเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
    2. ตัวแปรตาม 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรือ่ง ลิลิตตะเลงพาย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
   ระยะเวลาที่ใชในการทดลองจะเปนการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2551 ใชเวลาใน
การทดลอง 18 คาบ สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที   
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลองครั้งน้ี เปนเนื้อหาวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ตอนที่กําหนดให
เรียนในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวรรณคดีวิจักษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาที่
ชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองมีรูปแบบของการใหความรูทีย่ดึผูเรยีนเปน
ศูนยกลางในการเรียนครูผูสอนเปนผูแนะนําใหคําปรึกษา ซ่ึงภายในชุดการเรียนแตละชุดประกอบดวย  

1.1 คําแนะนําในการใชชุดการเรยีนดวยตนเอง 
1.2 บัตรคําสั่ง  
1.3 บัตรเนื้อหา   
1.4 บัตรกิจกรรม  พรอมเฉลยกิจกรรม  
1.5 บัตรแบบฝกหัด พรอมเฉลยแบบฝกหัด  
1.6 บัตรแบบทดสอบ พรอมเฉลยแบบทดสอบ       

 2. การพัฒนาชุดการเรียน หมายถึง การนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ผูวิจัยไดคนควา
และสรางขึ้นไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   
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  80  ตัวแรก หมายถึง รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองไมต่ํากวา 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองไมต่ํากวา 80 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนดานการวิเคราะห  
สังเคราะห และการประเมินคาของนักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง ซ่ึงวัดไดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดผานการทดลองหาคุณภาพแลว 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียน 

 

 

 
 

การเรียนโดยใชชุดการเรยีนดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทย 

เรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย 

 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย  

เรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของและไดนําเสนอตามหวัขอตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย   
1.1 ความหมายของลิลติตะเลงพาย 
1.2 ประวัตคิวามเปนมาของเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
1.3 สงครามยุทธหัตถ ี
1.4 เน้ือหาเรื่องลิลิตตะเลง (ตอนที่เรียนในหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5) 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
2.1 ความหมายของชุดการเรียนดวยตนเอง 
2.2 หลักการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
2.3 วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
2.4 องคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 
2.5 ลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี 
2.6 ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน 
2.7 ประโยชนของการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
2.8 งานวิจัยในประเทศและตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับชดุการเรียนดวยตนเอง 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนเอกสาร 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
3.3 หลักเกณฑเบื้องตนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
3.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

 
1. เอกสาร ที่เก่ียวของกับวรรณคดีไทย  เร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย 
 1.1 ความหมายของ  ลิลิตตะเลงพาย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ใหความหมายของคําวา
ตะเลง หมายถึง มอญ พายหมายถึง แพ ตะเลงพายจึงแปลวา มอญแพ (ซึ่งหมายถึงพมาแพ 
ทั้งน้ีเพราะในสมัยสมเด็จพระนเรศวร มอญตกเปนเมืองขึ้นของพมา) 
 ลิลิตตะเลงพาย หมายถึง บทประพันธที่แตงดวยคําประพันธประเภทรายและโคลง
สลับกัน เรียกวาลิลิต ลิลิตตะเลงพายจึงมีความหมายวาบทประพันธที่บรรยายถึงเหตุการณที่มอญ
พายแพแกศัตรู (ซ่ึงในเรื่องหมายถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ซ่ึงผูวิจัยไดแบงเนื้อหาออกเปน
เน้ือหายอยๆ ทั้งหมด 8 ชุดดังน้ี 
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ชุดที่ 1 บทวเิคราะหวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
  ชุดที่ 2 บทนําเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
  ชุดที่ 3 ความรูเกี่ยวกบัลักษณะคําประพนัธในเรื่องลลิติตะเลงพาย 
  ชุดที่ 4 เน้ือหา 
   ตอนที่ 1 เหตกุารณทางกรุงหงสาวดี 
   ตอนที่ 2 พระเจากรุงหงสาวดีประทานโอวาท 
   ตอนที่ 3 พระมหาอุปราชรําพันถึงนาง 
  ชุดที่ 5 เน้ือหา 
   ตอนที่ 4 ลางรายของพระมหาอุปราชา 
   ตอนที่ 5 พระมหาอุปราชารําพึงถึงพระบดิา 
                              ตอนที่ 6 พระสุบนิและพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวร 
  ชุดที่ 6 เน้ือหา 
   ตอนที่ 7 ชางทรงสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถฝาเขาไปในกองทัพ
ขาศึก 
   ตอนที่ 8 ยุทธหัตถีและชัยชนะของไทย 
   ตอนที่ 9 สมเด็จพระวันรัตสดุดีสมเด็จพระนเรศวร 
  ชุดที่ 7 การพินิจวรรณคดี 
  ชุดที่ 8 ความรูเสริม 

 
 1.2 ประวตัิความเปนมาของวรรณคดี  เร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย 
  วรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพายกลาวถึงเรื่องตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ 
(เจิม) ซ่ึงเปนพระราชพงศาวดารอยุธยาที่นํามาชําระเรียบเรียงใหไดเน้ือหาที่ครบถวนสมบูรณในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและเปนฉบับที่ถือเปนหลักกันมา ดังปรากฏในราย
ตอนตนเรื่อง วา 
  จักดําเนินในเบื้อง เรื่องราชพงศาวดาร บรรหารเหตุแผนภู ชูพระยศเจาหลา 
  เพ็ญศรี จันทรดวง (2548: 176) ไดอางถึง ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ที่กลาวไวใน
หนังสือวิเคราะหรสวรรณคดีวา ลิลิตตะเลงพาย เปนวรรณคดีที่จงใจพรรณนาเหตุการณที่คนอาน
หนังสือน้ันรูเรืองดีอยูแลวเพราะมีอยูในพงศาวดารผูรจนาดําเนินตามพงศาวดารอนัเปนที่รับรองในสมยั
ของทานมิไดเปลี่ยนแปลงเหตุการณอันใดไมไดตั้งขอวิจิกิจฉาในฐานะนักประวัติศาสตรลิลิตเรื่องน้ี    
ถาจะเปรียบก็เหมือนวา กวีไดยินเรื่องราวเรื่องหนึ่ง ไดยินแลวก็วาดภาพในมโนของทาน เปนภาพที่
นาพิศวง 
  กวีแตงลิลิตตะเลงพายขึ้น โดยมีจุดประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ดัง
ความในรายตนเรื่องวา 
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  เฉลิมพระเกียรติผานเฝา เจาจักรพรรดิแผนสยาม สมญานามนฤเบศ นเรศวรนรินทร 
และในโคลงสี่สุภาพทายเรื่อง ตรงบาทที่วา 
   จบกลอนเกลาพากยอาง  อภิปราย 
  เถลิงเกียรติราชบรรยาย   ยศให 
 
 1.2.1 ลิลติตะเลงพายในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรต ิ
  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เปนพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชขณะดํารงพระยศเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสทรง
พระนิพนธเรื่องลิลิตตะเลงพายโดยมีพระองคเจากปกถาขัตติยกุมารพระนัดดาของพระองค
ทรงชวยนิพนธบางเล็กนอยดังปรากฏหลักฐานในโคลงสี่สุภาพทายเรื่อง ในรัชกาลที่ 3 มีการ
บูรณะปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมล มังคลารามหรือวัดโพธิ์ และในป พ.ศ. 2391 พระบาทสมเด็จ 
พระน่ังเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหมีการจารึกสรรพวิชาความรูรวมทั้งวรรณคดีบางเรื่องไวบนแผน
หินออน แลวนําไปประดับไวในวัดแหงน้ีเพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดเลาเรียนหรือคนควาวิชาการตางๆ  
เหลานั้นไดโดยสะดวก เรื่อง ลิลิตตะเลงพายก็เปนเรื่องหนึ่งที่โปรดเกลาฯ  ใหกวีทรงพระนิพนธขึ้นใน
ครั้งน้ัน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทํายุทธหัตถีชนะ
พระมหาอุปราชาดังปรากฏในเนื้อความตอนตนเรื่องวา เฉลิมพระเกียรติผานเผา เจาจักรพรรดิแผน
สยามสมญานามนฤเบศนเรศวรนรินทร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 49) 
 1.2.2 ลิลิตตะเลงพายในฐานะวรรณคดีประวัติศาสตร 
  เน้ือหาการทําสงครามในเรื่องลิลิตตะเลงพายเปนเหตุการณในประวัติศาสตร  
ที่มีการบันทึกไวในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) วา ในป พ.ศ. 2133 
เม่ือพระเจากรุงหงสาวดี นันทบุเรงทรงทราบวาสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคต กรุงศรีอยุธยา
อาจมีเหตุการณวุนวายแยงชิงบัลลังกกัน จึงฉวยโอกาสสั่งใหพระมหาอุปราชาผูเปนโอรสยกทัพ
รุกรานไทย พระมหาอุปราชาเดินทัพมาทางดานเจดียสามองคและเขาตีเมืองกาญจนบุรี ขณะนั้น
สมเด็จพระนเรศวรเปนพรมหากษัตริยครองกรุงศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระเอกาทศรถผูเปนอนุชา
ทรงดํารงตําแหนงมหาอุปราช เวลานั้นทรงเตรียมทัพจะไปรบเขมร แตเม่ือทรงทราบขาวศึกพมาก็
จัดเตรียมทัพรับศึกนอกพระนคร กองทัพของทั้งสองฝายปะทะกันที่ตําบลตระพังตรุ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ชางทรงของสมเด็จพระนเรศวร และของสมเด็จพระเอกาทศรถกําลังตกมัน เม่ือไดยินเสียงกลองศึก
จึงวิ่งเตลิดเขาไปกลางทัพพมา ทําใหทั้งสองพระองคตกอยูในวงลอมของศัตรูโดยมีเพียงควาญชาง
และกลางชางโดยเสด็จเทานั้น สมเด็จพระนเรศวรทรงสังเกตเห็นพระมหาอุปราชาประทับอยูใตตนขอย 
จึงเสด็จเขาไปเชิญพระมหาอุปราชาใหออกมาทํายุทธหัตถีดวยกัน พระมหาอุปราชาหมดหนทางเลี่ยง 
ตองจําใจออกรบดวยจนขาดคอชาง เม่ือเสด็จคืนอยุธยาแลว สมเด็จพระนเรศวรไดทรงปรึกษาโทษ
แมทัพนายกองทั้งหลายที่ตามเสด็จไมทัน แตสมเด็จพระวันรัตไดกราบทูลขอพระราชทานโทษแมทัพ
นายกองทั้งหลายที่ตามเสด็จไมทัน แตสมเด็จพระวันรัตไดกราบทูลขอพระราชทานโทษแทนนายทหาร
เหลานั้นไวได (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 49) 
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 1.2.3 คุณคาของเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
  วรรณคดีเรื่องนี้มีคุณคาทั้งดานวรรณคดีศิลปและดานสังคม 
  1.2.3.1 ดานวรรณศิลป เปนแบบอยางการแตงวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติที่
ดีเดนทั้งเนื้อหา สํานวนโวหาร และกลวิธีการแตง กวีปรุงแตงเนื้อหาไดอยางเหมาะสมโดยนํา
ขอเท็จจริง จากประวัติศาสตรมาผสมผสานกับเน้ือหาที่สรางสรรคขึ้นจากจินตนาการอยางกลมกลืนมี
การดําเนินเรื่องที่สะเทือนอารมณและเราใจผูอาน และมีการเลือกสรรถอยคําใชอยางประณีต ทําให
สื่อความไดชัดเจนและมีความไพเราะ เหตุการณตอนทําศึกสงครามใชคําที่แสดงความฮึกเหิมและ
ตอสูกันอยางหาวหาญ ทําใหผูอานเกิดความรูสึกตื่นเตนและเราใจสวนเหตุการณยามทุกขโศกก็ใช
คําที่สื่ออารมณเศราไดอยางลึกซึ้ง เหตุการณตอนกวีชมความงามของธรรมชาติก็สามารถสรางความ
ร่ืนรมยใหแกผูอาน ทําใหวรรณคดีเรื่องนี้มีรสอันหลากหลาย ชวนอาน 
  1.2.3.2 ดานสังคม แมเรื่องนี้จะเปนเพียงวรรณคดีเรื่องหนึ่ง แตก็มีความสําคัญ
และมีคุณคาทางประวัติศาสตร เนื้อหาตอนใดที่นํามาจากพระราชพงศาวดารกวีจะพยายามรักษา
ขอเท็จจริงดังกลาวไวไมใหคลาดเคลื่อนไปจากเดิม เสนทางเดินทัพก็ดี จํานวนไพรพลในกองทัพก็ดี 
ชื่อแมทัพและชื่อชางในกองทัพก็ดี หรือเหตุการณสําคัญๆ ในเรื่องก็ดีลวนตรงตามเน้ือหาที่ปรากฏใน
เอกสารทางประวัติศาสตรทั้งสิ้น 
 
 1.3 สงครามยุทธหัตถี 
  สงครามยุทธหัตถีคือการรบบนหลังชางแบบตัวตอตัวระหวางวีรกษัตริย กวีพรรณนา
สงครามยุทธหัตดีระหวางสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาโดยใชโคลงสี่สุภาพในการนําเสนอ 
ดังตอไปน้ี 
   สองโจมสองจูจวง   บํารู 
  สองขัตติยสองขอชู    เชิดด้ํา 
  กระลึงกระลอกดู     ไววอง นักนา 
  ควาญขบัคชแขงค้ํา    เขนเขี้ยวในสนาม 
   ขุนเสียมสามรรถดาน   ขุนตะเลง 
  ขุนตอขุนไปเยง     หยอนหาว 
  ยอหัตถเทิดลบองเลบง    อังกุส ไกวแฮ 
  งามเรงงามโททาว    ทานสูศึกสาร 

 ในโคลงขางตนนี้ คําวาโจม จู และจวง ใหความหมายวากระทําดวยกําลังแรง เมื่อ
ขยายคําวา บํารู จึงสื่อความหมายวาสูกันอยางเต็มกําลัง คําวาโจม คือโถมเขาใสอยางเต็มกําลัง คํา
วาจู มีความหมายวากรากเขาใสโดยไมร้ังรอ คําวาจวง มีความหมายวาทําจนสุดแขนดวยกําลังแรง 
ทั้ง 3 คําจึงมีความหมายสอดรับกันเปนอยางดี สวนคําวากระลึงกระลอก ใหความหมายวาขยับพระ
แสงของาวกลับไปกลับมา จึงใหภาพการกวัดแกวงอาวุธอยางคลองแคลวของกษัตริยทั้งสองได
อยางแจมชัด คําตางๆ ขางตนลวนเปนคําจินตภาพที่สื่อกิริยาอาการที่เคลื่อนไหวอยางเร็วและแรงของ
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ทั้งสมเด็จพระนเรศวรและพระมหาอุปราชา กวีบรรยายวาสมเด็จพระนเรศวรทรงสามารถตานการรุก
ของพระมหาอุปราชาไวได ขณะที่รบกันตัวตอตัวน้ันไมมีฝายใด เยง คือเกรงกลัวหรือออมฝมือแก
กันเลย ลักษณะการไกวกวัดของพระแสงของาวขณะสูรบของแตละพระองคจึงมีความงดงามอยางยิ่ง
การใชคําวาขุน กับกษัตริยทั้งสองเปนคําที่สื่อความวาทั้งสองมีสถานภาพที่ทัดเทียมกันและการใช 
คําวาขุนตอขุน ใหความหมายวาเปนการรบกันตัวตอตัว 
    เบื้องนั้นนฤนาถผู  สยามินทร 
   เบี่ยงพระมาลาผิน   หอนพอง 
   ศัสตราวุธอรินทร   ฤาถูก องคเอย 
   เพราะพระหัตถหากปอง   ปดดวยขอทรง 
    บัดมงคลพาหไท   ทวารตั ิ
   แวงเหวี่ยงเบีย่งเศียรสะบัด  ตกใต 
   อุกคลกุพลุกเงยงัด   คอคช เศิกแฮ 
   เบนบายหงายแหงนให   ทวงทอทีถอย 
 นอกจากจะรุกรบกันอยางวองไวแลว ยังใหภาพการหลบคมอาวุธไดอยางรวดเร็วอีกดวย 
ดังที่บรรยายวา สมเด็จพระนเรศวรทรงสามารถหลบคมอาวุธของพระมหาอุปราชาไดอยางคลองแคลว 
ทรงสามารถ เบี่ยง หลบได และใชขอทรงปดอาวุธของพระมหาอุปราชาไมใหถูกเปาหมายไดสําเร็จ 
มีการใชคําที่มาสนับสนุนเนื้อความดังกลาวนี้วาชางทรงของสมเด็จพระนเรศวรสามารถ แวง คือ
อาการที่เอ้ียวหัวหรืออวัยวะบางสวนโดยเร็วใหพนจากการถูกทํารายได และยังสามารถ เบี่ยง หัวหลบ
และสะบัด ชางอีกฝายหนึ่งใหหลุดออกจากตัวได มีการใชคําที่สื่อความหมายของการรบกันในเชิง
ประชิดติดพัน เชน การตอสูระหวางชางทรงของทั้งสองฝายโดยบรรยายวา อุกคลุกพลุกเงยงัด คําวา 
อุกคลุก ใหภาพชาง 2 เชือกที่รบติดพันกันโดยใชงางัดกันอยูไปมาอยางไมมีชางเชือกใดยอมแพ 
และมีการใชคําที่สื่อความวาเหตุการณบางเหตุการณเกิดขึ้นอยางกะทันหัน หรือฉับพลันทันที เชน 
สมเด็จพระนเรศวรสามารถเบี่ยงพระเศียรหลบคมอาวุธของพระมหาอุปราชาไดอยางเฉียดฉิว และ
ชางทรงของสมเด็จพระนเรศวรที่เบี่ยงหัวออกจากหัวชางของพระมหาอุปราชาได จนกระทั่งมีโอกาส
ไดลางและสามารถงัดหัวชางอีกฝายใหหงายแหงนและจําตองถอยออกไปไดสําเร็จ 
 งามสองสุริยราชล้ํา เลอพิศ นาพอ 
  พางพัชรินทรไพจิตร  ศึกสราง 

  ฤารามเริ่มรณฤทธิ ์  รบราพณ แลฤา 
  ทุกเทศทุกทศิอาง  อ่ืนไทไปเทียม 
  ในโคลงบทนี้กวีใชภาพพจนแบบอุปมาเพื่อชี้ใหเห็นความยิ่งใหญของขุนศึกทั้งสอง
ฝายกวีเปรียบยุทธหัตถีครั้งน้ีกับการทําสงครามระหวางพระอินทรผูเปนเทพที่ยิ่งใหญแหงสวรรคชั้น
ดาวดึงสกับไพจิตราสูรผูเปนเจาแหงอสูรพิภพ หรือเปรียบเสมือนการทําศึกสงครามระหวางพระราม
กับทศกัณฐกวีกลาวชมวาศึกยุทธหัตถีครั้งนี้ยิ่งใหญกวาสงครามยุทธครั้งนี้ยิ่งใหญกวาสงครามยุทธหัตถี
ครั้งใดๆ  
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 ลีลาการพรรณนาภาพการทําศึกยุทธหัตถีครั้งน้ีเปนไปอยางตอเน่ือง รวดเร็วและฉับไว 
แตเม่ือถึงโคลงบทที่พรรณนาภาพการสิ้นพระชนมของพระมหาอุปราชา กวีกลับพรรณนาภาพการ
เคลื่อนไหวชาตามลําดับขั้นตอนแบบคอยเปนคอยไป ลีลาที่ตัดกันนี้ทําใหภาพการสิ้นพระชนมของ
พระมหาอุปราชา แจมชัดและมีความสงางามแสดงใหเห็นวากวีใหเกียรติแกกษัตริยฝายศัตรูของชาติ
ไทยเชนกัน คลาดเคลื่อนไปจากเดิม เสนทางเดิมทัพก็ดี จํานวนไพรพลในกองทัพก็ดี ชื่อแมทัพและ
ชื่อชางในกองทัพก็ดี หรือเหตุการณที่สําคัญๆ ในเรื่องก็ดีลวนตรงตามเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตรทั้งสิ้น 
 จากการศึกษาพบวาวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพายทรงคุณคา ทั้งดานวรรณศิลปและใน
ดานเนื้อความผูอานจะไดรับรสจากเรื่องราว เห็นภาพเหตุการณชัดเจนจุดเดนของวรรณคดีคือการ
หยิบยกเหตุการณในประวัติศาสตรสมัยอยุธยามาสรางขวัญและกําลังใจใหกับประชาชนที่ยังคง
หวาดกลัวจากการเสียกรุงศรีอยุธยาดวยการกลาวถึงพระมหากษัตริย ผูทรงกลาหาญเพื่อปลอบขวัญ
ใหผูอานมีใจฮึกเหิม 
 
 1.4 เน้ือหาเรื่องลิลติตะเลงพาย (ตอนที่เรียนในหนังสือเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5) 
 

ลิลติตะเลงพาย  (เหตุการณทางกรุงหงสาวดี) 

๑(๖)๑  ราย ๕/๖ ฝายพระนครรามัญ ขัณฑเขตดาวอัสดง หงสาวดีบุเรศ รั่วรูเหตุบริหึง แหงเอิก      
อึงกิดาการ ฝายพสุธารออกทิศ วาอดิศวรกษัตรา มหาธรรมราชนรินทร เจาปถพินทรผานทวีป    
ดับชนมชีพพิราลัย เอารสไทนฤเบศ นเรศวรเสวยศวรรยา แจงกิจจาตระหนัก จ่ึงพระปนปกธาษตรี 
บุรีรัตนหงสา ธก็บัญชาพิภาษ ดวยมวลมาตยากร วานครรามินทร ผลัดแผนดินเปลี่ยนราช เยียววิวาท
ชิงฉัตร เพ่ือกษัตริยสองสู บรางรูเหตุผล ควรยาตรพลไปเยือน เตือนประยุทธเอาเปรียบ แมนไปเรียบ
เปนที โจมจูยี่ย่ําภพ เสนีนบนึกชอบ ระบอบเบื้องบรรหาร ธก็เอ้ือนสารเสาวพจน แตเอารสยศเยศ 
องคอิศเรศอุปราช ใหยกยาตราทัพ กับนครเชียงใหม เปนพยุหใหญหาแสน ไปเหยียบแดนปราจิน 
บุตรทานยินถอถอย ขอยผูขาบาทบงสุ โหรควรคงทํานาย ทายพระเคราะหถึงฆาต ฟงสารราชเอารส 
ธก็ผะชดบัญชา เจาอยุธยามีบุตร ลวนยงยุทธเชี่ยวชาญ หาญหักศึกบมิยอ ตอสูศึกบมิหยอน ไปพัก
วอนวาใช ใหธหวงธหาม แมนเจาครามเคราะหกาจ จงอยายาตรยุทธนา เอาพัสตราสตรี สวมอินทรีย
สรางเคราะห ธตรัสเยาะเยี่ยงขลาด องคอุปราชยินสาร แสนอัประมาณมาตยมวล นวลพระพักตร
ผองเผือด เลือดสลดหมดคล้ํา ช้ํากมลหมองมัว กลัวพระอาชญายอบ นอบประณตบทมูล ทูลลาไท
ลีลาศ ธก็ประกาศเกณฑพล บอกยุบลบมิหึง ถึงเชียงใหมตระบัด เรงแจงจัดจตุรงค ลงมาสูหงสา แลวธ
ใหหาเมืองออก บอกทุกแดนทุกดาว บอกทุกทาวทุกเทศ ทั่วทุกเขตทุกขอบ รอบสีมามณฑล ทราบ
นุสนธิ์ทุกแหง ตางตกแตงแสะสาร แสนยาหาญมหิมา คลาบรรลุเวียงราช แลสระพราศสระพรั่ง     
คั่งคับนับเหลือตรา ตางภาษาตางเพศ พิเศษสรรพแตงตน ขาศึกยลแสยงฤทธิ์ บพิตรธเทียบทัพหลวง 
โดยกระทรวงพยุบาตร จักยาตราตรูเชา เสด็จเขานิเวศไท เกรียมอุระราชไหม หมนเศราศรีสลายอยูนา        
             ๑

เลขนอกวงเล็บเปนเลขประจําบทประพันธเฉพาะหนังสือเรียนนี้เทานั้น  สวนเลขในวงเล็บเปน เลขประจําบท

ประพันธฉบับสมบูรณ 
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๒/๗   โคลง๒พระผาดผายสูหอง หาอนุชนวลนอง 
  หนุมหนาพระสนม 
๓/๘ ปวงประนมนบเกลา งามเสงียมเฟยมเฝา 
  อยูถาทูลสนอง    
๔/๙         กรตระกองกอดแกว เรียมจักรางรสแคลว 
  คลาดเคลาคลาสมร 
๕/๑๐ จําใจจรจากสรอย อยูแมอยาละหอย 
  หอนชาคืนสม  แมแล 

