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พระมหาจารุพงษ จงึประยูร.  (2553).  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  

 โดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือแบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู สําหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถมัภ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร.   
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 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  โดย

กิจกรรมการสอนแบบรวมมือแบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาจากการสุม แบบกลุม 

(Cluster Random Scngling)  แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือ แบบ CIRC  และกลุมควบคุม 40 คน ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  ใชเวลาในการทดลองกลุม

ละ 60 นาที และใชเนื้อหาเดียวกันในการสอน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ Randomize Control Group 

pretest – posttest  Design 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยกิจกรรมการเรียน

แบบรวมมือ แบบ CIRC  แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย วิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบคาสถิติ t-test Independent และ  t-test Dependent. 

 ผลการวิจยั  สรุปไดดังนี้ 

             1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย หลังการทดลอง

สูงกวากอนการทดลอง โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทย สูงกวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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 The purpose of this study was to compare mathayomsuksa III students’ achievement  

on Thai literature through the instructional activities based on CIRC comparative learning  

activities and the teachers’ manual. 

The samples were 80 mathayomsuksa III students at Rung Rueng U-phatum School, 

Bangna, Bangkok ; in the second semester of 2009 academic year.  They were randomly 

assigned into two groups, the experimental and the control groups with 40 students in each. 

The experimental group was taught through eighteen 60 - minute periods through the 

instructional activities based CIRC; whereas the control group was taught through the 

teachers’ manual.  Each group was taught with the same content.  The research design was 

Randomized Control Group Pretest – Posttest Design. 

The instrument used in this study were lesson plans and the achievement test.  The 

 t – test dependent and t – test Independent were statistically analyzed the data. 

The result of this study indicated that: 

1.  The students’ achievement of the experimental group was significantly higher 

after the experiment at the .05 level   

2.  The students’ achievement of the control group was significantly higher after the 

experiment at the .05 level   

 3.  The students’ achievement of the experimental group was significantly higher 

than the control group at the .05 level 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา และคําแนะนําอยางดียิ่งจาก          

ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน รุงเรืองธรรม รองศาสตราจารย ดร.บังอร พานทอง รองศาสตราจารย ดร. 

อัจฉรา  สุขารมณ และ ผูชวยศาสตราจารยขจรศรี  ชาติกานนท ซึ่งไดสละเวลาใหคําปรึกษาตลอดจน

ชวยแนะนําขอบกพรองตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน รุงเรืองธรรม ผูชวยศาสตราจารยขจรศรี  

ชาติกานนท ผูอํานวยการโรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน

อยางยิ่งในการตรวจสอบและแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนผลใหสารนิพนธสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภและอาจารยนภดล ฉลาดดีที่ใหการ

สนับสนุนและชวยอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       

ปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภทุกคน ที่ใหความรวมมือในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการทํา

วิจัย และเปนตัวอยางในการทดลอง การวิจัยครั้งนี้จึงสําเร็จลงไดดวยดี 

 ทายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู  บุคลากรในโรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภมีทาน

อาจารยนวลตา กาญจนะวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ อาจารยประไพ เพ็ชรสูงเนิน 

หัวหนาชวงชั้นที่ 3 และอาจารยสุนันทา อนประดิษฐ หัวหนาสายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และคุณอดิศร จันใด 

คุณธานี จันทรมาศ พรอมทั้งเพื่อนสาขาวิชาการมัธยมศึกษา (กลุมการสอนภาษาไทย) ที่ใหความ

ชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทําสาระนิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ 

 คุณคาและประโยชนของสาระนิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณอันยิ่งใหญของ

พระอุปชฌาย ของบิดา มารดา และครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชา

ความรูใหแกผูวิจัย จนประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
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 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ  

ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย โดยกิจกรรมการ

เรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

รุงเรืองอุปถัมภ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร ของ   พระมหาจารุพงษ  จึงประยูร ฉบับนี้แลว  

เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

มัธยมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได 

 
  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

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

      (ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท) 

 
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

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

        (รองศาสตราจารย ดร. ชติุมา  วัฒนะครีี) 

 
  คณะกรรมการสอบ    

    ........................................................................... ประธาน 

        (ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท) 

 
    ........................................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ  

        (ผูชวยศาสตราจารย สุมานนิ  รุงเรืองธรรม) 

 

    ........................................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ 

        (รองศาสตราจารย ดร. บังอร  พานทอง) 

 

  อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    ........................................................................... คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

        (รองศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพฒัน) 

           วันที่        เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 



สารบัญ 
 

บทที่                                                                                                           หนา                       
 1 บทนํา  1 

   ภูมิหลัง  1 

   ความมุงหมายของการวิจัย  4 

   ความสาํคัญของการวิจัย  4 

   ขอตกลงเบื้องตนของการวิจยั  4 

   ขอบเขตของการวิจัย  4 

   นิยามศัพทเฉพาะ  5 

   กรอบแนวคิดในการวิจัย  7 

   สมมติฐานการวิจัย  7 
 
 2 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ  8  

   เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกบัการสอนโดยกิจกรรมแบบรวมมือ แบบ CIRC  8 

    ประวัติการเรียนแบบรวมมือ  8 

    ความหมายของกิจกรรมแบบรวมมือ  9 

    ลักษณะกิจกรรมการสอนแบบรวมมือ  12 

    ทฤษฏีและขอตกลงเบื้องตนของการสอนแบบรวมมือ  16 

    แนวความคิดของการสอนแบบรวมมือ  17 

    ประโยชนของการสอนแบบรวมมือ  19 

    เทคนิคการสอนแบบรวมมือ  23 

    การสอนโดยใชกิจกรรม แบบ CIRC  29 

    รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ CIRC  31 

    แผนภูมิแบบจําลองของการสอนอานจับใจความดวยวธิ ีแบบ CIRC  35 

    แผนภูมิจําลองแบบการสอนภาษาดวยวธิี แบบ CIRC  36 

    บททดสอบของครูกับการเรียนแบบรวมมือ โดยใชกิจกรรม แบบ CIRC  37 

    ข้ันตอนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียน แบบ CIRC  39 

    งานวิจยัที่เกี่ยวของกับกจิกรรมแบบรวมมอื  39 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที่                                                                                                            หนา                      
 2 (ตอ) 
   เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนตามคูมือครู  41 
   เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน  44 

    ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน  44 
    ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  45 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ เปนสื่อที่ใชติดตอกันเพื่อชวยทําใหวัฒนธรรมอื่นๆ 

เจริญงอกงามขึ้น ภาษามีความเปนระเบียบแบบแผนดวยการสรางขอตกลงในหมูชนชาตินั้น ภาษาไทยจึง

เปนศูนยกลางยืดเหนี่ยวจิตใจคนไทยทั้งชาติ ดังนั้นภาษาก็เปรียบไดกับรั้วของชาติ ถาชนชาติใดรักษา

ภาษาของตนไวไดดี ใหบริสุทธิ์ ก็จะไดชื่อวา รักษาความเปนชาติ รักษาระเบียบความงดงามของภาษา

ประเพณีวัฒนธรรม เอกลักษณประจําชาติ ดังพระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ตอนหนึ่งวา (2533: 1) "ภาษานอกจากจะเปนเครื่องสื่อสารเเสดงความรูสึกนึกคิดของคนทั่วโลก

เเลว ยังเปนเครื่องเเสดงใหเห็นวัฒนธรรม อารยธรรม เเละเอกลักษณประจําชาติอีกดวย ไทยเปนประเทศ

ซึ่งมีขนบประเพณี ศิลปกรรมเเละภาษา ซึ่งเจริญรุงเรืองมาแตอดีตกาล เราผูเปนอนุชนจึงควรภูมิใจ 

ชวยกัน ผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเปนทรัพยสินทางปญญาที่บรรพบุรุษได อุตสาหสรางสรรค

ข้ึนไวใหเจริญสืบไป" 

 ความสําคัญของภาษาไทยจึงมิไดเปนเพียงเครื่องมือส่ือสารหากแตเปนรากฐานของความ

เปนไทย เปนกลไกในการพัฒนาชาติ ดังนั้นในฐานะของชนชาวไทยจึงควรตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาวเพื่อธํารงและพัฒนาชาติ ดังนั้นการสอนวิชาภาษาไทยจึงเปนปจจัยหนึ่ง ที่มีความสําคัญตอ

การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และ

สอดคลองกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2539-2550 เร่ืองหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอนที่มุงเนนเปนพิเศษในดานพื้นฐานทางภาษาไทย เพื่อรองรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

ระดับที่สูงขึ้น (การปฏิรูปการศึกษา. 2539: 24) ในดานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนั้น ส่ิงที่

ถือวาเปนหัวใจสําคัญ คือ การสอนใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําทักษะทางภาษา 

ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน การดู  การเขียน ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดนําความสําคัญดังกลาวของภาษาไทยมากําหนดหลักสูตรสาระ

การเรียนรูภาษาไทยเปนวิชาบังคับใหนักเรียนทุกคนตองเรียนในทุกระดับชั้น กําหนดใหกลุมสาระ         

การเรียนรูภาษาไทยเปนวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนตองเรียน และสอบใหผาน จึงจะถือวาจบหลักสูตร  

 วรรณคดีไทย เปนสมบัติลํ้าคาของแผนดินที่กวีทั้งหลายไดรังสรรคไวในทุกยุคทุกสมัย 

วรรณคดีจึงสะทอนภาพของสังคมไทย โดยใชตัวอักษรที่มีแงงามในดานวรรณศิลปเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการถายทอด จึงกลาวไดวา วรรณคดีไทยคือสมบัติคูบานคูเมือง และมีสวนสําคัญในการแสดงถึง

ความเปนชาติมาชานาน ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาทุกระดับไดมีการบรรจุวรรณคดีไทยเอาไวใน
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หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ก็เพราะในหมวด 4 ของแนวการศึกษาที่กําหนดไวตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2542: 12)ได

กลาวถึงการเนนความสําคัญของความรูของผูเรียนในขอหนึ่งไววา ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และ 

ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ สังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และ ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น การศึกษาวรรณคดีไทยจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่

จะชวยทําใหแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บรรลุจุดมุงหมายได

เปนอยางดี เพราะวรรณคดีก็คือ ภาพสะทอนสังคม หรือ กระจกเงาบานใหญของสภาพสังคมไทย 

 ในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียน นอกจากจะตองมุงเนนใหผูเรียน 

มองเห็นคุณคา และชวยกันธํารงไวซึ่งเอกลักษณไทยแลว การสอนวรรณคดีไทยยังชวยใหผูเรียนได

เรียนรูแนวคิด พฤติกรรม คานิยมของผูคนในยุคสมัยนั้นๆ ขอคิดคําสอน ตลอดจนอุทาหรณสอนใจที่ได

จากวรรณคดี ลวนเปนภูมิปญญาอันล้ําคายิ่งที่กวีทั้งหลายไดฝากไว ในกลวิธีการประพันธที่สามารถ

สรางแงงามใหเกิดขึ้นอยางกลมกลืน ในวัตถุประสงคตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ได

กําหนดเอาไวในยุคของการปฏิรูปการศึกษา สาระสําคัญของการเรียนรูในปจจุบันเนนใหผูเรียนคิดเปน 

ทําเปน รักการอาน และ เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง มุงปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกที่ถูกตองในศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย มีความภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย                

(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2542: 5) 

 ส่ิงที่จะสามารถเชื่อมโยงความสําคัญของภาษาไทยกับวรรณคดีใหสามารถพัฒนาไดนั้น

จําเปนตองอาศัยการอานเขามาชวยทําใหเกิดความเขาใจ และสรางสรรคจรรโลงวัฒนธรรมความเปน

ชาติใหสืบตอไป 

 การอานถือเปนทักษะการรับสารที่สําคัญ เพราะเปนทักษะที่นักเรียนจะไดแสวงหาความรู

ของตนเองใหฉลาดรอบรู ทันโลกทันเหตุการณ ใหเขากับส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี สุจริต เพียรชอบ 

และสายใจ อินทรัมพรรย (2536: 39) ไดใหความเห็นไววา ทักษะการอานเปนทักษะที่ใชในการแสวงหา

สรรพวิชาการ ความบันเทิง การพักผอนหยอนใจ ผูที่มีนิสัยรักการอาน มีทักษะในการอาน และมีอัตรา

ความเร็วในการอานสูง ยอมที่จะแสวงหาความรูและศึกษาเลาเรียนไดอยางประสิทธิภาพสามารถนํา

ความรูที่ไดไปใชในการพูดและการเขียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับที่ ฉวีลักษณ บุญยกาญจน 

(2523) กลาวไววา การอานเปรียบเสมือนกุญแจไขไปหาความรูที่มีอยูมากมายในโลก และถานําความรู

จากการอานมาใชใหเกิดประโยชนในการแกปญหาใหแกสังคมแลว บุคคลเหลานี้ จะเปนพลเมืองดีของ

สังคม สังคมใดมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการอานอยูมาก สังคมนั้นก็ยอมเจริญอยางรวดเร็ว 
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 ฉะนั้นการอานจึงทําหนาที่สําคัญสําหรับการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งตองไดรับการขัดเกลาจาก

ครู และไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเขาใจ จึงจะชวยพานักเรียนไปสูความสําเร็จในการ

เพิ่มพูนความรู จรรโลงภาษาไทย และรักษวรรณคดีไทยอันเปนเอกลักษณและความงดงามของวัฒนธรรม

มรดกของชาติไทย 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารชักจูงในเยาวชนไทยหลีกหนีตอการศึกษาวรรณคดีไทย ละ

ทิ้งความงดงามในการอานภาษาไทย ทําใหเกิดความแตกแยกทางความคิด ขาดการสืบสานวัฒนธรรม

ทางภาษาอันดีงาม ดวยยุคสมัยใหความสําคัญตอส่ิงเราดานเทคโนโลยี ฉะนั้นในการจัดการศึกษา

เพื่อใหเยาวชนไทยตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย วรรณคดีไทย จึงจําเปนตองพัฒนานวตักรรม 

การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (เสียง ชุสกุล. 2525: 1) 

กลาวถึงการเรียนรูมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ครูผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการความลามา

รถทั้งดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจของผูเรียนเปนระยะๆ และตอเนื่อง 

 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative  learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นาสนใจ

เเละการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ รูจักคิดรูจักทํา รูจักแกปญหา

รวมกัน เพื่อใหตนเองและกลุมประสบความสําเร็จ การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เปนวิธีการ

เรียนการสอนที่มีการฝก กระบวนการกลุมหรือทักษะทางสังคม ชวยใหนักเรียนรวมกันแกปญหาและ

ทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ครูผูสอนกําหนดจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ ผูเรียนแลกเปลี่ยน

ความคิด และชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบในการทํางานเทาๆ กัน มีทักษะในการทํางาน

กลุม มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน นอกจากชวยฝกทักษะทางสังคมแลวยังฝกการศึกษาคนควา ชวย

ปลูกฝงบุคลิกภาพและประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนอีกดวย (ปสาสน กงตาล. 2535: 19-20) 

โลกในปจจุบันมีความตองการความรวมมือระหวางบุคคลชุมชนและระหวางชาติตางๆ เพิ่มมากขึ้น 

จุดเดนของการเรียนแบบรวมมือ คือเนนใหนักเรียนมีความสัมพันธกับการทํางาน เชน  การสรุป การลง

มติ การรวมกลุม การหาวิธีใหแตละคนมีโอกาสไดพูดและยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน (Johnson; & 

Johnson. 1989) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ นอกจากจะชวยใหเกิดการเรียนรู

อยางหลากหลายแลวยังสามารถทําใหนักเรียนสามารถปรับประยุกตใชในสอดคลองกับวิถีโลกใน

ปจจุบันดวย 

 ดวยความสําคัญดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคนควาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ CIRC กับการสอนตาม

คูมือครู เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนภาษาไทยเพื่อใหเห็นความงดงามและความรูใน

วรรณคดีไทย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมอื แบบ CIRC กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 3  

ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนตามคูมือครู กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1.  เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน ในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

แบบ CIRC  

 2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
 

ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ไดจากการเก็บขอมูลเบื้องตน มีสภาพแวดลอมทางสังคม การศึกษา ฐานะ

เศรษฐกิจทางไมตางกัน ไมสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร ที่ใชศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน รวม 80 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา   

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน ไดมาโดย

การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม แลวจับสลากเปน

กลุมทดลอง 1 หองเรียน 40 คน สอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือแบบ CIRC และกลุมควบคุม 1 

หองเรียน 40 คน ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
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 3. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
 เนื้อหาที่ใชในการทดลองไดแกวรรณคดีไทยเรื่องอิศรญาณภาษิตและพระอภัยมณีตอนพระ
อภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  โดยสอนกลุมละ 18 คาบ คาบละ 
60 นาที สัปดาหละ 3 คาบ เปนเวลา 6 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 18 คาบ 
 5. ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.1 ตัวแปรตน ไดแก วิธีสอน 2 วิธี คือ 
   -   วิธีสอนโดยใชกิจกรรมการสอนแบบรวมมือแบบ CIRC 
   -   วิธีสอนตามคูมือครู  
  5.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
   5.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยครูพิจารณาแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ตามคะแนนสูง ปานกลาง ตํ่า นักเรียนแตละคน
ในกลุม มีความสามารถแตกตางกัน ผูเรียนจึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและ
สมาชิกตองมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตน และรับผิดชอบงานของกลุม โดยที่สมาชิกกลุม
จะไดรับผลประโยชนจากการทํางานรวมกัน 
 2.  การเรียนแบบรวมมือแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
หมายถึง รูปแบบการสอนที่พัฒนาโดยมิดเดน สลาวิน และสตีเวนส คณะอาจารยมหาวิทยาลัย John 
Hopkins สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1896 เปนวิธีการเรียนรูแบบเปนทีมของนักเรียน ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมแบบ CIRC มีดังตอนี้ คือ 
  2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับเร่ืองใหม 
  2.2 ข้ันฝกเปนกลุม ฝกโดยมีครูควบคุมและฝกอิสระ         
  2.3  ข้ันทดสอบเรื่องที่เรียนใชเวลาประมาณ 15-20 นาที โดยทดสอบรายบุคคล 
  2.4  ข้ันตระหนักถึงความสําเร็จในกลุมเพื่อชี้ใหเห็นคุณคาของความรวมมือ 
 3.  การสอนตามคูมือครู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดามแผนการจัดการ
เรียนรูที่ครูผูสอนกําหนดและตามเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ที่จัดทําขึ้นตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งแตละสถานศึกษาจะจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับ
สภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติรวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถความถนัดและความ
สนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมาย 
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 ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ครูสรางความสนใจ โดยใชการพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียน เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ

เดิมกับส่ิงที่เรียนรูใหม 
 ขั้นที่  2 ขั้นสอน 
 1.  ครูแจงจุดประสงคของบทเรียนใหนักเรียนทราบวา เมื่อเรียนจบเนื้อหาที่กําหนดใหแลว 

นักเรียน ตองบอกใจความสําคัญ แนวคิดหลักของเรื่อง รายละเอียดของโครงสรางในการดําเนินเรื่อง 

และลักษณะการ ใชภาษาของเรื่องได 

 2.   ทบทวนความรูเดิม ครูทบทวนความรูเดิม เพื่อนําไปสูจุดประสงคในการเรียนรูเร่ืองใหม 

โดยการสนทนาซักถาม 

 3.   เสนอบทเรียนใหม นักเรียนศึกษาบทอาน และอภิปรายกลุมยอยตามหัวขอในใบกิจกรรม 

 4.   ใหแนวทางในการเรียนรู ครูอธิบายใจความสําคัญ การวิเคราะหรายละเอียดแนวคิดของ

เร่ือง และการใชภาษาในเนื้อเร่ือง 
 ขั้นที่  3 ขั้นปฏิบัติ 
 1.  ใหนักเรียนจับใจความสําคัญจากบทอาน หาขอสรุปของเรื่อง และวิเคราะหสํานวนภาษา 

โดยการตอบคําถามจากเรื่อง 

 2.   นักเรียนรวมกันเขียนสรุปใจความสําคัญ แนวคิดของเรื่องและความคิดเห็นโดยออกมา

อภิปรายหนาชั้นเรียน 

 3.   ครูชวยปรับแกขอบกพรองสํานวนภาษา 

 4.   ครูสงเสริมความแมนยําดวยการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับเร่ืองที่นักเรียนอาน วิเคราะห

พฤติกรรมตัวละคร และวิจารณเร่ืองที่อานตามที่ตนเขาใจ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผล 
 ประเมินผลจากกิจกรรมกลุม การทดสอบทั้งจากแบบประเมินตนเองทายกิจกรรม และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่แสดง

พฤติกรรมตามจุดมุงหมายการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องอิศรญาณภาษิต และเรื่องพระอภัยมณี ตอน

พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห ซึ่งวัด

ไดจากคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู 

ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะหวรรณคดีไทย เร่ือง อิศรญาณภาษิต และพระอภัยมณี 

ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นและได

ผานการทดลองหาคุณภาพแลวจํานวน 40 ขอ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
          ตัวแปรตน                                                           ตัวแปรตาม 
 

 

                 วิธีสอน 2 วิธี คือ 
      1. วิธีสอนโดยกิจกรรมแบบรวมมือ 

          แบบ CIRC                                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

      2. วิธีสอนตามคูมือครู 

        
 

                             ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี

ไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอดังนี้ 
 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนโดยกิจกรรมแบบรวมมือ แบบ CIRC 
  1.1 ประวัติความเปนมาของการเรียนแบบรวมมือ 
  1.2 ความหมายของกิจกรรมแบบรวมมือ 
  1.3 ลักษณะกิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
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  1.5 แนวความคิดของการสอนแบบรวมมือ 
  1.6 ประโยชนของการสอนแบบรวมมือ 
  1.7 เทคนิคการสอนแบบรวมมือ 
  1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมแบบรวมมือ 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนตามคูมือครู 
 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
    3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    3.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.5 ประโยชนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    3.6 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.7 ลักษณะการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.8 งานวิจยัในประเทศที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.9 งานวิจยัตางประเทศที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยกิจกรรมแบบรวมมือ แบบ CIRC 
 1.1 ประวัติการเรียนแบบรวมมือ 
 เกือบตลอดทศวรรษที่ 20 กระแสการแขงขันโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ  มีอิทธิพลและสงผลตอ
รูปแบบจัดการศึกษาของนานาประเทศ  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีลักษณะมุงการแขงขันใน
ความสําเร็จของการเรียน คือ การเปนที่หนึ่งเหนือผูเรียนคนอื่นๆ มารกาเรท มีด (Margaret Mead. 
1970) นักมานุษยวิทยาที่มีชื่อเสียง ไดใหความเห็นวาลักษณะเดนของมนุษยจะมีความสัมพันธกันแบบ
การรวมมือไมใชการแขงขัน มนุษยผูกพันกันดวยรักและความรวมมือรวมใจกัน เปนพื้นฐานของ
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มนุษยชาติจึงดํารงอยูได (Owens. 1994) 

 

 เมื่อตนศตวรรษ 1970 นักการศึกษาและนักสังคมวิทยา เห็นวาการเรียนที่มุงการแขงขันมา

ตลอดนั้นแมจะมีขอดี คือ สรางแรงจูงใจใหผูเรียนตั้งใจเรียนเต็มศักยภาพของตน แตก็มีผลทางลบกับ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเพื่อนๆ เชน ขาดแรงจูงใจในการเรียน รูสึกเปนปมดอย นักเรียนบางคนอาจ
พยายามสรางปมเดน ดวยการมีพฤติกรรมตอตานสังคมหรือมีพฤติกรรมในทางไมพึงประสงค 
 สลาวิน (Slavin. 1995) พัฒนารูปแบบการเรียนแบบรวมมืออยางจริงจัง มีการวิจัยเปรียบเทียบการ

เรียนแบบดั้งเดิมกับการเรียนแบบรวมมือ จากงานวิจัยยืนยันวา การเรียนแบบรวมมือมีผลใหนักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ชวยพัฒนาความสัมพันธที่ดีในกลุมผูเรียน และชวยใหผูเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีการนําแนวคิดและรูปแบบการเรียนแบบรวมมือไปใชอยางกวางขวางหลายสถานการณ เชน 
นําไปใชกับระดับประถมศึกษากระทั่งถึงอุดมศึกษา นําไปใชกับหลายเนื้อหาวิชา เชน คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาไทย เปนตน นําไปใชสอนทักษาพื้นฐานถึงทักษาระดับสูง มีการนําแนวคิดการ
เรียนแบบรวมมือไปใชในหลายๆ สถานการณหลายเงื่อนไขทําใหมีการพัฒนา การเรียนแบบรวมมือ
หลายๆ รูปแบบ 

 1.2 ความหมายของกิจกรรมแบบรวมมือ 

 การเรียนแบบรวมมือหมายถึง การเรียนที่นักเรียนมาเรียนมาเรียนรวมกันเปนกลุมเล็ก และมี
การทํางานดวยกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน เปนวิธีเรียนวิธีหนึ่งที่ไดรับความสนใจ และนําไป
ประยุกตในการเรียนการสอนทุกวิชาและทุกระดับชั้น การเรียนแบบรวมมือนี้มีแนวโนมที่จะเปน
โครงสรางหลักสําหรับการเรียนในชั้นเรียนและเหมาะที่จํานํามาใชเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูที่ใหนักเรียนเปนสวนกลาง จุดดีของการเรียนแบบรวมมือคือ การจัดสถานการณใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันรวมกันคิด รวมกันทํางาน เรียนรูจากกันและกัน ทําใหมีสภาพแวดลอมการ
เรียนรูที่สอดคลองกับบริบททางสังคมที่คนเราตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และเรียนรูจากการใช
ภาษาโตตอบและสนทนากัน  
 มีงานวิจัยจํานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการเรียน
แบบรวมมือวา ดีกวาการเรียนแบบแขงขันและการเรียนเปนรายบุคคล วิธีการเรียนแบบรวมมือนี้มีหลาย
วิธีดวยกัน แตละวิธีทําใหทั้งกลุมและสมาชิกในกลุมมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ 
เชน  การใชเหตุผล การเกิดความคิดใหมๆ และการมีวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย  นอกจากนี้
นักเรียนที่ทํางานในกลุมแบบรวมมือ ยังมีแนวโนมในการเกิดแรงจูงใจภายในมากขึ้น มีความรูสึกสนใจ
ในผูอ่ืนมีสุภาพจิตที่ดี และไดมีผูใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือไว ดังนี้ 
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531: 4) กลาววา การเรียนแบบรวมมือหมายถึง วิธีสอนอีกแบบหนึ่ง ซ่ึง
กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนเด็กเกง 
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1 คน เรียนปานกลาง 2 คนและเรียนออน 1 คน ผลการเรียนของเด็กจะพิจารณาเปน 2 ตอน ตอนแรกจะ
ดูคาเฉลี่ยทั้งกลุม ตอนที่สอง จะพิจารณาคะแนนสอบเปนรายบุคคล การสอบทั้ง 2 คร้ัง เด็กตางคนตาง
สอบ แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังนั้นเด็กเกงจึงพยายามชวยเด็กออนเพราะจะไดคะแนนของกลุมดี
ขึ้น และมีรางวัลเปนการเสริมแรงใหดวย หากคาเฉลี่ยของกลุมใดไดเกินเกณฑที่โรงเรียนตั้งไวจะมีผลดี
ตอเด็ก 
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2533: 19) กลาวถึง การเรียนแบบรวมมือไวคือ การใชการสอนเปน
กลุมเล็กๆ เพื่อวานักเรียนจะไดทํางานรวมกัน เพื่อใหไดมาซึ่งการเรียนรูของตนเองและของกลุมสูงสูด 
และหมายความมากกวาแคการเอาเด็ก  ๆเขามารวมเปนกลุมยอย  ๆและบอกใหทํางาน แตจะตองทําใหนักเรียน
เชื่อวาเขาอาจจะจมหรือวายน้ําไปพรอมๆ กัน โดยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร (2533: 35) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือไววา เปนการเรียน
แบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน เปนการจัดประสบการณเรียนรูที่ผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมจะ
มีความสามารถแตกตางกัน นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรับผิดชอบการ
ทํางานของตัวเองเทาๆ กับรับผิดชอบการทํางานขอสมาชิกในกลุมดวย 
 ปสาสน กงตาล (2535: 19) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือไววา เปนการจัดการ
เรียนการสอนแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะการจัดใหนักเรียนจัดกลุมกันเปนกลุมยอย สําหรับทํางานรวมกัน
แกปญหาและทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ครูกําหนด โดยที่สมาชิกในกลุมตระหนักวาแตละ
คนเปนสวนหนึ่งของกลุมดวย ดังนั้นความสําเร็จหรือความลมเหลวท่ีเกิดขึ้น สมาชิกในกลุมนั้นจะตอง
รับผิดชอบรวมกันและสมาชิกจะมีการพูดคุยกันชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํากิจกรรมตางๆ 
 เปรมจิต ขจรภัยลารเซน (2536: 1) ไดสรุปไววา การเรียนแบบรวมมือคือ วิธีสอนที่จัดสภาพ
การเรียนการสอนโดยใหนักเรียนๆ รูรวมกัน เปนกลุมยอย นักเรียนในกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียนรู
เนื้อหาวิชา และชวยกันในการเรียนเพื่อบรรลุจัดประสงคของกลุม 
 กาญจนา สุจีนะพงษ (2539: 8) ไดสรุปไววาการเรียนแบบรวมมอืหมายถึง การเรยีนการสอนทีจ่ดั
ผูเรียนเปนกลุมยอย ปกติจะจัดกลุมละ 4 คนโดยที่สมาชิกในกลุมมีความสามรถแตกตางกันเปนนักเรียน
ที่มีระดับความสามารถสูง ความสามารถปานกลางและความสามารถต่ํา กลุมจะกําหนดหนาที่สมาชิก
แตละคนแตกตางกัน ครูจะมอบหมายงานใหนักเรียนทุกคนในกลุมทํางานรวมกัน หนาที่ของนักเรียน
จะตองชวยกันทํางาน รับผิดชอบและชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของกลุมหลังจาก
มีการทดสอบแลวครูจะใหการเสริมแรงแกนักเรียนของกลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยเกิน 
 พิมพพันธ เดชคุปต (2544: 6) กลาววาการเรียนแบบรวมมือหมายถึงวิธีสอนแบบหนึ่งโดย
กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็กโดยทีทุกคนมีความ
รับผิดชอบเปนของตนเองและทํางานสวนรวมรวมกันมีปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางานกลุม
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจ อันเปนลักษณะเฉพาะของกลุมรวมมือตามเกณฑที่ครู
ตั้งไว 
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 วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 34) กลาววาการเรียนแบบรวมมือหมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แต
ละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกันโดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริง
ในการเรียนรูและความสําเร็จของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการ
เรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจใหแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวาสมาชิกใน
กลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรู
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม 
 สมเดช บุญประจักษ (2540: 54) ไดสรุปความหมายของการเรียนแบบรวมมือไววา การเรียน
แบบรวมมือเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึ่ง ที่กําหนดใหนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถในการเรียนแตกตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ กลุมละประมาณ 4 คนแบบคละ
ความสามารถเปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คนและเรียนออน 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนมีเปาหมาย
ในการเรียนรวมกัน คือ เกิดการเรียนรูหรือประสบการณความสําเร็จรวมกัน เมื่อกลุมไดรับปญหาทุกคน
ในกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงเหตุผลโตตอบกันหรือสนับสนุนความเห็นกันและกันให
เปนหนาที่ของสมาชิก ในกลุมที่จะชวยใหเขาในงาน ใหทุกคนสามารถอธิบายสิ่งที่ทําและใหเหตุผลได
อยางชัดเจน มีการมอบหมายหนาที่ของสมาชิกในกลุม เชน ประธานเปนผูจัดบันทึก ผูคอยดูแลให
สมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ผูตรวจสอบผลงาน ขณะเดียวกันก็ตองชวยกัน
รับผิดชอบการเรียนรูในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุม โดยการนําผลงานของแตละคนมาอธิบาย 
อภิปราย และลงสรุปรวมกัน เพื่อใหมั่นใจวาสมาชิกกลุมทุกคนเกิดการเรียนรูสามารถที่จะตอบคําถาม
หรืออธิบายงานของกลุมไดทุกขั้นตอนไมจําเพาะในสวนที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น ทั้งนี้ใหทุกคนอยูใน
สภาพที่พรอมจะเสนอผลงานเมื่อถูกสุมใหนําเสนอ ความสําเร็จของกลุมสวนหนึ่งจะประเมินจาก
คาเฉลี่ยคะแนนหรือผลงานของทุกคนในกลุม ฉะนั้น สมาชิกแตละคนในกลุมจะตองรับผิดชอบการเรียนรู
ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุดและเปนหนาที่ๆ จะตองใหความชวยเหลือสมาชิก
ในกลุมใหเกิดการเรียนรูเชนเดียวกัน เพราะคะแนนของแตละคนสงผลตอคาเฉลี่ยชองกลุม อาจกลาว
โดยสรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองเนนใหนักเรียนไดเรียนรู
รวมกัน เกิดการรวมมือรับผิดชอบและชวยเหลือกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและฝกการ
ทํางานรวมกันผูอ่ืน 
 สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการสอนแบบหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และจัดประสบการณการเรียนรูโดยแบงกลุมนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ 
ประมาณ 4-6 คน โดยที่ผูเรียนในกลุมมีระดับความสามารถตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน มีความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทํางานที่มอบหมายดวยกันและมีความรับผิดชอบรวมกัน 
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 1.3 ลักษณะกิจกรรมการสอนแบบรวมมือ 
 มีนักการศึกษาทั้งตางประเทศและในประเทศกลาวถึงลักษณะของการเรียนแบบรวมมือไว 
ดังนี้ 
 จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1991: 10-15) กลาวถึงลักษณะของการเรียน
แบบรวมมือไว 5 ประการดังนี้ 
 1.  การสรางความรูสึกพึ่งพากันและกันทางบวกใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน  Positive 

interdependence) วิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพึ่งพากันจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
มีการพึ่งพากันในดานการไดรับประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน เชน รางวัลหรือคะแนน และ
พึ่งพากันในดานกระบวนการการทํางานเพื่อใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมายโดยมีการกําหนด
บทบาทของแตละคนที่เทาเทียมกันและสัมพันธตอกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ และการแบงงานให
นักเรียนแตละคนในกลุม ใหมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน ถาขาดสมาชิกคนใดจะทําใหงานดําเนินตอไปไมได 
 2. การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางนักเรียน (Face-to-face promotive interaction) 

คือนักเรียนในแตละกลุมจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให
สมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรู และการเรียนรูเหตุผลซ่ึงกันและกัน ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ
การทํางานของตน สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือ สนับสนุนกระตุน สงเสริมและใหกําลังใจกันและกัน
ในการทํางานและการเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุม 

 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกของแตละบุคคล (Individual accountabliy) คือความ

รับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคนโดยตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
ตองรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุม ทุกคนในกลุมจะรูวาใครตองการ
ความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนในเรื่องใด มีการกระตุนกันและกันใหทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สมบูรณมีการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือไม โดยสมาชิกทุกคน
ในกลุมตองมีความมั่นใจและพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลเพื่อเปนการประกันวาสมาชิก
ทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันกับกลุมอยางดีเยี่ยม 

 4.  ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and small group skills) 

การทํางานกลุมยอยจะตองไดรับการฝกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุม เพื่อให
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังนั้นนักเรียนควรจะทําความรูจักกัน เรียนรูลักษณะนสัิย
และสรางความไววางใจตอกันและกัน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผลรูจัก
ติดตอส่ือสารและสามารถตัดสินใจแกปญหา ขอขัดแยงในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 5.  กระบวนการกลุม (Group percess) เปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะ
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ชวยใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได โดยสมาชิกกลุมตอง
ทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนรวมกัน และที่สําคัญ
จะตองมีการประเมินผลงานของกลุม ประเมินกระบวนการทํางานของกลุม ประเมินบทบาทของสมาชิก
กลุมวา สมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนใหดีขึ้นไดอยางไร สมาชิกทุกคนใน
กลุมชวยกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจวาควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร และอยางไร 
ดังนั้นกระบวนการกลุมจะเปนเครื่องมือที่สําคัญนําไปสูความสําเร็จของกลุม 
 คาแกน (Kagan. 1994: 1-11) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือวา ตองมี
โครงสรางที่ชัดเจนโดยมีแนวคิดสําคัญ 6 ประการ สรุปไดดังนี้ 
 1.  เปนกลุม (Team) ซ่ึงเปนกลุมขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปดโอกาสใหทุกคนรวมมือ
อยางเทาเทียมกัน ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่แตกตางกัน 
 2.  มีความตั้งใจ (Willing) เปนความตั้งใจที่รวมมือในการเรียนและทํางาน โดยชวยเหลือกัน
และกันมีการยอมรับซึ่งกันและกัน  
 3.  มีการจัดการ (Management) การจัดการเพื่อใหการทํางานกลุมเปนไปอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
 4. มีทักษะ (Skills) เปนทักษะทางสังคมรวมทั้งทักษะการสื่อความหมาย การชวยสอนและ
การแกปญหาความขัดแยง ซ่ึงทักษะเหลานี้จะชวยใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  มีหลักการสําคัญ 4 ประการ (Basic principles) เปนตัวบงชี้วาเปนการเรียนเปนกลุมหรือ
การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบรวมมือตองมีหลักการ 4 ประการดังนี้ 
  1.  การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) การชวยเหลือ
พึ่งพาและกันเพื่อสูความสําเร็จและตระหนักวาความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จของกลุม 
  2.  ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุมมีบทบาทหนาที่ 
ความรับผิดชอบในการคนควาทํางาน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูในสิ่งที่เรียนเหมือนกันจึงถือวาเปน
ความสําเร็จของกลุม 
  3.  ความเทาเทียมกันในการมีสวนรวม (Equal participation) ทุกคนตองมีสวนรวมใน
การทํางาน ซ่ึงทําไดโดยกําหนดบทบาทของแตละคน 
  4.  การมีปฏิสัมพันธไปพรอมๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคนจะทํางาน 
คิด อาน ฟง ฯลฯ ไปพรอมๆ กัน 
  5.  มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือเปนสิ่งที่ใชเปนคําสั่งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เทคนิคตางๆ จะตองเลือกใชให
ตรงกับเปาหมายที่ตองการแตละเทคนิคนั้นออกแบบไดเหมาะสมกับเปาหมายที่แตกตางกัน 

 คลีย (วรรณทิพา รอดแรงคา. 2540: 101; อางอิงจาก Kley. 1991) นอกจากองคประกอบนี้แลวยังมี
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ลักษณะอื่นที่สามารถบงบอกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนระหวางการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนเปน
กลุมแบบเดิม ซ่ึงเสนอไวดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียน 
เปนกลุมแบบเดิมกับการเรียนแบบรวมมือ คลีย (วรรณทิพา รอดแรงคา. 2540: 101; อางอิงจาก Kley. 

1991) สลาวิน (Slavin. 1995: 12-111) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือไว 6 ประการ 

ดังนี้ 
 1.  เปาหมายของกลุม (Group Goals) หมายถึง กลุมมีเปาหมายรวมกันคือ การยอมรับผลงาน

ของกลุม 

 2.  การรับผิดชอบเปนรายบุคคล (Indidual accountability) หมายถึง ความสําเร็จของกลุม 

ซ่ึงขึ้นกับผลการเรียนรูรายบุคคลของสมาชิกในกลุมและงานพิเศษที่ไดรับผิดชอบเปนรายบุคคลผลงาน
ของการประเมินรายบุคคล จะมีผลตอคะแนนความสําเร็จของกลุม 

 3.  โอกาสในความสําเร็จเทาเทียมกัน (Equal opportunities for success) หมายถึงการที่

นักเรียนไดรับโอกาสที่จะทําคะแนนใหกับกลุมของตนไดเทาเทียมกัน 

 4.  การแขงขันเปนทีม (Team competition) การเรียนแบบรวมมือจะมีการแขงขันระหวาง

ทีม ซ่ึงหมายถึงการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นภายในทีม 

 5.  งานพิเศษ (Task specialization) หมายถึง การออกแบบงานยอยๆ ของแตละกลุมใหนักเรียน

แตละคนรับผิดชอบ ซ่ึงนักเรียนแตละคนจะเกิดความภูมิใจที่ไดชวยเหลือกลุมของตนใหประสบผลสําเร็จ 
ลักษณะงานจะเปนการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีการตรวจสอบความถูกตอง 
 6. การดัดแปลงความตองการของแตละบุคคลใหเหมาะสม (Adaptation to-individual needs) 

หมายถึง การเรียนแบบรวมมือแตละประเภทจะมีบางประเภทไดดัดแปลงการสอนใหเหมาะกับความ
ตองการของแตละบุคคล 

 พิมพพันธ เดชะคุปต (2544: 6) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือไว 6 ขอดังนี ้

 1. องคประกอบของกลุมประกอบดวยผูนํา สมาชิก และกระบวนการกลุม 

 2. สมาชิกมีตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

 3. กลุมประกอบดวยสมาชกิทีม่ีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศคละกัน เชื้อชาตคิละ

กัน 

 4. สมาชิกทุกคนตองมีบทบาทหนาทีชัดเจนและทํางานไปพรอมๆ กัน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคละกัน 

 5.  สมาชิกทุกๆ คนตองมีความรับผิดชอบรวมกัน 

 6.  คะแนนของกลุมคือคะแนนที่ไดจากคะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน 

 ดี ดับเบลยู จอรนสัน และอาร ที จอรนสัน (ขวัญหทัย สมัครคุณ. 2541: 31-33; อางอิงจาก
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D.W. Johnson; & R.T. Johnson. 1990: 55-59) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ ดังนี้ 

 1. ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก ลักษณะสําคัญนี้มาจากหลักการที่วา ทุกคนทําเพื่อ

เปาหมายเดียวกันของกลุมและผลงานของแตละคนก็เปนผลของกลุม ในการเรียนแบบรวมมือสมาชิก
กลุมตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน กลุมจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับทุกคนในกลุม
จะตัองเรียนรูบทเรียนที่ไดรับ และแนใจวาสามชิกทุกคนสามารถเรียนรูบทเรียนนั้น การที่จะแนใจวา
เพื่อนมาชิกจะรับรูบทเรียน ทุกคนตองชวยเหลือกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีลักษณะความสัมพันธ
แบบพึ่งพาอาศัยกัน สมาชิกแตละคนตองยอมรับวางานของคนอื่นก็มีความสําคัญตอตนเองและตอกลุม 
และผลงานของตนเองก็มีความสําคัญตอคนอื่นและตอกลุมดวย 

 2. การปฏิสัมพันธโดยตรงของสมาชิก ลักษณะสําคัญนี้มาจากหลักการที่วา ผลงานที่ดีมาก

จากการใชความสามารถ การสรางสรรคของบุคคลหลายคน เพราะลําพังบุคคลเพียงคนเดียวไมสามารถ
ทํางานทุกอยางสําเร็จ ตองอาศัยการชวยเหลือจากบุคคลอื่น ทํางานรวมกับผูอ่ืน ในการเรียนแบบรวมมือ
ตองเปดโอกาสใหนักเรียนชวยเหลือกัน มีการติดตอฏิสัมพันธกัน โดยตรง มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิด การอธิบายใหเพื่อนไดเกิดการเรียนรู การรับฟงเหตุผลของสมาชิกภายในกลุม 
ปฏิสัมพันธโดยตรงของผูเรียนจะกอใหเกิดผล ดังนี้ 
  2.1 ทําใหเกิดกระบวนการคิด ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ ผู เรียนอธิบาย ใหผู อ่ืนเขาใจ ในการหาคาํตอบ 

การอธิบายการ แกปญหา การอภิปรายถึงธรรมชาติของมโนทัศนของสิ่งที่เรียน การใหความรูแกเพื่อน

เปนการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 

  2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับอิทธิพลทางสังคมที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีการชวยเหลือ

สนับสนุนกัน ทําใหผูเรียนรูเหตุผลของกันและกัน ไดรูปแบบการทํางานทางสังคมรวมกัน 

 จาการศึกษา ลักษณะของการเรียนแบบรวมมือที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ลักษณะของการ
เรียนแบบรวมมือ เปนการเรียนที่แบงเปนกลุมเล็กๆ ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน
ไมวาจะเปนเพศ ความสามารถดานการเรียน ที่ไดมาทํางานรวมกันโดยมีเปาหมายที่จะประสบ
ความสําเร็จรวมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือกันมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุม ที่มีกระบวนการทํางานกลุมเปนลําดับขั้นตอนเพื่อชวยใหการทํางาน
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 1.4  ทฤษฏีและขอตกลงเบื้องตนของการสอนแบบรวมมือ 

 แนวคิดการสอนแบบรวมมือ (Cooperative learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงชวย
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พัฒนาผูเรียนทั้งในดานสติปญญาและดานสังคมทั้งนี้ เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคม ยอมมี
ความสัมพันธอันดีระหวางตนเองกับบุคคลอื่นซึ่งสามารถพัฒนาได โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
เรียนรู นอกจากนี้เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญา ใหเกิดการเรียนรู
จนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดไดโดยมีเพื่อนวัยเดียวกัน กลุมเดียวกันเปนผูคอยแนะนําหรือ
ชวยเหลือ 

 ทั้งนี้ เนื่องจากผูเรียนที่อยูวัยเดียวกันยอมจะมีภาษาสื่อสารเขาใจงายกวาครูผูสอน (สลาวิล. 
1990) เปาหมายและลักษณะของผลผลิตของรูปแบบการสอนแบบรวมแรงรวมใจนั้น สุลัดดา ลอยฟา 
(2537) ไดอธิบายวาการจัดกิจกรรมตองใหความสําคัญตอการพัฒนาทัศนคติและคานิยมในตัวผูเรียนที่
จําเปนทั้งในและนอกหองเรียน การจําลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงคในหองเรียน 
การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดแนวความคิดที่หลากหลายระหวางสมาชิกในกลุม การพัฒนา
พฤติกรรมการแกปญหาอยางมีเหตุผล รวมทั้งการพัฒนาทักษะลักษณะของผูเรียนใหรูจักตนเองและเพิ่ม
คุณคาของตนเอง จากกิจกรรมดังกลาวจะมีผลตอผูเรียน 3 ประการคือ 

 1. ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน (Cognitive knowledge) 

 2. ทักษะทางสังคมโดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน (Sosial skills) 

 3.  การรูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง (Self-esteem) 

 แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน (1990) ซ่ึงกลาววาการเรียนแบบรวมแรง
รวมใจนี้จะชวยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเอง รวมมือกันแกปญหาตางๆ ให
บรรลุผลสําเร็จไดโดยที่สมาชิกในกลุมตระหนักวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นความสําเร็จ
หรือความสําเร็จของกลุม สมาชิกในกลุมจะมีการพูดคุยกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูเรียนจะไดความรู
จากเพื่อนและสิ่งที่เปนผลพลอยไดคือการที่ผูเรียนไดรูสึกถึงคุณคาของตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะวา
ผูเรียนไดมีสวนรวมทํากิจกรรมในกลุม ซ่ึงแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุมและเมื่อ
ประสบผลสําเร็จในการทํางานหรือเนื้อหาวิชาการแลว จะเพิ่มความสนใจในการทํากิจกรรมมากขึ้นซึ่ง
จะเปนผลใหผูเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองในชั้นเรียน นอกจากนี้การสอนแบบรวมแรงรวมใจ ยัง
กอใหเกิดบรรยากาศที่ทําใหผูเรียนไดพูดคุยกัน เปนการชวยใหผูเรียนและเพื่อนเขาใจปญหาชัดเจนขึ้น
แมบางครั้งจะไมสามารถหาคําตอบได แตระดับการติดตามปญหาจะสูงกวาที่ครูเปนผูกําหนดใหผูเรียน
ทําคนเดียว และการถายทอดความคิดการเรียบเรียงถอยคําอธิบายออกมา จะชวยปรับความเขาใจให
ชัดเจนมากขึ้น สําหรับบทบาทของครูเปลี่ยนไปจากเดิมคือ ตองไมถือวาเปนตัวเองเปนผูถายทอดความรู
ในชั้นเรียนคนเดียว แตเปนการสรางสภาพแวดลอม วิธีดําเนินการที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถคนหา
ความรูไดจากการรวมแรงรวมใจ ซ่ึงเกิดจากการกระทําของตนเขาใจใหชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงเกิดจากการ
กระทําของตนเองและจากเพื่อนผูเรียนดวยกัน ทั้งนี้การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ อาจกําหนด
ขอตกลงเบื้องตนดังนี้ (สุลัดดา ลอยฟา. 2537) 
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 1. การสอนแบบรวมมือ จะสรางแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการเรียนรายบุคคลหรือการ
แขงขันความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม จะสรางพลังในทางบวกใหแกกลุม  
 2. สมาชิกแตละคนในกลุมของการสอนแบบรวมมือ จะเรียนจากกันและกันจะพึ่งพากัน
เรียนรู 
 3. การปฏิสัมพันธกันในกลุม นอกจากจะพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนแลว 
ยังพัฒนาทักษะทางสังคมไปในตัวดวย เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนากิจกรรมทางสติปญญาที่เพิ่มพูน
การเรียนรูมากกวาการเรียนการสอนรายบุคคล 
 4. การรวมมือจะเพิ่มพูนความรูในทางบวกตอกันและกันระหวาสมาชิกภายในกลุม ลด
ความรูสึกโดดเดี่ยวและหางเหินในทางตรงขาม จะสรางความสัมพันธและรูสึกที่ดีตอบุคคลอื่น 
 5. การรวมมือจะพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตัวเอง รูจักตนเองจากการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
รวมทั้งจากสิ่งแวดลอมที่ทําใหตระหนักวาตนเองไดรับความยอมรับและเอาใจใสจากสมาชิกคนอื่น
ภายในกลุม 
 6. ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผล จากงานที่
กําหนดใหกลุมรับผิดชอบหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมมือกันทํางานมาก
เทาใดผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการทํางานรวมกันมากขึ้น 
ทักษะทางสังคมที่จําเปนตางๆ สามารถเรียนรูและฝกฝนได เพื่อประสิทธิภาพของการทํางาน 

 1.5   แนวความคิดของการสอนแบบรวมมือ 
 การสอนแบบรวมมือเปนวิธีที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมรวมกันใน
กลุมนักเรียนจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูกับสมาชิกของกลุม และการที่แตละคนมีวัยใกลเคียงกัน
ทําใหสามารถสื่อสารกันไดเปนอยางดี แตการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจที่มีประสิทธิผลนั้นตองมี
รูปแบบหรือมีการจัดระบบอยางดี นักการศึกษาหลายทานไดทําการศึกษาคนควาอยางกวางขวางเพื่อจะ
นํามาใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ รวมทั้งวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร แนวคิดหลักที่จะนําไปสู
การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย 6 ประการ ดังนี้ 
 1. การจัดกลุม กลุมที่จะเรียนรูดวยกันอยางมีประสิทธิผลควรเปนกลุมละ 4 คน ประกอบดวย

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง ปานกลาง คอนขางต่ํา และต่ํา และหญิงชายเทาๆ กัน ในบางกรณีอาจ
จัดกลุมโดยวิธีอ่ืน เชน ในการศึกษาเรื่องลึกเฉพาะ เชน การทําโครงงานวิทยาศาสตร ควรจัดกลุม
นกัเรียนที่มีการสนใจเหมือนกัน หรือจัดกลุมโดยวิธีสุมเพื่อตองการทบทวนความรูและจัดใหอยูในกลุม
เดียวกันประมาณ 6 สัปดาหจึงเปลี่ยนมาจัดกลุมใหม 
 2. อุดมการณ หมายถึง ความมุงมั่นของนักเรียนที่จะรวมงานกัน นักเรียนจะตองมีความ
มุงมั่นที่จะเรียนรูและมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันสิ่งเหลานี้ตองสรางใหเกิดขึ้น
และใหคงไวโดยใหทํากิจกรรมหลากหลาย เชน การสรางความมุงมั่นของกลุมที่จะทํางานรวมกัน การ
สรางความมุงมั่นของชั้นเรียนที่จะชวยกัน 



18 

 3. การจัดการ เพื่อใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพรวมการจัดการของครูและการจัดการของ
นักเรียนภายในกลุม ครูจะตองมีการจัดการที่ดี เพื่อใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จ เชน การ
ควบคุมเวลา การกําหนดสัญญาณใหนักเรียนหยุดทํากิจกรรม ฯลฯ 
 4. ทักษะทางสังคม เปนทักษะในการทํางานรวมกัน มีความสัมพันธทีดีตอกันใหความ
ชวยเหลือกันใหกําลังใจซึ่งกันและกัน รับฟงความคิดเห็นของกันและกัน 
 5.  หลักการพื้นฐาน ไดแก การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมีแนวคิดวา เมื่อเราไดรับ
ประโยชนจากเพื่อน เพื่อนก็จะไดรับประโยชนจากเรา ความสําเร็จของกลุมคือความสําเร็จของแตละคน 
ยอมรับวาแตละคนในกลุมตางมีความสามารถและมีความสําคัญตอกลุม แตละคนมีสาวนในการทํางาน
ใหกลุมสําเร็จ ทุกคนในกลุมตองใหความรวมมือและมีสวนรวม ในงานของกลุมอยางเทาเทียบกันทุก
คนในกลุมตองมีปฏิสัมพันธกันตลอดระยะเวลาที่ทํางานในกลุม 
 6.  โครงสรางของกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรมในการทํางานกลุม ซ่ึงมีหลากหลาย ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปญหาหรือสถานการณที่จะศึกษา ตัวอยางเชน กิจกรรมจับคูสลับกันพูดในหัวขอและในเวลาที่
กําหนด (Timed-pair-share) เชน เมื่อคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟงแลวสลับกันคนละ 1 นาที นักเรียนแต
ละคนในกลุมเขียนแสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกระดาษแผนเดียวกัน แลววนไปเรื่อยๆ (round 

table) จนนักเรียนทุกคนเขียนทั้งหมด แลวนํามาสรุป มอบหมายใหตัวแทนของสมาชิกในกลุมไป
รวมกลุมใหม เรียกวากลุมเชี่ยวชาญ (Expert group) กลุมเชี่ยวชาญนี้จะศึกษาเรื่องยอยที่แบงไวเปน
ตอนในชวงเวลาหนึ่ง แลวกลับมาอธิบายใหสมาชิกในกลุมเดิมฟง (Home group) ในที่สุดนักเรียน
ทั้งหมดจะเรียนรูเรื่องทั้งหมดจากเพื่อน นั่นคือนักเรียนแตละคนใน 1 กลุม ไดรับมอบหมายงานเพียง        
1 ช้ินยอย แตตองตอช้ินยอยใหเต็มรูปแบบ (Jigsaw) นั่นคือตองเรียนรูทั้งเรื่องแลวมีการทดสอบเปน
คะแนนของแตละคน จะเห็นวารูปแบบของกิจกรรมที่จะกระตุนใหนักเรียนเรียนรูโดยรวมมือรวมใจกัน
ทํางานในกลุม ไมวาจะเปนรูปแบบใดนักเรียนจะไดใชความคิดและตองมีการปฏิบัติดวย แลวจะแสดง
ความคิดของตนเองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุมกับเพื่อนตางกลุม การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจจะทําให
นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด ทักษะในการสื่อการ ทักษะทางสังคมรวมทั้งการจัดการ จากแนวคิดที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนดังกลาวมาแลวกิจกรรมสวนใหญภายในหองเรียนจะดําเนินไปดวยตัวของ
นักเรียนเอง โดยครูทําหนาที่เปนผูกระตุนการเรียนรูวางแผนจัดกิจกรรมและจัดหาแหลงขอมูลที่จะให
เกิดการเรียนรู รวมทั้งเปนผูขยายความรูความคิดของนักเรียนใหสมบูรณ คุณครูจึงมีบทบาทสําคัญหลาย
ประการมากกวาเปนผูสอนอยางเดียว จากการวิจัยพบวาการจัดการเรียนในรูปแบบรวมมือรวมใจนี้ ทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนพัฒนากาวหนาขึ้น  
 1.6 ประโยชนของการสอนแบบรวมมือ 
 การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางทําใหนักเรียนไดทํางาน
รวมมือกัน มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน ซ่ึงจะทําใหมีทักษะในการทํางานกลุม ซ่ึงมีนักการศึกษาได
กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไว ดังนี้ 
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 จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1987: 27-30) กลาวถึงประโยชนของการเรียน
แบบรวมมือไว สรุปได 9 ประการ ดังนี้ 
 1.  นักเรียนเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดี จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูดของนักเรียน 
แลวอธิบายใหเพื่อนฟงไดและทําใหเพื่อนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น 
 2.  นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้นการสอนเพื่อน
เปนการสอนแบบตัวตอตัวทําใหนักเรียน ไดรับความเอาใจใสและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 
 3.  นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุม
ดวยนักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตน มีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉล่ียของกลุม ดังนั้นทุกคนตอง
พยายามปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ 
 4.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคมมีเพื่อนรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธีการ
ทํางานเปนกลุม ซ่ึงจะเปนประโยชนมากเมื่อเขาสูระบบการทํางานอันแทจริง 
 5.  นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันนั้นก็ตองมี
การบทบวนกระบวนการทํางานของกลุมเพื่อใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนนของกลุมดีขึ้น 
 6.  นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือหลบไปทอง
หนังสือเฉพาะตน เพราะเขาตองมีหนาที่ตอสังคมดวย 
 7.  ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แตเมื่อทํางานเปนกลุมนักเรียนจะ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดทั้งกลุม คนอื่นๆ อาจจะใหความชวยเหลือบาง ทําให
นักเรียนในกลุมมีความผูกพันกันมากขึ้น บารูดี (Baroody. 1993: 2-102) ไดกลาวถึงประโยชนที่สําคัญ
ของการเรียนแบบรวมมือไว ดังนี้ 
  1. การเรียนแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนเนื้อหาไดดี 
  2. การเรียนแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแกปญหา และการใช
เหตุผล แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหา และชวยใหเกิดการชวยเหลือกันในกลุมเพื่อน 3 แนวทาง 
คือ 
   -  การอภิปรายรวมกันกับเพื่อนในกลุมยอยใหนักเรียนไดแกปญหาโดยคํานึงถึงบุคคล
อ่ืน ซ่ึงชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบปละปรับปรุงแนวคิดและคําตอบ 
   -  ชวยใหเขาใจปญหาของแตละคนในกลุมเนื่องจากพืน้ฐานความรูของแตละคนตางกนั 
   -  นักเรียนเขาใจการแกปญหาจากการทํางานกลุม 

  3. การเรียนแบบรวมมือสงเสริมความมั่นคงในตนเอง 

  4. การเรียนแบบรวมมือสงเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 

 อาเรนดส (Arends. 1994: 345-346) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไวสรุป

ได 5 ประการ คือ 



20 

 1.  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนแบบรวมมือนี้เปนการเรียนที่จัดใหนักเรียนได

รวมมือกันเปนกลุมเล็กประมาณ 2-6 คนเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็น และแสดงออกตลอดจนลงมือกระทําอยางเทา
เทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน นักเรียนที่เกงชวยนักเรียนที่ไมเกง ทําใหนักเรียนที่
เกงมีความรูสึกภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา และชวยใหเขาใจในเรื่องที่ดีขึ้น สวนนักเรียนที่ไมเกงก็จะ
ซาบซึ้งในน้ําใจเพื่อน มีความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากขึ้น จึงงายตอการทํา
ความเขาใจในเรื่องที่เรียน ที่สําคัญในการเรียนแบบรวมมือคือ นักเรียนในกลุมไดรวมกันคิด รวมกัน
ทํางาน จนกระทั่งสามารถหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดได ถือวาเปนการสรางความรูดวยตนเอง ชวยให
ความรูที่ไดรับเปนความรูที่มีความหมายตอนักเรียนอยางแทจริง จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น  
 2.  ดานการปรับปรุงความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนแบบรวมมือเปดโอกาสใหนักเรียน

ที่มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจและเห็น
ใจสมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการยอมรับกันมากขึ้น เกิดความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะสงผลใหมี
ความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนในสังคมมากขึ้น 

 3.  ดานทักษะในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธที่ดีทาง

สังคมการเรียนแบบรวมมือชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนไมมีปญหาในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และสงผลใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ทักษะทางสังคมที่
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดแกความเปนผูนําการสรางความไววางใจกัน การตัดสินใจ การสื่อสาร การ
จัดการกับขอขัดแยง ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุมสมาชิกภายในกลุมเปนตน 

 4.  ดานทักษะการรวมมือกันแกปญหา ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมจะไดรับทําความเขาใจ

ในปญหารวมกัน จากนั้นก็ระดมความคิดชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เมื่อทราบสาเหตุของ
ปญหาสมาชิกในกลุมก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแกปญหาอภิปรายใหเหตุผลซ่ึงกันและกันจน
สามารถตกลงรวมกันไดวา จะเลือกวิธีการใดในการแกปญหาจึงเหมาะสมพรอมกับลงมือรวมกัน
แกปญหาตามขั้นตอนที่กําหนดไว ตลอดจนทําการประเมินกระบวนการแกปญหาของกลุมดวย 
 

 

 5.  ดานการทําใหรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมทุกคน

จะไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน การที่สมาชิกในกลุมยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกดวยกัน 
ยอมทําใหสมาชิกในกลุมนั้นมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดวาตนเองมีคุณคาที่สามารถชวยให
กลุมประสบผลสําเร็จได กรมวิชาการ (2543: 45-46) กลาวถึง ประโยชนที่สําคัญของการเรียนแบบ

รวมมือ สรุปไดดังนี้ 
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  1.  สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุกๆ คนรวมมือในการทํางานกลุมทุกๆ 

คนมีสวนรวมเทาเทียมกันทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน 

  2.  สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทํา

อยางเทาเทียมกัน 

  3.  สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกง ทําให

เด็กเกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา สวนเด็กออนเกิดความซาบซึ้งใจของเพื่อนสมาชิกดวยกัน 

  4.  ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การรวมคิด การระดมความคิด นําขอมูลที่ไดมา

พิจารณารวมกันเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดเปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูลใหมาคิดวิเคราะห
และเกิดการตัดสินใจ 

  5.  สงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหผูเรียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวยอยางมีมนุษย

สัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกันและกัน 

  6.  สงเสริมทักษะการสื่อการ ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดส่ิง

เหลานี้ลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

 กาญจนา คุณารักษ (2541: 69) สมศักดิ์ ขจรชัยกุล (2538: 2) และสุมณฑา พรหมบุญ 

(2541: 38-39) ยังไดกลาวถึงประโยชนและคุณคาของการเรียนแบบรวมมือกันสรุปไดดังนี้ 

 1.  ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ชวยใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางกวางขวางเพราะ

เปนการรวมมือกันเรียนภายในกลุมนักเรียนที่มีความแตกตางกันในเพสและระดับความสามารถทางการ
เรียน ภูมิหลัง นักเรียนภายในกลุมไดเรียนรูพรอมกันแบงบทบาทหนาที่ และแกปญหารวมกัน มีการ
เสนอแนะซักถาม คนควาหาความรูจากแหลงความรูตางๆ และสงเสริมใหฝกการคิดในระดับการ
วิเคราะหการสังเคราะหและการประเมินคา 
 2. ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เปนการชวยเตรียมผุเรียนใหพรอมที่จะเผชิญกับชีวิตจริงเพราะลักษณะของการเรียน 

แบบรวมมือเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเชนเดียวกับการเรียนรูของกลุม

ไดลงมือปฏิบัติทํากิจกรรมกลุม ฝกฝนทักษะการเปนผูนําผูตามและไดเรียนรูส่ิงตางๆ ที่มีความสัมพันธ
สอดคลองกับชีวิตของผูเรียนมากที่สุด 

 4.  ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ชวยใหผูเรียนไดฝกฝนความเปนประชาธิปไตย ฝก

การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ฝกการอยูรวมกันอยางเปนสุข ชวยใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน เพื่อน ครู 
สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติตอไป  
 5.  ผูเรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนานขึ้น มีความสามารถในการใชเหตุผลรักการทํางาน 
และมีใจจดจออยูกับงาน ยินดีใหความรวมมือในเรื่องตางๆ  
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 6. ผูเรียนมีโอกาสฝกษะทางสังคม มีหัวหนากลุม มีผูชวย มีเพื่อนรวมกลุมเปนการเรียนรู 

