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             การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอน 

ศึกไมยราพดวยภาพการตูน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กลุมตัวอยาง
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 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพ
การตูน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  
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 The purpose of this reseach was to develop the animated self – learning package on 
“Suckmaiyarap” Ramayana through cartoon for mathayomsuksa I  students, Assumption College, 
Samutprakarn. 
 The samples were 50 mathayomsuksa I students in the second semester of the 2008 
academic year, at Assumption College, Samutprakarn.  They were randomly selected by Cluter 
Random Sampling and were taught for eighteen fifty-minute periods.  The Randomize One – Group 
Pretest-Posttest Design was used in  the study. 
 The instruments were the animated self- learning package and the  
achievement tests.  The data were statistically analyzed by t-test for Dependent Samples. 
 The results of this study indicated that: 
 1. The efficiency of the animated self- learning package on “Suekmaiyarap” Ramayana 
through cartoon was 84.83 / 81.53 
   2.  The student’ s achievement through the animated self- learning package on 
“Suekmaiyarap” Ramayana through cartoon was significantly increased after the experiment at 
the .01 level.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบได
พิจารณาสารนิพนธเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกยีรติต์อนศกึไมยราพดวยภาพการตูน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ของสายสมร  เอ่ียมอองกิจ   
ฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได 
 
 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
   
   ……………………………………………. 
   (ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท) 
 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
   …………………………………………… 
   (รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา วัฒนะคีรี) 
 
 คณะกรรมการสอบ 
 
   …………………………………………..    ประธาน 
   (ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท) 
 
   …………………………………………..      กรรมการสอบสารนิพนธ 
   (ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน  รุงเรืองธรรม) 
 
   ………………………………………….       กรรมการสอบสารนิพนธ 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. บังอร พานทอง) 
 
 อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบบัน้ีเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสตูรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
   …………………………………………. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน) 
   วันที่      เดือน              พ.ศ. 2552 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไมไดหากผูวิจัยมิไดรับคําแนะนํา คําปรึกษาและการแกไขตลอด
ระยะดําเนินการทําสารนิพนธ จากผูชวยศาสตราจารยสุมานิน รุงเรืองธรรม  ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.บังอร พานทอง  ผูชวยศาสตราจารยขจรศรี ชาติกานนท  รองศาสตราจารยดร.ชุติมา วัฒนะคีรี 
และรองศาสตราจารยอัจฉรา สุขารมณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความเมตตา
กรุณาและความชวยเหลือแกผูวิจัยตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยกุณฑีรา บุญเลี้ยง ครูผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทย 
โรงเรียนราชวินิตมัธยม เปนผูจุดประกายในเรื่องการใชบทเรียนการตูนชวยสรุปความในการ
เดินเรื่อง อันเปนประโยชนในการทําวิจัยครั้งน้ีจนสําเร็จลุลวงดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ภราดาศักดา กิจเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผูให
การสนับสนุนและใหโอกาสผูวิจัย อีกทั้งเปนกําลังใจใหความชวยเหลือเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ภราดา ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูอํานวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียน ในการพัฒนาทางดานวิชาการจน
สําเร็จการศึกษาและเปนกําลังใจในการศึกษาครั้งน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนๆ ทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่เปน
กําลังใจใหกับผูวิจัยจนผานพนอุปสรรคการทํางาน และมีแรงใจในการศึกษา 
 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาคุณแดบิดา 
มารดา คณาจารย ผูรูทุกทาน ที่ทําใหสารนิพนธเลมน้ีสําเร็จไดดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมา เพ่ือความเปนเอกลักษณประจําชาติ และเปนสิ่งที่
ใชแสดงความคิดซึ่งเปนนามธรรมใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจ สื่อสารเรื่องราวของชาติ วัฒนธรรมแสดง
อารมณความรูสึกที่สะทอนความเปนไปของมนุษยผานทางสํานวนภาษาที่ตางกันไปตามยุคสมัย 
 การศึกษาวรรณคดีไทยเปนสิ่งสําคัญสําหรับเยาวชน เพราะวรรณคดีเปนสิ่งที่แสดงถึง
วัฒนธรรมประจําชาติไทย ทั้งทางดานสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาไทย การแตง
กาย การเมืองและการปกครอง ความเจริญของสังคมนั้นๆ ตลอดจนความเปนไปของคนรุนกอน 

สาเหตุที่ทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาภาษาไทย เพราะวาเกิดจาก
สาเหตุตางๆ สรุปไดดังน้ี ประการที่หน่ึง หลักสูตรไมสอดคลองกับสภาพปจจุบันที่สังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนการสอนหลายดาน ประการที่สอง ระบบบริหาร
ของโรงเรียนมักใหความสําคัญกับครูภาษาไทยนอยกวาวิชาอ่ืน เพราะเห็นวาใครๆ ก็สอนไดจึงไม
หาแนวทางสงเสริมครูภาษาไทยเทาที่ควรทําใหครูภาษาไทยขาดกําลังใจที่จะพยายามหาวิธีตางๆ 
มาสอนนักเรียน ประการที่สาม ครูผูสอนไมมีเวลาที่จะฝกฝนใหนักเรียนเกิดทักษะตามความตองการ
ของหลักสูตร ประการที่สี่ ขาดสื่อการเรียนรูที่นาสนใจสื่อการเรียนรูที่มีก็ไมทันสมัย ขาดการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางนักเรียนกับสื่อ ประการที่หา เน้ือหาภาษาไทยเปนองคความรูสวนใหญนักเรียนจึงทองจํา
หลักเกณฑใหถูกตองจึงจะนําไปใชได ประการที่หก นักเรียนไมเห็นความสําคัญของภาษาไทยมอง
วายากและไมนาสนใจ ประการสุดทายในการสอนวรรณคดี พบวานักเรียนไมสนใจที่จะอาน ไมเขาใจ
ความหมายของคําศัพท แปลยาก ไมอยากอาน (เอกสารประกอบการสอนวิชาการสอนในโรงเรียน
มัธยม: ม.ป.ป.)  
 จากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยพบวา ปญหาในการสอนวรรณคดีใน
ชั้นประถมและมัธยมศึกษานั้นมีปญหานักเรียนสวนหนึ่งทําไมได นักเรียนไมกลาแสดงออก ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังต่ํากวาเกณฑ  (กระทรวงศึกษาธิการ, กองวิจัยทางการศึกษา. 
2543: 75) สําหรับแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูน้ันครูผูสอนวิชาภาษาไทยสวนใหญ
มักจะมีความเห็นสอดคลองกันวาควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ผูบริหารควรใหความสําคัญกับวิชาภาษาไทยใหมากขึ้นโดยการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
ใหกับครูภาษาไทย จัดอบรมและใหความรูในเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการพัฒนาการจัดทํา
สื่อการเรียนรูใหม ๆ และเปนสื่อการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยเฉพาะการ
เรียนรูที่เกี่ยวของกับวรรณคดี วรรณกรรม เน่ืองจากนักเรียนชอบเนื้อหาของเรื่องแตไมชอบอานเอง
เพราะเปนคํากลอนไมเขาใจความหมายของคําศัพท แปลยาก ไมอยากอาน แตชอบฟงครูเลาเรื่อง 
โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ ซ่ึงมักประสบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนาสนใจ จะเห็นไดวา
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การแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยขึ้นอยูกับครูผูสอน หากครูมี
วิธีการที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม และการพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณใหนาสนก็จะชวย
แกปญหาได กุณฑีรา บุญเลี้ยง (2542: 29) 
 การปลูกฝงใหผูเรียนไดเรียนรูวรรณคดีตามวัยและตามความสามารถของแตละคน เพ่ือให
ผูเรียนไดรับประโยชนจากคุณคาของวรรณคดีทุกดานมากที่สุดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของวรรณคดีและวรรณกรรม จึงกําหนดให
มีการจัดทําสาระในมาตรฐานการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อใหเห็นคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 แมวาหลักสูตรไดใหความสําคัญตอการเรียนการสอนวรรณคดีดังที่กลาวมาแลวแตสภาพ
การเรียนการสอนวรรณคดีในปจจุบัน ยังประสบปญหาหลายประการ เชน ผูเรียนไมเห็นความสําคัญ
ของวรรณคดีไทย การศึกษาในแตละเร่ืองที่กระทรวงกําหนดลวนแตมีคุณคา และสนุก แตผูเรียนไม
เขาใจเนื้อหา การดําเนินเรื่อง ประกอบกับการแปลคําศัพท การถอดคําประพันธไมไดใจความที่
ถูกตอง เม่ือผูเรียนศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมใดๆ แลว ผูเรียนตองสามารถบอกเลาอธิบายชี้แจง 
เรื่องราวหรือสรุป คืออานแลวไดเร่ืองไดราว สามารถสรุปความ สรุปสาระของเรื่องได อีกประการหนึ่ง
ที่เปนสาเหตุแตมีผลตอการเรียนของผูเรียนเปนอยางมากคือการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนที่ใชรูปแบบยึดตัวครูเปนหลัก ครูมักใชสื่อการสอนไมหลากหลาย ขาดสิ่งจูงใจในการเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอนไมนาสนใจ ทําใหนักเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนวรรณคดีไทย ในการ
เรียนวิชาภาษาไทยจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา เพื่อจะใหผลการเรียนรูของผูเรียนตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไว สุจริต เพียรชอบ 
(2536: 11-12) จากปญหาดังกลาว การจัดการเรียนการสอนจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริม
ใหนักเรียนอยากเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรู ถาผูสอนใชวิธีการที่ดี และมีสื่อที่เหมาะสม  
ลออ การุณยวณิช; และคนอื่นๆ (ม.ป.ป: 44) 
 ในปจจุบันครูผูสอนมีการนํานวัตกรรมใหมๆมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ขึ้น โดยพิจารณานวัตกรรมที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่เปนพ้ืนฐานสําหรับนวัตกรรมใหมๆ ที่
นํามาใชกันมีหลายรูปแบบ เชน การจัดศูนยการเรียน บทเรียนโมคูล บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน
มินิคอรส และชุดการเรียน อุษาวรรณ ปาลีย (2543: 2) เปนตน ชุดการเรียนดวยตนเองเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีอิสระในการเรียนมากกวาในชั้นปกติ 
ผูเรียนจะเรียนแตละชุดเร็วหรือชาตามความสามารถของตนเอง คือ ผูเรียนที่เรียนรูไดชาก็สามารถ
เรียนไดแมใชเวลามากกวาโดยไมตองแขงขันกับผูอ่ืน และผูเรียนที่เรียนไดเร็วก็ใชเวลาในการเรียน
ตามความสามารถโดยไมตองรอคอยผูอ่ืน สามารถเลือกสื่อการเรียน วิธีการเรียนและกําหนดเวลาที่
จะประเมินผลดวยตนเองได อัมพา อรุณพราหมณ (2539: 3) ดวยรูปแบบการเรียนเปนรูปแบบการ
เรียนรายบุคคลเปนผูนําตนเองและเปนกระบวนการพัฒนาที่มุงเนนคุณคาของคนคือการตัดสินใจ 
การตัดสินคุณคาและการกระทําดวยตนเองมีการจัดหนวยการเรียนกระทําอยางเปนระบบ มีการใช
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สื่อการเรียนแบบสื่อประสมและการประเมินรายบุคคล เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
ไมนําไปเปรียบเทียบกับบุคคลหรือกลุมอ่ืน วิชัย วงษใหญ (2525: 17) 
 อีกประการหนึ่งการนําการตูนมาชวยในการเรียนการสอนมีประโยชนสําคัญของสื่อการเรียน
การสอนประเภทหนังสือการตูนวาในการเรียนการสอนที่ใชสื่อการเรียนแบบหนังสือการตูนสามารถ
ลดเวลาที่ครูจะตองยืนสอนหนาชั้นลงไดมาก และเด็กสามารถเรียนรูและฝกฝนตนเองไดอยาง
สนุกสนาน ชาวลิต ชํานาญ; และนิพนธ ศุขปรีดี อางถึงใน (จงกล แกนเพ่ิม. 2528: 2) ไดกลาวถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการใชหนังสือการตูนประกอบการเรียนการสอนวา ในการคนควาเกี่ยวกับการตูน
ประกอบการเรียนการสอนพบวา หนังสือการตูนใหผลการเรียนรูดีกวา ให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาการสอนปกติ นอกจากนี้ ประชุมพร ธนูทอง (2527: 20) ยังไดกลาวถึงคุณคาของการตูนตอ
การเรียนการสอนอีกวา การตูนมีคุณคาตอการเรียนการสอน นักเรียนในชั้นตนๆ หรือแมแตนักเรียน
ชั้นโตๆ ก็ชอบอานการตูน การสอนโดยการใชการตูนเปนสิ่งเรายังสรางความสนุกสนานในการเรียน
การสอน ทั้งยังเปนแนวทางของกิจกรรมการสอนไดอยางกวางขวาง 
 ด้ังนั้นการนําหลักการพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบภาพการตูนในการเดินเรื่องมีตัวอักษร
บรรยายประกอบ  ภาพวาดหรือชุดของภาพวาดซึ่งแสดงเรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆนั้น การตูนจึง
นาจะมีคุณคาอยางมากเมื่อนํามาใชในการเรียนการสอน เพราะการตูนมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพของเด็กได Pittman (1958: 250) และหนังสือการตูนยังมีลักษณะธรรมชาติบางอยางที่
หนังสืออ่ืนไมมี น่ันคือตอบสนองความชอบ ความสนใจ และความตองการของผูเรียนในดานการ
ดําเนินพฤติกรรมและการผจญภัย การดําเนินเรื่องราวเปนไปอยางรวดเร็ว Larric (1964: 10-12) ใน
ปจจุบันการตูนกลายเปนนวัตกรรมสําหรับสรางความเขาใจ เพ่ือการอธิบายเพื่อการสรุปและเปน
นวัตกรรมสําหรับเรื่องตางๆ อีกมากมายที่ตองการสื่อสารใหเกิดสิ่งที่ผูเขียนการตูนหรือผูตองการใช
การตูนเปนสื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในวงการตางๆ ถวัลย มาศจรัส (2538: 30-35) สื่อการเรียน
การสอนจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหการสอนกับผูเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกันใหบรรลุจุดประสงคในการเรียน ชวยสรางความสนใจในการเรียน สรางเจตคติที่ดีแก
ผูเรียนและทําใหเรียนดวยความสนุกสนาน ไมเบื่อหนายซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวรรณคดี
ไทยตอไป 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 



 4 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวย
ภาพการตูน ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 80/80 
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวย
ภาพการตูน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 
 2. เปนแนวทางในการนําชุดการเรียนดวยตนเองปรับปรุงการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นตอไป 
 3. ผลจากการศกึษาทําใหไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนสูงขึน้ 

  

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551  จํานวน 6 หองเรียน รวมนักเรียน 300 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากโรงเรียน 
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียน 50 คน ได
มากจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรตนคือ 
  การเรียนโดยใชชุดการเรยีนดวยตนเองเร่ืองรามเกยีรติต์อนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 
 2. ตัวแปรตามคอื 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองจะเปนการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ใชเวลา
ในการทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ รวม 5 สัปดาห 
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 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
 เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนเนื้อหาวรรณคดีไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ มีทั้งหมด 8 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่  1. ประวัติผูแตง/ที่มา/จุดประสงค  
  ชุดที่  2. แผนผังคําประพันธ 
  ชุดที่  3. ประวัติตัวละครในเรื่อง   
       ชุดที่  4  เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ 
  ชุดที่  5. คําศัพท 
  ชุดที่  6. คําไวพจน 
  ชุดที่  7. การอานและสะกดคําศัพท 
  ชุดที่  8. คุณคาและขอคิดที่ได 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูนหมายถึง 
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง รูปแบบการใหความรูที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางและประกอบดวยสื่อรูปแบบตางๆ ที่ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง ภายในชุดการเรียน
โดยมี คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนดวยตนเอง เน้ือหา กิจกรรม เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ และ
ภาพประกอบตางๆ ในการเรียนรูครูเปนผูอํานวยความสะดวก และคอยใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหา
ขณะปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียน ผูเรียนจะศึกษาเนื้อหาที่เรียงลําดับจนถึงการประเมินผลและ
สามารถทราบขอมูลยอนกลับไดทันทีตามเปาหมาย  รวมทั้งหมด 8 ชุดเพื่อประกอบการเรียนรูให
ชัดเจน  
 2. ภาพวาดการตูน หมายถึง ภาพลอ ภาพตลก บางทีเขียนเปนบุคคล บางทีเขียนเปน
ภาพแสดงเหตุการณที่ผูขียนตั้งใจลอเลียนจะไดดูรูสึกขบขัน หนังสือเลาเรื่องดวยภาพเขียน ซ่ึงแบง
หนากระดาษเปนชองๆ มีคําบรรยายสั้นๆ อานงายเนื้อเร่ืองมักเปนนิทานหรือนวนิยาย ปจจุบันภาพ
การตูนกลายเปนนวัตกรรมสําหรับสรางความเขาใจ เพื่อการอธิบายเพื่อการสรุป และสําหรับการ
เดินเรื่องตางๆ ที่ตองการสื่อสารโดยใชการตูนเปนสื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน 
 3. การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง หมายถึง การนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/ 80  
  80 ตัวแรก หมายถึง  รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  ไมต่ํากวา 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง  รอยละของคาเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  ไมต่ํากวา 80 
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 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพดวย
ภาพการตูน หมายถึง แบบทดสอบวัดความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห
ในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูนซึ่งผูวิจัยสรางและไดผานการทดลองหาคุณภาพ
แลว   
             

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์   
ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน  หลังเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 
 
 
 

การเรียนโดยใชชุดการเรียน 
ดวยตนเองเรือ่งรามเกียรติ์ 
ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง   
รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ 
ดวยภาพการตูน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 

 1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
1.1 ความหมายของชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.2 คุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.3 องคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.4 ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
1.5 ประเภทของชดุการเรียนดวยตนเอง 
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 

 2. เอกสารที่เก่ียวของกับวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ 
2.1 ความสําคัญของวรรณคดี 
2.2 ความมุงหมายในการสอนวรรณคดี 
2.3 ประวตัิความเปนมาของเรื่องรามเกียรติ์  

 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการตูน 
3.1 ความหมายของการตูน 
3.2 ประเภทของการตูน 
3.3 ลักษณะของการตูนที่ดี 
3.4 หลักเกณฑการเลือกการตูนประกอบการสอน 
3.5 การเขียนการตูนสําหรับประกอบการสอน 
3.6 งานวิจัยเกี่ยวกับการตูนในประเทศและตางประเทศ 

 4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
4.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.3 หลักเกณฑเบือ้งตนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
4.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
4.5 งานวิจัยในประเทศและนอกประเทศที่เกี่ยวของกับผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียน 
 1.1 ความหมายของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  ชุดการเรียนดวยตนเอง มาจากคําวา Instructional Package หรือ Learning Package 
หรือ Instructional Kits เดิมทีเดียวมักใชคําวา ชุดการสอน เพราะเปนสื่อที่ครูนํามาใชประกอบการสอน 
แตตอมาแนวความคิดในการยึดเด็กเปนศูนยกลางการเรียนไดเขามามีอิทธิพลมากขึ้น จึงมีผูนิยม
เรียกชุดการเรียนการสอนเปนชุดการเรียนมากขึ้น บางคนมักจะเรียกรวมกันวาชุดการเรียนการสอน
ก็มี คณะอนุกรรมการการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ ทบวงมหาวิทยาลัย (2524: 249) ไดใชคําวา ชุด
การเรียนการสอน โดยใหเหตุผลวาการเรียนรูเปนกิจกรรมของนักเรียนและการสอนเปนกิจกรรมของ
ครู กิจกรรมของครูกับนักเรียนจะตองเกิดคูกัน ดังน้ันที่จะกลาวตอไปน้ีผูวิจัยจึงใชคําวา “ชุดการเรียน
การสอน” เพ่ือที่จะไดคลุมถึงกิจกรรมของครูและนักเรียน 
  สําหรับความหมายของชุดการเรียนการสอนไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน 
อาทิ  
  สุนันท ปทมาคม (2518: 3) ไดใหความหมายของชุดการเรียนการสอนสําหรับเรียน
ดวยตนเองวา เปนชุดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นสําหรับผูเรียนโดยเฉพาะ ผูเรียนจะดําเนินการเรียน
จากคําแนะนําที่ปรากฏอยูภายในชุดการเรียนการสอนนั้น โดยศึกษาไปตามลําดับขั้นดวยตนเอง 
การเรียนมักจะนําไปศึกษาในบานหรือในที่ใดที่หน่ึงก็ไดตามความชอบของตน เม่ือศึกษาจบแลวก็จะ
มาทําแบบทดสอบ เม่ือผานแบบทดสอบชุดแรกแลวก็จะทําชุดตอไปตามลําดับ เม่ือมีปญหาระหวาง
การศึกษาชุดการเรียนการสอน ผูเรียนจะปรึกษากับครูที่ประจําซึ่งพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันที 
  วาสนา ชาวหา (2525: 139) ไดกลาวถึงชุดการเรียนการสอนเปนรายบุคคลวาเปนชุด
การเรียนการสอนที่จัดโปรแกรมการเรียนสําหรับผูเรียน เรียนดวยตนเองตามความสามารถและความ
สนใจเปนรายบุคคลเพื่อสงเสริมความสามารถของแตละบุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของตนไปใหถึงขีด
สุดความสามารถ โดยไมตองเสียเวลาคอยคนอื่น 
  วิชัย วงษใหญ (2525: 185) ใหความหมายไววา เปนการนําเอาวัสดุอุปกรณและวิธีการ
เรียนการสอนในรูปสื่อการเรียนแบบประสมมาชวยสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  นิพนธ ศุขปรีดี (2525: 74–75) ไดกลาววา ชุดการเรียนการสอนสําหรับเรียนดวยตนเอง 
คือการรวบรวมสื่อการเรียนการสอนดวยความสะดวกเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
ชุดการเรียนการสอนจะตองประกอบดวยสื่อตางๆ ที่ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนโดยอาจจะเปนสื่อ
หลายอยาง ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก 
  1. ใชสื่อตรงจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
  2. เหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียน 
  3. เหมาะสมกับลักษณะการตอบสนองของผูเรียนที่คาดหวังวาจะไดรับ 
  4. เปนสื่อที่จัดหาไดไมยากนัก 
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  วีระ ไทยพานิช (2529: 134) ชุดการเรียนการสอนมีชื่อเรียกตามๆ กัน เชน ชุดการเรยีน 
(Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self–Instructional) ชุดการสอนรายบุคคล (Individualized 
Learning Package) ซ่ึงเปนชุดของสื่อประสม (Multi – Media) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียน หัวขอ 
เน้ือหา และอุปกรณของแตละหนวยไดจัดไวเปนชุด หรือกลอง หรือซอง ชุดการเรียนการสอนอาจมี
รูปแบบ (Formats) ที่แตกตางกันออกไปซึ่งสวนมากจะประกอบดวยคําชี้แจง หัวขอ จุดมุงหมาย 
การประเมินผลขั้นตน การกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลขั้นสุดทาย จุดมุงหมายสําคัญเพื่อ 
การสอนนักเรียนเปนรายบุคคล ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง 
  ยุพิน  พิพิธกุล (2537: 176) ไดใหความหมายของชุดการเรียนดวยตนเองเปนรายบคุคล
วาเปนชุดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ในชุดการเรียนการสอนจะประกอบดวย 
บัตรคําสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัด หรือบัตรงานพรอมเฉลย และบัตรทดสอบ
พรอมเฉลย ในชุดการเรียนการสอนนั้นจะมีสื่อการเรียนการสอนไวพรอม เพ่ือผูเรียนจะใชประกอบ 
การเรียนเร่ืองนั้นๆ  
  ดวน (Duane. 1973: 169) กลาวถึงชุดการเรียนดวยตนเองวาเปนการเรียนการสอน
รายบุคคล (Individual Instruction) อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเปาหมาย ผูเรียนจะเรียนไดตามอัตราความสามารถและความตองการของตนเอง 
  มัวร (Moore. 1977: 24) ไดพูดถึงชุดการเรียนการสอนวาเปนการศึกษารายบุคคลที่
เปนระบบที่ผูเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเน่ืองกันไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใช
สื่อ กิจกรรมหลายชนิดตามความเหมาะสม 
  เวบเบอร (Webber. 1977: 67-68) กลาววา การเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองนั้น 
นักเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนดวยตนเองตลอดเวลา ดังน้ัน ถานักเรียนยัง
เปนเด็กเล็กที่ยังไมมีวุฒิภาวะและวินัยในตนเองเพียงพอแลว ยอมทําใหการเรียนไรประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ีเพราะเด็กอาจจะยังไมเขาใจวัตถุประสงคของการเรียน ไมเขาใจงานที่สั่งใหทํา หรือขาดการมี
สวนรวมอยางแข็งแรงในการเรียน เพราะมีชวงความสนใจสั้นจึงเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
  จากที่นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของชุดการเรียนดวยตนเองที่กลาว
มาแลวน้ัน พอสรุปไดวาชุดการเรียนดวยตนเอง คือ เทคโนโลยีทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่สงเสริม
ใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยใชสื่อและกิจกรรมหลายๆ อยางประกอบกนั
ตามความเหมาะสม เพ่ือฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง มีระเบียบวินัย และ
มีความซื่อสัตย 
 