ฯลฯ 
 

(พระเจากรงุหงสาวดีประทานโอวาท) 
 

๖/๒๕   โคลง๓ภูบาลอ้ืนอํานวย  อวยพระพรเลศิลน  
  จงอยุธยอยาพน   แหงเง้ือมมือเทอญ พอนา    
๗/๒๖   โคลง๔จงเจริญชเยศดวย  เดชะ  
  ชาวอยุธยอยาพะ   พอได  
  จงแพพินาศพระ   วิริยภาพ พอนา  
  ชนะแดสองทานไท   ธิราชเจาจอมสยาม    
๘/๒๗         สงครามความเศิกซึ้ง  แสนกล  
  จงพออยายินยล   แตตื้น  
  อยาลองคะนองตน   ตามชอบ ทํานา  
  การศึกลึกเลหพ้ืน   ลอเลี้ยวหลอกหลอน    
๙/๒๘         จงแจงแหงเหตุเบื้อง  โบราณ  
  เปนประโยชนยุทธการ  กลาวไว  
  เอาใจทหารหาญ   เริงรื่น อยูนา  
  อยาระคนปนใกล   เกลือกกลัว้ขลาดเขลา    
๑๐/๒๙         หน่ึงรูพยุหเศิกไสร  สบสถาน  
  เจนจิตวิทยาการ   กาจแกลว  
  รูเชิงพิชัยชาญ   ชุมคาย ควรนา  
  อาจจักรอนรณแผว   แผกแพพังหนี    
๑๐/๒๙        หน่ึงรูบําเหน็จให  ขุนพล  
  อันสมรรถมือผจญ   จืดเสี้ยน  
  อยาหยอนวิริยะยล   อยางเกียจ  
  แปดประการกลเที้ยร  ถองแททางแถลง    
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๑๑/๓๐        จงจําคําพอไซร   สั่งสอน  
  จงประสิทธิ์สมพร   พอให  
  จงเรืองพระฤทธิ์รอน  อริราช  
  จงพอลุลาภได   เผด็จดาวแดนสยาม 

ฯลฯ 
 

(พระมหาอุปราชารําพันถึงนาง) 
 

๑๓(๗๙)    โคลง๔ มาเดียวเปลีย่วอกอา   อายสู 
  สถิตอยูเอองคดู     ละหอย 
  พิศโพนพฤกษพบ ู    บานเบิก  ใจนา 
  พลางคะนึงนุชนอย    แนงนอยนวลสงวน 
      ฯลฯ 
 

๑๔(๘๖)  สลัดไดใดสลัดนอง   แหนงนอน  ไพรฤา 
  เพราะเพื่อมาราญรอน    เศกไสร 
  สละสละสมร     เสมอชื่อ  ไมนา 
  นึกระกํานามไม     แมนแมนทรวงเรียม 
      ฯลฯ 
 

๑๕(๘๘)  สายหยุดหยุกลิ่นฟุง   ยามสาย 
  สายบหยุดเสนหหาย    หางเศรา 
  กี่คืนกี่วันวาย     วางเทวษ  ราแม 
  ถวิลทุกขวบค่าํเชา    หยุดไดฉันใด 
      ฯลฯ 

(ลางรายของพระมหาอุปราชา) 
 

๑๖(๑๔๐)  พระฝนทุกขเทวษกล้ํา   แกลครวญ 
  ขับคชบทจรจวน     จักเพล 
  บรรลุพนมทวน     เถื่อนที่  น้ันนา 
  เหตุอนาถหนักเอ    อาจใหชนเห็น 
๑๗(๑๔๑)  เกิดเปนหมอกมืดหอง   เวหา  หนเฮย 
  ลมชื่อเวรัมภา     พัดคลุม 
  หวนหอบหักฉัตรา    คชขาด  ลงแฮ 
  แลธุลีกลัดกลุม     เกลื่อนเพ้ียงจักรผัน 
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๑๘(๑๔๒)  พระพัลนเห็นเหตุไซร   เสียวดวง  แดเลย 
  ถนัดดั่งภูผาหลวง    ตกตอง 
  กระหมากระเหมนทรวง    สั่นซีด  พักตรนา 
  หนักหฤทัยทานรอง    เรียกใหโหรทาย 
๑๙(๑๔๓)  ทั้งหลายลวนจบแจง   เจนไสย  ศาสตรแฮ 
  เห็นตระหนักแนใน    เหตุหาว 
  จักทูลบทลูไท     เกรงโทษ  ทานนา 
  เสนอแตดีกลบราว    เกลื่อนรายกลายดี 
๒๐(๑๔๔)  เหตุน้ีผิวเชาชัว่    ฉุกเข็ญ 
  เกิดเม่ือยามเย็นดี    ดอกไท 
  อยาขุนอยาลําเค็ญ    ใจเจ็บ  พระเอย 
  พระจักลุลาภได     เผด็จเสี้ยนศึกสยาม 
      ฯลฯ 

 (พระมหาอุปกราชารําพึงถึงพระบิดา) 
 

๒๑(๑๕๐)  สระเทินสรทกแท   ไทถวลิ  อยูเฮย 
  ฤาใครคลายใจจินต    จืดสรอย 
  คํานึงนฤบดินทร    บิตุเรศ  พระแฮ 
  พระเรงลานละหอย    เทวษไหโหยหา 
๒๒(๑๕๑)  อาจอมจักรพรรดิผู   เพ็ญยศ 
  แมพระเสียเอารส    แกเสี้ยน 
  จักเจ็บอุระระทด     ทุกขใหญ  หลวงนา 
  ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน    ห่ันกลิ้งไกลองค 
๒๓(๑๔๒)  ณรงคนเรศวรดาว   ดัสกร 
  ใครจักอาจออกรอน    รบสู 
  เสียดายแผนดินมอญ    พลันมอด  มวยแฮ 
  เหตุบมีมือผู     อ่ืนตานทานเข็ญ 
๒๔(๑๕๓)  เอ็นดูภูเรศเจา    จอมถวัลย 
  เปลี่ยวอุระราชรัน-    ทดแท 
  พระชนมชราครัน    ครองภพ  พระเอย 
  เกรงบพิตรจักแพ    เพลี่ยงพล้ําศกึสยาม 
๒๕(๑๕๔)  สงครามครานี้หนัก   ใจเจ็บ  ใจนา 
  เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ   อกโอ 
  ลูกตายฤใครเก็บ    ผีฝาก  พระเอย 
  ผีจักเทงที่โพล     ที่เพลใครเผา 
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๒๖(๑๕๕)  พระเนานัคเรศอา   เอองค 
  ฤาบมีใครคง     คูรอน 
  จักริจักเริ่มรงค     ฤาลุ  แลวแฮ 
  พระจักขุนจักขอน    จักแคนคับทรวง 
๒๗(๑๕๖)  พระคุณตวงเพียบพ้ืน   ภูวดล 
  เต็มตรลอดแหลงบน    บอนได 
  พระเกิดพระกอชนม    ชุบชีพ  มานา 
  เกรงบทันลูกได     กลับเตาตอบสนอง 
      ฯลฯ 

(พระสุบินและพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวร) 
 
๒๘(๒๐๑)   เทวัญแสดงเหตุให   สังหร  เห็นแฮ 
  เห็นกระแสสาคร     หลั่งลน 
  ไหลลบวนาดอน     แดนตก  ทิศนา 
  พระแตเพงฤาพน    ที่นํ้านองสาย 
๒๙(๒๐๒)  พระกรายกรยางเยื้อง   จรลี 
  ลุยมหาวาร ี     เรี่ยวกวาง 
  พอพานพะกุมภีล    หน่ึงใหญ  ไสรนา 
  โถมปะทะเจาชาง    จักเคี้ยวขบองค 
๓๐(๒๐๓)  พระทรงแสงดาบแกว   กับกร 
  โจมประจัญฟนฟอน    เฟองน้ํา 
  ตางฤทธิ์ตางรบรอน    ราญชีพ  กันแฮ 
  สระทานทุกถิน่ทาถ้ํา    ทงทองชลธ ี
๓๑(๒๐๔)  นฤบดีโถมถีบสู    ศึกธาร 
  ฟอนฟาดสุงสุมาร    มอดมวย 
  สายสินธุซ่ึงนองพนานต    หายเหือด  แหงแฮ 
  พระเรงปรีดาดวย    เผด็จเสี้ยนเศกิกษัย 
๓๒(๒๐๕)  ทันใดดิลกเจา    จอมถวัลย 
  สรางผทมถวลิฝน    หอนรู 
  พระหาพระโหรพลัน    พลางบอก  ฝนนา 
  เร็วเรงทายโดยกระทู    ที่ถอยตูแถลง 
๓๓(๒๐๖)  พระโหรเห็นแจงจบ   ในมูล  ฝนแฮ 
  ถวายพยากรณทูล    แดไท 
  สุบินบดินทรสรู     ฝนใฝ น้ันฤา 
  หากเทพสังหรให    ธิราชรูเปนกล 



         16 

๓๔(๒๐๗)  นุสรณซ่ึงนานน้ํา   นองพนา  สณฑเฮย 
  หนปจฉิมทิศา     ทวมไซร 
  คือทัพอริรา     มัญหมู  น้ีนา 
  สมดั่งลักษณฝนไท    ธเรศนั้นอยาแหนง 
๓๕(๒๐๘)  เหตุแสดงแหงราชพอง   ภัยชลา 
  ไดแกอุปราชา     เชษฐผู 
  สงครามซึ่งเสด็จครา    น้ีใหญ  หลวงแฮ 
  แทจักถึงยุทธสู     ศึกชางสองชน 
๓๖(๒๐๙)  ซ่ึงผจญอริราชดวย   เดชะ 
  เพ่ือพระเดโชชนะ    ศึกน้ํา 
  คือองคอมิตรพระ    จักมอด  เมือเฮย 
  เพราะพระหัตถหากห้ํา    ห่ันดวยขอคม 
๓๗(๒๑๐)  เบื้องบรมขัตติยทองทอง   แถวธาร 
  พระจักไลลุยลาญ    เศิกไสร 
  ริปูบรอราญ     ฤทธิ์ราช  เลยพอ 
  พระจักชาญชเยศได    ด่ังทาวใฝฝน 

๓๘(๒๑๑) 
โคลง ๒

ครั้นบดินทรดาลได   สดับพยากรณไท 

  ธิราชแผวพูนเกษม     
๓๙(๒๑๒)  เปรมปรีด์ิปราโมทยแท   เพราะพระโหรหากแก 
  กลาวตองตามฝน 
๔๐(๒๑๓)  พระพลันทรงเครื่องตน   งามประเสริฐเลิศลน 
  แหลงหลาควรชม   ชื่นนา    
๔๑(๒๑๔)  สมเด็จอนุชานองแกว   ทรงสุภาภรณแพรว 
  เพริศพรอมเพราตา  ยิ่งแฮ 

๔๒(๒๑๕) 
ราย

 สองขัตตยิายุรยาตร  ยงัเกยราชหอทัพ  ขุนคชขับชางเทียบ  ทวยหาญเพียบ 

แผนภู  ดูมหิมาดาดาษ  สระพราศพรอมโดยขบวน  องคอดิศวรสองกษัตริย  คอยนฤขัตรพิชัย    
บัดเดี๋ยวไททฤษฎี  พระศรสีารีริกบรมธาตุ  ไขโอภาสโศภิต  ชวงชวลิตพางผล  สมเกลี้ยงกลกกุอง  
ฟองฟาฝายทักษิณ  ผินแดงวงตรงทัพ  นับคํารบสามครา เปนทักษณิาวรรตเวียน  วายฉวัดเฉวยีน
อัมพร  ผานไปอุดรโดยดาว  พลางบพิตรโททาว  ทานตั้งสดุดี  อยูนา 

ฯลฯ 
(ชางทรงสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถฝาเขาไปในกองทัพขาศึก) 
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๔๓(๒๘๙) 
ราย

 เคลื่อนพลตามเกล็ดนาค ตากเต็มทงแถวเถื่อน เกลื่อนกลนแสนยาทัพ ถับปะทะ

ไพรินทร สวนหัสดินอุภัย เจาพระยาไชยานุภาพ เจาพระยาปราบไตรจักร ตรับตระหนักสําเนียง  
เสียงฆองกลองปนศึก อึกเอิกกองกาหล เรงคํารนเรียกมัน ชันหู ชูหางเลน แปรนแปรแลคะไขว  
บาทยางใหญดุมดวน ปวนกิริยาราเริง บําเทิงมัน ส่ําแสะสารแสนยา ขวาซายแซงหนาหลัง ทั้ง
ทวยพลตนขุน  ถวนทุกมุลมวลมาตย  ยาตลบทันโททาว  ดาวศึกสูสองสาร  ราญศึกสูสองไท  ไรพิริยะ
แหหอม พรอมแตกลางควาญคชพมาดาดื่น เดินดุจคลื่นคลาฟอง นองนานในอรรณเวศ ตรัส
ทอดพระเนตรเนืองบร ไลโรมรอนทวยสยาม หลามเหลือหลั่งคั่งคับ ซับซอนแทรกสับสน ยลบเปนทัพ
เปนกองธก็ไสสองสารทรง ตรงเขาถีบเขาแทง ดวยแรงมันแรงกาย หงายงาเสยสารเศิก เพิกพังพาย  
บายตน ปนประไปไขวควาง ชางศึกกไดกลิ่นมัน หันหัวหกตกกระหมา บากันเลี่ยงกันหลบพมามอญ
ตายกลาด ขาศึกสาดปนโซรม โรมกุทัณฑธนู ดูด่ังพรรษาซอง ไปตกตองตนสารธุมาการเกิดกระลบ  
อบอลเวงฟากฟา  ดูบรูจักหนา  หน่ึงสิ้นแสงไถง  แลนา 
 
๔๔(๒๙๐)    โคลง๔  จ่ึงไทเทเวศอาง   สมมุติ 
  ม่ิงมหิศวรมกุฎ     เกศหลา 
  เถลิงภพแผนอยุธ-    ยายิ่ง  ยศแฮ 
  แสดงพระเดชฟุงฟา    เฟองดาวดินไหว 
๔๕(๒๙๑)  ภูวไนยผายโอษฐอ้ืน   โชยงการ 
  แกเทพทุกถิ่นสถาน    ฉชั้น  
  โสฬสพรหมพิมาน    กมลาสน  แลนา 
  เชิญชวยชุมโสตชั้น    สดับถอยตูแถลง 
๔๖(๒๙๒)  ซ่ึงแสรางรังสฤษฎให   มาอุบัติ 
  ในประยูรเศวตฉัตร    สืบเชื้อ 
  หวังผดุงบวรรตัน    ตรัเยศ  ยืนนา 
  ทํานุกพระศาสนเกื้อ    กอสรางแสวงผล 
๔๗(๒๙๓)  กลใดไปชวยแผว   นภา  ดลฤา 
  ใสสรวางธุมา     มืดมวย 
  มลักเล็งเหลาพาธา    ทวยเศิก  สมรแฮ 
  เห็นตระหนักเนตรดวย    ด่ังน้ีแหนงฉงาย 
๔๘(๒๙๔)  พอวายวรวากยอาง   โอษฐพระ 
  ดาลมหาวาตะ     ตื่นฟา 
  ทรหึงทรหวลพะ-    พานพัด  หาวแฮ 
  หอบธุมางคจางจา    จรัสดาวแดนสมร 
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๔๙(๒๙๕)  ภูะรเมิลอมิตรไท   ธํารง  สารแฮ 
  ครบสิบหกฉตัรทรง    เทริดกลา 
  บจวนบจวองค     อุปราช  แลฤา 
  พลางเรงขับคชเตา    แตตั้งตาแสวง 
๕๐(๒๙๖)    โดยแขวงขวาทิศทาว   ทฤษฎี  แลนา 
  บัด  ธ  เห็นขุนกรี    หน่ึงไสร 
  เถลิงฉตัรจัตุรพิรีย    เรียงคั่ง  ขูเฮย 
  หนแหงฉายาไม     ขอยชี้เฌอนาม 
๕๑(๒๙๗)  ปนสยามยลแททาน   คะเนนึก  อยูนา 
  ถวิลวาขุนศึกสํา-    นักโนน 
  ทวยทัพเทียบพันลึก    แลหลาก  หลายแฮ 
  ครบเครื่องอุปโภคโพน    เพงเพ้ียพิศวง 
๕๒(๒๙๘)   โคลง๒ สองสุริยพงศผานหลา   ขับคเชนทบายหนา 
  แขกเจาจอมตะเลง  แลนา      
๕๓(๒๙๙)  ไปเกรงประภาพเทาเผา   พักตรทานผองฤาเศรา 
  สูเสี้ยนไปหนี  หนานา 
๕๔(๓๐๐)  ไพรีเรงสาดซอง    โซรมปนไฟไปตอง 
  ตื่นเตาแตกฉาน  ผานนา 

(ยุทธหัตถี  และชัยชนะของไทย) 
๕๕(๓๐๑)    โคลง๔  นฤบาลบพิตรเผา   ภูวนา  ยกแฮ 
  ผายสิหนาทกถา     ทานพรอง 
  ไพเราะราชสภุา     ษิตสื่อ  สารนา 
  เสนอบมีขอของ     ขุนแคนคําไข 
๕๖(๓๐๒)  อาไทภูธรเรศหลา   แหลงตะเลง  โลกฤา 
  เผยพระยศยนิเยง    ยานแกลว 
  สิบทิศทั่วลือละเวง    หวั่นเดช  ทานนา 
  ไปเริ่มรอฤทธิแ์ผว    เผือดกลาแกลนหนี 
๕๗(๓๐๓)  พระพ่ีพระผูผาน    ภพอุต- ดมเอย 
  ไปชอบเชษฐยืนหยุด    รมไม 
  เชิญราชรวมคชยุทธ    เผยอเกียรติ  ไวแฮ 
  สืบกวาสองเราไสร    สุดสิ้นฤามี 
๕๘(๓๐๔)  หัสดีรณเรศอาง    อวสาน  น้ีนา 
  นับอนาคตกาล     หอนฟอง 
  ขัตติยายุทธบรรหาร    คชคู  กันแฮ 
  คงแตเผือพ่ีนอง     ตราบฟาดินกษัย 
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๕๙(๓๐๕)  ไวเปนมหรสพซอง   สุขศานติ ์
  สําหรับราชสําราญ    เริ่มร้ัง 
  บําเทิงหฤทัยบาน    ประดิยุทธ  น้ันนา 
  เสนอเนตรมนษุยตั้ง    แตหลาเลอสรวง 
๖๐(๓๐๖)  ปวงไทเทเวศทั้ง    พรหมาน 
  เชิญประชุมในสถาน    ที่น้ี 
  ชมชื่นคชรําบาญ    ตูตอ  กันแฮ 
  ใครเชี่ยวใครชาญชี ้    ชเยศอางอวยเฉลิม 
๖๑(๓๐๗)  หวังเริ่มคุณเกยีรติกอง   กลางรงค 
  ยืนพระยศอยูคง     คูหลา 
  สงครามกษัตริยทรง    ภพแผน  สองฤา 
  สองราชรอนฤทธิ์รา    เรื่องรูสรเสริญ 
๖๒(๓๐๘)  ดําเนินพจนพากยพรอง   พรรณนานา 
  องคอัครอุปราชา    ทานแจง 
  กอบเกิดขัตตยิมา-    นะนึก  หาญเฮย 
  ขับคชเขายทุธแยง    ดวนดวยโดยถวิล 
๖๓(๓๐๙)  หัสดินปนธเรศไท   โททรง 
  คือสมิทธิมาตงค     หน่ึงอาง 
  หน่ึคือคิริเมขลมง-    คลอาสน  มารเอย 
  เศียรสายหงายงาควาง    ไขวแควงแทงโถม 
๖๔(๓๑๐)  สองโจมสองจูจวง   บํารู 
  สองขัดติยสองขอชู    เชิดด้ํา 
   กระลึงกระลอกดู    ไววอง  นักนา 
  ควาญขบัคชแขงค้ํา    เขนเขี้ยวในสนาม 
๖๕(๓๑๑)  งามสอสุริยราชล้ํา   เลอพิศ  นาพอ 
  พางพัชรินทรไพจิตร    ศึกสราง 
  ฤารามเริ่มรรฤทธิ ์    รบราพณ  แลฤา 
  ทุกเทศทุกทศิอาง    อ่ืนไทไปเทียม 
๖๖(๓๑๒)  ขุนเสียมสามรถตาน   ขุนตะเลง 
  ขุนตอขุนไปเยง     หยอนหาว 
  ยอหัตถเทิดลบองเลบง    อังกุศ  ไกวแฮ 
  งามเรงงามโททาว    ทานสูศึกสาร 
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๖๗(๓๑๓)  คชยานขตัตเิยศเบื้อง   ออกถวัลย 
  โถมปะทะไปทัน     เหยียบยั้ง 
  สารทรงราชรามัญ    ลงลาง  แลนา 
  เสยสายทายทนัตทั้ง    คูค้ําคางเขิน 
๖๘(๓๑๔)  ดําเนินหนุนถนัดได   เชิงชิด 
  หนอนเรนทรทิศ     ตกดาว 
  เสด็จแสดงวราฤทธิ ์    รํารอน  ขอแฮ 
  ฟอนฟาดแสงของาว    อยูเพ้ียงจักรผัน 
๖๙(๓๑๕)  เบื้องนั้นนฤนาถผู   สยามมนิทร 
  เบี้ยงพระมาลาผิน    หอนพอง 
  ศัตราวุธอรินทร     ฤาถูก  องคเอย 
  เพราะพระหัตถหากปอง    ปดดวยขอทรง 
๗๐(๓๑๖)  บัดมงคลพาหไท    ทวารตั ิ
  แวงเหวี่ยงเบีย่งเศียรสะบัด   ตกใต 
  อุกคลุกพลุกเงยงัด    คอคช  เศิกแฮ 
  เบนบายหงายแหงนให    ทวงทอทีถอย 
๗๑(๓๑๗)  พลอยพล้ําเพลียกถาทาน  ในรณ 
  บัดราชฟาดแสงพล-    พายฟอน 
  พระเดชพระแสดงดล    เผด็จคู  เข็ญแฮ 
  ถนัดพระอังสาขอน    ขาดดาวโดยขวา 
๗๒(๓๑๘)  อุรารานราวแยก    ยลสยบ 
  เอนพระองคลงทบ    ทาวดิ้น 
  เหนือคอคชซอนซบ    สังเวช 
  วายชวิาตมสดุสิ้น    สูฟาเสวยสวรรค 
      ฯลฯ 

(สมเด็จพระวนัรัตสดุดีสมเด็จพระนเรศวร) 
 