วิธีการเรียนรูวิธีการทํางานเปนกุมชวยพัฒนาทักษะทางสังคมซึ่งเปนประโยชนมากเมื่อเขาสูระบบการ
ทํางานในชีวิตจริง 
 7. สงเสริมความรูสึกเปนสวนหน่ึงของกลุมการรวมกันเรียนภายในกลุมผูเรียนทุกคนชวยกัน 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ใหความไววางใจกัน มุงมั่นใหงานของกลุมบรรลุเปาหมาย จนเกิดความรูสึกวา
งานตนคือกลุมและงานกลุมคืองานตน 
 8.  สงเสริมใหนักเรียนไดรูจักตนเองและเห็นคุณคาของตนรวมถึงไดรูจักผูอ่ืนและเห็นคุณคา
ของผูอ่ืนดียิ่งขึ้น เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีอัตโนทัศนตอตนเองในทางบวก 
 9. เพิ่มความเต็มใจในการใหความรวมมือกับผูอ่ืน การใหความสนใจในตัวผูอ่ืน และการใช
เวลาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 10. ชวยลดปญหางวินัยในช้ันเรียนเนื่องจากผูเรียนทุกคนไดฝกฝนจนกระทั่งเกิดวินัยในตนเอง
ผูเรียนแตละคนจะไดรับการยอมรับจากครู จากเพื่อน ไดมีสวนนรวมในกิจกรรมตางๆ ทําใหยอมรับ 
ตนเองและผุอ่ืนมีความสุขในการอยูรวมกับเพื่อนๆ ปญหาทางวินัยจึงลดนอยลงและหมดไปในที่สุด 

 11. ผูเรียนเรียนดวยความรู สึกสบายใจมีความเพลิดเพลินบรรลุผลสําเร็จในการเรียน      
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยของผูเรียนทั้งชั้นสูงขึ้น มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงขึ้น การชวยเหลือกัน
ในกลุมเพื่อนทําใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น ทําใหผุเรียนเรียนไดดีขึ้น 
 12. ผ ูเรียนที่เรียนออน มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทํากิจกรรม และประสบความสําเร็จ 
ในการ เรียน สวนผูเรียนที่เรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นเรียนมากขึ้น มีความรูสึกวาตนเอง 
มีหนาที่ตอ เพื่อนรวมกลุม มีหนาที่ตอสังคมมากขึ้น มิใชทํางานเฉพาะของตนเทานั้น รูจักการเปนผูให
มากยิ่งขึ้น 
 จาการศึกษาประโยชนของการเรียนแบบรวมมือสรุปไดวา ประโยชนของการเรียนแบบ
รวมมือตอผูเรียน มีทั้งในดานการมีสวนรวมในการเรียน การมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและการทําใหผูเรียน
รูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม เพราะการเรียนแบบรวมมือในหองเรียนเปนการฝกใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบรวมกัน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รูจักคิด รูจักแกปญหาซ่ึงจะทําใหนักเรียนเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพในการชวยพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
 

 1.7 เทคนิคการสอนแบบรวมมือ 
 เทคนิคการเรียนแบบรวมมือมีอยู 2 แบบคือ เทคนิคที่ใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
เทคนิคที่ไมไดใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน ในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะเลือกใชเทคนิคการสอนแบบ
รวมมือแบบ CIRC ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการอานและเขียน และจัดกิจกรรมเปนทีม 
ซ่ึงตองเราผูเรียนดวยกิจกรรมเสียกอน อาจจะสอดแทรกเนื้อหาในขั้นสอนตอนใดก็ได หรือใชในขั้น
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สรุป ขั้นทบทวน ขั้นวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามที่ครูผูสอนกําหนดเทคนิควิธีเรียนแบบ
รวมมือที่มีลักษณะตางๆ ดังนี้ 
 1.  เทคนิคการพูดเปนคู (Rally robin) เปนเทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือที่นักเรียนแบงเปนกลุม

ยอย แลวครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูด ตอบ แสดงความคิดเห็นเปนคูๆ แตละคูจะผลัดกันพูด และฟง
โดยใชเวลาเทาๆ กัน (Kagan. 1995: 35)  

 2.  เทคนิคการเขียนเปนคู (Rally table) เปนเทคนิคคลายกับการพูดเปนคู ตางกันเพียงแตละคู

ผลัดกันเขียนหรือวาดแทนการพูด (Kagan. 1995: 35)  

 3. เทคนิคการพูดรอบวง (Round table) เปนเทคนิคที่เปดโอกาสใหนักเรียนในกลุมผลัดกันพูด 

ตอบ อธิบาย ซ่ึงเปนการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่กําหนดจนครบ 4 คน (Kagan. 1995: 32-33)    

 4.  เทคนิคการเขียนรองวง (Round table) เปนเทคนิคที่เหมือนกับการพูดรอบวงแตกตางกัน

ที่เนนการเขียนแทนการพูด เมื่อครูถามปญหาหรือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น นักเรียนจะผลัดกัน
เขียนลงในกระดาษที่เตรียมไวทีละคนตามเวลาที่กําหนด (Kagan. 1995: 34-35)  

  5.  เทคนิคการเขียนพรอมกันรอบวง (Simultaneous round table) เทคนิคนี้เหมือนการเขียน

รอบวงแตกตางกันที่เนนใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขียนคําตอบพรอมกัน (Kagan. 1995: 32-33) 

 6.  เทคนิคคูตรวจสอบ (Pairs check) เปนเทคนิคที่ใหสมาชิกในกลุมจับคูกันทํางาน เมื่อ

ไดรับคําถามหรือปญหาจากครู นักเรียนคนหนึ่งจะเปนคนทําและและอีกคนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะ
หลังจากที่ทําขอที่ 1 เสร็จนักเรียนคูนั้นจะสลับหนาที่กัน เมื่อทําเสร็จครบแตละ 2 ขอ แตละคูจะนํา
คําตอบมาและเปลี่ยนและตรวจสอบคําตอบของคูอ่ืน (Kagan. 1995: 32-33)  

 7.  เทคนิครวมกันคิด (Numbered heads togeter) เทคนิคนี้แบงนักเรียนเปนกลุมดวยกลุม

ละ 4 คนที่มีความสามารถคละกัน แตละคนมีหลายเลขประจําตัว แลวครูถามคําถาม หรือมอบหมายงาน
ใหทําแลวใหนักเรียนไดอภิปรายในกลุมยอยจนมั่นใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนเขาใจคําตอบ ครูจึงเรียน
หมายเลขประจําตัวผูเรียน หมายเลขที่ครูเรียกจะเปนผูตอบคําถามดังกลาว (Kagan. 1995: 28-29) 

 8.  เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups) เปนเทคนิคงายๆ โดยใหนักเรียนยืนแถวลําดับภาพ คํา

หรือส่ิงที่ครูกําหนดให เชน ครูใหภาพตางๆ แกนักเรียนแลวใหนักเรียนยืนเรียงลําดับภาพขั้นตอนของ
วงจรชีวิตของแมลง หวงโซอาหาร เปนตน (Kagan. 1995: 25) 

  9.  เทคนิคการแกปญหาดวยจิ๊กซอ (Jigsaw problem solving) เปนเทคนิคที่สมาชิกแตละ

คนคิดคําตอบของตนไว แลวนําคําตอบของแตละคนมารวมกัน เพื่อแกปญหาใหไดคําตอบที่สมบูรณ
เหมาะสมที่สุด (Kagan. 1995: 32-33) 

 10. เทคนิควงกลมซอน (Inside-outside circle) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนนั่งยืนเปนวงกลม

ซอนกัน 2 วง จํานวนเทากัน วงในหัวหนาออกนอก วงนอกหันหนาเขา นักเรียนทีอยูตรงกันจับคูกันเพื่อ
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สัมภาษณซ่ึงกันและกัน หรืออภิปรายปญหารวมกัน จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนคูใหมไปเรื่อยๆ ไม
ซํ้าคูกัน โดยนักเรียนวงนอกและวงในเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันขามกัน (Kagan. 1995: 20-21) 

 11. เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners) เปนเทคนิควิธีที่ครูเสนอปญหา และประกาศมุมตางๆ 

ภายในหองเรียนแทนแตละขอ แลวนักเรียนแตละกลุมยอมเขียนหมายเลขขอที่ชอบมากกวา และเคลื่อน
เขาสูมุมที่เลือกไว นักเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุมตามมุมตางๆ หลังจากนั้นจะเปดโอกาสให
นักเรียนในมุมในมุมหนึ่งอภิปรายเรื่องราวที่ไดศึกษาใหเพื่อนในมุมในมุมอื่นฟง (Kagan. 1995: 20-21) 

 12. เทคนิคการอภิปรายเปนคู (Pair discussion) เปนเทคนิคที่ครูกําหนดหัวขอหรือคําถาม 

แลวใหสมาชิกที่นั่งใกลกันรวมกันคิดและอภิปรายเปนคู (พิมพพันธ เดชะคุปต. 2541: 45; อางอิงจาก 

Kagan. 1995: 35) 

 13. เทคนิคเพื่อนเรียน (Parters) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนในกลุมจับคูเพื่อชวยเหลือนักเรียน

ในบางครั้งคูหนึ่งอาจไปขอคําแนะนํา คําอธิบายจากคูอ่ืนๆ ที่คาดวาจะมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดงักลาว
ดีกวาและเชนเดียวกันเมื่อนักเรียนคูนั้นเกิดความเขาใจที่แจมชัดแลว ก็จะเปนผูถายทอดความรูให
นักเรียนคูอ่ืนๆ ตอไป (อรพรรณ พรสีมา. 2540: 17) 

 14. เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think – pair - sharre) เปนเทคนิคที่เร่ิมจากปญหาที่

ครูผูสอนกําหนดนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับเพื่อนที่
เปนคูจากนั้นจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดี
ที่สุดจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีที่สุด 
จึงนําคําตอบเลาใหเพื่อนทั้งชั้นฟง (พิมพันธ เดชะคุปต. 2541: 41-44; อางอิงจาก Kagan. 1995 : 46-47) 

 15. เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว (Team – pair - solo) เปนเทคนิคที่ครู

กําหนดปญหาหรืองานใหแลวนักเรียนทานรวมกันทั้งกลุมจนงานสําเร็จ จากนั้นจะแยกทํางานเปนคูจน
งานสําเร็จสุดทายนักเรียนแตละคนแยกมาทําเองจนสําเร็จไดดวยตนเอง (พิมพพันธ เดชะคุปต. 2541: 

41-45; อางอิงจาก Kagan. 1995: 10) 

 16. เทคนิคการอภิปรายเปนทีม (Team discussion) เปนเทคนิคที่ครูกําหนดหัวขอหรือคําถาม 

แลวใหนักเรียนทุกคนในกลุมรวมกันระดมความคิด และพูดอภิปรายพรอมกัน (พิมพพันธ เดชะคุปต. 2541: 

45; อางอิงจาก Kagan. 1995: 38) 

 17. เทคนิคโครงงานเปนทีม (Team project) เปนเทคนิคที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตรมาก

เทคนิคนี้เร่ิมจากครูอธิบายโครงงานใหนักเรียนเขาใจกอนและกําหนดเวลา และกําหนดบทบาทที่เทา
เทียมกันของสมาชิกในกลุม และมีการหมุนเวียนบทบาท แจกอุปกรณตางๆ ใหนักเรียนแตละกลุม
รวมกันทําโครงงานที่ไดรับมอบหมาย จากนั้นจะมีการนําเสนอโครงงานของแตละกลุม (Kagan. 1995: 

42-43) 
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 18. เทคนิคสัมภาษณเปนทีม (Team - interview) เปนเทคนิคที่มีการกําหนดหมายเลขของ

สมาชิกแตละคนในกลุม แลวครูผูสอนกําหนดหัวขอและอธิบายหัวขอและอธิบายหัวขอใหนักเรียนทั้ง
ช้ันสุมหมายเลขของนักเรียนในกลุมยืนขึ้นแลวใหเพื่อนๆ รวมทีมเปนผูสัมภาษณและผลัดกันถามโดย
เรียงลําดับเพื่อนใหทุกคนมีสวนรวมเทาๆ กัน เมื่อหมดเวลาตามที่กําหนด คนที่ถูกสัมภาษณนั่นลง และ
นักเรียนหมายเลขตอไปนี้และถูกสัมภาษณหมุนเวียนเชนนี้เร่ือยไปจบครบทุกคน (Kagan. 1995: 40-41) 

 19. เทคนิคบัตรคําชวยจํา (Color-coded co-op cards) เปนเทคนิคที่ฝกใหนักเรียนจําจด

ขอมูลจากการเลนเกมที่ใชบัตรคําถาม บัตรคําตอบ ซ่ึงนักเรียนแตละกลุมที่เตรียมบัตรมาเปนผูถาม และ
มีการใหคะแนนกับกลุมที่ตอบไดถูกตอง (Kagan. 1995: 38) 

 20. เทคนิคการสรางแบบ (Formations) เปนเทคนิคที่ครูผูสอนกําหนดใหวัตถุประสงคหรือ

ส่ิงที่ตองการใหนักเรียนสราง แลวใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและทํางานรวมกันเพื่อสราง
ช้ินงาน หรือสาธิตงานที่ไดรับมอบหมาย เชน ใหนักเรียนสาธิตวาฤดูกาลเกิดขึ้นไดอยางไร สาธิตการ
ทํางานของกังหันลม สรางวงจรของหวงโซอาหาร หรือสายใยอาหาร (Kagan. 1995: 22) 

 21. เทคนิคเกมสงปญหา (Send-a-prolem) เปนเทคนิคที่นักเรียนสนุกกับเกมโดยนักเรียนทุก

คนในกลุมตั้งปญหาดวยตัวเองคนละ 1 คําถามไวดานหนาของบัตรและคําตอบซอนอยูหลังบัตรนักเรียน 
แตละคนในกลุมกําหนดหมายเลขประจําตัว 1-4 เร่ิมแรกนักเรียนหมายเลข 4 สงปญหาของกลุมให
หมายเลข 1 ในกลุมถัดไป ซ่ึงจะเปนผูอานคําถามและตรวจคําตอบสวนสมาชิกคนอื่นในกลุมตอบ
คําถามในขอถัดไปจะหมุนเวียนใหสมาชิกหมายเลขตามลําดับ คือ นักเรียนหมายเลข 2 เปนผูอานคําถาม 
และตรวจคําตอบจนครบทุกคนในกลุม แลวเร่ิมใหมในลักษณะเชนนี้ไปเรื่อยๆ ในรอบตอๆ ไป 
(Kagan. 1995: 36-37)  

 22. เทคนิคแลกเปลี่ยนปญหา (Trade-a-problem) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนแตละคูตั้งคําถาม

เกี่ยวกับหัวขอที่เรียนและเขียนคําตอบเก็บไวจากนั้นใหนักเรียนแตละคูแลกเปลี่ยนคําถามกับเพื่อนคูอ่ืน 
แตละคูจะชวยกันแกปญหาจนเสร็จ แลวนําเปรียบเทียบกับวิธีการแกปญหาของเพื่อนเจาของปญหานั้น 
(Kagan. 1995: 59) 

 

 

 23. เทคนิคแบบเลนเลียนแบบ (Match mine) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนกลุมหนึ่งเรียงวัตถุที่
กําหนดใหเหมือนกัน โดยผลัดกันบอกซึ่งแตละคนจะทําตามคําบอกเทานั้นหามไมให ดูกัน วิธีนี้ใช
ประโยชนในการฝกทักษะดานการสื่อสารใหแกนักเรียนได (Kagan. 1995: 16) 
 24. เทคนิคเครือขายความคิด (Team word  webbing) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนเขียนแนวคิด
หลักและองคประกอบยอยของความคิดหลักพรอมกับแสดงความสัมพันธระหวางความคิดหลักกับ
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องคประกอบยอยบนแผนกระดาษลักษณะแผนภูมิความรู (Kagan. 1995: 36) 
 25. เทคนิครวมกันอานเขียน (Copperative Intergrated Reading and Compossition : CIRC)
เปนเทคนิครวมกันอานเขียน การเขียน และทักษะทางภาษาใชกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โดยเนนหลักสูตรและวิธีการสอน ผูสอนแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมการอานแลว ผูสอนใหผูเรียนจับคู
กัน แลวแตละคูจะถูกกําหนดใหเปนกลุม ที่ประกอบดวยสมาชิกอีกคูหนึ่งที่มาจากกลุมการอานอื่น 
ตัวอยางเชน ในทีมหนึ่งประกอบดวยผูเรียนสองคนที่มาจากกลุมการอานที่เกง และผูเรียนอีกสองคน
ที่มาจากกลุมการอานที่อานออนกวา สวนผูเรียนที่จัดวามีปญหาทางการอาน ก็ใหกระจายกันอยูในทีม
อ่ืน มีกิจกรรมตางๆ จํานวนหลายกิจกรรม ที่จะตองทํางานรวมกันแบบเปนคูๆ อยางไรก็ตาม อีกคูหนึ่งที่
อยูในกลุมเดียวกันสามารถชวยเหลือกันได ผูเรียนในทีมจะใชเวลาสวนใหญทํางานที่เปนอิสระจากผูสอน 
ผูเรียนของกลุม กลุมใดไดคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดไว จะไดรับรางวัล 
 26. โปรแกรม CIRC (Copperative Intergrated Reading and Compossition) คือ โปรแกรม
สําหรับการอาน การเขียนและทักษะทางภาษา (Language arts) ใชกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย โดยเนนี่หลักสูตรและวิธีการสอน โดยการพยายามนําการเรียนรูแบบรวมมือมาใชโปรแกรม CIRC 

พัฒนาขึ้นโดย Mdden, Slavin และ Strvens ในป 1986 นับวาเปนโปรแกรมที่ใหมที่สุดของหลัก
วิธีการเรียนรูเปนทีม ซ่ึงเปนโปรแกรมการเรียนแบบรวมมือที่นาสนใจยิ่ง เนื่องจากเปนโปรแกรมการเรียน
การสอนที่นําการเรียนแบบรวมมือมาใชกับการอานและการเขียนโดยตรง Cire – Reading สําหรับการ
อานนักเรียนไดรับการสอนภายในกลุมการอาน หลังจากนั้นใหนักเรียนแยกออกเปนทีม เพื่อทํางานตาม
กิจกรรมแบบรวมมือ โดยการจับคูกันอาน การทํานายเรื่องที่อาน การสรุปเรื่องใหอีกคนหนึ่งฟง การ
เขียนตอบคําถามจากเรื่อง การฝกสะกดคําศัพท การถอดรหัสและฝกเรื่องคําศัพท นักเรียนทํางานรวมกัน
ในทีมเพื่อใหนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของเรองที่อานได และไดทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความ
เขาใจในการอาน CIRC-Writing / Language Arts สําหรับการเขียน สําหรับการเขียน วิธีการที่ใช
ขึ้นอยูกับรูปแบบของกระบวนการวางแผน (plan) รางตนฉบับ (draft) ทบทวนแกไข (revise) รวบรวม
และลําดับเรื่อง (edit) และพิมพหรือเนื้อหา และกลวิธีของการเขียน CIRC สําหรับการอานและการ
เขียนนั้น โดยปกติแลวจะใชควบคูกันไปดวยกันแตกระนั้นก็สามารถใชโปรแกรมนี้แยกในการสอนอาน 
หรือสอนการเขียนเพียงอยางใดอยางหนึ่งไดโปรแกรมการเรียนแบบรวมมือ มีลักษณะกิจกรรมโดยรวม 
ดังนี้ คือ 

  1. การสอนเริ่มตนจากครู (Teacher Instruction) 

  2. การฝกปฏิบัติภายในทีม (Team Practice) นักเรียนทํางานในกลุมซึ่งมีสมาชิก 4-5 คน 

โดยมีความสามารถแตกตางกัน เรียนรูกันจากที่ครูไดมอบหมายใหโดยการใช Worksheet หรืออุปกรณ

การฝกอื่นๆ ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่เรียน นักเรียนจะไดประเมินเพื่อสมาชิกในกลุมซึ่งกันและกัน 

  3. นักเรียนไดประเมินการเรียนรูของตนเอง (Individual Assessment) ในเร่ืองของ
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ขอความรูหรือทักษะที่เขาไดรับในบทเรียน 

  4. คะแนนจากกระประเมินนักเรียนแตละคน จะรวมเปนคะแนนของทีม (Team Recognition) 

ทีมใดที่ไดคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดไว จะไดรับใบประกาศนียบัตรหรือรางวัลอ่ืนๆ การจัดกลุมนักเรียน 
นักเรียนจะทํางานตามกิจกรรมที่กําหนด ภายในกลุมกรเรียนรูที่มีนักเรียนซึ่งมีความสามารถแตกตางกันใน
กลุมการอานนั้น นักเรียนจะถูกกําหนดใหอยูในกลุมการอานจํานวน 2-3 กลุม ขึ้นอยูกับระดับการอาน

ของเขาโดยครูเปนผูกําหนดใหวา นักเรียนคนใดจัดอยูในกลุมเกง ปานกลาง หรือออน หลังจากการแบง
นักเรียนจับคูกันแลวแตละคู จะถูกกําหนดใหเปนทีม ที่ประกอบดวยสมาชิกอีกคูหนึ่งที่มาจากกลุมการ
อานอื่น ตัวอยางเชน ในทีมหนึ่งประกอบดวยนักเรียนสองคนที่มาจากกลุมการอานที่เกง (Top Reading 

Group) และนักเรียนอีกสองคน ที่มาจากกลุมการอานที่ออนกวา (Low Reading Group) สวนนักเรียนที่จัด

วามีปญหาทางการอาน ก็ใหการกระจายกันอยูในทีมตาง มีกิจกรรมตางๆ จํานวนหลายกิจกรรมที่
จะตองทํางานรวมกันแบบเปนคูๆ แตอยางไรก็ตาม อีกคูหนึ่งที่อยูในทีมเดียวกันสามารถชวยเหลือกัน
ได นักเรียนในทีมจะใชเวลาสวนใหญทํางานที่เปนอิสระจากครู การใหคะแนน คะแนนของนักเรียนได
จากการตอบคําถาม (Quizzes) การแตงประโยค (Composition) และสมุดรายงาน (Book Reports) 

โดยนํามารวมกันเปนคะแนนของทีม ไดแก 
   1. ทีมที่คําคะแนนในทุกกิจกรรมไดถึง 90% ของกิจกรรมที่ไดรับในสัปดาหหนึ่งๆ จะ

ไดรับการประกาศวาเปน “Super Team” และไดรับประกาศนียบัตร 

   2. ทีมที่ไดคะแนน 80 – 90 % ของกิจกรรมที่ไดรับในสัปดาหหนึ่ง  ๆจะไดรับประกาศนียบัตร

ในระดับรองลงมา ขั้นตอนการดําเนินงาน สามารถทําไดตามขั้นตอนในตารางตอไปนี้  
   ขั้นตอน /วิธีการ 

   1.  แจกเรื่องสําหรับอานใหนักเรียนทุกคน ครูแนะนํา คําศัพทใหม ทบทวนคําศัพทเกา 

ใหนักเรียนตั้งจุดประสงคในการอาน 

   2. นักเรียนทุกคนอานเรื่องเองในใจครึ่งเรื่อง 

   3.  จับคูกันผลัดกันอานคนะ 1 วรรค ขณะที่คนหนึ่งอาน อีกคนหนึ่งจะตองคอยตามไป

ดวยเพื่อตรวจดูวาคูของตน อานผิดหรือไม จะไดชวยกันแกไข 
 

   4.  เมื่ออานมาไดคร่ึงเรื่องใหนักเรียนหยุด เขียนบรรยาย ลักษณะของเรื่อง ทํานายเรื่อง

ตอไปวาปญหาจะถูกแกไข อยางไรเขียนลงในกระดาษของตนเอง แลวเขียนตอบเปนผลงานของทีมอีก 
1 ชุด (ทุกคนชวยกัน) 
   5.  นักเรียนอานเองในใจตอจบจบ แลวจับคูผลัดกันอานคนละวรรคจนจบเรื่อง ทีม 1 ชุด 
(ชวยกัน) 
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   6. แจกรายการคําศัพทใหมหรือคําศัพท ใหมหรือคําศัพทยากจากเรื่อ ใหนักเรียนจับคู
กับสมาชิกในทีม ฝกอานออกเสียงจน สามารถอานไดถูกตองและคลองแคลวจับคูกันในทีม 
   7.  แจกรายการคําจากเรื่องที่อานใหนักเรียนเขียนแสดงความหมายของคํา วลี หรือ
เขียนประโยค แสดงความหมายของคํา แตละคํา (ทุกคนชวยกัน) 
   8.  นักเรียนอภิปรายเรื่องที่อานภายในกลุม แลวใหนักเรียน สรุปประเด็นหรือจุดสําคัญ
ของเรื่องกับคูตนโดยใหนักเรียนใชคําพูดของตนเอง แลวใหชวยกันเขียนสรุปเปนผลงานของทีม 1 ชุด 
(ชวยกัน) 
   9.  แจกรายการคําที่เขียนไมสมบูรณ (Disappearing List) ใหนักเรียนผลัดกันถามเพื่อ
สะกดคําใหถูกตอง (ขั้นตอนนี้ ทําการฝก 1 คร้ัง เวน 1 คร้ัง) ทุกคน (ผลัดกันในทีม) 
   10. ใหนักเรียนแตละคนประเมินสมาชิกทุกคนในทีม วาประสบความสําเร็จหรือไม
หลังจากเรียน 2 คร้ังไปแลว นักเรียนจะถูกทดสอบโดยใหเขียนประโยคจากคําศัพทที่กําหนดใหทดสอบ
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และอานรายการคําศัพทแบบออกเสียงใหครูฟง ในขั้นนี้ นักเรียนไม
สามารถชวยเหลือกันได (ประกาศผลทีมยอดเยี่ยมทุกครั้งที่ 2 ของการฝกฝนในแตละสัปดาห) การเรียน
แบบรวมมือสามารถแบงได 2 ประเภท ดังนี้ 

    1. การเรียนแบบรวมมือที่ใชในกิจกรรมการสอนตลอดคาบเรียน หรือตั้งแต 1 คาบเรียน

ขึ้นไป วิธีการหรือเทคนิคเหลานี้มีลักษณะการจัดกิจกรรมแตกตางกัน ซ่ึง แตละเทคนิคไดออกแบบ
เหมาะสมกับการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม การแบงกลุมแบบกลุมคละสัมฤทธิ์ การจัดแบบกลุมการสอน
เปนกลุมยอยหรือรายบุคคล โปรแกรมการรวมมือในการอานละเขียน (Cooperative Intergrated Reading 

and Composition) เทคนิคการเรียนรวมกัน (Learning Together) การเรียนแบบวงจร การเรียนรู 

(Circle of Learning) เทคนิคการเรียนแบบรวมมือรวมกลุม 

   2. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่ใชในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรม การเรียนการ
สอนแตละคาบ คือ ใชในขั้นนําสูบทเรียน ขั้นสอน โดยสอดแทรกในขั้นตอนใดๆ ของการสอน ขั้น
ทบทวน หรือขั้นวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่ง โดยมีลักษณะที่สําคัญ คือ เปนวิธีที่ใชเวลาชวงสั้น
ประมาณ  5-10 นาที จนถึง 1 คาบเรียน ซ่ึงสวนใหญเปนรูปแบบที่พัฒนาโดย คาแกน (Kagan) เทคนิค
เหลานี้ ไดแก เทคนิคการพูดเปนคู เทคนิคการเขียนเปนคู เทคนิคการพูดรอบวง เทคนิคการเขียนรอบวง 
เทคนิคการเขียนพรอมกันรอบวง เทคนิคคูตรวจสอบ เทคนิครวมกันคิด เทคนิคการเรียงแถว เทคนิคการ
แกปญหาดวยจิ๊กซอ เทคนิควงกลมซอน เทคนิคแบบมุมสนทนา เทคนิคการอภิปรายเปนคู เทคนิคการ
อภิปรายเปนทีมเทคนิคโครงงานเปนทีม เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด เทคนิคบัตรคําชวยจํา 
เทคนิคการสรางแบบเทคนิคเกมสงปญหา เทคนิคแลกเปลี่ยนปญหา เทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิคแบบเลน
เลียนแบบ เทคนิคเครือขายความคิด เทคนิคการทํางานเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว เทคนิคสัมภาษณ
เปนทีม 
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 การสอนโดยใชกิจกรรม CIRC (Cooperative Intergrated Reading and Composition)  
 ปรีชา นามพล (2545) รูปแบบการสอน CIRC พัฒนาโดยมิดเดน สลาวิน และสตีเวนส 
คณะอาจารยมหาวิทยาลัย John Hopkins สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1896 CIRC เปนโปรแกรมที่
คอนขางใหม ของวิธีการเรียนรูแบบเปนทีมของนักเรียน 
 สําหรับการอาน นักเรียนจะไดรับการสอนภายในกลุมการอาน หลังจากนั้นใหแยกออกเปน
ทีมเพื่อทํางานตามกิจกรรมแบบรวมมือ โดยจับคูกันอาน การทํานายเรื่องที่อาน สรุปเรื่องที่อานใหเพื่อน
อีกคนฟง ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน ฝกสะกดคําและฝกเรื่องคําศัพท ฝกการทํางานเปนกลุม ใหนักเรียน
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานและฝกทักษะอื่นๆที่เกี่ยวกับความเขาใจในการอาน 
 สําหรับการการเขียนขึ้นอยูกับรูปแบบกระบวนการเขียน ใชรูปแบบเปนกลุมเหมือนการอาน 
โดยนักเรียนจะรวมกันวางแผนรางฉบับ ทบทวนแกไข รวบรวม ลําดับเรื่อง พิมพหรือแสดงผลงาน โดย
ครูจะเปนผูแนะนําเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง รูปแบบและกลวิธีในการเขียน 
 การทดสอบยอย จะทดสอบตอเมื่อสมาชิกทุกคนในทีมมีความพรอมเสียกอน รางวัลสําหรับ
ทีมก็คือ ใบประกาศนียบัตร โดยจะขึ้นอยูกับคาเฉลี่ยของสมาชิกในทีมทุกคนที่ไดจากการทํากิจกรรมตางๆ 
ในการอานและเขียน  
 กิจกรรมการเรียนแบบ CIRC จะใชกิจกรรมการอานควบคูกับการเขียน โดยปกติแลวจะใช
สอนควบคูกันไปเปนสวนใหญ แตก็สามารถใชโปรแกรมนี้แยกในการสอนอาน หรือสอนเขียนเพียง
อยางใดอยางหนึ่งก็ได 
 สุนทรี คนเที่ยง (2544) (ปรีชา นามพล. 2545; อางอิงจาก สุนทรี คนเที่ยง. 2545) ไดกลาววาการจัด
กิจกรรมแบบ CIRC วามี 4 ขั้นตอนคือ 

 1.  นําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับเรื่องใหม 
 2.  ขั้นฝกเปนกลุม ฝกโดยมีครูควบคุมและฝกแบบอิสระ 

 3.  ขั้นทดสอบเรื่องที่เรียนใชเวลาประมาณ 15-20 นาที โดยทดสอบรายบุคคล 

 4.  ขั้นตระหนักถึงความสําเร็จในกลุมเพื่อช้ีใหเห็นคุณคาของความรวมมือ 

 พิมพพันธ เดชะคุปต (2544) (ปรีชา นามพล. 2545; อางอิงจาก พิมพพันธ เดชะคุปต. 2544) ได
กลาววาการจัดกิจกรรมแบบ CIRC ก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning Method) แตใชเทคนิคการสอนอานควบคูกับการสอนเขียน ซ่ึงเทคนิคการเรียนแบบรวมมือนี้
สามารถแบงโดยใชเวลาเปนเกณฑได 2 ประเภท ดังนี้ 

 1.  เทคนิคการเรียนแบบรวมมือใชในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแตละคาบ เชน อาจใชตอนนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป ขั้นประเมินผล ซ่ึงใชเวลาในชวงสั้นๆ 
ประมาณ 5-10 นาที 

 2.  เทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่ใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือตลอดคาบเรียน
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หรือตั้งแต 1 คาบเรียนขึ้นไป ปยวรรณ ศิริรัตน (2543) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือใชเทคนิค 

CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 

  1.  การเตรียมเนื้อหา จัดเนื้อหาตามระดับความสามารถของผูเรียน 

  2.  การจัดนักเรียนเขากลุมการอาน แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คนประกอบดวย 

นักเรียนเกง 2 คน นักเรียนออน 2 คน (ครูอาจจะมีการจัดกลุมใหม เมื่อเรียนครบ 4-6 สัปดาห)  

  3.  ขั้นฝกทํางานเปนกลุม 

 3. ใหนักเรียนในกลุมรับผิดชอบในการทํางานโดยรวมมือกันมีเด็กเกงชวยเด็กออนในดาน

การอานและการเขียน 

 ขั้นประเมินการเรียนรู 
 ครูสังเกตการทํางานรวมกันของนักเรียน วาสามารถทําความเขาใจกับเรื่องที่อานโดยการเขียน
สรุปเรื่องและนํามาเลาถายทอดไดอยางถูกตองหรือไมหลังจากเรียนจบแลว นักเรียนจะไดรับการทดสอบ
เปนรายบุคคลแลวนําคะแนนของแตละคนมารวมเปนคะแนนของกลุม 

 ขั้นตระหนักถึงความสําเร็จของกลุม 

 เกียรติบัตรหรือคําชมแกกลุมที่ทําคะแนนไดถึงเกณฑที่กําหนด เพื่อเปนการชี้ใหเห็นคุณคา
ของความรวมมือและความสําเร็จของกลุม 

 ขจรศักดิ์ สุนลี (2545) ไดกลาวถึงวิธีสอนแบบ CIRC วามี 3 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 นําเสนอบทเรียนตอชั้นเรียน 

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยการแจงจุดประสงคในการเรียนใหนักเรียนทราบและทบทวน
เนื้อหาการเรียนไปแลวหรือคําศัพทเกา แนะนําเนื้อหาการเรียนหรือคําศัพทใหม ตลอดจนอธิบาย
วิธีการเรียน เกณฑที่ทุกคนตองทําได รวมถึงการทําแบบทดสอบเมื่อจบบทเรียนแตละบท 

 ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมการอานในกลุม ดังนี้ 
 กิจกรรมพื้นฐาน เปนกิจกรรมที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบัติตาม ประกอบดวยกิจกรรมฝกอาน
กับเพื่อน การอานออกเสียงคํา การใหความหมายของคํา และกิจกรรมการสรุปเรื่อง 
 กิจกรรมการสอนอานจับใจความ เมื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปไดระยะหนึ่ง 
ครูจะจัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะการอานจับใจความกับนักเรียนโดยตรง มีขั้นตอนดังนี้ 
 - ครูเสนอเรื่องที่จะใหอาน 

 - ปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

 - ปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล 

 - การตรวจสอบจากเพื่อน 

 - ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม 
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 - ประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล 

 ในกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง จะทําการวัดผลและประเมินผลโดยใชการซักถามสนทนา 
การอานออกเสียงคํา การสรุปใจความสําคัญของเรื่อง การทดสอบความเขาใจเนื้อเร่ือง และในรอบ
สัปดาหจะนําคะแนนทุกกิจกรรมของนักเรียนทุกคนมารวมเปนคะแนนของกลุม กลาวคือ กลุมใดที่ทํา
คะแนนไดถึงเกณฑ รอยละ 90 ขึ้นไป จะไดรับการประกาศใหเปนกลุมยอดเยี่ยม “Super Teams” และ

ไดรับใบประกาศเกียรติบัตรและกลุมที่ทําคะแนนไดถึงเกณฑรอยละ 80 คะแนน จะไดรับการประกาศให

เปนกลุมเกง (Great Team) และไดรับใบประกาศเกียรติบัตรที่รองลงมา 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ CIRC (Cooperative Intergreted Reading and 

Compositive) CIRC ประกอบดวยกิจกรรม 3 ประการ คือ กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมการสอนจับ

ใจความโดยตรง และกิจกรรมผสมผสานระหวางการเขียน การใชภาษาในแตละกิจกรรมเหลานี้ 
นักเรียนจะเรียนและทํางานในกลุมยอยของตน ในกิจกรรมจะมีลํากับขั้นตอนของบุคคล ลักษณะที่
สําคัญของ CIRC มีดังตอไปนี้ 

 1.  กลุมการอาน นักเรียนจะถูกแบงออกเปนกลุมยอย ตามระดับความสามารถในการอาน

ประมาณ 2-3 กลุม  

 2.  การจัดกลุมยอย ในแตละกลุมการอานนักเรียนจะจับคูกัน จากนั้นแตละคูจะถูกกําหนดให

เขากลุมยอย กลาวคือสมาชิกในกลุมยอยจะประกอบไปดวยสมาชิกจากกลุมอานกลุมละ 2 คน (ถากลุมการ

อานมี 3 คนกลุมยอยจะมีสมาชิก 6 คน) กิจกรรมสวนใหญที่ทําในกลุมยอยมักจะถูกใหเปนคูๆใน

ขณะเดียวกันจะมี 1 คู ที่กําลังเรียนการอานจากครูในกลุมการอานของตนในเวลาสวนมาก 

 3.  กิจกรรมพื้นฐานครูกําหนดเรื่องหรือใหนักเรียนในกลุมอาน โดยแตละกลุมอภิปรายตาม

ความสามารถของแตละกลุมทุกๆ วัน วันละ 20 นาที ในการสอนครูจะกําหนดวัตถุประสงคในการอาน 

แนะนําคําศัพทใหมทบทวนคําศัพทเดิม อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อาน กิจกรรมแตละขั้นตอนปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
  1.  แนะนําศัพทใหม สาธิตความหมายของคํา นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทหลายๆครั้งจน

คลอง อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาน เนนทักษะการทํานายหรือคาดการณลวงหนา รวมทั้งระบุปญหาใน
เร่ืองจากนั้นรับชุดเอกสารรายบุคคลทํากิจกรรมตางๆ ในกลุมยอยของตน เชน  
 

  2.  กิจกรรมการอานเพื่อนคูกลุม (Partner Reading) โดยอานเรื่องที่กําหนดใหในใจ

จากนั้นผลัดเปลี่ยนการอานออกเสียงกับเพื่อนคูกลุม ยอหนาตอยอหนา คนที่ฟงจะคอยแกไขเมื่ออาน
ผิดพลาดครูคอยตรวจสอบโดยเดินไปมารอบๆ และฟงการอานของนักเรียน 
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  3.  กิจกรรมการฝกไวยากรณในเรื่องที่อานและการเขียนสัมพันธกับนักเรียนจะตองตอบ

คําถามที่เตรียมไวในชุดประกอบการสอนที่ถามเกี่ยวกับไวยากรณที่ปรากฏในเรื่องที่อาน เมื่อนักเรียน
อานเรื่องไดคร่ึงหนึ่งจะถูกสั่งใหหยุดแลวใหระบุตัวละครในเรื่อง สถานที่และสิ่งแวดลอม ปญหาที่
เกิดขึ้นในเรื่องรวมถึงการทํานายวาปญหาจะเกิดขึ้นอีกอยางไรสุดทายจะเปนคําถามเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมด
และใหนักเรียนเขียนเรื่องที่อานประมาณ 2-3 ยอหนา อาจเขียนเรื่องคลายกันแตตอนจบแตกตางกันไป

เปนตน 

  4.  กิจกรรมการอานออกเสียงคําศัพท คําศัพทใหมหรือคําศัพทที่ยากในเรื่องจะถูกกําหนด

ไว นักเรียนจะตองอานออกเสียงคําศัพทเหลานั้นใหถูกตองและรวดเร็วโดยใหนักเรียนฝกอานออกเสียง
กับเพื่อนคูกลุม โดยผลัดกันอานออกเสียงคําศัพทเหลานั้นใหถูกตองและรวดเร็วและถูกตอง 
  5. กิจกรรมความเขาใจความหมายคําศัพทจากคําศัพทใหมทั้งหมดในเรื่องที่อาน นักเรียน

จะตองหาความหมายจากพจนานุกรมแลวแตประโยคโดยใชคําศัพทดังกลาว 

   1. กิจกรรมเลาเรื่องหลังการอานเรื่องในกลุมการอานของตน ในกลุมยอยนักเรียน
จะตองกลับมาเลาเรื่องยอที่ตนไดอานใหเพื่อนคูกลุมของตนฟงในกลุมยอย 

   2. กิจกรรมการสะกดคํา ในกลุมยอยนักเรียนจะทดสอบเพื่อนคูกลุมของตนเกี่ยวกับ

การสะกดคําโดยใหเขียนรายชื่อคําศัพทที่ยังสะกดไมได ทดสอบงานกระทั่งไมมีรายช่ือคําที่สะกดไมได
เลยการตรวจสอบของเพื่อนคูกลุม (Partner Checking) หลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมตางๆที่กําหนด

ไวในเอกสารประกอบแลว นักเรียนจะตองใหเพื่อนคูกลุมเซ็นชื่อกํากับไวแตละวัน จํานวนกิจกรรมที่
นักเรียนทําเสร็จครบถวนจะถูกระบุไว แตอยางไรก็ตามนักเรียนสามารถทํากิจกรรมตามความสามารถ
ของตนเองอาจทํากิจกรรมเสร็จกอนกําหนดโดยใชเวลาที่เหลืออานหนังสือตามความสนใจได 
    1.  การทดสอบยอย (Test) หลังจากเรียนไปได 3 คาบ นักเรียนจะตองทําการ

ทดสอบยอยเกี่ยวกับเรื่องที่อานโดยใหสรางประโยคดวยคําศัพทที่กําหนดให และอานออกเสียงคําศัพท
เพื่อนในกลุมไมอนุญาตใหชวยเหลือกันไดคะแนนการประเมินผลจาการเขียนเรื่องที่สัมพันธกันจะเปน
องคประกอบที่สําคัญตอคะแนนของกลุมในแตละสัปดาห 
    2.  การสอนอานจับใจความโดยตรง ในแตละสัปดาหครูจะใชเวลา 1 วันสอนการ

อานจับใจความโดยตรงใหแกนักเรียนโดยมุงพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียน เชน บอก
ใจความสําคัญของเรื่อง การสรุปอางอิงหลังการสอนแตละบทเรียน หรือการเลนเกมเปนกลุมยอยในชุด
คําถามแรก จากนั้นใหแตละคูตอบคําถามอภิปรายปญหาในชุดที่ 2 

    3. การผสมผสานระหวางการใชภาษาและการเขียนในชั่วโมง การใชภาษานกัเรยีนจะ

ทํางานเปนกลุมยอยโดยใชทักษะในการใชภาษาเปนเครื่องมือ เพื่อนําไปสูกิจกรรมการเขียน เชน 
นักเรียนจะเขียนคําขยายในบทเรียนการเขียนบรรยายหรือเรียนการใชเครื่องหมาย วรรคตอน ในการ
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เขียนเรื่องในรูปแบบการสนทนาโตตอบกัน เปนการพัฒนาการเขียนจากการสอนแนวคิด การวางโครง
เร่ือง การปรับปรุงแกไขใหม จากนั้นจัดพิมพงานในรูปของกลุมยอย 

    4. รายงานการอานหนังสือตามความสนใจ นักเรียนจะถูกกําหนดใหอานหนังสือ

จากรายชื่อหนังสือที่กําหนดใหอยางนอยวันละ 20 นาที ทุกครั้งผูปกครองจะตองลงลายมือช่ือกํากับใน

แบบฟอรมที่กําหนดใหเพื่อเปนหลักฐานวานักเรียนไดปฏิบัติจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการสอนโดยการรวมมือกับนักเรียนเรียนรูตามวิธีของ CIRC 
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แผนภูมิแบบจําลองของการสอนอานจับใจความดวยวิธีแบบ CIRC 
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แผนภูมิจําลองแบบการสอนภาษาดวยวิธีแบบ CIRC 
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 บททดสอบของครูกับการเรียนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรมแบบ CIRC 

 ปรีชา นามพล (2545) ไดกลาววาการเรียนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรม CIRC มีผลใหบทบาท
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ของครูเปลี่ยนจากผูใหความรูมาเปนผูแนะนําชี้แจง นอกจากจะขี้แจงเกี่ยวกับความรูตางๆ ที่นักเรียนจะ
ไดรับโดยตรงแลว ยังตองขี้แจงถึงบทบาทหนาที่ทักษะกระบวนการทํางานโดยกิจกรรมการเรียนแบบนี้
มีประโยชนตอการทํางานในชีวิตจริงมาก ซ่ึงบทบาทของครูมีดังนี้ 
 1.  เปนผูตัดสินใจ  
 ความรูและทักษะที่นักเรียนจะไดเรียนรวมกันหรือปฏิบัติในกลุมรวมกันเนื่องจากนักเรียน
มักจะขาดทักษะการรวมมือกัน ครูเปนผูพิจารณาขนาดของกลุมวาควรมีสมาชิกจํานวนเทาใด จึงจะให
การใชทักษะรวมมือมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปกติแลวขนาดสมาชิกที่พอเหมาะอยูในระหวาง 2-4 คน

 จัดกลุมนักเรียนที่มีสมาชิกหลากหลายความสามารถจะเปนกลุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่ง
ครูอาจสุมเลือกใหนักเรียนเขากลุมหรือเลือกเขากลุมเองตามความเหมาะสมก็ได 
 จัดเตรียมหองเรียนโตะเกาอี้ในหองเรียน ควรอยูในสภาพที่สะดวกตอการเคลื่อนยายเพื่อการ
จัดเปนกลุมเล็กๆ ไดงาย วางแผนเพื่อเตรียมอุปกรณเครื่องมือแหลงขอมูลความรูใหนักเรียนไดศึกษาหา
ความรูกําหนดบทบาทหนาที่แกนักเรียนภายในกลุม เชน เปนผูอาน ผูบันทึก ผูตรวจสอบ ผูรายงาน 
ผูจัดการเครื่องมือหรือบทบาทเปนผูสนับสนุนใหกําลังใจสมาชิกในกลุมผูตรวจสอบความเขาใจ เปนตน 

 2. วางแผนการสอน 

  2.1 อธิบายลักษณะของาน เตรียมนักเรียนโดยการสอนวิธีการใชอุปกรณหรือเครื่องมือที่

นักเรียนตองการทราบและครูแนใจวานักเรียนเขาใจจริงๆ วาจะตองทําอะไรในกลุม ซ่ึงอาจรวมไปถึง
การอธิบายวัตถุประสงคของบทเรียน การนิยามความคิดรวบยอด การอธิบายลําดับการบวนการให
ตัวอยางและการถามคําถาม 

  2.2 ใหนักเรียนเกิดความตระหนักวาการรวมมือกันทํางานในกลุมทุกคนจะชวยใหงาน

นั้นสําเร็จลงไดดีและรวดเร็วโดยบางครั้งอาจตองกําหนดเปาหมายรวมกัน เชน ใหนักเรียนรูวิธีการใช
เครื่องมือนําไปสอนในกลุมใหทราบจัดแบงใหมีความรับผิดชอบเปนรายบุคคล 

 จัดใหมีการทํางานรวมมือกันระหวางกลุมแตละกลุมมีการตรวจสอบกันเองและชวยเหลือ
กลุมอื่น และใหรางวัลชมเชยเมื่อสมาชิกทั้งชั้นเรียนทํางานไดดี 
 อธิบายเกณฑประเมินความสําเร็จ การทํางานควรใชการประเมินแบบอิงเกณฑมากกวาการ
ประเมินแบบอิงกลุม ควรอธิบายการประเมินการทํางานกลุมใหชัดเจน 

 ระบุพฤติกรรมที่ตองการ การที่ครูระบุพฤติกรรมที่ตองการไดมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหนักเรียน
สามารถปฏิบัติไดมาก เชน ครูคาดหวังที่จะเห็นทุกๆ คนรวมมือกันทํางานสนับสนุนกัน ใหกําลังใจกัน
รับฟงความคิดเห็นกันเปนตน 

 สอนทักษะการเรียนรูรวมกัน หลังจากที่นักเรียนคุนเคยกับการทํางานเปนกลุมแลวครูเลือก
ทักษะการเรียนรูรวมกันมา 1 ทักษะที่ทั้งกลุมตองการจะเรียนรู ช้ีใหเห็นความจําเปนที่จะตองเรียนรู

ทักษะนั้นๆ ใหคํานิยาม ใหนักเรียนบอกวลีที่สามารถบอกไดเมื่อใชทักษะนั้นสังเกต และใหคําชมเมื่อมี
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การใชทักษะจนกระทั่งนักเรียนทําไดอยางอัตโนมัติ จากนั้นสอนทักษะที่ 2 ตอไป การใหกําลังใจ

ตรวจสอบความเขาใจ ถามเพื่อใหความชวยเหลือหรือใหคําตอบ 

 3.  เปนผูใหคําแนะนํา / ผูวิจารณท่ีแทรกอยูในกลุม 

  3.1 เตรียมปฏิสัมพันธโดยตรงแกกลุม และตองคอยสังเกตใหนักเรียนและตองคอยให

นักเรียนสรุปผลทุกครั้งประโยชนที่ไดจากการที่กลุมเรียนแบบรวมมือข้ึนอยูกับแบบปฏิสัมพันธและ
การพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของนักเรียนในกลุม 

  ใหคําแนะนําคําวิจารณพฤติกรรมนักเรียน ขณะที่นักเรียนกําลังทํางาน ครูตองเดินไปดู
รอบๆ วานักเรียนเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมายและใหอุปกรณไดถูกตองหรือไมพรอมใหคําวิจารณ
ยอนกลับและเสริมแรงทันทีทันใด รวมทั้งใหการชมเชยในการใชทักษะกลุมใหความชวยเหลือถา
นักเรียนมีปญหาในการทํางาน ครูสามารถอธิบายหรือสอนใหมหรือสอนในสิ่งที่ตองการทราบ 

  เขาไปมีบทบาทในกลุมเพื่อสอนทักษะการเรียนรูรวมกัน ถาหากพบวานักเรียนมีปญหา
การมีปฏิสัมพันธกลุม ครูอาจจะแนะนํากระบวนการ ที่จะทําใหการทํางานกลุมมีประสิทธิภาพได เชน 
อาจใหนักเรียนบอกวาการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเปนอยางไร ถานักเรียนกําลังปฏิบัติทักษะ
นั้น ครูคอยจดพฤติกรรมนั้นวาไดยินไดเห็นทักษะนั้นบอยครั้งเพียงไร อาจแบงการสังเกตนั้นใหแกกลุม
เปนผูบันทึกเองก็ได 
 4. ประเมินผลและการดําเนินการ 

 ประเมินการเรียนรูของนักเรียน โดยประเมินวานักเรียนทํางานสําเร็จไดเพียงไร และใหขอมูล
ยอนกลับอีกทีที่ประเมินกระบวนการทํางานกลุมเพื่อการปรับปรุงแกไข มีการวิเคราะหกลุม การดําเนิน 

การดีอยางไร การประเมินการทํางานของนักเรียนทั้งรายบุคคลเปนกลุมเล็กหรือทั้งชั้นเรียน เชน อาจจะ
เร่ิมตนการใหกลุมบอกสิ่งที่ดีในวันนี้มาเพียง  อยางและสิ่งที่ทําใหดียิ่งขึ้นสําหรับวันรุงขึ้นเปนตน 

 เมื่อนักเรียนเขารวมกิจกรรมในกลุมยอยแลว นักเรียนจะเรียนรวมกันเปนผูดําเนินการสราง
องคประกอบความรูดวยตัวนักเรียนเอง เริมตั้งแตการแบงหนาที รวมกันคิด รวมกันอภิปราย วิเคราะห
สรุปผล โดยครูมีหนาที่เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใหเทานั้นคือเปนผูกําหนดเนื้อหา กําหนดขั้นตอน
รูปแบบการเรียน การจัดกลุมผูเรียนและการประเมินผลซึ่งครูผูสอนควรลดบทบาทลงเพื่อใหนักเรียนได
มีบทบาทในการกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 

 

 ขั้นตอนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC  

 พูลศรี กิจเฉลา (2545) ไดใหรายละเอียดของขั้นตอนการสอนไวดังนี้ 

 1. ขั้นเตรียม 

      แจงจุดประสงคของการทํากิจกรรมรวมกันและการฝกทักษะพื้นฐานจําเปนสําหรับการทํา
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กิจกรรมกลุมอธิบายการทํางานกลุมการแบงงานกันเปนกลุมรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายรับฟง
เร่ืองและความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุมรวมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกในกลุมแบง
นักเรียนออกเปนกลุมๆละ 4 คน ใหมีนักเรียนที่เกง ปานกลาง และออน โดยใชอัตราสวน 1: 2 : 1 โดย

พิจารณาจากคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียนนักเรียนชวยกันตั้งชื่อกลุม และเขียนลงในเอกสารที่
กําหนดให           
 2. ขั้นทํากิจกรรม 

      นําเขาสูบทเรียน โดยการสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อานนําเสนอโดยใชส่ือ ที่
สอดคลองกับเนื้อเร่ือง เพื่อชวยเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับความรูที่จะเรียนใหม 
 3. ขั้นทํากิจกรรม 

      นักเรียนทุกคนในทีมอานเรื่องตามที่กําหนดไวในใบงานครึ่งเรื่องจับคูในทีมสรุปใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน โดยสรุปจากประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนาของเรื่อง ตั้งชื่อเร่ือง วิจารณ
แนวคิดของเรื่องกับคูของตนเอง นํามาสรุปเปนสํานวนภาษาของตนเองเขียนลงในใบงาน 1 ชุดสนทนา

และอภิปรายกับกลุมยอย4คนแลวชวยกันเขียนสรุปเปนผลงานของทีม1ชุดทุกคนชวยกันแตงเรื่องตอน

จบโดยใชวิธีเขียนรอบวงและรวมกันเขียนเปนผลงานของทีม 1 ชุดนักเรียนจับคูในทีม อานเรื่องที่

กําหนดใหจนจบนักเรียนจําคํายากในเรื่อง ตามรายการที่กําหนดจับคูในทีม ผลัดกันแปลความหมาย
ตีความและฝกเขียนคําที่มักเขียนผิด 

 4. สรุปและประเมินผล 

      สมาชิกในกลุมแบงงานเพื่อเสนอชื่อเร่ือง สรุปใจความสําคัญ แนวคิด และวิจารณหนาชั้น
เรียนสมาชิกกลุมอื่นๆ รวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น โดยครูชวยปรับสํานวนภาษาและแกไข
ขอบกพรองที่พบ พรอมทั้งติชมใหกําลังใจแกสมาชิกในกลุมนักเรียนแตละกลุมทําการประเมินผลการ
ทํางานของกลุมโดยใชแบบสังเกตที่กําหนดให 
 นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบยอยเมื่อจบเนื้อหาแตละบทเรียนครูบอกผลการประเมินเมื่อ
นักเรียนผานเกณฑที่กําหนด ครูกลาวชมเชยผูที่ผานเกณฑและใหกําลังใจแกผูที่ยังไมผานเกณฑ 
 1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมแบบรวมมือ 

 จากผลการวิจัยพบวา โปรแกรมรวมมือในการอานและการเรียน (Pooperative Reading 

and Composition : CIRC) ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในดานการเขียน การอานและความสนใจ

การเรียนภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู ดังนี้ 
 พูลศรี กิจเฉลา (2532) การศึกษาความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียนภาษาไทยและ

ความสนใจในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 2 ที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรม

แบบการสอนแบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครูพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการสอน
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แบบ CIRC กับนักเรียนที ่ไดรับการสอนตามคู มือครูมีความเขาใจในการอานภาษาไทยมี

ความสามารถในการเขียนภาษาไทย มีความสนใจในการเรียนภาษาไทยตางๆ กันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05, .01 และ .05 ตามลําดับ 

 ปรีชา นามพล (2540) ความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใชกิจกรรม CIRC กับการสอนตามคูมือครูพบวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมแบบ CIRC มีความสามารถดานการเขียนภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร

สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อัจฉราพร ทรัพยแกว (2536: 85) ไดศึกษาผลของการมีสวนรวมในกระบวนการปฏิสัมพันธ

กลุมตอพัฒนาการดานทักษะการคิดยางมีวิจารณญาณในหองเรียนแบบรวมมือในวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ มีคะแนนทักษะการคิด

อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 อนุสรณ สุชาตานนท (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ

บุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ

กับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใหผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา

นักเรียนกลุมทดลองมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนเรียน
แบบรวมมือกันทํางานนั้น มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งตนเองและกลุม มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
สูงกวาการเรียนการสอนตามปกติเพราะนักเรียนมีการถายทอดความรูใหแกกันและกันจากการทํา
กิจกรรมรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนตามคูมือคร ู

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525: 1) ใหความหมายวา คูมือครู คือเอกสารสําหรับชวย
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ใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนอยางลึกซึ้ง และชัดเจน ตลอดจนทราบแนว
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพในคูมือครู กรมวิชาการ (2525: 5) ไดอธิบายรายละเอียดไววา ประกอบดวย 

 1. คําแนะนําการใชหลักสูตร และหนังสือแบบเรียน 

 2. จุดประสงคในการใชคูมือครู เรียบเรียงขึ้นเพื่อใหครูใชในการเรียนการสอนไดสะดวก 
โดยช้ีแจงและคลี่คลายความหมายทุกตอนที่เนื้อหาซับซอนเกินไปใหเขาใจแจมชัด 

 3. เนื้อหาสาระประกอบดวยคํานํา คําชี้แจงในการใชคูมือครูในแตละบทเรียน ซ่ึงจะมีโครงสราง

เหมือนกัน คือ ประกอบดวยจุดประสงคทั่วไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหาสาระโดยสรุป เนื้อหา
ประกอบขอเสนอแนะวิธีสอนและการจัดกิจกรรมสื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล หนังสืออาน
ประกอบและหนังสืออุเทศ  
 4. วิธีการใชคูมือครู ครูควรใชคูมือประกอบการสอนโดยตลอด จะทําใหการสอนดําเนินไป

โดยสะดวกยิ่งขึ้น กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2526: ก-ข) ไดช้ีแจงการใชคูมือครูไวดังนี้ 

  1. ผูสอนควรอานขอสังเขปเนื้อความในตอนตนของคูมือครูใหตลอดเสียกอนแลวจึงทํา

ความเขาใจในรายละเอียดที่กลาวในหนังสือเรียนตอไป เพราะการทําสังเขปไมไดเรียงไปตามขอความที่
กลาวตามยอหนาในหนังสือเรียน บางตอนในหนังสือมีแยกเปนขอๆอยางละเอียดอยูแลว ในขอสังเขป
อาจจะรวมขอยอยๆ 2-3 ขอ เปนขอสังเขปขอเดียว ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจเปนสําคัญ ครูจึงควรอาน 

  2.  คูมือสําหรับแตละบท มักมีคําชี้แจงเนื้อความสําคัญของบทเรียน ในหนังสือเรียนอาจมี 
ตัวอยางเพิ่มเติมจากที่มีไวแลวในหนังสือเรียนนั้น บางบทอาจเห็นวาเนื้อความชัดเจนแลว ก็ใหมีตวัอยาง
เพิ่มเติมอีกตามปกติจะมีขอเสนอแนะการสอนประจําบท แตละขอเสนอไมใชขอกําหนดใหกระทํา
ดังนั้นเมื่อครูอานขอเสนอแนะแลว ถาครูคิดวิธีของตนเองและปรับปรุงหรือดัดแปลงใหเหมาะสมกับ
สภาพโรงเรียนหรือทองถ่ินเปนการสมควร 

  3. สําหรับบางบทมีความรูเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือไปจากหนังสือเรียน โดยมุงหวังที่จะให

ครู ไดใชประโยชนใหเกิดแกตนเอง หรือถาโรงเรียนใดมีนักเรียนบางกลุมหรือบางคนมีศักยภาพสูง ครู
อาจเพิ่มเติมความรูใหแกนักเรียนก็ได การเสริมความรูยอมไมถือเกณฑที่วาจะตองใหคนรูเฉพาะที่มีใน
หนังสือหรือมีในคูมือครู การเสริมความรูใหแกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงใหกวางขวาง หรือลึกซึ้งยิ่งขึ้น
จากแหลงวิทยาการใดหรือกลวิธีใดก็ได 
 

 

 การสอนตามคูมือครูจะประสบผลสําเร็จไดถาหากครูไดศึกษาและทําความเขาใจการใชคูมือ
ครูละเอียดถ่ีถวน รูจักยืดหยุน นําไปใชใหเหมาะสมกับนักเรียนและทองถ่ิน สวนประกอบของคูมือครู 
ซ่ึงไดจากกรมวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1. จุดประสงคของการสอน 

 2. ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 
 3. ขอเสนอแนะในการสอน 

 4. ความรูประกอบการสอน 

 5. หนังสืออานประกอบ 

      คําแนะนําทั่วไปสําหรับครู กรมวิชาการ (2536: 1-12) ไดเสนอแนะกลวิธีการสอนภาษาไทย

ดังนี้ 
 1.  ควรมีการทดสอบนักเรียนกอนที่จะเริ่มสอน เพราะครูจะไดทราบสมรรถภาพของนักเรียน

กอนที่จะเริ่มสอน โดยแยกออกเปนทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

 2.  เนื้อหาแตละบทมีการตัดตอนมาจากหนังสือเร่ืองยาวที่เปนวรรณกรรมซึ่งไดรับการยกยอง

จึงควรที่นักเรียนจะพึงอานใหจบจนเปนที่เขาใจ ช้ีใหเห็นคุณคาในดานความรู ขอคิดเหน็ และดานศลิปะ
การใชถอยคํา 
 3. การอานเรื่องที่ตัดตอนจากหนังสือเร่ืองยาว เชน นิยาย หรือ บทความ ควรใชเกณฑในการอานให

เหมาะสมกับเรื่องที่อาน ครูควรทราบวานิทาน นิยาย บทความ หรือที่อานใชโวหารอะไร หรือเร่ืองที่
อานใชโวหารอะไร สําหรับนักเรียนอาจจะใหเพียงผิวเผิน ไมจําเปนตองใหนักเรียนจดจํามาก ยกเวน
โวหารเดนๆ อาจจะยกตัวอยางฟงบาง 
 4.  เลือกฝกทักษะที่ฝกไดยาก เชน ทักษะการอานในใจ เปนทักษะที่ตองอาศัยการฝกฝนให

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ตองอาศัยเวลายาวนาน นักเรียนไมสามารถฝกไดดวยตนเอง จําตองฝกจากครู
เทานั้น  
 5.  ครูควรใชแบบฝกหัดตามจุดมุงหมายที่กําหนดให หรือตามความตองการที่จะฝก เชน การ

ทําแบบฝกหัด จะเปนการฝกความจํา  
 6.  การสอนจําตองคํานึงอยูเสมอวา ในชวงตนๆ การสอนจะดําเนินไปอยางชาๆ แตภายหลัง

จะรวดเร็วขึ้น ไมตองกังวลวาจะสอนไมทัน เมื่อนักเรียนเกิดความชํานาญ ก็จะปรับตัวใหคลองแคลว
มากกวาเดิม 

 7.  ตองคํานึงถึงศักยภาพ คือ ความสามารถของนักเรียนซึ่งมีในตัวของนักเรียน ถาถูกยั่วยุ จึง

จะนํามาใชและสมรรถภาพ คือ ความสามารถเฉพาะดานที่ปรากฏใหเห็นวิธีการพัฒนาสมรรถภาพ คือ 
ตองใหนักเรียนประกอบกิจกรรม เชน นักเรียนที่มีสมรรถภาพสูง ชวยนักเรียนที่มีสมรรถภาพต่ํา  
 8. ควรมีการแบงกลุมนักเรียนเพื่อการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดการทํางานรวมกันและ

เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 9.  การฝกทักษะควรมีการฝกทั้งที่บานและที่โรงเรียน เพราะนักเรียนจะไดเกิดความแมนยํา
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ใชเวลาใหเกิดประโยชนสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสรางความสัมพันธอันดีของนักเรียนกับ
ผูปกครอง โดยผูปกครองอาจมีสวนชวยเหลือในการทําการบาน 

 10. งานที่นักเรียนทําเปนการบาน ควรมีลักษณะคือ ใหคัดลอกบทกลอน ใหหาความหมาย

คําศัพทในเรื่องที่สอน ทําแบบฝกหัดทายบท ใหเขียนงานตางๆ เชน ยอความ แตงบทรอยกลองเปนตน 