 1.2 คุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  การที่ผูสอนจะเลือกใช ชุดการเรียนดวยตนเอง เพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้น 
ผูสอนก็ตองรูถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอน ซ่ึงก็มีนักการศึกษาหลายทานดวยกัน
ที่ไดกลาวถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอน ไวดังน้ี 
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  กาญจนา  เกียรติประวัติ (ม.ป.ป.: 174) ไดกลาวถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียน
การสอนไวดังน้ี 
  1. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการพูดของครู 
  2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนเพราะสื่อประสม ที่จัดไวในระบบ
เปนการเปลี่ยนกิจกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนตลอดเวลา 
  3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสงหาความรู พิจารณา
ขอมูลและฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 
  4. เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
  5. ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
  6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลาและไมจําเปนตอง
ใชในโรงเรียน 
  วาสนา  ชาวหา (2525: 139-140) ไดกลาวถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียน
การสอนไววา  
  1. นักเรียนสามารถเรียนไดตามลําพังเปนกลุมหรือรายบุคคล โดยไมตองอาศัย
ครูผูสอนและเปนไปตามความสามารถของผูเรียนในอัตราความเร็วของแตละคน โดยไมตองกังวลวา
จะตามเพื่อนทันหรือไมหรือตองเสียเวลาคอยคนอื่น 
  2. นักเรียนสามารถนําไปเรียนที่ใดก็ไดตามความสะดวก 
  3. แกปญหาการขาดแคลนครูไดเปนบางโอกาส อาจใชชุดการเรียนการสอนนี้กับ
นักเรียนเน่ืองจากครูไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนมาสอนไมได 
  4. ฝกนักเรียนใหเรียนรูโดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสภาพการณในชั้นเรียน
ปกติที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางกวางขวางและ
เปนการเนนกระบวนการเรียนรู  มากกวาเนื้อหา 
  วีระ  ไทยพานิช (2529: 137) กลาววา เมื่อนําชุดการเรียนการสอนมาใชจะทําใหมี
ประโยชนดังน้ี 
  1. เปนการฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักทํางานรวมกัน 
  2. เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่เขาชอบ 
  3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดกาวหนาไปตามศักยภาพความสามารถของแตละคน  
  4. เปนการเรียนที่สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 
  5. มีการวัดผลตนเองบอยๆ ทําใหผูเรียนรูการกระทําของตนเองและสรางแรงจูงใจ 
  6. ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองและมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
  7. เปนการเรียนรูชนิด active ไมใช passive 
  8. ผูเรียนจะเรียนที่ไหน เม่ือไรก็ไดตามความพอใจของผูเรียน 
  9. สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหวางนักเรียนและครู  
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  แฮริสเบอรเกอร (อุษา คําประกอบ. 2530: 33; อางอิงจาก Harrisberger. 1973: 201-
205) ไดกลาวถึงคุณคาหรือประโยชนของชุดการเรียนการสอนไวดังน้ี คือ 
  1. ผูเรียนสามารถทดสอบตนเองดูกอนวา มีความสามารถอยูในระดับไหน หลังจาก
น้ันก็จะเร่ิมตนเรียนในสิ่งที่ตนเองไมทราบ ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ตนเองรูแลว 
  2. ผูเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัดในเรื่อง
ของเวลา สถานที่ 
  3. เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทันที เวลาไหนก็ได และไดทราบ
ผลการเรียนของตนเองทันทีเชนกัน 
  4. ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียนเรียนดวยตนเอง ครูก็
มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนการสอนดวยตนเอง 
  5. ผูเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนเอง ไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูเรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลับไปศึกษา
ในเรื่องเดิมน้ันใหม จนผลการเรียนจะไดตามมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว 
  กรีนวอลล (Grinewald. 1975: 39) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนวา 
  1. นักเรียนที่ใชชุดการเรียนดวยตนเอง จะมีโอกาสศึกษาจากวัสดุประเภทตางๆ ซ่ึง
จะทําใหนักเรียนมีประสบการณในหัวขอน้ันกวางขวาง 
  2. นักเรียนเห็นคุณคาความจําเปนของวัสดุ อุปกรณประกอบการเรียน และพยายาม
ที่จะศึกษาพิจารณาผลการเรียนของตนเองวารูสิ่งใดบาง จะตองศึกษาเพิ่มเติมอะไรอีก 
  3. สีสันตางๆ และอุปกรณที่แปลกๆ จะชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนทําใหนักเรียน
ไมเบื่อ 
  4. ชุดการเรียนจะมีคําแนะนําใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนแหลงวัสดุ
อุปกรณอ่ืนๆ ที่จะตองไปศึกษาเพิ่มเติม เชน หองสมุด เปนตน 
  5. กิจกรรมใดที่นักเรียนทําไดสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคแลว ยอมกอใหเกิดความ
พอใจแกนักเรียนอันเปนการเสริมแรงใหนักเรียนอยากศึกษา หรือกระทํากิจกรรมอ่ืนตอไป 
  สรุปไดวา ชุดการเรียนการสอนจะชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง ตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนจะมี  
สวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถของแตละบุคคล นอกจากนี้แลวยังทราบ   
ผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ อยางรวดเร็ว ทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย หรือเกิดความทอถอยใน  
การเรียน เพราะผูเรียนมีสิทธิที่จะกลับไปศึกษาเรื่องที่ตนเองไมเขาใจใหมได 
 
 1.3 องคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 
  ในการสรางชุดการเรียนการสอน เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย เปนตน ผูสรางจะตองศึกษาถึงองคประกอบของชุดการเรียน
การสอนวามีองคประกอบหลักอะไรบาง เพ่ือจะไดนํามากําหนดองคประกอบของชุดการเรยีนการสอนที่
จะสรางขึ้น ซ่ึงก็มีนักการศึกษาหลายทานที่ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอนไว ดังน้ี 
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  ลัดดา ศุขปรีดี (2523: 32) กลาววา ชุดการเรียนการสอนประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 
  1. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
  2. ขอสอบความรูเดิมของนักเรียน ซ่ึงมีจุดมุงหมาย 2 อยาง คือ วัดความรูเดิมของ
ผูเรียนวาจะเขาใจบทเรียนไดหรือไม และวัดความรูเดิมของผูเรียนวา มีความรูเกี่ยวกับบทเรียนมาก
นอยเพียงไร 
  3. บัตรแนะนําวธิีการเรียนดวยตนเอง 
  4. สื่อการเรียน 
  5. ขอสอบหลังเรยีน 
  วาสนา ชาวหา (2525: 31) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนแบบโปรแกรม (Programmed 
Instruction) ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสนองความคิดในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนที่มีอยูการเรียนการสอนที่จัดวาเปน
โปรแกรมนั้นตองอยูในลักษณะหรือสภาพ 4 ประการ คือ 
  1. แบงขั้นตอนการเรียนรูเปนหนวยยอยๆ และเรียงลําดับจากงายไปสูยาก จัดความรู
หรือเน้ือหาใหผูเรียนเรียนไปทีละขั้นตอน และแตละขั้นยอยๆ น้ัน ไดมีการลําดับสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่
ยากขึ้นทีละนอยอยางตอเน่ืองกัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดงาย 
  2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนในการเรียนการสอนอยางกระฉับกระเฉงโดยใหผูเรียน
เรียนรูดวยการกระทําดวยตนเอง อาจอยูในรูปของการซักถาม การทดสอบ การอภิปราย หรือ
วิธีการใดก็ตามที่อาศัยหลักการของจิตวิทยาในเรื่องการเสนอสิ่งเราเพื่อใหผูเรียนมีการตอบสนอง 
การเรียนการสอนในลักษณะนี้ ทําใหผูเรียนอยากเรียนรูไมเบื่อหนายตอบทเรียน 
  3. ใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนของตนเองทันทีทันใดภายหลังที่ผูเรียนไดตอบสนอง
สิ่งเราแลว ควรแจงหรือเฉลยคําตอบที่ถูกตองใหผูเรียนไดทราบผลทันที จะทําใหการเรียนรูของผูเรียน
เปนไปอยางตอเน่ืองไมขาดตอน และไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
  4. ใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเปนระยะๆ เน่ืองจากการแบงขั้นการเรียน
ออกเปนหนวยยอยๆ เพ่ือใหงายตอการเรียนรูและแจงผลการตอบสนองของผูเรียนอยางฉับพลนั ทาํให
ผูเรียนไดรับความพอใจความสําเร็จของตนเสมือนหนึ่งเปนการใหรางวัล ซ่ึงจัดวาเปนแรงเสริมอยาง
หน่ึงทําใหผูเรียนอยากเรียนตอไป 
  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2530: 71) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอนวา
สามารถจําแนกได 4 สวนดวยกันคือ 
  1. คูมือ เปนคูมือสําหรับผูเรียน ภายในจะมีคําชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการเรียนการสอน
อยางละเอียด อาจทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 
  2. บัตรคําสั่ง หรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว ประกอบดวย คําอธิบายเรื่องที่จะศึกษาคําสั่งใหผูเรียน
ดําเนินกิจกรรมและสรุปบทเรียน บัตรนี้นิยมใชบัตรแข็งตัดเปนขนาด 6x8 น้ิว 
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  3. เน้ือหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ อาจประกอบดวยบทเรยีน
โปรแกรม สไลด แผนภาพ วัสดุกราฟฟก ฯลฯ ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆ ที่บรรจุอยูใน
ชุดการเรียนการสอนตามบัตรคําสั่งที่กําหนดไว 
  4. แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูของตนเองกอนและหลังเรียน 
แบบประเมินผลอาจเปนแบบฝกหัดใหเติมคําลงในชองวาง เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด จับคู ดูผลจากการ
ทดสองหรือทํากิจกรรม ฯลฯ 
  กิดานันท มลิทอง (2531: 181) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอนไว
ดังน้ี 
  1. คูมือ สําหรับผูสอนในการใชชุดการเรียนการสอน และสําหรับผูเรียนใชชุดการเรียน 
การสอน 
  2. คําสั่ง เพ่ือกําหนดแนวทางในการเรียน 
  3. เน้ือหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของสื่อตางๆ เชน สไลด เทป ฯลฯ 
  4. กิจกรรมการเรียน เปนการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนทํารายงาน หรือคนควาตอ
จากที่เรียนไปแลว 
  5. การประเมินผล เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของบทเรียนนั้น 
  ยุพิน พิพิธกุล; และอรพรรณ ตันบรรจง (2531: 175-176) ไดกลาวถึงองคประกอบ
ของชุดการเรียนการสอนรายบุคคลไววาจะตองเอาบทเรียนมาแบงเปนหนวยยอยๆ แตละหนวย
ยอยประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 
  1. บัตรคําสั่ง จะชี้แจงรายละเอียดวา ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนอยางไร 
  2. บัตรกิจกรรม เปนบัตรที่บอกใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ สิ่งที่ควรจะมีในบัตรกิจกรรม
คือหัวเรื่อง ระดับชั้น สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม และเฉลยกิจกรรม 
  3. บัตรเน้ือหา เปนบัตรที่บอกเนื้อหาทั้งหมดที่ตองการใหเรียน สิ่งที่ควรจะมีในบัตร
เน้ือหาก็คือหัวขอเรื่อง สูตร นิยาม ตัวอยาง 
  4. บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน เปนแบบฝกหัดที่ทําไวใหผูเรียนฝกหัดทําหลังจากที่
ไดทําบัตรกิจกรรม และศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว ในบัตรแบบฝกหัดนี้จะตองทําบัตรเฉลยแบบฝกหัด
ไวพรอม  
  5. บัตรทดสอบหรือบัตรปญหา เปนขอทดสอบตามเนื้อหาของแตละหนวยยอยและมี
เฉลยพรอม อาจทําทั้งขอทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และขอทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
  บุญชม ศรีสะอาด (2537: 95-96) ไดกลาววาชุดการเรียนการสอนจะมีองคประกอบที่
สําคัญ 4 ดาน ดังน้ี 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 องคประกอบที่สําคัญของชุดการเรียนการสอน 

 
คูมือการใช 
ชุดการเรียน 

บัตรงาน แบบทดสอบวดัผลความ 
กาวหนาของผูเรียน 

สื่อการสอน 
ตางๆ 
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  คูมือการใชชุดการเรียนการสอน เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูใชชุดการเรียนการสอน 
ศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวยแผนการสอน สิ่งที่ครูตอง
เตรียมกอนสอน บทบาทของผูเรียน การจัดชั้นเรียน (ในกรณีของชุดการเรียนการสอนที่มุงใชกับ
กลุมยอย เชน ในศูนยการเรียน) 
  บัตรงาน เปนบัตรที่มีคําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอะไรบาง โดยระบุกิจกรรมตามลําดับ
ขั้นตอนของการเรียน 
  แบบทดสอบวัดความกาวหนาของผูเรียนเปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับตรวจสอบวา
หลังจากการเรียนชุดการเรียนจบแลวผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไวหรือไม 
  สื่อการเรียนตางๆ เปนสื่อสําหรับผูเรียนไดศึกษามีหลายชนิดประกอบกัน อาจเปนประเภท
สิ่งพิมพ เชน บทความ เน้ือหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภทโสตทัศนูปกรณ 
เชน รูปภาพ แผนภูมิตางๆ เทปบันทึกเสียง ฟลมสคริป สไลด ขนาด 2x2 น้ิว ของจริง 
  ฮุสตัน และคนอื่นๆ (วาสนา ชาวหา. 2525: 140; อางอิงจาก Houston; other.1972) 
ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนการสอน จะตองประกอบดวยคําชี้แจง ในสวนนี้จะอธิบาย
ถึงความสําคัญของจุดมุงหมายของขอบขายของชุดการเรียนการสอน 
  1. สิ่งที่ผูเรียนตองมีความรูกอนเรียน ขอบขายของกระบวนการทั้งหมดในชุดการ
เรียนการสอน 
  2. จุดมุงหมาย คือขอความที่แจมชัดไมกํากวม ที่กําหนดวาผูเรียนจะประสบความสําเร็จ
อะไรหลังจากเรียนแลว 
  3. การประเมินผลเบื้องตน มีจุดประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือใหทราบวาผูเรียนอยูใน
ระดับใดในการเรียนนั้น และเพ่ือดูวาเขาไดผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายเพียงใด 
  4. การกําหนดกิจกรรมคือการกําหนดแนวทางและวิธีการเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
โดยผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
  5. การประเมินผลครั้งสุดทาย เปนขอสอบที่วัดผลหลังจากที่เรียนแลว 
  คารดาเรลลี (สุนทรี หิมารัตน. 2533: 38; อางอิงจาก Cardarelli. 1973: 150) ไดกําหนด
องคประกอบของชุดการเรียนการสอนวาตองประกอบดวย 
  1. หัวขอ 
  2. หัวขอยอย 
  3. จุดมุงหมายหรือเหตุผล 
  4. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
  5. การทดสอบกอนเรียน 
  6. กิจกรรมและการประเมินผลตนเอง 
  7. การทดสอบยอย 
  8. การทดสอบครั้งสุดทาย  
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  จากการที่มีผูกําหนดองคประกอบของชุดการเรียนการสอน ไวหลายรูปแบบ ซ่ึงพอ
สรุปไดวาชุดการเรียนการสอนนั้นจะตองมีองคประกอบหลัก คือ คูมือการใชชุดการเรียนการสอน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนและประเมินผล และผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุดการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมจากองคประกอบที่กลาวมาแลวขางตน ก็คือ ใบงาน  ซ่ึงจะเปนสวนที่บอกรายละเอียดของ
กําหนดระยะเวลาในการศึกษาแตละเนื้อหา หรือในการทํางานที่ไดรับมอบหมายเพื่อตองการให
นักเรียนฝกในดานของการวางแผนการเรียนใหกับตนเอง 
 
 1.4 ข้ันตอนในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
  เม่ือจะลงมือสรางชุดการเรียนการสอน ผูสรางจะตองรูถึงหลักการสรางชุดการเรียน
การสอน วาจะตองมีการดําเนินการอยางไร ซ่ึงก็ไดมีนักการศึกษาหลายทานที่ไดเสนอหลักในการ
สรางชุดการเรียนการสอน ไวดังน้ี 
  สมชัย วุฒิปรีชา (2516: 128-129) กลาววาชุดการเรียนการสอนเปนสื่อประสมที่มี
ความสมบูรณในตัวเอง แตละชุดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือไดหรือไม จะ
เปนจะตองเอาวิธีวิเคราะหระบบมาใช ซ่ึงวิธีวิเคราะหระบบเปนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงมี
ขั้นตอนดังน้ี 
  1. ขั้นปญหาที่ตองการแกไขนั้นคืออะไร 
  2. ขั้นกําหนดเปาหมายเพื่อแกปญหาโดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระทําได 
  3. ขั้นการสรางเครื่องมือ กระทําหลังจากตั้งเปาหมายแลวเพ่ือวัดไดทุกระยะ 
  4. ขั้นกําหนดทางเลือกหรือวิธีแกปญหา เพ่ือใชดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
  5. ขั้นวัดและประเมินผล โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นมาประเมินวาสามารถใชปฏบิตังิาน
ตามเปาหมายไดหรือไมเพียงใด เพ่ือปรับปรุงแกไข 
  กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 176-178) กลาวถึงขั้นตอนของการสรางชุดการเรียน
ไวดังน้ี 
  1. เลือกเรื่อง เร่ืองที่จะทําตองมีปญหาในการสอนดวยวิธีอ่ืนๆ จึงจะมีคุณคาพอสําหรับ
การสราง 
  2.  พัฒนาเรื่อง เพ่ือยั่วยุใหนักเรียนเกิดความสงสัยในคําตอบ วิธีน้ีเปนวิธีเราความ
สนใจใหแกนักเรียนไดดี ขอสําคัญปญหานั้นจะตองสัมพันธกับจุดสําคัญที่ครูตองการสอน 
  3. กําหนดเนื้อหาสาระจากการศึกษาขอบเขตของหลักสูตรจะทําใหครูรูระยะเวลา
ของการสอนวา ควรเนนย้ํารายละเอียดเพียงใด 
  4.  เขียนสังกัป หรือหลักการของเรื่อง เพ่ือเปนหลักในการจัดกิจกรรมและการตั้งคําถาม
ของครู ครูที่สอนโดยคํานึงถึงหลักการและสังกัปของเร่ืองเทากับสงเสริมใหนักเรียนคิดเปนดวย 
  5. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวเรียงลําดับกอนหลังโดยเร่ิมจากสิ่งที่จะตอง
สอนกอน 
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  6.  ระบุวิชาที่จะนํามาสัมพันธหรือบูรณาการกันได จะชวยในการคิดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู สงเสริมความคิดของนักเรียนใหกวางขวางออกไปในเชิงบูรณาการ 
  7. คํานึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนแตละระดับซ่ึงมีชวงความสนใจตางกัน
ลักษณะกิจกรรมที่จัดจะตองคํานึงถึงวัยของนักเรียนดวย 
  8. วิเคราะหงาน โดยนําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะหกิจกรรมที่ครู
และนักเรียนจะตองทําตลอดจนกําหนดสื่อที่จําเปน แลวเรียงลําดับกิจกรรม ดังกลาว การกําหนด
กิจกรรมตองกําหนดใหชัดเจน วัสดุอุปกรณที่ใชประกอบใหวงเล็บหมายเลข 
  9. รายการอุปกรณ เอกสารประกอบการเรียน ควรมีหมายเลขกํากับเพ่ือสะดวกตอ
การหยิบใชสิ่งที่หาไดจากตูวิทยาศาสตรหรือลําบากตอการบรรจุเขาแฟม ควรระบุไวเปนอุปกรณ
สวนที่ครูตองหามาเพิ่มเติมกอนสอน แผนภูมิใหญควรหาวิธีพับเก็บใหเรียบรอยสวยงาม 
  10. การวัดผล จะตองใชวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลัก วัดพฤติกรรมที่คาดหวัง
เปนสําคัญ พยายามออกแบบการวัดผลใหนักเรียนวัดกันเองและตรวจคําตอบได 
  11. กิจกรรมสํารอง จัดไวสําหรับซอมพ้ืนฐานที่จําเปน ของเด็กเรียนออนและเสริม
ความรูของเด็กที่เรียนรูเกง สิ่งเหลานี้มีผลตอการรักษาวินัยของหองเรียนดวย 
  12. คูมือการใชชุดการเรียน 
  13. แฟม กลอง สําหรับบรรจุชุดการเรียน ควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อสะดวกในการจัด
และวางและการใช โดยถือหลักประโยชน ประหยัด คงทนและภูมิฐาน 
  14. การทดลองใช เม่ือสรางเสร็จแลว ควรไดมีการทดลองใชกับนักเรียนในระดับที่
ตองการอาน เพ่ือการปรับปรุง แกไขกอนนําไปใชจริง ครูควรบันทึกขอดี ขอบกพรองลงในแบบ
บันทึกในคูมือครูในการใชแตละครั้งดวย 
  ฮีทเทอร  (Heather S.1977: 344) ไดใหขั้นตอนสําหรับครูผูสรางชุดการเรียนการสอน
ดวยตนเอง คือ  
  1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะนํามาใหผูเรียนไดศึกษา แลวจัดลําดับขั้น
เน้ือหาใหตอเน่ืองจากงายไปยาก 
  2. ประเมินหาความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
  3. เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอนและสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนโดยคํานึงถึง
ความพรอมและความตองการของผูเรียน 
  4. กําหนดรูปแบบการเรียน 
  5. กําหนดหนาที่ของผูประสานงานหรืออํานวยความสะดวกในการเรียน 
  6. สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียนหรือไม 
  สรุปไดวา การสรางชุดการเรียนเปนงานที่จัดวางแผนอยางเปนระบบเริ่มตั้งแตวิเคราะห
เปาหมายหลักสูตรแลวนํามาสรางเปนจุดมุงหมายของชุดการเรียนจากนั้น กําหนดกิจกรรมการเรียน
ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว ลงมือสรางชุดการเรียนเมื่อสรางเสร็จ จึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ แลวนําไปทดลองใชกับผูเรียนกลุมเล็ก นําผลมาปรับปรุงแกไขแลว จึงนําชุดการเรียนที่
แกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง ในระหวางการใชตองมีการประเมินผล ปรับปรุงแกไขเสมอ 
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 1.5 ประเภทชุดการเรียนดวยตนเอง 
  ในการที่ผูสรางจะตัดสินใจวา จะสรางชุดการเรียนดวยตนเอง ในรูปแบบใดนั้นจะตอง
ทําการศึกษาประเภทของชุดการเรียนการสอน วาชุดการเรียนการสอนนั้นมีอยูกี่ประเภท ซ่ึงในแต
ละประเภทก็จะมีจุดมุงหมายในการใชแตกตางกัน ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของ
ชุดการเรียนการสอนดังน้ี 
  ชัยยงค พรหมวงศ (2523: 118-119) ไดจําแนกประเภทของชุดการเรียนดวยตนเอง
และแนวคิดในการผลิตชุดการเรียนดวยตนเองออกเปนชุด หรือประเภทใหญๆ 4 ประเภท คือ 
  1. ชุดการเรียนดวยตนเองประกอบการบรรยาย เปนชุดการเรียนที่มุงขยายเนื้อหา
สาระการสอนแบบบรรยายใหชัดเจนขึ้น โดยกําหนดกิจกรรม และสื่อการสอนใหครูใชประกอบการ
บรรยาย บางครั้งจึงเรียกวา ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู ชุดการเรียนดวยตนเองนี้จะมีเน้ือหาวิชา
เพียงหนวยเดียวและใชกับผูเรียนทั้งชั้น โดยแบงหัวขอที่จะบรรยายและกิจกรรมไวตามลําดับขั้น 
ทั้งน้ีเพ่ืออํานวยความสะดวกแกครูผูสอนและเพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหนอยลง เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น ชุดการเรียนการสอนประกอบการ
บรรยายนี้นิยมใชกับการฝกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษา สื่อการสอนทีใ่ช อาจเปนแผนคาํสอน 
แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตรโทรทัศนหรือกิจกรรมกลุม เปนตน สื่อการสอนชุดการเรียนดวยตนเอง
มักจะบรรจุในกลองที่มีขนาดเหมาะสม แตถาเปนวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพง หรือขนาดเล็ก หรือใหญ
เกินไป ตลอดจนเสียหายงาย หรือเปนสิ่งมีชีวิตก็จะไมบรรจุในกลองแตจะกําหนดไวในคูมือครู เพ่ือ
จัดเตรียมกอนสอน 
  2. ชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับกิจกรรมแบบกลุม เปนชุดการเรียนการสอนที่มุงเนน
ที่ตัวผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยายเปนผูแนะนําชวยเหลือ
ผูเรียน ชุดการเรียนดวยตนเองแบบกิจกรรมกลุมอาจจัดการเรียนในหองเรียนแบบศูนยการเรียน ชุด
การเรียนการสอนแตละชุดจะประกอบดวยชุดการสอนยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยที่แบงไวใน
แตละหนวย ในแตละศูนยมีชื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงจัดไว
ในรูปสื่อประสม อาจใชเปนสื่อรายบุคคล หรือทั้งกลุมใชรวมกันก็ได ในขณะทํากิจกรรมการเรียน
หากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เม่ือจบการเรียนแตละศูนยแลว ผูเรียนสนใจที่จะเรียน
เสริมก็สามารถศึกษาไดจากศูนยสํารองที่จัดเตรียมไว โดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน 
  3. ชุดการเรียนดวยตนเองรายบุคคล เปนชุดการเรียนดวยตนเองที่จัดไวใหผูเรียน
เรียนดวยตนเองตามคําแนะนําที่ระบุไว แตอาจมีการปรึกษากันระหวางเรียนได และเมื่อสงสัยไม
เขาใจบทเรียนตอนไหนสามารถไตถามครูได การเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองรายบุคคลนี้นิยม
ใชหองเรียนที่มีลักษณะพิเศษ แบงเปนสัดสวนสําหรับผูเรียนแตละคน ซ่ึงเรียกวา หองเรียนรายบุคคล 
ชุดการเรียนที่เรียนดวยตนเองเปนรายบุคคลนี้นักเรียนอาจนําไปใชเรียนที่บานไดดวยโดยมีผูปกครอง
หรือบุคลากรอื่นคอยใหความชวยเหลือ ชุดการเรียนดวยตนเองรายบุคคลนี้เปนหนวยการสอนยอย 
จึงนิยมเรียกวา บทเรียนโมดูล (Instructional Module) 
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  4. ชุดการเรียนดวยตนเองทางไกล เปนชุดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนอยูตางถิ่น
ตางเวลา มุงสอนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยไมตองมาเขาชั้นเรียน ประกอบดวยสื่อประเภท
สิ่งพิมพ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตรและการสอนเสริมตามศูนยบริการ
การศึกษา เชน ชุดการเรียนดวยตนเองทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน 
  คณะกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอน (2524: 250-251) ไดแบงประเภท
ของชุดการเรียนการสอนออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือและ
เครื่องมือสําหรับครูซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวังครูเปนผูดําเนินการ
และควบคุมกิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของครู 
  2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน เปนชุดการเรียนการสอนสําหรับจัดใหนักเรียน
เรียนดวยตนเอง ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดการเรียนการสอนให แลวคอยรับรายงานผล
เปนระยะๆ ใหคําแนะนําเม่ือมีปญหาและประเมินผล ชุดการเรียนการสอนนี้จะฝกการเรียนดวยตนเอง 
เม่ือนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว ก็สามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง 
  3. ชุดการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนใชรวมกัน ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชุด
แบบที่ 1 และชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนํา ใหนักเรียน
ดูและกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง ชุดการเรียนการสอนแบบนี้เหมาะอยางยิ่งที่จะใช
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งจะเร่ิมฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเอง ภายใตการดูแลของครู 
  วิชัย วงษใหญ (2525: 174-175) ไดแบงชุดการเรียนการสอนตามลักษณะของการใช
ออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับการบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาชุดการเรียน
การสอนสําหรับครูใช คือเปนชุดการเรียนการสอนสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใช
ประกอบคําบรรยาย เพ่ือเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลงและเปดโอกาสใหนักเรียนรวม
กิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเน้ือหาเพียงหนวยเดียวและใชกับนักเรียน
ทั้งชั้น 
  2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดการเรียนการสอนนี้มุงเนนที่ 
ตัวผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียน ชุดการเรียน
การสอนแบบกลุมจะประกอบดวยชุดการเรียนการสอนยอยที่มีจํานวนเทากับศูนยที่แบงไวในแตละ
หนวย ในแตละศูนย มีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้นสื่อการ
เรียนอาจจัดอยูในรูปของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือผูเรียนทั้งศูนยใชรวมกันก็ได ผูเรียนที่เรียน
จากชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุมอาจจะตองขอความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยใน
ระยะเริ่มตนเทานั้น หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดเอง 
ในขณะทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เม่ือจบการเรียนแตละศูนย
แลวผูเรียนอาจจะสนใจการเรียนเสริมเพ่ือเจาะลึกถึงสิ่งที่เรียนรูไดอีก จากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียม
ไวเพ่ือเปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอผูอ่ืน 
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  3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่จัดระบบขั้นตอน
เพ่ือใหผูเรียนใชเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้นความสามารถของแตละบุคคล เม่ือศึกษาครบแลวจะ
ทําการทดสอบประเมินผลความกาวหนาและศึกษาชุดการเรียนการสอนชุดอ่ืนตอไปตามลําดับ เม่ือมี
ปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดในระหวางผูเรียนและผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะ 
ผูประสานงาน หรือผูชี้แนะแนวทาง การเรียนดวยชุดการเรียนการสอนแบบนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริม
ศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปจนเต็มสุดขีดความสามารถ
โดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน ชุดการเรียนการสอนแบบนี้บางครั้งเรียกวา บทเรียนโมดูล 
  จากการที่มีการแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนออกเปนประเภทตางๆ ซ่ึงบางคน
อาจแบงเปน 3 ประเภท หรือบางคนอาจแบงเปน 4 ประเภทดังที่กลาวมาแลวน้ัน สรุปไดวา มีการ
แบงประเภทชุดการเรียนการสอนในแตละประเภทนั้น จะเปนตัวกําหนดบทบาทของครูและนักเรียน
ที่แตกตางกันออกไป  
 