๗๓(๓๕๗)  พระตรีโลกนาถแผว   เผด็จมาร 
  เฉกพระราชสมภาร    พ่ีนอง 
  เสด็จไรพิริยะราญ    อรินาศ   ลงนา 
  เสนอพระยศยินกอง    เกียรติทาวทกุภาย 
๗๔(๓๕๘)  ผิวหลายพยุหยุทธรา   โรมรอน 
  ชนะอมิตรมวลมอญ    ม่ัวมลาง 
  พระเดชบดาลขจร    เจริญฤทธิ์  พระนา 
  ไปทั่วธเรศออกอาง    เอิกฟาดินไหว 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
 2.1 ความหมายของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  ชุดการเรียนดวยตนเองหรือชุดการสอน คือ สื่อการเรียนหลายอยางประกอบกันจัดเขาไว
ดวยกันเปนชุด เรียกวา สื่อประสมเพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีชื่อหลาย
อยางเชน Learning Package, Instructional Package หรือ Instructional Kits บุญชม ศรีสะอาด 
(2537: 95) มีผูใหความหมายของชุดการเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองไวอีกหลายทาน ดังน้ี 
  วิชัย วงษใหญ (2525: 17) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนรูปแบบการเรียน
รายบุคคลที่ผูเรียนมีอิสระในการเรียน เปนผูนําตนเองและเปนกระบวนการพัฒนาที่มุงเนนคุณคา
ของคน คือ การตดัสินใจ การตัดสินคุณคาและการกระทําดวยตนเอง มีการจัดหนวยการเรียนกระทํา
อยางเปนระบบ มีการใชสื่อการเรียนแบบสื่อประสมและการประเมินเปนรายบุคคล เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กําหนดไว ไมนําไปเปรียบเทียบกับบุคคลหรือกับกลุมอ่ืน 
  นิพนธ  ศุขปรีดี (2525: 74–75) ไดกลาววา ชุดการเรียนการสอนสําหรับเรียนดวยตนเอง  
คือการรวบรวมสื่อการเรียนการสอนดวยความสะดวกเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
ชุดการเรียนการสอนจะตองประกอบดวยสื่อตางๆ ที่ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนโดยอาจจะเปนสื่อหลาย
อยางตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก 
  1.  ใชสื่อตรงจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
  2.  เหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียน 
  3.  เหมาะสมกับลักษณะการตอบสนองของผูเรียนที่คาดหวังวาจะไดรับ 
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530: 17) กลาววา ชุดการเรียนจัดวา เปนสื่อประสม (Multi-media) 
จัดไวเปนชุดๆ บรรจุในซอง กลองหรือกระเปา ในการสรางจะใชวิธีระบบเปนหลัก จึงทําใหม่ันใจได
วาชุดการเรียนจะชวยใหผูเรียนไดรับความรู 
  วิภาภรณ เตโชชัยวุฒิ (2533: 17-18) ไดกลาวถึงชุดการเรียนดวยตนเองวาชุดการ
เรียนดวยตนเองเปนสื่อการเรียนสําเร็จรูปที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนที่ระบุไว
ในชุด โดยพึ่งครูนอยที่สุด ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุด โดยพึ่งครู
นอยที่สุด ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งในการฝกให
ผูเรียนรูจักพึ่งตนเองในการศึกษาหาความรู 
  ยุพิน พิพิธกุล (2537: 176) ไดใหความหมายของชุดการเรียนดวยตนเองวา เปนชุด
การเรียนดวยตนเองที่ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในชุดการเรียนดวยตนเองนั้นประกอบดวย บัตรคําสั่ง 
บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงานพรอมเฉลย บัตรทดสอบพรอมเฉลย ในชุด
การเรียนดวยตนเองนี้จะมีสื่อการเรียนไวพรอมเพ่ือใหผูเรียนใชประกอบการเรียนเร่ืองนั้นๆ 
  บัญชา นิยมแกว (2540: 4) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชสื่อ
หลายๆ อยาง เชน ภาพโปรงใส รูปภาพ เปนตน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของครูและการเรียนของ
ผูเรียน เพราะสื่อประสมที่จัดไวเปนระบบการแปรเปลี่ยนกิจกรรม และชวยรักษาระดับความสนใจ
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ของผูเรียนตลอดเวลา ชวยสงเสริมการเรียนและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ชวยขจัด
ปญหาขาดแคลนครู ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนการสอน ชวยใหครูวัดผลได
ตรงตามจุดมุงหมาย 
  ดวน (Duane. 1973: 169) กลาวถึงชุดการเรียนวา เปนการเรียนรายบุคคล (Individual  
Instruction) อีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดสัมฤทธิผลทางการเรียนตามเปาหมายนักเรียน
จะเรียนไปตามอัตราความสามารถ  และความตองการของตนเอง 
  มัวร (Moor. 1974: 24) กลาวถึงชุดการเรียนวา เปนการศึกษารายบุคคลที่เปนระเบียบที่
นักเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเน่ืองกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสื่อและกิจกรรมที่
กําหนดไว 
  เวบเบอร (Webber. 1997: 329) ไดกลาวถึงชุดการเรียนดวยตนเองไววา การเรียน
จากชุดการเรียนดวยตนเองนั้นผูเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนดวยตนเอง
ตลอดเวลา ดังนั้น ถาผูเรียนยังเปนเด็กเล็กที่ยังขาดวุฒิภาวะและวินัยในตนเองแลว ยอมสงผลใหเกิด
การเรียนที่ไรประสิทธิภาพ เพราะเด็กอาจยังไมเขาใจวัตถุประสงคในการเรียน ไมเขาใจคําสั่งของ
งานที่ทํา หรือขาดการมีสวนรวมในการเรียน เน่ืองจากมีความสนใจระยะสั้นจึงทําใหเกิดความเบื่อ
หนายในการเรียน 
  โดยสรุป ชุดการเรียนเปนการรวบรวมสื่อหลายรูปแบบ ใหนักเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดตามความสามารถ ตามความตองการของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมาย  
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียน โดยมีครูมีผูชี้แนะใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปญหาในชุดการเรียน 
 
 2.2 หลักการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
  การนําระบบชุดการเรียนมาใชในระบบการศึกษานั้นมีผูเสนอแนวคิดไวหลากหลาย
เชน (สันทัด  ภิบาลสุข; และพิมพใจ  ภิบาลสุข. 2525: 193–195) กลาวไวดังน้ี 
  1.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตางระหวางบุคคลตามหลักจิตวิทยานักเรียนมี
ความแตกตางกันในดานตางๆ อาทิ เชน ความสามารถ สติปญญา ความตองการ ความสนใจ  รางกาย  
อารมณ  สังคม และอ่ืนๆ นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยา มาประยุกตใชในการเรียนการสอน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการสอนรายบุคคล หรือ
การศึกษาตามเอกัตภาพ การศึกษาโดยเสรีและการศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงลวนแตเปนวิธีการสอนที่เปด
โอกาสใหนักเรียน มีอิสระในการเรียนตามสติปญญาความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูคอย
แนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 
  2. แนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนการเรียนการสอนไปจากเดิม การเรียนการสอนแตเดิม
ที่เคยยึดครูเปนแหลงความรูหลักในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนการจัดประสบการณใหนักเรียนดวยตนเอง 
โดยแหลงความรูจากสื่อการสอนแบบตางๆ ซึ่งประกอบดวย วัสดุอุปกรณ และวิธีการ การนําสื่อ 
การสอนมาใชจะตองจัดใหตรงเนื้อหาและประสบการณตามหนวยการสอนของวิชาตางๆ โดยนิยม
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จัดในรูปของการเรียน การเรียนดวยวิธีน้ีครูจะชวยถายทอดความรูใหนักเรียนเพียงหนึ่งในสามของ
เนื้อหาทั้งหมด สวนอีกสองในสามนักเรียนจะศึกษาดวยตนเองจากที่ครูเตรียมไวใหในรูปของชุด 
การเรียนและครูชี้ทางให 
  3. แนวคิดในเรื่องการใชสื่อการสอนตางๆ ไดเปลี่ยนและขยายตัวออกไป ในอดีตนั้น
การผลิตและการใชสื่อการสอนมักออกมาในรูปตางคนตางผลิต ตางคนตางใชเปนสื่อเด่ียวๆ มิไดมี
การจัดระบบการใชสื่อการสอนมักออกมาในรูปตางคนตางผลิต และใชเปนแหลงความรูสําหรับนักเรียน
แทนการใชครูเปนผูถายทอดความรูใหแกนักเรียนตลอดเวลา แนวโนมใหมจึงเปนการผลิตสื่อการสอน
แบบประสมใหเปนชุดการเรียน อันจะมีผลตอการใช จากการใชสื่อ เพ่ือชวยครูสอน คือ ครูเปนผูหยิบ
อุปกรณตางๆ มาเปนสื่อการใชสื่อการสอน เพ่ือชวยนักเรียน คือ ใหนักเรียนหยิบและใชสื่อการสอน
ตางๆ ดวยตัวของนักเรียนเองโดยอยูในรูปของชุดการเรียน 
  4.  แนวคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียน
กับสภาพแวดลอมในอดีตความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียนมีลักษณะเปนทางเดียว 
คือ ครูเปนผูนํา และนักเรียนเปนผูตาม ครูมิไดเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 
  5.  แนวคิดในการนําจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู โดยจัด
สภาพออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียน
โดยสรุป ชุดการเรียนจะเปดโอกาสใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง เปดโอกาสให
นักเรียนแสดงความเห็นอยางเสรี จัดประสบการณใหนักเรียน ดวยการใชแหลงความรูจากนวัตกรรม
ตางๆ การจัดสภาพการณที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูน้ี จึงนาจะชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความรับผิดชอบของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพขึ้น 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (บุญเกื้อ บุญหาเวช. 2550: 67–68; อางอิงจาก ชัยยงค พรหมวงศ.  
2520. สื่อการสอน. หนา 119–120) ไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการในการนําเอาชุดการเรียนดวยตนเอง
มาใชในระบบการศึกษาไว 5 ประการ คือ 
  1. การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล โดยคํานึงถึงความตองการความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนเปนรายบุคคลและ
การศึกษาดวยตนเองซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามระดับสติปญญา ความ
สนใจ และความสามารถของตนเอง โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 
  2.  ความพยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม จากการยึดครูเปน
หลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดศึกษาจากแหลงการเรียนรูจากสื่อ หรือวิธีการตางๆ 
ดวยตนเอง โดยจะตองมีการจัดสื่อใหตรงกับเน้ือหาและประสบการณตามหนวยการเรียนในรูปแบบ
ของชุดการเรียนดวยตนเอง ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนกับครูเพียง 1 ใน 4 สวน ซ่ึงผูเรียนจะตองเรียนรูเอง 
3 สวน 
  3. การใชสื่อการสอนไดเปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไป โดยเปลี่ยนแปลงจากการ
นําสื่อที่มีการผลิตตามกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนสื่อที่ครูใชในการชวยสอน มาผสมผสานกันใหเหมาะสม
และใชเปนแหลงการเรียนรูสําหรับผูเรียนแทนการใชครูเปนผูถายทอดความรู ผูเรียนสามารถหยิบ
และใชสื่อการสอนไดดวยตนเองโดยสื่อดังกลาวจะอยูในรูปของชุดการเรียนดวยตนเอง 
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  4.  ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับสภาพแวดลอม  
เน่ืองจากความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนไปตามรูปแบบของผูสอนเปนผูนําและผูเรียนเปน
ผูตาม ผูเรียนไมมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น หรือการทํางานเปนกลุมเพื่อปรึกษากันระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ซ่ึงมีผลตอการทํางานเปนกลุมของผูเรียนในอนาคต จึงตองมีการนํากระบวนการ
กลุมสัมพันธเขามาใชในการจัดระบบการผลิตสื่อในรูปของ ชุดการเรียนดวยตนเอง 
  5.  การจัดสภาพสิ่งแวดลอมการเรียนรูไดยึดหลักจิตวิทยาการเรียนมาใชโดยจัด
สภาพการณออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมดวยตนเอง มีโอกาสทราบผลการตัดสินใจของตนเองวาถูกหรือผิด สรางแรงเสริมใหกับผูเรียน
เกิดความภาคภูมิใจและรูจักเรียนรูไปตามขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของผูเรียนโดย
ไมถูกบังคับ เครื่องมือที่สําคัญที่ใชในการชวยใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทางคือการสอนแบบโปรแกรม
และการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
  ธีรชัย  ปูรณโชติ (2537: 40) ไดอาศัยแนวความคิดในการสราง ชุดการเรียนดวยตนเอง
จากหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner) และธอรนไดค (Thorndike) โดยสรุปได 
ดังน้ี 
  ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner) ที่นํามาเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียน
ดวยตนเอง คือ 
  1.   เง่ือนไขของการตอบสนอง ไดแก การเสริมแรง หรือการไมเสริมแรง เม่ือผูเรียน
ไดทําการตอบสนอง 
  2.  การเสริมแรง การเสริมแรงเปนสิ่งที่สําคัญตอพฤติกรรมที่ดีควรไดรับรางวัลหรือการ
เสริมแรง สวนพฤติกรรมที่ไมดีก็ไมนาจะสนับสนุนใหเกิดขึ้นอีกตอไป โดยละเวนมิใหเกิดการเสริมแรงนั้น 
ในการเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง การรูผลการเรียนหรือรูคําตอบ เปนตัวเสริมแรงอยางหนึ่ง 
และในการเสริมแรงนั้น จะตองกระทําทันทีทันใด 
  3.  การดัดรูปพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรูบางอยางจะมีความซับซอนมาก 
ประกอบดวยขั้นตางๆ ตอเน่ืองกันไป การดัดรูปพฤติกรรมก็คือตองรูวาขั้นสุดทายนั้นเปนอะไร แลว
จึงเสริมแรงแตละขั้นไปเรื่อยๆ ตั้งแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทายใหเปนไปในทางที่ตองการ 
  ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) ที่นํามาใชเปนแนวทางในการสรางชุด
การเรียนดวยตนเอง คือ 
  1. กฎแหงผล คือ การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง ถาผูเรียนตอบสนอง
แลวไดรับผลที่สมประสงค การตอบสนองนั้นๆ ก็มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีก ตรงกันขามถาผูเรียน
ตอบสนองแลวไดรับความไมสบายใจ ความไมสมประสงค การตอบสนองนั้นก็มีแนวโนมวาจะไม
เกิดขึ้นอีก 
  2.  กฎแหงการฝกหัด คือ การที่บุคคลไดมีโอกาสไดกระทําซ้ําๆ ในพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง จําทําใหพฤติกรรมนั้นๆ สมบูรณยิ่งขึ้น 
  3.   กฎแหงความพรอม คือ การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเม่ือผูเรียนพรอมที่จะเรียน 
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   นิรมล  ศตวุฒิ (2526: 14) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนยอมอยูบน
รากฐานปรัชญา ดังตอไปน้ี 
  1. ในการจัดการเรียนการสอน จะตองใหสอดคลองกับบุคลิกภาพ ความสามารถ และ
ความตองการที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล 
  2. นักเรียนมีโอกาสไดรับความรูหลายๆ ทางและจะรูลวงหนาวา เขาจะตองทําอะไร
และจะไดรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนดวยวิธีใด มีสวนรวมในกิจกรรม และประเมินผลตัวเอง
ใชเวลาในการเรียนอยางเพียงพอจนประสบความสําเร็จในการเรียน เพ่ือวาจะไมตองพบกับความ
ผิดหวัง และไดรับการสนับสนุนในดานกําลังใจ 
  3. ครูจะตองจัดใหนักเรียนไดรับรูวิธีการเรียนดวยตนเอง และวิธีการเรียนจากนวัตกรรม
หลายๆ ประเภทตลอดจนความพรอมที่จะเรียนเม่ือใดและในสถานที่ใดก็ได 
  4.  นักเรียนจะตองคนพบดวยตนเอง  และรูจักตนเองโดยการจัดโปรแกรมการเรียนให
มีทางเลือกหลากหลาย จนกระทั่งนักเรียนแตละคนสามารถตระหนักถึงความสนใจมีความสามารถ
พิเศษของตัวเองและมีความคิดสรางสรรค 
  5.  ในเรื่องคุณคาของการเรียนรู ไมวาจะเรียนรูเน้ือหาในสาขาวิชาใดก็ตาม  นักเรียน
จะตองไดรับการสนับสนุนใหเห็นความสําคัญของการนําเนื้อหาไปใชในกิจกรรมตางๆ ของสังคม 
  6.   นักเรียนจะตองมีระเบียบวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบการเรียนรู และในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆของสังคม 
  คารดาเรลลี (Cadarelli. 1973: 150) ไดกลาวถึง ปรัชญาการสรางชุดการเรียนดวย
กิจกรรมวา 
  1.  นักเรียนจะไดรับการเรียนตามเอกัตภาพ โดยขึ้นอยูกับความตองการความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง 
  2.  บทบาทของครู คือ เปนผูวินิจฉัย วางเงื่อนไข เราความสนใจและใหความสะดวกสบาย
แกนักเรียน 
  3.  บทบาทของนักเรียนจะเปนผูมีความอิสระที่จะเลือกตัดสินใจยอมรับ และตอบสนอง
สําหรับการศึกษาของตนเอง 
  4.   บรรยากาศของหองเรียนจะตองสะดวกสบาย เนนการสงเสริมความคิดสรางสรรค 
การคนควาสํารวจการปฏิสัมพันธเพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามขึ้นหลายๆ ดาน 
           โดยสรุป จากการศึกษาหลักการและแนวคิดในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
พบวาการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและคนพบตนเอง ตามความสนใจ 
ความตองการของตนเองและเปนสวนในการฝกฝนความรับผิดชอบและสรางวินัยในตนเอง 
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 2.3 วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียน 
  สมหญิง กลั่นศิริ (2523: 59) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนไวดังน้ี 
  1.  เพ่ือใชสอนเนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของการศึกษาในระบบ 
  2.  เพ่ือเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอนของครู 
  3.  เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครู เน่ืองจากนักเรียนสามารถเรียนจากชุดการเรียน
ดวยตนเอง หรืออาศัยความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย ทําใหครูคนหนึ่งสอนนักเรียนไดจํานวน
มากขึ้น 
  4.  เพื่อชวยในการศึกษาเพื่อมวลชนทั้งในระบบและนอกระบบ เพราะชุดการเรียน
ดวยตนเองสามารถนําไปไดทุกเวลาและสถานที่ 
  สุนันท ปทมาคม (2519: 3-4) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการทําชุดการเรียนดวยตนเอง
ไวดังนี้ คือ 
  1.  เพ่ือใชสอนเนื้อหา บทเรียนตามหลักสูตร และวัตถุประสงคทางดานการศึกษา 
  2.  เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําเร็จรูปของครูที่สอนนักเรียน โดยที่ครูไมจําเปนตองเตรียม
อุปกรณการเรียน พรอมที่จะใหผูเรียนหยิบใชไดทันที ฉะนั้น ชุดการเรียนดวยตนเองจึงไมคํานึงถึง
ความแตกตางในความหมายของการสอนของครู 
  3.  เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับนักเรียนนั้นจะ
สรางขึ้นใหนักเรียนใช นักเรียนจะทําตามคําแนะนําที่บอกไวในชุดการเรียนดวยตนเองนั้นๆ ดวย
ตนเอง ศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง 
  4.  สรางขึ้นสําหรับหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง ชุดการเรียนดวยตนเองจะถูกสรางขึ้น
เปนรายวิชาแตละวิชาถูกแบงออกเปนหนวยยอยๆ ในแตละหนวยสรางชุดการเรียนขึ้น 1 ชุด แตละ
ชุดจะเรียงจากงายไปหายากตามลําดับ ผูเรียนจะเริ่มตั้งแตชุดแรกแลวก็เรียนแตละชุดตอๆ กันไป
เรื่อยๆ จนจบบทเรียน 
  จากวัตถุประสงคดังกลาว สรุปไดวา ชุดการเรียนดวยตนเองการสอนดวยตนเองเปน
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนแกครูผูสอนและนักเรียน
โดยแสดงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติไวอยางชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง
เปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 2.4 องคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  การสรางชุดการเรียนดวยตนเองนั้น ผูศึกษาวิจัยจําเปนที่จะตองทราบองคประกอบ
ของชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อสามารถนํามากําหนดการสรางองคประกอบของชุดการเรียนดวย
ตนเองที่จะทําการทดลอง ซ่ึงองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเองดังกลาวมีนักการศึกษาหลาย
ทานไดกลาวถึงไวดังน้ี 
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  กิตานันท มะลิทอง (2531: 181) ไดกลาวถึง องคประกอบของชุดการเรียนไว ดังน้ี 
  1. คูมือ สําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียนและสําหรับผูเรียนในชุดการเรียน 
  2.  คําสั่ง เพ่ือกําหนดแนวทางในการเรียน  
  3.  เน้ือหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของสื่อตางๆ เชน สไลด เทป ฯลฯ 
  4.  กิจกรรมการเรียน เปนการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนทํารายงาน หรือคนควา ตอ
จากที่เรียนไปแลว 
              5.  การประเมินผล เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนนั้น 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2537: 95–96) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียน
ดวยตนเองวา มี 4 ดาน  ดังน้ี 
  1. คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชชุดการเรียน
ดวยตนเองศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อใหการใชบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. บัตรงาน  เปนบัตรที่มีคําสั่งใหผูเรียนปฏิบัติตามโดยระบุกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน
ของการเรียน 
  3. แบบทดสอบวัดผลความกาวหนาของผูเรียน เปนแบบทดสอบที่ใชในการตรวจสอบ
หลังการใชชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนวาตรง
ตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
  4. สื่อการเรียนตางๆ เปนสื่อที่ใชประกอบการศึกษาในชุดการเรียนดวยตนเอง
สําหรับผูเรียน ซึ่งมีหลายชนิดประกอบกัน เชน สื่อสิ่งพิมพตางๆ อาทิ บทความ จุลสาร บทเรียน 
โปรแกรม หรือสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ อาทิ รูปภาพ แผนภูมิตางๆ เทปบันทึกเสียง สไลด ของ
จริง เปนตน 
  ฮุลตัน และคณะ (Houston 1972: 10–15) กลาวถึงองคประกอบตางๆ ของชุดการเรียน
ดวยตนเอง โดยแบงเปน 5 สวน ดังน้ี 
  1. คําชี้แจงอธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย ขอบขายของชุดการเรียนดวย
ตนเอง สิ่งที่ผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียนและขอบขายของขบวนการทั้งหมดในชุดการเรียนดวยตนเอง 
  2. จุดมุงหมาย คือ ขอความที่แจมชุดไมกํากวมที่กําหนดวาผูเรียนจะประสบความสําเร็จ
อะไรหลังจากเรียน 
  4. การประเมินเบื้องตนมีวัตถุประสงคสองประการคือ เพ่ือใหทราบวาผูเรียนอยูใน
ระดับใดในการเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเอง และเพ่ือดูวาผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายเพียงใด 
โดยอาจใชการทดสอบแบบขอเขียน ปากเปลา การทํางานปฏิกิริยาตอบสนองหรือคําถามงายๆ 
เพ่ือใหรูถึงความตองการและความสนใจ 
  5. การกําหนดกิจกรรม คือ การกําหนดแนวทางและวิธีเพ่ือไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
  6. การประเมินผลขั้นสุดทายเปนขอทดสอบเพื่อวัดผลหลังจากการเรียนแลว 
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  จากการศึกษาองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเองที่นักการศึกษาหลายทานได
กลาวไว  ซ่ึงพอสรุปสรุปองคประกอบหลักของชุดการเรียนดวยตนเองควรประกอบดวย 

1. ชื่อบทเรียน 
2. คําแนะนําในการใชชุดการเรยีนดวยตนเอง 
3. วัตถุประสงค 
4. เน้ือหา 
5. กิจกรรมและสือ่การเรียน 
6. การวัดประเมินผล  