 11.  รวบรวมคําศัพทไวทายบท เรียงตามตัวอักษร จะไดเปนการฝกคนหาคําที่เรียงตาม

ตัวอักษรดวยความชํานาญทีละนอย และเห็นคุณคาการจําตัวอักษร จาก ก – ฮ วามีความสําคัญและครู

ควรใหนักเรียนใชพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และอธิบายวิธีการใชดวย 

 12. ครูควรแนะนําใหนักเรียนอาน ประวัติผูแตง จะอานเมื่อจบแลวหรือกลางๆ บทก็ได 

ประวัติผูแตงมักเกี่ยวโยงกับเรื่องที่เขียน ไมจําเปนตองทองจํา  
 13.  ครูควรทําแผนการสอน และควรไดประชุมปรึกษากันในสวนวิธีการสอน แลวแตกลุม

ของโรงเรียนจะใช  

 14.  ครูควรทดสอบหลังสิ้นสุดบทเรียน 

 15.  ส่ือการสอนควรพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับบทเรียนและจุดประสงค 

 16.  ครูควรพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ซ่ึงตองสัมพันธกับบทเรียน และมีประโยชนกับ

นักเรียนใหมากที่สุด 
 17.  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ครูผูสอนตองเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคสําหรับวิธีสอนที่จะชวยใหผูเรียนนําสํานวนไปใชไดอยางถูกตองนั้น 
ไดมีผูเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษาของชาติใหความเห็นเปน 2 แนวทาง คือ แนวทาง
แรกมีความเห็นวา ครูควรจะสอนอานและเขียนวรรณคดีโดยการสอดแทรกการคิด วิเคราะห เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําวัฒนธรรมไปใชคาดเดาสํานวนในขอความที่พบ และแนวคิดที่ 2 เสนอแนะวา ครูควร
จะสอนใหผูเรียน คาดเดาความหมายของศัพทและสํานวนจากบริบท (Context) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาคนควาและทดลองสอนคําศัพทและบทรอยกรองภาษาไทยโดยสอดแทรกวัฒนธรรมและโดยให
คาดเดาความหมายของคําศัพทและสํานวนจากบริบทเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียน เมื่อเรียนโดยวิธีการทั้ง 2 นี้ ซ่ึงผลจากการศึกษาคนควา จะเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย ในสวนที่เกี่ยวกับการสอนวรรณคดีไทยเพื่อหาทางแกปญหาของ
นักเรียนไทยดังกลาวแลวขางตนการแบงเนื้อหาวิชาเปนหนวยการเรียน ควรจัดใหเปนเอกเทศไมควร
แบงเปนหนวยยอย อีกทั้งเนื้อหาควรใหจบในเรื่องๆ ไปในแตละหนวยการเรียน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก
ครูผูสอน ในการเตรียมแผนการสอนใหจบในแตละคาบ สะดวกแกนักเรียนในการเรียน การฝก ทักษะ 
แลวไดทดสอบยอยทันที ควรจัดครูที่สอนอยูในระดับชั้นเดียวกันรวมกันสอนโดยใชวิชาการสอนแบบ
รอบคูเฉพาะครูที่สอนอยูในระดับเดียวกันซึ่งจะชวยเหลือกันไดมากทั้งเวลาเรียนของวิชาภาษาไทย 
ทั้งหมดอาจเอื้อตอกันและกันได เวลาที่ใชในการสอนซอมเสริม เพื่อแกไขขอบกพรอง ควรไปตกลง
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รวมกันกับฝายจัดตารางสอนของโรงเรียนลวงหนา ใหจัดชั่วโมงซอมเสริม สัปดาหละ 1-2 คร้ัง ใหแก
ครูผูใชวิธีการสอนแบบรอบรูในแตละภาคเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงซ้ําซอน แลเพื่อชวยเหลือครูเร่ือง
การใชเวลาในการสอนแบบรอบรู 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 200) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ
การเรียนรูจากการฝกอบรมหรือการสอน 
 อัจฉรา สุขารมณ  และอรพินทร ชูชม (2530: 10) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา 
(Achievement) หมายถึง ความสําเร็จที่ไดจากการทํางาน ที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่งซึ่งอาจ
เปนผลมาจากการทํา ที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปน
ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ (Not tosting procedures) เชน จากการ
สังเกตหรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรด ที่ไดมาจากโรงเรียน (School grade) ซึ่งตอง
อาศัยกรรมวิธีซับซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ่งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (Puablished Achiement Test)  
 ไพศาล หวังพานิช (2533: 209) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล อันเกิด
จากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม 
หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ (Level-of 

Accomplishment) ของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไหร มีความสามารถชิ้นใดซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ 
ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอนคือ  
 1. การวัดดวยการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของ
ผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียน ไดแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปแบบกระทําจริงหรือใหออกมาเปน
ผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พละศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบจึงตองวัดโดยใชขอสอบปฏิบัติ 
(Performance Test)  
 

 2. การวัดดวยเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถที่เกี ่ยวกับเนื้อหาวิชา (Content)     

อันเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดโดย
ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test)  
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 วรรณี โสมประยูร (2537: 262) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง

ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนเกิดการเรียนรูซ่ึงพัฒนาขึ้นหลังจากไดรับการอบรมสั่งสอน
และฝกฝนโดยตรง 
 ภพ เลาหไพบูลย (2537: 295) ไดใหความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด จากที่ไมเคยกระทําไดหรือกระทําไดนอยกอนที่
จะมาเรียนรูซ่ึงเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได 
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือทักษะซึ่งเกิด
จากการทํางานที่ประสานกัน และตองอาศัยความหมายอยางมาก ทั้งองคประกอบดานสติปญญา และ
องคประกอบที่ไมใชสติปญญา แสดงออกในรูปแบบของความสําเร็จ สามารถวัดไดโดยการใช
แบบทดสอบ หรือคะแนนที่ครูให 
 3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 210) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

ไวดังนี้ 
 1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง (Teacher – Made Test) ครูผูสอนจัดสรางขึ้น เพื่อวัด

ความกาวหนาของนักเรียนภายหลังจากไดมีการสอนไประยะหนึ่งแลวโดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้ 
จะใชเฉพาะภายในกลุมนักเรียนที่ครูผูออกขอสอบเปนผูสอนจะไมนําไปใชกับนักเรียนกลุมอื่น ทั้งนี้ 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบนักเรียนมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายของนักเรียนมากนอย
เพียงใดและจะนําผลการสอนนี้ใชทั้งปรับปรุงซอมเสริมการเรียนการสอนกับนําไปใชตัดสอบผลการ
เรียนของนักเรียนดวยตัวอยางแบบทดสอบที่ครูใชในการสอบปลายภาค หรือปลายป หรือเมื่อส้ินสุด
การเรียนการสอนในแตละบทแตละตอนนั้นเอง 
 2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เปนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เชนเดียวกับ

แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเองแตมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการเรียนดานตางๆ ของนักเรียนที่ตาง
กลุมกัน บุญชม ศรีสะอาด (2532: 8-9) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1.  แบบทดสอบแบบอางอิงเกณฑ หมายถึง แบบทดสอบสรางขึ้นตามจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมมีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินวา ผูเรียนมีความรูตามเกณฑที่กําหนด
ไวหรือไม การวัดเพื่อใหตรงตามจุดประสงคซ่ึงเปนหัวใจของขอสอบในการทดสอบประเภทนี้ 
 

  2.  แบบทดสอบอางอิง หมายถึง แบบทดสอบที่สรางเพื่อวัดใหครอบคลุมหลักสูตร สราง

ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถจําแนกผูเรียนตามความเกงออนได การรายงานผลการสอบอาศัย
คะแนนมาตรฐานซึ่งเปนคะแนนที่สามารถวัดไดที่แสดงสถานะภาพความสามารถของบุคคล เมื่อ
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เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใชกลุมเปรียบเทียบ 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536: 146 – 147) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได

เปน  2 พวก คือ 

 1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้นซึ่งเปนขอคําถามเกี่ยวกับ

ความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองตรงไหนจะไดสอนซอม
เสริม หรือเปนการวัดความพรอมที่จะไดเรียนในบทเรียนใหมขึ้นอยูกับความตองการของครู 
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบนี้ สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาหรือจาก

ครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดสอบคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดี จึงสรางเกณฑปกติของ
แบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่องใดๆ ก็
ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอน บอกวิธีสอนและยังมีมาตรฐานในดานการแปล
คะแนนดวยทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกัน
เปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลว จะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามวัดไดซ่ึงควร
วัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังนี้ 
 - ความรูความเขาใจ 

 - ความเขาใจ 

 - การนําไปใช 
 - การวิเคราะห 
 - การสังเคราะห 
 จากที่กลาวมาพอสรุปประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได คือ 

 1. เปนแบบทดสอบของครู หรือแบบทดสอบมาตรฐาน 

 2. เปนแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือแบบทดสอบอิงกลุม 

 3. เปนลักษณะการวัดดานปฏิบัติหรือการวัดดานเนื้อหา 
 3.3 องคประกอบทีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ไดใหคําอธิบายไวดังตอไปนี้
 เพรสคอตต (Prescott. 1961: 14-16) ไดใชความรูทางดานชีววิทยา สังคมวิทยาจิตวิทยา และ

การแพทย  ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน  สรุปผลการศึกษาวา 
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดังนี้ 
 

 1. องคประกอบทางรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกายสุขภาพขอบกพรองทาง

กายและบุคลิกภาพทาทาง 
 2. องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดา มารดาความสัมพันธของบิดากับลูก 
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มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกัน และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 

 3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณีความเปนอยูของ

ครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และฐานะทางบาน 

 4. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจเจตคติของนักเรียนตอ

การเรียน 

 5. องคประกอบของการปรับตวัแสดงออกทางอารมณขององคประกอบตางๆ ที่มีผลตอระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยนําเอาครู นักเรียน และหลักสูตรมาเปนองคประกอบสําคัญ
โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นกัเรียนไดรับ 

 จากอิทธิพลที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาวแลวขางตน พอที่จะสรุปไดวาผลกระทบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายองคประกอบดวยกัน แตละที่เกิดขึ้นโดนตรงนั้นไดแกวิธีการสอนของ
ครูและกิจกรรมการเรียนแบบการสอนที่คูเปนผูจัดขึ้น 

 3.4 กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525: 21 - 30) ไดกลาวถึง ขั้นตอนของกระบวนการสราง

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาถึงจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช
การวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบทดสอบอยางไรจําเปนตองรูสึกเสียกอนวาเราจะนํา
แบบทดสอบไปใชเพื่อทําอะไร หรือตองทราบจุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชนั้นเองโดย
หลักการแลวการนําแบบทดสอบไปใชจะสัมพันธอยูกับการสอน เชน การสอนเพื่อตรวจสอบความรู
เดิมจะสอบกอนการทําการสอนการสอบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและวินิจฉัยขอบกพรอง จะ
สอบในระหวางการดําเนินการสอน และการสอน เพื่อสรุปผลการเรียนจะสอบหลังการเรียนเสร็จสิ้นทั้ง
หมดแลวดังนั้น จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช อาจจําแนกเปน 4 จุดประสงคดังนี้ 

 1.  ใชตรวจสอบความรูเดิม จะทําการสอบกอนที่จะเริ่มตนสอนเพื่อพิจารณา 

      1.1 นักเรียนมีความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนเพียงพอหรือไม 

      1.2 นักเรียนมีความรูเนื้อหาที่จะสอบหรือไม 

 2.  ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 3.  ใชวินิจฉัยผูเรียน  

 4.  ใชสรุปผลการเรียน 

 เนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด 

 เนื้อหาวิชา และพฤติกรรมที่ตองการวัด ก็คือเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการทําการสอน 

 การวิเคราะหหลักสูตร 
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 การวิเคราะหหลักสูตรเปนกระบวนการในการจําแนกแยกในวิชานั้นๆ มีหัวขอเนื้อหาสาระที่
สําคัญอะไรบางมีจุดประสงคที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ดังนั้น การวิเคราะหหลักสูตร จึง
ประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 

 1. การวิเคราะหเนื้อหาวิชา 

 2. การวิเคราะหจุดประสงค 
 การวิเคราะหเนื้อหาวิชา 
 การวิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนการจําแนก หรือจัดหมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอสําคัญ โดย
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
 1. รวมรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหนังสือหลักสูตรและคูมือครู 

 2. เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด 

 3. ยุบพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน 

 4. นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว 
 ขั้นท่ี 2 การตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ 

 เมื่อวางแผนการสรางแบบทดสอบโดยการสรางเปนตารางวิเคราะหหลักสูตรเรียบรอยแลว
ตองตระเตรียมงาน และเขียนขอสอบตอไป 

 ขั้นท่ี 3 การทดลองสอบ 

 เมื่อเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยก็นําไปทดสองสอบ 

 ขั้นท่ี 4 การประเมินผลแบบทดสอบ 

 การประเมินผลแบบทดลอง เปนการตรวจสอบวาแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไมโดยพิจารณา
ตามคูณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบซึ่งมีอยู 10 ประการ คือ 

 1. ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวในจุดประสงคและ
ตามที่ทําการสอบจริง 
 2. ความเชื่อมั่น หมายถึง แบบทดสอบใหผลสอบสอดคลองตรงกันทุกครั้ง 
 3. อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันได กลาวคือ คนเกงจะ
ตอบถูก คนออนจะตอบผิด 

 4. ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกทั่วไปแลวความยากงายที่เหมาะสมจํามี

จํานวนครึ่งหนึ่งตอบถูก 

 5. ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามที่ชัดเจน และการใหคะแนนชัดเจน 

 6. ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจน และการใหคะแนนชัดเจน 

 7. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชนั้นประหยัดเวลาการสราง การดําเนินการสอบ 
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การตรวจใหคะแนนแตใหผลการสอบถูกตอง 
 8. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบครองตามจุดประสงคและเนื้อหามี

สัดสวนจํานวนขอสอบสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 7. ยอมรับสวนตาง หมายถึง การเห็นใจซึ่งกันและกัน 

 8. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบไดกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอในการ

ตอบขอสอบจนเสร็จ 

 อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาววา การสรางขอสอบที่เปนระบบมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. การระบุจํานวนจุดมุงหมายในการทดสอบ 

 2. การระบุเนื้อหาใหชัดเจน 

 3. การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 

 4. การทําน้ําหนัก 

 5. การกําหนดเวลาสอบ 

 6. การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 

 7. การเขียนขอสอบ 

 8. การตรวจสอบขอเขียนที่เขียนขึ้น และการทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
 3.5 ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 เชินชี่ และดอกบิน (สุริยัน แสงแกว. 2535: 23 – 25; อางอิงจาก Chauncey; & Dobbin. 

1963: 63 - 67) กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว 5 ประการ ดังนี้ 

 1. เพื่อดูระดับพัฒนาการ 

 2. ใชเปนประโยชนในการแนะแนวนักเรียน 

 3. เพื่อประโยชนในการวางแผนสรางหลักสูตรตอไปนี้ 
 4. เพื่อใชในการคัดเลือกและเลื่อนชั้น 

 5. เพื่อใชเปรียบเทียบความสามารถในการสอนของครูในโรงเรียนเดียวกันหรือเปรียบเทียบ
ระหวางโรงเรียน 

 จากเอกสาร สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประโยชน คือ ใชในการแนะแนวและดู
พัฒนาการของนักเรียน เพื่อสรางหลักสูตรตอไป 
 
 

 3.6 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดความรูเนื้อหาวิชา ผูประเมินตองมีการวางแผน



50 

ในการสรางที่เปนระแบบ มีความรู ในดานเนื้อหา เขียนขอคําถามที่ตรงประเด็น ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพแตละขอได ดังที่ อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวการสรางขอสอบที่เปนระบบ

นั้นมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. จุดมุงหมายในการทดสอบ 

 2. การระบุเนื้อหาใหชัดเจน 

 3. การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 

 4. การทําน้ําหนัก 

 5. การกําหนดเวลาสอบ 

 6. การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 

 7. การเขียนขอสอบ 

 8. การตรวจสอบขอสอบที่เขียนขึ้น 

 9. การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 

 ในการกําหนดจุดประสงคเพื่อเขียนขอคําถามกับพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียนนั้น ไดมีนักวิชาการกลาว ดังนี้ 
 1. ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือการทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว โดยตรง
ในชั้นนี้รวมถึง การระลึกถึงขอมูล การยอความแตกตางๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฏีจากตํารา ดังนั้น ช้ัน
ความรูความจําจึงจัดไดวา เปนขั้นต่ําสุด 

 2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่ไดเรียนหรืออาจ
แปลความจากตัวเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในชั้นนี้ ถือวาเปนชั้นที่สูงกวาการทองจํา
ตามปกติอีกชั้นหนึ่ง 
 3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาความรูที่ไดเรียนมาแลวไปใชในสถานการณใหม 

ดังนั้น ในชั้นนี้ จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎมโนทัศนหลักสําคัญวิธีการนําเอาไปใช การเรียนรู
ในชั้นนี้ถือวา นักเรียนจะตองมีความสนใจในเนื้อหาเปนอยางดีเสียกอนจึงจะนําความรูไปใชได ดังนั้น 
จึงจัดอันดับความใหสูงกวาความเขาใจ 

 4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเปนองคประกอบยอยๆ 

หาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้น ตลอดหลักการสําคัญตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของการเรียนรูช้ัน
นี้ ถือวาสูงกวาการนําเอาไปใชและตองเขาใจทั้งเนื้อหาและโครงสรางของบทเรียน 
 

 5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะเอาสวนยอยๆ มาประกอกันเปนสิ่งใหมๆ มา

ประกอบกันเปนสิ่งใหม การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐานการ
แกปญหาที่ยากๆ การเรียนรูในระดับนี้ เปนการเนน พฤติกรรมที่สรางสรรค ในอันที่จะสรางแนวคิด
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หรือแผนใหมๆ ขึ้นมา ดังนั้น การสังเคราะหเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหนึ่ง 
 6. การประเมิน หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาตางๆ ไมวาจะเปนการพูด 

นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูเกณฑที่แนนอน เกณฑ
ดังกลาวอาจเปนสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นเอง หรือนํามาจากที่อ่ืนก็ได การเรียนรูในขั้นนี้ ถือวาเปนการเรียนรู
ขั้นสูงสุดความรูที่ควรจํา 
  1.  ความรู ความจํา 

  2.  ความเขาใจ 

  3.  กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

  4.  การนําเอาความรูและทักษะกระบวนการไปใช 

 3.7 ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การเรียนรูที่เราผานมาสามารถตรวจสอบไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ แตวา การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีหลายลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 ไพศาล หวังพานิช (2523: 137) ไดแบงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุงหมายและ

ลักษณะวิชาที่สอน สามารถวัดได 2 แบบ คือ 

 1.  การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความสามารถในดานการปฏิบัติหรือทักษะการเรียน

โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถรูปการกระทําจริงใหเปนผลงานการวัดแบบนี้ตองใชขอ
ภาคปฏิบัติ 
 2.  การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถดานเนื้อหาวิชาซึ่งเปนประสบการณ

เรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใช “ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์”  

 ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2536: 146 - 147) ไดแบงบททดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดเปน 

2 พวก คือ 

 การทดสดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูสรางขึ้นซึ่ง เปนขอคําถามความรูเกี่ยวกับ
ความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองตรงไหน จะไดสอนซอม
เสริม หรือเปนการวัดความพรอมที่จะไดเรียนในบทใหม ขึ้นอยูกับความตองการของครู 
 1. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา

หรือจากครูผูสอนวิชานั้น แตวาผานการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งมีคุณภาพดีจึงสรางเกณฑ
ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักการ เปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียนการสอน
ในเรื่องใดๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบบอกวิธีสอบและยังมีมาตรฐานในดาน
การแปลคะแนนดวย ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอความ
เหมือนกันเปนคําถามที่วัดเนื้อหา และพฤติกรรมที่สอนไป จะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามวัดได 
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ซ่ึงควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังนี้ 
  1. ความรูความจํา 
  2. ความเขาใจ 

  3. การนําไปใช 

  4. การวิเคราะห 

  5. การสังเคราะห 

  6. การประเมินคา 

 บุญชม ศรีสะอาด (2535: 8-9) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้นตามจุดประสงค เชิงพฤติกรรม มี

คะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินวา ผูเรียนมีความรูตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม การวัด
เพื่อใหตรงจุดประสงคซ่ึงเปนหัวใจของขอสอบในการทําแบบทดสอบประเภทนี้ 
 2.  แบบทดสอบแบบอิงกลุม หมายถึง แบบทดสอบที่สรางขึ้น 

 3. ลักษณะเปนแบบทดสอบของครู หรือ แบบทดสอบมาตรฐาน 

 4. มีลักษณะเปนแบบทดสอบอิงเกณฑ หรือ แบบทดสอบอิงกลุม 

 5. มีลักษณะการวัดดานปฏิบัติหรือการวัดดานเนื้อหา 
 3.8 งานวิจัยในประเทศที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 มณี เทพาชมพู (2536: บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทัศนะคติตอการเขียน

สะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการสอนโดยใชเกมกับการสนทนาแบบธรรมดา ผล

วิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําของนักเรียนที่เรียนโดยใชเกมกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอน
แบบธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

 อัมพา อรุณพราหมณ (2539: 76) ไดศึกษาเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและ

ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนกับการสอน

ตามคูมือครู ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
กลุมทดลองแตละกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความรับผิดชอบ

ของนักเรียนตอหนาที่การงานในหองเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
 

 

 วราภา โพธิสัทธา (2532: 54) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและ

เจตคติตอการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนการสอนตามแผนการ

สอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนชาภาษาไทย ของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดของการสอนโดยใชชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่เรียน
ตามแผนการการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และเจตคติของนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

 ณัฏฐิณี เฉลิมสิน (2537: 63) ทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสนใจวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูปกับการสอนตามคูมือครู โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานโปง 

“สามัคคีคุณูปถัมภ” จังหวัดราชบุรี จํานวน 140 คน จากบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นนี้ใชสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นใชสอนได

อยางมีประสิทธิภาพเชื่อถือไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เพราะทําไดถึง 91.11/83.33 และคะแนน

กอนหลังเรียนของนักเรียนก็แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ชุลีพร ฤทธิ์เดช (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรู โดยใชและไมใช แผนที่ 

ความคิด พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนกับหลังเรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่

ความคิดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใชแผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองชนิดของคําในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรู 

โดยที่ใชแผนที่ความคิดของกลุมทดลองอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุม

ควบคุม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และกลุมควบคุมอยูในระดับนอย โดยมี 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.24 

 สุนันท กลอมฤทธิ์  (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา ท 32101 ภาษาไทย เรื่องขุนชางขุนแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยการจัด 

การเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ เปนงานวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนแบบ
บูรณาการ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คนไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู แบบปกติ 

วิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนที่

เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู แบบ
บูรณาการ และการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย 
ไมแตกตางกันและมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี 
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 นฤนาถ ดวงมุสิทธิ์ (2532: 79) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่เรียนโดยวิธีการ อาร เอส เอ็ม กับการเรียนปกติ พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการอาร เอส เอ็ม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักเรียนที่เรียน ดวยวิธี 

อาร เอส เอ็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ 

 วิรัช  วงศภินันทวัฒนา (2529) “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชบทบาทสมมติ และสอนโดยการแบงกลุมทํางาน” 

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเชื่อมั่นและ

ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบเลือกตอบความสามารถในการอานภาษาไทยที่มีรูปแบบตางกัน ใน
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมาย เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
เลือกตอบความสามารถ ในการอานภาษาไทย ซ่ึงมีรูปแบบตางกัน 3 แบบ คือ แบบทดสอบเลือกตอบ 

แบบัวเลือกะรรมดา แบบตัวเลือกถูกผิด และแบบตัวเลือกซอน โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวัดกรุงเทพมหานคร กลุม 5 จํานวน 10 โรงเรียน 

 จากงานวิจัยที่กลาวขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งการจัด
กิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดคิด ไดปฏิบัติ ดวยตนเอง จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาอยาง
ถองแทและสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 3.9 งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ลอเรย (Lowrey. 1978: 817) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชแบบฝกทักษะมีคะแนน

การทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนทดสอบกอนทําแบบฝก 

 บรูซ (Bruce. 1972:429 – A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยตนเองกับ

การสอนแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยไอโอวา พบวา การสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบธรรมดา 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงตัวผูเรียนเปนสําคัญจะสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

 จากงานวิจัยที่กลาวขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งการจัด
กิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดคิด ไดปฏิบัติ ดวยตนเอง จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาอยาง
ถองแทและสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้
 1.  กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 3.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 4.  การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใชวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน รวม 80 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา   
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 2552 หองเรียนละ 40 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย
(simple Random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม  แลวจับสลากเปนกลุมทดลอง 
หองเรียนละ 40 คน ที่ไดโดยการสอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC และกลุมควบคุม     
1 หองเรียน 40 คน ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี ดังนี้ 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยวิธีสอน แบบกิจกรรมรวมมือ

แบบ CIRC สําหรับกลุมทดลอง 

 2.2 แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู สําหรับกลุมควบคุม 

 2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องอิศรญาณภาษิต และวรรณคดีไทย

เร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
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3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 3.1  แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย โดยวิธีการสอน แบบกิจกรรมรวมมือแบบ CIRC 

สําหรับกลุมทดลอง มีขั้นตอนดังนี้ 
  3.1.1  ศึกษาหลักสูตร และขอบขายของเนื้อหาวิชา และผลการเรียนรูที่คาดหวังภาค/ราย

ป ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

  3.1.2  การศึกษาหลักสูตรและความมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อนําไปใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 

  3.1.3  เลือกเนื้อหาที่จะนําไปใชในการทดลอง ไดแก เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณคดีวิจักษ เลม 3 เร่ือง อิศรญาณภาษิต และ

นิทานคํากลอน เร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

  3.1.4  ศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรูที่คาดหวังแลวสรางแผนการจัดการ

เรียนรู โดยการเรียนแบบกิจกรรมรวมมือแบบ CIRC จํานวน 18 คาบ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการเรียน

การสอน ดังนี้ 
  ขั้นนํา 
  ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับเรื่อง
ใหม 
       - ครูอธิบายแนวทางในการรวมทํากิจกรรมกลุมโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นในกลุม 

       -   นักเรียนและครูสนทนาสูกันฟงดวยการถามตอบเปนการทบทวนความเดิมและครู

ช้ีแจงเรื่องกิจกรรมตางๆ ในใบงาน       

  - นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน ตามคะแนนผลการเรียน โดยแตละกลุมมีนักเรียนเกง 

ปานกลาง ออน อัตรา 1 : 2 : 1 หลังจากนั้นใหนักเรียนชวยกันตั้งชื่อกลุม และบันทึกลงในเอกสารที่

กําหนดใหในขั้นสอน 

       -  นักเรียนอภิปรายดานเนื้อหา สํานวนภาษาจากบทกลอนในอิศรญาณภาษิตและ 

ตัวอยางคําสอน ภาษาจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
  ขั้นทํากิจกรรม  

  ขั้นฝกเปนกลุม 

       - นักเรียนแตละกลุมอานวิเคราะหสารจากเรื่องที่กําหนดไวในใบงานที่ 1 คร่ึงเรื่อง 

       - นักเรียนจับคูภายในกลุม เพื่อสรุปใจความสําคัญจากบทอาน วิเคราะหพฤติกรรมของ
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ตัวละคร อภิปรายแนวคิดของเรื่อง แลวนํามาสรุปเปนสํานวนภาษาของตน บันทึกลงในใบงาน 
 

       - นักเรียนรวมกันสนทนา และอภิปรายกลุมยอย 4 คน แลวชวยกันเขียนสรุปเปน

ผลงานของกลุม 

       - นักเรียนแตละกลุมอานเรื่องตอนที่เหลือ และรวมกันเขียนสรุปความเปนกลุม 

       - นักเรียนจับคูในกลุมอานเรื่องที่กําหนดใหจนจบ 

       - นักเรยีนอภิปรายความหมายของศัพท –สํานวน และพิจารณาเรื่องการเขียนสะกดคํา 

       - สมาชิกกลุมอื่นๆ รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยครูชวยปรับสํานวนภาษา และ

แกไขขอบกพรองที่พบ พรอมทั้งติชม และใหกําลังใจแกสมาชิกในกลุม 

  ขั้นทดสอบ 

       - นักเรียนประเมินตนเองจากแบบทดสอบทายกิจกรรม และคะแนนจากการทํางานกลุม 

       - นักเรียนแตละกลุมประเมินผลงานของเพื่อนโดยใชแบบประเมินกิจกรรมกลุม 

       - หลังจากเรียนจบแลว ครูทดสอบนักเรียนโดยการใหนักเรียนทําแบบทดสอบทาย

กิจกรรม 

  ขั้นตระหนักถึงความสําเร็จในกลุม 

       ครูตรวจใหคะแนนกลุมวามีผลมาจากการรวมมือกันคิด วิเคราะห สรุป และนําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

  3.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ สาขาการสอนภาษาไทย  3 
ทาน ตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  3.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบสอบถูกตองและปรับปรุงแกไขดี

แลว  ไปทดลองใชกับนัก เรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเ รียนรุ ง เรืองอุปถัมภ  เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพื่อหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสื่อความหมายและเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนํามาแกไขปรบัปรงุตาม
ขอเสนอแนะ กอนนําไปใชสอนจริง 
 3.2 แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู สําหรับกลุมควบคุม 

  3.2.1 ศึกษาหลักสูตรและขอบขายของเนื้อหาวิชา และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค/  

รายป ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

  3.2.2 ศึกษาหลักสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ประจํากลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อนํามาใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรูของกลุม
ควบคุม ซ่ึงใชเนื้อหาเดียวกันกับกลุมทดลอง 
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  3.2.3 ศึกษาจากคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวังแลวสรางแผนการจัดการ

เรียนรูโดยการเรียนตามคูมือครู จํานวน 18 คาบ ซ่ึงประกอบดวย 

  ขั้นที่1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
  ครูสรางความสนใจ โดยพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ
เดิมกับสิ่งที่เรียนรูใหม 
  ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 

  1.  ครูแจงจุดประสงคของบทเรียนวา เมื่อเรียนจบเนื้อหาที่กําหนดใหแลว นักเรียนตอง

บอกใจความสําคัญ แนวคิดหลักของเรื่อง รายละเอียดของโครงสรางในการดําเนินเรื่อง และลักษณะการ
ใชภาษาของเรื่องได 
  2.  ครูสนทนาซักถามเพื่อทบทวนความรูเดิมที่เปนประโยชนตอการเรียนรูเร่ืองใหม  

  3. ครูยกตัวอยางเนื้อหา หรือประเด็นที่จะสอน พรอมยกเนื้อหาบางสวน ประกอบกิจกรรม

ในบทเรียนใหม เพื่อใหนักเรียนทราบ และเชื่อมโยงความสัมพันธ 
  4. ครูและนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน โดยอภิปรายประเด็นสําคัญของเรื่องที่อาน 

วิเคราะหรายละเอียด แนวคิดของเรื่อง และการใชสํานวนภาษาสาระการเรียนรู 
  ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ 
  1.  ใหนักเรียนอานเรื่องที่กําหนด แลววิเคราะหเร่ืองสํานวนภาษา ตอบคําถามจากเรื่อง

และสรุปความจากเรื่องที่อาน 
  2. ผลการปฏิบัติ และการประเมินผล นักเรียนรวมกันเขียนสรุปสาระที่ไดจากการอาน 

แนวคิดสําคัญของเรื่อง 

  3.  ครูชวยแกไขขอบกพรองดานสํานวนภาษา แนวคิดของเรื่อง 

  4.  สงเสริมความแมนยํา โดยนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมลาคําตอบจากคําถามที่นักเรียน

สรางขึ้น 

  3.2.4  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ สาขาการสอนภาษาไทย  3 

ทาน ตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาแกไขปรังปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  3.2.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไขดีแลวไปทดลองใชกับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพื่อหาขอบกพรอง
ของแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสื่อความหมายและเวลาที่เหมาะสม 
จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชสอนกับกลุมควบคุม 

 3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องอิศรญาณภาษิต และวรรณคดี

ไทย เร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
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 ในการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องการสอนแบบกิจกรรม
แบบ CIRC มีขั้นตอนดังนี้ 

  3.3.1 ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูแกนกลางวิชาภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 แลวนําไปกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
  3.3.2 ศึกษาการสรางขอสอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจากหนังสอืเทคนคิการเขยีนขอ

ทดสอบของ ชวาล แพรันกุล (2520: 133-210) และหนังสือการเขียนขอสอบกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ของจันทิมา พรหมโชติกุล (2526: 1-151) 

  3.3.3 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ตามจุดประสงคเรียนรู

โดยวัดพฤติกรรมในดานการใชกิจกรรมแบบรวมมือ แบบ CIRC  

  3.3.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย จํานวน 3 ทาน 

ตรวจคุณภาพแบบทดสอบดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็น
ไว ดังนี้  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 69) 

 คะแนน     +0 สําหรับขอคําถามที่แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 

 คะแนน       0 สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม 
 คะแนน      -1 สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคขอนั้น 

  นําคะแนนจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละขอไปหาคาดรรชนีความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรยีนรู โดยผูวิจัยคัดเลือกขอที่มีคาดรรชนีความสอดคลองมากกวา .5 
ขึ้นไป ไดขอสอบจํานวน 40 ขอ 

  3.3.5 นําขอสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองหาคุณภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       

ปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ขอ 

  3.3.6 นํากระดาษคําตอบมาใหคะแนน โดยขอที่ถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ 

หรือตอบมากกวา 1 แหง ในขอเดียวกันให 0 คะแนน 

  3.3.7 นําผลการตรวจคะแนนของแบบทดสอบที่ไดไปวิเคราะหคาความยากงาย (p) 

และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ โดยใชเทคนิค 27 % ของกลุมสูงสุดและกลุมต่ําของ        

จุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 1-32) แลวคัดเลือกขอที่มีความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา

อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 

  3.3.8 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน 40 ขอ ไปทดลองอีกครั้งกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพื่อหา

คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน 

  3.3.9 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
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4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 แบบแผนการทดลอง 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยในแผนการวิจัยแบบ Randomized Control 

Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2536: 216) ซ่ึงมีลักษณะการ

ทดลอง ดังนี้ 
 

ตาราง 1 แสดงแสดงแบบแผนการทดลอง 

 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

RΕ  1Τ  1Χ  2Τ  

RC  1Τ  2Χ  2Τ  

 

ความหมายของสัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

 E แทน  กลุมทดลอง 

 C แทน    กลุมควบคุม 

 R แทน    การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 

   1Τ  แทน    การสอบกอนที่จะจดักระทําการทดลอง 

   2Τ  แทน    การสอบหลังจากที่จัดกระทาํการทดลอง 

   1Χ  แทน    การสอนโดยกจิกรรมการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC 

   2Χ  แทน    การสอนตามคูมือครู 
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 4.2 การดําเนินการทดลอง 

 การวิจัยในขั้นตอนการทดลองโดยใชกิจกรรมการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC กับวิธีการสอน

ตามคูมือครู เปนการวิจัยที่มีรูปแบบการทดลอง 2 กลุม เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี

ไทย  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นเตรียมการ 

 1. ดําเนินการติดตอผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนกกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลอง 

 2. จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาใน

การทดลองทั้งสิ้น 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ  รวม 18 คาบ โดยผูวิจัยเปนผูสอนทั้งกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม  ใชเนื้อหาเดียวกันและระยะเวลาเทากันทั้ง 2 กลุม 

 3. การจัดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 

  3.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยวิธีการสอน แบบกิจกรรม

รวมมือแบบ CIRC สําหรับกลุมทดลอง 

  3.2  แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู สําหรับกลุมควบคุม 

  3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องอิศรญาณภาษิต  และ

วรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
 ขั้นทดลอง 

 1. จัดปฐมนิเทศ เพื่อใหผูเรียนเขใจถึงวิธีการเรียนรู บทบาทของผูเรียน เปาหมายของการเรียน 

จุดประสงคการเรียนและวิธีประเมินผลการเรียนรู 
 2.  ทําการทดสอบกอนเรียนกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง   

การเรียนวรรณคดีไทย 

 3.  ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดังนี้ 

  3.1 กลุมทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบกิจกรรมรวมมือแบบ 

CIRC สําหรับกลุมทดลอง 

  3.2 กลุมควบคุม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคูมือครู 

 4.  ทําการทดสอบหลังการทดลองกับผูเรียนทั้ง 2 กลุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนวรรณคดีไทย  ซ่ึงเปนฉบับเดียวกับการทดสอบกอนการทดลอง 
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 5.  ตรวจผลการทดสอบ  นําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ 
 
 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 1.  คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย  และความแปรปรวนของแตละกลุม 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม   โดยใช t-test  Independent  ตามสมมุติฐานขอที่ 1  

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอน

และหลังการทดลอง โดยใช t-test  Dependent  ตามสมมุติฐานขอที่ 2,3 
 

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 6.1 สถิติพื้นฐาน 

  6.1.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540: 137) 
 

=X   
n

x∑  

  เมื่อ   X  แทน   คาเฉลี่ย 

    ∑ x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n  แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

     6.1.2  หาคาความแปรปรวนของคะแนน จากสูตร (พวงรตัน  ทวีรัตน..2540: 142)  

     
( )

( )1

22
2

−

Χ−Χ
= ∑ ∑

nn
n

S  

  เมื่อ 2S  แทน     ความแปรปรวนของคะแนน 

   ∑ x  แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   ∑ x 2  แทน      ผลรวมกําลังสองของคะแนน 
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   n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

 6.2  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ  

  6.2.1 หาคาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนในแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 69) 

 

IOC  = 
Ν
∑R

 

 

 เมื่อ IOC แทน   คาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 

∑R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ     

  N  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 6.2.2 หาคาความยากงาย (P ) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทย โดยใชเทคนิค 27 % จากตารางสําเร็จรูปของ  จุง  เตห  ฟาน  (Chung  The  

Fan. 1952: 1- 32) 

 6.2.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย  

คํานวณจากสตูร KR 20 ของ คูเดอร  ริชารดสัน  ซ่ึงมีสูตรดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540: 123) โดย

คํานวณจากสตูร ดังนี ้

   สูตร  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt S
pq

n
nr  

  เมื่อ ttr  แทน     คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

 p  แทน สัดสวนของผูทําถูกในขอหนึ่ง ๆ 
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 q  แทน สัดสวนผูที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หรือคือ 1-p 

 tS 2  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 6.3 สถิติท่ีใชทดสอบสมมุตฐิาน 

       6.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

โดยวิธีการทางสถิติ ใช t-test for Independent Samples (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540: 165) คํานวณจาก

สูตร 
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 เมื่อ X 1 แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

  X 2 แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

  1n  แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

  2n  แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

  tS 2  แทน    ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 

  2
2S  แทน    ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

  T แทน   คาที่ใชพิจารณาแจกแจงแบบที 

 

 6.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ทีไ่ดจากการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนภายในกลุมเดยีวกัน โดยวิธีการทางสถิติ ใช t-test for  dependent Samples (พวงรัตน  

ทวีรัตน. 2540: 165) คํานวณจากสูตร 
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 เมื่อ D  แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

  n  แทน   จํานวนคู 

∑D   แทน   ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทยีบเปนรายบุคคล 

         ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังการเรียน 
2∑D แทน  ผลรวมยกกําลังของความแตกตางจากการเปรียบเทียบเปน   

           รายบุคคลระหวางคะแนนทีไ่ดจากการทดสอบกอนเรยีนและหลงัเรยีน 

  t      แทน คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบท ี

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยโดย
ใชกิจกรรมการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC กับวิธีการสอนตามคูมือครู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เพื่อใหการนําเสนอเปนไปตามลําดับขั้นตอนผูวิจัยจึงไดกําหนดหัวขอไว 

ดังนี้ คือ สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะห
ขอมูล 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
              n             แทน     จํานวนนักเรียน 

             X 1            แทน     คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรยีน 

X 2  แทน  คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 

S.D.   แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

MD   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียน 

                          ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

                              SMD1 – MD2 แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบกอนเรียน 

                          กับหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

t   แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t – distribution 

p   แทน  คาความนาจะเปนของคาสถิติที่ใชทดสอบ 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยโดยใชวิธีสอน

แบบ CIRC กับวิธีการสอนตามคูมือครู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ   มี

ลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย

กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC กอนการทดลอง กับหลังการทดลอง 
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 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู      

กอนการทดลอง กับหลังการทดลอง 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือ 

แบบCIRC  กับการสอนตามคูมือครู 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนที่ไดรับการสอน

โดยนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยกจิกรรมการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

วรรณคดีไทย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยวิธีการทางสถิติ t – test for Dependent 

Samples  ผลปรากฏดังตาราง 2  

 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

 ซ่ึงไดรับการสอนโดยกจิกรรมแบบรวมมือ แบบ CIRC  

 

                         n                X    S.D.      t                    p 

 

       กอนเรียน             40     30.78 2.06   

        19.81*               .000 

       หลังเรียน             40            36.10  1.75 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 2 แสดงวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    

ปที่ 3 ซ่ึงไดรับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย หลังการทดลองสูงกวากอน

การทดลอง  

 

ตาราง 3  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

 ซ่ึงไดรับการสอนตามคูมือครู หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  

 

   n   X   S.D.    t      p 

 

กอนการทดลอง             40  29.20  1.80   

                   15.84*                0.00 

หลังการทดลอง             40  33.63  1.33 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 3 แสดงวานักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี

ไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

 ตอนทื่ 3  ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนทีไ่ดรับการสอน

โดยกิจกรรมการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู โดยวิธีการทางสถิติ t- test for 

Independent Samples  ผลปรากฏดังตาราง 4 
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ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดไีทยของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา 

 ปที่ 3  ระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยกจิกรรม แบบรวมมือ แบบCIRC กบักลุมควบคุมที่ 

 ไดรับการสอนตามคูมือครู 

 

กลุมตัวอยาง   n X 1        X 2 MD SMD1 – MD2     t            p 

   

สอนโดยกิจกรรมแบบCIRC 40 30.78          36.10        5.33           

                                                                                                                .39      2.32*    0.00 

สอนตามคูมือครู   40 29.20          33.63        4.43                         

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตาราง 4  แสดงวานักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

  

 การวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิทดลองโดยมจีุดมุงหมายเพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วรรณคดีไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยกจิกรรมการสอนแบบรวมมือ แบบ 

CIRC กับการสอนตามคูมือครู สรุปไดดังนี ้

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่

ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่

ไดรับการสอนโดยวิธีสอนตามคูมือครู กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่

ไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากร ที่ใชศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน รวม 80 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม แลวจับสลากเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน    

40 คน ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC และกลุมควบคุม 1 หองเรียน 40 คน ที่

ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยสอนกลุมละ 18 คาบ คาบละ 

60 นาที สัปดาหละ 3 คาบ เปนเวลา 6 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 18 คาบ 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการทดลองไดแกวรรณคดีไทยเรื่องอิศรญาณภาษิตและพระอภัยมณีตอน        

พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก  

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยการใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC ซึ่งผานการ

พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใชพรอมทั้งปรับปรุงแกไขแลว  

           2. แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ ซึ่ง

ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแนะนําไปทดลองใชพรอมทั้งปรับปรุงแกไขแลว 

 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหครอบคลุม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แบบทดสอบดังกลาวเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 40 ขอ มีความยากงาย (p) ระหวาง .33 - .62 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .67 - .93 และมีคา

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.5 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามลําดับดังนี้ 
 1. การทดลองกระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ผูวิจัยเปนผูสอนทั้งกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม โดยสอนกลุมละ 18 คาบ คาบละ 60 นาที สัปดาหละ 3 คาบ เปนเวลา 6 สัปดาหใชเนื้อหา

เดียวกันและระยะเวลาเทากันทั้ง 2 กลุม 

 2. จัดปฐมนิเทศนําเขาสูบทเรียนเพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนรู บทบาทของผูเรียน

เปาหมายของการเรียน จุดประสงคการเรียน และวิธีประเมินผลการเรียนรู 

 3. ทําการทดสอบกอนเรียนกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวรรณคดีไทย 

 4. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือแบบ CIRC ในกลุมทดลอง จัด

กิจกรรมการเรียนตามคูมือครู กับกลุมควบคุม 

 5. ทําการทดสอบหลังการทดลองกับผูเรียนทั้ง 2 กลุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวรรณคดีไทย ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนการทดลอง 

 6.  ตรวจผลการทดสอบ นําผลที่ไดนํามาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 

ต้ังไว 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแกคะแนนเฉลี่ย และความแปรปรวนของแตละกลุม 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

โดยใช  t-test Independent  ตามสมมุติฐานขอที่ .05  

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอน

และหลังการทดลอง โดยใช t-test dependent  ตามสมมุติฐานขอที่ .05 
 
การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 2. ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 3. วิเคราะหเนื้อหาและสรางตารางวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อกําหนดน้ําหนัก และ

พฤติกรรมใหครอบคลุมตามเนื้อหาวิชา เพื่อสรางแบบทดสอบ 

 4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ แตละขอ

มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยสรางใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและครอบคลุม

เนื้อหาในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
 
 ขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. นําแบบทดสอบที่สรางตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถาม และ

ความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนน โดยผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาวรรณคดีไทย

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชดัชนีความสอดคลองที่

มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้  

 ใหคะแนน  +1 ถาแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 ใหคะแนน   0  ถาไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 ใหคะแนน   -1  ถาแนใจความขอสอบนั้นวัดไมตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 จากนั้นนําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) โดย

ใชสูตรของ โรวิเนลลี และ แฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; อางอิงจาก 

Rowinelli; & Hambleton. 1977) พิจารณาคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00 ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 

.05 ข้ึนไป 
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 2. นําแบบทดสอบ ไปทดลองใช กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552 จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้  

 โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ เขตบางนา จํานวน 80 คน 

 โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ เขตบางนา จํานวน 20 คน 

 3. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวตรวจใหคะแนนและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาวา ขอสอบตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ต้ังไวหรือไม ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน และขอที่ตอบผิด

หรือตอบไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน และนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย

และคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 3 – 32) 

คัดเลือกขอสอบที่เหมาะสมดวยเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

 ดัชนีความยากงาย (p) มีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.80 

 ดัชนีอํานาจจําแนก (r) มีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป  

 ผูวิจัยคัดเลือกแบบทดสอบขอที่มีคา p อยูระหวาง 0.20 – 0.80 และคา r ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป 

จํานวน 40 ขอ 

 4. นําแบบทดสอบที่ไดเลือกไวจํานวน 40 ขอ ไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

โดยใชสูตร KR-20 ของ ดูเคอร ริชารสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 168; อางอิงจาก 

Kuder Richardson 20) ซึ่งไดระดับความเชื่อมั่นที่ 0.88 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวรรณคดีไทย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย หลังการทดลอง

สูงกวากอนการทดลอง มีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

 3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวรรณคดีไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC กับการสอนตามคูมือ

ครู จากผลการศึกษาคนควาไดผล ดังนี้ 
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 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการสอนแบบ CIRC เปนกิจกรรมการเรียนที่นักเรยีนแตละ

คนชวยสรางความรวมมือในการเรียนดวยการจับคูผลัดกันอาน - อภิปรายสรุปเร่ืองที่อาน รวมกันคิด - 

เขียนสรุปสาระ และติดตามผลการนําเสนออยางตอเนื่อง นักเรียนเกิดความสนุกสนานเมื่อไดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือกันระหวางเด็กเรียนเกงกับเด็กเรียนออน นักเรียนไดสราง

มุมมองใหมๆ สําหรับความคิดเห็น อีกประการหนึ่งในการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมยอย กลุมละ 4 คน

เปนการนํานักเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอยๆ ทําใหนักเรียนที่เกงได

ใหความชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่เรียนออนกวา ในขณะเดียวกันนักเรียนที่เรียนออนก็พยายามปรับปรุง

ทักษะของตนเองใหดีข้ึน หลังจากจบการฝกกิจกรรมกลุมแลวนักเรียนเขาใจเรื่องที่อานมากขึ้นแลว จะมี

การทําแบบทดสอบยอยๆ ซึ่งทุกคนในกลุมตองทําแบบทดสอบใหผาน ดังนั้นแตละคนในกลุม จึงตอง

ชวยเหลือกัน กิจกรรมตางๆ นั้นทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อหนายตอการเรียนการสอนวรรณคดี ซึ่งถือวา

เปนเรื่องหนักสําหรับนักเรียนในยุคสมัยนี้  จึงทําใหทุกคนในกลุมผานเกณฑได กิจกรรมดังกลาว จึงชวย

สงผลใหนักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวา

กอนการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน โพธิ์วิเชียร (2538: บทคัดยอ) ที่ไดสรุปผลเกี่ยวกับ

การศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรมการเรียนแบบ CIRC วานักเรียน ที่เรียนแบบ รวมมือ

โดยใชโปรแกรมการเรียนแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ในการอานสูงกวากลุมที่เรียนดวยตนเองและกลุมที่เรียน

ตามคูมือครูและสอดคลองกับคํากลาวของ สุรีย บาวเออร (2535: 14-21) ที่กลาววา การเรียนรูโดยกิจกรรม

การรวมมือ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนตามคูมือครูและชวยแกปญหาการสอนอานได

ดวยวิธีการเรียนเปนกลุมทําใหผูเรียนสนใจในกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องและเกิดการเรียนรูจริงจาก

การรวมมือของเด็ก ดังที่ปาริชาติ จิตรฉ่ํา (2540: 20) ไดกลาววา การใหแรงเสริมทั้งเปนรางวัลและ    

คําชมเชย สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและการทํากิจกรรม  เพราะการที่นักเรียน

เปนผูลงมือกระทําและไดรับการเสริมแรง จะทําใหนักเรียนมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมซ้ําเดิมอีก ซึ่ง

สอดคลองกับการเรียนแบบรวมมือที่มีการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนที่เนน ใหผูเรียนไดเปนผูปฏิบัติ

จริงดวยตนเอง โดยหลังการเรียนแบบรวมมือ จะมีการประเมินผลงานของกลุม  เพื่อที่จะคัดเลือกมอบ

เกียรติบัตรสําหรับกลุมที่ไดรับคะแนนสูง ซึ่งเปนแรงเสริมแกสมาชิกกลุมที่มีความพยายามและเปน 

การกระตุนใหนัก เรียนแสดงพฤติกรรมเหลานี้อีกในการเรียนตอไป 
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 2.  นักเรียนไดรับการสอนโดยวิธีการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน

ทั้งนี้เปนผลมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามคูมือครู ดําเนินไปตามขั้นตอนการสอนของหลักสูตร

สถานศึกษาอยางเปนลําดับ ต้ังแตข้ันนําเขาสูบทเรียนดวยกิจกรรมสนทนาซักถามเชื่อมโยงประสบการณ

การเรียนรู การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนไดปฏิบัติจากใบงาน แบบฝกทักษะทาย

กิจกรรม การตอบปากเปลาและการเฉลยพรอมกัน การทําแบบประเมินตนเอง นักเรียนที่ไมเขาใจ สงสัย

ก็จะซักถามครูไดนอกจากนี้ครูสามารถสอนนักเรียนรวมทั้งชั้น หรือแยกเปนกลุมหรือเปนรายบุคคลได 

ครูใหแรงจูงใจในการเรียนดวยการใหคําชมเชย กิจกรรมดังกลาวเปนเหตุใหนักเรียนเขาใจสาระการเรียนรู

จึงทําใหผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ อาสยา ไทยโพธิ์ศรี

(2546: บทคัดยอ) ที่ไดสรุปผลเกี่ยวกับการศึกษาผลการเรียนตามคูมือครูวา นักเรียนรูสึกสนุกกับกิจกรรม

การเรียนรู มีความเขาใจในเนื้อหา และเขาถึงแนวคิด คานิยมจากการเขียนได และสอดคลองกับงานวิจัย

ของบุญทัน อยูชมบุญ (2529: 46-47) กลาวไววา วิธีการสอนของครู สวนใหญยึดการสอนแบบบรรยายผล

จากการสอนนี้เองทําใหผูเรียนเกิดความความพยายามที่จะเรียนตอไป นอกจากนี้ความสามารถ

หรือสติปญญาทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนแตละคนยังแตกตางกัน นักเรียนที่เรียนเกงหรืออยู

ในระดับปานกลางก็จะสามารถสนองตอบตอวิธีการสอน ของครูได สวนนักเรียนเรียนชาคอยๆ ไปก็จะ

ไมสามารถเรียนตามไดทัน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตองมีการประเมินผล

โดยการสอบ ปลายภาคเรียน เพื่อเตรียมพรอมที่จะเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอไป จึง

เปนการสมควรอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองวางรากฐานความรูภาษาไทยใหกับ นักเรียน โดยตองแกไข

ปญหาวิธีการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น 

วิธีการหนึ่งที่ผูวิจัยเชื่อวานาจะนําเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาตางๆ 

 3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวรรณคดีไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว ที่เปนเชนนี้เพราะการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC นักเรียน

เขาใจจุดมุงหมายของการรวมมือกันเรียน นักเรียนชวยกันปรับแก เสนอแนะ ชักชวนกันทํากิจกรรมกลุม 

ทําใหนักเรียนไดรูปแบบการเรียนรูที่มั่นใจขึ้นทั้งประสบการณการอาน –วิเคราะหและเขียนสรุปความทํา

ใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อาน การจัดกลุมคละความสามารถและการแบงหนาที่กันทํากิจกรรมกลุม ทําให

นักเรียนมีความกระตือรือรนและตั้งใจพัฒนาตนเพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ มีความรับผิดชอบ

ตนเองและกลุมของตนดีข้ึน สวนกิจกรรมการเรียนการสอนตามคูมือครูที่ผูวิจัยดําเนินการไปตาม

ข้ันตอน การสอนที่เปนระบบ นักเรียนมีความกลาแสดงออกในการซักถาม มีกําลังใจในการเรียนจากการ

ชมเชยของครูและมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน แตเมื่อมาเปรียบเทียบระหวาง CIRC 
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กับคูมือครู ก็พบวากิจกรรมการเรียนการสอนโดยกิจกรรมการเรียน แบบรวมมือ แบบ CIRC สงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาคูมือครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พูลศรี กิจเฉลา (2544) 

การศึกษาความเขาใจความสามรถในการเขียนภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทย ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู 

ซึ่งอางถึงผลงานวิจัยของ สลาวิน (Slavin. 1990) และคณะอาจารย แหงมหาวิทยาลัย Johns Hopkins 

ที่ไดพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC เพื่อเพิ่มโอกาสและระเวลาการฝกทักษะ

การอาน การเขียนมากขึ้น เปดโอกาสใหนักเรียนในทีมเดียวกันชวยกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น  
 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาคนควา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ควรใชการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC พัฒนาทักษะการอานและ 

การเขียนและประยุกตใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ไดแก ความรับผิดชอบ เจตคติ และแรงจูงใจในการเรียนกับนักเรียนที่

ไดรับการสอนตามแบบรวมมือ แบบ CIRC 
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ภาคผนวก ก 

-  แผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 

        เอกสารประกอบการเรียนรูกลุมทดลอง 

-  แผนการจัดการเรียนรูกลุมควบคุม 

         เอกสารประกอบการเรียนรูกลุมควบคุม 
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     ตัวอยาง 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักษ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
 
 

  แผนการจัดการเรยีนรูกลุมทดลอง   กิจกรรมการสอนแบบรวมมือ แบบ CIRC   
  แผนการจัดการเรียนรูกลุมควบคุม วิธีการสอนตามคูมือคร ู
 
 
 
 

 
 

                      หมายเหตุ          แผนทดลอง ๑ แผน  จํานวน  ๓  คาบ 

                                                             แผนควบคุม ๑ แผน  จํานวน  ๓  คาบ 
 
 

                                                         
                                             

                                                                                       
 

                                      พระมหาจารุพงษ  จึงประยูร 
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมทดลอง 
 โดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ CIRC 

 (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
 

วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักษ)     แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔                   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓  นิทานคํากลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้สมุทร  เวลา    ๓   คาบ                                                
__________________________________________________________________________ 
 
สาระที่ ๑ การอาน  
 มาตรฐานที ่ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชในการแกปญหา และ
สรางวิสัยทศันในการดําเนินชีวติและมีนิสัยรักการอาน   
 
สาระสําคัญ 
 วรรณคดีไทยประเภทนิทานคํากลอนโดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณีถือวาเปนวรรณคดีไทยที่
ทรงคุณคาทั้งในดานเน้ือหาที่มีความสนุกสนานและแฝงขอคิดเปนการสอนใจผูอาน สํานวนกลอนมี
ความไพเราะ สัมผัสสละสลวย การอานจับใจความและการวิเคราะหสาร จะทําใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ือง
และแนวคิดของเรื่องได การทํากิจกรรมกลุมรวมกัน โดยนําแนวคิดจากความเขาใจในเรื่องที่อานมา
เขียนสรุปความสามารถสงเสริมทักษะการอานและการเขียนใหสัมพันธกันไดและเปนการพัฒนา
ทักษะการอาน การเขียน ใหมีประสิทธิภาพได  

จุดประสงคการเรียนรู 
 เพื่อใหนักเรยีนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่อาน จับใจความสําคัญและเขียนสรุปความจากเรื่องได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ๑. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได 
 ๒. บอกความหมายของคํายากและขอความ 
 ๓. เขียนลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อานได 
 ๔. อภิปรายและเขยีนสรุปเรื่องที่อานได  
 ๕. แตงเรื่องตอนจบที่ตางไปจากเรื่องเดิมได 
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ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 
 ๑. รูจักแบงงานกันในกลุม 
 ๒. รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
 ๓. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 ๔. ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน 
 ๕. วางแผนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
เน้ือหา 
 เรื่อง พระอภัยมณี ตอน “พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร” 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๑. ข้ันเตรียม 
 ๑.๑ ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.๒ ครูแบงนักเรียนกลุมละ 4 คน ๑:๒:๑ (เกง:ปานกลาง:ออน) แบงตามคะแนนการทดสอบ
กอนเรียน  นักเรียนตั้งชื่อกลุมและลงชื่อใหเรียบรอยในใบกิจกรรมทายแผนการจัดการเรียนรู 
  ๑.๓ ครูแนะนํากิจกรรมกลุมที่ตองฝกรวมกัน คือผลัดกนัอาน สะกดคาํยาก จับใจความสําคญั 
ตอบคําถาม ตั้งชื่อเรื่อง และแตงเรื่องตอนจบที่ตางไปจากเดิม 
 ๒. ข้ันสอน 
 ๒.๑ นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความรูทั่วไปเรื่อง พระอภัยมณี จากภาพตัวละคร  
 ๒.๒ นักเรียนฟงการอานทํานองเสนาะ นิทานคํากลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร จากแถบบันทึกเสียง 
 ๒.๓ นักเรียนจับคูในกลุม วเิคราะหเน้ือหาใคร ทําอะไร เพราะเหตุใดและพฤติกรรมตัวละคร
ที่วิเคราะหไดจากเรื่องที่ฟง 
 ๓. ข้ันทํากิจกรรม 
 ๓.๑ นักเรียนวิเคราะหบทอานดานเนื้อหาคําศัพทและความหมาย  
 ๓.๒ นักเรียนคนความหมายคําศัพทจากพจนานุกรม 
 ๓.๓ นักเรียนถอดความจากคําประพันธ 
 ๓.๔ นักเรียนอภิปรายรวมกันในเรื่องเน้ือหา สํานวนภาษา แนวคดิจากเรื่อง 
 ๓.๕ นักเรียนในกลุมรวมกนัคาดเดาตอนจบของเรื่องใหมใหตางไปจากเดิม และ รวมกนั
เขียนสรุปสงเปนผลงานของกลุม 
 ๓.๖ นักเรียนในกลุมจับคูกนัแลวอานเรื่องตอจนจบ  
 ๓.๗ นักเรียนจับคูเดิมเพ่ือวเิคราะหเน้ือหา ความหมายคําศัพท การสะกดคําและอภิปราย
สรุปเร่ือง  
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๔. สรุปและประเมินผล   
 ๔.๑ นักเรียนในกลุมแบงงานกันนําเสนอ ชื่อเรื่อง การสรุปใจความสําคัญ แนวคิด 
 ๔.๒ นักเรียนกลุมอ่ืน รวมกันอภิปราย แสดงความคดิเห็น ครูชวยกันปรับสํานวนภาษาและ 
แกไขขอบกพรอง 
 ๔.๓ นักเรียนแตละกลุมทําการประเมินผลการทํางานกลุม จากแบบสังเกตการประเมินการ
นําเสนองานจากกิจกรรมกลุม 
 ๔.๔ นักเรียนแตละกลุมชวยกนัทําแบบทดสอบประจําหนวย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน 
 พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร”แลวจับคูกันทําแบบทดสอบประจําหนวย 
 ๔.๕ ครูแจงผลการประเมินของกลุม ที่ผานเกณฑตามที่กําหนด ใหนักเรียนทราบ 
สื่อการเรียนการสอน 
 ๑. พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ 
 ๒. แถบบันทึกเสียงการอานทาํนองเสนาะ เรือ่ง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผเีสื้อสมุทร 
 ๓. เน้ือหานิทานคํากลอน เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร” 
 ๔. ใบความรู เรื่อง การถอดความบทรอยกรอง การอานจับใจความสาํคัญ ลกัษณะแนวคิดหลกั   
และหลักการเขียนแสดงความคิดเห็น  
 ๕. ใบงานสําหรับฝกอาน และสะกดคํายากในเรื่องที่อาน 
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 

คําชี้แจง แบบทดสอบนี้เปนปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐ ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 ๑. ขอใดเปนแนวคิดในการแตงพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
 ก. ความรักชนะทุกสิ่ง                    ข. ความรักกอใหเกิดทุกข  
 ค. ความรักทีมิ่ไดเกิดจากความผูกพันยอมไมจีรัง   ง.ความรักคือการเสียสละ            
๒. นิทานคํากลอนเรื่องพระอภยัมณี แตงดวยคําประพนัธชนิดใด  
 ก. กลอนบทละคร                         ข. กลอนสุภาพ  
 ค. กาพยยานี ๑๑                   ง. กาพยฉบัง ๑๖  
 ๓. คําประพันธขอใดแสดงความรักอันลกึซึ้งระหวางชายหญิง  
 ก. แมนสิ้นสูญบุญนางในปางนี้          ไมมีที่พ่ึงพาจะอาศัย  
    จะกอดศพซบหนาโศกาลัย            ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกัน  
 ข. ครั้นพลบค่าํทํารักนางยักษราย       ประคองกายกอดแอบแนบถนอม  
     ชื่นแตหนาอารมณน้ันกรมกรอม     แตคิดอานหวานลอมจะลอลวง  
 ค. ฝายวานางผีเสื้อก็เชื่อถือ              คิดวาซื่อสุจริตพิสมัย  
              จึงตอบวาถากระนั้นฉันจะไป    อยูเขาใหญในปาพนาวัน  
  ง. พระโฉมยงจงอยูในคูหา               เลี้ยงรักษาลูกนอยคอยหมอมฉัน  
     จะอดใจใหเหมือนคําที่รําพัน          ถวนสามวันกจ็ะมาอยาอารมณ  
 ๔. ขอใดเปนการตัดพอ  
  ก. เสียแรงรักหนักหนาอุตสาหถนอม    สูอดออมสารพัดไมขัดสน  
  ข. ซ่ึงรักลูกลูกก็รูอยูวารัก     มิใชจักลืมคุณกรุณา  
  ค. ถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิด     พอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหา  
  ง. ขอลาแลวแกวตาไปธานี     อยาราคีขุนของใหหมองมัว  
 ๕. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของเรื่องพระอภัยมณี  
  ก. มีรสคํา รสความที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ       ข. มีสัมผัสในทุกวรรค                 
  ค. แตงดวยกลอนสุภาพ                   ง. ถูกทุกขอ  
  ๖.  ขอใดไมเกี่ยวของกับนิทานคํากลอนพระอภัยมณี  
 ก. แตงดวยกลอนสุภาพ                   ข. มีสัมผัสในทุกวรรค  
 ค. มีรสคํารสความที่มีความหมาย        ง. ใชคําครุลหุไดถูก 
 