 1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
  ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัย
ทั้งงานวิจัยของในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ซ่ึงมีผูสนใจทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียน
ดวยตนเองเอาไว ดังตอไปน้ี 
  สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นก็ไดมีผูสนใจ
และทําวิจัยหลายทาน อาทิ 
  สุมาลี ลูวัฒนกุล (2529: 41) ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใชชุดการสอนมินิคอรสหรือชุดการสอนรายวิชายอยกับการสอนตามปกติเรื่องคณิตศาสตรในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
รายวิชายอยสูงกวาการสอนตามปกติ 
  ชวลิต สูงใหญ (2530: 66) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนรายวิชายอย ชุดการสอนจุลบทหรือชุดการสอนมินิคอรส 
(Minicourse) กับการสอนตามปกติในวิชาคณิตศาสตรเร่ืองพาลาโบลาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สอนโดยใชชุดการเรียนการสอนรายวิชายอยสูงกวา
การสอนตามคูมือครู 
  สุพัตรา ชื่นเจริญ (2546: 69) ไดทําการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย
เรื่องการเขียนบทรอยกรอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 การศึกษาคนควาครั้งนี้ มี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียน
บทรอยกรอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการศึกษา
คนควา พบวา ไดชุดการเรียนดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดมีประสิทธิภาพ
เปน 95.22/94.80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85 
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  วารณี  แตงพันธ (2550: 52) ไดศึกษาคนควาพบวาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง   
การอานเชิงคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไวคือ 81.85/84.26 และพบวาความสามารถหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
  ปนแกว ทรัพยสนอง (2550: 51) ไดศึกษาคนควาพบวาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง
การเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 
90.47/ 93.70 และพบวาความสามารถหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 
  วิชุดา พรายยงค (2550: 43) ไดศึกษาคนควาพบวาชุดการเรียนดวยตนเองวิชา
ภาษาไทยเรื่องมหาเวสสันดอนชาดก กัณฑมัทรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑสูงกวาที่กําหนดไวคือ 82.29 / 81.17และพบวาความสามารถหลังการเรียนสูงกวากอน
การเรียน  
  ในตางประเทศนั้นมีผูสนใจและทําการวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอนไวหลายทาน 
อาทิ 
  บรูช (Bruce. 1972: 429-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดยใช
ชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยไอโอวาพบวา การสอนโดยใชชุดการ
เรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบธรรมดา 
  คูดนี (Cudney. 1975: 26) ไดศึกษาผลของการใชชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อฝกทักษะ
การพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร การวิจัยน้ีกระทํากับกลุมทดลองจํานวน 25 คน จากนักศึกษา
ทั้งหมด 100 คน ซ่ึงใชเวลาในการเรียนนอกเวลาสัปดาหละ 4 วันโดยการเรียนกับชุดการเรียนดวย
ตนเองเปนเวลา 56 ชั่วโมง ปรากฏวา ผลการเรียนไดรับผลดีเทากับกลุมที่เรียนตามปกติเวลาเปน
เวลาสองภาคเรียน 
  บรอวเลย (Brawley. 1975: 4280-A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการใชชุดการเรียน
การสอนแบบสื่อประสม สอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็กที่
เรียนชา โดยใชแบบทดสอบ Time Appreciation Test, Achievement Test , Primary Level มาใช 
Pre-test และ Post-test ผลปรากฏวากลุมทดลองใชชุดการเรียนการสอนบอกเวลาตอเน่ืองของบรอวเลย 
(Brawley’ s Experimental Sequence on Time Telling) มีผลการเรียนดีกวากลุมที่ไมใชชุดการเรียน
การสอน 
  ฌอ (Shaw. 1987: 5227-A) ใชชุดการเรียนจํานวน 11 ชุดในการศึกษาผลการใช
หลักสูตรที่เนนกระบวนการทางวิทยาสาสตรที่มีความสามารถตอการการแกปญหาเปนเวลา 6 เดือน
หรือ 24 สัปดาห โดยกลุมควบคุมและกลุมทดลองใชเรียนในเรื่องเดียวกันแตละกลุมควบคุมจะไมเนน
ทักษะการแกปญหา พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการแกปญหาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถดานทักษะกําหนดและควบคุม   
ตัวแปรทักษะการแปลความหมายขอมูลและนิยามเชิงปฏิบัติการดีขึ้นยกเวนทักษะการตั้งสมมติฐาน 
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  จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง ดังที่กลาวมาแลวพอสรุปไดวา 
ผลการเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับนักเรียนที่ดวยตนเองสูงกวาการสอนปกติและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ประกอบอยูในชุดการเรียนนั้น สามารถทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
อยางสนุกสนานเพลิดเพลิน  

 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ 
 2.1 ความสําคัญของวรรณคดี 
  วรรณคดีเปนสิ่งสรางสรรคอันล้ําคาของมนุษย มนุษยสรางและสื่อสารเรื่องราวของ
ชีวิต วัฒนธรรม และอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของหรือสะทอนความเปนไปของมนุษยดวยกลวิธีใช
ถอยคําสํานวนภาษาซึ่งมีความเหมือนหรือแตกตางกันไปในแตละยุคสมัย 
  ดังน้ันการเรียนวรรณคดีจึงมีความสําคัญ ครูควรใหนักเรียนไดศึกษาและพิจารณา
วรรณคดีจนสามารถเขาถึงอยางเหมาะสมในวัยอันควร ในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีครูควร
ตระหนักภารกิจและพันธกิจของวรรณคดี เพ่ือนักเรียนจะศึกษาวรรณคดีอยางไดรสและไมเบื่อหนาย
ในการเรียน  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรมไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไววา  เขาใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง  
  วรรณคดีที่กําหนดใหเรียนในชั้นเรียนนั้น เลือกสรรมาจากวรรณคดีตางสมัยซ่ึงลวน
เปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ และศักยภาพของนักเรียน ลักษณะ
วรรณคดีบทละคร เปนคําประพันธรอยกรองที่แตงขึ้นเพ่ือใชในการแสดงละคร มีบังคับสัมผัสและ
หลักเกณฑทั่วไปของกลอนบทละคร เหมือนกลอนสุภาพซึ่งสามารถแยกออกไดเปนประเภทใหญ
สองประเภท คือวรรณคดีบรรยาย และบทละคร วิทย ศิวะศริยานนท (2544: 118) ซ่ึงวรรณคดีบท
ละครนั้นผูประพันธแตงขึ้นไวเพ่ือแสดงบนเวที มีผูรูหลายทานไดใหความรูเกี่ยวกับวรรณคดีบท
ละครไวดังน้ี 
  เบญจมาศ พลอินทร; และเศรษฐ พลอินทร (2524: 47-48) ไดกลาวถึงวรรณคดีบท
ละครไวสรุปไดวา 
  วรรณคดีบทละคร จะแตงเปนบทรอยกรองเรียกวา กลอนบทละคร กลอนในแตละวรรค 
จะใชคําระหวาง 6-7 คํา ทั้งน้ีเพ่ือสะดวกในการรองเพลงและทําทาประกอบ กลอนวรรคตนจะขึ้นตน
เพียง 2-4 คํา และจะเปนเครื่องบอกใหทราบถึงฐานะของตัวละครหรือบอกการดําเนินเรื่องหรือเหตุการณ
อยางใดอยางหนึ่ง ไดแก การขึ้นตนสําหรับตัวละครสูงศักดิ์ ใชคําวา เม่ือน้ัน การขึ้นตนสําหรับตัวละคร
ธรรมดา ใชคําวา บัดนั้น การขึ้นตนบอกดําเนินเรื่อง ใชคําวา ”มาจะกลาวบทไป” นอกจากกลอน
ขึ้นตนแลว ตอนทายของบทพรรณนาความจะบอกจํานวนแสดงตอนนั้นๆ 
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  นอกจากนี้เบญจมาศ พลอินทร; และเศรษฐ พลอินทร (2524: 93-97) ยังจําแนกความ
แตกตางของการแสดงละครไว ดังน้ี 
  1. ละครใน 
    ละครในกําเนิดมาจากละครชาตรี แตปรับปรุงแกไขใหประณีตตามความหมายคําวา
ละครใน มีความหมาย 2 อยางคือ ละครในวังหรือละครหลวงอีกอยางหนึ่งคือขาราชการฝายในแสดง
โดยหญิงลวน มักแสดงเรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ และอุณรุท มีความประณีตในการฟอนรํา 
  2. ละครนอก 
       ละครนอก เปนละครที่เลนกันนอกราชธานี และเปนละครที่เลนกันในพ้ืนเมือง ใช
ผูชายแสดงลวน เลนกันนอกราชฐานสําหรับประชาชนทั่วไป ลักษณะการเลนมีสวนคลายกับละคร
ชาตรีและละครโนหราชาตรี ที่เลนกันที่เมืองนครศรีธรรมราช 
  สมชาติ ตรียินดี (2523: 32) ไดใหความคิดเห็นตอละครในไววา เปนลักษณะคําประพันธ
ที่พิถีพิถันในเรื่องของถอยคํา ทาสละสลวยเลือกสรรแลวเพื่อความสวยงามใหเห็นภาพพจนของ
ความงาม ของการแตงกายตัวละคร สวนมากจะเปนการบรรยายลักษณะตางๆ ของตัวละคร สวน
ละครนอกเปนละครที่มีความมุงหมายในการดําเนินเรื่องรวดเร็ว มีตลกขบขันบทประพันธไมคอย
พิถีพิถันในวรรณคดีศิลป 
 
 2.2  ความมุงหมายในการสอนวรรณคดี 
  การจัดการเรียนการสอนวรรณคดี 
                 ครูผูสอนควรคํานึงการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีประเภทตางๆ ดังน้ี 
  1. วรรณคดีเปนผลผลิตที่สําคัญของทางภาษาเปนสําคัญ ไดแก การอานวินิจสาร
ดวยตนเอง การฟงผูอ่ืนอานออกเสียง ฟงการอภิปรายการเลาถึงวรรณคดี การพูดเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อานมาแลว เชน การเลา การพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพูดแสดงทรรศนะ สวนการเขียน
เกี่ยวกับวรรณคดีก็มีมากเชนกัน เชน บันทึกเรื่องที่ไดฟง ยอเรื่อง เขียนแสดงความคิดเห็น เขียน
รายงานการคนควาเกี่ยวกับวรรณคดีที่เรียน การดูก็มีสวนเกี่ยวของกับการเรียนวรรณคดี เชน   
การดูภาพฝาผนัง ภาพเขียน  ละครโขนลวนมีประโยชนฉะน้ันจึงกลาวไดวาการเรียนวรรณคดีเปน
การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 อยางรวมทั้งการดู ผสมผสานกับการคิด การจัดการเรียนการสอน
จึงควรเพงเล็งใหเกิดการบรูณาการเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล 
  2. การจัดการเรียนการสอนประเภทรอยกรอง ควรหัดใหนักเรียนอานเปนและอานได  
ขั้นแรกใหมีการอานนํา อานตามกันไป ครูควรเปนตนแบบได เสียงไมเพราะไมเปนไรครูไมจําเปนตอง
คาดหวังใหนักเรียนอานไพเราะอยางดีเยี่ยม เพ่ือเตรียมเขาประกวด ซ่ึงเกินความสามารถปกติของ
นักเรียนทั่วไป ควรฝกใหอานถูกทํานองเสียง ถูกจังหวะ อักขระ ชัดเจนก็เพียงพอ อาจมีนักเรียน
บางคนมีความสามารถพิเศษอานไดไพเราะโดดเดนกวาผูอ่ืน ครูอาจเสริมเปนกรณีเฉพาะได 
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  3. การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเร่ืองยาวที่ตัดตอนมาใหเรียน ครูอาจเลาเรื่อง
กอนถึงตอนที่อานหรือมีการเขียนดําเนินเรื่องไวกอน เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจ และไมควรกังวล
เรื่องศัทพมากเกินไป ควรนําศัพทมาสอนกอนหรือมีใหศึกษาอยางละเอียด การสอนอยาใชเวลากับ
ศัพทมากเกินไปนักเรียนจะเบื่อเพราะมีแตคําที่ไมรูจัก ขั้นตนควรใหนักเรียนอานไปเรื่อยๆ ก็พอ
เขาใจได 
     4.  ในการเรียนการสอนวรรณคดีประเภทเนื้อเร่ือง ครูควรใหนักเรียนไดรับการฝกให
พินิจตัวละครอยางละเอียด โดยเฉพาะตัวละครเอก ใหรูจักตัวละครแตละตัว 
  ปจจุบันการสอนวรรณคดีไทยนั้นไดทําการคิดคนวิธีการสอนใหมๆ ที่แปลกไปจากเดิม
เพ่ือชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีความกระตือรือรนที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น แตปญหาก็คือ
ทําอยางไรจึงจะทําใหนักเรียนซาบซึ้งและเห็นคุณคาของวรรณคดีไทย ซึ่ง หมอมหลวงบุญเหลือ 
เทพยสุวรรณ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ. 2544: 98-99; อางอิงจาก หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ. 
2529: 107) ไดกลาวถึงการสอนวรรณคดีไทยใหกับเด็กทุกระดับไววา 
  การสอนใหเยาวชนซาบซึ้งวรรณคดี จําเปนตองพิจารณาตามวัยของผูเรียนดวย
สําหรับเด็กเล็กชั้นประถม เราคงไมหวังจะใหเขาใจบทโตตอบระหวางขุนแผนกับนางพิม แตเราคง
หวังจากเด็กเล็กไดเพียง ปลูกเชื้อ คือเพาะเชื้อ ปลูกฝง ใหเด็กเกิดความสนใจ ใหนึกรัก เราจึงตอง
หาวรรณคดีที่เหมาะแกวัยเด็ก เชน บทอานสั้นๆ เนนที่ความไพเราะจากเสียงคลองจองและมีเน้ือหา
แสดงความสนุกสนาน ไมควรคิดวาจะสอนวรรณคดี โดยเราเอากลอนที่ไมไพเราะมาแตสอนคติธรรม 
การทําเชนนั้น ถาจะตั้งใจสอนคติธรรม โดยอาศัยกลอนเปนเครื่องชวยก็อาจทําได แตไมชวยสอน
วรรณคดี ในการสอนวรรณคดีเราตองปลูกฝงรสนิยมเสียตั้งแตเด็ก 
  บันลือ พฤกษะวัน (2522: 155-157) ไดเสนอแนะการสอนวรรณคดีไทยไวสรุปได ดังนี้ 
  1. ควรจัดบรรยากาศใหเปนกันเอง ครูยิ้มแยมแจมใส สนใจเด็กทุกคน สังเกตดูความ
กระตือรือรนที่จะเรียน 
  2. เราความสนใจในเนื้อเรื่องที่จะเรียน ใหรูวาเรียนไปทําไม และวิธีเรียนวรรณคดีน้ัน
เรียนอยางไร 
  3. จัดหาอุปกรณที่ชวยแปลความหมาย อธิบายศัพท 
  4. ฝกใหนักเรียนใชพจนานุกรม และมีสมุดบันทึกคําศัพทแตละบทเรียนรวมไว 
  5. สงเสริมการเรียนวรรณคดีทางประสาทหู โดยการฟงเสียงสัมผัส จังหวะ เพ่ือ
ความไพเราะ 
  6. ถาเปนรอยกรองตองเนนใหเห็นลักษณะบังคับตามจังหวะสัมผัส 
  7. หากเปนรอยแกว ควรใหอานออกเสียงและอานในใจ เนนใหอานความถูกตองตาม
อักขรวิธี 
    8. ถาเปนเด็กเล็ก ควรอานโดยฝกลงจังหวะสัมผัส เนนการทองจํา เพ่ือความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพ่ือลอใหสนใจ 
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  นอกจากนี้ บันลือ พฤกษะวัน (2522: 157) ยังไดเสนอหลักการสอนวรรณคดี ที่ควร
ยึดถือเปนแนวในการปฏิบัติการสอนดังน้ี 
  1. การเตรียมการสอน สํารวจเนื้อหา จัดวางลําดับการสอน จุดประสงค อุปกรณ 
กิจกรรม การประเมินผล หาวิธีที่จะใหผูเรียนเกิดความเขาใจ สรุปเร่ืองและประเมินเรื่องได 
  2.  ครูควรจะอานออกเสียงใหเด็กฟง เพ่ือเปนแบบอยาง ในการลงจังหวะสัมผัสหรือ
ความถูกตองตามวรรคตอนแกผูเรียน 
   2.1  ครูอานนํา ใหเด็กอานตาม เพ่ือความไพเราะเพลิดเพลิน 
   2.2 ใหเด็กอานกันเองตามลําพัง หรือใหเลือกอานตามที่ชอบใจ โดยครูคอยให
ความชวยเหลือ 
   2.3 ผลัดเปลี่ยนกันอานแบบแทนตัวละครที่กําหนด เพ่ือสงเสริมการฟงเพ่ือความ
เขาใจ 
   2.4 ใหนักเรียนเตรียมการอานจากทางบานในตอนที่ตนเลือกวาไพเราะ ถูกใจ
หรือคลองที่สุดใหเพ่ือนรวมชั้นฟง รวมทั้งการอานทํานองเสนาะดวย 
  3. จัดเวลาใหอานโดยลําพัง โดยใหอานเพื่อเก็บใจความหรือสาระสําคัญของเร่ือง ครู
ควรกําหนดงานหรือตั้งคําถามใหตอบ และควรจัดเวลาเพื่อการอานใหแนนอน 
  4.  ในการฝก ควรใหเด็กฝกอานตอนหนึ่งสัก 2 จบ 
   4.1 ครั้งแรก ใชวิธีอานแบบคราวๆ เพ่ือจะไดสิ่งที่ตนสนใจหรือไดคําตอบที่ครู
กําหนดใหถาเปนรอยกรองก็ไมตองอานทํานองเสนาะ 
   4.2 ครั้งหลัง ฝกอานอยางพินิจ คนหาสิ่งที่ดีเดน สํานวนโวหารที่ดี พรอมกับการ
ประเมินดีไมดี หรือปานกลาง 
  5. ฝกอานรวมกันทั้งชั้นในการอานบทประพันธรอยกรอง เนนทํานองเสนาะเพื่อ
ความไพเราะ อาจจัดเปลี่ยนกันอานเปนกลุม เปนรายบุคคล แลวแตจะเห็นสมควรในบางตอนหรือ
บางขณะอาจอานตามที่ไดสมมติตัวละคร อานตามบทบาทที่กําหนด  การกําหนดคําถามใหหาคําตอบ
ตามจุดประสงคที่กําหนดไวแตละครั้ง ซ่ึงอาจไมเหมือนกัน 
  6. ฝกใหรูจักหยิบยกเอาขอความที่เปนคติเตือนใจ สุภาษิต คติพจน มาจัดทําปายนิเทศ
พรอมทั้งคําอธิบายหรืออุทาหรณประกอบ 
  7. จากขอ 6. ควรสงเสริมการแตงความ หานิทานที่สอดคลองกับคําคม คติพจนหรือ
สุภาษิตนั้น โดยมีนิทานประกอบใหเห็นจริงจัง เพ่ือความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติได 
  8. สงเสริมใหรูจักหาคําสัมผัส เชน เสียงเหมือนหรือพยัญชนะเหมือน แลวลองอาน
เพ่ือเนนใหเกิดความไพเราะ และชวยกันวางหรือตรวจสอบกฎเกณฑของลักษณะคําประพันธหรือ
บทรอยกรองนั้นๆ 
  9. ถาเปนรอยแกว ควรสงเสริมการเรียนหลักภาษานํามาใชในบทอาน เชน เม่ือเรียน
เร่ืองอักษรคู อักษรเดี่ยวมาแลว ลองใหสํารวจจากขอความที่กําหนดวา มีอักษรคู อักษรเดี่ยวอะไรบาง 
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  10. ฝกใหมีการคิดตามเรื่อง เดาเรื่อง เหตุผล และการประเมินเรื่องราวที่อานใหเห็น
สวนดี สวนบกพรอง และเสนอแนะแกไข 
  11. กําหนดกิจกรรมในการอานและการทําแบบฝกหัดที่สอดคลองกับจุดประสงคในการ
สอนที่กําหนด จําตองเนนการตรวจสอบแบบฝกหัดภาษาไทยที่ทํากันขายมากมายในทองตลาดวา
เปนอยางไรกอนที่จะใหเด็กซื้อ เพราะแบบฝกหัดหรือแบบฝกทักษะดังกลาวอาจมีคุณคามากนักสู
กับครูแตงขึ้นใชเองไมได จึงควรระวัง 
  12. ควรใหเด็กรวมกันสรุปบทเรียนทุกครั้ง โดยครูอาจชี้แนะใหเห็นคุณคา ประโยชน
ตลอดจนความไพเราะของรสคําประพันธ 
  พยุง ญาณโกมุท (2518: 73-75) ไดเสนอแนะการสอนวรรณคดีไวสรุปไดวา 
  1. จะตองยึดหลักวาจะตองสอนใหเด็กทั้งรูเร่ืองและรส ฉะน้ันในการใหเด็กอานวรรณคดี
จะตองอานทั้ง 2 ลักษณะ คือใหอานในใจเพื่อใหรูเรื่อง และอานออกเสียง หรืออานทํานองเสนาะ
เรื่องน้ันเปนรอยกรองเพื่อใหรูรส การอานในใจเพื่อใหรูเร่ืองใหนําเอาวิธีสอนอานในใจมาใชและไม
จําเปนตองอานในชั้นเรียน อาจใหอานมาลวงหนาจากบานก็ได 
  2. กอนการสอนจะตองนําเอาศัพทมาชี้แจงเสียกอนวาประสมอยางไร อานออกเสียง
อยางไร เปนคําชนิดไหน และจะตองใหรูความหมายของคํานั้นๆ โดยการฝกใหคนจากพจนานุกรม 
หรือสารานุกรม โปรดอยาคิดเพียงแตจะใหเด็กคนคําอธิบายศัพทจากทายบทเทานั้นความรูของเด็ก
จะไมกวางขวาง 
  3. การสอนเนื้อเรื่อง ใหยึดหลักดังน้ี 
   3.1 ใหรูเร่ืองแตตน คือรูตั้งแตตนจนมาบรรจบกับเรื่องที่ปรากฏในหนังสือ (ถาเปน
เรื่องที่ตัดตอนเอามา) ใหรูเพียงวาเรื่องนั้นดําเนินมาอยางไร มาจบตรงไหน โดยครูใชวิธีเลายอๆ  
   3.2 ใหรูเฉพาะตอนโดยละเอียด หมายถึง ใหรูเร่ืองที่มีปรากฏอยูในแบบเรียนให
ละเอียดวา เรื่องนั้นมีปมสําคัญตรงไหนบาง ตอนใดใหคติอยางไร ใหคนคิดวาผูแตงชี้ใหเห็นอะไรบาง 
   3.3 ใหรูหลักการใชถอยคํา ผูแตงใชคําเปนอยางไร เหมาะสมหรือไมสํานวนโวหาร
ราบเรียบดีหรือวาไมดีอยางไร เปนโวหารชนิดใด 
  4. การสอนใหเกิดความซาบซึ้ง ใหยึดหลักดังน้ี 
   4.1 ใหรูประเภทของเรื่อง เชน สารคดี โอวาท วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา หรือเชิง
ประวัติ ฯลฯ 
   4.2 ใหรูภูมิหลังของผูแตง ผูแตงเปนใคร มีการศึกษาแคไหน เพ่ือจะไดรูแนวคิด
ชีวิตของผูแตงเปนอยางไร มีผลงานอะไรบาง เพราะผูแตงมักสอดแทรกชีวิตของตนไวในเรื่องเสมอ 
   4.3 ใหรูเบื้องหลังของเรื่อง เชนถาเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ก็ใหรูวานําเอามา
จากชาดก หรือแตงขึ้นจากหลักธรรมขอใด 
   4.4 ใหรูรสของคําประพันธ ใหอานดังๆ หรืออานทํานองเสนาะ ใหจับดูวาตอนใด
ใหรสอยางไร 
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   4.5  ฝกใหวิจารณวาดีหรือไมอยางไร เกี่ยวกับโครงเรื่อง การใชถอยคํา สํานวน
โวหาร นิสัย และการกระทําของตัวละคร 
        4.6 ใหเปรียบเทียบ เชนรูจักนําเอาความคิดมาเปรียบเทียบกับความคิดในปจจุบัน
ไมเขาใจภาษาสามัญแลว ก็มักไมคอยจะเขาใจคําศัพทไดกวางขวางพอ แมจะรูความหมายของคาํศพัท
บางก็ยังไมคอยเขาใจความหมายไดดีนัก จึงมักมีความจําเปนตองฝกเด็กใหเขาใจวิธีถอดคําประพันธ
เขาชวยก็จะทําใหความเขาใจในเรื่องราวหรือบทประพันธน้ันดีขึ้นการจัดกิจกรรมประกอบการเรียน
การสอนวรรณคดีไทยนั้น จะทําใหผูเรียนไดรับประโยชนในทุกๆ ดาน เชน ไดรับความรู ไดรับความคดิ 
และไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปดวย นอกจากนี้ การสอนวรรณคดีไทยนั้น ยังเปนพ้ืนฐาน
สําคัญที่จะเสริมสรางใหนักเรียนมีความรูความเขาใจอันดีตอวรรณคดีมากขึ้น 
 