 
 2.5 ลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี 
  นิพนธ  ศุขปรีดี (2519: 67-68) ไดกลาวถึง ลักษณะของชุดการเรียนที่ดีวาควรมี
ลักษณะ ดังน้ี 
  1. เปนชุดการเรียนที่เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวมากที่สุด 
  2. เหมาะสมกับประสบการณเดิมของนักเรียน 
  3. สื่อที่ใชสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดอยางดี 
  4. มีคําแนะนําและวิธีการใชอยางละเอียด งายตอการใช 
  5.  มีวัสดุ อุปกรณในการเรียนการสอนทั้งหมดที่กําหนดไวในบทเรียนอยางครบถวน 
  6. ไดมีแบบทดสอบและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
  7.  มีความคงทนตอการเก็บและการหยิบใช 
  สมิท (Smith. 1973: 25–26) ไดใหความคิดวา ชุดการเรียนดวยตนเองที่ดีน้ันจะตอง
หาสิ่งที่อํานวยความสะดวกและวิธีการตางๆ ใหกับนักเรียนเพ่ือใหการเรียนบรรลุเปาหมาย เชน 
  1. ใชสื่อหลายๆ อยาง เพ่ือใหนักเรียนเกิดประสบการณในการเรียนที่ดีขึ้น 
  2. หาวิธีการหลายรูปแบบโดยมีจุดมุงหมายและกระบวนการหลายอยาง 
  3. ควรแบงเนื้อหาออกเปนขั้นตอนตามลําดับความยากงาย 
  4. ควรมีกิจกรรมหลายอยางใหนักเรียนไดเลอืกและใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน 
  จากที่นักการศึกษาทั้งสองทานไดกลาวถึงลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี 
สรุปไดวาชุดการเรียนดวยตนเองที่ดีจะตองประกอบดวยสื่อหลากหลายที่เราความสนใจ ทําใหนักเรียน
เกิดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับประสบการณเดิม มีคําแนะนํา และวิธีการดําเนินกิจกรรม
ที่ชัดเจน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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 2.6 ข้ันตอนในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
  กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 176-178) ไดอธิบายแนวทางในการสรางชุดการเรียน
ไว ดังน้ี 
  1. เลือกเรื่อง เรื่องที่จะทําจะตองมีปญหาในการสอนดวยวิธีอ่ืนๆ จึงจะมีคุณคาพอ
สําหรับการสราง 
  2. พัฒนาเรื่อง เพ่ือยั่วยุใหนักเรียนเกิดความสงสัยในคําตอบ วิธีน้ีเปนวิธีเราความสนใจ
ใหแกนักเรียนไดดี  ขอสําคัญปญหานั้นจะตองสัมพันธกับจุดสําคัญที่ครูตองการสอน 
  3. กําหนดเนื้อหาสาระจากการศึกษาขอบเขตของหลักสูตร จะทําใหครูรูระยะเวลา
ของการสอนวา ควรเนนย้ํารายละเอียดเพียงใด 
  4. เขียนสังกัป หรือหลักการของเรื่อง เพื่อเปนหลักในการจัดกิจกรรมและการจัด
กิจกรรมและตั้งคําถามของครู ครูที่สอนโดยคํานึงถึงหลักการและสังกัปของเร่ืองเทาสงเสริมใหนักเรียน
คิดเปนดวย 
  5. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวเรียงลําดับกอนหลัง โดยเริ่มจากสิ่งที่จะตอง
สอนกอน 
  6. ระบุวิชาที่จะนํามาสัมพันธหรือบูรณาการกันได จะชวยในการคิดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู  สงเสริมความคิดของนักเรียนใหกวางขวางออกไปในเชิงบูรณาการ 
  7. คํานึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนแตละระดับซึ่งมีชวงความสนใจตางกัน 
ลักษณะกิจกรรมที่จัดจะตองคํานึงถึงวัยของนักเรียนดวย 
  8. วิเคราะหงาน โดยนําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะหกิจกรรมที่ครูและ
นักเรียนจะตองทําตลอดจนกําหนดสื่อที่จําเปน แลวเรียงลําดับกิจกรรมดังกลาวการกําหนดกิจกรรม
ตองกําหนดใหชัดเจน วัสดุอุปกรณที่ใชประกอบใหวงเล็บหมายเลข 
  9. รายการอุปกรณ เอกสารประกอบการเรียน ควรมีหมายเลขกํากับเพ่ือสะดวกตอ
การหยิบใชสิ่งที่หาไดจากตูวิทยาศาสตรหรือลําบากตอการบรรจุเขาแฟม  ควรระบุไวเปนอุปกรณ
สวนที่ครูตองหามาเพื่อหามาเพิ่มเติมกอนสอน แผนภูมิใหญควรหาวิธีพับเก็บใหเรียบรอยสวยงาม 
  10. การวัดผล จะตองใชวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลัก วัดพฤติกรรมที่คาดหวัง
เปนสําคัญ พยายามออกแบบการวัดผลใหนักเรียนวัดกันเอง และตรวจคําตอบเองได 
  11. กิจกรรมสํารอง  จัดไวสําหรับซอมพ้ืนฐานที่จําเปน  ของเด็กเรียนออนและเสริม
ความรูของเด็กที่เรียนรูเกง สิ่งเหลานี้มีผลตอการรักษาวินัยของหองเรียนดวย 
  12. คูมือการใชชุดการเรียน 
  13. แฟม กลอง สําหรับบรรจุชุดการเรียน ควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อสะดวกในการจัด
และวางและการใช โดยถือหลักประโยชน ประหยัด คงทนและภูมิฐาน 
  14. การทดลองใช เมื่อสรางเสร็จแลว ควรไดมีการทดลองใชกับนักเรียนในระดับที่
ตองอาน เพ่ือการปรับปรุง แกไขกอนนําไปใชจริง ครูควรบันทึกขอดี ขอบกพรองลงในแบบบันทึกใน
คูมือครูในการใชแตละครั้งดวย 
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  สุนันท  ปทมาคม (วัชรินทร บุญมาทิต. 2532: 25-29; อางอิงจาก สุนันท ปทมาคม. 
2519) ไดกําหนดลําดับขั้นตอนในการวางแผนทําชุดการเรียนไว ดังน้ี 
  1. ขั้นการวางแผน 
   1.1  เลือกเรื่อง วิชา ชั้น  
   1.2  ลําดับขั้นการผลิต และวิธีการ 
   1.3  กําหนดรายละเอียด ชวงระยะเวลาการจัดทํา 
  2. ขั้นดําเนินการ 
   2.1  กําหนดรายละเอียดของเนื้อหา 
   2.2  ตั้งวัตถุประสงค 
   2.3  นํารายละเอียดของเนื้อหา จัดดําเนินการการผลิตตามวิธีกําหนดไว 
   2.4  จัดทําสื่อตางๆ ที่ใชประกอบเนื้อหา 
   2.5  จัดทําแบบทดสอบหลังเรียน 
   2.6  ลงมือผลิตและจัดทําเพื่อใชทดสอบขั้นตน 
  3. การทดลอง 
   3.1  นําชุดการสอนที่ผลิตแลวไปรับการทดสอบหาความบกพรอง 
   3.2  แกไขจุดบกพรอง 
   3.3  แกไขและลงมือผลิต เพ่ือใชในการทดสอบจริง 
   3.4  ลงมือทดลอง 
   3.5  การเก็บรายงานผลขอมูลในเชิงสถิติ 
   3.6  บรรจุกลองและคําชี้แจงรายละเอียด พรอมทั้งรายละเอียดของการดําเนินงาน 
   3.7  รายงานผลตอที่ประชุมใหญของการจัดการ 
   3.8  สั่งงาน 
  ฮิทเทอร (Heathers. 1977: 344) ไดใหขั้นตอนสําหรับครูผูสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
ดังน้ี 
  1.  ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะใหนักเรียนไดศึกษา 
  2.  ประเมินความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของนักเรียน 
         3.  เลือกกิจกรรมการเรียน วีการสอนและสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับการเรียน โดย
คํานึงถึงความพรอม และความตองการของนักเรียน 
  4. กําหนดรูปแบบการเรียน 
  5.  กําหนดหนาที่ของผูประสานงานหรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรียน 
  6.  สรางแบบประเมินสัมฤทธิ์ของนักเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียนหรือไม 
  จากนักการศึกษาไดใหขอแนะนําในการสรางชุดการเรียนพบวา การสรางชุดการเรียน
ที่ดีตองมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนจะทําใหไดชุดการเรียนที่มีระบบและสะดวกตอการนําไปใช 
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 2.7 ประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  วาสนา ชาวหา (2522: 139-140) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดการเรียนไดวา 
  1. นักเรียนมีความสามารถไดตามลําพัง เปนกลุมหรือรายบุคคลโดยไมตองอาศัย
ครูผูสอน และเปนไปตามความสามารถของนักเรียนในอัตราความเร็วของแตละคน โดยไมตองกังวล
วา จะตามเพื่อนไมทันหรือตองเสียเวลาคอยเพื่อน 
  2. นักเรียนสามารถนําไปเรียนที่ใดก็ไดตามความสะดวก 
  3. แกปญหาการขาดแคลนครูไดในบางโอกาส อาจใชชุดการเรียนนี้กับนักเรียน 
เน่ืองจากครูไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนมาสอนไมได 
  4. ฝกนักเรียนใหเรียนรู โดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสภาพการณในชั้นเรียน
ปกติที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนอยางกวางขวางและเปน
การเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา 
  วราภา โพธิสัทธา (2532: 17-18) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดการเรียนไววา  
  1. เปนรูปแบบของการเรียนที่สอดคลองกับหลักความแตกตางระหวางบุคคล  นักเรยีน
แตละคนจะเปนตามระดับความสามารถ ความสนใจ และความพรอม อัตราความเร็ว หรือชา ในการ
เรียนเปนเรื่องเฉพาะบุคคล 
  3. เนื่องจากนักเรียนตองกระทํากิจกรรมทุกขั้นตอนดวยตนเอง ตั้งแตการทดสอบ
กอนเรียน กิจกรรมการเรียน และการทดสอบหลังเรียน จึงทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 
  4. เปนเครื่องกระตุนและคงไว ซ่ึงความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี เน่ืองจากมี
สิ่งเราที่นักเรียนจะตองตอบสนอง และหลังจากการตอบสนองจะไดรวมผลของการกระทําทันที จึงทํา
ใหบทเรียนนาสนใจและนาติดตาม นอกจากนี้ยังเปนการลดความตึงเครียดในการเรียน เพราะเมื่อ
ตอบผิดก็ไมมีใครรูและไมถูกลงโทษ 
  5. ชวยใหนักเรียนปลอดจากอารมณของครู 
  6. เม่ือครูเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูประสานงาน ผูชี้แนะ และใหคําปรึกษา 
ทําใหครูมีเวลาเอาใจใสนักเรียนแตละคนไดมากขึ้น และมีเวลาในการปรับปรุง การเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  7. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูบางสาขาวิชา 
  8. ชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดดี เนื่องจากมีทิศทางในการเรียน การวัดที่
แนนอน มีการเสริมแรงเปนระยะอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งนักเรียนมีโอกาสประยุกตใชสิ่งที่ตนไดเรียนรู
มาแลว 
  แฮริสเบอรเกอร (สุนทรี หิมารัตน. 2533: 42; อางอิงจาก Harrisberger. 1973:  201-
205) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนไว 5 ประการ คือ  
  1. นักเรียนสามารถทดสอบตนเองดูกอนวา มีความสามารถอยูในระดับไหนหลัง
จากนั้นก็จะเร่ิมตนเรียนในสิ่งที่ตนเองไมทราบทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่นักเรียน
เรียนรูแลว 
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     2. นักเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัดเปน
เรื่องของเวลาหรือสถานที่ 
     3. เม่ือเรียนจบแลวนักเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทันที เม่ือไรก็ได และทราบผล
การเรียนของตนเองทันทีเชนกัน 
     4. นักเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือกับครูมากขึ้น เพราะนักเรียนเรียนดวยตนเอง  
ครูมีเวลาใหคาํปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหาในขณะใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
     5. นักเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียนหรอืผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเอง ไมมีคําวา สอบตกสําหรับนักเรียนไมสําเร็จ แตจะใหกลับไปศึกษาใน
เรื่องเดิมน้ันใหมจนกวาผลการเรียนจะไดตามมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว 
  กรินวอลด (Grinewald. 1975: 39) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดการเรียนวา 
  1. นักเรียนที่ใชชุดการเรียนดวยตนเอง จะมีโอกาสศึกษาจากวัสดุประเภทตางๆ ซ่ึง
จะทําใหนักเรียนมีประสบการณในหัวขอน้ันกวางขวาง 
  2. นักเรียนเห็นคุณคา ความจําเปนของวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนและพยายาม
ที่จะศึกษาพิจารณาผลการเรียนของตนเองวา รูสึกสิ่งใดบาง จะตองศึกษาเพิ่มเติมอะไรอีก 
  3. สีสันตางๆ และอุปกรณที่แปลกๆ จะชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนทําใหนักเรียน
ไมเบื่อๆ 
  4. ชุดการเรียนจะมีคําแนะนําใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ไว ตลอดจนแหลงวัสดุ
อุปกรณอ่ืนๆ ที่จะตองศึกษาเพิ่มเติม เชน หองสมุด เปนตน 
  5. กิจกรรมใดที่นักเรียนทําไดสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคแลว ยอมกอใหเกิดความพอใจ
แกนักเรียน อันเปนการเสริมแรงใหนักเรียนอยากศึกษาหรือกระทํากิจกรรมอ่ืนตอไป 
  โดยสรุป ชุดการเรียนมีคุณคาสนองความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนรูความสามารถ
ของตนเองไดตลอดเวลา เพราะตองทํากิจกรรมทุกขั้นตอนดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
และมีวินัยในตนเอง 
 
 2.8 งานวิจยัที่เก่ียวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
  งานวิจัยในประเทศ 
  วราภา โพธิสัทธา (2532: 54) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
และเจตคติตอการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนและสอน ตาม
แผนการสอนของหนวยศึกษา เขตการศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใชชุดการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียน
จากการสอนตามแผนการสอนของหนวยการสอนของหนวยศึกษานิเทศกก็กรมสามัญศึกษา   
เขตการศึกษา 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอการสอนของนักเรียนทั้งสองกลุม
ไมแตกตางกัน 
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  อัมพา  อรุณพราหมณ (2539: 76) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอน โดยใชชุด 
การเรียนกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดการเรียนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และความรับผิดชอบของนักเรียนตอหนาที่การงานในหองเรียนของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมไมแตกตางกัน 
  วชิราพรรณ  จันทนเทศ (2549: 43) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชา  ภาษาไทย  
เรื่องการอานจับใจความสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของชุดการเรียนชวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความ
จากการทดลองกับกลุมตัวอยางพบวา มีประสิทธิภาพ 80.15 / 89.37 แสดงวาชุดการเรียนดวยตนเอง 
ที่สรางและพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 
  รัตนาวลี  คําชมพู (2549: 72) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชา ภาษาไทย  
เรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผลการศึกษาพบวา  
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง วิชา ภาษาไทย เรื่องชนิดของคํา ทั้ง 7 ชุด ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
จากการประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียน /1E 2E  บกลุมตัวอยามีประสิทธิภาพเปน 87.91/88.35  
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดเรียน โดยการใชชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของคํามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  วิชุดา พรายยงค (2550: 43) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาวรรณคดีไทย  
เรื่องรายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑมัทรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยา ใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพสูงกวาที่กําหนดไวคือ 82.29/81.17 คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  ในตางประเทศนั้นมีผูสนใจและทําการวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนดวยตนเองไวหลายทาน 
เชน 
  บรูซ (Bruce. 1972: 429-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยไอโอวาพบวา การสอนโดยใช
ชุดการเรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบธรรมดา 
  เคลเลอร (Keller. 1974: 107) ไดศึกษาถึงการนําเอาชุดการเรียนดวยตนเองไปใชสอนวิชา
บรรณารักษในมหาวิทยาลัยเทกซัส โดยใชกระบวนการสอนลักษณะแบงวัสดุและอุปกรณที่จําเปน
อ่ืนๆ หนังสืออางอิงและแบบทดสอบ นักเรียนจะตองเรียนแตละหนวยไปตามลําดับขั้นหลังจากจบ
บทเรียน นักศึกษา 2 หองเรียน จํานวน 75 คน ไดใหขอคิดเห็นดังน้ี 
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  1. เห็นวาการเรียนแบบน้ีดีที่สุดรอยละ 64 ดีปานกลาง รอยละ 54 เหมือนกับแบบอืน่ๆ 
รอยละ 7 
  2.  เห็นวาวิธีน้ีใหความรูสึกที่ดีที่สุดรอยละ  64  ดีปานกลาง  รอยละ 26  พอๆ  กับวิธีอ่ืน  
รอยละ 8.4  ต่ํากวาวิธีอ่ืนรอยละ 2.6 
  3.   เห็นวาดีกวาบรรยายรอยละ 100 
  4.  มีความตองการที่จะเรียนโดยใชวิธีน้ีในวิชาอ่ืนๆ รอยละ 100 
  5.  เห็นวากิจกรรมในการเรียนวิธีน้ีดีที่สุดรอยละ 36 ดีกวารอยละ 49  พอๆ กับวิธีอ่ืน
รอยละ 10 ต่ํากวาวิธีอ่ืน รอยละ 5 
  เอ็ดเวอรด (Edward. 19754: 43) ไดกลาวถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยสทํา
การเปรียบเทียบผลการเรียนในเร่ือง “ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค” โดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเองและไดรับคําแนะนําจากครู กับการใชชุดการเรียนการสอนดวยตนเอง โดยไมตองมีผูแนะนํา  
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 50 คน แบงเปนกลุม 25 คน ผลการทดลองปรากฏวา
ทั้ง 2 กลุม มีผลการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยน้ี แสดงใหเห็นวา 
การเรียนดวยตนเองไมจําเปนตองอาศัยผูนําถาชุดการเรียนดวยตนเองนั้นไดสรางขึ้นอยางถูกตอง
ตามกระบวนการแลว ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
สรุปไดวา ชุดการเรียนดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพไดตามเกณฑที่กําหนด จะมีแนวโนมใหผูเรียน   
มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนดวยตนเอง นํามาใชไดกับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและทุกสาระวิชา  
และชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ไพศาล หวังพานิช (2523: 209) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังนี้ 
ความสามารถของบุคคล อันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ  
การเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบระดับ
ความสามารถ หรือความสัมฤทธิ์ของบุคคลวาเรียนรูเทาไร มีความสามารถชนิดใดซึ่งสามารถวัดได 
2 แบบ ตามจุดหมาย และลักษณะวิชาที่สอน คือ 
  1. การวัดดวยการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ
ทักษะของผูเรียน โดยผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริงใหออกมาเปนผลงาน 
เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองวัดโดยใชขอสอบปฏิบัติ 
  2.  การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาอันเปน
ประสบการณการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได
โดยใชขอสอบผลสัมฤทธิ์ 
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  อัจฉรา สุขารมณ และอรพินทร ชูชม (2530: 10) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึงความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปนผลมา
จากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปน
ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ เชน จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน 
หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดมาจากโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอนและชวงเวลาในการ
ประเมินอันยาวนานหรืออีกวิธีหน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั่วไป 
  กูด (Good. 1973: 103) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา 
โดยปกติวัดจากคะแนนที่ครูเปนผูใหหรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเปนผูใหและ
คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ 
  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูดาน
วิชาการและทักษะ ซ่ึงเกิดจากการทํางานที่ประสานกัน ทั้งองคประกอบทางดานสติปญญาที่แสดงออก 
ในรูปของความสําเร็จ โดยประเมินผลจากการใชแบบทดสอบหลังการเรียน 
 
 3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 210) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไว ดังน้ี 
     1.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง  
    ครูผูสอนจัดสรางขึ้น เพื่อวัดความกาวหนาของนักเรียน หลังจากไดมีการเรียน
การสอนไประยะหนึ่งแลว  โดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้จะใชเฉพาะภายในกลุมนักเรียนที่ครูผูออก
ขอสอบเปนผูสอน จะไมนําไปใชกับนักเรียนกลุมออน ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบนักเรียน
วา มีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด และจะนําผลสอบ
น้ีไปใชทั้งปรับปรุงซอมเสริม การเรียนการสอนกับนําไปตัดสินผลการเรียนของนักเรียนดวยตัวอยาง
แบบทดสอบที่ครูใชการสอบปลายภาคหรือปลายปหรือเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละบทเรียน
น้ันเอง 
  2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  
   เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เชนเดียวกับแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง แตมี
จุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบการเรียนดานตางๆ ของนักเรียนที่ตางกลุมกัน 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2532: 8–9) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้นตามจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม มีคะแนนเกณฑที่ใชตัดสินใจวา ผูเรียนมีความรูตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไมการวัด
เพ่ือใหตรงตามจุดประสงคซ่ึงเปนหัวใจของการทดสอบประเภทนี้ 
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  2. แบบทดสอบแบบอิงกลุม หมายถึง แบบทดสอบที่สรางเพ่ือวัดใหครอบคลุมหลักสูตร
สรางตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถจําแนกผูเรียนตามเกงออนได การรายงานผลการสอบ
อาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเปนคะแนนมาตรฐานที่สามารถวัดไดและแสดงสถานภาพความสามารถของ
บุคคล เม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใชกลุมเปรียบเทียบ  
  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536: 146–147) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้นเปนขอคําถาม
เกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองตรงไหน   
จะไดสอนซอมเสริมหรือเปนการวัดความพรอมที่จะไดเรียนในบทเรียนใหม ขึ้นอยูกับความตองการ
ของครู 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาวิชา หรือจากครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งมีคุณภาพดี   
จึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียน
การสอนในเรื่องใดก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบ บอกวิธีสอนและยังมีมาตรฐาน
ในดานการแปลคะแนนดวยทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอ
คําถามเหมือนเปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวจะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้ง
คําถามวัดไดซ่ึงควรจัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังน้ี 
   1.  ความรูความจํา 
   2.  ความเขาใจ 
   3.  การนําไปใช 
   4.  การวิเคราะห 
   5.  การสังเคราะห 
   6.  การประเมินคา 
  เยาวดี  วิบูลยศรี (2551: 28) ไดจําแนกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไดหลายมิติ แตโดยทั่วไป
มักจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ แบบสอบมาตรฐาน กับแบบสอบที่ครูสรางขึ้น 
  แบบสอบมาตรฐานและแบบสอบที่ครูสรางขึ้นมีความแตกตางกันใน 5 ประการ 
ดังตอไปน้ี 
  1. การจํากัดของเนื้อหาวิชาที่สอบ 
  2. การทดลองใชแบบสอบ 
  3. วิธีดําเนินการสอบ 
  4. วิธีการใหคะแนน 
  5. ตารางปกติวิสัยเพ่ือการเปรียบเทียบ  
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  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เปนแบบทดสอบวัดความรูเชิงวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เนนการวัดความรูความสามารถจากการเรียนรู ของแตละบุคคล การสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ควรคํานึงถึงเนื้อหาหรือทักษะภายในขอบเขตที่ใชวัด สิ่งที่ตองการวัดจะตองเกิดการเรียน
การสอนตามวัตถุประสงคที่วางไว  ซ่ึงโดยทั่วไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จําแนกประเภทไดดังน้ี 
  1. เปนแบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมาตรฐาน 
  2. เปนแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ และแบบทดสอบแบบอิงกลุม 
  3. เปนลักษณะการวัดดานปฏิบัติและการวัดเนื้อหา 
 
 3.3 หลักเกณฑเบื้องตนในการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  วัญญา วิศาลาภรณ (2530: 12) กลาววา ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้น มีหลักเกณฑเบื้องตนที่ควรพิจารณาประกอบในการสรางแบบทดสอบดังตอไปน้ี 
  1. วัดใหตรงกับวัตถุประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร
จะวัด ตามจุดมุงหมายทุกอยางของการสอนและจะตองม่ันใจไดวาสิ่งที่ตองการจะวัดไดจริง ในปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในทุกรายวิชา ดังนั้นจึงจําเปนตองวัดใหตรง
และครบจุดประสงค 
  2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนการ
เปลี่ยนแปลง และความกาวหนาไปสูจุดหมายที่วางไว ดังน้ันครูควรจะทราบวากอนเรียนนักเรียนมี
ความรูความสามารถอยางไร 
  3. การวัดผลเปนการวัดทางออม เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนตอบวัดพฤติกรรม
ที่จะสอบวัดจะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง 
  4. การวัดผลการศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณ เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยาง
ที่สอนไดภายในเวลาจํากัด สิ่งที่สอบไดวัดไดเปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทานั้น ดังนั้น 
จึงตองม่ันใจวาสิ่งที่สอบวัดนั้น เปนตัวแทนที่แทจริงได 
  5. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้น มิใชเพียงเพ่ือจะใหเกรดเทานั้น การวัดผลเปน
เครื่องชวยในการพัฒนาการสอนของครู เปนเครื่องชวยในการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการสอบ
ปลายภาคครั้งเดียว จึงไมพอที่จะวัดกระบวนการเจริญงอกงามของนักเรียนได 
  6. ในการใหการศึกษาที่สมบูรณน้ัน สิ่งสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแคเพียงอยางเดียว 
กระบวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
  7. การวัดผลการศึกษามีความผิดพลาดของที่ชั่งไดนํ้าหนักเทากันโดยตาชั่งหยาบๆ 
อาจมีนํ้าหนักตางกัน ถาชั่งโดยตาชั่งละเอียด ทฤษฎีการวัดผลเชื่อวา 
   คะแนนที่สอบได = คะแนนจริง + ความผิดพลาดในการวัด 
  8. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจะเนนการวัดความสามารถในการใชความรู
ใหเปนประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหมๆ 
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  9. ควรคํานึงถึงขีดจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เครื่องมือที่ใชโดยมากคือขอสอบขีดจํากัดของขอสอบ ไดแก การเลือกตัวแทนของเนื้อหา เพื่อมา
เขียนขอสอบความเชื่อถือไดคะแนน และการตีความหมายของคะแนน เปนตน 
  10. ควรจะใชชนิดของแบบทดสอบหรือคําถามใหสอดคลองกับเน้ือหา เพ่ือวิชาที่สอบ 
และจุดประสงคที่จะสอบวัด 
  11. ในสภาพแวดลอมที่ตางกัน คะแนนที่สอบไดอาจแตกตางกัน ดังน้ันในการวัดผล
การศึกษา จึงจะทําขอสอบไดเสร็จ 
  12. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตางๆ เชน มีความยากงายพอเหมาะ 
มีระดับความยากงายของภาษาที่ใชเหมาะสม มีเวลาสอบนานพอที่นักเรียนสวนใหญจะทําขอสอบได
เสร็จ 
 