 

วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักษ) 
รหัสวิชา  ท  ๓๓๑๐๑ 

แบบทดสอบกอนเรียน หนวยที่ ๔ 
เรื่อง การอานวิเคราะหงานประพันธ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /.... 
เวลา _________ นาที 

ชื่อ ____________________________ นามสกุล ____________________________ เลขที่ __ 
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 ๗. ขอใดไมใชเหตุผลที่นางผีเสื้อสมุทรรูวาพระอภัยมณีหนีไป  
 ก. การที่นางฝนราย                   ข. ประตูถ้ําเปดทิ้งไว  
 ค. ไมพบพระอภัยมณีและสินสมุทร      ง. ปของพระอภัยมณีหายไป 
 ๘. “ทานสงเราที่เกาะละเมาะนี้ แลวรบีหนีไปในน้ําแตลําพัง” คํากลาวนี้แสดงวาผูพูดเปนคน  
   อยางไร  
 ก. ขี้ขลาด                                     ข. กลาหาญ  
 ค. เสียสละ                                    ง. เห็นแกตัว 
๙. คําประพันธขอใดบรรยายใหเห็นภาพไดชัดเจนที่สุด  
 ก. ฝายผีเสื้อเม่ือลูกลอบลงน้ํา       พอจวนค่ําคิดวาวิ่งขึ้นสิงขร  
          ข. ดวยใจนางคิดวาพาบิดร          มาซุมซอนอยูที่น่ีจึงหนีมา  
          ค. เที่ยวแลรอบขอบเขตเขาชะอุม      ยิ่งมืดคลุมก็ยิ่งคลั่งตั้งแตหา  
 ง. เสียงครืนโครมโดดตะครบุกอนศิลา      จนหนาตาแตกยับลงสับเงา  
 ๑๐. ขอใดเปนการวางแผน  
  ก. อันตาขาถาค่ําเห็นสวาง       ทั้งเดินทางเรีย่วแรงแข็งขยนั  
  ข. ถาแกไขใหนางไปคางปา       ไวลวงหนาเสยีบางจะยังชั่ว  
  ค. เห็นละเมาะเกาะใหญทีไ่หนบาง     หยุดเสียบางใหสหายจึงผายผัน  
  ง. เห็นลูกไมในปาควาเขาปาก        กําลังยากยืนขยอกจนกรอกหัว 
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

บทเกริ่นนํากอนเรียน 
    เรื่อง : นําเขาสูบทเรียนดวยรูปภาพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

ชื่อ ....................................................... นามสกุล ........................................................ เลขที่ ....... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 เลาเรื่องจากภาพ 
 

 .......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบความรูที่ ๑ 
    เรื่อง : ถอดความจากบทรอยกรอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

ชื่อ ..................................................... นามสกุล .......................................................... เลขที่ ....... 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอาน เรื่อง หลักการถอดความจากบทรอยกรอง แลวลงมือทาํใบงาน 

     
            หลัก การถอดคําประพันธประเภทบทรอยกรอง 
  การเขียนอธบิายคําประพนัธหรือถอดคําประพันธ คือ การเก็บความจากคําประพันธมาเขียน
ใหมเปนภาษารอยแกวที่สละสลวย โดยตองคงเนื้อความเดิมไว ประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ี 
            ๑. อานขอความนั้นใหจบ  จับใจความใหถูกตองวาขอความตอนนั้นกลาวถึงอะไร   และรู
ตอไปวาขอความนั้นมี เร่ืองละเอียดเปนประการใด 
            ๒. คําศัพทตางๆ ตองหาคํา สามัญที่มีความหมายตรงกันมาแทน ถาเปนกาพยกลอนตอง 
เพ่ิมคําที่เวนใหเติมความ   เพราะตามธรรมดาภาษา กาพยกลอนมักจะเวนคําบางคํา  หรือบางอยาง
ในฐานะเขาใจกันเอง 
            ๓. การถอดคําศพัทไมใช อธิบายความ  จึงตองเขียนใหตรงกับความเดมิ  อยา เพ่ิมความ
ใหมหรือเรื่องใหมใหเกินไปจากตอนเร่ืองเดิม  ใน บางกรณีอาจตองขยายความหรือตัดความ  เห็นวา
ความเดิม กลาวไวไมชัดเจนบาง  กลาวซ้ํากลาวเกินบาง ดังน้ันเวลาถอดตองนึกถึงความจําเปนวา
ควรจะขยายความเพื่อ ใหเกิดความชัดเจนหรือไม 
            ๔. ตองถอดความใหได ลักษณะเดิมของคําประพันธน้ันๆ   กลาวคือ ถาเปนบทกวทีี่แสดง
ความศักดิ์สิทธิ ์ ความอาลยั ความรัก ฯลฯ ตองใหขอความนั้น แสดงลักษณะเชนน้ันดวย 
            ๕. ไมอาจหาคําใด  ที่มีความหมายดีและตรงกับคําในบทเดิมก็ใหใชคําในบทเดิม 
           ๖. ถาบทประพันธเปนรอยแกว  ที่มี ประโยคซับซอนยืดยาว ตองพยายามแยกประโยคนั้น
ออกเปน ประโยคงายๆ คือ พยายามใชเอกรรถประโยค (ประโยคความ เดียว) 
            ๗. ถาในบทประพันธใช สรรพนามบุรุษที่ ๑,๒ หรือ๓ ในบทที่ถูกถอดใหคงใชสรรพนาม
ตามเดิม 
            ๘. ควรลําดบัเน้ือความตามบท เดิม  อยาสลับความเปนอยางอ่ืน  เวนแตในการสลับ น้ันจะ
ชวยใหอานเขาใจดีขึ้น 
           ๙. ถา บทประพันธใด มีโวหารภาพพจนที่ยากแกการเขาใจควรหาโวหาร  ที่มีความหมาย 
คลายกัน แตอานเขาใจงายแทน มิฉะนัน้ก็ใชขอความตรงไปตรงมา แทนที่จะ กลาวเปนโวหาร 
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ตัวอยาง 
           "จอม สงฆฟงซ้ันขาน  พระราชสมภารมีชัย  ใดทวยบาทมูลิกา  ตองอาชญายิน แหนง  ตรัส
แสดงโดยดับ...." 
ถอดความ   สมเด็จ พระราชาคณะไดฟงพระราชดํารัส  แลวถวายพระพรวา พระราชสมภารเจามีชัย
ชนะแก ขาศึกเหตุไฉนบรรดาขาทูลละอองธุลีพระบาทจงึตองไดรับพระอาญา อาตมายัง มีความสงสัย
อยู...." 
 ตัวอยาง  
                                             ยาม จนคนเคียดแคน        ชิงชัง 
                                  ยาม ม่ังมีคนประนัง                     นอบนอม 
                                  เฉก พฤกษดกนกหวัง                  เวียนสู  เสมอนา 
                                  ปาง หมดผลนกพรอม                  พรากสิ้นบินหนี 
ถอดความ  ในคราวจน ยอมมีแตคนเกลยีดชัง คราวร่าํรวยยอมมีคนพากันมานอบนอม เชนเดียวกับ
ตนไม ที่มีผล  ดก นกยอมพากันมาสูอยูเสมอ เม่ือหมดผล แลวนกจะพรอมใจกันบินหนีไป 
สรุป หลักการถอดคําประพันธ 

๑) ตองรูที่มาของคําประพนัธน้ันๆ 
๒) พยายามทาํความเขาใจในคําประพันธน้ันๆ ใหแจมแจง 
๓) ถอดใจความของคําประพันธออกเปนรอยแกวใหสละสลวย 
๔) ถอดใจความใหใกลเคียงกับของเดิม ไมควรขยายความ โดยไมจําเปน 

 
                                                              จากหนังสือ คูมือหลักภาษาพรรณนาถอยความ  
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๑ 
เร่ือง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

ชื่อ ..................................................... นามสกุล ......................................................... เลขที่ ........ 
 
กิจกรรมที่ ๑  ใหนักเรียนจับคู ผลัดกันอานเรื่องที่กําหนดให คนละ ๑ บท 
  
  “พระฟงนางพลางนึกคะนึงหมาย           ซ่ึงฝนรายก็เพราะจิตเราคิดหนี 
 เห็นจะไปไดตลอดรอดชีวี            แตนางผีเสื้อน้ันจะอันตราย 
 พอไดชองลองลวงดูตามเลห     สมคะเนจะไดไปดังใจหมาย 
 จึงกลาวแกลงแสรงเสเพทุบาย   เจาฝนรายนักนองตองตํารา 
 อันเทวัญน้ันคือมัจจุราช    จะหมายมาดเอาชีวิตริษยา 
 แลวเสแสรงแกลงทําบีบนํ้าตา   อนิจจาใจหายเจียวสายใจ 
 แมสิ้นสูญบุญนางในปางนี้   ไมมีที่พ่ึงพาจะอาศัย 
 จะกอดศพซบหนาโศกาลัย   ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกัน 
 นึกจะใครสะเดาะพระเคราะหเจา   พอบรรเทาโทษาที่อาสัญ  
 เหมือนงอนงอขอชีวิตแกเทวัญ   กลัวแตขวัญเนตรพี่จะมิทํา 
 นางผีเสื้อเชื่อถือร้ือประณต   พระทรงยศจงชวยชุบอุปถัมภ 
 ตามตําราสารพัดไมขัดคํา   ชวยแนะนําอนุกูลอยาสูญใจฯ 
 
               จากหนังสือ คูสรางภาษาไทยวรรณคดีวรรณกรรม ม.๓ 

 
 จากบทรอยกรองดานบน ใหนักเรียนถอดความใหไดใจความสําคัญ 

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

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

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

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

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

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

 
 



98 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๒ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

ชื่อ .................................................... นามสกุล ......................................................... เลขที่ ......... 
 
 กิจกรรมที่ ๒  ใหนักเรียนจับคู ผลัดกันอานเรื่องที่กําหนดให คนละ ๑ บท 
   
  ฝายองคพระอภัยวิไลโฉม ปลอบประโลมลูกชายจะผายผัน 
 จึงหยิบปที่เปาเมื่อคราวนั้น  เอาผาพันผูกดีแลวลลีา 
 ใหลูกรักผลักแผนศิลาลม   สมอารมณรีบออกนอกคูหา 
 เลียบลีลาศหาดทรายชายคงคา  แลชลาลวนคลื้นเสียงครื้นโครม   
 ฝายเงือกน้ําสําหรับทะเลลึก       ไมวายนึกถึงองคพระทรงโฉม 
 พอแจมแจงแสงทองผองโพยม              ปลอบประโลมลูกเมียเขาเคลียคลอ 
 จะไมปลอบคอยองคทรงสวสัดิ์              ใหสมซึ่งสัญญาเธอมาหนอ 
 แลวออกจากวนวังไมร้ังรอ                   คอยเคลื่อนคลายวายคลอกันไคลคลา 
 พอเห็นองคทรงยศโอรสราช            อยูชายหาดพรอมกันก็หรรษา 
 จึงชวนลูกสาวนั้นกับภรรยา            คลานขึ้นมาชายฝงแลวบังคมฯ 
                                                      
                        จากหนังสือคูสรางภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรม ม.๓ 
 
   คนหาความหมายของคําจากบทรอยกรองขางตน 
 
 ๑. ชลา              หมายถึง  .................................................................................. 
 ๒. แสงทอง         หมายถึง  ................................................................................. 
 ๓. ผองโพยม       หมายถึง  ................................................................................. 
 ๔. ประโลม    หมายถึง  ................................................................................. 
 ๕. ทรงสวัสดิ์       หมายถึง  ................................................................................. 
 ๖. โอรสราช        หมายถึง  ................................................................................. 
 ๗. หรรษา          หมายถึง  ................................................................................. 
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบความรูที่ ๒ 
 เรื่อง : หลักการอานจับใจความสําคัญ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

ชื่อ ...................................................... นามสกุล ......................................................... เลขที่ ....... 

 

 การอานเพื่อจับใจความสําคญั  หมายถึง  การอานเพื่อเก็บสาระสําคัญของเรื่องที่อาน  เชน  เก็บ

จุดมุงหมายสําคัญของเรื่อง  เก็บเนื้อเร่ืองทีสํ่าคัญ  เก็บความรูหรือขอมูลที่นาสนใจตลอดจนแนวความคิด

หรือทัศนะของผูเขียน 

 ใจความสําคัญ  หมายถึง  ใจความสําคัญและเดนที่สุดในยอหนา  เปนแกนของยอหนาที่สามารถ

คลอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ ในยอหนานั้น  หรือเปนประโยคที่สามารถเปนหวัเร่ืองของยอหนา

นั้นได  ถาตัดเนื้อความของประโยคอืน่ออกหมด  หรือสามารถเปนใจความหรือประโยคเดีย่วๆ ได  โดยไม

ตองมีประโยคอื่นประกอบ  ในแตละยอหนาจะมีประโยคใจความสําคญัเพียงประโยคเดียว  หรืออยาง

มากไมเกนิ ๒ ประโยค 

 ลักษณะสําคัญของใจความสาํคัญ  ใจความสําคัญมีลักษณะ  ดังนี ้

 ๑. ใจความสําคัญเปนขอความที่ทําหนาที่คลุมใจความของขอความอื่นๆ  ในตอนนั้นๆ ไดหมด
ขอความนอกนั้นเปนเพยีงรายละเอียดหรือสวนขยายใจความสําคัญเทานั้น 
 ๒. ใจความสําคัญของขอความหนึ่งๆ หรือยอหนาหนึ่งๆ สวนมากจะมีเพียงประการเดียว 
 ๓. ใจความสําคัญสวนมากมลัีกษณะเปนประโยค  อาจเปนประโยคเดียวหรือประโยคซอนก็ได  
แตในบางกรณี  ใจความสําคัญไมปรากฏเปนประโยค  เปนเพียงใจความที่แฝงอยูในขอความตอนนั้นๆ  
 ๓. ใจความสําคัญที่มีลักษณะเปนประโยคสวนมากจะปรากฏอยูในขอความ 
 การพิจารณาความสําคัญ 

  ใจความสําคัญจะปรากฏอยูในตําแหนงของขอความดงัตอไปนี ้

  ใจความสําคัญที่ปรากฏอยูในแตละยอหนา  ดังนี ้
๑.๑ ใจความสําคัญอยูในตําแหนงตนของยอหนาและมีรายละเอียดวางอยูในตําแหนงถัดไป 

 ๑.๒ ใจความสําคัญอยูในตําแหนงทายของยอหนา  โดยกลาวถึงรายละเอียดตางๆ อยางคลุมๆ ไว

กอนในตอนตน 

 ๑.๓ ใจความสําคัญอยูในตําแหนงตนและทายยอหนา  มีรายละเอียดอยูตรงกลาง 

 ๑.๔ ใจความสาํคญั 
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 ๑. อานจับใจความสําคัญที่ปรากฏรวมอยูในหลายๆ ยอหนา  การอานเพื่อจับใจความสําคัญแบบนี้มี
หลักสําคัญของการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดังนี ้
 ๒.๑ อานอยางคราว ๆ พอเขาใจ 

 ๒.๒ อานใหรายละเอียด 

 ๒.๓ อานแลวถามตัวเองวา  เร่ืองนี้มีใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  ทําไม อนึ่ง  การตั้ง

คําถามไมจําเปนตองเหมือนกันทั้งหมด  อาจจะตองเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของงานเขียน  เชน  เร่ืองอะไร  

ใครเปนผูเขียน  ความวาอยางไร 

  ๒.๔  รวบรวมคําตอบจากขอ ๒.๓ มาเรียบเรียงใหสละสลวย  และมีความเหมาะสมตามลําดับ

ความสําคัญของเนื้อความ 

วิธีการจับใจความสําคัญ 

 วิธีจับใจความสําคัญหลายอยาง  ขึ้นอยูกับความชอบวาจะทําอยางไร  เชน  ขีดเสนใต  หรือตีเสน

ลอมกรอบขอความสาํคัญ  การใชสีตางๆ กัน  แสดงความสําคัญมากนอยของขอความ  การทําบันทกึยอก็

เปนขบวนการสวนหนึ่งของการอานจับใจความสําคัญที่ดีและไดผล  แตผูอานควรยอดวยภาษาและ

สํานวนของตนเอง  ไมควรยอดวยการตดัเอาความสําคัญมาเรียงตอกัน  เพราะวิธีนี้อาจทําใหผูอานพลาด

สาระสําคัญบางตอนไป  อันเปนเหตใุหการตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได 

หลักการอานเพื่อจับใจความสําคัญ 

 ๑. อานจากบนลงลางแทนการอานจากซายไปขวาทีละตวั 
 ๒. อยาอานทกุตัวอักษร  เพราะจะทําใหอานไดชา 
 ๓. ฝกกวาดสายตาเปนหวงๆ เพื่อที่จะไดอานไดทีละประโยคๆ ซ่ึงจะชวยใหอานไดรวดเรว็ 
 ๔. พยายามเกบ็ความของแตละคน  เมื่ออานจบตอนหนึ่งแลว โดยรูจักแยกใจความสําคัญและ
ใจความทีน่ํามาประกอบในแตละขอความออกจากกันใหได 
 ๕. ขณะที่อานตองนึกไวเสมอวาเรื่องที่กําลังอานอยูนั้นเปนเรื่องอะไร  มีจุดมุงหมายเพื่ออะไร  
เมื่ออานจบแลวจะไดตอบปญหาที่ตั้งไวได 
 ๖. พยายามใหความสนใจในสิ่งที่ตองการเพียงอยางเดียว  เมื่อตองการจะอาน  เพื่อตอบปญหา
หรือจับใจความก็ไมควรพะวงอยูกบัเรื่องหลักภาษาหรอืเร่ืองราวอ่ืนๆ ที่ไมอยูในความตองการ 
 
 ๗. อยาพยายามอานซ้ําเพราะจะทาํใหเสียเวลา  ในบางครั้งเราอาจจะไดความหมายจากประโยค
ถัดไปได 
 ๘. ฝกอานอยางสม่ําเสมอ  อานหนังสือหลายๆ ประเภทเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
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หมายเหตุ ในการอานใดๆ ก็ตาม  จุดมุงหมายเพื่อจับใจความสําคัญของขอความที่ไดอาน   

 ดังนั้นถารูจักสังเกตประโยคที่เปนใจความสําคัญของขอความแตละขอความและรูจกัแยก 

 ใจความหลักออกจากใจความรองได ก็จะทําใหเราเขาใจในสิ่งที่อานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

  

             จากหนังสือคูมือหลักภาษาพรรณนาถอยความ 
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๓ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

ชื่อ ...................................................... นามสกุล ......................................................... เลขที่ ....... 
 
 กิจกรรมที่ ๓ ใหนักเรียนจับคู ผลัดกันอานเรื่องที่กําหนดให คนละ ๑ บท แลวสรุปความใหชัดเจน 
 
 
    พงศกษัตริยทัศนานางเงือกนอย    ดูแชมชอยโฉมเฉลาทั้งเผาผม 
 ประไพพักตรลักษณล้ําลวนขําคม                   ทั้งเนื้อนมนวลเปลงออกเตงทรวง 
 ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด          ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง 
 พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง         แลวหนักหนวงนึกที่จะหนีไป 
 จึงตรัสวาตาเงอืกมาคอยรับ                   ชางสมกับวาจาจะหาไหน 
 เราลอลวงนางผีเสื้อก็เชื่อใจ                   เด๋ียวนี้ไปแรมทางกลางอรัญ 
 ชวยเมตตาพาตรงไปสงที่                   พระโยคีมีเวทวิเศษขยัน 
 กลางคงคาปลารายก็หลายพรรณ                   จะปองกันภัยพาลประการใดฯ 
   เงือกผูเฒาเคารพอภิวาท         ขอรองบาทบริรักษจนตักษัย   
  เสด็จขึ้นทรงบาจะพาไป                             พระหนอไทใหขี่ภริยา 
  อันอํานาจชาติเชื้อผีเสื้อนํ้า                   ปลาไมกล้ํากลายกลัวทั่วทิศา 
  ดวยกลิ่นอายคลายทานผูมารดา                   เม่ือจับขาขาจึงออนหยอนกําลัง 
  สัตวในน้ําจําแพแกผีเสื้อ                             เปรียบเหมือนเน้ือเห็นพยัคฆใหชักหลัง 
  อยาเกรงภัยในชลที่วนวัง                   ขึ้นนั่งยังบาขาจะพาไปฯ 
      
                       จากหนังสือ คูสรางภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรม ม.๓  
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 จากบทรอยกรองขางตนใหนักเรียนสรุปความใหชดัเจน 
 

 
  ....................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................... 
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๔ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

ชื่อ ...................................................... นามสกุล ......................................................... เลขที่ ....... 
 
 กิจกรรมที่ ๔  ใหนักเรียนจับคู ผลัดกันอานเรื่องที่กําหนดให คนละ ๑ บท เพ่ือจับใจความสําคญั 
 
  
   ดวยองคพระชนนีเปนผีเสื้อ  อันชาติเชื้ออยูถ้ําลําละหาน 
 พระบิดรรอนรนทนทรมาน   เคยอยูบานเมืองมนุษยสุดสบาย 
 คิดถึงวงศพงศาคณาญาติ   จึงสามารถมานี่ไมหนีหาย 
 เห็นมารดาซอนตัวดวยกลัวตาย   ลูกจึงวายน้ําอยูแตผูเดียว 
 ประทานโทษโปรดปลอยไปหนอยเถิด  ที่ละเมิดแมคุณอยาฉุนเฉียว 
 ลูกขอลาฝาธุลีสักปเดียว    ไปทองเที่ยวหาประเทศเขตนคร 
 แมนพบอายาปูอยูเปนสุข   บรรเทาทุกขภิญโญสโมสร 
 จึงจะชวนบิตุเรศเสด็จจร    มาสถานมารดรไมรอนใจ ฯ  
 
             (  ����������    ���������������  
��������������� ม๓.  
     
                                                 
� 
  (����������������������������������������������
���ญ 

     
______________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 

 
������������������������� 

 
วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบความรูที่ ๓ 
  เรื่อง : การเขียนแสดงความคิดเห็น 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 
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ชื่อ ...................................................... นามสกุล ......................................................... เลขที่ ....... 
 

การเขียนแสดงความคิดเห็น 
 การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ วิธีการถายทอดความคิด ความรู ประสบการณ ความรูสึก 
และอารมณของผูเขียนไปยงัผูอาน โดยใชภาษาเปนเครื่องมือ เพ่ือใหผูอานเขาใจความคิดนั้นๆ ได   
ถาสามารถใชภาษาในการถายทอดไดดี  ก็จะทําใหผูอานเขาใจความคิดนั้นๆ ได แตถาหากขาด
ความสามารถในการถายทอดทางภาษา  ก็อาจเกิดปญหาในการสื่อสารกันได 
 รูปแบบในการเขียน ไดแก แสดงความคิดเห็น มีหลายรูปแบบแลวแตโอกาสและ
สถานการณจะอํานวยให เชน จะเขียนจดหมายถึงแมเสนอขอคิดเกี่ยวกับการเรียนตอของนอง 
รูปแบบก็จะออกมาในรูปจดหมาย  ฉะนั้นมีรูปแบบการเขียนดังตอไปน้ี 
        1. จดหมาย 
        2. บทความ 
        3. เรียงความ 
        4. บทรอยกรอง 
        5. บทกลาวสุนทรพจน 
        6. บทปาฐกถา 
        7. คําขวัญ 
           ฯลฯ 
องคประกอบของ การเขียนแสดงความคิดเห็น  ประกอบดวย 2 สวนคือ   
  1. สวนที่เปนความรู  ความคิด 
  2. สวนที่เปนอุทาหรณ เหตุผล หากมีหลักการเขียน แสดงความคดิเห็นที่ดีตองมี
สวนประกอบ ดังน้ี 
 2.1.เปนความคิดที่ แปลกและใหม เชน คิดปลูกสะระแหนเปนผักสวนครัวหอยในกระถาง
ตามชายคาบานกรณีไมมีเน้ือที่ มาก 
 2.2.เปนความคิดที่ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 
 2.3.เปนความคิดที่ ไมเปนโทษในการนําไปปฏิบตั ิ
 2.4.เปนความคิดที่ สัมฤทธิผ์ลไดไมใชความคิดที่เลือนลอย 
 2.5.เปนความคิดที่ มีความรูเปนพ้ืนฐาน หรือมีเหตุผลพอ 
 2.6.เปนความคิดที่ กระตุนใหคิดตอเติมและดีงามตอการนําไปปฏิบตั ิ
 2.7.เปนความคิดที่ สอดคลองกับหลักธรรมะและขนบวัฒนธรรม 
 2.8.เปนความคิดที่ ไมเกิดจากอคติหรือขาดความรอบคอบ  คือคิดในเรื่องนั้นๆในดานที่เปน
ดานลบและบวกหรือคิดทั้งในแงดีและแงเสีย เรียกวา รอบคอบในการคิด 
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            จากหนังสือ คูมือหลักภาษาพรรณาถอยความ
                         
       
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๕ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 
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ชื่อ ....................................................... นามสกุล ........................................................ เลขที่ ....... 
 
กิจกรรมที่ ๕  ใหนักเรียนจับคู ผลัดกันอานเรื่องที่กําหนดให แลวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดี              

 ของการมีคุณธรรม-จริยธรรมที่ปรากฏในบทอาน 
 
  
   ตาเงือกน้ําซ้ําสอนพระทรงศักดิ์ ยังใกลนักอยาประมาททําอาจหาญ 
 นางรูความตามมาไมชานาน   จะพบพานพากันตายวายชวีัน 
 อันตาขาถาค่าํเห็นสวาง    ทั้งเดินทางเรีย่วแรงแข็งขยนั 
 ถาแดดกลาตามัวเปนหมอกควัน   จะผายผันลวงทางไปกลางคนื 
 แลววายแหวกแบกองคพงศกษตัริย  พลางสะบัดโบกหางไปกลางคลื่น 
 สลาตันลั่นพิลกึเสียงครึกครืน้   จนดึกดื่นรีบรุดไมหยุดเลย 
 ครั้นรุงเชาเขาเกาะเสาะลูกไม   พระลูกใหบติรุงคทรงเสวย 
 เงือกก็หาอาหารกินตามเคย   แลวรบีเลยลวงไปในคงคา ฯ 
 
            จากหนังสือคูสรางภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรม ม.๓ 
   
    
  คุณธรรมจริยธรรมจากการอานบทรอยกรองดังกลาว ขางตน 
  
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๖ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 
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ชื่อ ...................................................... นามสกุล ......................................................... เลขที่ ....... 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานบทรอยกรองตอไปน้ี แลวเขียนแสดงความคิดเห็นใหชัดเจน 
  
                                           
   ฝายผีเสื้อสมุทรที่สุดโง  ไปน่ังโซเซาอยูริมภูผา 
 ขอชีวติพิษฐานตามตํารา    ตองอดปลาอดนอนออนกําลัง 
 อุตสาหยืนฝนใจใหประทัง   คอยเซซังซวนทรงไมตรงตวั 
 เห็นลูกไมในปาควาเขาปาก   กําลังอยากยืนขยอกจนกลอกหัว 
 ที่มืดหนาตาลายคอยหายมัว    คิดถึงผัวเยาะยางมากลางไพร 
 เห็นประตูคูหาเห็นเปดอยู   เออกกูเกิดเข็ญเปนไฉน 
 เขาในหองมองเขมนไมเห็นใคร   ยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีว ี
 แลดูปที่เปาเลาก็หาย    นางยักษรายรูวาพากันหนี 
 เสียนํ้าใจในอารมณไมสมประดี   สองมือตีอกตูมฟูมนํ้าตา 
 ลงกลิ้งเกลือกเสือกกายรองไหโร   เสียงโฮโฮดังกองหองคูหา 
 พระรูปหลอพอคุณของเมียอา   ควรหรือมาทิง้ขวางหมองหมางเมีย 
 
                        จากหนังสือ คูสรางภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรม ม.๓                             
 
 
 
    เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทรอยกรองที่อานขางตน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 

 
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 

 
วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๗ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 
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ชื่อ ...................................................... นามสกุล ......................................................... เลขที่ ....... 
  

  กิจกรรมที่ ๗     ชวยกันในกลุม เมื่อเสร็จแลวทําตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  ๑. ตั้งชื่อเรื่องที่อาน 
       ๒. จับใจความสําคัญของเร่ือง 
         ๓. แสดงแนวคิดของเรื่อง 
         ๔. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานรวมกัน 

 

บทอาน 
   “ จําจะแสรงแปลงรางเปนนางมนุษย  ใหผาดผุดทรวดทรงสงสัณฐาน 
เห็นพระองคทรงโฉมประโลมลาน   จะเกี้ยวพานรกัใครดังใจจง 
แลวอานเวทยเพศยักษก็สูญหาย   สกนธกายดังกินนรนวลหงส 
เอาธารามาชดลมพระโฉมยง   เขาแอบองคนวดฟนคั้นประคอง 
จนสุดสิ้นดินฟาสุธาทวปี    ไมสิ้นชีพไมเสื่อมสโมสร 
พอใหสัตยเสรจ็คําทําฉะออน    ระทวยออนเอนทับลงกบัเพลาฯ 
  “ พระโฉมยังองคอภัยมณีนาถ   เพลินประพาสพิศดูหมูมัจฉา 
เหลาฉลามลวนฉลามตามกนัมา   คอยเคลื่อนคลาคลายคลายในสาย
ชลฉนากอยูคูฉนากไมจากคู    ขึ้นฟองฟูพนฟองน้ําบางดําจร 
กระโหเรียงเคยีงกระโหขึ้นโบกหาง   ลอยสลางกลางกระแสแลสลอน 
มังกรเกี่ยวเลีย้วลอดกอดมังกร   ประชุมซอนแฝงชลขึ้นวนเวยีน 
ฝูงมาน้ําทําทาเหมือนมาเผน   ขึ้นลอยเลนเลีย้วลัดฉวัดเฉวยีน 
ตะเพียนทองทองน้ํานําตะเพียน   ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมาฯ 
 
    จากหนังสือคูสราง ภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรม ม.๓ 
     
    
 
 

 
 ชื่อเรื่อง ___________________________________________________________ 

 สรุปใจความสําคัญ ___________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 แนวคิดของเร่ือง ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 แสดงความคิดเห็นกับเรือ่งที่อานรวมกัน __________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
       
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๘ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 
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ชื่อ ....................................................... นามสกุล ........................................................ เลขที่ ....... 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนฝกอานอานบทรอยกรองตอไปน้ี  
      
     หนอนรินทรสินสมุทรไมหยุดยั้ง รีบมาทั้งคืนค่าํในน้ําไหล 
 จนแจมแจงสุริโยอโณทัย    เห็นเงือกใหญยายตายังลานกั 
 จึงวารีบถีบถอนไปกอนทาน   โนนนางมารหมุนไลมาใกลหนัก 
 แลววายรอคลอไปพอไดพัก   พอนางยักษทันกระโถมกระโจมมา 
 พระลูกหลบพบเงือกจะเสือกหนี   เหยียบขยีส้องแขนแนนนักหนา 
 ตะคอกถามตามโมโหที่โกรธา   ไยมึงพาผัวพรากมาจากกู 
 เด๋ียวนี้นององคอภัยอยูไหนเลา   ไมบอกเราหรือกระไรทําไขหู 
 จะควักเอานัยนตาออกมาดู   ตะคอกขูคุกคามคํารามรณฯ 
 ทั้งสองเงือกเสือกกายหมายไมรอด  ถึงมวยมอดมิใหแจงแหงนุสนธ 
 จึงกลาวแกลงแสรงเสดวยเลหกล   เธออยุบนเขาขวางริมทางมา 
 ขาจะพาไปจับจงกลับหลัง   ใหไดดังมุงมาดปรารถนา 
 ไมเหมือนคํารําพันที่สัญญา   จงเขนฆาใหเรามวยไปดวยกัน ฯ 
 
             ( จากห��ง��อ ���ส��างภาษาไทย วรรณค��วรรณกรรม ม.๓ 
 
 
� 
(   ��กสะกดคำจากบท��อยกรอง��าง��นแ��วแปลความหมายของ��พ����อไป��� 

 
๑.    หนอนรินทร     ๒.   สุริโยอโนทัย              ๓.   ถีบถอน               ๔.     นางมาร                        
๕.   วายรอคลอไป        ๖.  กระโถมกระโจนมา  ๗.   โกรธา                 ๘.     ไขหู    
๙.    คํารามรณ             ๑๐. เสือกกาย                          ๑๑.  นุสนธ                ๑๒.   แสรงเส                              
      
 
 
 

   หาความหมายจากคําศัพท จากบทรอยกรองในนิทานคํากลอน เร่ือง พระอภัยมณ ี 
 ตอน   พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
   
 ๑. หนอนรินทร    หมายถึง ................................................................................................ 
 ๒. สุริโยอโนทัย   หมายถึง ................................................................................................ 
 ๓. ถีบถอน         หมายถึง ................................................................................................ 
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 ๔. นางมาร   หมายถึง ................................................................................................ 
 ๕. วายรอคลอไป  หมายถึง ............................................................................................... 
 ๖. กระโถมกระโจนมา หมายถึง ......................................................................................... 
 ๗. โกรธา           หมายถึง ............................................................................................... 
 ๘. ไขหู     หมายถึง ............................................................................................... 
 ๙. คํารามรณ       หมายถึง ............................................................................................... 
          ๑๐. เสือกกาย    หมายถึง ...............................................................................................                     
 ๑๑.นุสนธ           หมายถึง................................................................................................ 
 ๑๒. แสรงเส     หมายถึง ............................................................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 

 
   วิชา ภาษาไทย 
   รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๙ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

   ชื่อ ..................................................... นามสกุล ........................................................ เลขที่ .......  