 2.3 ประวัติความเปนมาของเรื่องรามเกียรติ์ 
  รามเกียรติ์เปนวรรณคดีที่มีเคาเรื่องมาจาก “ รามายณะ ” ของอินเดีย ซ่ึงแตงขึ้นเม่ือ 
๒๐๐๐ ปมาแลว คนไทยรูจักรามเกียรติ์เปนอยางดี สมัยกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา เม่ือ พ.ศ. 2310 น้ัน 
พมาไดเผาทําลายวรรณคดีของไทยไปจนหมดสิ้น 
  ในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พระองคไดโปรดเกลาฯใหกวีในราชสํานักแตงเรื่อง
รามเกียรติ์ขึ้น แตเน่ืองจากอยูในชวงเวลากอบกูบานเมืองมีแตศึกสงครามรามเกียรติ์ในสมัยน้ันจึง
แตงไมบริบูรณ 
  สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระองคโปรดเกลาฯ ใหกวีใน
ราชสํานักชวยกันแตงรามเกียรติ์ฉบับสมบูรณขึ้น จึงนับวาฉบับน้ีมีความครบถวนมากที่สุด 
  สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 แหงราชวงศจักรีพระองค
โปรดการละครมาก ทรงเห็นวาตนฉบับรามเกียรติ์ในรัชกาลที่1 นั้นไมเหมาะแกการแสดง จึงทรง
พระราชนิพนธรามเกียรติ์ขึ้นอีก 1 ฉบับสําหรับการแสดงละคร 
  สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงพระราชนิพนธหนังสือ      
“บอเกิดรามเกียรติ์” ชวยใหคนในชั้นรุนหลังไดทราบเรื่องราวความเปนมาของรามเกียรติ์ดีขึ้น 
        ความมุงหมายในการแตงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชได
ทรงพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์โดยทรงบอกจุดมุงหมายในการแตงไวเพ่ือแสดงใหเห็นคติธรรม
หรือความไมเที่ยงแทแนนอนของสิ่งตางๆ ในโลกและทรงรักษาวรรณคดีใหคงอยูตอไป 
  โคลงบทสุดทายของเรื่องไดบอกใหทราบวันเวลาที่แตงซ่ึงนับวาเปนประโยชนแก
ผูสนใจศึกษาเรื่องรามเกียรติ์มาก โคลงบทสุดทายนี้คือ 
 
   เดือนอายสองค่ําขึ้น จันทรวาร 
    บพิตรผูทรงญาณ  ยิ่งหลา 
    แรกรินิพนธสาร   รามราพณ  น้ีแฮ 
    ศักราชพันรอยหา  สิบเกาปมะเส็ง 
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เร่ืองยอรามเกียรติ์ 
 ทาวทศรถ กษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา มีมเหสี 3 พระองคดวยกัน คือ นางเกาสุริยา 
นางไกยเกษี และนางสมุทรเทวี ครั้งหน่ึงทาวทศรถยกทัพไปรบกับพญายักษปทูตทันต นางไกยเกษี
ไดทูลขอตามเสด็จไปดวย ขณะสูรบกันน้ัน ยักษปทูตทันตไดแผลงศรถูกเพลารถทรงทาวทศรถนาง
ไกยเกษีเห็นเหตุการณคับขันเชนน้ันนางจึงรีบกระโดดลงจากรถ เอาแขนสอดเพลารถการสูรบครั้งน้ัน 
ทาวทศรถเปนฝายปราบยักษไดสําเร็จ จึงประทานความดีความชอบแกนางไกยเกษี โดยใหสัจจะวา 
หากนางประสงคสิ่งใดแลวพระองคจะพระราชทานทันที 
 ทาวทศรถครองราชยมานานหลายป แตยังไมมีโอรสและพระธิดาเสียที จึงมีพระดําริจัดพิธี
กวนขาวทิพยเพ่ือขอบุตรขณะกวนขาวทิพยน้ัน กลิ่นขาวทิพยสงกลิ่นหอมไปไกลจนถึงกรุงลงกา  
นางมณโฑ มเหสีทศกันฐไดกลิ่นขาวทิพยก็เกิดอยากลิ้มรส ทศกันฐจึงไหววานนางยักษกากนาสูรไป
ขโมยมาให นางกากนาสูรจึงแปลงกายเปนอีกายักษ บินไปโฉบขาวทิพยไดครึ่งกอนมาใหนางมณโฑกิน 
 กลาวถึงขาวทิพยที่เหลือจากพิธี 3 กอนคร้ังนั้น ทาวทศรถไดแบงใหมเหสีทั้งสามตอมา 
มเหสีทั้งสามก็ทรงตั้งพระครรภและประสูติออกมาเปนพระโอรสทั้งหมด คือนางเกาสุริยาประสูติพระราม 
นางไกยเกษีประสูติพระพรต นางสมุทรเทวีประสูติพระโอรถแฝด คือ พระลักษมณและพระสัตรุด 
สวนนางมณโฑหลังกินขาวทิพยไปก็ประสูติพระธิดา พระธิดานั้นรองเสียงดังวา “ผลาญราพณ” ถึง  
3 ครั้ง 3 ครา พิเภกและโหรหลวงไดทํานายตรงกันวา พระธิดานี้จะเปนกาลีบานเมือง ทศกัณฐจึงสั่ง
ใหนําไปลอยแพ แตเน่ืองจากพระธิดานอยนี้เปนผูมีบุญมาเกิดจึงมีดอกบัวผุดขึ้นรองรับผอบไว 
 เดชะบุญ ฤาษีชนกหรือเดิมคือกษัตริยแหงกรุงมิถิลา มาพบเห็นผอบลอยน้ํา จึงนําขึ้นมา
ฝงไวในดิน โดยบอกฝากแกแมพระธรณี จนเวลาลุลวง 16 ป ฤาษีชนกก็ไมสามารถบําเพ็ญตบะได
สําเร็จเสียที จึงคิดกลับไปครองราชยดังเดิม กอปรกับหากถือเพศนักบวชเชนนี้ ก็เกรงวาจะปกปอง
คุมครองเด็กสาวที่อยูในผอบนั้นไมได จึงลาเพศนักบวชและขุดผอบขึ้นมา แลวรับนางสีดาไวเปน
ธิดา ทาวชนกเมื่อกลับมาครองบานเมือง ก็ประกาศจัดพิธียกศิลปศรหาคูอภิเษกใหกับพระธิดาของ
ตน ซ่ึงมีกษัตริยจากเมืองตางๆ มารวมพิธียกศรมากมาย แตก็ไมมีกษัตริยพระองคใดสามารถยกศร
ได นอกจากพระลักษมณและพระราม แตพระลักษมณทรงตระหนักดีวานางสีดามีใจภักดิ์ตอพระราม 
จึงแสรงยกศรไมได พระรามจึงยกศรไดอยางงายดาย เปนอันวาทาวชนกก็สามารถหาคูอภิเษกใหกับ
นางสีดาเปนผลสําเร็จ พรอมทั้งจัดพิธีสยุมพรอยางสมเกียรติหลังจากนั้นพระรามทรงนํานางสีดา
กลับกรุงศรีอยุธยา 
 เวลาลวงเลยมา ทาวทศรถมีพระดําริจะยกสมบัติใหแกพระราม แตนางไกยเกษีไดทูลขอ
ราชสมบัติแกพระพรต โดยนางทวงสัญญาเม่ือครั้งชวยทาวทศรถ ในการสูรบกับยักษปทูตทันตและ
ทูลขอใหพระรามออกเดินดงเปนเวลา 14 ป แลวจึงมาครองราชยดังเดิม แตระหวางนั้นใหพระพรต
ครองราชยไปกอนทาวทศรถกลุมพระทัยมาก แตกษัตริยตรัสแลวไมคืนคํา จึงตัดพระทัยใหพระราม
ออกจากเมือง ซ่ึงพระลักษมณและนางสีดาไดทูลขอตามเสด็จดวย จากเหตุการณน้ี ยังความเสีย
พระทัยแกทาวทศรถเปนอันมาก จนสิ้นพระชนมในที่สุด 
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 พระราม พระลักษมณ และนางสีดา หลังเสด็จออกจากเมืองก็รอนแรมอยูในปา และไดตั้ง
อาศรมบําเพ็ญเพียรขึ้น วันหนึ่งนางสํานักขา นองสาวทศกัณฐ เที่ยวปาผานมาเห็นพระรามก็เกิด  
ตกหลุมรักทันที จึงเขาไปเกี้ยวพาราสี และเขาทํารายนางสีดา พระลักษมณกริ้วมาก จึงจับนางตัดหู 
จมูก มือ เทา กอนปลอยตัว นางสํามนักขาพารางอันสะบักสะบอมไปฟองพ่ีชายทั้งสองคือ ทูษณขร 
และตรีเศียร พ่ีชายทั้งสองโกรธมาก จึงกรีธาทัพรบกับพระราม แตก็ถูกพระรามและพระลักษมณฆา
ตายทั้งหมด 
 นางสํามนักขายังไมหมดแรงแคน จึงไปเลาใหทศกัณฐฟงถึงความงดงามของนางสีดาจน
ทศกัณฐอยากไดนางเปนชายาจึงคิดอุบายใหมาใหมารีศแปลงตัวเปนกวางทองไปหลอกลอนางสีดา
ลักนางสีดากลับกรุงลงกา 
 พระรามพระลักษมณเม่ือกลับมายังอาศรมไมพบทางสีดาจึงเสด็จออกติดตามดวยความ
หวงใย จนพบหนุมานและสุครีพ ซ่ึงลิงพวกนี้คือเทวดาที่จุติลงเกิด เพ่ือเสริมบารมีและชวยเหลือ
พระราม ในการทําสงครามกับทศกัณฐน้ันพระรามทรงใชใหหนุมานลอบเขากรุงลงกาเพื่อสืบขาว 
นางสีดา พบทศกัณฐกําลังเกี้ยวนางสีดาอยู แตนางไมยินยอม ทั้งยังคิดตัดปญหาดวยการผูกพระศอ
ใหวายชนม แตหนุมานชวยไวทันและไดเลาเรื่องพระรามกําลังเสด็จตามมาและเพื่อยืนยันคําพูดจึง
ไดถวายพระธํามรงคของพระรามแกนางสีดา กอนออกจากกรุงลงกา ก็ไดเผากรุงลงกาวอดวาย 
 คืนหน่ึง ทศกัณฐเกิดฝนรายใหพิเภกทํานายฝนวา จะมีคราวเคราะหใหแกความฝนดวย
การสงนางสีดาคืนแกพระราม ทศกัณฐกลับโกรธและคิดวาพิเภก แปรพักตรเขาขางพระราม จึงขับ
ไลพิเภกออกจากเมือง พิเภกเจ็บใจเลยเขาไปสวามิภักดิ์พระรามและถวายคําแนะนําที่เปนประโยชน
แกพระราม ในการทําศึกสงครามทุกครั้ง ฝายทศกัณฐหวังจะใหพระรามเลิกติดตามนางสีดา จึงใช
อุบายใหนางเบญจกายแปลงเปนสีดาตายลอยน้ําแตหนุมานจับอุบายไดจึงใชไฟเผานางเบญจกาย
ทนรอนไมไหว จึงเหาะหนีหนุมานไลจับและไดนางมาเปนภรรยา 
 พระรามใหหนุมานจองถนนเขากรุงลงกา ทศกัณฐรูความจึงใชใหนางสุวรรณมัจฉานําบริวาร
ไปคาบหินที่ใชจองถนนไปทิ้งเสีย หนุมานหัวเสีย อาสาไปปราบและไดนางสุพรรณมัจฉาเปนภรรยา 
อีกงานจองถนนเขากรุงลงกาจึงลุลวงไปดวยดี พระรามจึงยาตราทัพโดยสะดวกทศกัณฐเลยใชไมยราพ
ใหไปสะกดทัพ แลวจับพระรามไปขังไวใตบาดาล หนุมานตามมาชวยทันและฆาไมยราพตาย 
 ทศกัณฐใชกุมภกรรณนองชายมาชวยรบกับสุครีพ สุครีพพลาดทาเสียทีกุมภกรรณทําให
กําลังหดหายไป ตอมากุมภกรรณทําพิธีชุบหอกโมกขศักดิ์แตถูกหนุมานกับองคตทําลายพิธี ตอมา
ไดพิธีทดน้ําแตไมสําเร็จถูกหนุมานมาทําลายพิธี สุดทายถูกศรพระรามตาย ทศกัณฐใหอินทรชิตลูกชาย
มาชวยรบ อินทรชิตทําพิธีชุบศรนาคบาศ มังกรกัณฐออกมาขัดตาทัพ แตก็ตองศรพระรามตาย    
ทวิรุญมุขออกมาขัดตาทัพอีกก็ตองตายตามมังกรกัณฐไป อินทรชิตเลยแผลงศรนาคบาศมัดพระลักษมณ
และพลลิงทั้งหมด พระรามจึงแผลงศรเปนครุฑไลจับนาค อินทรชิตใชศรพรหมาสตรตองพระลักษมณ
และลิงสลบหมด พระรามเสียพระทัยมากจนเปนลมสลบไป ทศกัณฐไดทีจึงเรียกนางสีดามาดูวา
พระรามสิ้นพระชนมแลว ใหตัดใจจากพระรามเสียเถิดแตนางสีดาไมเชื่อ  ตอมาพิเภกไดชวยเหลือ
กองทัพพระรามฟนคืนสติได ได อินทรชิตออกอุบายใหสุขาจารแปลงเปนนางสีดา แลวตัดหัวนางสีดา
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โยนใหพระลักษมณดู แลวตัวเองหนีไปทําพิธีชุบตัวใหกายสิทธิ์ พระลักษมณตามไปทําลายพิธี อินทรชิต
จึงตองออกประจัญหนาและตายในที่สุด 
 ครั้งหนึ่งทศกัณฐจําเปนตองออกไปรบเอง แตก็พายแพแกพระราม จึงหนีเขาเมืองและ
ขอใหมูลพลัมและสหัสเดชะชวยรบ มูลพลัมถูกพระลักษมณฆาตาย หนุมานฆาสหัสเดชะตาย
ทศกัณฐวานแสงอาทิตยชวยรบ แตก็ถูกฆาตาย เหลาพันธมิตรและญาติกาทั้งหลายตองมาตายเกือบ
หมด เพียงเพ่ือชวยรบและขัดตาทัพ ทศกัณฐฮึดสูศึกเองแตก็พายไมเปนทาจึงใหทาวสัตลุงและตรีเมฆ
รบแทน ทั้งสองก็ตองตายตามไปอีกหรือแมแตทาวสัทธาสูรและวิรุญจําบังก็เพลี่ยงพล้ําถูกฆาตายจนได 
 ทศกัณฐจึงเปลี่ยนอุบายใหม เชิญทาวมาลีวราชมาตัดสิน แตทาวมาลีวราชมีความเที่ยง
ธรรมอยูในหัวใจ จึงตัดสินใจใหทศกัณฐคืนนางสีดาเสีย ทศกัณฐกลับด้ือแพง ไมยอมรับคําตัดสินทั้ง
ยังอาฆาตมาดราย ไมเวนแมแตเทวดาชั้นฟาทาวมาลีวราชจึงสาปแชงใหตายดวยน้ํามือพระราม 
ครั้งหน่ึงทศกัณฐขวางหอกกบิลพัทถูกพระลักษมณ หนุมานตองลอบขโมยเอาหินบดยาจากหองนอน
ทศกัณฐและเอาแมหินจากบาดาล จึงแกไขพระลักษมณฟนได ฝายทศกัณฐก็หาไดลิงโลดใจไม  
เพราะพลยักษก็ลมตายเปนจํานวนมากเหมือนกัน นางมณโฑจึงตองทําพิธีหุงนํ้าทิพยเพ่ือใช
ประพรมยักษใหฟนคืนชีพ หนุมานแปลงกายเปนทศกัณฐทําลายพิธีและไดนางมณโฑเปนภรรยา 
 ทศกัณฐทําศึกกับพระรามหลายครั้งหลายครา จนบรรดาญาติพ่ีนองและสหายสนิทที่เปน
พันธมิตรกับทศกัณฐ ตองลมตายจนหมด ทศกัณฐจึงตองออกมารบเอง ไมวาพระรามจะแผลงศรถูก
ทศกัณฐกี่ครั้งกี่ครา ก็ไมเปนอะไรเสียทุกครั้งภายหลังจึงทราบวา ทศกัณฐไดถอดดวงใจฝากฤาษีโคบุตร
ไวใครฆาจึงไมตาย หนุมานจึงใชกลลวงสมัครเปนทหารทศกัณฐโดยอางวาอยูกับพระรามทําดีไมได
ดี ทศกัณฐลองใจหนุมานใหไปทําศึกกับพระลักษมณ หนุมานก็รบอยางจริงจัง ทศกัณฐตายใจจึงรับ
ตัวไวเปนทหาร ทั้งยังยกนางสุวรรณกันยุมาเมียอินทรชิตเปนรางวัลใหอีก หนุมานจึงไปหลอกเอา
กลองดวงใจทศกัณฐจากฤาษีไดอยางงายดาย 
 ทศกัณฐออกรบอีกครั้ง พอพระรามแผลงศรไปปกอกเขา หนุมานก็รีบขยี้กลองดวงใจจน
แหลกเหลว ทศกัณฐจึงถึงฆาตเมื่อสงครามสงบ พระรามจึงพระราชทานความดีความชอบใหพิเภก
ครองกรุงลงกาแทนทศกัณฐ และเพื่อเปนการพิสูจนความบริสุทธิ์ของนางสีดา จึงมีพิธีลุยไปข้ึนซึ่ง
นางสีดาก็ฝากองไฟไปโดยไมเปนเปนอันตรายใดๆ จากนั้นพระรามก็เสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาพรอม
ดวยพระลักษมณ นางสีดา และเหลาพลลิงทั้งหลาย 
 กาลตอมานางอดูลปศาจยักษแปลงรางเปนสาวใชนางสีดาตื้อใหนางสีดาวาดรูปทศกัณฐให
เห็นเปนบุญตา ประจวบกับพระรามเสด็จมาพอดีนางสีดาพยายามลบรูปเทาไรก็ไมออก เลยซอนรูป
ไวใตแทนบรรทม เปนเหตุใหพระรามบรรทมไมหลับ ทรงสั่งใหคนหองพระบรรทมดู พอเห็นเปนรูป
ทศกัณฐก็ดําริวา นางสีดาคงยังมีจิตพิศวาสทศกัณฐเปนแน จึงใหพระลักษมณนํานางสีดาไปประหาร
ชีวิตเสีย แตพระลักษมณมีพระทัยสงสาร จึงแคเนรเทศแลวนําหัวใจเนื้อมาใหพระรามทอดพระเนตร 
 ตอมาทาวจักรวรรดิแหงเมืองลิวันคิดแกแคนแทนทศกัณฐจึงกรีธาทัพมารบกับพิเภก
พระรามตองสงทัพมาชวยพิเภกปราบเปนเวลานาน จึงสามารถปราบศึกทาวจักรวรรดิได 
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 กลาวฝายนางสีดาระหกระเหินในปาและไดไปขออาศัยฤาษีตนหนึ่งอยูจนประสูติพระโอรส
ออกมา คือ พระมงกุฎ วันหนึ่งนางสีดาไปสรงน้ําที่ลําธาร เลยกลับไปอุมพระมงกุฎที่ฝากฤาษีเลี้ยงไว
ใหมาอยูเคียงกาย ฤาษีเม่ือบําเพ็ญตบะเสร็จแลว ไมเห็นพระมงกุฎก็ตกใจวาตนเองปลอยปละละเลย
จนเด็กหาย จึงทําพิธีชุบกุมารขึ้นมาแทนพระมงกุฎ นางสีดากลับมาทราบความจริงเลยรับเปนโอรส
ของพระองคและตั้งชื่อวาพระลบ ทั้งพระมงกุฎและพระลบฝกฝนศิลปวิทยาจากฤาษีจนเกงกลา
สามารถหาผูใดเสมอเหมือน 
 ครั้งหน่ึงพระรามทรงทําพิธีปลอยมาอุปการ โดยมีทหารกองหนึ่งติดตามไปหามาอุปการ
ผานบานเมืองใดกษัตริยเมืองน้ันยินดีตองรับก็หมายความวาสวามิภักดิ์ตอพระราม หากผูใดคิดทํา
รายมา จะถือวาเปนศัตรูโดยปริยาย มาอุปการพลัดหลงเขาไปในปา พระมงกุฎเห็นเขาเลยจับมามา
ขี่เลนอยางสนุกสนานทหารที่ติดตามมาตอสูอยางไรก็ไมสามารถเอาชนะพระมงกุฎได แม หนุมาน
จะอาสามาปราบแตก็ถูกพระมงกุฎตีสลบ พระพรตจึงตองแผลงศรจับตัวพระมงกุฎ พระรามมีบัญชา
ใหนําตัวไปประจาน 7 วันกอนประหาร พระลบมาชวยไวทัน พระรามจึงเสด็จออกสูรบเอง แตเน่ืองจาก
ทั้งสองเปนพอลูกกัน จึงไมมีใครแพใครชนะ ตางผลัดกันรุกผลัดกันรับ ในที่สุดจึงสอบถามประวัติจึงรู
วาพระมงกุฎ คือ หนอเน้ือของพระรามนั่นเอง 
 พระรามเมื่อทรงลวงรูความจริง จึงเสด็จมาออนวอนใหนางสีดากลับเมือง แตนางสีดายังมี
ทิฐิมานะจึงไมยอมเสด็จกลับ พระรามทรนงแกลงออกอุบายเขาโกศ เปนทีวาพระองคสิ้นพระชนม
นางสีดาเมื่อทราบขาวก็รีบรุดมาเยี่ยมพระศพ รองไหคร่ําครวญพระรามจึงออกจากโกศมาจับนางไว 
นางสีดารูวาตกหลุมพราง จึงอธิษฐานแทรกแผนดินหนีไปอยูเมืองบาดาล 
 พิเภกแนะนําใหพระรามเดินดงอีกครั้งเพ่ือเปนการสะเดาะพระเคราะหโดยมีพระลักษมณ
ตามเสด็จไปดวย ระหวางเดินดงนกวายุภักษโฉบเอาพระรามและพระลักษมณไป บริวารลิงทั้งหลาย
จึงสูรบกับนกวายุภักษและฆานกวายุภักษตาย การเดินดงของพระรามครั้งนี้ ตองฆายักษตายอีก
หลายตน จนครั้งสุดทายตองสูกับทาวอุณราช พระรามถอนตนกกมาพาดสาย ยิงตรึงทาวอุณราชไว
กับแผนดิน แลวจึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา พระอิศวรทรงสงสารพระราม จึงเสด็จมาไกลเกลี่ยนางสีดา 
นางสีดาจึงยอมคืนดีดวย พระรามจึงครองกรุงศรีอยุธยาอยางสุขสวัสดิ์สืบไป 
 