 3.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2524: 21-30) ไดกลาวถึง ขั้นตอนของกระบวนการสราง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาดังน้ี 
   จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช 
  การวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบทดสอบอยางไร หรือทราบจุดประสงค
ของการนําแบบทดสอบความรูกอนทําการเรียนการสอน เพ่ือที่ผูสอนจะสามารถนํามาปรับปรุง 
วิธีการสอน ดังน้ันจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชอาจจําแนกเปน 4 จุดประสงค คือ 
  1. ใชตรวจสอบความรูเดิมจะทําการสอบกอนที่จะเริ่มตนทําการสอน เพ่ือพิจารณา
วานักเรียนมีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับเน้ือหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไมและนักเรียนมีความรู
เนื้อหาที่จะสอนหรือไม 
  2. ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
  3. ใชวินิจฉัยผูเรียน 
  4. ใชสรุปบทเรียน 
   เน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด 
  เน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด คือ เน้ือหาและพฤติกรรมที่ทําการสอน การวเิคราะห
หลักสูตร 
  การวิเคราะหหลักสูตรเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะในวิชานั้นๆ มีหัวขอ
เน้ือหาสาระที่สําคัญอะไรบางมีจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ดังนั้น การวิเคราะหหลักสูตร
จึงประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 
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  1. การวิเคราะหเน้ือหาวิชา 
   การวิเคราะหเน้ือหาวิชา เปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปนหัวขอ
สําคัญ โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

1.1  ความสัมพันธเกี่ยวของกันของเน้ือหา 
1.2  ความยากงายของเนื้อหา 
1.3  ขนาดของเนื้อหา 
1.4  เวลาที่สอน 

  2. การวิเคราะหจุดประสงค 
   การวิเคราะหจุดประสงคเปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปนหัวขอ
สําคัญ โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
   2.1 รวบรวมจุดประสงคเปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปนหัวขอ
สําคัญ โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
   2.2 เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด 
   2.3 ยุบพฤติกรรมที่สําคัญที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน 
   2.4 นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว 
  ขั้นที่ 2 การตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ 
   เม่ือวางแผนการสรางแบบทดสอบโดยการสรางเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรเรียบรอย
แลว ตองเตรียมงานและเขียนขอสอบตอไป 
  ขั้นที่ 3 การทดลองสอบ  
   เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยแลว จึงนําไปทดลองสอบ 
    ขั้นที่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ 
   การประเมินผลแบบทดสอบเปนการตรวจสอบวา แบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม 
โดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ ดังน้ี 
   1. ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุ
ไวในจุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 
   2. ความเชื่อม่ัน หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง 
   3. อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันได กลาวคือ 
คนเกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 
   4. ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 
   5. ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนน
ชัดเจน 
   6. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชน้ัน ประหยัดเวลาในการสราง การ
ดําเนินการสอบการตรวจใหคะแนนใหแตผลการสอบถูกตอง 
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   7. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงค
และมีเน้ือหา มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
   8. ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และเปด
โอกาสใหทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 
   9. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบไดกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอ
ในการตอบขอสอบจนเสร็จ 
  อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวถึงการสรางขอสอบที่เปนระบบน้ันมีขั้นตอนดังน้ี 
  1. การระบุจํานวนจุดมุงหมายในการทดสอบ 
  2. การระบุเน้ือหาใหชัดเจน 
  3. การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
  4. การทําน้ําหนัก 
  5. การกําหนดเวลาสอบ 
  6. การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
  7. การเขียนขอสอบ 
  8. การตรวจสอบขอเขียนที่เขียนขึ้น 
  9. การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
 
 3.5 งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ศศิวิมล  เนืองนิตย (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน
และความรับผิดชอบในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอน
โดยใชบทเรียนโมดูลกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ปทมา ไตรคุป (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย   
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 80 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมการวิเคราะห
ขอมูลใช t-test แบบอิสระเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนภาษาไทย และใช
วิธีหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน พบวา 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ สูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ0.05 
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  2. ความคงทนทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กับกลุมที่สอนตามคูมือครูไมแตกตางกัน 
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ
สวนใหญอยูในระดับเห็นดวย 
  สุนันท  กลอมฤทธิ์ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
เพ่ือเทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย เรื่องขุนชางขุนแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง 
มีวัตถุประสงคปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนแบบบูรณาการ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสนา 
(เสนาประสิทธิ์) อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ไดมาโดยวิธีการซอมอยางงาย  
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย ไมแตกตางกัน และมีความคิดเห็นตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี 
  ชุลีพร ฤทธิเดช (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรู   
โดยใชและไมใชแผนที่ความคิด (Mind  Mapping) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนกับหลังเรียน  
ของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดย
ไมใช แผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับของคาเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด
ของกลุมทดลองอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุมควบคุมอยูในระดับนอย  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24    
  ลอเรย (Lowrey. 1978: 817) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชแบบฝกทักษะ
มีคะแนนการทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนทดสอบกอนทําแบบฝก 
  บรุซ (Bruce. 1972: 429–A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยไอโอวา พบวา การสอนโดย
ใชชุดการเรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบธรรมดา 
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  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงตัวผูเรียนเปนสําคัญ
จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงการใชชุดการเรียนดวยตนเองเปนกิจกรรมหนึ่ง
ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคลเพราะผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 4 หองเรียน จํานวนนักเรียน 146 คน 

 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียน   
เซนตโยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน  
40 คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) 

 

2.   การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 1.  ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรือ่ง ลิลิตตะเลงพาย   
 2.  แบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
 3.  แบบทดสอบระหวางเรียนวชิาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย   
 4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
 
 1. การสรางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  การสรางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดจัดเนื้อหาแบบเรียงลําดับมีขั้นตอนดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงชั้นที่ 4 
  1.2 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของกับการสรางชุดการเรยีนดวยตนเอง 
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  1.3  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระภาษาไทยเลือกบทเรียนวรรณคดีเร่ือง 
ลิลิตตะเลงพาย ตอนที่กําหนดใหเรียนในหนังสือวรรณวิจักษ ชั้น ม.5 และทําการแบงเนื้อหาออกเปน
เน้ือหายอยๆ โดยผูวิจัยแบงออกเปนชุดยอยๆ 8 ชุดดังน้ี 
   ชุดที่ 1 บทวิเคราะหวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
   ชุดที่ 2 บทนําเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
   ชุดที่ 3 ความรูเกี่ยวกับลักษณะคําประพันธในเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
   ชุดที่ 4 เน้ือหา 
    ตอนที่ 1 เหตุการณทางกรุงหงสาวดี 
    ตอนที่ 2 พระเจากรุงหงสาวดีประทานโอวาท 
    ตอนที่ 3 พระมหาอุปราชรําพันถึงนาง 
   ชุดที่ 5 เน้ือหา 
    ตอนที่ 4 ลางรายของพระมหาอุปราชา 
    ตอนที่ 5 พระมหาอุปราชารําพึงถึงพระบิดา 
                            ตอนที่ 6 พระสุบินและพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวร 
   ชุดที่ 6 เน้ือหา 
    ตอนที่ 7 ชางทรงสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถฝาเขาไปในกองทัพ
ขาศึก 
    ตอนที่ 8 ยุทธหัตถีและชัยชนะของไทย 
    ตอนที่ 9 สมเด็จพระวันรัตสดุดีสมเด็จพระนเรศวร 
   ชุดที่ 7 การพินิจวรรณคดี 
   ชุดที่ 8 ความรูเสริม 
  1.4 ดําเนินการสรางชุดการเรียนดวยตนเองใหเหมาะสมกับเนื้อหา ดังน้ี 
   1.4.1 กําหนดรูปแบบชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองลิลิตตะเลงพาย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยไดแนวคิดมาจากการสรางชุดการเรียนดวยตนเองของวัชรินทร  บญุมาทติ 
(2532: 28–29) 
   1.4.2 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแตละชุดใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในมาตรฐานชวงชั้นที่ 4 
   1.4.3 กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว 
   1.4.4 เขียนคําแนะนําในการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
   1.4.5 จัดทําบัตรคําสั่งเพ่ือชี้แจงรายละเอียดใหผูเรียนทราบสิ่งที่ตองปฏิบัติ 
   1.4.6 ทําบัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัด บัตร
เฉลยแบบฝกหัด แบบทดสอบ บัตรเฉลยแบบทดสอบ ใหสอดคลองกับชุดการเรียนแตละชุดทั้งหมด 
8 ชุด 
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                     1.4.7 สรางแบบฝกหัดใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว 
ในแตละชุดใหครบทั้งหมด 8 ชุด 
   1.4.8 สรางแบบทดสอบระหวางเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือกใหเน้ือหาครอบคลุม
ในแตละชุดการเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนทั้ง 8 ชุด  ชุดละ 10 ขอ 
   1.4.9 สรางแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใหสอดคลองกับผลการ
เรียนรู ที่คาดหวังและครอบคลุมเนื้อหาในแตละตอนของชุดการเรียน จํานวน 30 ขอ เพ่ือหาประสิทธิภาพ
แบบทดสอบหลังเรียน   
  1.5 นําชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  1.6 นําชุดการเรียนที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง
ดานเนื้อหา ความถูกตองของภาษา และความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมในชุดการเรียนดวยตนเอง 
       2.  การสรางแบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
มีข้ันตอน ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.2 กําหนดจุดมุงหมาย พิจารณาหัวขอในการกําหนดกิจกรรม เพ่ือใหไดขอมูลตาม
ความตองการ 
  2.3 สรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาโดยใชแบบประเมินคุณภาพซึ่ง
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายไวดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
   คะแนน 4 หมายถึง มีคุณภาพดี 
   คะแนน 3 หมายถึง มีคุณภาพพอใช 
            คะแนน 2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
            คะแนน 1 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 
  2.4 นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหอาจารยปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 
  2.5 นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน ประเมิน
คุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  2.6 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพ่ือใชเปนเกณฑในการยอมรับ
คุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 
   คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ มีคุณภาพพอใช 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง ตองปรับปรุง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 
   เกณฑในการยอมรับวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นมามีคุณภาพ ผูวิจัย
กําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
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ตัวอยาง 
ตารางแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการเรียนดวยตนเอง  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองตามความคดิเห็นของทาน 
ระดับความคดิเห็น 

เรื่องที่ประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 

  1.1 ความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถปุระสงค 

  1.2 ความถูกตองของเนื้อหา 

  1.3 การเรียงลําดับเน้ือหา 

  1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 

  1.5 ความถูกตองของภาษาที่ใช 

  1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละชุดการเรียน 

  1.7 ความเหมาะสมของกิจกรรมในแตละชุดการเรียน 

  1.8 ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 

  1.9 ความชัดเจนของคําอธิบายในการใชชุดการเรียน 

  1.10 กําหนดเวลาเหมาะสมกับเน้ือหา 

2. แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ 

  2.1 ความชัดเจนของคําสั่ง 

  2.2 ความชัดเจนของเนื้อหาและครอบคลุมตามจุดประสงค 

  2.3 ความชัดเจนของขอคําถาม 

  2.4 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ 

  2.5 ความเหมาะสมในการกําหนดเวลาสอบ 
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................ผูประเมิน 

               (........................................) 
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วิธีการหาคุณภาพของชดุการเรียนดวยตนเอง 
 ในการทดลองหาคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อใหไดตามเกณฑประสิทธิภาพ 
80/80 ผูวิจัยไดทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล  จังหวัดสมุทรปราการ โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. การทดลองครั้งที่ 1 
  ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองใหกับนักเรียน 3  คนที่ไดจากการสุมอยางงาย
จากนักเรียนที่มีผลการอยูในระดับเกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน เพ่ือตรวจสอบชุดการเรียน
ดวยตนเอง แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข 
 2. การทดลองครั้งที่ 2 
              ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวครั้งที่ 1 ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ที่ไมเคยเรยีนเน้ือหานีม้ากอน จํานวน 
15 คน ที่ไดจากการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการอยูในระดับเกง ปานกลาง ออน อยางละ 
5 คน เพื่อหาขอบกพรอง แลวนําขอมูลที่โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน 
ดําเนินการทดลองดังน้ี 
       2.1 ใหนักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องลิลิตตะเลงพาย ในขณะที่นักเรียน
เรียนโดยการใชชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุดนักเรียนจะตองทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
จากนั้นนําผลการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลว หาคาเฉลี่ย เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนม
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
       2.2 เม่ือนักเรียนเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุดพรอมกับทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนครบทุกชุดแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําผลจากการทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนม
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองและปรับปรุงแกไข 
   3. การทดลองครั้งที่ 3  
  ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนอง ที่ไดหาแนวโนมประสิทธิภาพจากการทดลองครั้งที่ 2 
และปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
โดยใชกลุมตัวอยางที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 40 คน โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 1 ชุด 
ตอนักเรียน 1 คน โดยดําเนินการทดลองดังน้ี 
  3.1 ใหนักเรียนเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองลิลิตตะเลงพาย ซ่ึงมีเน้ือหา
ทั้งหมด 8 ชุด ในขณะที่นักเรียนเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุด นักเรียนจะตอง
ทําแบบทดสอบระหวางเรียน จากนั้นนําผลการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลวหาคาเฉลี่ย  
  3.2  เม่ือนักเรียนเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุดพรอมกับทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนครบทุกชุดแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นนําผลจากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนมาตรวจใหคะแนน แลวหาคาเฉลี่ย 
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  3.3 นําผลจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา 
แบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ 80/80  
   80 ตัวแรก  หมายถึง รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัด ระหวางเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองไมต่ํากวา  80 
   80 ตัวหลัง  หมายถึง  รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองไมต่ํากวา  80 
 3. การสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย  
  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย 
เรื่องลิลิตตะเลงพาย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 
  3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง            
ลิลิตตะเลงพาย 
  3.2  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยการวิเคราะหเน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพ่ือ
สรางแบบทดสอบ 
  3.3  สรางแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ชุดละ 10 ขอ รวมทั้งหมด 80 ขอ ให
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ครอบคลุมเน้ือหาในแตละตอน
ของชุดการเรียน 
  3.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความเหมาะสมของ
คําถาม และความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชา
ภาษาไทย 3 ทาน โดยใชดัชนีความสอดคลองที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี 
  +1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
      0 หมายถึง  ไมแนใจวาแบบทดสอบมคีวามสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
  -1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนในแตละขอ จากการ
ประเมินผลของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทาน 
  3.5   ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 และตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน 
  3.6  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบ (try- out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 5 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ 
  3.7  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักเรียนทํามาใหคะแนน ขอที่ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย 
(p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ จากนั้นคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 40 ขอ ที่มีคา
ความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป 
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  3.8   นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 40 ขอ ไปทดลองกับนักเรียน
จํานวน 40 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR. – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน 
(Kuder Pichardson 20) ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.71 
  3.9  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการปรับปรุงแลวนําไปใชกับ
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1 แบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองชนิด Randomized One - Group Pretest – Posttest Design ซ่ึงมี
กลุมทดลองกลุมเดียว (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 249) ดังตารางแบบแผนการทดลอง 

 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

   กลุม                            สอบกอน                        ทดลอง                        สอบหลัง 

     E                                   1T                               X                                2T  

 
 สัญลักษณที่ใชในการวิจัย 
   E        แทน    กลุมทดลอง 
   T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
   X แทน การทดลองโดยใชชุดการเรยีนดวยตนเอง 
   T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 
 3.2 ดําเนินการวจิัย 
  1. จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนดวยชุดการเรียนดวย
ตนเอง 
  2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
  3. ใหนักเรียนเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา ทั้งหมด 8 ชุด  
  4. ในการเรียนโดยชุดการเรียนดวยตนเองแตละชุด นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
จากชุดการเรียนทุกชุดแลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
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  5. เม่ือนักเรียนเรียนโดยชุดการเรียนดวยตนเองครบทุกหนวยแลว ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง 
ลิลิตตะเลงพายซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 
  6. ตรวจใหคะแนนแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 
 

4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
     สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําผลการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถติ ิ ดังน้ี 

  1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
  1.1 คาคะแนนเฉลีย่เลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ.  2538: 73)  สูตร 
 

Χ   =   
Ν
Χ∑  

 
  เม่ือ Χ     แทน คะแนนเฉลี่ย 
   X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   Ν  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
  1.2 หาคาความแปรปรวนของคะแนน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 
76–77)  คํานวณจากสูตร 
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  เม่ือ  S2     แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
        ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

        2∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
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 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หมายถึง คาที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล เปนการตรวจสอบและพิจารณาวาแบบทดสอบ
หรือแบบวัดความพึงพอใจที่สรางขึ้นมา แตละขอน้ันสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและจุดมุงหมายหรือไม 
คาที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ เรียกวา คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ซ่ึงจะมีคาอยูระหวาง  -1 กับ + 1 ถาคา IOC ที่ไดนอยกวา 0.5 แสดงวา ขอสอบหรือ
แบบวัดนั้นไมสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการจะวัด ตองปรับปรุงใหม โดยการนําคะแนน
ที่ไดมาแทนคาในสูตร ดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) 
 

 IOC   =   
N
R∑  

 

  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัผลการเรยีนรูทีด่าดหวัง 
        R∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญดานเน้ือหาทั้งหมด 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
   

  2.2 การหาคาความยากงาย (difficulty   index :  p) และคาอํานาจจําแนก (discrimination  
index : r) ของแบบทดสอบ โดยใชการวิเคราะหขอสอบในรายขอ (Item Analysis) (ณัฎฐพงษ  เจริญพิทย. 
2542: 215)   โดยคํานวณจากสูตร 

     Ρ    =    
Ν
R  

 

  เม่ือ  P แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ 
   R แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถกู 
                       N แทน     จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

2.3  คาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder - Richardson 20) 
(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538 : 197 – 198 ; อางอิงจาก Kuder Richarson)    

 

สูตร  KR. – 20  
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  เม่ือ rtt แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
   P แทน สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 
   q แทน สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด 
   S2

t แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 
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 3. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑมาตรฐาน  80 / 80  โดย
ใชสูตร  E1 / E2  โดยใชคารอยละ (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 294–295) 
  80  ตัวแรก   หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรยีนทั้งหมดทําแบบฝกหัดในระหวาง
เรียนถูกคิดเปนรอยละ 80 
  80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดทําทดสอบหลังเรียนถูก 
คิดเปนรอยละ 80 
 

สูตร 
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 โดยที่ 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการสอน คือ เปนรอยละ 
     จากการทําแบบฝกหัด  
   2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ  พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนในตัวผูเรียนเปนรอยละ 
     จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  Χ∑  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัด 
  F∑  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทดสอบหลังเรียน 
   N แทน จํานวนผูเรียน 

A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรยีนและ/หรือกิจกรรมหลังเรยีน 
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 4.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  ทดสอบสมมตฐิานโดยใช  t-test  dependent  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
กอนและหลังการเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ. 2538: 104) 
 
  สูตร    

 t  =  
( )
1

22

−Ν
∑−∑Ν

∑

DD

D  

 
   

    df   =    n – 1  
 
 

 เม่ือ t       แทน    คําที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
   D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   N แทน จํานวนคู 
    ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคล 
     ระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน  
    ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตางจากการเปรยีบเทยีบกนัเปนรายบคุคล 
     ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ในการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดกําหนดดังน้ี 
 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 K แทน คะแนนเต็ม 
 X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
 S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
 D∑  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 

 2D∑ แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสองกอนเรียนและหลังเรียนยกกาํลังสอง 
 E1 แทน ประสิทธิภาพทีไ่ดจากคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบฝกหัดระหวางรียนของนักเรียน 

ที่เรียนดวยชดุการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
 E2 แทน ประสิทธิภาพที่ไดจากคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบทดสอบหลงัเรยีนของนักเรยีน 

ที่เรียนดวยชดุการเรียนดวยตนวชิาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
 t แทน คาสถิตทิดสอบที่ใชพิจารณาใน t – test for Dependent Group 
 P แทน คาระดับนัยสาํคัญของการทดสอบ 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัลมีลําดับการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมลดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช         
t – test for Dependent Group 
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ผลการวิเคราะหขอมูล  
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ไดผลดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  วิเคราะหประสิทธภิาพของ ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลติตะเลงพาย  
    ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน  ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1  /  E2 
80 68.03 85.03 30 24.65  82.17 85.03 / 82.17 

 
 จากตาราง 2 แสดงวา ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง   
ลิลิตตะเลงพายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 85.03 / 82.17 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัลปรากฎผล
ดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา 
      ปที่ 5 ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลติตะเลงพาย  
 

ผลการทดสอบ N K X  S2 D∑  2D∑  t P 

กอนเรียน 40 40 27.10 8.40     
     123 525 10.02** .000 

หลังเรียน 40 40 30.18 6.87     

**P < .01 
 
 จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทย 

เรื่อง ลิลิตตะเลงพายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัลมีรายละเอียด
สรุปไดดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 4 หองเรียนรวมนักเรียน 146 คน 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียน  
เซนตโยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 
40 คน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random Sampling) 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองจะเปนการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ใช
เวลาในการทดลอง 18 คาบ สัปดาหละ 2 คาบ  คาบละ 60 นาที   
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 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนเน้ือหาวรรณคดีไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เร่ือง  
ลิลติตะเลงพาย ผูวิจัยแบงออกเปนชุดยอยๆ 8 ชุดดังน้ี 

  ชุดที่ 1 บทวเิคราะหวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
  ชุดที่ 2 บทนําเรื่องลิลิตตะเลงพาย 
  ชุดที่ 3 ความรูเกี่ยวกบัลักษณะคําประพนัธในเรื่องลลิติตะเลงพาย 
  ชุดที่ 4 เน้ือหา 
   ตอนที่ 1 เหตกุารณทางกรุงหงสาวดี 
   ตอนที่ 2 พระเจากรุงหงสาวดีประทานโอวาท 
   ตอนที่ 3 พระมหาอุปราชรําพันถึงนาง 
  ชุดที่ 5 เน้ือหา 
   ตอนที่ 4 ลางรายของพระมหาอุปราชา 
   ตอนที่ 5 พระมหาอุปราชารําพึงถึงพระบดิา 
                    ตอนที่ 6 พระสุบินและพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวร 
  ชุดที่ 6 เน้ือหา 
   ตอนที่ 7 ชางทรงสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถฝาเขาไปในกองทัพขาศึก 
   ตอนที่ 8 ยุทธหัตถีและชัยชนะของไทย 
   ตอนที่ 9 สมเด็จพระวันรัตสดุดีสมเด็จพระนเรศวร 
  ชุดที่ 7 การพินิจวรรณคดี 
  ชุดที่ 8 ความรูเสริม 
 

การดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
 1. ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นชุดละ 10 ขอ 8 ชุดรวมทั้งหมดจํานวน 80 ขอ ใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบแลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใหไดขอสอบที่มีความเชื่อม่ันเหลือ 40 ขอไดคาความยากงาย
(P) อยูระหวาง 0.45–0.80 ไดคาอํานาจจําแนก (R) อยูระหวาง 0.22-0.64 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.71  
   การทดลองครั้งที่ 1 
  ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนเองไปทดลองใหกับนักเรียน 3 คนที่ไดจากการสุมอยางงาย
จากนักเรียนที่มีผลการอยูในระดับเกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน เพ่ือตรวจสอบชุดการเรียน
ดวยตนเอง แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข 
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    การทดลองครั้งที่ 2  
              ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวครั้งที่ 1 ไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ที่ไมเคยเรียนเน้ือหานี้มากอน จํานวน 
15 คน ที่ไดจากการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการอยูในระดับเกง  ปานกลาง  ออน อยางละ 5 คน 
เพ่ือหาขอบกพรอง แลวนําขอมูลที่โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน ดําเนินการ
ทดลองดังน้ี 
         1.  ใหนักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องลิลิตตะเลงพาย ในขณะที่นักเรียน
เรียนโดยการใชชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุดนักเรียนจะตองทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
จากนั้นนําผลการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลว หาคาเฉลี่ย เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหา
แนวโนมประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
          2. เ ม่ือนักเรียนเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุดพรอมกับทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนครบทุกชุดแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําผลจากการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะห
หาแนวโนมประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองและปรับปรุงแกไข 

     การทดลองครั้งที่ 3  
  ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนอง ที่ไดหาแนวโนมประสิทธิภาพจากการทดลองครั้งที่ 2 
และปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล 
โดยใชกลุมตัวอยางที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 40 คน โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง     
1 ชุด  ตอนักเรียน 1 คน โดยดําเนินการทดลองดังน้ี 
  1.  ใหนักเรียนเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองลิลิตตะเลงพาย ซ่ึงมีเน้ือหา
ทั้งหมด 8 ชุด ในขณะที่นักเรียนเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุด นักเรียนจะตองทํา
แบบทดสอบระหวางเรียน จากนั้นนําผลการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลวหาคาเฉลี่ย  
  2.  เม่ือนักเรียนเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละชุดพรอมกับทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนครบทุกชุดแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นนําผลจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนมาตรวจใหคะแนน แลวหาคาเฉลี่ย 
  3. นําผลจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน มาวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ 80/80  
 2.  นําผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  1. ใชสูตร E1/E2 เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ
มาตรฐาน  80/80 

  2. ใชวิธีการทางสถิติ t-test เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย
ของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
 1. วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ทั้ง 8 ชุด 
 2. วิเคราะหหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนดวยตนเองวชิาภาษาไทย เร่ือง ลิลติตะเลงพาย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช    
t – test for Dependent Group 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจาการวิเคราะหขอมูลสรปุไดดังน้ี 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤธิ์ที่สรางขึ้นชุดละ 10 ขอ 8 ชุดรวมทั้งหมดจํานวน 80 ขอ ให
นักเรียนทําแบบทดสอบแลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือใหไดขอสอบที่มีความเชื่อม่ันเหลือ 40 ขอ ไดคา
ความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.45–0.80 ไดคาอํานาจจําแนก (R) อยูระหวาง 0.22-0.64 และมีคา
ความเชื่อม่ัน 0.71  
 2. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพายจากการ
ทดลองกับกลุมตัวอยางพบวามีประสิทธิภาพ 85.03/82.17 แสดงวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สราง
และพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 
 3. นักเรียนที่ใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนใชชุดการเรียนดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยมีดังน้ี 
 1. ชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นพบวา มีประสิทธิภาพเปน 85.03/82.17 จะเห็นไดวาเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะวาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ รูปแบบมีสีสัน ทําใหผูเรียนมี
ความสนใจที่อยากเรียนเชน เกมตอคําศัพท การถอดคําประพันธ การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน  
อธิบายความหมายของคําศัพทซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนการฝกฝนความรูความสามารถหลังจากที่
นักเรียนไดศึกษาจากใบความรูอยางละเอียด นักเรียนฝกปฏิบัติแตละกิจกรรมดวยความเอาใจใส  
ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของวชิราพรรณ  จันทนเทศ  
(2549:  43) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย  เร่ืองการอานจับใจความสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพ
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ของชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ืองการอานจับใจความ มีประสิทธิภาพ 80.15/89.37  
และสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาวลี คําชมพู (2549: 72) ที่ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวย
ตนเองวิชา ภาษาไทย เรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
ผลการศึกษาพบวา  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง วิชา ภาษาไทย เร่ืองชนิดของคํา มี
ประสิทธิภาพเปน  87.91/88.35 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชุดา พรายยงค (2550: 43) ที่ไดทํา
การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาวรรณคดีไทย เร่ืองรายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑมัทรี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟา
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑไวคือ 82.29/81.17 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา ชุดการเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไวทั้งน้ีเพราะชุดการเรียนที่สรางขึ้นผานขั้นตอนการสรางอยางมีระบบและวิธีการที่
เหมาะสมคือผูเรียนสามารถศึกษาไดตามลําดับขั้นตอนตามคําอธิบายในชุดการเรียนแตละชุด 
 2. นักเรียนกลุมทดลองที่ไดเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง   
ลิลิตตะเลงพาย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้เปนเพราะวา นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ  
เอาใจใส ในการเรียนการสอน เน่ืองจากชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องลิลิตตะเลงพาย 
ไดลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมในการฝกทํากิจกรรมนักเรียนเกิดทักษะและพัฒนาไดตามศักยภาพของ
แตละบุคคล รวมทั้งชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องลิลิตตะเลงพาย เปนสื่อจูงใจที่ดี ทํา
ใหนักเรียนเกิดความสนใจ และทาทายความสามารถของนักเรียน นักเรียนจึงใหความสนใจรวม
กิจกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นการฝกกิจกรรม เม่ือครูแจกชุดการเรียนดวยตนเอง วิชา
ภาษาไทย เรื่องลิลิตตะเลงพายให นักเรียนจะสนใจทําตามกิจกรรมตางๆ ตามคําชี้แจง และพยายาม
หาคําตอบที่ถูกตองดวยความเอาใจใสทุกครั้ง ดวยเหตุผลดังกลาว การใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
วิชาภาษาไทย เรื่องลิลิตตะเลงพาย จึงเปนวิธีการที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนได สอดคลองกับงานวิจัยของ วชิราพรรณ  จันทรเทศ (2549: บทคัดยอ) ที่
ไดพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่องการอานจับใจความโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา  
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา นักรียนที่ใชชุดการเรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนละหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของรัตนาวลี  คําชมพู (2549: 72) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชา ภาษาไทย เรื่องชนิด
ของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผลการศึกษาพบวานักเรียนกลุม
ทดลองที่ไดเรียน โดยการใชชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของคํามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาชุด
การเรียนดวยตนเองเปนสื่อที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นเพราะนักเรียนมีโอกาสไดฝกฝนไดอยางอิสระและตามศักยภาพของแตละบุคคล 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การนําชุดการเรียนดวยตนเองไปใชในการเรียนการสอน ควรคํานึงถึงเรื่องการจัด
เน้ือหาใหสอดคลองกับเวลาและควรยืดหยุนไดตามความสามารถ ความถนัด ของแตละบุคคล 
  1.2 ในชุดการเรียนดวยตนเองมีกิจกรรมที่หลากหลาย การฝกกิจกรรมที่ดีครูควรเนน
เร่ือง ลําดับขั้นในการศึกษา และชี้แจงหลักการศึกษาวาตองมีความซื่อสัตยในการฝกฝนกิจกรรม
เพราะถานักเรียนไมซ่ือสัตยดูเฉลยกอนตอบคําตอบจะทําใหผลการทดลองของการใชชุดการเรียน
ดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ไมเปนไปตามความมุงหมาย เพราะฉะนั้นขณะที่ดําเนินกิจกรรมครูตองเนน
ย้ําและคอยสังเกตพฤติกรรมการใชชุดการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด คอยใหคําแนะนํากับ
นักเรียนเพ่ือที่นักเรียนจะไดฝกกิจกรรมอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ นักเรียนไดรับการพัฒนา
ตามศักยภาพ จะทําใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนในสาระอื่นๆ หรือวรรณคดีเร่ือง
อ่ืนๆ ของวิชาภาษาไทย เพราะจากการวิจัยที่ใชชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
นักเรียนสวนมากใหความสนใจในการเรียน และเปนสื่อที่นักเรียนสามารถนําไปศึกษาไดตามความ
ตองการ อีกทั้งเปนแนวทางในการใหนักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวรรณคดีไดดีขึ้นทั้งนี้เพ่ือจะ
เปนประโยชนในการนําไปประกอบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาผลของพฤติกรรมผูเรียนดาน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และ
ความเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย เน่ืองจากการศึกษาชุดการเรียนดวยตนเองนักเรียนตองฝก
ปฏิบัติตามคําชี้แจงซึ่งจากการปฏิบัติจริงนักเรียนบางคนไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ เพราะฉะนั้นครูควร
เอาใจใสและสังเกตพฤติกรรมควบคูไปกับการใชชุดการเรียนดวยตนเองทุกครั้งซ่ึงพฤติกรรม
ดังกลาวสามารถสังเกตได  
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โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวลั 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   วิชาภาษาไทย เร่ืองลลิิตตะเลงพาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕              จํานวน     ๔๐       ขอ            เวลา     ๖๐   นาที 
*************************************************************************************************************  
คําชี้แจง   ใหนักเรียน  X  คําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว   ในกระดาษคําตอบ 
๑. “ กษณะนั้นนเรนทรไท  ธ  ใหโหรหามหุติฤกษ  ซ่ึงจะเบิกพยุหยาตรา ” 

 ขอใดที่อธิบายความหมายของคําที่ขีดเสนใตไดถูกตองที่สุด   
  ก.   ฤกษยามอันดียิ่ง    ข.   ฤกษยามอันยิ่งใหญ 
  ค.   ฤกษยามที่โหรกําหนด    ง.   ฤกษยามที่จะเคลื่อนทพั 

๒. คําวา “ ฉัตร ” ในคําประพันธตอไปน้ีขอใดความหมายตางจากขออ่ืน   
  ก.   อลงกตแกวแกมกาญจน  เครื่องพุดตานตกแตง  
        แขงสีทองทอเนตร   ปกเศวตฉตัรฉานฉาย 
  ข.   ซ่ึงแสรงรังสฤษดิ์ให   มาอุบัติ 
        ในประยูรเศวตฉตัร   สืบเชื้อ 
   ค.   บัด  ธ   เห็นขุนกร ี   หน่ึงไสร 
        เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย   เรียงคั่ง   ขูเอย 
    ง.  ภูธรเมิลอมิตรไท   ธํารง   สารแฮ 
        ครบสิบหกฉัตรทรง   เทริดเกลา 

๓. ขอใดไมใชการรบที่มีการเปรียบเทียบกับการกระทํายุทธหัตถใีนลลิิตตะเลงพาย   
  ก.   การรบของพระสมิทธมิาตงคกับทาวคิริเมขล 
  ข.   การรบของพระอินทรกับวสวัตตีมาร 
  ค.   การรบของพระอิททรกับทาวไพจติราสูร 
  ง.   การรบของพระรามกับทศกัณฐ 

๔. เหตุใดทหารไทยจึงรูวาแมทัพพมาที่ยกมาครั้งน้ีคือพระมหาอุปราชา   
  ก.  เห็นสัปทน     ข.  เห็นสัปคับ   
  ค.  เห็นฉัตรหาชั้น     ง.  เห็นฉัตรเจ็ดชั้น 

๕.       เกิดเปนหมอกมืดหอง เวลาหา  หนเฮย 
 ลมชื่อเวรัมภา   พัดคลุม 
 หวนหอบหักฉัตรา   คชขาด  ลงแฮ 
 แลธุลีกลัดกลุม   เกลื่อนเพ้ียงจักรผัน 
 เหตุการณตามคําประพันขางตนน้ีเกิดขึน้ที่ใด   

 ก.  พนมทวน     ข.  แมกษัตรยิ   



          71 

 ค.  โคกเผาขาว     ง.  ดานพระเจดียสามองค 
๖.       “เหตุน้ีผิวเชาชัว่  ฉุกเข็ญ 

  เกิดเม่ือยามเย็นดี   ดอกไท 
  อยาขุนอยาลําเค็ญ   ใจเจ็บ พระเอย 
  พระจักลุลาภได   เผด็จเสี้ยนศึกสยาม” 
  เหตุที่กลาวถึงในคําประพันธขางตน มีความหมายตรงกับขอใด   
  ก.  พระสุบินนิมิต   ที่ปากโมก 
  ข.  ลมเวรัมภาพัดฉัตรหักทีพ่นมทวน 
  ค.  พระบรมสารีริกธาตุเวียนทักษิณาวรรตรอบกองทัพสามรอบ 
  ง.  นํ้าทวมมาทางทิศตะวันตก พระองคลยุนํ้าเชี่ยว และตอสูกับจระเขเอาชนะพมาได 

๗.        งามสองสุริยราชล้ํา  เลอพิศ 
  พางพัชรินทรไพจิตร  ศึกสราง 
  ฤารามเริ่มรณฤทธ   รบราพณ  แลฤา 
  ทุกเทศทุกทศิอาง   อ่ืนไทไปเทียม 
  คําประพันธขางตนนี้ไมไดกลาวถึงใคร   
  ก.  พระนเรศวร พระมหาอุปราชา   ข.  พระอินทร  ไพจิตราสูร 
  ค.  พระราม  ทศกัณฐ    ง.  พระนเรศวร  พระเอกาทศรถ 

๘.        “คชยานขัตติเยศเบื้อง ออกถวัลย 
 โถมปะทะไปทัน   เหยียบยั้ง 
 สารทรงราชรามัญ   ลงลาง  แลนา 
 เสยสายทายทนัตทั้ง  คูค้ําคางเขิน” 
 ชางที่เสียเปรยีบในคําประพันธ คือชางเชือกใด ของใคร   

ก. ชางเจาพระยาไชยานุภาพ  ของสมเดจ็พระนเรศวร 
ข. ชางเจาพระยาปราบไตรจักรของสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ค. ชางพลายพัทธกอของพระมหาอุปราชา 
ง. ชางพลายพัชเนียงของมางจางชโร 

๙. พระราชดํารัสขอใดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทาํใหพระมหาอุปราชาทรงตัดสินพระทัย
กระทํายุทธหตัถ ี  

    ก.   สงครามกษัตริยทรง  ภพแผน   สองฤา 
        สองราชรอนฤทธิ์รา  เรื่องรูสรรเสริญ 
  ข.   ขัตติยายทุธบรรหาร  คชคู   กันนา 
         คงแตเผือพ่ีนอง  ตราบฟาดินกษัย 
  ค.   พระพ่ีพระผูผาน  ภพอุด   ดมเอย 
        ไปชอบเชษฐยืนหยุด  รมไม 
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  ง.   เชิญราชรวมคชยุทธ  เผยอเกียรติ   ไวแฮ 
        สืบกวาสองเราไสร  สุดสิ้นฤามี 

๑๐. ใหใชโคลงตอไปน้ีตอบคําถาม 
   “ หัสดินปนธเรศไท  โททรง 
  คือสมิทธิมาตงค   หน่ึงอาง 
  หน่ึงคือศิริเมขลมง   คลอาสน   มารเอย 
  เศียรสายหงายงาควาง  ไขวแควงแทงโถม ” 
                คําประพันธขางตนนี้ใชกลวธิีการเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันกบัขอใด   
  ก.  คําขนานธารเกษมก็สมชื่อ  สนุกคือเรื่องอิเหนาเสนาหา 
  ข.  ดูทํานองนางในไกวชิงชา  ดังสีดาผูกคอที่โรงโขน 
  ค.  ขอเปนเกือกทองรองบาทา  ไปจนกวาชวีนัจะบรรลัย 
  ง.  อันพริกไทยใบผักชเีหมือนสีกา  ตองโรยหนาเสียหนอยอรอยใจ       

๑๑. เหตุผลสําคัญที่สุดที่สมเด็จพระนเรศวรทรงปรึกษาการศึกครั้งน้ีตรงกับสํานวนขอใด  
  ก.   เพ่ือไดทีขี่แพะไล    ข.   เพ่ือหาทางหนีทีไล 
  ค.   เพราะจะตัดไฟตนลม    ง.   เห็นวาหนาศึกอยานอนใจ 

๑๒. แมเรื่องลิลิตตะเลงพายจะดาํเนินความตามพระราชพงศาวดาร   แตมีอยูตอนหนึ่งซ่ึงสมเด็จพระมหา
สมณเจากรมพระปรมานุชติชิโนรสทรงสรางเสริมขึ้น   เพ่ือใหสอดคลองกับขนบของวรรณคดีไทย   
ตอนดังกลาวคือตอนใด  

  ก.   การบรรยายเหตุการณเมืองมอญ 
  ข.   การที่ทัพหนาไทยถอยไมเปนขบวน 
  ค.   การพรรณนาอารมณของพระมหาอุปราชาระหวางเดินทัพ 
  ง.   การกลาวถึงลมเวรัมภาพัดตองเศวตฉัตรของพระมหาอุปราชาหัก 

๑๓. เหตุการณตอนใดในลิลติตะเลงพาย   ที่แสดงใหเห็นถึงความชาญฉลาดของสมเด็จ 
  พระนเรศวรมหาราช  

  ก.   ตอนเดินทัพและตั้งทัพตามตําราพิชยัสงคราม 
  ข.   ตอนกลาวเชิญพระมหาอุปราชาทําสงครามยุทธหัตถ ี
  ค.   ตอนปูนบําเหน็จแกทหาร 
  ง.   ตอนพระราชทานอภัยโทษแกทหารที่ตามเสด็จไมทัน 
๑๔. ขอความตอไปน้ีแสดงความรูสึกอยางไรของบุคคลในเรื่อง   
  สงครามครานี้หนัก   ใจเจ็บ   ใจนา 
  เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ  อกโอ 
  ลูกตาย  ฤ  ใครเก็บ  ผีฝาก   พระเอย 
  ผีจักเทงที่โพล   ที่เพลใครเผา 
  ก.   ความคับแคน     ข.   ความเปลาเปลี่ยว 
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  ค.   ความหวาดหวั่น    ง.   ความเศราโศก 
 
๑๕. ลิลติตะเลงพายเปนงานประพันธที่มีจุดประสงคจะสรางความบันเทิงที่ละเมียดละไมดวยกวีโวหาร

มากกวาการบรรยายประวตัศิาสตรตามที่เปนจริง  งานประเภทนี้มีความนาเชื่อถือนอย   จึงมี
คุณคาดานวรรณคดีมากกวาดานที่เปนหลักฐานทางประวตัิศาสตร  อะไรคือเกณฑสําคัญที่สุดที่
ผูเขียนขอความนี้ใชในการประเมินคาดานประวตัิศาสตรของเรื่องลิลิตตะเลงพาย   

  ก.   จุดประสงคในการแตง    ข.   ความนาเชื่อถือของหลักฐาน 
  ค.   การบรรยายตามที่เปนจริง   ง.   กวีโวหารในวรรณคด ี

๑๖. สํานวนใน   “ ลิลติตะเลงพาย ”   ขอใดตรงกับตัวอยางที่ยกมามากที่สุด   
    “ โอพระชนนีศรีแมนสรวง   จะโศกทรวงเสียวรูสึกระลึกถึง 
       ไหนทุกขถึงปตุรงคทรงรําพึง  ไหนโศกซึ้งถึงกูคูหทัย ” 

 ก.     เย็นดูภูธเรศเจา   จอมถวัลย 
  เปลี่ยวอุระราชรัน   ทดแท 
 ข.      พระเนานัคเรศอา   เอองค 
  ฤาบ   มี  ใครคง   คูรอน 
 ค.      พระเกิดพระกอชนม   ชุบชีพ   มานา 
  เกรงบทันลูกได   กลับเตาตอบสนอง 
 ง.      มาเดียวเปลี่ยวอกอา   อายสู 
  สถิตอยูเอองคดู   ละหอย 
๑๗. “ ลิลิต ”   ประกอบดวยคําประพันธประเภทใด  

  ก.   ราย   กับ   โคลง    ข.   โคลง   กับ   กาพย 
  ค.   ราย   โคลง   ฉันท    ง.   กาพย   ฉันท   กลอน 

๑๘. ขอใดเปนเหตทุี่แทจริงที่ทําใหพระมหาอุปราชา   เสียวดวงแดเฮย  
  ก.   เกิดเปนหมอกมืดหอง   เวหา   หนเฮย 
  ข.   ลมชื่อเวรัมภา    พัดคลุม 
  ค.   หวนหอบหักฉัตรา   คชขาด   ลงแฮ 
  ง.   แลธุลีกลดักลุม    เกลื่อนเพ้ียงจักรผัน 

๑๙.        จงแจงแหงเหตุเบี้อง   โบราณ 
  เปนประโยชนยุทธการ   กลาวไว 
  เอาใจทหารหาญ    เริงรื่น   อยูนา 
  อยาระคนปนใกล    เกลือกกลั้วขลาดเขลา 
  ขอความที่พิมพตัวหนา   หามพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวของกับคนขลาดและโง   
  ก.   การคบหาสนิทสนม    ข.   การใหความเชื่อถือเตม็ที่ 
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  ค.   การมอบหมายภารกิจสําคัญ   ง.   การระแวดระวังตรวจสอบ 
 
๒๐.       “สลัดไดใดสลัดนอง  แหนงนอน   ไพรฤา 

เพราะเพื่อมาราญรอน  เศิกไสร” 
คําประพันธขางตนน้ีใชศิลปะการแตงตรงกับขอใด  
ก.  เลนคํา   ข.  สัทพจน  ค.  อัพภาส  ง.  เลนเสียง 

๒๑.     คําเชิญชวนใหกระทํายทุธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรตรัสกับพระมหาอุปราชา 
    “หัสดีรณเรศอาง  อวสาน   น้ีนา 
   นับอนาคตกาล  หอนพอง 
   ขัตติยายุทธบรรหาร  คชคู   กันแฮ 
   คงแตเผือพ่ีนอง  ตราบฟาดินกษัย”       เปนการกลาวในทาํนองใด   
  ก.   ทาทาย ข.   พยากรณ  ค.   รูการณไกล  ง.   ชักจูงโดยโวหาร 

๒๒. “นฤบดีโถมถบีสู   ศึกธาร 
ฟอนฟาดสุงสุมาร   มอดมวย 
สายสินธุซ่ึงนองพานต  หายเหือด  แหงแฮ 
พระเรงปรีดาดวย   เผด็จเสี้ยนเศกิกษัย” 
โคลงลิลติตะเลงพายนี้กลาวถึงเรื่องใด  เรื่องนั้นมีความหมายสําคัญอยางไร   
ก. นิมิตบอกเหต ุ ความมีชัยตอศัตร ู
ข. การปราบจระเข  ความพายแพของขาศกึ 
ค. นํ้าปาหลากทวมทัพขาศึก   การไมตองเสียกําลังรบ 
ง. การตอสูดุเดือดของพระนเรศวร  พระมหาอุปราชาขาดคอชาง  

๒๓.  “กลใดไปชวยแผว   มืดมวย 
ใสสรวางธมุา   มืดมวย 
มลักเล็งเหลาพาธา   ทวยเศิก  สมรแฮ 
เห็นตระหนักเนตรดวย  ด่ังน้ีแหนงฉงาย” 
คําประพันธน้ีในลีลาการเขยีนตรงกับขอใด   
ก.  เสาวรจนี  ข.  นารีปราโมทย ค.  พิโรธวาทงั  ง.  สัลลาปงคพิสัย 

๒๔. “ จอมสยามขามศึกไซร  ไปมี 
 บานกมลเปรมปรีด์ิ   ปราบเสี้ยน ” 
 คําประพันธน้ี   แสดงถึงคุณสมบัติขอใดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 ก.   ความฮึกเหิมไมกลัวขาศึก   ข.   ความเชือ่ม่ันในตัวเอง 
 ค.   ความสํานึกในพระราชกรณียกิจ  ง.   ความยินดีที่จะปราบขาศึก 
๒๕. ขอใดตอไปน้ีชี้ใหเห็นวา   เปนพิธีที่ไมเกีย่วเนื่องกับศาสนาพราหมณ  

 ก.   ปวงละวาเซนไก  ไขวสรวงพลีผสีาง   
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 ข.   ใจทรนงองอาจ  ยาตรตัดไมขมนาม 
 ค.   พฤติพราหมณพรอกมนตไสย สังขเปา   ถวายนา  
 ง.   เบิกโขลนทวารโดยกระทรวง 

๒๖. “ เจาอยุธยามีบุตร    ลวนยงยุทธเชีย่วชาญ   หาญหักศึกบมิยอ   ตอสูสึกบมิหยอน   ไปพักวอน
วาใชให   ธ  หวง   ธ   หาม   แมเจาครามเคราะหกาจ   จงอยายาตรยุทธนา ” 

  ขอความจาก  “ ลิลิตตะเลงพาย ”   ขางตน  เปนโวหารที่แสดงน้ําเสียงเชิงใด  
 ก.   อิจฉา      ข.   เยาะเยย   
 ค.   ประชด     ง.   แนะนํา 
๒๗. “เสร็จเสวยศวรรเยศอาง  ไอศูรย   สรวงฤา 
 เย็นพระยศปนูเดือน  เดนฟา 
 เกษมสุขสองสมบูรณ  บานทวีป 
 สวางทุกขทุกธเรศหลา  แหลงลวนสรรเสริญ” 
 สิ่งใดหรือผูใดควรจะเปนสาเหตุทําให   “ สวางทุกข ”  
 ก.   ผูเสวยศวรรเยศ    ข.   พระเกียรติยศ 
 ค.   ดวงจันทร     ง.   ความเกษมสุข 
๒๘.            “อุรารานราวแยก   ยลสยบ 
 เอนพระองคลงทบ   ทาวดิ้น 
 เหนือคอคชซอนซบ  สังเวช 
 วายชวิาตมสดุสิ้น   สูฟาเสวยสวรรค” 
 แสดงทัศนะของผูประพันธที่มีตอตวัละครในเรื่องวาอยางไร   
 ก.   ยกยอง  ข.   เยาะเยย  ค.   เยาแหย  ง.   เหยียดหยาม 
ใชขอความตอไปน้ีตอบขอ  ๒๙- ๓๐  
  พอวายวรวากยอาง  โอษฐพระ 
  ดาลมหาวาตะ   ตื่นฟา 
  ทรหึงทรหวลพะ  - พานพัด   หาวแฮ 
  หอบธุมางคจางจา  จรัสดาวแดนสมร 
๒๙. คําที่พิมพตัวหนาขอใดเปนกวีโวหารแบบภาพพจน   
  ก.   วายวรวากย  ข.   ตื่นฟา  ค.   ทรหึงทรหวล ง.   หอบธุมางค 
๓๐. จากคําประพันธขางตนนี้  ขอใดไมใชคํากริยา  
 ก.   วาย   ข.   ดาล  ค.   หาว  ง.   หอบ 
๓๑.  สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง  ยามสาย 
 สายบหยุดเสนหหาย  หางเศรา 
 กี่คืนกี่วันวาย   วางเทวษ    ราแม 
 ถวิลทุกขวบค่าํเชา   หยุดไดฉันใด 
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 โคลงบทนี้ใชลลีาในการประพันธแบบใด   
 ก.   เสาวรจนี     ข.   นารีปราโมทย  
 ค.   พิโรธวาทัง     ง.   สัลลาปงคพิสัย 
๓๒. ขอความที่กลาวถึง   “ ลิลิตตะเลงพาย ”   ตอไปน้ีขอใดที่ไมถูกตอง  