เร่ืองยอตอนศึกไมยราพ 
 พระรามทรงพระสุบินนิมิตวาพระอาทิตยทรงกลดสวยงามมาก แตถูกพระราหูคาบหนีไป 
พระรามหักฉัตรพรหมโลกได พิเภกทํานายวา พระรามจะถูกไมยราพจับตัวไป แตในที่สุดพระรามจะ
ไดรับชัยชนะตอยักษทั้งปวง หนุมานจึงคิดปองกันโดยไดรายเวทนิมิตใหรางกายใหญเทาภูเขาและ
อมพลับพลาของพระรามไว ไมยราพแปลงตัวเปนลิงปาปะปนเขาไปในกองทัพของพระราม ไมยราพ
จึงเขาไปใกลพลับพลาของพระรามได ไมยราพไดโอกาสเสกมนตสะกดพลลิงใหหลับใหลและลักพา
พระรามแทรกแผนดินไปยังเมืองบาดาลใสกรงเหล็กขังไวที่ดงตาลทายเมืองและสั่ง ใหยักษโกฎิหน่ึง
คอยควบคุม แลวใหนางพิรากวนพี่สาวตักน้ําใสกระทะเพื่อตมพระรามกับไวยวิกลูกของนางพิรากวน
ในเวลารุงเชา 
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 หนุมานตามหาพระรามตามคําแนะนําของพิเภก จนมาถึงสระบัวแหงหน่ึง จึงหักกานบัว
และลอดกานบัวลงไปเมืองบาดาล ฆายักษซ่ึงเปนนายดานตาย หักคอชางตกมัน ผานดานไฟกรด 
ดานเขากระทบกันและดานยุงโตเทาแมไกจนถึงสระบัว ไดตอสูกับมัจฉานุจนไดทราบขาววาเปนพอ
ลูกกับมัจฉานุบอกทางไปบาดาล หนุมานพบนางพิรากวนซึ่งห้ิวกระออมมาตักน้ําตามที่ไมยราพสั่ง
หนุมานของรองใหนางพิรากวนบอกที่ขังพระราม หนุมานออกอุบายแปลงเปนใยบัวติดสไบนางพิรากวน
ผานดานยักษเขาเมืองไดแลวลงไปยังเมืองบาดาล สะกดพวกยักษหลับหมด ชวยพระรามไปไวบน
สุวรรณบังลังกในถ้ําเชิงเขาสุรกานต แลวไปรบกับไมยราพแตสูไมแพชนะกัน ไมยราพออกอุบาย
ชักชวนหนุมานใหพลัดกันตีคนละ 3 ทีดวยตะบองตนตาล ตางคนตางมีฤทธิ์ หนุมานแผลงฤทธิ์
เหยียบอกไมยราพและไตถามนางพิรากวนจนไดความวา ไมยราพถอดหัวใจไวในแมลงภูใสกลอง
มณีซอนไวที่ยอดเขาตรีกุฎ หนุมานจึงนิรมิตกายมีสี่หนาแปดมือ เอาเทาซายเหยียบอกไมยราพไว 
เทาขวากาวไปเขาตรีกุฎเอ้ือมมืองาง ภูเขาหาตัวแมลงภูไมยราพพรอมๆ กัน ไมยราพจึงสิ้นชิวิต 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางชุดการเรียนดวยตนเองดวยภาพ
การตูน 
 3.1 ความหมายของการตูน 
  การตูน (Cartoon) มาจากคําในภาษาอิตาเลียนวาคาโทน (Carton) และจากภาษาละติน
วา Carta มีความหมายวา กระดาษ (paper) ตามความหมายที่เขาใจกันคือการเขียนภาพลงบน
กระดาษหนาหนัก ซ่ึงในสมัยแรกเปนเพียงการออกแบบเพื่องานเขียนภาพประดับกระจกและลาย
กระเบื้องเคลือบสี (Mosaic) Williams. R (1972: 728) 
  คินเดอร (Kinder. 1959: 152) กลาววา การตูนเรื่อง (Comics) หมายถึงการตูนธรรมดา
หลายๆ ภาพที่จัดลําดับเรื่องราวใหสัมพันธตอเน่ืองกันไปเปนเรื่องราว 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2520: 24-27) ไดใหความหมายวา การตูนเปนทัศนวัสดุชนิดหนึ่ง
ซ่ึงจัดอยูในประเภทวัสดุลายเสน (Graphic Material) โดยเปนภาพวาดหรือชุดของภาพวาด ซ่ึงแสดง
เรื่องราวหรือขาวสารตางๆ ใหทั้งความขบขัน สนุกสนานและชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องหรือ
เหตุการณตางๆ ได การตูนสวนใหญมักเปนภาพวาดเกิดเลยจากชีวิตจริงและมีคําพูดประกอบภาพ
ไมมีรายละเอียดมากนักแตจะเนนบุคลิกของตัวการตูนโดยเฉพาะสวนตัว ซ่ึงแสดงความรูสึกออกมา
ทางใบหนาบางครั้งก็มีการใชสัญลักษณตางๆ แทนคําพูด 
  การตูน หมายถึง ภาพที่ใชแทนภาพจริง เปนภาพมายา โยเย ไมเหมือนของจริง อาจ
เปนภาพคน ภาพสัตว หรือสิ่งของซึ่งมีรูปลักษณะผิดธรรมดา กอใหเกิดความรูสึกขบขันเราความสนใจ
ของผูดู ประยูร จรรยาวงษ (2513: 2) 
                 การตูน หมายถึง ตัวแทนบุคคล แนวคิด หรือสถานการณและสรางขึ้นสําหรับชักจูง
ความคิดของคน สมพงษ ศิริเจริญ และคณะ (2526: 53) 
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  การตูน หมายถึง ภาพวาดหรือการแสดงลักษณะลอเลียน เสียดสีเหตุการณตางๆ ให
เกิดความรูสึกตลกขบขัน เขาใจงาย ชัดเจนแสดงใหเห็นเพียงแนวคิดเดียว การเขียนภาพการตูนน้ัน
อาจมีคําอธิบายสั้นๆ หรือไมมีก็ได อาจเปนเพียง 1 กรอบ หรือมากกวาก็ได ซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงค 
เน้ือเรื่อง และเหตุการณ พิมพิมล ศรีทิพย (2524: 1) 
  กลาวโดยสรุป การตูนคือ ภาพวาดงายๆ ที่มีรูปรางลอเลียนของจริงเปนภาพที่เนน
เรียนเสนและอารมณเปนสําคัญ โดยลดรายละเอียดที่ไมจําเปนของภาพออก มีจุดมุงหมายใหทั้ง
ความขบขัน สนุกสนาน หรือชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องตางๆ 
 
 3.2 ประเภทของการตูน 
   มีผูแบงประเภทของการตูนตามแนวการแบงตางๆ กันไป คือ 
  3.2.1 ประเภทที่แบงตามเนื้อหา  
    คิดเดอร (Kinder. 1959: 152) ไดจําแนกการตูนออกเปนสองประเภท คือ 
การตูนธรรมดา (Cartoon) และการตูนเรื่อง (Comics) 
    1. การตูนธรรมดา ไดแก ภาพวาดสัญลักษณหรือภาพลอเลียนเสียดสี บุคคล 
สถานที่ สิ่งของ หรือเรื่องราวที่นาสนใจทั่วไป  
    2. การตูนเรื่อง หมายถึง การตูนธรรมดาหลายๆ ภาพซึ่งจัดลําดับเรื่องราวให
สัมพันธตอเน่ืองกันไปเปนเรื่องราวอยางสมบูรณ  
    นิพนธ ศุขปรีดี (2517: 33) อธิบายวา การตูนเรื่อง คือ ภาพการตูนที่มีเร่ืองราว
ตอเนื่องกันหลายภาพ การตูนเรื่องอาจเปนภาพวาดที่ผูเขียนเขียนขึ้นตอนละ 2-3 ภาพ ลงใน
หนังสือพิมพรายวันตอกันเปนประจําทุกวันเรียกวา การตูนเปนตอน (Comic Books) 
  3.2.2 ประเภทที่แบงตามรูปแบบของภาพการตูน 
    สมัคร ผลจํารูญ (2522: 25) ไดแบงประเภทของการตูนตามแนวของรูปแบบ
ภาพเปนสองแบบดวยกัน คือ แบบเลียนของจริง แบบลอของจริง นอกจากนี้  
    สุวิช แทนปน (2517: 5) ไดเสนอแบบการตูนโครงราง ซ่ึงเปนแบบเดียวกับที่ 
เริงลักษณ มหาวินิจฉัยมนตรี (2517: 89) เสนอการตูนแบบภาพกานไมขีด ดังนั้น สรุปรวมแลว
รูปแบบของของภาพการตูนมีสามแบบดวยกัน คือ  
                       1. แบบเลียนของจริง เปนการเขียนภาพใหมีภาพลักษณใกลเคียงความเปน
จริงในธรรมชาติ ทั้งในเรื่องสัดสวนรูปราง ลักษณะตางๆ ทาทางและสภาพแวดลอม ภาพแบบนี้มี
ลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริงมาก แตไมถึงกับเปนภาพวาดเหมือนจริง   
     2. แบบลอของจริง เปนภาพที่เขียนบิดเบือนไปจากความเปนจริงมักเนน
เฉพาะลักษณะเดนๆ หรือที่สําคัญๆ มีจุดมุงหมายเพ่ือที่จะใหเปนการลอเลียนและใหเกิดอารมณขําขัน
แกผูอาน   
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                       3. การตูนโครงรางหรือภาพกานไมขีด เปนภาพวาดเสนขาวดํางายๆ มีสัดสวน
ลักษณะผิดไปจากของจริง ภาพชุดนี้ใชเปนภาพประกอบการสอนในฐานะเปนสัญลักษณของรูปภาพ
ซ่ึงเปนที่เขาใจกันระหวางครูกับนักเรียน ไมไดเนนเรื่องความเหมือนจริง ไมเกี่ยวของกับการแสดง
ความตื้นลึกของภาพ อาจใชเสนเขียนลงบนกระดาษดําเลย หรือวาดลงบนกระดาษติดหนาชั้นให
นักเรียนดูก็ได สุวิช แทนปน (2517: 5) และเริงลักษณ วินิจฉัยมนตรี (2517: 98) 
    พิสิฐ นาครําไพ (2527: 15) ไดแบงรูปแบบของการตูนออกเปน 3 แบบ คือ  
           1. ภาพเลียนจริงเปนการเขียนภาพใหมีลักษณะใกลเคียงความเปนจริงใน
ธรรมชาติ ทั้งในเรื่องสัดสวน รูปราง ลักษณะตางๆ ทาทาง และสภาพแวดลอม ภาพมีลักษณะ
ใกลเคียงกับความเปนจริงมาก แตไมถึงกับภาพเหมือนจริง 
            2.  ภาพลอของจริง เปนภาพที่เขียนบิดเบือนไปจากความจริงมักเนนเฉพาะ
ลักษณะเดนๆ หรือที่สําคัญ มีจุดมุงหมายเพ่ือที่จะใหเปน การลอเลียน และให 
                          3.  ภาพโครงรางหรือภาพกานไมขีด เปนภาพวาดลายเสนขาวงายๆ มีสัดสวน
ลักษณะผิดไปจากของจริง ภาพชนิดนี้ใชเปนภาพประกอบการสอน ในฐานะเปนสัญลักษณของ
รูปภาพ ซ่ึงเปนที่เขาใจกันระหวางครูกับนักเรียน ไมไดเนนเรื่องความเหมือนจริง ไมเกี่ยวของกับ
การแสดงความตื้นลึกของภาพ อาจใชเสนเขียนลงบนกระดานดําเลย หรือวาดลงบนกระดาษติดหนา
ชั้นใหแกนักเรียนดูก็ได 
  3.2.3 ประเภทที่แบงตามลักษณะงานที่นําการตูนไปใช 
    ลาวรรณ โฉมเฉลา (2504: 31) ไดจําแนกประเภทของการตูนที่มีจําหนายตาม
ทองตลาดในประเทศไทยออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
    1. เปนภาพแทรกในหนาหนังสือพิมพรายวัน นิตยสารรายสัปดาห รายปกษ 
และรายเดือน โดยมากเปนเรื่องเทพนิยายนิทานไทย เรื่องวรรณคด ีเปนตน 
                     2. เปนรูปเลมหนังสือการตูน เฉพาะเรื่องเดียวจบในฉบับหรือมีตอกันเปนเลม 
ซ่ึงโดยมากเปนเรื่องผจญภัย ตื่นเตน หวาดเสียว บางทีก็ลอกหรือเลียนแบบมาจากหนังสือการตูน
ของตางประเทศหรือเรื่องจากภาพยนตร โทรทัศน เปนตน 
                    3. เปนรูปเลมหนังสือที่มีหลายเรื่อง หลายรส แบบเดียวกับนิตยสาร คือมี
การตูนเรื่องยาวประจําฉบับ เรื่องสั้นจบเปนตอนๆ เร่ืองตลกขบขันประกอบคําบรรยายและสารอื่นๆ 
ผสมรวมกัน เชน การตูน ตุกตา หนูจา เปนตน 
           กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารกสิกรไทย (2524: 1-2) ไดแบงการตูนเปน
ประเภทคือ 
    1. การตูนบรรณาธิการและการตูนลอเลียนการเมือง (Editorial Cartoon and 
Political Cartoons) เปนการตูนที่สืบเน่ืองมาจากสาระสําคัญของบทบรรณาธิการหรือเหตุการณทาง
การเมืองที่นาสนใจเพื่อกระตุนใหผูอานเกิดความคิดเห็น อาจมีคําบรรยายหรือไมก็ได 
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    2. การตูนเรื่องราวและการตูนชองเดียว (Comic Strips and Panels) มีลักษณะ
เปนตัวการตูนที่ผูวาดกําหนดบุคลิกให อาจเปนการตูนประเภทวันตอวันหรือวันเดียวจบ คําพูดของ
ตัวการตูนจะอยูในวงขางๆ หัวผูพูด 
    3. การตูนตลก (Gag Cartoon) จะเนนความตลกขบขันเปนหลัก เปนการตูน
ชองเดียวโดยมีคําบรรยายสั้นๆ เปนคําพูดของการตูนนั้นหรืออาจจะไมมีคําบรรยายเลย ใหผูอาน
ตีความจากทาทางของตัวการตูนเอง 
    4. การตูนภาพประกอบ (Illustrative Cartoons) ไมคอยมีความหมายในตัวเอง
มักประกอบกับแบบเรียนหรือโฆษณาเพื่อการสอนหรืออธิบาย 
    5. ภาพยนตรการตูน (Animated Cartoon) คือการทําใหภาพการตูนมีชีวิต
เคลื่อนไหวไดโดยการนําภาพการตูนหลายๆ ภาพมาเรียงตามลําดับตอเน่ืองกันอยางรวดเร็วเปน
อากัปกิริยาของตัวการตูน บันทึกไวบนแผนฟลมภาพยนตร ภาพยนตรการตูนขนาดสั้นจะตองใช
ภาพวาดประมาณ 10,000 – 15,000 ภาพ และภาพยนตรการตูนขนาดยาวตองใชภาพวาดถึง 2 ลานภาพ 
ใชจิตรกรนับรอยคน 
    การตูนเปนภาพที่เด็กสนใจมากประเภทหนึ่ง การตูนชวยใหเด็กชอบอานและ
สนใจอานและชวยใหเด็กใชความคิดที่จะเรียบเรียงที่เขาเห็นออกมาไดดีเน่ืองจากการตูนสามารถ
ถายทอดความคิดจินตนาการออกมาเปนภาพงายๆ แตชวยใหคนไดมองเห็นความจริงไดมากที่สุด 
Sand (1956: 248-249) ยิ่งกวานั้นการตูนยังใหความเพลิดเพลิน การแสดงออกถึงอารมณขัน นับวา
เปนสิ่งสําคัญ ครูที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปถือวา ภาพการตูนเปนอุปกรณการสอนที่สมบูรณ
แบบอยางหนึ่ง 
    เรื่องที่นําการตูนมาสอนวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไดผลดี 4 ประการ คือ 
สมพงษ ศิริเจริญ และคณะ (2506: 60) 

1. ทําใหนักเรียนสนใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น 
2. ใชสอนเด็กประเภทตางๆ กันไดเปนรายตัว และทําใหการสอนดีขึ้น 
3. ฝกการอานไดเปนอยางดี 
4. ทําใหความสนใจในการอานเพิ่มขึ้น 

                  คุณคาซึ่งไมอาจประมาณไดของหนังสือการตูนที่มีตอเด็กๆ เปนสิ่งที่มหาชน
ตระหนักมาชานาน จากผลขอนี้เองก็ไดมีการผลิตการตูนเรื่องออกจําหนายมากมายทุกๆ ป และ
ไดรับการยกเวนภาษีในสหรัฐอเมริกา Witty (1941: 100-104) 
                   เด็กที่อานหนังสือการตูนมาก  ๆน้ัน จะมีสมรรถวิสัยในการอานหนังสือไดคลองแคลว
กวา รูจักจํารูปศัพทและความหมายไดมากกวาเด็กที่อานการตูนนอย Witty (1941: 105-109) 
    นักเรียนที่อานหนังสือชา คนที่ไมอยากเรียน ตลอดจนนักเรียนที่สังคมจัด ยอม
ไดประโยชนจากการตูนเรื่อง การตูนเรื ่องเปนสิ่งที่นาสนใจและจัดเปนกิจกรรมพิเศษสําหรับ
แกไขนักเรียนเปนรายตัว Sones (1944: 238-239) 
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    คุณคาทางการศึกษาของการตูนเรื่องทีมีในหนังสือพิมพ และหนังสือตางๆ น้ัน 
เปนสิ่งที่ตระหนักกันทั่วไป นักศึกษาหลายคนไดใหความเห็นวาเพื่อชวยใหเด็กเรียนไดดีขึ้นควรจะมี
การปรับปรุงวิธีการโดยหาสื่อที่เหมาะสมมาชวย และเห็นวาการตูนเรื่องจะชวยในการพัฒนาการ
ทางการเรียนของเด็กไดดีขึ้น Kinder (1959: 399) 
    แมการตูนจะแสดงทรรศนะใดเพียงความคิดเดียวก็ไดผลดี เพราะการตูนที่ดีจะ
บอกเรื่องราวโดยตัวของมันเอง ในทํานองเปรียบเทียบ และการเปรียบเทียบก็มักจะไดผลมากกวา
การบอกเลาโดยตรง การตูนยังใหความเพลิดเพลินการแสดงออกของอารมณขัน การตูนที่ดีจะบอก
ถึงเจตจํานงอยางมีประสิทธิภาพ บางครั้งการที่จะดูการตูนใหเขาใจดีก็เปนเรื่องที่ยากเหมือนกันเด็ก
ที่มีอายุนอยมักเขาใจจุดมุงหมายของการตูนผิดไป เพราะลายเสนที่เขียนไมมีความหมายแกพวกเขา 
สมัคร ผลจํารูญ (2522: 30) 
    เด็กที่อานหนังสือการตูนมากๆ น้ัน จะมีสมรรถวิสัยในการอานหนังสือได
คลองแคลวกวา รูจักจํารูปศัพทและความหมายไดมากกวาเด็กที่อานการตูนนอย Witty (1941: 105-
109) 
    บุญเหลือ ทองเอ่ียมและสุวรรณ นาภู (2520: 13-14) กลาวถึงประโยชนของ
การตูนตอการเรียนการสอนไววา 
    1. เปนเครื่องกระตุนและเปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน 
    2. ใชประกอบคําอธิบายขอความตางๆ ใหเขาใจมากยิ่งขึ้น 
    3. ใชจัดกิจกรรมนักเรียน โดยใหนักเรียนหัดเขียนคําอธิบายบรรยายภาพ
การตูนหรือวาดภาพการตูนประกอบคําบรรยาย และนําภาพการตูนน้ันไปจัดปายนิเทศในวิชาที่เรียน 
    สมหญิง กลั่นศิริ (2521: 74) ไดกลาวถึงประโยชนของการตูนตอการเรียนการสอน
ไวดังน้ี 
    1. การตูนชวยสงเสริมการสอนของครู ชวยใหบทเรียนนาสนในและทําให
ผูเรียนเรียนโดยไมเบื่อหนาย 
    2. การตูนชวยใหผู เรียนเขาใจบทเรียนเร็วยิ่งขึ้น เพราะการตูนชวยสื่อ
ความหมายใหเกิดความเขาใจไดเร็วขึ้น 
    3. การตูนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานและติดตามการสอนของครู
โดยตลอด 
    4. การตูนชวยผอนคลายอารมณเครียด ทําใหบทเรียนสนุกสนานและนา
ติดตามโดยไมเบื่อ 
  นอกจากนั้น คณะนิสิตปริญญาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา. 2522: 204) ไดสรุปไวในเรื่องของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาวาประโยชนของการตูนเรื่องที่มีตอการเรียนการสอนไวดังน้ี 
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  1. ทําใหนักเรียนสนใจเนื้อหาวิชามากขึ้น 
  2. ใชสอนเด็กเปนรายบุคคลและทําใหการเรียนดีขึ้น 
  3. ฝกการอานไดดี 
  4. ทําใหนักเรียนสนใจในการอานมากขึ้น 
  ขอดีประการสําคัญของหนังสือการตูนในการสอนไดแก ความสามารถในการสราง
ความสนใจ ซ่ึงเปนที่รูกันดีทั่วไปในหมูนักการศึกษาวา ความสนใจเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียนรู 
ถาหากครูไดคัดเลือกและนําไปใชรวมกับวิธีสอนไดอยางถูกตองและเหมาะสมแลว หนังสือการตูนก็
จะสามารถเปนเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพไดอยางหน่ึง เชนเดียวกับอุปกรณการสอน
อยางอ่ืนที่หายากและมีราคาแพง  
 
 3.3 ลักษณะของการตูนที่ดี 
  การตูนยังมีลักษณะที่ดีอีกอยางหนึ่ง คือ การตูนแสดงภาพใหผูดูเขาใจความหมาย
ตรงกับผูเขียนวางจุดมุงหมายเอาไว ซึ่งภาพที่เขียนเปนภาพงายๆ แสดงเฉพาะลักษะเดนๆ ไมมี
ความซับซอนหรือแสดงสวนละเอียดมากเกินไป นิพนธ ศุขปรีดี (2517: 33) 
  คุณลักษณะของการตนูและสาเหตุทีท่ําใหเด็กอานหนังสอืการตนู Larrick (1957: 90-92) 
คือ 
  1. หนังสือการตูนใหความพึงพอใจสนองตอบความชอบความตองการของเด็กใน
ดานการดําเนินเหตุการณและการผจญภัย 
  2. เหตุการณในเรื่องดําเนินไปอยางรวดเร็ว แตละบทตอนสั้นกะทัดรัด สรางความ 
พึงพอใจใหแกเด็กไดเร็ว 
  3. อานงาย อันที่จริงคนที่อานไมคลองก็สามารถเขาใจเนื้อเรื่องไดโดยการดภูาพ 
  4. หาอานไดทุกแหงหน 
  5. ใครๆ ก็อานการตูน เด็กๆ ทั้งชายและหญิงตองการการยอมรับในกลุมเด็กที่ไม
อานรูสึกวาเขากําลังแยกตัวออกจากกลุม 
  6. เด็กหลายคนไมมีหนังสืออะไรจะอาน เลยหันไปหาหนังสือการตูนเหตุผลพ้ืนฐาน
ที่สนับสนุนการใชการตูนเปนสื่อการเรียน 
  ชม ภูมิภาค (2524: 143-144) กลาววา การตูนเรื่องเหมาะสําหรับทําเปนหนังสื่ออาน
สําหรับเด็ก หนังสือประกอบหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ทั้งนี้เพราะ
การตูนนั้นดูงาย เขาใจงายและเรียกรองความสนใจของนนักเรียนไดดีกวาหนังสือที่มีแตขอความและ
ตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว ผุเขียนสามารถสอดแทรกความรู ความคิด และคุณธรรมงายๆ ที่ตองการ
ปลูกฝงใหอยูในตัวนักเรียนไวในภาพหรือหนังสือการตูนน้ีไดอยางดี 
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  บุญยฤทธิ์ คงคาเพชร (2527: 15) ไดกลาวถึงลักษณะของการตูนที่ดีไวดังน้ี 
  1. ทําใหผูดูเขาใจความหมายตรงกับที่ผูเขียนวางจุดมุงหมายไว 
  2. เปนภาพงายๆ มีลักษณะเดน ไมซับซอนยุงยาก 
  3. มีจุดมุงหมายเดียวในภาพ 
  4. ถามีคําอธิบายควรเปนคําบรรยายสั้นๆ กะทัดรัดและชวยใหภาพเกิดความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น 
  5. ภาพที่เขียนออกมาควรมีลักษณะขําขัน หรือสนุกสนานเพลิดเพลินมากกวาเปนไป
ในทางเศรา หดหู หรือพิการ เปนตน 
  6. การตูนที่ดีควรใหแงคิดและสรางสรรคในทางที่ดี 
              สําหรับเหตุที่เด็กชอบการตูนนั้นเนื่องมากจากคุณลักษณะที่สําคัญของหนังสือการตูน
น่ันเอง Larrick (1957: 73-75) ซ่ึงไดแก 
  1.  อานแลวเขาใจงาย เพราะไมตองอานทุกตัว เพียงแตมองดูภาพและอานเพิ่มเติม
อีกเล็กนอย ก็สามารถเขาใจเรื่องได เด็กที่อานหนังสือการตูนมากกวาเพราะอานหนังสือในชั้นเรียน
ไมทันเพ่ือน 
  2.  อานแลวเขาใจทันที เพราะเรื่องแสดงชัดเจนอยูในภาพแลวไมตองคิดมาก การตูน
จึงเหมาะสําหรับเด็กที่ไมคอยชอบจินตนาการมาก 
  3.  เน้ือเรื่องเหมาะกับวัฒนธรรมเด็กเล็กและวัยรุน แมจะมีเน้ือเร่ืองตางๆ กัน หนังสือ
การตูนก็ลวนมีเรื่องลึกลับ ตื่นเตน การผจญภัยจึงทําใหเด็กสนใจมากขึ้น 
  4.  เด็กมักจะคิดถึงเรื่องราวในการตูนเปนเรื่องจริง 
  5.  เด็กมักคิดวาคนมีสองพวกคือ พวกดีกับพวกเลว 
  6.  เด็กมักชอบความเกงกลาสามารถของตัวละครในการตูน 
  7.  หนังสือการตนูหางายและราคาถูก 
 