  ก.   เปนงานนิพนธของสมเด็จฯ   กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
  ข.   จัดอยูในประเภทวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย 
  ค.   แตงดวยรูปแบบของลลิิตคือ  ราย   กาพย   สลับกับโคลง ๒  โคลง ๓   และโคลง ๔ 
  ง.   กวีเปนผูมีความรูทางอักษรศาสตรสงู   ใชศัพทและโวหารอยางประณีตลึกซึ้ง 

๓๓. คําประพันธในขอใดแสดงลักษณะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติของลลิติตะเลงพายไดอยางเดนชัดที่สุด 
          ก.   พระเปรมปราโมทยไซร ซ่ึงบดินทรดาลได  
       สดับเบื้องบอกรงค 
 ข.  สองฝายหาญใชชา  คือสีหสูสีหกลา  
      ตอแกลวในกลาง  สมรนา 
 ค.  ผันหลังแลนแผผาน  บมีผูอยูตาน 
      ตอสูสักตน   หน่ึงนา 
 ง.   ขวัญหนีดีฝอพน  พวกอเรนทรดวนดน 
      ดัดดั้นทางทวน  ไปนา 
๓๔. “กุมแสงกรายกรนาด  ยุรยาตรอยางไกรสร  จากศีขรคูหา” 

คําประพันธขางตนนี้ใชโวหารภาพพจนเชิงใด   
ก.  อุปมา   ข.  อุปลักษณ  ค.  สัญลักษณ  ง.  อธิพจน 

๓๕. ขอใดเปนการพระราชทานพร   
ก.  จงเจริญขเยศดวย เดชะ   ข.  จงพออยายินบล  แตตื้น 
ค.  หน่ึงรูพยุหเศิกไสร สบสถาน  ง.  อยาหยอนวิริยะยล อยางเกียจ 

๓๖. ขอใดสอนใหใชหลักจิตวิทยา   
 ก.  อยาลองคะนองตน ตามชอบ ทํานา  ข.  เอาใจทหารหาญ   เริงรื่น   อยูนา 
 ค.  รูเชิงพิชัยชาญ ชุมคาย   ควรนา  ง.  อยาหยอนวิริยะยล อยางเกียจ 
๓๗. ขอใดเปนหลกัการครองงาน   

ก.  เอาใจทหารหาญ เริงรื่น  อยูนา  ข.  อยาระคนปนใกล   เกลือกกลัว้ขลาดเขลา 
ค.  รูพิชัยชาญ  ชุมคาย ควรนา  ง. หน่ึงรูบําเหน็จให ขุนพล  

๓๘.            “อุรารานราวแยก            ยลสยบ 
เอนพระองคลงทม  ทาวดิ้น 

 เหนือคอคซซอนซบ  สังเวช 
 วายชวิาตมสดุสิ้น  สูฟาเสวยสวรรค” 
 คําประพันธน้ี กลาวถึงผูใด 
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 ก.  สมเด็จพระเอกาทศรถ   ข. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
 ค.  พระมหาอุปราชา                                 ง.  พระเจานันทบุเรง 
 

๓๙.    “พระคุณตวงเพียบพ้ืน   ภูวดล 
เต็มตรลอดแหลงบน  บอนใต 
พระเกิดพระกอชนม  ชุบชีพ  มานา 
เกรงบ  ทันลกูได   กลับเตาตอบสนอง” 
คําประพันธขางตนน้ีสะทอนคานิยมเกี่ยวของกับขอใด   
ก.  ความกตัญูกตเวท ี    ข.  ความจงรักภักดี 
ค.  ความซื่อสัตยสุจริต    ง.  ความนอบนอมถอมตน 

๔๐. “ พระตีโลกนาถแผว  เผด็จมาร 
 เฉกพระราชสมภาร  พ่ีนอง 
 เสด็จไรพิริยะราญ   อรินาศ  ลงนา 
 เสนอพระยศยินกอง  เกียรติทาวทกุภาย ” 
 คําประพันธน้ีแสดงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใด  

ก. ความสูงสงของกษัตริย   ข.   การยอพระเกียรติกษตัริย 
ค. ความจงรักภักดีตอกษัตริย   ง.   ความเกรงกลัวอํานาจกษัตริย 

 
 
 

************************************* 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางชุดการเรียนดวยตนเอง 
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ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
 

ชุดที่  ๔ 

เหตุการณทางกรุงหงสาวด ี
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
จัดทําโดย…  นางวิบูลศรี  ก่ิงแกว           โรงเรียนเซนตโยเซฟทพิวลั 

 
 

ชื่อ .................................................  นามสกุล  ............................................. 
ชั้น ม.๕ / .......... เลขที่............. 

     

“สงครามความเศิกซึ้ง    แสนกล 
จงพออยายินยล        แตตื้น 
อยาลองคะนองตน      ตามชอบ ทํานา 
การศึกลึกเลหพื้น     ลอเลี้ยวหลอกหลอน” 
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ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 

ชุดที่  ๔ 
 เหตุการณทางกรุงหงสาวด ี

 
คําแนะนําในการใชชุดการเรียน 

๑. ชุดการเรียนเรื่องลิลิตตะเลงพาย ชุดที่ ๔ ประกอบดวย 
เน้ือหา ตอนที่  ๑  เหตุการณทางกรุงหงสาวดี 

     ตอนที่  ๒  พระเจากรุงหงสาวดีประทานโอวาท 
     ตอนที่  ๓  พระมหาอุปราชรําพันถึงนาง 

๒. นักเรียนศึกษาเนื้อหาตามลําดับ แลวตอบคําถามแตละกิจกรรมและตรวจ
คําตอบจากบัตรเฉลย 

๓. เมื่อนกัเรยีนศึกษาและทํากิจกรรมในแตละชุดครบทุกกจิกรรม แลวใหทํา
แบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 

๔. ถานักเรียนสงสัยหรือมีปญหาในการใชชุดการเรียนดวยตนเอง สามารถ
ขอคําแนะนําจากครูผูสอนได 

๕. บัตรเฉลยจะใชได เมื่อนักเรียนทํากิจกรรม หรือแบบทดสอบครบ
เรียบรอยแลวเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีสําคัญ........ตองซ่ือสัตยนะคะ 
ความซื่อสัตย  จะชวยใหผานพนอปุสรรคไดคะ 
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ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง 
 
 
๑. แปลความ ตีความ และวิเคราะหสารจากการอาน  
   อยางมวีิจารณญาณ 
๒. มีความรู และเขาใจในบทประพันธตามหลักฐานทางประวตัิศาสตร 
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    คําสั่ง 
 

ใหนักเรียนปฏิบตัิตามคาํสั่งตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู   
ตอนที่  ๑   เหตุการณทางกรุงหงสาวดี 

  ตอนที่  ๒  พระเจากรุงหงสาวดีประทานโอวาท 
  ตอนที่  ๓  พระมหาอุปราชรําพันถึงนาง 

ฝกกิจกรรมและตรวจสอบกับเฉลยกิจกรรม 

ทําแบบฝกหัดทายบทเรียนพรอมกับตรวจคําตอบ
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@ ศึกษาเนื้อหาใหละเอียด  
@ อานเรื่องใหเขาใจ  

 
ถาตองการใหไดถึงรสในวรรณคดี  

ควรพยายามอานตามหลักการอานราย  
และโคลงที่ปรากฎใหถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู 
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     ใบความรูที่ ๑   
 
 

 
 
๑(๖)    ราย ๕/๖ ฝายพระนครรามัญ ขัณฑเขตดาวอัสดง หงสาวดีบุเรศ ร่ัวรูเหตุบริหึง  
แหงเอิกอึงกิดาการ ฝายพสุธารออกทิศ วาอดิศวรกษัตรา มหาธรรมราชนรินทร  
เจาปถพินทรผานทวีป ดับชนมชีพพิราลัย เอารสไทนฤเบศ นเรศวรเสวยศวรรยา  
แจงกิจจาตระหนัก จ่ึงพระปนปกธาษตรี บุรีรัตนหงสา ธก็บัญชาพิภาษ ดวยมวลมาตยากร  
วานครรามินทร ผลัดแผนดินเปลี่ยนราช เยยีววิวาทชิงฉัตร เพ่ือกษัตริยสองสู บรางรูเหตุผล  
ควรยาตรพลไปเยือน เตือนประยุทธเอาเปรียบ แมนไปเรียบเปนที โจมจูยี่ย่ําภพ เสนีนบนึก 
ชอบ ระบอบเบื้องบรรหาร  

ธก็เอ้ือนสารเสาวพจน แดเอารสยศเยศ องคอิศเรศอุปราช ใหยกยาตราทัพ  
กับนครเชียงใหม เปนพยุหใหญหาแสน ไปเหยียบแดนปราจิน  
บุตรทานยินถอถอย ขอยผูขาบาทบงสุ โหรควรคงทํานาย  
ทายพระเคราะหถึงฆาต ฟงสารราชเอารส  

ธก็ผะชดบัญชา เจาอยุธยามีบุตร ลวนยงยุทธเชี่ยวชาญ หาญหักศึกบมิยอ  
ตอสูศึกบมิหยอน ไปพักวอนวาใช ใหธหวงธหาม แมนเจาครามเคราะหกาจ  
จงอยายาตรยุทธนา เอาพัสตราสตรี สวมอินทรียสรางเคราะห  
ธตรัสเยาะเยี่ยงขลาด องคอุปราชยินสาร แสนอัประมาณมาตยมวล  

นวลพระพักตรผองเผือด เลือดสลดหมดคล้ํา ช้ํากมลหมองมัว กลัวพระอาชญายอบ  
นอบประณตบทมูล ทูลลาไทลีลาศ ธก็ประกาศเกณฑพล บอกยุบลบมิหึง  
ถึงเชียงใหมตระบัด เรงแจงจัดจตุรงค ลงมาสูหงสา แลวธใหหาเมืองออก  
บอกทุกแดนทุกดาว บอกทุกทาวทุกเทศ ทั่วทุกเขตทุกขอบ  
รอบสีมามณฑล ทราบนุสนธิ์ทุกแหง ตางตกแตงแสะสาร  
แสนยาหาญมหิมา คลาบรรลุเวียงราช  
แลสระพราศสระพรั่ง คั่งคับนับเหลือตรา  
ตางภาษาตางเพศ พิเศษสรรพแตงตน  
ขาศึกยลแสยงฤทธิ์ บพิตรธเทียบทพัหลวง โดยกระทรวงพยุบาตร   จักยาตราตรูเชา  
เสด็จเขานิเวศไท เกรียมอุระราชไหม หมนเศราศรีสลาย อยูนา 

 
 

ตอนที่ ๑  เหตุการณทางกรุงหงสาวด ี

   มีตอครบั 
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ฝายเมืองมอญ เขตแดนแควนตะวันตก เมืองหงสาวดี รูขาวในไมชาวา ฝายประเทศ

ทางทิศตะวันออก (เมืองไทย) น้ัน กษัตริยผูเปนใหญสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระเจา
แผนดินผูครองเมือง เสด็จสวรรคต โอรสของพระองคคือ สมเด็จพระนเรศวรไดครองราชย
สมบัติ เ ม่ือทราบเรื่องราวชัดเจนแลว พระเจาแผนดินแหงกรุงหงสาวดี จึงทรงตรัส
ปรึกษาหารือกับมวลอํามาตยทั้งหลาย  วากรุงศรีอยุธยาผลัดแผนดินเปลี่ยนกษัตริย  อาจมี
การทะเลาะวิวาทกันเพ่ือชิงราชสมบัติ  ระหวางกษัตริยสองพระองค (พระนเรศวรกับพระ
เอกาทศรถ) ยังไมรูเหตุผลประการใด  ควรสงทัพไปเหยียบดินแดนไทยเปนการเตือนสงคราม
เอาเปรียบไวกอน  ถาเหตุการณไมเรียบรอยก็เปนโอกาสดี ใหจูโจมตีเอาบานเมืองทันที  ขุน
นางทั้งหลายเห็นชอบตามพระราชพระราชดําริน้ัน พระเจาหงสาวดี  จึงตรัสกับพระโอรสผู
ทรงยศ  องคพระมหาอุปราช  ใหเตรียมทัพรวมกับพระมหาราชเจานครเชียงใหม  เปนทัพ
ใหญ  ๕  แสน  ไปทําศึกแดนตะวันออก (เมืองไทย)  พระโอรสทานฟงแลวตอบวา  
ขาพระพุทธเจาผูเปนขาฝาพระบาทเวลานี้โหรทํานายวา กําลังมีเคราะหถึงตาย พระเจาหง
สาวดีไดฟงคําพระโอรส จึงตรัสประชดแดกดันวา  เจากรุงศรีอยุธยามีโอรส ลวนเชี่ยวชาญ
การรบ  กลาหาญในการศึกไมยอทอ ตอสูขาศึกไมตองใหพระราชบิดาใชเลย มีแตจะตองหาม
ปราม  ถึงเจาหวาดกลัวเคราะหราย  ก็อยาไปรบเลยใหเอาผานุงผูหญิง นุงเสียจะไดบรรเทา
เคราะห  พระเจาหงสาวดีกลาวเยาะหยันความหวาดกลัวของพระมหาอุปราชาเมื่อไดยิน
เชนนั้นพระมหาอุปราชารูสึกอับอายขุนนางทั้งหลายอยางมาก  พระพักตรหมดนวล  ซีดสลด
หมองคล้ํา  ช้ําใจ  และไมสบายใจ  แตดวยความกลัวพระราชอาญา จึงกราบแทบพระบาท  
ทูลลาพระเจาหงสาวดีแลวออกมา ปาวประกาศเกณฑร้ีพลทหารสงขาวไปไมนานรูถึงนคร
เชียงใหม  ใหเรงจัดกองทัพ (ชาง, มา, รถ, เหลาราบ) ลงมาหงสาววดีแลวสั่งใหหัวเมืองขึ้น
ทั้งหมด บอกไปทุกเขตทุกแควน บอกเจาเมืองทุกๆ ที่ ซ่ึงอยูรอบๆ ขอบเขตขัณฑสีมา  ให
ทราบขอความทุกแหง ตางเตรียมมา  และชาง เปนกองทัพยิ่งใหญมีแสนยานุภาพ ยกมาถึง
เมืองหงสาวดี  มองดูพร่ังพรอมแนนขนัด  จํานวนมากมายเกินนับได มีชาวตางชาติตาง
ภาษา แตงกายเตรียมพรอมเปนพิเศษ  ขาศึกเห็นแลวกลัวฤทธิ์  มีพระมหาอุปราชาเปนทัพ
หลวง ตามธรรมเนียมการยกทัพ เพ่ือจะไปในเชาตรูวันรุงขึ้น เสร็จแลวเสด็จเขาที่ประทับ 
ดวยพระทัยโศกเศรา จนหมดสงาราศี 

 
 

ถอดความจากราย 

เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น อานถอดความจากรายนะครับ 

        ลองฝกกิจกรรมดีกวา 
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เกมตอคําศัพท 

 
 

 
 
 
 
 

วิธีเลน 
 
 
 
 
 

๑. อานปริศนาตามแนวตั้งและแนวนอนทีละขอ 
๒. ตีความปริศนาแตละขอใหถูกตอง เพื่อหาคําศัพทที่เปนคํา  
    ในบทเรียน 
๓. เขียนคําหรือขอความตามขอ  ๒  ลงในตารางอักษรไขว  
    ๑ ชอง ตอ ๑ ตัวอักษร (รวมสระบน สระลาง วรรณยุกต   
    และทัณฑฆาตที่อยูบนหรือใตอักษรตัวนั้นดวย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
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๑ 

๑ 

๒ 

๓ 

๒ ๔ 

๓ ๕ 

๕ 

๖ 

๖ 

 

๔ 

๘ 

ท 

ด จิ 

ต
อั ณ 

ธ อ 

มิ 
นุ 

ว 

ย 
ธ ต 

ตุ 

พ 
ส 

อ 

ช 

บั 

 
๑.พระเศตวฉัตร เครื่องหมายตําแหนงพระเจาแผนดิน 
๒.ครอบครองเมือง   
๓.แควนตะวันตก คือประเทศมอญ ซึ่งในครัง้นั้นพมา
มา ครอบครองเอาเมืองหงสาวดีเปนเมืองหลวง 
๔.เมืองพระรามผูเปนใหญ หมายถึงกรุงศรอียุธยา 
๕.สมบัติบานเมือง 
๖.ทหารสี่เหลา คือ เหลาชาง มา รถ และพลเดินเทา 
๗. ตรัสประชด  
๘. โอรสของผูทรงยศ(ในที่นี้คือพระมหาอุปราชา) 

 
๑. อาย 
๒.แดนตะวันออก หมายถึงเมอืงไทย 
๓. ประเทศทางทิศตะวันออก ( ประเทศสยาม ) 
๔. ตามทําเนียบการยกกองทัพ 
๕. ทราบนุสนธิ์ ที่นี้หมายถึงเพียงทราบขอความ 
๖. แผนดิน 

แนวนอน แ
น
ว
ตั้
ง 
 

น 

๗ 
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๔ 

๘ 

๗ 

ว 
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๑.พระเศตวฉัตร เครื่องหมายตําแหนงพระเจาแผนดิน 
๒.ครอบครองเมือง   
๓.แควนตะวันตก คือประเทศมอญ ซึ่งในครัง้นั้นพมา
มา ครอบครองเอาเมืองหงสาวดีเปนเมืองหลวง 
๔.เมืองพระรามผูเปนใหญ หมายถึงกรุงศรอียุธยา 
๕.สมบัติบานเมือง 
๖.ทหารสี่เหลา คือ เหลาชาง มา รถ และพลเดินเทา 
๗. ตรัสประชด  
๘. โอรสของผูทรงยศ(ในที่นี้คือพระมหาอุปราชา) 

 
๑. อาย 
๒.แดนตะวันออก หมายถึงเมอืงไทย 
๓. ประเทศทางทิศตะวันออก ( ประเทศสยาม ) 
๔. ตามทําเนียบการยกกองทัพ 
๕. ทราบนุสนธิ์ ที่นี้หมายถึงเพยีงทราบขอความ 
๖. แผนดิน 

แนวนอน แ
น
ว
ตั้
ง 
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ใบความรูที่ ๒  

 
หลักการถอดคําประพันธ 

 
๑. กอนจะลงมือถอดคําประพันธ ควรอานขอความในคําประพันธนั้นใหจบหลายๆเที่ยว และจับ

ใจความใหได โดยถูกตองครบถวน ไมควรอานเพียงบรรทัดเดียวแลวรีบถอดความกอนที่จะเขาใจ 
๒. พยายามรกัษารูป เร่ืองของคําประพันธนั้นๆไวใหมาก เทาที่จะทําได อยาตอเติม อยาขยายความให

ละเอียดพิสดารออกไปโดยปราศจากความจําเปน ถอดเอาแตเนื้อความ พูดออกมา เปนภาษารอยแกว
งายๆ คําที่ใชเรียกชื่อหรือคําสรอยประกอบชื่อตัดทิ้งเสีย เชน ตอนพระนางมัทรีครํ่าครวญถึงชาลี 
กัณหา ในเรื่องมหาเวสสันดร 

๓. พยายามถอดทกุๆคําที่เปนคําศัพท ซ่ึงไมใชคําเรียกชื่อหรือคําสรอยประกอบชื่อ ดังตัวอยางในขอ 2 
แตถาไมสามารถหาคํารอยแกวมาถอดความหมายใหตรงกับศัพทนั้นได ก็ควรแปลทับศัพทหรือถอด
ความเอาก็พอ 

๔. ตองคํานึงถึงบรรยากาศของเนื้อเร่ืองเดิม รักษาบรรยากาศใหคงเดิม เชน ถาเปนบทประพันธที่แสดง
ความโกรธ ความซึ้ง ความรัก ฯลฯ พยายามถอดความแสดงบรรยากาศเดิมของคําประพันธเอาไวให
รูสึกวา โกรธ  ชัง และรักจริงๆ 

๕. เมื่อขอความใดถอดความแลวยังไมเปนภาษารอยแกวทีด่ ีก็ขัดเกลาเพิ่มเติมคําไดตามสมควร แต
ไมใชอธิบายอยางเยิน่เยอ ถาขอความใดถอดความแลวขาดความสําคัญหรือสํานวนฟงขัดหู หรือ
ประโยคในภาษารอยกรอบนั้นสลับซับซอน ก็แตงถอยคําใหสละสลวย ซอยประโยคออกเปน
ประโยคสั้นๆ เปนภาษาความเรียงที่ดีและเรียงลําดับในความใหตรงกับเนื้อเร่ืองเดิม อยาลําดับ
ความผิด รวมทั้งการใชสรรพนาม (ถามี) ก็ตองใชตาม บุรุษ  เพศ  พจน  อยางเดยีวกบัของเดิม  
ตัวอยางเชน 

 

                                             ปางนั้นนฤเบศเบื้อง                                  บูรพา  ภพแฮ 
                                    เถลิงพิภพอโยธยา                                              ยิ่งผู 
                                     พระเดชดัง่รามรา-                                             ฆพเขน  เข็ญแฮ 
                                     ออกอเรนทรร่ัวรู                                                เรงราวราญสมร 

                ถอดความไดวา  ขณะนั้น สมเดจ็พระนเรศวรพระราชาฝายสยามประเทศทรงครอบครองกรุง
ศรีอยุธยา ทรงเปนใหญยิ่งกวาคนทั้งปวง พระเดชของพระองคเปรียบเหมือนพระเดชของพระรามผู
ปราบศัตรูใหราบคาบลงได  ขาศึกฝายเขมรรูเขาก็ทอกลัว 
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ฝกอานโคลงจากคําประพันธแลวถอดความใหไดใจความสมบูรณ 

 ๒/๗  โคลง๒พระผาดผายสูหอง  หาอนุชนวลนอง 
  หนุมหนาพระสนม 
 
 
 

    

   ๓/๘        ปวงประนมนบเกลา  งามเสงียมเฟยมเฝา 
  อยูถาทูลสนอง    
 
 
 
  

  

 ๔/๙      กรตระกองกอดแกว เรียมจักรางรสแคลว 
  คลาดเคลาคลาสมร 
 
 
 
 

      

.๕/๑๐   จําใจจรจากสรอย      อยูแมอยาละหอย 
  หอนชาคืนสม  แมแล 

ฯลฯ 
 
 
 

    

               ทําเสร็จแลว ตรวจสอบการถอดความนะครับ 

ถอดความ 
......................................................................................................................

ถอดความ 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

ถอดความ 
............................................................................................................
............................................................................................................

ถอดความ 
……………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ ๒ 
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  ๒/๗  โคลง๒พระผาดผายสูหอง  หาอนุชนวลนอง 
  หนุมหนาพระสนม 
 
 
 

    

   ๓/๘        ปวงประนมนบเกลา  งามเสงียมเฟยมเฝา 

  อยูถาทูลสนอง    
 
 
 
  

  

 ๔/๙      กรตระกองกอดแกว เรียมจักรางรสแคลว 
  คลาดเคลาคลาสมร 
 
 
 
 

      

๕/๑๐   จําใจจรจากสรอย      อยูแมอยาละหอย 
  หอนชาคืนสม  แมแล 

ฯลฯ 
 
 
 

 

ถอดความ 
พระมหาอุปราชา เสด็จเขาหองเหลานางสนมผูมใีบหนาเปนสาวสวยพริ้ง 

ถอดความ 
หมูนางพระสนมมือกมไหว เขาเผาอยางสงบเสงี่ยมสวยงามอยูคอยรับสนอง
รับสั่ง 

 

ถอดความ 
พระมหาอุปราชาประคองกอดพระสนม รับสั่งวาพระองคตองจากไปไกล ไมไดอยูดวย ทรง
ปลอบพระสนมวา ทรงจําใจจากนางที่รัก 

ถอดความ 
ขออยาโศกเศราคร่ําครวญ เพราะพระองคจะรบีกลับมาในไมชานี้ 

เฉลยกิจกรรมที่ ๒ 
 

ศึกษาเนื้อหาตอดีกวา 
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ตอนที่ ๒  พระเจากรุงหงสาวดีประทานโอวาท 
 

 
 
 
 
 

                 อานบทประพนัธ จากตอนที่ ๒  
 

 ๖/๒๕  โคลง๓ภูบาลอืน้อํานวย  อวยพระพรเลิศลน  
  จงอยุธยอยาพน   แหงเงื้อมมือเทอญ พอนา  
 
 
 
 ๗/๒๖  โคลง๔จงเจริญชเยศดวย  เดชะ  
  ชาวอยุธยอยาพะ   พอได  
  จงแพพินาศพระ   วิริยภาพ พอนา  
  ชนะแดสองทานไท  ธิราชเจาจอมสยาม    
 
 
 
 
 ๘/๒๗        สงครามความเศิกซึ้ง  แสนกล  
  จงพออยายินยล   แตตื้น  
  อยาลองคะนองตน  ตามชอบ ทาํนา  
  การศึกลึกเลหพื้น   ลอเล้ียวหลอกหลอน    
 
 
 

ถอดความ 
พระเจาหงสาวดีพระราชทานพรใหกรุงศรีอยุธยาอยูในเงื้อมมอืของพระมหาอุป

ถอดความ 
ขอใหเจริญรุงเรืองดวยเดชานุภาพ  ชาวอยุธยาอยาตานทานพอได ใหมีชัยชนะ
สมเด็จพระนเรศวร กับสมเด็จพระเอกาทศรถดวยกําลังทัพของพระมหาอุปราชา  

ถอดความ 
แลวทรงพระราชทานโอวาทวาการทําศึกสงครามนั้นตองรูหลัก อยาฟงและดู
อะไรผิวเผิน ไมใหคึกคะนองตามใจตัวเอง เพราะสงครามประกอบดวย ยุทธวิธี
หลอกลอใหหลงกล ไดลึกซึ้งนัก   

              คร้ังนี้ ทําความเขาใจ 
จากการถอดความไปพรอม ๆ กันนะคะ 
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 ฝกถอดคําประพันธจากคําประพันธตอไปน้ี 
 ๙/๒๘        จงแจงแหงเหตุเบื้อง  โบราณ  
  เปนประโยชนยุทธการ  กลาวไว  
  เอาใจทหารหาญ   เริงรื่น อยูนา  
  อยาระคนปนใกล   เกลือกกลัว้ขลาดเขลา    
 
 
 

 ๑๐/๒๙        หน่ึงรูพยุหเศิกไสร  สบสถาน  
  เจนจิตวิทยาการ   กาจแกลว  
  รูเชิงพิชัยชาญ   ชุมคาย ควรนา  
  อาจจักรอนรณแผว   แผกแพพังหนี   
 
 
  
 
 ๑๑/๓๐       หน่ึงรูบําเหน็จให  ขุนพล  
  อันสมรรถมือผจญ   จืดเสี้ยน  
  อยาหยอนวิริยะยล   อยางเกียจ  
  แปดประการกลเที้ยร  ถองแททางแถลง    
 
 
 
 

 

 ๑๒/๓๑       จงจําคําพอไซร              สั่งสอน  
  จงประสิทธิ์สมพร   พอให  
  จงเรืองพระฤทธิ์รอน  อริราช  
  จงพอลุลาภได   เผด็จดาวแดนสยาม 

ฯลฯ 
 
 

               กิจกรรมที่ ๓ 

ถอดความ 
................................................................................................................................................ 

ถอดความ 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ถอดความ 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ถอดความ 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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 ๙/๒๘ 
  ถอดความ 

 จงรูคติโบราณที่กลาวถึง การสงครามไววา ใหเอาใจทหาร อยางขลาด 
     อยาอยูใกลคนโงเขลาเบาความ 

 

 
๑๐/๒๙ 

  ถอดความ 
 รูจักกระบวนทัพขาศึก และมีความเชี่ยวชาญเกงกลาสามารถ  
รูวิชารบ ตลอดจนรูจักการตั้งคาย ซึง่ชวยใหการรบไดชัยชนะขาศึก 

 

  
๑๑/๓๐ 

  ถอดความ 
 รูจักปูนบําเหน็จรางวัลใหนายทัพ ผูตอสูจนขาศกึพายแพ  
ใหมีความพากเพียร ทั้งหมดมี ๘ ประการตั้งทีพ่อกลาวมา 

   
 

๑๒/๓๑ 
 

ถอดความ 
 รูจักกระบวนทัพขาศึก และมีความเชี่ยวชาญเกงกลาสามารถ  
รูวิชารบ ตลอดจนรูจักการตั้งคาย ซึง่ชวยใหการรบไดชัยชนะขาศึก 

 

เฉลย กิจกรรมที่ ๓ 
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ตอนที่  ๓  พระมหาอปุราชารําพันถงึนาง 

 
 

         
 
 

๑๓(๗๙) โคลง ๔   มาเดียวเปลีย่วอกอา  อายสู 
   สถิตอยูเอองคดู    ละหอย 
   พิศโพนพฤกษพบ ู   บานเบิก  ใจนา 
   พลางคะนึงนุชนอย   แนงนอยนวลสงวน 
      ฯลฯ 

 
 
 
 

๑๔(๘๖)  สลัดไดใดสลัดนอง  แหนงนอน  ไพรฤา 
   เพราะเพื่อมาราญรอน   เศกไสร 
   สละสละสมร    เสมอชื่อ  ไมนา 
   นึกระกํานามไม    แมนแมนทรวงเรียม 
      ฯลฯ 

 
 
 
 

 

๑๕(๘๘)  สายหยุดหยุกลิ่นฟุง  ยามสาย 
   สายบหยุดเสนหหาย   หางเศรา 
   กี่คืนกี่วันวาย    วางเทวษ  ราแม 
   ถวิลทุกขวบค่าํเชา   หยุดไดฉันใด 
      ฯลฯ 
 
  
 

ถอดความ 
 พระมหาอุปราชา ทรงรําพันถึงพระสนมวา  พระองคเดินทางมาคนเดียว รูสึกเปลา
เปลี่ยวในยิ่งนัก  ทอดพระเนตรเห็นพันธุไมสวยงามเบกิบานใจ ก็อดรําลึกถึงนางทีรั่กไมได  

ถอดความ 
 เม่ือเห็นตนสลดัได  เหมือนพระองคสลัดทิ้งนาง มานอนคนเดียวกลางปาเพื่อไปรบศึก 
ตนสละก็เหมือนทรงเสียสละนางมา สวนตนระกําก็มีความหมายเหมือน ความระกําฤทัยของ
พระองคเอง    

ถอดความ 
 ดอกสายหยุดพอสายก็หยุดสงกลิ่นหอม แตความรกั และความเศราโศกไมเคย
หยุด แมเวลาจะสายสักเพยีงใด อีกกี่คืนกี่วันจึงจะสวางทุกขเสียท ี ในเม่ือไมสามารถหยุด
ความคิดถึงนาง ซ่ึงมีอยูทุกเวลาไดเลย 
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คําหรือขอความที่เลือกตอบ 

 
 

 

 
เลือกอักษรหนาคําหรือขอความที่กําหนดใหเติมในชองคําตอบใหถูกตอง 

 
 

                           
ก พินาศ  ข  อยุธย  
ค พะพอได  ง เชิงพิชัย  
จ  ชเยศ  ฉ ภูบาล  
ช  ยินยล  ซ วิริยภาพ  
ฌ บําเหนจ็  ญ เสี้ยน 
ฎ สมรรถ  ฏ อริ  
ฐ ยุทธการ  ฑ พยุหเศกิ  
ฒ  เหตุ                     ณ  วิทยาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก  ข  ….ณ 

กิจกรรมที่ ๔ 

ตอบหนาถัดไป
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เลือกอักษรที่ถูกลงชองคําตอบ คะ 
 
 

ชอง ปญหา คําตอบ 
๑ กรุงศรีอยุธยา (...............) 
๒ พระเจาแผนดิน (...............) 
๓ ชัยมงคล (...............) 
๔ อยาตานทานพอได (...............) 
๕ ความฉิบหาย (...............) 
๖ ความพากเพียร , ความกลา (...............) 
๗ ไดยิน (...............) 
๘ สิ่งหรือเรื่องที่ทําใหเกิดผล , เคามูล (...............) 
๙ การรบ (...............) 
๑๐ กระบวนศึก (...............) 
๑๑ วิชาความรู (...............) 
๑๒ ตําราพิชัยสงคราม (...............) 
๑๓ รางวัล (...............) 
๑๔ ความสามารถ (...............) 
๑๕ ขาศึกศัตรู(เสี้ยนศึก) (...............) 
๑๖ ขาศึก (...............) 
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เฉลยกิจกรรมที่ ๔ 
 

เติมในชองแบบนี้คือคําตอบที่ถูกตองนะคะ 
 
 
 

ชอง ปญหา คําตอบ 
๑ กรุงศรีอยุธยา (.......ข........) 
๒ พระเจาแผนดิน (.......ฉ........) 
๓ ชัยมงคล (.......จ.......) 
๔ อยาตานทานพอได (.......ค.......) 
๕ ความฉิบหาย (.......ก........) 
๖ ความพากเพียร , ความกลา (.......ซ.......) 
๗ ไดยิน (........ช.......) 
๘ สิ่งหรือเรื่องที่ทําใหเกิดผล , เคามูล (........ฒ.......) 
๙ การรบ (.......ฐ........) 
๑๐ กระบวนศึก (........ฑ.......) 
๑๑ วิชาความรู (........ณ.......) 
๑๒ ตําราพิชัยสงคราม (.........ง......) 
๑๓ รางวัล (........ฌ.......) 
๑๔ ความสามารถ (.........ฎ......) 
๑๕ ขาศึกศัตรู(เสี้ยนศึก) (.........ญ......) 
๑๖ ขาศึก (.........ฏ......) 
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ตอนที่ ๑  
เลือกคําที่กําหนดให เติมหนาขอความที่อธิบายความหมายไดถูกตอง 

 
 
 
 

 
 
 .......................... ๑  หนึ่ง, สําคัญ  
 .......................... ๒ อยู, ยืนอยู, ตั้งอยู 
 .......................... ๓ ตนไม 
 .......................... ๔ งาม 

.......................... ๕ คิดตรึกตรองถึงนาง 
 .......................... ๖ ตนสลัดได เปรียบสลัดทิ้งนางมาทําศึก 
 .......................... ๗ รบ, ตอสู 
 .......................... ๘ ตนสละ เปรยีบสละนางมา 
 .......................... ๙ ตนระกํา เปรียบกับระกาํอก 
 .......................... ๑๐ ดอกสายหยุด 
 .......................... ๑๑ ทุกขโศก 
 .......................... ๑๒ คิดถึง 
 
 

 
 
 

    กิจกรรมที่ ๕ 

สลัดได เอ  พฤกษ  พบู  สถิต  ระกํา 
คะนึงนชุ ราญรอน เทวษ   ถวิล  สละ          สายหยุด 
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ตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

๑. พระเจาหงสาวดีในลลิิตตะเลงพายมีพระนามวา 
 
 

๒. กษัตริยของไทยที่สวรรคตในสมัยที่กลาวถึงหมายถึง 
 
 

๓. “เยียววิวาทชงิฉัตร  เพ่ือกษัตริยสองสู”  คําที่ขีดเสนใตหมายถึงใคร 
 
 

๔. “ธ  ก็เอ้ือนสารเสาวพจน      แดเอารสยศเยศ”  คําที่ขีดเสนใตหมายถึงใคร 
 
 

๕. เพราะเหตใุดพระเจากรุงหงสาวดี จึงมีคําสั่งใหโอรสจัดทัพมาทําศึกกับประเทศไทยเพราะ 
 
 

๖. กระทรวงพยหุบาตร  หมายถึง 
 
 

๗. เพราะเหตใุดโอรสของพระเจากรุงหงสาวดีจึงไมอยากนําทัพมารบกับไทยตามคําสั่งของบิดา 
 
 

๘.  “บุตรทานยินทอถอย” มีความหมายวา 
 
 

๙.    “สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง   ยามสาย 
   สายบหยุดเสนหหาย   หางเศรา” 
คําประพันธขางตนนี้ใชศิลปะในการประพันธแบบใด 
 
 

๑๐ ฝายพระนครรามัญ  ขัณฑเขตดาวอัสดง  หงสาวดีบุเรศ  ร่ัวรูเหตบุมิหึง แหงเอิกอึงกิดาการ  
ฝายพสุธารออกทิศ”เหตุดังกลาวคือ
อ.......................................................................................................... 

ตอบ      

ตอบ       

ตอบ 

ตอบ 

ตอบ 

ตอบ 

ตอบ 

ตอบ 

ตอบ 

ตอบ 

 ตอนที่ ๒  
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      ตอนที่ ๑ 
 
 
 

 
เอ   ๑. หนึ่ง, สําคัญ  
สถิต   ๒. อยู, ยืนอยู, ตั้งอยู 
พฤกษ   ๓. ตนไม 
พบ ู   ๔. งาม 
คะนึงนุช  ๕. คิดตรึกตรองถึงนาง 
สลัดได  ๖. ตนสลัดได เปรียบสลัดทิ้งนางมาทําศึก 
ราญรอน  ๗. รบ, ตอสู 
สละ   ๘. ตนสละ เปรยีบสละนางมา 
ระกํา   ๙. ตนระกํา เปรียบกับระกาํอก 
สายหยุด  ๑๐. ดอกสายหยุด 
เทวษ   ๑๑. ทุกขโศก 
ถวิล   ๑๒. คิดถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 

          เฉลย  กิจกรรมที่ ๕ 
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ตอนที่ ๒ 

 
 

                  
๑. พระเจาหงสาวดีในลลิิตตะเลงพายมีพระนามวา 

 
 

๒. กษัตริยของไทยที่สวรรคตในสมัยที่กลาวถึงหมายถึง 
 
 

๓. “เยียววิวาทชงิฉัตร  เพ่ือกษัตริยสองสู”  คําที่ขีดเสนใตหมายถึง 
 
 

๔. “ธ  ก็เอ้ือนสารเสาวพจน      แดเอารสยศเยศ”  คําที่ขีดเสนใตหมายถึงใคร 
 
 

๕. เพราะเหตใุดพระเจากรุงหงสาวดี จึงมีคําสั่งใหโอรสจัดทัพมาทําศึกกับประเทศไทยเพราะ 
 
 
 
 

๖. กระทรวงพยหุบาตร  หมายถึง 
 
 

๗. เพราะเหตใุดโอรสของพระเจากรุงหงสาวดีจึงไมอยากนําทัพมารบกับไทยตามคําสั่งของบิดา 
 
 

๘.  “บุตรทานยินทอถอย” มีความหมายวา 
 
 

๙. “สลัดไดใดสลดันอง         แหนงนอน  ไพรฤา 
เพราะเพื่อมาราญรอน     เศิกไสร” 
คําประพันธขางตนนี้ใชโวหารภาพจนใด 
 
 

๑๐. “ฝายพระนครรามัญ  ขัณฑเขตดาวอัสดง  หงสาวดีบุเรศ  ร่ัวรูเหตบุมิหึง แหงเอิกอึงกิดาการ  
ฝายพสุธารออกทิศ”เหตุดังกลาวคืออ 

 

ตอบ      พระเจานันทบุเรง 

ตอบ      สมเด็จพระมหาธรรมราชา 

ตอบ      สมเด็จพระนเรศวร และพระเอกาทศรถ 

ตอบ       พระมหาอุปราชา 

ตอบ       เพราะ กษัตริยของไทยเสด็จสวรรคต เปนชวงเวลาที่ไทยกําลังออนแอ เปนการไดเปรียบ 
ในการทําศึก 

ตอบ       ตามแบบแผนของกระบวนทัพ 

ตอบ      เพราะโหรทํานายดวงชะตาพระองคกําลังมีเคราะหถึงแกชีวติ 

ตอบ     พระมหาอุปราชาไดยินขาวศึกกท็รงทอถอยในการทําสงคราม 

ตอบ      การเลนคํา 

ตอบ     พระมหากษัตริยของไทยสวรรคต 

เฉลยกิจกรรมที่ ๕ 
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จงกาเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และกาเครื่องหมาย    หนาขอความที่ผิด 
 
................๑.  พระมหาอุปราชามคีวามยินดีที่จะไดทําศึกกับไทยในสมัยน้ัน 
................๒.  พระเจาหงสาวดีมีความเห็นวาในขณะที่เมืองไทยสิ้นพระมหากษัตริย

ความวุนวายจะทําใหสามารถตีเมอืงไทยไดงาย 
................๓. พระเจาหงสาวดีอวยพระพรใหพระมหาอุปราชามชีัยชนะ สามารถ

เอาชนะขาศึกศัตรูได 
................๔. อยาโงเขลาเบาความเปนโอวาททีพ่ระเจาหงสาวดีประทานใหแกพระ

มหาอุปราชา 
................๕. คําวา จตุรงค หมายถึง การรบสี่แบบตามคติโบราณ 
................๖. กอนเดินทางเพื่อทําการศึกสงครามพระมหาอุปราชา ทรงลาพระสนม

ดวยความอาลัยอาวรณ 
................๗. “หน่ึงรูพยุหเศิกไซร สบสถาน”  คําที่ขีดเสนใตหมายถึงรูจักกระบวน

ทัพขาศึก 
................๘. ภูบาล  อ้ืนอํานวย  อวยพระพรเลิศลน”  ภูบาล หมายถึง ผูเปนใหญใน

สวรรค 
................๙. “จงแจงแหงเหตุเบ้ือง  โบราณ”  หมายถึงความรูในการทําศึก

สงครามใหชนะ 
................๑๐.“แมนเจาครามเคราะหกาจ  จงอยายาตรยุทธนา เอาพัสตราสตร ีสวม

อินทรียสรางเคราะห” ผูกลาวขอความนี้คือ พระเจานันทบุเรง 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๖ 



 104 

                                    
                                         เฉลยกิจกรรมที่  ๖ 
 
 
 
 

 
 
๑.     ๒.     ๓.     ๔.     ๕.    
 
๖.     ๗.     ๘.     ๙.      ๑๐.    
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แบบทดสอบทายบทเรียน 

 
คําสั่ง  เลือก           ขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
๑. “หงสาวดีบุเรศ  ร่ัวรูเหตุบมหิึง  แหงเอิกองึกิดาการ” จากคําประพันธนี้ ทางกรุงหงสาวดีรูเหตุอะไร

เปนสําคัญ 
ก. สมเด็จระมหาจักรพรรดิเสดจ็สวรรคต 
ข. สมเด็จพระมหนิทราธิราชเสด็จสวรรคต 
ค. สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
ง. สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคต และสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึน้ครองราชสมบัติ 

๒.      “จงจําคําพอไซร ส่ังสอน 
จงประสิทธิ์สมพร  พอให 
จงเรืองพระฤทธิ์รอน อริราช 
จงพอลุลาภได  เผด็จดาวแดนสยาม” 
จากโคลงบทนี้เดนในดานใด 
ก.  ซํ้าคํา     ข.  ใชคําไพเราะ 
ค.  ความหมายด ี    ง.  มีการเปรียบเทียบ 

๓. “พอ” ในโคลงบาทที่ ๔ หมายถึงใคร 
ก.  พระเจาบุเรงนอง   ข.  พระมหาอปุราชา 
ค.  พระเจานนัทบุเรง   ง.  สมเดจ็พระนเรศวร 

๔.     จงแจงแหงเหตุเบื้อง โบราณ 
เปนประโยชนยุทธการ กลาวไว 
เอาใจทหารหาญ  เริงร่ืน  อยูนา 
อยาระคนปนใกล  เกลือกกล้ัวขลาดเขลา 
ขอความที่พิมพตัวหนา  หามพฤติกรรมอะไรที่เกีย่วของกับคนขลาดและโง 
ก.  การคบหาสนิทสนม   ข.  การใหความเชื่อถือเต็มที่ 
ค.  การมอบหมายภารกจิสําคัญ  ง.  การระแวดระวังตรวจสอบ 

๕. “ขาศึกยลแสยงฤทธิ์   บพิตร ธเทียบทัพหลวง...”  คําที่ขีดเสนใตหมายถึง 
ก.  พระเจานันทบุเรง   ข.  พระมหาอปุราชา 
ค.  ทหารเอกของพระราชา   ง.  พระเจาบุเรงนอง 
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๖. “สลัดไดใดสลัดนอง แหนงนอน  ไพรฤา 
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไซร” 
คําที่ขีดเสนใต หมายถึง 
ก.  การตัดจากนางอันเปนที่รัก  ข.  การตัดใจจากความเศราโศก 
ค.  การตัดสินพระทัยอันแนวแน  ง.  เปนชื่อตนไมที่ช่ือตนสลัดได 

๗. พระมหาอุปราชาไมอยากยกทัพไปรบกับสมเด็จพระนเรศวรเพราะเหตผุลในขอใด 
ก. องคบิดาชราแลว ควรฤาแคลวไกลหาง 
ข. โหรควรคงทํานาย  ทายพระเคราะหถึงฆาต 
ค. กอนออกรบตริตรอง  กลัวจะตองเสียศักดิศ์รี 
ง. คะเนนกึแสยงฤทธิ์  บพิตรไปเทียบทัพหลวง 

๘. เจาอยุธยามีบุตร  ลวนยงยุทธเชี่ยวชาญ  หาญหักศึกบมยิอ  ตอสูศึกบมิหยอน ไปพกัวอนวาใช  ใหธ
หวงธหาม  แมเจาครามเคราะหกาจ  จงอยายาตรยุทธนา  เอาพัสตราสตรี  สวมอินทรียสรางเคราะห 
ขอความนี้ผูกลาวใชน้ําเสยีงอยางไร 
ก.  โกรธเคือง    ข.  อิจฉา 
ค.  ประชด    ง.  เคียดแคน 

๙. คําวา  “เอาพัสตราสตรี  สวมอินทรีย  สรางเคราะห”  หมายความตรงกับขอใด 
ก. จงนําเสื้อผาสตรีมาใสแลวจะไดไมตองไปรบ 
ข. จงนําเสื้อผาสตรีมาใสแลวเคราะหจะไดลดนอยลง 
ค. จงนําเสื้อผาสตรีมาใสแลวจะไดปองกันเคราะหราย 
ง. จงนําเสื้อผาสตรีมาใสแลวจะเปนการสะเดาะเคราะห 

๑๐. ขอความในขอใดอธิบายความรูสึกความทุกขใจของพระมหาอุปราชาไดเห็นภาพพจนที่สุด 
ก. นวลพระพกัตรผองเผือด  เลือดสลดหมดคล้ํา  ชํ้ากมลหมองมัว 
ข. จําใจจรจากสรอย  อยูแมอยาละหอย 

หอนชาคืนสม  แมแล 
ค. มาเดียวเปลี่ยวอกอา อายสู 

สถิตอยูเอองคดู ละหอย 
ง. กลัวพระอาชญายอบ นอบประนตบทมูล 
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๑.    ง.  ๒.   ก.  ๓.   ข.  ๔.   ก.  ๕.     ข. 
๖.    ง.  ๗.   ข.  ๘.   ค.  ๙.   ง.  ๑๐.   ก. 

 
 
 

คนดี 
 

 
ในบานเมืองน้ัน  มีทั้งคนดีและคนไมดี 
ไมมีใครท่ีจะทําใหเปนคนดีไดทั้งหมด 
การทําใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย 
จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี 
หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี 
ใหคนดีปกครองบานเมือง 
และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  
ไมใหกอความเดือนรอนวุนวายได 

 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 

    ในพิธีเปดงานชุมนุมลกูเสือแหงชาติ 
                  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ 

   เฉลยแบบทดสอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน   รุงเรืองธรรม   อาจารยพิเศษระดับมหาบณัฑิตคณะศึกษาศาสตร 
       ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
             
2. ผูชวยศาสตราจารยขจรศรี   ชาติกานนท      อาจารยที่ปรึกษาและรองผูอํานวยการฝายกิจการ
       นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
             (ฝายมัธยม) 
 
3. นางสาวกมลพร  พานิชการบดี    ครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทย 
       โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวลั 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางวิบูลศรี    กิ่งแกว 
วันเดือนปเกิด   18  สิงหาคม  2508 
สถานี่เกิด   จ.อุบลราชธานี 
สถานที่อยูปจจุบัน  100/28  หมู 6  ไอรีสออคิดพารค  ต.บางเมืองใหม  อ.เมือง 
    จ.สมุทรปราการ  10270 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวลั 420/504 หมู 5  ต.เทพารักษ  อ.เมือง 
    จ.สมุทรปราการ 10270 
 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2526  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    จากโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จ.อุบลราชธาน ี
 พ.ศ. 2530  ครุศาสตรบัณฑิต (วชิาเอกภาษาไทย) 
    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วิทยาลัยครูสวนดุสิต) 
 พ.ศ. 2552  การศึกษามหาบัณฑิต  (สาขาวิชาการมธัยมศึกษา การสอนภาษาไทย) 
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
 
 

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