 3.4 หลักเกณฑการเลือกการตูนประกอบการสอน 
  บุญเหลือ ทองเอ่ียม; และสุวรรณ นาภู (2520: 13-14) ไดเสนอหลักเกณฑการเลือก
การตูนเพ่ือใชในการสอนไวดังน้ี 
  1. การตูนที่ใชควรเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน โดยตองคํานึงถึงวาผูเรียน
เคยศึกษาหรือมีพ้ืนฐานในสิ่งน้ันๆ บางหรือไม 
  2. การตูนที่ใชไมควรเปนนามธรรมมากเกินไป ควรเลือกแบบงายๆ มีสัญลักษณที่
สื่อความหมายไดชัดเจน 
  3. การตูนที่ใชควรมีสัญลักษณเฉพาะเรื่อง เชน อาจเปนการตูนเสียดสีการเมืองหรือ
เปนการตูนโนมนาวจิตใจไมใหเด็กไปสนใจอบายมุข เปนตน 
  4. ภาพวาดการตูนนั้นควรมีขนาดเหมาะสม คือเหมาะสมทั้งขนาดของภาพ สีสัน 
ความยาวของเรื่อง วัยของผูเรียนและระดับของผูดูเปนสําคัญ 
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  ณรงค ทองปาน (2526: 61) ไดกลาวถึงหลักเกณฑในการตัดสินหนังสือสําหรับเด็ก 
พอสรุปไดเปนสาระสําคัญดังน้ีคือ 
  1.  เน้ือเรื่อง 
  2.  วิธีการเขียน 
  3.  ความยากงายของเนื้อเรื่องและการใชภาษา 
  4.  การจัดรูปเลม 
               ณรงค ทองปาน (2526: 73) กลาววากอนจะลงมือเขียน นักเขียนสําหรับเด็กควร
คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ีคือ    
  1.  เขียนเพ่ือใหเด็กฟงหรือเด็กอาน 
  2.  จิตวิทยาที่ควรคํานึงถึงในการเขียนหนังสือสําหรับเด็ก 
  3.  เรื่องที่ใชเขียน ภาษที่ใชเขียน 
  ยุพิน  พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531: 302-306) กลาวถึงการใชการตูน
ประกอบการสอนดังน้ี 
  ภาพการตูนเปนภาพที่เขียนขึ้นโดยตัดรายละเอียดปลีกยอย คงเหลือไวเฉพาะสวน
สําคัญ ลักษณะรูปแบบของการตูนอาจจะเกินเลยไปบางเล็กนอย แตเนนความสนใจที่ความเรียบงาย 
ไมยุงเหยิง หรือสลับซับซอน ภาพการตูนอาจจะเปนภาพเดียวหรือเปนภาพตอเน่ืองกันเปนเรื่องราว 
ในทางคณิตศาสตรน้ัน อาจจะนําภาพการตูนมาประกอบการสอนได ดังน้ี 
  การตูนที่เปนภาพลายเสน ครูควรจะคอยๆ เขียนภาพไปขณะที่เขียนโจทย อยาเขียน
จนจบแลวจึงอธิบาย 
  1. การตูนที่เปนภาพสําเร็จ (ภาพเดี่ยว) 
  2. การตูนเปนภาพสําเร็จที่แตงเปนเรื่องราว 
  ฮัค และยังก (Huck; & Young. 1961: 22) ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องสําหรับเด็ก
ไวดังน้ี 
  1.  โครงเรื่อง (Plot) ตองเปนโครงเรื่องที่ดี เราใจใหผูอานติดตาม โดยเปนเรื่องที่นาสนใจ
และสมจริง 
  2.  เน้ือเรื่อง (Content) ตองมีคุณคาและเหมาะสมสําหรับเด็ก 
  3.  แกนเรื่อง (Theme) ควรมีคุณธรรมแตไมตองสอนเด็กโดยตรงและเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน และเหมาะสมสําหรับวัยเด็ก 
  4.  ตัวละคร (Charecterization) ควรมีสวนที่ยกระดับจิตใจของผูอานใหดีขึ้น 
  5.  ลีลาในการเขียน (Style) เสนอเรื่องงาย ชัดเจนบทสนทนาเปนธรรมชาติ 
  6.  รูปแบบ (Format) รูปแบบและรูปเลมตองชวนอานตัวหนังสือควรพิมพชัดเจน 
  7.  อ่ืนๆ (Other Consicderations) ควรเปนหนังสือที่ทําใหเด็กพอใจและสนใจติดตาม
อาน 
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 3.5 การเขียนการตูนสําหรับประกอบการสอน 
  ณรงค ทองปาน (2526: 80) มีหลักเกณฑในการในกําหนดดังน้ี 
  ความมุงหมายในการเขียน 
      1. เพ่ือใหเด็กไดรับความสนุกเพลิดเพลิน 
      2.  เพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก 
      3.  เพ่ือปลูกฝงทศันคตทิี่ดีใหแกเด็ก 
        4.  เพ่ือสงเสริมใหเด็กรักการอาน มีความอยากรูอยากเรียน 
      5. เพ่ือชวยในการเรียนภาษาของเด็ก และปูพ้ืนฐานในการเรียนวรรณคดี 
   6. เพ่ือเปนแนวทางใหเด็กรูจักวจิารณและเลือกหนังสืออานเปน  
  หลักการเขียน 
  1. ขนาดของหนังสือ เปนการยากที่จะกําหนดใหแนชัดลงไป มักจะถือเอาสะดวก
ของการการพิมพและความเหมาะสมที่จะหยิบถือไดสะดวกตามวัยของเด็ก 
  2.  ขนาดของตัวอักษร ขนาดเล็กลงไดแตตองไมเล็กกวาตัวพิมพธรรมดา ในหนาหนึง่มี
อักษรหลายบรรทัดตามความเหมาะสม 
  3.  ขนาดของภาพ ขนาดของภาพเล็กลงเพราะเด็กในวัยน้ีมองภาพเพื่อประกอบเรื่อง
เทานั้น สีสันของภาพใชสีสันกลมกลืนกัน และมีความเปนจริงตามธรรมชาติ 
  4.  ความหนาของหนังสือ พิจารณาตามเนื้อเรื่องและความหนาเหมาะสมทั่วไป แตไม
ควรหนาเกิน 40 หนา 
  5.  กระดาษที่ใชเขียน ควรใชกระดาษที่เหนียวแตไมตองหนานักก็ได 
  6.  คําที่ใชใหมีความหมายงายเทากับหนังสือแบบเรียน และในกรอบของมวล
ประสบการณที่ผูเขียนจะจัดใหกับเด็ก 
  7.  เรื่องที่เขียนควรเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนมากขึ้นหรือเรื่องของคนกับสัตวเลี้ยง 
ความสัมพันธภายในครอบครัว วีรบุรุษ วีรสตรี วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร การผจญภัย เร่ือง
ประเภทนักสืบตางๆ หรือเรื่องจากภาพยนตรมีความนาสนใจ เขียนไดทั้งแบบสนทนา รอยแกว หรือ
รอยกรองและเรื่องที่ขาดเสียมิไดคือ การสอดแทรกคุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหแกเด็ก 
  เชาวลิต ชํานาญ (2521: 219-220) ไดอธิบายหลักในการเขียนการตูนสําหรับประกอบ 
การเรียนการสอนไววา เม่ือกําหนดเรื่องที่จะเขียนไดแลว ใหดําเนินตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  1. วางเคาโครงเรื่องราวใหสนุกและเขาใจเอไวลวงหนา 
  2.  แบงสาระสําคัญของเรื่องออกเปนเฟรมหรือสวนยอยๆ ติดตอกันตลอดเรื่อง 
  3.  พิจารณาเพิ่มเติมหรือตัดทอนสาระสําคัญใหเหลือเฉพาะสวนที่จําเปนจริงๆ 
  4.  เขยีนภาพคราวๆ เปนเรื่องราวติดตอกันตามสาระสําคัญหรือสวนยอยที่แบงเอาไว 
  5.  ลงมือเขียนการตูน โดยถือหลักการตอไปน้ี 
   5.1 ภาพทุกภาพตองแสดงทาทางใหสื่อความหมายตามทองเร่ือง 
   5.2 ตองเปนภาพที่งายๆ ไมแสดงรายละเอียดมากนัก เนนเฉพาะสวนที่จําเปน 
   5.3 แตละภาพจะตองมีจุดมุงหมายเดียวกัน 
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   5.4 ใชคําอธิบายหรือภาษาประกอบที่กะทัดรัด มีความหมายสมบูรณ 
   5.5 ไมควรมีการพูดโตตอบกันในภาพเดียว เชน ภาพที่ 1 ชาลี ถามมานะ ภาพ
ที่ 2 มานะจึงจะตอบชาลี ถาทั้งถามและตอบในภาพเดียวกันจะทําใหผูดูสับสน 
   5.6 ใหมีการเคลื่อนไหวของตัวละครในมุมตางๆ เพื่อเปนการเราใหผูดูสนใจ
ยิ่งขึ้น เชนมีการยอสวน ขยายสวน ภาพดานหนา ดานขาง ดานหลัง สับเปลี่ยนกันไป 
   5.7 แตละภาพตองมีขนาดพอเหมาะ สามารถเขียนคําบรรยายดวยตัวหนังสือ
ขนาดเหมาะสมกับวัยของผูดู 
   5.8 ถาเปนหนังสือสําหรับเด็กประถมศึกษา ควรมีหมายเลขลําดับภาพเพื่อชวย
ในการอานเรื่องราวไดตามลําดับ 
   5.7 ถามีหลายภาพในหนึ่งหนากระดาษ ควรพิจารณาจัดลาํดับภาพใหสอดคลอง
กับหลักการอานและการเขยีน ที่เด็กตองกวาดสายตาหรือเขียนจากซายไปขวามอื ดังตัวอยาง 

 
ภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 4 

กรณีที่มี 4 ภาพในหนึ่งหนากระดาษ 

 
ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 3 
 

กรณีที่มี 3 ภาพในหนึ่งหนากระดาษ 

 
ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 2 

 

กรณีที่มี 2 ภาพในหนึ่งหนากระดาษ 
(หนากระดาษกวาง) 

 
ภาพที่ 1 

 
  

ภาพที่ 2 
 

หนากระดาษแคบ 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงการจัดลําดับภาพใหสอดคลองกับหลักการอานและการเขยีน 
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   5.8 ถาเปนการตูนที่เปนหนังสือตําราเรียน ควรมีขอแนะนําการเรียน จุดประสงค 
มีการทําแบบฝกหัดทุกครั้งที่ใหความรูใหม และมีการเสริมแรงทุกครั้งเม่ือเด็กประสบความสําเร็จอีกดวย 
  ความสามารถในการอานของเด็กแตละคนในวัยเดียวกันนั้นยอมแตกตางกันออกไป 
ขึ้นอยูกับสติปญญา เพศ ความถนัด ความสนใจเปนพิเศษ พอแม ผูปกครอง และสิ่งแวดลอมเปนตน 
หนังสือเด็กที่ดีจะชวยใหเด็กรักหนังสืออยากอานหนังสือ จะหยิบหนังสือตางๆ มาอานดวยความสนใจ
โดยไมตองมีคนคอยบังคับใหอาน 
  จินตนา ใบกาซูยี (2523: 3-4) หัวหนาฝายพัฒนาหนังสือศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอแนวการจัดสรางหนังสือการตูนสําหรับเด็กตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 กําหนดวัตถุประสงค ชื่อเรื่อง และรูปแบบการเขียนเร่ืองโดยเนนความบันเทิง 
และสาระความรูหรือคติสอนใจ พรอมทั้งวางแกนเรื่อง (Theme) ใหชัดเจนเพียงเร่ืองเดียว แลวสราง
โครงเรื่องโดยเลือกจุดที่เราใจ หรือเหตุการณที่นาตื่นเตน เหมาะสมกับวัยเด็ก ซึ่งประกอบดวย
ลักษณะตัวละครรายละเอียดของฉากเชน บาน ถนน สถานที่ ระยะเวลา ฤดูกาลในเรื่อง 
  ขั้นที่ 2 เขียนเรื่องโดยละเอียด กําหนดภาพสําหรับวาดภาพการตูน และเขียนเนื้อเรื่อง
เปนบทละครพูด หรือเขียนเปนบทการตูน (Script) ลงในกระดาษพรอมกับการกําหนดภาพไปจน
ครบหนาที่กําหนด ตรงภาพในแตละชองประกอบดวยคําบรรยายภาพถาจําเปนตองบรรยาย และ 
คําโตตอบของตัวละคร 
  ขั้นที่ 3 เขียนและทบทวนเนื้อเรื่อง รายละเอียดของรูปภาพ หมายเลขกํากับภาพ   
เลขหนา เพ่ือปรับปรุงแกไขใหคลองและสื่อความหมายไดชัดเจน แลวจัดพิมพเปนรูปเลม 
  หนังสือที่ดีสําหรับเด็กควรมีลีกษณะดังน้ีคือ (ฉวีวรรณ คูหาตินันท. 2527: 57) 
  1.  เน้ือหาตรงกับความสนใจ และความตองการของเด็กแตละเพศแตละวัย ซ่ึงผูเขียน
จะตองศึกษาจิตวิทยาของเด็กกอนที่จะเขียน 
  2.  รูปเลมกะทัดรัด ไมเล็กหรือใหญเกินไป ถาเด็กเล็กควรมีรูปรางงายๆ 
  3.  รูปภาพสวยงาม ชัดเจน มีศิลป ถาเปนหนังสือเด็กเล็กควรมีภาพมากๆ และเปน
ภาพสีสดใส เนนภาพเคลื่อนไหว คําอธิบายนอย ถาเด็กยิ่งเล็ก คําอธิบายยิ่งนอย ภาพปกดึงดูด
ความสนใจใหอยากหยิบอาน เด็กจะสนใจภาพทางขวามากกวาทางซาย 
  4.  ตัวอักษรตัวโต ชัดเจน เหมาะกับสายตาของเด็กแตละวัย 
  5.  ภาษาที่ใช ใชภาษางาย เปนภาษาวัยเดียวกับเด็ก 
  6.  ตัวสะกดการันตถูกตอง 
  7.  จํานวนหนาไมมากนัก ถาเด็กยิ่งเล็กจํานวนหนาอยางนอย 3-4 หนา 
  8.  เน้ือหานอกจากใหความบันเทิงแลวควรใหความรู ชวยใหเด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค กอใหเกิดความเขาใจกันกับเด็ก 
  9.  ตัวละครควรอยูในวัยเดียวกันกับเด็ก 
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  ความสามารถในการอานของเด็กแตละคนในวัยเดียวกันนั้นยอมแตกตางกันออกไป 
ขึ้นอยูกับสติปญญา เพศ ความถนัด ความสนใจเปนพิเศษ พอแม ผูปกครอง และสิ่งแวดลอมเปนตน 
หนังสือเด็กที่ดีจะชวยใหเด็กรักหนังสืออยากอานหนังสือ จะหยิบหนังสือตางๆ มาอานดวยความสนใจ
โดยไมตองมีคนคอยบังคับใหอาน 
  ผูวิจัยมีความสนใจที่สรางสื่อดวยภาพการตูนในการเดินเรื่องของงานวิจัย เพราะนักเรียน
ในวัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีความสนใจ มีจินตนาการ และทําใหเกิดความเขาใจไดงาย
ดังกลาวแลวขางตน 
 
 3.6 งานวิจัยเกี่ยวกับการใชการตูนประกอบการเรียนการสอนในประเทศและ
ตางประเทศ 
  การใชการตูนเปนสื่อการสอนนั้นมีผลการวิจัยของนักศึกษาหลายคนดังน้ี 
   โซเนส (Sones. 1944: 238-239) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การอานระหวางหนังสือธรรมดา กับหนังสือการตูนเรื่อง ในเด็กระดับเกรด 6 และเกรด 7 ผลการวิจัย
ปรากฏวา กลุมที่อานหนังสือการตูนไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 10-30 เปอรเซ็นต และเม่ือสลับใหกลุมที่
อานหนังสือธรรมดา อานหนังสือการตูน กลุมที่อานหนังสือการตูนอานหนังสือธรรมดา ปรากฏวา 
คะแนนเฉลี่ยในการอานครั้งหลังสูงกวาครั้งแรก และโซเนส ยังไดกลาวไวดวยวา ภาพการตูนเปนสิ่ง
เราความสนใจที่สําคัญ ในการเรียนการสอน ตัวอยางเชน การสอบวิชาภาษาตางประเทศในโรงเรียน
เบนจามิน แฮริสัน รัฐนิวยอรค ปรากฏวาการตูนที่ถูกเลือกจากนิตยสารฝรั่งเศสสามารถสรางความ
สนใจในการเรียนศัพทและความเชื่อม่ันในการใชภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไดเปนอยางดี 
  คินเดอร  (Kinder. 1965: 68-69) ไดสํารวจการใชการตูนประกอบการสอนของครู
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 300 คน ปรากฏผลดังน้ี 
  1. ครูทุกคนมีความพอใจในประโยชนของการตูน 
  2. นักเรียนรอยละ 97 ชอบเรียนกับครูที่ใชการตูน 
  3. การตูนมีประโยชนมากที่สุดสําหรับครูที่สอนวิชาสังคมศึกษาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาไทย 
  4. ประโยชนของการตูนอยูที่การใชภาพประกอบ การดึงดูดความสนใจ การจูงใจ 
การใหความชัดเจน การเนนใหเกิดอารมณขัน 
  5. ครูและนักเรียนเห็นพองตองกันวา พอใจหนังสือแบบเรียนที่มีการตูนเปนภาพประกอบ 
  ประสงค สุรสิทธิ์ (2515: 37-39) ไดทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนจากหนังสือที่มีแตตัวอักษร หนังสือที่มีตัวอักษรประกอบภาพ
การตูน และการตูนผูกเปนเรื่อง ผลการวิจัยพบวา การตูนที่ผูกเปนเรื่องจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุด กลุมที่มีตัวอักษรประกอบหลายภาพจะสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรองลงมาดีกวากลุมที่เรียน
จากบทเรียนที่มีแตตัวอักษร 
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  จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการตูนประกอบการเรียนการสอน ดังที่กลาว
มาแลว พอสรุปไดวา กลุมที่ใชการตูนประกอบการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมที่เรียนโดยไมใชการตูนประกอบการเรียนการสอน และยังสามารถสรางความเพลิดเพลินตอการ
เรียนการสอนไดดีอีกดวย 
 

4.   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ไพศาล หวังพานิช (2523: 209) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังนี้ 
ความสามารถของบุคคล อันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ
การเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบระดับ
ความสามารถ หรือผลสัมฤทธิ์ของบุคคลวาเรียนรูเทาไร มีความสามารถชนิดใดซึ่งสามารถวัดได    
2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 
  1. การวัดดวยการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ
ทักษะของผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปการกระทําจริงใหออกมา
เปนผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองวัดโดยใชขอสอบ
ปฏิบัติ (Performance Test)  
  2. การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาอันเปน
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดย
ใชขอสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) 
 
 4.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 210) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนไว ดังน้ี 
  1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง Teacher – Made Test) ครูผูสอนจัดสรางขึ้น 
เพื่อวัดความกาวหนาของนักเรียน ภายหลังจากไดมีการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแลวโดยปกติ
แบบทดสอบประเภทนี้ จะใชเฉพาะภายในกลุมนักเรียนที่ครูผูออกสอบเปนผูสอน จะไมนําไปใชกับ
นักเรียนกลุมอ่ืน ทั้งน้ีโดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบนักเรียนมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมาย
ของการเรียนรูมากเพียงใด และนําผลการสอบนี้ไปใชทั้งปรับปรุงซอมเสริมการเรียนการสอน กับ
นําไปใชตัดสินผลการเรียนของนักเรียนดวยตัวอยางแบบทดสอบที่ครูใชในการสอบภายภาค หรือ
ปลายป หรือเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละบทแตละตอนนั่นเอง 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เชนเดียวกับแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเองแตมีจุดมุงหมาย เพื่อเปรียบเทียบการเรียนดานตางๆ 
ของนักเรียนตางกลุมกัน 
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 4.3 หลักเกณฑเบื้องตนในการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  วัญญา วิศาลาภรณ (2530: 12) กลาววาในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้น มีหลักเกณฑเบื้องตนที่ควรพิจารณาประกอบในการสรางแบบทดสอบดังตอไปน้ี 
    1. วัดใหตรงกับวัตถุประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร
จะวัดตามจุดมุงหมายทุกอยางของการสอนและจะตองม่ันใจไดวาสิ่งที่ตองการจะวัดไดจริง ในปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดประสงค การเรียนรูในทุกรายวิชา ดังน้ันจึงจําเปนตองวัดใหตรง
และครบจุดประสงค 
  2. การวัดผลสัมฤทธิ์การการเรียนเปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนการ
เปลี่ยนแปลง และความกาวหนาไปสูจุดหมายที่วางไว ดังน้ันครูควรจะทราบวากอนเรียนนักเรียนมี
ความรูความสามารถอยางไร 
  3. การวัดผลเปนการวัดทางออม เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมที่จะสอบวัดจะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง 
  4. การวัดผลการศึกษาเปนการวัดที่ไมสมบูรณ เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่ง ทุกอยาง 
ที่สอนไดภายในเวลาจํากัด สิ่งที่สอบไดวัดไดเปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทานั้น ดังนั้น 
จึงตองม่ันใจวาสิ่งที่สอบวัดนั้นเปนตัวแทนที่แทจริงได 
  5. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้น มิใชเพียงเพื่อจะใหเกรดเทานั้น การวัดผล
เปนเครื่องชวยในการพัฒนาการสอนของครู เปนเครื่องชวยในการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการสอบ
ปลายภาคครั้งเดียวไมพอที่จะวัดกระบวนการเจริญงอกงามของนักเรียน 
  6. ในการใหการศึกษาที่สมบูรณน้ัน  สิ่งสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแคเพียงอยางเดียว 
กระบวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
  7. การวัดผลการศึกษามีความผิดพลาดของที่ชั่งไดนํ้าหนักเทากันโดยตาชั่งหยาบๆ 
อาจมีนํ้าหนักตางกัน ถาชั่งโดยตาชั่งละเอียด ทฤษฎีการวัดผลเชื่อวา 
 

            คะแนนที่สอบได = คะแนนจริง + ความผิดพลาดในการวัด 
 

               8. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจะเนนการวัดความสามารถในการใชความรู
ใหเปนประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหมๆ 
     9. ควรคํานึงถึงขีดจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือ
ที่ใชโดยมาก คือ ขอสอบ ขีดจํากัดของขอสอบ ไดแก การเลือกตัวแทนของเนื้อหา เพื่อมาเขียน
ขอสอบ ความเชื่อถือได คะแนน และการตีความหมายของคะแนน เปนตน 
                10. ควรจะใชชนิดของแบบทดสอบหรือคําถามใหสอบคลองกับเนื้อหาเพื่อวิชาที่สอบ
และจุดประสงคที่จะสอบวัด 
                 11. ในสภาพแวดลอมที่ตางกัน คะแนนที่สอบไดอาจแตกตางกัน ดังนั้น ในการวัดผล
การศึกษา จึงทําขอสอบไดเสร็จ 
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  12. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตางๆ เชน มีความยากงายพอเหมาะ 
มีระดับความยากงายของภาษาที่ใชเหมาะสม มีเวลาสอบนานพอ ที่นักเรียนสวนใหญทําขอสอบได
เสร็จ 
 
 4.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  (2525: 21-30) ไดกลาวถึง ขั้นตอนของกระบวนการสราง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังน้ี 
  ข้ันที่ 1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาถึงจุดประสงคของการนําแบบทดสอบ
ไปใช 
   การวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบทดสอบอยางไร จําเปนตองเรียนรู
เสียกอนวา เรานําแบบทดสอบไปใชเพ่ือทําอะไร หรือตองทราบจุดประสงคของการนําแบบทดสอบ
ไปใชน่ันเอง โดยหลักการแลวการนําแบบทดสอบไปใชจะสัมพันธอยูกับการสอน เชน การสอบเพื่อ
ตรวจสอบความรูเดิมจะสอบกอนทําการสอนการสอบ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและวินิจฉัย
ขอบกพรอง จะสอบในระหวางดําเนินการสอน และการสอบ เพ่ือสรุปผลการเรียนจะสอบหลังจาก
การสอนเสร็จสิ้นทั้งหมดแลว ดังน้ัน จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช อาจจําแนกเปน  
4 จุดประสงค ดังน้ี 
  1.   ใชตรวจสอบความรูเดิม จะทําการสอบกอนที่จะเร่ิมตนการสอนเพื่อพิจารณาวา 
   1.1  นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไม 
   1.2  นักเรียนมีความรูในเนือ้หาที่จะสอนหรือไม 
  2.   ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
  3.   ใชวินิจฉัยผูเรยีน 
  4.   ใชสรุปผลการเรียน 

 
เน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองวัด 

เน้ือหาวิชาและพฤติกรรมที่ตองวัดก็คือ เน้ือหาและพฤติกรรมที่ทําการสอน 
การวิเคราะหหลักสูตร 

การวิเคราะหหลักสูตรเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะในวิชานั้นๆ มี
หัวขอเน้ือหาสาระที่สําคัญอะไรบาง มีจุดประสงคที่จะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ดังน้ันการวิเคราะห
หลักสูตร จึงประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 

การวิเคราะหเน้ือหาวิชา 
การวิเคราะหเน้ือหาวิชา เปนการจําแนก หรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปน

หัวขอสําคัญโดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
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1. ความสัมพันธเกี่ยวของกันของเน้ือหา 
2. ความยากงายของเนื้อหา 
3. ขนาดความยาวของเนื้อหา 
4. เวลาที่ใชสอน 

การวิเคราะหจุดประสงค 
การวิเคราะหจุดเนื้อหาวิชา เปนการจําแนกหรือจัดหมวดหมูเน้ือหาวิชาเปน

หัวขอสําคัญ โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
1. รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหนังสือหลักสูตร 

และคูมือครู 
2. เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด 
3. ยุบพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน 
4.   นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว 

  ข้ันที่ 2 การตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ 
    เม่ือวางแผนการสรางแบบทดสอบ โดยการสรางเปนตารางวิเคราะหหลักสูตร
เรียบรอยแลว จะตองตระเตรียมงายและเขียนขอสอบตอไป 
  ข้ันที่ 3 การทดลองสอบ 
    เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยก็นําไปทดลองสอบ 
  ข้ันที่ 4 การประเมินแบบทดสอบ 
      การประเมินผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบวา แบบทดสอบมีคุณภาพ
หรือไมโดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบซึ่งมีอยู 10 ประการ คือ 

1. ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่
ระบุไวในจุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 

2. ความเชื่อม่ัน หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุก
ครั้ง 

3. อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันได 
กลาวคือ คนเกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 

4. ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกทั่วไปแลว ความ
ยากงายที่เหมาะสมจะมีจํานวนครึ่งหน่ึงตอบถูก 

5. ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนน
ชัดเจน 

6. ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการให
คะแนนชัดเจน 
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7. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชน้ัน ประหยัดเวลาการสราง
การดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน แตใหผลการสอบถูกตอง 

8. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงค
และเนื้อหา มีสัดสวนจํานวนขอสอบสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

9. ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจน ไมคลุมเครือและ
เปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 

10. ความเหมาะสมของเวลาหมายถึง แบบทดสอบไดกําหนดเวลาใหอยาง
เพียงพอในการตอบขอสอบจนเสร็จ 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เปนความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ของบุคคลวาเรียนรูเทาไร มีความสามารถชนิดใด 
ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนครูตองศึกษา เร่ืองการวัดผลสัมฤทธิ์ใหเขาใจ เพราเปนสิ่งที่วัดความรู
ความสามารถของผูเรียนเพ่ือที่ครูจะไดนําผลสัมฤทธิ์ที่ไดไปปรับใชในการสอนตอไป 
 
 4.5 งานวิจัยในประเทศที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ศิริพร ดาระสุวรรณ (2535: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบภาพการตูนวิชาคณิตศาสตร กับนักเรียนศึกษาสงเคราะหชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 72 คน พบวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปโดยภาพการตนูมีผลสมัฤทธิ์
และความคงทนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวาการเรียนโดยใชคูมือครู สสวท.อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่มีระดับความสามารถตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สมพร ศิริวัฒนชัยพร (2528: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยการใชการตูนประกอบการ
สอนความเขาใจในการอานวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
มิวิทยาคม อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางความเขาใจในการอาน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมที่ใชการตูนประกอบการเรียนซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
  พาวา พงษพันธุ (2544: บทคัดยอ) การพัฒนาชุดการเรียนการสอนประกอบภาพ
การตูนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ืองเศษสวน ผลการศึกษาพบวา ชุดการเรียน
การสอนประกอบภาพการตูนตามเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอนประกอบภาพการตูนสูงกวากอนไดรับ
การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  ดวงพร วิฆเนศ (2545: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนวิชาสังคมศึกษา
เร่ืองทวีปออสเตเรียสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุมทดลองที่เรียนจากบทเรียนโปรแกรมการตูนและกลุมควบคุมที่เรียนจากการสอนปกติ 
ภายหลังจากการทดลองมีผลการเรียนรูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 4.6 งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  พิทแมน (Pittman. 1985: 238) ไดศึกษาอิทธพลตอหนังสือการตูนที่ตอเด็ก ผลปรากฎ
วาหนังสือการตูนมีอิทธิพลตอเด็ก โดยสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเด็กไดเปนอยางมาก 
นักเรียนอานชาหรือเด็กที่ไมอยากเรียน ตลอดจนนักเรียนเกเรยอมไดประโยชนตอการอานหนังสือ
การตูนดวย 
   โซเนส (Sones. 1944: 238-239) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การอานระหวางหนังสือธรรมดากับหนังสือการตูนเรื่อง Wonder Woman ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิต
และผลงานของ Elara Baton ผลการวิจัยปรากฏวา กลุมที่อานหนังสือการตูนไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 
10-30% แตเม่ือใหกลุมควบคุมอานหนังสือการตูนบางปรากฏวาคะแนนการสอบครั้งที่ 2 สูงขึ้น
กวาเดิมอยางมีนัยสําคัญ สวนกลุมทดลองที่ใหอานแบบเรียนธรรมดากลับทําคะแนนไดไมสูงกวาครั้ง
แรกมากนัก จากการทดลองแสดงใหเห็นวา หนังสือการตูนชวยใหเด็กเรียนรูดีกวาการอานแบบเรียน
ธรรมดา 
   ฮิลเดรส (Hildreth. 1958: 524) ไดสํารวจความสนใจในการอานของเด็กหญิงและ
เด็กชายอายุ 6-14 ป ในประเทศอังกฤษผลปรากฏวาเด็กชายและเด็กหญิงรอยละ 95 สนใจในการ
อานหนังสือการตูน 
  จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดกลาวมาแลวน้ันพอจะสรุปไดวา
ผลการวิจัยสวนมากเด็กมีความสนใจการตูนทั้งในแบบเปนรูปภาพและหนังสือภาพการตูนตลอดจน
สื่อการเรียนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ใชการตูนเปนสวนประกอบและยังคนพบวาเม่ือนําสื่อที่มีการตูนเปน
สวนประกอบไปใชในการเรียนและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กจะมีความรูเพ่ิมขึ้นเม่ือนําไป
เปรียบเทียบกับสื่อการเรียนประเภทอื่น เด็กมีความสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวา 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จํานวน 6 หองเรียน มีนักเรียน 
300 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวน 50 
คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1.  ชุดการเรียนดวยตนเองเร่ืองรามเกยีรติต์อนศึกไมยราพดวยภาพการตนู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
  2.  แบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเองโดยผูเชี่ยวชาญ 
  3.  แบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
           4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
   
1.  การสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
       การสรางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพ
การตูน ผูวิจัยไดจัดเนื้อหาแบบเรียงลําดับมีขั้นตอน ดังน้ี 
      1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนรู 
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   2.  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
          3.  เลือกบทเรียนและทําการแบงเนื้อหาออกเปนเนื้อหายอยๆ โดยผูศึกษาคนควาแบงออกเปน
ชุดยอยๆ 8 ชุด ไดดังน้ี 

 ชุดที่ 1  ประวัติผูแตง ที่มาของเรื่อง จุดประสงคการแตง 
 ชุดที่ 2  ประวัติตัวละครในเรื่อง 
 ชุดที่ 3  ลักษณะคําประพันธ 
 ชุดที่ 4  เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ  
 ชุดที่ 5  คําศัพท 
 ชุดที่ 6  ไวพจน  
 ชุดที่ 7  คําการอานและเขียนสะกดคําศัพท   
  ชุดที่ 8  คุณคาและขอคิดที่ได 

 4. กําหนดกิจกรรมการเรียนและสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนในแตชุดการเรียน โดยพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพและจุดประสงคในการเรียน ซ่ึงมีความสอดคลองกับพ้ืนฐานความรู ประสบการณ 
และความสนใจของผูเรียนใหสอดคลองกับผลการเรียนที่คาดหวังไดดังน้ี 
 ชุดที่ 1 ประวัติผูแตง ที่มาของเรื่อง จุดประสงคการแตงประกอบดวย คูมือการใชชุดการ
เรียนดวยตนเอง คําชี้แจง เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ และ
ภาพประกอบตางๆ 
  ชุดที่ 2  ประวัติตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ  ประกอบดวย คูมือการใชชุด
การเรียนดวยตนเอง คําชี้แจง เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยแบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบและภาพประกอบ
ตางๆ 
  ชุดที่ 3 ลักษณะคําประพันธที่ใชเปนบทประพันธในเรื่อง  ประกอบดวย คูมือการใชชุด
การเรียนดวยตนเอง คําชี้แจง เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ 
และภาพประกอบตางๆ 
 ชุดที่ 4  เน้ือเรื่องตอนรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ ประกอบดวย คูมือการใชชุดการเรียน
ดวยตนเอง คําชี้แจง เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ และภาพประกอบ
ตางๆ 
 ชุดที่ 5 คําศัพทจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ  ประกอบดวย คูมือการใชชุดการ
เรียนดวยตนเอง คําชี้แจง เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบและ
ภาพประกอบตางๆ 
 ชุดที่ 6 การอานและเขียนสะกดคําศัพท ประกอบดวย คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง  
คําชี้แจง เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบและภาพประกอบตางๆ 
 ชุดที่ 7 คําไวพจน ประกอบดวย คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง คําชี้แจง เน้ือหา  
กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบและภาพประกอบตางๆ 
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 ชุดที่ 8 คุณคาและขอคิดที่ไดจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพประกอบดวย คูมือการ
ใชชุดการเรียนดวยตนเอง คําชี้แจง เน้ือหา  กิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  กิจกรรม  แบบทดสอบ  เฉลย
แบบทดสอบและภาพประกอบตางๆ 
 5. ดําเนินการสรางชุดการเรียนดวยตนเองใหเหมาะกับเนื้อหาดังน้ี 
  5.1 กําหนดรูปแบบชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ  
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 โดยผูวิจัยไดแนวคิดมาจากการสรางชุดการเรียนดวยตนเองของ 
วัชรินทร  บุญมาทิต (2532: 28-29) 
  5.2 กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว 
  5.3  เขียนคูมือและคําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
  5.4  จัดทําบัตรคําสั่ง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดใหผูเรียนทราบวา ตองปฏิบัติตามขั้นตอน
อยางไร 
  5.5 จัดทํากิจกรรม เฉลยกิจกรรม เน้ือหา แบบฝกหัด  เฉลยแบบฝกหัด แบบทดสอบ  
เฉลยแบบทดสอบ 
  5.6 สรางแบบฝกหัดใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตั้งไวและครอบคลุม
เน้ือหาในแตละเรื่องของชุดการเรียนดวยตนเอง เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน (E1) โดย
แบงเปน ชุดที่ 1 ประวัติผูแตง ที่มาของเรื่อง จุดประสงคการแตง   

           ชุดที่ 2  ประวัติตัวละครในเรื่อง     
           ชุดที่ 3  ลักษณะคําประพันธ     
           ชุดที่ 4  เน้ือเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ    
           ชุดที่ 5  คําศัพท      
           ชุดที่ 6  คําไวพจน     
            ชุดที่ 7  การอานและเขียนสะกดคําศัพท     
            ชุดที่ 8  คุณคาและขอคิดที่ได     

           5.6 สรางแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ชุดละ 10 ขอ ใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวังและครอบคลุมเนื้อหาในแตละตอนของชุดการเรียน จํานวน 80 ขอ เพื่อหา
ประสิทธิภาพแบบทดสอบหลังเรียน (E2) โดยแบงเปน   

            ชุดที่ 1  ประวัติผูแตง ที่มาของเรื่อง จุดประสงคการแตง   
           ชุดที่ 2  ประวัติตัวละครในเรื่อง     
           ชุดที่ 3  ลักษณะคําประพันธ                  
            ชุดที่ 4  เน้ือเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ                 
           ชุดที่ 5  คําศัพท                  
     ชุดที่ 6  คําไวพจน      

  ชุดที่ 7  การอานและเขียนสะกดคําศัพท                            
  ชุดที่ 8  คุณคาและขอคิดที่ได     
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 6. นําชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 7. นําชุดการเรียนที่ปรับปรุงแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อจํานวน 
3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมในชุดการเรียนดวย
ตนเองและความถูกตองของภาษาที่ใชในชุดการเรียนดวยตนเอง 

 

 การหาคุณภาพชุดการเรียนดวยตนเอง 
2. ดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง รามเกียรติ์ตอน
ศึกไมยราพดวยภาพการตูนสําหรับผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีขั้นตอน  ดังน้ี 
 2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.2 พิจารณาหัวขอปญหาและจุดมุงหมาย เพ่ือทราบวาตองการขอมูลอะไรบาง 

 2.3 การสรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาโดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะ
เปนมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยกําหนดความหมายของ
คะแนนไว ดังน้ี 
      คะแนน 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
      คะแนน 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
      คะแนน 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
      คะแนน 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
      คะแนน 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 
 2.4  นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหอาจารยปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 
 2.5  นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 
จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
 2.6 นําผลจากการประเมิน มาพิจารณาหาคาเฉลี่ยความสอดคลอง IOC เพ่ือใชเปนเกณฑ
การประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง โดยกําหนดเกณฑดังน้ี 
      คะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพระดับดีมาก 
         คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 
         คะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับปานกลาง                   
   คะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
        คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50 หมายถึง  มีคุณภาพระดับใชไมได 
 เกณฑในการยอมรับวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ผูศึกษาคนควากําหนดให
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 
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ตารางแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญเกีย่วกบัชดุการเรียนดวยตนเอง 
เรื่องรามเกยีรติต์อนศกึไมยราพดวยภาพการตูน 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคดิเห็น 
เรื่องที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 
  1.1 ความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถปุระสงค 
  1.2 ความถูกตองของเนื้อหา 
  1.3 การเรียงลําดับเน้ือหา 
  1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
  1.5 ความถูกตองของภาษาที่ใช 
  1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละชุดการเรียน 
  1.7 ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 
  1.8 ความชดัเจนของคาํอธิบายในการใชชุดการเรยีน 
2. กิจกรรมระหวางเรียนและแบบทดสอบ 
  2.1 ความชัดเจนของคําชี้แจง 
  2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม 
  2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ 
3.ภาพการตูนในชุดการเรียน 
  3.1 ความเหมาะสมของการใชภาพประกอบ 
       เน้ือหาขนาดของภาพและการจัดวางภาพ 
  3.2 ความเหมาะสมของภาษาที่ใชเดินเรื่องดวย  
       ภาพการตูน 
  3.3 การออกแบบชุดการเรียนมีความนาสนใจ 
       และดึงดูดความสนใจ 
  3.4 ความเหมาะสมของการวางรูปแบบในชุด 
       การเรียน 
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           ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 
                                                            (.........................................) 
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3.  ดําเนินการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน แบบทดสอบระหวางเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียน โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 3.1 ข้ันเตรียมการ 
   3.1.1 ดําเนินการทดลองโดยประสานกับคุณครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและ
คุณครูที่เกี่ยวของ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพ่ือขอความอนุเคราะหใน
การทดลอง 
   3.1.2 จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ 
   3.1.3 จัดสรางชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ 
   3.2 ข้ันทดลอง 
           การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง ผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลอง ดังน้ี 
            3.2.1 การทดลองครั้งที่ 1 
       3.2.1.1 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ไมเคยเรียนเน้ือหานี้มากอน จํานวน 3 คน โดยใชชุดการเรียน
ดวยตนเอง 1 ชุด ตอนักเรียน  1 คน และจับเวลาในการทําชุดการเรียนดวยตนเองของนักเรียน 
      3.2.1.2  ในขณะทดลองผูวิจัยจะเก็บขอมูลตางๆ เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับ
สภาพการใชชุดการเรียนดวยตนเองวาเหมาะสม มีปญหาหรือไม โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด
และสัมภาษณนักเรียนเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข 
      3.2.1.3 ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนดวยตนเอง 
              3.2.2  การทดลองครั้งที่ 2  
             ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวครั้งที่ 1 ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ไมเคยเรียนเน้ือหานี้
มากอน จํานวน 10 คน โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน ดําเนินการทดลอง
ดังน้ี 
                  3.2.2.1 ใหนักเรียนเรียนชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึก
ไมยราพโดยแบงเนื้อหาออกเปน 8 ชุด คือชุดที่ 1  ประวัติผูแตง ที่มาของเรื่อง จุดประสงคการแตง  
ชุดที่ 2 ประวัติตัวละครในเรื่อง ชุดที่ 3 ลักษณะคําประพันธ ชุดที่ 4 เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอน 
ศึกไมยราพ  ชุดที่ 5 คําศัพท ชุดที่ 6  คําไวพจน ชุดที่ 7 การอานและเขียนสะกดคําศัพท ชุดที่ 8  
คุณคาและขอคิดที่ได 
          3.2.2.2 ในขณะที่นักเรียนเรียนโดยชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละตอน 
นักเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวางเรียน จากนั้นนําผลการทําแบบฝกหัดมาตรวจใหคะแนนแลว หา
คาเฉลี่ย เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
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           3.2.2.3  เม่ือนักเรียนเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละตอนพรอม
กับทําแบบฝกหัดระหวางเรียนครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
           3.2.2.4 นําผลจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
มาหาคาคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวย
ตนเองและปรับปรุงแกไข 
               3.2.3 การทดลองครั้งที่ 3  
            ผูวิจัยนําชุดการเรียนดวยตนอง ที่ไดหาแนวโนมประสิทธิภาพจากการทดลอง
ครั้งที่ 2 และปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 50 คน โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 1 ชุด  
ตอนักเรียน 1 คน โดยดําเนินการทดลองดังน้ี 
           3.2.3.1 ใหนักเรียนเรียนชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึก
ไมยราพโดยแบงเนื้อหาออกเปน 8 ชุด คือชุดที่ 1 ประวัติผูแตง ที่มาของเรื่อง จุดประสงคการแตง  
ชุดที่ 2 ประวัติตัวละครในเรื่อง ชุดที่ 3 ลักษณะคําประพันธ ชุดที่ 4 เน้ือเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ 
ชุดที่ 5 คําศัพท ชุดที่ 6 คําไวพจน ชุดที่ 7 การอานและเขียนสะกดคําศัพท ชุดที่ 8 คุณคาและขอคิด
ที่ได แตละชุดใชเวลาเรียน 2 คาบ รวม 16 คาบ 
          3.2.3.2  ในขณะที่นักเรียนเรียนโดยชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละตอน 
นักเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวางเรียน จากนั้นนําผลการทําแบบฝกหัดมาตรวจใหคะแนนแลว หา
คาเฉลี่ย  
           3.2.3.3  เม่ือนักเรียนเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจบในแตละตอนพรอม
กับทําแบบฝกหัดระหวางเรียนครบทุกตอนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นนําผลจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาตรวจให
คะแนน แลวหาคาเฉลี่ย 
          3.2.3.4 นําผลจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและคาคะแนนเฉลี่ยที่ได
จากแบบทดสอบหลังเรียน มาวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ 
80/80 ดังน้ี  ผลจากการทดลองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 84.83 / 81.53 

 
4.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 1.  ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึก
ไมยราพดวยภาพการตูน 
    1.2 ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
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  1.3 วิเคราะหเน้ือหาและสรางตารางวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังเพ่ือกําหนด
นํ้าหนัก และพฤติกรรมใหครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาเพื่อสรางแบบทดสอบ 
 2.  ข้ันสราง 
  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกแตละขอมีคําตอบที่
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยสรางใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและครอบคลุมเน้ือหาในแตละ
ชุดการเรียนดวยตนเอง โดยแบงเปน 8 ชุดคือชุดที่ 1 ประวัติผูแตง ที่มาของเรื่อง จุดประสงคการแตง  
ชุดที่ 2 ประวัติตัวละครในเรื่อง ชุดที่ 3 ลักษณะคําประพันธ ชุดที่ 4  เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึก
ไมยราพ ชุดที่ 5 คําศัพท  ชุดที่ 6 คําไวพจน  ชุดที่ 7 การอานและเขียนสะกดคําศัพท ชุดที่ 8  
คุณคาและขอคิดที่ได  ชุดละ 8 ขอจํานวน 64 ขอ 

  
 การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            1. นําแบบทดสอบที่สรางตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ความ
เหมาะสมของคําถามและความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญทางการ
สอนวิชาภาษาไทย 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชดัชนี
ความสอดคลองที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี     
          +1  หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
             0  หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
          -1  หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนในแตละขอ จากการประเมินผล
ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานคัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาตั้งแตระดับ 0.5 ขึ้นไป จาก
การประเมินผลของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน จากการทดลองไดคาความเชื่อม่ัน (IOC) เทากับ 0.92 

 2. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จํานวน 100 คน ที่ผาน 
การเรียนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ มาแลวที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 3. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว ตรวจใหคะแนนและตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาวาขอสอบแตละขอตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตั้งไวหรือไม ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน 
และขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน และนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
หาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% จากตารางวิเคราะห
ของจุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 3-32) โดยคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 -0.80 
และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จากการทดลองครั้งน้ีผลการวิเคราะหขอมูลไดคาความ
ยากงาย (p) อยูในระหวาง 0.34-0.80 และไดคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.24-0.79 
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4. คัดเลือกขอสอบไว ซ่ึงชุดที่ 1 ประวัติผูแตง ที่มาของเรื่อง จุดประสงคการแตง  5 ขอ ชุด
ที่ 2  ประวัติตัวละครในเรื่อง 5 ขอ  ชุดที่ 3 ลักษณะคําประพันธ 5ขอ  ชุดที่ 4  เน้ือเร่ืองรามเกียรติ์
ตอนศึกไมยราพ  5 ขอ  ชุดที่ 5 คําศัพท 5 ขอ ชุดที่ 6 คําไวพจน 5 ขอ ชุดที่ 7 การอานและเขียน
สะกดคําศัพท 5 ขอ  ชุดที่ 8  คุณคาและขอคิดที่ได 5 ขอ รวมทั้งหมด 40 ขอ 

5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่ตั้งไวแลว 40 ขอ ไปทดสอบ(Try out ) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2551 ที่เคยเรียนบทเรียนนี้มาแลวจํานวน  100 คน มา
คํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารสัน   
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 168; อางอิงจาก Kuder Richardson 20) 

 
การเก็บรวมรวมขอมูล 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองชนิด Randomized One Group Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2538: 249) 
 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 
 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

   E     แทน    กลุมทดลอง 
 T1 แทน การทดสอบกอนเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 
 T2 แทน  การทดสอบหลังเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง 
 X แทน  การสอนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน 
 2. หาคาสถิติที่ใชตรวจสอบเครื่องมือ 
 3. ทดสอบสมมติฐานในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง 
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  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปน้ี 
  1. สถิติพื้นฐานทีใชในการวิเคราะหขอมูล  
  1.1  คาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร  
 

                   =   Σ X   
 
   เม่ือ แทน คะแนนเฉลี่ย 
        Σ X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
  1.2  หาคาความแปรปรวนของคะแนน (ลวน สายยศ; และอังคณาสายยศ. 2538: 76-
77) คํานวณจากสูตร 
 

S2  =     N Σ X 2 – (Σ X )2 
 
 

  เม่ือ    S2 แทน    ความแปรปรวนของคะแนน 
      Σ X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      Σ X 2  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
         N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

  2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการทดลอง                        
            2.1  การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เร่ืองรามเกียรติ์ตอน 
ศึกไมยราพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248-249) 

 
               IOC    =     ΣR   
 
 

    เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 
  ΣR แทน ผลรวมของการประเมิน 
   N แทน จํานวนผูประเมิน 
 
 

N(N-1) 

N 

 X N 

 X 
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จํานวนคนทั้งหมด 

[       ]

       2.2  การหาคาความยากงาย (P) 
 
  P =       R    
 

    เม่ือ  P แทน จํานวนคนที่ตอบรายขอน้ันถูก 
 R แทน ดัชนีความยากรายขอ 
 N แทน จํานวนคนทั้งหมด 
 

    ขอคําถามที่มีความยากมีคา P อยูระหวาง 0.20-0.80 แสดงวา ขอคําถามนั้น 
สามารถนําไปใชได ถาคา P เขาใกล 0 แสดงวา ขอน้ันเปนขอที่ยาก 
      2.3  คาอํานาจจําแนก (r) แบบทดสอบทางการเรียนภาษาไทยโดยใชเทคนิค 27%
จากตารางวิเคราะหของ จุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 208-209; อางอิงจาก 
จุง เตห ฟาน. ม.ป.ป.) 
                2.4 คาความเชื่อมั่นโดยใชสตูร K.R-20ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson 20) 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 197-200; อางอิงจาก Kuder Richardson) 
 
   สูตร K.R-20 
 

      rtt   =     n     1 – ΣPq   

    
 

                     เม่ือ  rtt แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

     n แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆ หรือคือ 1-P  
     P แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหน่ึงๆ  =  จํานวนคนที่ตอบถูก 
      
      แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ัน 
 
       2.5 การหาคาความเชื่อมั่นของการจัดอันดับ ใชสูตรสหสัมพันธของ เค็นดัล 
(Kendall) ที่เรียกวาสัมประสิทธิ์ของคอนคอแดนซ (Coefficient of Concordance) (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2536: 176) 

           
 
 

N 

n - 1 St
2 

St
2 
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สูตร          W    =         12S 

                              K2(n3 – n) 
 

   เม่ือ    W   แทน    สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของการจัดอันดับ 
  S    แทน    ผลรวมทั้งหมดของอันดับคะแนนของสิ่งของแตละอันนี้     
                    เบี่ยงเบนออกจากอันดับคะแนนเฉลี่ย 
  K   แทน   จํานวนผูจัดอันดับ 
  n    แทน   จํานวนสิ่งของที่ถูกจัดอันดับ 

 
    2.6  ใชสูตร E1/E2 (เสาวนีย สิงกขาบัณฑิต. 2528: 294–295) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
วา ชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 
สูตรที่ 1  
 
 E1 =        
 
สูตรที่ 2  
 
 E2 =  

  
  
โดยที่   E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการสอน คือเปนรอยละ 
      จากการทําแบบฝกหัดและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 

 E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนในตัวผูเรียนเปนรอยละ 
   จากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน และ/หรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
 Σ X   แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดและ/หรือ 
   การประกอบกิจกรรมการเรียน 
 Σ F แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทดสอบหลังเรียนและ/ 
   หรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
 N แทน จํานวนผูเรียน 
 A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 
 B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือกิจกรรมหลังเรียน 

N 
Σ X  

A 
X 100 

N 
Σ F  

B 
X 100 
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 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
                วิธีการทางสถิติแบบ t-test Dependent Samples (ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 
253: 104-106) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ 
 

สูตร  

                             t   = 
( )
1N

DDN

D
22

−

∑ ∑
∑               

                                     
  df = N - 1 

 
  เม่ือ  t   แทน คําที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
     D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     N  แทน จํานวนคู 
     Σ D แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคล 
         ระหวางคะแนนที่ไดรับจาการทดสอบกอนเรียนกับผลการทดสอบ 

 หลังเรียน 
   Σ D2 แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบเทียบกัน 
      เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบกอนเรียนกับ 
      การทดสอบหลังเรียน 
   df แทน  N – 1 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมาย            
ของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 
  n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 

  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการสอน คือเปนรอยละ  
   จากการทําแบบฝกหัดและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 
  E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียนเปนรอยละ  
   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

        K  แทน คะแนนเต็ม  
 x   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน คะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  t  แทน คาสถิตทิดสอบ ท ี
 p  แทน คาระดับนัยสาํคัญของการทดสอบ 
   

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยภาพ
การตูน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวย
ภาพการตูน ตามเกณฑ 80/80 
 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการ
จัดการเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยภาพการตูน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เร่ืองรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ
ดวยภาพการตูน ตามเกณฑ 80/80 
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  เมื่อผลการวิจัยสิ้นสุดลงผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด  
การเรียนการสอน (E1 / E2) ไดผลดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ 
     ดวยภาพการตูน ตามเกณฑ 80/80 
 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1 / E2 

80.00 67.86 84.83 30 24.22 81.53 84.83/81.53 

 
 จากตาราง 2 พบวา ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องรามเกียรติ์ตอน 
ศึกไมยราพดวยภาพการตูน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 84.83/81.53 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ไดรับการจัดการเรียนดวยชุดการเรียนดวย
ตนเองเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยภาพการตูน ปรากฎผลดังตาราง 3 
  
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทีไ่ดรับการจัดการเรียนดวยชดุการเรียน 
ดวยตนเองเรือ่งรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยภาพการตูน 

 

ผลการทดสอบ n K 1 x 1 S.D. t    p 
กอนการทดลอง 50 40 19.08 3.36 39.547** .000 
หลังการทดลอง 50 40 35.54 2.79   

** p<.01 
 
 จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเอง
เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง สูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวย
ภาพการตูน มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวย
ภาพการตูน ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 80 / 80 
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวย
ภาพการตูน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์  
ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน  หลังเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 1.  ประชาการและเลือกกลุมตัวอยาง 

  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จํานวน 6 หองเรียน มีนักเรียน 
300 คน 
   การเลือกกลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จํานวน 1 หองเรียน มี
จํานวน 50 คนใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
   ระยะเวลาที่ใชในการทดลองจะเปนการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ใช
เวลาในการทดลองจํานวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ รวม 5 สัปดาห 
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 2.  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

  2.1  ชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 
  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
ดังน้ี 
 1.  นําชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางขึ้นทั้งหมด 8 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจและประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพ คุณภาพ
ความเที่ยงตรง ความสอดคลองทางเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพที่สุดและผูวิจัย
ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 
  การทดลองครั้งที่ 1  
  1.  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ไมเคยเรียนเน้ือหานี้มากอน จํานวน 3 คน โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน และจับเวลาในการทําชุดการเรียนดวยตนเองของนักเรียน  
  2. ในขณะทดลองผูวิจัยจะเก็บขอมูลตางๆ เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบหาขอบกพรองการ
ใชชุดการเรียนดวยตนเองวาเหมาะสม มีปญหาหรือไม โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิดและ
สัมภาษณนักเรียนเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข 
            การทดลองครั้งที่ 2  
            1.  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวครั้งที่ 1 มาทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ไมเคยเรียนเน้ือหานี้มากอน 
จํานวน 10 คนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง1 ชุด ตอนักเรียน 1 คนดําเนินการทดลองดังน้ี 
      2.  ใหนักเรียนเรียนชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพ
การตูน โดยแบงเนื้อหาออกเปน 8 ชุด เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของชุดการเรียน ในดานความ
ถูกตอง ความชัดเจนของเนื้อหา ความเหมาะสมของบทเรียน ผูวิจัยสังเกตและสัมภาษณผูเรียน
เพ่ิมเติม นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงโดยการตัดขอที่ยากหรืองายเกินไปออก จนไดชุดการเรียนที่สมบรูณ 
        การทดลองครั้งที่ 3  
  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนดวยตนเองที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวครั้งที่ 2 มาทดลองใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมเคยเรียนเน้ือหานี้มากอน จํานวน 50 คนโดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเอง1 ชุด ตอนักเรียน 1 คน ดําเนินการทดลองดังน้ี 
  1.  ใหนักเรียนเรียนชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพ
การตูน  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 8 ชุด  
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  2.  ในขณะที่นักเรียนเรียนจบแตละชุดการเรียน นักเรียนตองทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียน นําผลจากการทําแบบฝกหัดมาตรวจหาคาคะแนนเฉลี่ยเพื่อเก็บขอมูลไววิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียน (E1) 
  3.  เม่ือนักเรียนเรียนแตละชุดครบแลวทั้ง8ชุด นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถหลังเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาจํานวน 30 ขอ นําผลจากการทดสอบหลังเรียนมา
ตรวจหาคาคะแนนเฉลี่ยเพ่ือเก็บขอมูลไววิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน (E2) 
 2.  นําผลจากการทดลองมาวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  1.  ใชสูตร E1 / E2 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง ตาม
เกณฑ 80 / 80 
  2.  ใชวิธีการทางสถิติ t-test เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองรามเกียรติ์ตอน
ศึกไมยราพดวยภาพการตูน ของนักเรียนระหวางกอนกับหลังการเรียน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบ คือ คาคะแนนเฉลี่ยและคาความแปรปรวน 
 2. หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองตามเกณฑ 80/80 
 4. ตรวจสอบสมมตฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชชุดการเรียนดวย
ตนเอง โดยใช t-test แบบ Dependent Samples 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีพบวา 
 1.  การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูน 
ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 พบวามีประสิทธิภาพ 84.83 / 81.53 
 2. แสดงวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางและพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไว 
 3. นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวย
ภาพการตูนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนใชชุดการเรียนดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 

การอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ  ดวย
ภาพการตูน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีผลการวิจัยดังน้ี 
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 1. ชุดการเรียนดวยตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชในการทดลองครั้งน้ี มีลักษณะการดําเนิน
เน้ือหาตางๆ ดวยภาพการตูน มีสีสันสวยงาม การใชภาษาที่นักเรียนอานแลวเขาใจงาย เม่ือนักเรียน
ศึกษาโดยใชชุดการเรียนจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาในแตละชุดไดงายและรวดเร็ว ทั้งนี้
ยังสามารถเรียกรองความสนใจของนักเรียนไดดีกวาหนังสือที่มีแตขอความและตัวหนังสือเพียงอยาง
เดียว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประสงค สุรสิทธิ์ (2515: 37-39) ไดทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนจากหนังสือที่มีแตตัวอักษร หนังสือที่มีตัวอักษร
ประกอบภาพการตูน และการตูนผูกเปนเรื่อง ผลการวิจัยพบวา การตูนที่ผูกเปนเรื่องจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงสุด กลุมที่มีตัวอักษรประกอบหลายภาพจะสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรองลงมา
ดีกวากลุมที่เรียนจากบทเรียนที่มีแตตัวอักษร ยังสามารถสรางความเพลิดเพลินตอการเรียนการสอน
ไดดีอีกดวยและยังสอดคลองกับ ชม ภูมิภาพ (2524: 143-144) กลาววา การตูนเรื่องเหมาะสําหรับ
ทําเปนหนังสืออานสําหรับเด็ก หนังสือประกอบหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตน ทั้งน้ีเพราะการตูนน้ันดูงาย เขาใจงายและเรียกรองความสนใจของนักเรียน ถานักเรียนเกิด
ความสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจนกวาจะเขาใจ   
 จากการทดลองชุดการเรียนผูวิจัยพบวาในชุดที่ 1 ประวัติผูแตง/ที่มา/จุดประสงค 
นักเรียนทําเสร็จกอนเวลาบางเล็กนอย ชุดอื่นๆ ไมพบปญหา นักเรียนทําเสร็จในเวลาที่กําหนด  
บางคนทําคะแนนไดสูง แตทั้งน้ีอาจตั้งสมมติฐานไดหลายอยางวานักเรียนใหความสนใจอยางจริงจัง 
หรือมีพฤติกรรมอื่นๆ เชน แอบดูคําตอบกอน  ลอกคําตอบกัน เปนตน สําหรับชุดที่ 4 เนื้อเรื่อง
รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ  นักเรียนสนใจมากติดตามเนื้อเร่ืองเพ่ือศึกษา ทําใหบางคนใชเวลาเกิน
บางเล็กนอย แตโดยภาพรวมนักเรียนมีความตั้งใจทํางานและมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติกิจกรรม
ในแตละชุดจนสําเร็จ รูสึกสนุกในการฝกแตละชุด เปนกันเองกับเพ่ือนๆ และใหความรวมมือเปน
อยางดี  เม่ือนักเรียนตองการทราบผลหรือคะแนนของตนก็สามารถตรวจสอบดวยตนเองได  จึงทํา
ใหนักเรียนไดเรียนในแตละเนื้อหาดวยความพรอมของตนเองอยางแทจริง แสดงใหเห็นวาชุดการเรียน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  นักเรียนไดใชเวลาในการศึกษาไดเหมาะสมกับคาบการเรียนที่ไดกําหนดไวในแตละ
ชุด สําหรับเนื้อหาที่ไดรับก็เหมาะสมและสอดคลองกับเวลาที่กําหนดเชนกัน จึงทําใหชุดการเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 84.83 / 81.53  
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพดวยภาพ
การตูน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับการเรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองสูง
กวากอนการเรียน มีนัยสําคัญ .01 ผลการวิจัยครั้งนี้ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พาวา พงษพันธุ 
(2544: บทคัดยอ) ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการเรียนการสอนประกอบภาพการตูนสูง
กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสมพร ศิริวัฒนชัยพร (2528: บทคัดยอ) 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางความเขาใจในการอานวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมที่ใชการตูนประกอบ 
การเรียนซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการวัดผลสัมฤทธิ์ผูวิจัยไดนํา
แบบทดสอบโดยผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหมีคุณภาพจึงมีการแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณ
ในแบบทดสอบที่สุด นํามาทดสอบ ผลจากการทดสอบ แสดงวาชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องรามเกียรติ์
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ตอนศึกไมยราพดวยภาพการตูนที่ผูวิจัยทําการศึกษาและทดลองการวิจัยในครั้งน้ีเชนกัน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การศึกษาคนควาดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  ครูผู สอนควรนําชุดการเรียนดวยตนเองนี ้ไปเผยแพรในการเรียนวรรณคดีเรื ่อง
รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพหลังจากที่นักเรียนเรียนจากแบบเรียนธรรมดาเพื่อชวยใหนักเรียนเกิด
ทักษะมากยิ่งขึ้น และการศึกษาชุดการเรียนดวยตนเองตองทําใหเสร็จตามเวลาที่กําหนดหรือในบาง
ชุดนักเรียนอาจทําเสร็จกอนเวลาเล็กนอย ก็สามารถยืดหยุนเวลาได ทั้งนี้เพราะความสามารถ 
ความพรอมของผูเรียนไมเทากัน ฉะนั้นควรสรางกิจกรรมใหหลากหลายเพื่อทําใหผูเรียนไมเบื่อ ชุด
การเรียนที่สรางขึ้นควรนําไปเผยแพรตามแหลงการเรียนรูตางๆ เชน หองสมุดโรงเรียน มุมหนังสือใน
หองเรียน ฯลฯ 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

  ควรมีการสรางชุดการเรียนดวยตนเองในเนื้อหาอื่นและระดับชั้นเรียนอื่นๆ ในดาน
วรรณคดีไทย ซ่ึงทําใหนักเรียนเกิดทางเลือกที่หลากหลายในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรนําไปวิจัยกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความสนใจ ความรับผิดชอบ 
และความซื่อสัตย เปนตน 
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชีย่วชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 

 
ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน รุงเรืองธรรม  อาจารยพิเศษระดับมหาบัณฑิตคณะ       
                                                             ศึกษาศาสตร ภาควิชาหลักสตูรและการสอน           
                                                             มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
 
ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท  อาจารยที่ปรึกษาและรองผูอํานวยการฝาย 
                                                             กิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
      ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายมัธยม)  
 
อาจารยพิชากร กรัตนุตถะ    อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
                                                             โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
เร่ืองรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

************************ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

 
1. เร่ืองรามเกียรติ์เผยแพรเขามาในประเทศไทยตั้งแตสมยัใด 

 ก.  สุโขทัย  ข.  อยุธยาตอนตน 
 ค.  อยุธยาตอนปลาย  ง.  ธนบุรี 
2. เร่ืองรามเกียรติ์ตอนที่ใชเปนบทเรียนแตงขึ้นดวยความมุงหมายใดเปนสําคัญ  

ก. ใชเปนบทละคร                     
ข. ใชเปนบทหนงัใหญ 
ค. ใชเปนบทโขน 
ง. เพื่อรักษาเรื่องไวไมใหสูญหายไป 

3. คํา เมื่อนั้น ใชขึ้นตนบทสําหรับตัวละครประเภทใด 
ก.  แมทัพ  ข.  ทหาร 
ค.  เจานาย   ง.  ตัวละครสําคัญ 

4. คํา บัดนั้น ใชขึ้นตนบทสําหรับตัวละครประเภทใด 
ก.  เสนา  ข.  สามัญชน 
ค.  ผูราย  ง.  ตัวละครไมสําคัญ 

5. ไมยราพเปนอะไรกับทศกัณฐ 
ก. นอง   ข.  หลาน 
ค.  เพื่อน  ง.  ทหาร 

6. นางพิรากวนเปนอะไรกับไมยราพ 
ก.  แม    ข.  ปา 
ค.  พี่สาว  ง.  นอง 

7. สุครีพเปนบุตรของใคร 
ก.  ฤๅษีโคดม  ข.  พระอินทร 
ค.  พระอาทิตย  ง.  พระพาย 
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8. ไมยราพมีตําแหนงเปนอะไร 
ก. แมทัพที่ทศกณัฐใชใหสะกดพระรามแลวนําไปขังไวในเมืองบาดาล 
ข. แมทัพที่ทศกณัฐใชไปรักษาเมืองบาดาล 
ค. เจาเมืองบาดาล 
ง. อุปราชเมืองบาดาล 

9. ไมยราพสะกดพระรามขณะพระรามประทบัอยูที่ไหน 
ก. ในออมแขนของหนุมาน 
ข. ในอุงมือของหนุมาน 
ค. ในปากของหนุมาน 
ง. บนตักของหนมุาน 

10. เหตุใดไมยราพจึงคดิฆาไวยวิก   
ก. ไวยวิกคดิชิงราชสมบัติ 
ข. ไวยวิกไปเขาฝายพระราม 
ค. ไวยวิกไมยอมออนนอม 
ง. โหรทํานายวาไวยวิกจะไดสืบราชสมบัติ 

11. หนุมานลงไปเมืองบาดาลโดยวิธีใด 
ก.  ลงไปทางสระบัว    ข.  ระเบิดน้าํลงไป 
ค.  แทรกแผนดินลงไป    ง.  ลอดกานบัวลงไป 

12. มัจฉานุเกีย่วของกับไมยราพอยางไร 
ก.  เปนหลาน     ข.  เปนเหลน 
ค.  เปนลูกเลี้ยง     ง.  ไมเกี่ยวของกัน 

13. ไมยราพกําหนดประหารพระรามเมื่อใด 
ก.  กอนเทีย่งคนื     ข.  ตอนดึก 
ค.  ตอนใกลค่าํ     ง.  ตอนรุงเชา 

14. เหตุใดนางพิรากวนจึงบอกที่ขังพระรามแกหนุมาน 
ก.  มีความจงรักภักดีตอพระราม 
ข.  หนุมานใหคํามั่นวาจะฆาไมยราพ 
ค.  หนุมานใหคํามั่นวาจะชวยไวยวิกใหพนตาย 
ง.  กลัวฤทธิ์ของหนุมาน 
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15. กอนสูรบกับไมยราพหนุมานเชิญพระรามไปประทับที่ใด 
ก.  ริมสระบัวซ่ึงมีมัจฉานุรักษาการณอยู 
ข.  ในกานบัว 
ค.  เขาสุรกานต 
ง.  เขาตรีกูฏ 

16. ไมยราพถอดดวงใจเปนอะไร 
ก.  แมลงวนั    ข.  แมลงผึ้ง 
ค.  แมลงภู   ง.  แมลงหวี ่

17. กลองดวงใจของไมยราพซอนอยูที่ใด) 
ก.  ในสระบวั    ข.  ยอดเขาตรกีูฏ 
ค.  ยอดเขาสุรกานต  ง.  ยอดเขาเบญจคีรี 

18.         “ บัดนั้น           ลูกพระอาทิตยฤทธิกลา 
แววเสียงหนุมานเรียกมา    กผ็วาตื่นขึ้นมาทันที ” 
หมายถึงใคร 

ก.  องคต   ข.  นิลนนท 
ค.  สุครีพ   ง.  พาลี 

19.        “  หาวเปนดาวเปนเดือน     เขจรสวางเวหา ”  
     หมายถึงใคร 

ก.  มัจฉาน ุ   ข.  สุครีพ 
ค.  ไมยราพ   ง.  หนุมาน 

20.      “ไมยราพอสรุาพระยักษ     ใชใหไปตักคงคา 
ใสกระทะตมลูกชาย                  ใหตายดวยพระรามนาถ” 
หมายถึงใคร 

ก.  นางสุพรรณมัจฉา    ข.  นางวานรนิ 
ค.  นางพิรากวน   ง.  นางสํามะนกัขา 

21.       “ จะแปลงเปนใยบวัติดสไบ       เขาไปมิใหสงกา ”  
    หมายถึงใคร 

ก.  หนุมาน   ข.  ไมยราพ 
ค.  นางพิรากวน   ง.  มัจฉาน ุ
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22      “   รูปนั้นใหญเทาพรหมาน       สูงตระหวานดั่งหนึ่งสิงขร 
พรอมทั้งสี่พักตรแปดกร                สําแดงฤทธิรอนเกรียงไกร ”           
หมายถึงใคร 

ก.  ไมยราพ   ข.  พระราม 
ค.  พระพรหม   ง.  หนุมาน 

23.         “  อันซึ่งจะบอกมรคา         ดั่งขาไมมีกตัญ ู
 บิดาลงมาทางไหน                      ทางนั้นจะไปยังมีอยู ” 
 

ขอความนี้เปนคํากลาวประเภทใด 
ก.  บอกปดโดยสิ้นเชิง      ข.  แบงรับแบงสู 
ค.  ยอมรับ       ง.  ชักออกนอกเรื่อง 

24.  คําพูดของหนมุานขอใดเปนที่พอใจนางพิรากวน 
ก.  เปนทหารของพระราม      
ข.  จะไปฆาไมยราพ 
ค.  จะชวยไวยวิกใหรอดตาย    
ง.  ใหนางพิรากวนเปนใหญในบาดาล 

25. มัจฉานุมีคุณสมบัติเดนชัดทีสุ่ดขอใด  
ก.  กตัญูตอบิดาบังเกิดเกลา ข.  กตัญูตอผูที่เล้ียงตนมา 

       ค.  จงรักภักดีตอพระราม ง.  บูชาความถูกตองยุติธรรม 
26. จากพฤติกรรมในเรื่อง หนุมานมีคุณสมบัตทิี่เดนที่สุดขอใด ) 

ก.  มีปฏิภาณไหวพริบด ี  ข.  มีความกลาหาญ 
ค.  มีความรักลูก  ง.  มีความจงรกัภักดีตอพระราม 

27. นางพิรากวนยอมบอกความลับสุดยอดของไมยราพใหแกหนุมาน เพราะเหตใุดเปนสําคัญ  
ก.  ตองการใหไวยวิกไดสืบราชสมบัติ 
ข.  ตองการใหไวยวิกรอดตาย 
ค.  มีความจงรกัภักดีตอพระราม 
ง.   เกรงกลัวอํานาจของหนุมาน 

28. ขอใด ไมใช หมายถึงพระราม 
ก.  พระนารายณ  ข.  พระทรงสุบรรณ 
ค.  พระอวตาร   ง.  พระกาล 
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29. ขอใด ไมใช หมายถึงลิง 
ก.  กระบี ่  ข.  พานร 
ค.  พานริน  ง.  มหิงสา 

30. คําในขอใดมีความหมายตรงกับคําวา โพยม  
ก.  เขจร  ข.   เมฆา 
ค.  โลกธาตุ  ง.   คัคนานต 

  31.   ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับบทละครเรื่องรามเกียรติ์  
 ก.  รัชกาลที่ 1 ทรงเปนผูพระราชนิพนธเร่ืองนี้ขึ้น 
 ข.  ตอนที่นํามาเปนบทเรียนมีช่ือวา “ศึกไมยราพ” 
 ค.  เร่ืองนี้แตงดวยคําประพนัธประเภทกลอนบทละคร 
 ง.  เร่ืองนี้มีที่มาจากเรื่อง “รามายณะ” ของฤๅษีโคบุตร 
  32.   เมื่อลมพัดถูกกายหนมุานๆจะฟนขึ้นทันที แสดงวาหนุมานเปนบุตรของใคร 
               ก.  พระอิศวร  ข.  พระอินทร 

ค.  พระอาทิตย  ง.  พระพาย 
     33.   ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ “ไมยราพ”  
  ก.  เปนเจากรุงบาดาล 
  ข.  เปนยักษทีม่ีรางกายสีมวง          
  ค.  มีพี่สาวช่ือนางพิรากวน มีหลานชื่อไวยวกิ 
  ง.  มีบิดาชื่อทาวจตุรพกัตร   มารดาชื่อนางจันทรประศร ี

  34.   กอนที่ไมยราพจะไดรับขาวสารสงครามจากทศกณัฐนัน้ไดฝนวาอยางไร 
 ก.  สามารถยื่นพระบาทลงไปยังใตธรณไีด 
 ข.  มีราหูมาบดบังพระอาทติยและจับไปได 
 ค.  มีดาวดวงนอยเปลงรัศมมีาบดบังดวงจนัทร 
 ง.  สามารถยื่นมือลงไปหักฉตัรในพรหมโลกได 
  35.             “ เหมเหมดูดูอายชาติลิง  เยอหยิ่งอวดฤทธิ์วาแกลวกลา  
 ตัวกูผูทรงศักดา  ใตฟาไมมใีครเทียบทัน” 
 ผูกลาวขอความขางตนนี้มีความรูสึกตรงกบัขอใด 
 ก.  โกรธ  ข.  แคนใจ 
 ค.  เสียใจ  ง.  นอยใจ 
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  36.   หนุมานเดินทางไปชวยพระรามยังกรุงบาดาลนั้นตองผานดานถึง 5 ดานดวยกัน ดานในขอใดมิใช 
 ก.  ดานกําแพงยักษ  ข. ดานชางตกมัน 
 ค.  ดานปลิงเทาแมไก  ง. ดานมัจฉาน ุ
  37.   เหตุใดมจัฉานุจึงเชื่อวาหนุมานเปนบดิา 
 ก.  เพราะรบไมมีการแพชนะกัน 
 ข.  เพราะเชื่อคําพูดของหนมุาน 
 ค.  เพราะตางฝายมีฤทธิ์ทัดเทียมกัน 
 ง.  เพราะหนุมานมีฤทธิ์ตรงกับที่แมบอก 
  38.   ลักษณะของหนุมานขอใดทําใหมัจฉานุยอมเชื่อวาเปนบิดา  
 ก.  กุณฑลของหนุมาน    
 ข.  ขนเพชรของหนุมาน 
 ค.  เขี้ยวแกวของหนุมาน    
 ง.  หาวเปนดาวเปนเดือน 
  39.   หนุมานกับมัจฉานุมีรูปรางตางกันในขอใด  
 ก.  ตา     ข.  หัว 
 ค.  ปาก  ง.  หาง 
  40.   ตอไปนีข้อใดกลาวไมถูกตองตามเนือ้เร่ืองของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนทีน่ํามาเปนบทเรียน 

 ก.  เมื่อมาถึงดานสุดทายของเมืองบาดาลหนุมานไดพบกบัมัจฉาน ุ
 ข.  มัจฉานุพอรูวาหนุมานเปนพอจึงรีบบอกทางไปยังเมอืงบาดาลให 
 ค.  ผูบอกความลับสุดยอดเกีย่วกับชีวิตของไมยราพแกหนุมานคือ นางพิรากวน 
 ง.  ขณะทีห่นมุานกําลังจะฆาไมยราพนัน้ หนุมานไดนิมติตนเองใหมรีางกายใหญโตมี 4 พักตร 8 กร  

 

******************************** 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางเครือ่งมือ 
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