 

ชี้แจง  ใหนักเรียนอานบทรอยกรองตอไปน้ีแลวทําตามกิจกรรมที่ ๙  
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 กิจกรรมที่ ๘   ใหนักเรียนฝกอานทํานองเสนาะใหถูกตองตามฉันทลักษณแลววิเคราะห ฉาก สถานที่   
                    และแปลถอดความ 
                  
                       “ฝายเงือกน้ําคํานับอภิวาท          ขาพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐาน 
              อันนํ้านี้มีนามตามบุราณ                     อโนมานเคียงกันสีทันดร 
              เปนเขตแควนแดนที่นางผีเสื้อ               ขางฝายเหนือถึงมหิงษะสิงขร 
              ขางทิศใตไปถึงเกาะแกวมังกร               หนทางจรเจ็ดเดือนไมเคลื่อนคลา 
              ไปกลางยานบานเรือนหามีไม               สมุทรไทซึ้งลกึหนักหนา 
              แตสําเภาชาวเกาะเมืองลังกา                เขาแลนมามีบางอยูลางป 
              ถาเสียเรือเหลือคนแลวนางเงอืก            ขึ้นมาเลือกเอาไปชมประสมศรี 
              เหมือนพวกพองของขารูพาที                ดวยเดิมทีปูยาเปนมนุษย 
              อายุขาหารอยแปดสิบเศษ                    จึงแจงเหตุแถวทางกลางสมทุร 
              อายุขาหารอยแปดสิบเศษ                    จึงแจงเหตุแถวทางกลางสมทุร 
              แมนจะหนีผีเสื้อดวยแรงรุทร                 เห็นไมสุดสิ้นแดนดวยแสนไกลฯ 

                                                   จากหนังสือ คูสรางภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรม ม.๓ 

  

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

 

 
 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
 

 
   วิชา ภาษาไทย 
   รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๙ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

   ชื่อ ...................................................... นามสกุล ........................................................ เลขที่ .......  

 

  

   กิจกรรมที่ ๑๐      ใหนักเรียนชวยกันสะกดคํา และหาความหมายของคําศัพทในเรื่องที่อาน 
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     จากบทอาน แลวบันทึกลงในใบงาน 
 
   “พระอภัยใจหายไมวายเหลียว          ใหเปลาเปลี่ยวนัยนาเพียงอาสัญ 
 แตมานะกษัตริยสูกัดฟน    อุตสาหกลั้นกลืนนํ้าตาแลวพาที 
 จะไปไหนไมพนผีเสื้อนํ้า    วิบากกรรมก็จะสูอยูเปนผี 
 ทานสงเราเขาที่เกาะละเมาะนี้   แลวรีบหนีไปในน้ําแตลําพัง 
 แลววาแกสินสมุทรสุดที่รัก   แมนนางยักษจะมารับจงกลับหลัง 
 อันตัวพอขอตายวายชีวัน   กันแสงสั่งลูกยาดวยอาลัย ฯ 
       
     จากหนังสือ คูสรางภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรม ม.๓ 
 
 

หาความหมายจากคําศัพทในบทรอยกรอง 
 ๑. อาสัญ ..................................................................................................................... 
 ๒. มานะกษัตริย .......................................................................................................... 
 ๓. ผีเสื้อนํ้า.................................................................................................................. 
 ๔. เกาะละเมาะ ........................................................................................................... 
 
 (ใ����กเ��ยนถอดคำประ��น��จากบท��อยกรอง�����าน 
  ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 
 

โรงเ ��ยน���งเ��อง��ป��ม�� 
   
วิชา ภาษาไทย 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓ 

ใบงานที่ ๑๑ 
เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /..... 
เวลา ................. นาที 

ชื่อ ........................................................ นามสกุล ........................................................ เลขที่ ...... 
 
กิจกรรมที่ ๒      ใหนักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายเก่ียวกับความหมายของภาษาจากสํานวนกลอน 

    เน้ือหาสรุปของบทอานในกิจกรรม    
    คาดเดาเนื้อเรื่องตอนจบ 
    แลวจึงอานเรื่องตอไปจนจบ 
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           บทอาน 
 

           พระอภัยใจหายไมวายเหลียว ใหเปลาเปลี่ยวนัยนาเพียงอาสัญ 
แตมานะกษตัริยสูกัดฟน อุตสาหกลั้นกลืนนํ้าตาแลวพาที 
จะไปไหนไมพนผีเสื้อนํ้า วิบากกรรมกจ็ะสูอยูเปนผ ี
ทานสงเราเขาที่เกาะละเมาะนี้ แลวรบีหนีไปในน้ําแตลําพงั 
แลววาแกสินสมุทรสุดที่รัก แมนนางยักษจะมารับจงกลับหลัง 
อันตัวพอขอตายวายชวีัน กันแสงสั่งลูกยาดวยอาลัย ฯ” 

       
                              จากหนังสอื คูสรางภาษาไทย  วรรณคดีวรรณกรรม ม.๓ 
 
 
๑. ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................... 
๒. สรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน โดยวิเคราะห วาใครทําอะไร เกิดผลอยางไร 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
๓. แนวคิดของสาระที่อาน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
๔. แสดงความคิดเห็นดาน พฤติกรรมของตัวละครในเนื้อหาที่อานรวมกัน 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
๕. คาดเดาเนื้อเรื่องตอไป 
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......................................................................................................................................................

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โรงเรียนรุงเรืองอุปถมัภ 
วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวจัิกษ)                  ใบงานที่ ๑๒                      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  

รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓                  เรื่อง : สํานวนภาษาในนิทานคํากลอน      เวลา ................ นาที     

___________________________________________________________________________ 
คําสั่ง  ใหนักเรียนวิเคราะหสํานวนตอไปน้ี 
  ๑.  รักแบบจาํใจไมจีรังยั่งยืน  
 พระอภัยมณีและศรีสุวรรณกําลังเดินทางหลังถูกทาวสุทัศนผูเปนพระชนก เนรเทศและไดพบ  
พราหมณ ๓ คน พราหมณทั้ง ๓ แปลกใจที่พระอภัยมณีเร่ืองวิชาป ทําใหพระอภัยเปาปทําใหทุกคน
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เคลิ้มเม่ือนางผีเสื้อฟงก็มาพาตัวพระอภัย มณีไปแลวนางก็ใหกําเนิดสินสมุทรมาและตอมาสินสมุทรก็
พาพระอภัยมณีหนี 

      ๒.  นางผีเสื้อผูหลงรกัสามีมากกวาลูก  
  นางผีเสื้อไมสนใจเลี้ยงดูสินสมุทรปลอยใหพระอภัยมณีเลี้ยงดูทําใหสินสมุทร สนิทกับบิดา

มากกวาตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อตามจนทันแตไมโกรธพระอภัยมณี แตกลับจะฆาสินสมทุร 
  ๓.  พี่มนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ 
 ดานพระอภัยมณีถูกบังคับขืนใจใหอยูกบันางผีเสื้อโดยไมรักนางทําใหไมผูกพัน เม่ือหนีไป
พระอภัยมณีก็อธิบายใหนางผีเสื้อวาตนเองกับนางผีเสื่อตางเผา พันธุกัน 
 ๔.  พระอภัยมณีผูเสียสละ  
 จากตอนที่ พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรไดแสดงความเสียสละอยางหนึ่งคือการ เสียสละชีพ
ของตนเองเพื่อการอยูรอดของคนอื่น ๆ เชนตอนเงือกเฒา จะยอมตายแตพระอภัยมณีจะยอมมอบตวั
เพ่ือใหคนอ่ืนรอด 

       ๕.   สินสมุทรผูสืบสืบทอดพันธุกรรมจากพอแมและยึดติดกับรางลวงของแม  
 สินสมุทรมีหนาตาเหมือนคนมีตาสีแดงมีเขี้ยวและพลังมหาศาลและเคยชินกับหนาตาสวย 
งามของแมเม่ือเห็นจริงของแมก็รูสึกอับอายเมือสินสมุทรพบสวุรรณมาลี จึงขอใหนางเปนแมของตน 
 ๖.   ความเสยีสละของเงอืกเฒา 
 นอกจากพระอภัยมณีเสียสละเพื่อใหเงือกรอดจากผีเสื้อสมุทรก็ยังมีเงือกเฒาทั้ง 2 ที่แสดง
นํ้าใจโดยการยอมสละชีวติโดยการลอนางผีเสื้อสมุทรไปอีกทางเพื่อใหพระ อภัยมณีหนีไป 
  ๗.  ความเมตตาของพระฤาษีแหงเกาะแกวพิสดาร   
ถาพระฤาษีแหงเกาะแลวพิสดารไมไลนางผีเสื้อไปพระอภัยมณีก็จะโดนนางผีเสื้อ สมุทรจับไปไดเม่ือ
นางผีเสื้อสมุทรไมสามารถนําตัวพระอภัยมณีกลับไปไดก็ดา พระฤาษอียางรุนแรงพระฤาษีโกรธจงึ
ซัด ทรายเขาใสนางผีเสื้อสมุทรอยางรุนแรง 
 
 
 
 ๘.   ความสาํคัญของปญญา 
 เรื่อง พระอภัยมณีสะทอนในหลายดานในเรื่องสติปญญาเชนการที่เงือกเฒาและนําใหไป ยัง
เกาะแกวพิสดารและหลอกลอนางผีเสื้อสมุทรไปยังที่อดอาหาร ๓ วัน เพ่ือใหหมดกําลัง แสดงใหเห็น
ความสําคัญของการวางแผน 
 ๙.   การสรรหาคําของสุนทรภู 
 พระอภัยมณีแสดงใหเห็นความสามารถในการใชคําของสุนทรภูที่เลือกคําไดเหมาะสม เหมาะ
กับตวัละครอยางบรรยายสภาพความยิ่งใหญและความนากลัวของนางผีเสื้อสมุทร กิริยาตาง ๆ ที่
แสดงถึงกําลังมหาศาลหรือการใชคําพูดของนางผีเสื้อสมุทร 
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      คําศัพท                                               ความหมาย 
          __________________________________________________________ 
  ๑. อสุรี นิมิต                   การแปลงตัวของนางยักษหรือนาง ผีเสื้อ 
  ๒. เน้ือไข                      กรอนมาจากเลือดเน้ือเชื่อไข หมายถึง ลูกหลาน 
  ๓. เห ชา                       กลอมเปนทํานองชา 
  ๔. โลด ลําพอง                คึกคนอง 
  ๕. มึน เหน็บ                   มึนงงและชาตามรางกาย 
  ๖. ดี ขยัน                       ดียิ่ง 
  ๗. สีทันดร                      ชื่อแมนํ้า 
  ๘. สิขร                          ภูเขา 
  ๙. รุทร                          กลัว 
  ๑๐มารยา                       เลหกล  การหลอกลวง 
  ๑๑.เพทไสย                    ปฏิบัตติามแผน 
 
 
 

        ใหนักเรียนคัดคํากลอนในเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  

           ที่มีเน้ือหาสอดคลองกับหัวขอเรื่อง   

  

  

 

 

 

 ๑.  รักแบบจําใจไมจีรังยั่งยืน 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ๒.   ความสําคัญของปญญา 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ๓.  พระอภัยมณีผูเสียสละ  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ๔.   ความเสยีสละของเงอืกเฒา 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
     
 
 
 
 

  โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
วิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ             ขอสอบประจําหนวยที่ ๔               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓   เร่ือง นิทานคํากลอน พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร  เวลา ................ นาที 
___________________________________________________________________________ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให 
๑.  ตัวละครจากวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณี ที่คนรูจักกันมากที่สุดตวัหนึ่งในวรรณคดไีทย
ทั้งหมด   แมจะไมมีบทบาทมากนักในเรื่อง  แตก็ถือเปนตนเหตุของเร่ืองราวทั้งหมด อีกทั้ง  
มีรางกายสูงใหญ รูปรางอัปลักษณ  ทําใหคนจดจํานางไดมากขึ้น แตก็มักจะจดจําในแงราย    
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โดยเฉพาะในความอัปลกัษณของนาง   จนถึงกับมีคําเปรียบเทียบวา   "ผูหญิงคนนั้นอวนและ
ตัวใหญอยางกับ ........................................ "  
 ก.  นางละเวง                         ข.  นางสุวรรณมาลี 
 ค.  นางผีเสื้อสมุทร                          ง.  นางมัจฉาวิลาวัณย 
๒.  ขอใดเปนแนวคิดในการแตงพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
 ก. ความรักชนะทุกสิ่ง                   ข. ความรักกอใหเกิดทุกข  
 ค. ความรักทีมิ่ไดเกิดจากความผูกพันยอมไมจีรัง  ง. ความรักคือการเสียสละ            
๓. นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี แตงดวยคําประพันธชนิดใด  
 ก. กลอนบทละคร                        ข. กลอนสุภาพ  
 ค. กาพยยานี ๑๑                  ง. กาพยฉบัง ๑๖  
๔. คําประพนัธขอใดแสดงความรักอันลึกซึ้งระหวางชายหญงิ  
 ก.  แมนสิ้นสูญบุญนางในปางนี้          ไมมีที่พ่ึงพาจะอาศัย  
        จะกอดศพซบหนาโศกาลยั            ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกัน  
 ข.  ครั้นพลบค่ําทํารักนางยักษราย      ประคองกายกอดแอบแนบถนอม  
      ชื่นแตหนาอารมณน้ันกรมกรอม      แตคิดอานหวานลอมจะลอลวง  
 ค.  ฝายวานางผีเสื้อก็เชื่อถอื          คิดวาซื่อสุจริตพิสมัย  
       จึงตอบวาถากระนั้นฉันจะไป    อยูเขาใหญในปาพนาวัน  
 ง.  พระโฉมยงจงอยูในคูหา            เลี้ยงรักษาลูกนอยคอยหมอมฉัน  
    จะอดใจใหเหมือนคําที่รําพัน                              ถวนสามวนัก็จะมาอยาอารมณ  
๕. ขอใดเปนการตัดพอ  
  ก. เสียแรงรักหนักหนาอุตสาหถนอม    สูอดออมสารพัดไมขัดสน  
  ข. ซ่ึงรักลูกลกูก็รูอยูวารัก     มิใชจักลืมคุณกรุณา  
  ค. ถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิด     พอปลดปลิดเรื่องธุระจะมา 
  ง. ขอลาแลวแกวตาไปธาน ี    อยาราคีขุนของใหหมองมัว  
 
 ๖. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของเรื่องพระอภัยมณี  
  ก. มีรสคํารสความที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ  ข. มีสัมผัสในทุกวรรค                      
 ค. แตงดวยกลอนสุภาพ                      ง. ถูกทุกขอ  
 ๗. ขอใดไมเก่ียวของกับนิทานคํากลอนพระอภัยมณี  
  ก. แตงดวยกลอนสุภาพ                      ข. มีสัมผัสในทุกวรรค 
  ค. มีรสคํารสความที่มีความหมาย          ง. ใชคําครุลหุไดถูกตอง  
 ๘. ขอใดไมใชเหตุผลที่นางผีเสื้อสมุทรรูวาพระอภยัมณีหนีไป  
  ก. การที่นางฝนราย                ข. ประตูถ้ําเปดทิ้งไว 
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  ค. ไมพบพระอภัยมณีและสินสมุทร         ง. ปของพระอภัยมณีหายไป 
 ๙. “ทานสงเราที่เกาะละเมาะนี้ แลวรบีหนีไปในน้ําแตลําพงั” คํากลาวนี้แสดงวาผูพูดเปนคน 
        อยางไร  
  ก. ขี้ขลาด                                    ข. กลาหาญ  
  ค. เสียสละ                                   ง. เห็นแกตัว  
๑๐. คําประพนัธขอใดบรรยายใหเห็นภาพไดชัดเจนที่สุด  
 ก. ฝายผีเสื้อเม่ือลูกลอบลงน้ํา     พอจวนค่ําคิดวาวิ่งขึ้นสิงขร  
 ข. ดวยใจนางคิดวาพาบิดร     มาซุมซอนอยูที่น่ีจึงหนีมา  
 ค. เที่ยวแลรอบขอบเขตเขาชะอุม    ยิ่งมืดคลุมก็ยิ่งคลั่งตั้งแตหนา 
 ง. เสียงครืนโครมโดดตะครบุกอนศิลา    จนหนาตาแตกยับลงสับเงา  
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 

คําชี้แจง    แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐ ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบ
     ที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
๑. ขอใดเปนแนวคิดในการแตงพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  

วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวจัิกษ) 
รหัสวิชา  ท  ๓๓๑๐๑ 

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ ๔ 
เรื่อง การอานวิเคราะหงานประพันธ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /.... 
เวลา _________ นาที 

ชื่อ ______________________________ นามสกุล _________________________ เลขที่ __ 
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 ก. ความรักที่มิไดเกิดจากความผูกพันยอมไมจีรัง   ข.ความรักชนะทุกสิ่ง                
 ค. ความรักคอืการเสียสละ                ง. ความรักกอใหเกิดทุกข  
๒. นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี แตงดวยคําประพนัธชนิดใด  
 ก. กลอนบทละคร                         ข. กลอนสุภาพ  
 ค. กาพยยานี ๑๑                   ง. กาพยฉบัง ๑๖  
 ๓. คําประพันธขอใดแสดงความรักอันลกึซึ้งระหวางชายหญงิ  
 ก. แมนสิ้นสูญบุญนางในปางนี้           ไมมีที่พ่ึงพาจะอาศัย  
    จะกอดศพซบหนาโศกาลัย             ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกัน  
 ข. ครั้นพลบค่าํทํารักนางยักษราย        ประคองกายกอดแอบแนบถนอม  
     ชื่นแตหนาอารมณน้ันกรมกรอม      แตคิดอานหวานลอมจะลอลวง  
 ค. ฝายวานางผีเสื้อก็เชื่อถือ               คิดวาซื่อสุจริตพิสมัย  
              จึงตอบวาถากระนั้นฉันจะไป     อยูเขาใหญในปาพนาวัน  
  ง. พระโฉมยงจงอยูในคูหา                เลี้ยงรักษาลูกนอยคอยหมอมฉัน  
     จะอดใจใหเหมือนคําที่รําพัน           ถวนสามวันกจ็ะมาอยาอารมณ  
 ๔. ขอใดเปนการตัดพอ  
  ก. เสียแรงรักหนักหนาอุตสาหถนอม     สูอดออมสารพัดไมขัดสน  
  ข. ซ่ึงรักลูกลูกก็รูอยูวารัก      มิใชจักลืมคุณกรุณา  
  ค. ถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิด      พอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหา  
  ง. ขอลาแลวแกวตาไปธานี      อยาราคีขุนของใหหมองมัว  
 ๕. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของเรื่องพระอภัยมณี  
  ก. มีรสคํารสความที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ    ข. มีสัมผัสในทุกวรรค                 
  ค. แตงดวยกลอนสุภาพ                   ง. ถูกทุกขอ  
๖.  ขอใดไมเกี่ยวของกับนิทานคํากลอนพระอภัยมณี  
 ก. แตงดวยกลอนสุภาพ                   ข. มีสัมผัสในทุกวรรค  
 ค. มีรสคํารสความที่มีความหมาย        ง. ใชคําครุลหุไดถูก 
 
 ๗. ขอใดไมใชเหตุผลที่นางผีเสื้อสมุทรรูวาพระอภัยมณีหนีไป  
 ก. การที่นางฝนราย                    ข. ประตูถ้ําเปดทิ้งไว  
 ค. ไมพบพระอภัยมณีและสินสมุทร      ง. ปของพระอภัยมณีหายไป 
 ๘. “ทานสงเราที่เกาะละเมาะนี้ แลวรบีหนีไปในน้ําแตลําพัง” คํากลาวนี้แสดงวาผูพูดเปนคน  
   อยางไร  
 ก. ขี้ขลาด                                     ข. กลาหาญ  
 ค. เสียสละ                                    ง. เห็นแกตัว 
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๙. คําประพันธขอใดบรรยายใหเห็นภาพไดชัดเจนที่สุด  
 ก. ฝายผีเสื้อเม่ือลูกลอบลงน้ํา       พอจวนค่ําคิดวาวิ่งขึ้นสิงขร  
          ข. ดวยใจนางคิดวาพาบิดร          มาซุมซอนอยูที่น่ีจึงหนีมา  
          ค. เที่ยวแลรอบขอบเขตเขาชะอุม      ยิ่งมืดคลุมก็ยิ่งคลั่งตั้งแตหา  
 ง. เสียงครืนโครมโดดตะครบุกอนศิลา      จนหนาตาแตกยับลงสับเงา  
 ๑๐. ขอใดเปนการวางแผน  
  ก. อันตาขาถาค่ําเห็นสวาง       ทั้งเดินทางเรีย่วแรงแข็งขยนั  
  ข. ถาแกไขใหนางไปคางปา       ไวลวงหนาเสยีบางจะยังชั่ว  
  ค. เห็นละเมาะเกาะใหญทีไ่หนบาง     หยุดเสียบางใหสหายจึงผายผัน  
  ง. เห็นลูกไมในปาควาเขาปาก        กําลังยากยืนขยอกจนกรอกหัว 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ  

    แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

(กลุมควบคุม) 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย             หนวยการเรยีนรูที่ ๔                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓                      
ชื่อหนวยการเรียนรู   เรื่อง การอานวิเคราะหคุณคางานประพันธ     ชวงชั้นที่ ๓                                
วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักษ) นิทานคํากลอน เร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีนางผีเส้ือสมุทร  เวลา  ๓  ชั่วโมง                              
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___________________________________________________________________________
สาระที่ ๑ การอาน  
 มาตรฐานที ่ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชในการแกปญหา และ
สรางวิสัยทศันในการดําเนินชีวติและมีนิสัยรักการอาน   

สาระสําคัญ 

 วรรณคดีไทย ประเภทนิทานคํากลอน โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ถือวาเปนวรรณคดีไทยที่
ทรงคุณคาทั้งในดานเนื้อหาที่มีความสนุกสนานและแฝงขอคิดเปนการสอนใจผูอาน สํานวนกลอนมี
ความไพเราะ สัมผัสสละสลวย  การอานจับใจความ และการวิเคราะหสาร จะทําใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ือง
และแนวคิดของเรื่องได การทํากิจกรรมกลุมรวมกันโดยนําแนวคิดจากความเขาใจในเรื่องที่อานมาเขียน
สรุปความสามารถสงเสริมการอานและการเขียนใหสัมพันธกันได และเนนการพัฒนาทักษะการอาน 
การเขียน.ใหมีประสิทธิภาพได  
จุดประสงคการเรียนรู 
 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่อาน จับใจความสําคัญและเขียนสรุปความจากเรื่องได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ๑. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได 
 ๒. บอกความหมายของคํายากและขอความ 
 ๓. เขียนลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อานได 
 ๔. อภิปรายและเขยีนสรุปเรื่องที่อานได  
 ๕. แตงเรื่องตอนจบที่ตางไปจากเรื่องเดิมได 
ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 
 ๑. ฝกอานสรุปความ 
 ๒. สนทนาโตตอบ 
  
 
 
 
เน้ือหา 
 เรื่อง พระอภัยมณี ตอน “พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร” 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสตูรสถานศึกษา ดาน 
 - กระบวนการปฏิบัต ิ 
 - กระบวนการเรียนภาษา  
  - คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการพฒันา  
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    ความสามัคคี 
  ชวยกลุมทํางาน  
  ใหความรวมมือ  
  การตรงตอเวลา  
  ทํากิจกรรมตรงเวลา  
  สงงานตรงเวลา  
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  
 ๑. ความพอประมาณ  
 นักเรียนอานเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรไดตามเวลาหรือนอยกวา
เวลาที่กําหนด แลววิเคราะหคุณคาดานสํานวนภาษา แนวคิดของเรื่อง รับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
 ๒. ความมีเหตุผล  
  ๒.๑ อธิบายทีม่าของเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได  
  ๒.๒ วิเคราะหคุณคาเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได 
 ๓. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  
  ๓.๑ ยกยองและชื่นชมวรรณคดีไทย  
  ๓.๒ ภูมิใจวรรณคดีไทยที่เกิดจากภูมิปญญาของกวีไทย 
   ๓.๓ ตระหนักถึงความสําคญัของวรรณคดีไทยในฐานะเอกลักษณของชาต ิ 
 ๔. เงื่อนไขความรู  
  ๔.๑ บอกแนวทางการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีประเภทนิทานคํากลอน  
  ๔.๒ อธิบายลกัษณะของคําประพันธประเภทนิทานคํากลอน  
  ๔.๓ วิเคราะหคุณคาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
 ๕. เงื่อนไขคุณธรรม 
   ๕.๑ มีความสามัคคี  
  ๕.๒ ตรงตอเวลา 
 
 
  กระบวนการจัดการเรียนรู   
 ๑. นักเรียนทาํสมาธิ ๓ – ๕ นาที 
  ๒. นักเรียนฝกอานทํานองเสนาะบทประพันธจากเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อสมุทร ในหนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ แลวรวมกันอภิปรายวา 
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร เหมาะสมที่จะนํามาอานเปนเปนทํานองเสนาะ
หรือไมเพราะเหตุใด  
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 ๓. ครูแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรียนทราบ นักเรียนทดสอบกอนเรียน  
 ๔. ขั้นทํากิจกรรม 
 ๔.๑  แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ ๕ คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการกลุม      
 ๔.๒  นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๑ เรื่องการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีของนิทานคํากลอน และ
ทํากิจกรรมถามตอบในใบงานที่ ๑ 
 ๔.๓  นักเรียนแตละกลุมศกึษาเนื้อหาในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ๓ เรื่อง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร แลวรวมกันอภิปรายศึกษาสาระ ตอน พระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร ที่ไดรับมอบหมายแลวนําเสนอโดยใชบทบาทสมมุติในประเด็นคําถามจากใบงาน
ที่ ๒ แลวตอบคําถามลงในใบงานที่ ๒ 
 ๕. นักเรียนและครูรวมกันสรุปสาระสําคญัของเร่ืองพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี    
นางผีเสื้อสมุทร และจดบันทกึลงสมุด 
 ๖. นักเรียนทาํสมาธิ ๓ – ๕  นาท ี
 ๗. ครูนําสนทนาถึงเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร แตละชวง
นักเรียนจะแสดงบทบาทสมมุติ 
 ๘. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามชวงสาระที่ไดรับมอบหมาย 
 ๙. นักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคดิเห็นตามประเด็นตอไปน้ีลงในใบงานที่ ๓ เรื่อง 
การวิเคราะหพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ในประเด็นสําคญัตอไปน้ี 
 - พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร มีลักษณะเดนเปนพิเศษอะไรบางตาม
ความคิดของนักเรียน  
 - คุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคมที่ไดรับจากเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร  
 ๑๐. ขณะที่นักเรียนปฏิบตังิานกลุมครูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชดิ ครูสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานของแตละกลุม แลวประเมินดานความสามัคค ีความตรงตอเวลาลงในแบบประเมิน  
 ๑๑. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายผลการนําเสนอการแสดงบทบาทสมมติซ่ึงเปนผลงาน
ของแตละกลุม 
 ๑๒. ครูชมเชยกลุมที่มีผลงานดีเดน และบอกคุณลักษณะที่พึงประสงคเรื่องความสามัคคี และ
การตรงตอเวลา 
 ๑๓. นักเรียนและครูรวมกันสรุปตามประเด็นตอไปน้ี  
  บอกแนวทางการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีประเภทนิทานคํากลอน  
  ลักษณะของคําประพันธประเภทนทิานคํากลอน  
  การวิเคราะหคุณคาวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
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  ๑๔. นักเรียนและครูประเมินความสามารถดานการคิดวิเคราะห และความคิดริเริ่ม และ  
การพูดนําเสนอหนาชั้นเรียน ตามเกณฑที่กําหนดลงในแบบประเมนิ และกําหนดสิ่งที่ตนเองควรจะ
พัฒนาตอไป    

๑๕. นักเรียนทํากิจกรรมทบทวนในใบงานที่ ๔ เรื่องการวิเคราะหคณุคางานประพันธ  
  ๑๖. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการอานวิเคราะหคุณคางานประพันธประเภท
นิทานคํากลอน  
สื่อการเรียนรู   
 ๑.  ใบงานที่ ๑ เรื่อง การวิเคราะหคุณคาวรรณคดีประเภทนิทานคํากลอน  
 ๒. เฉลยใบงานที่ ๑  
 ๓. ใบงานที่ ๒ เรื่อง เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  
 ๔. เฉลยใบงานที่ ๒  
 ๕. ใบงานที่ ๓ เรื่อง การวิเคราะหพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
 ๖. เฉลยใบงานที่ ๓  
 ๗. ใบความรูที่ ๑ เรื่อง การวิเคราะหคุณคาวรรณคดีประเภทนิทานคํากลอน  
 ๘. หนังสือแบบเรียนภาษาไทย วรรณคดวีิจักษ ๓ เรื่อง นิทานคํากลอน 
 ๙. หนังสือแบบเรียนภาษาไทย วรรณคดวีิจักษ ๓ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทร  
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  
 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล  
 ๑.๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียน 
 ๑.๒ ประเมินการปฏิบัตติามใบงานกิจกรรมทบทวน  
 ๑.๓ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการพัฒนาของนักเรียนดานความความ 
สามัคคี และการตรงตอเวลา  
 ๑.๔ ประเมินความสามารถดานการคิด วิเคราะห และคดิริเริ่มจากผลงาน  
 ๒. เกณฑการวัดและประเมินผล  
 ๒.๑ เกณฑการประเมินผลหลังเรียน ถือเกณฑผานรอยละ ๖๐  
 ๒.๒ เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน ถือเกณฑผานรอยละ ๖๐  
 
 
 ๒.๓ เกณฑการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ถือเกณฑผานรอยละ ๖๐  
ใชเกณฑดังน้ี  
 - พฤติกรรมตามตัวบงชีร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไดระดับคณุภาพ ๔ = ดีเยี่ยม  
 - พฤติกรรมตามตัวบงชีร้อยละ ๖๐-๗๙    ไดระดับคุณภาพ ๓ = ดี  
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 - พฤติกรรมตามตัวบงชีร้อยละ ๕๐-๕๙    ไดระดับคุณภาพ ๒ = ผานเกณฑ  
 - พฤติกรรมตามตัวบงชีร้อยละต่ํากวา ๕๐ ไดระดับคณุภาพ ๑ = ปรับปรุง 
  ๒.๔ เกณฑการประเมินความสามารถดานการคิด วิเคราะห และความคิดริเริ่ม ใชเกณฑ
ดังน้ี  
 วิธีการพิจารณา  
  ๑. วิเคราะหงานประพันธทีอ่านไดถูกตอง  
  ๒. วเิคราะหงานประพันธทีอ่านไดชัดเจน  
  ๓. วิเคราะหงานประพันธทีอ่านไดอยางมีเหตุผล 
           ๔. อธิบายเพิ่มเติมหรือตอบคําถามงานประพันธที่อานได ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ นํ้าหนักคะแนน การวิเคราะหคณุคาบทประพันธเรื่องพระอภัยมณี ๔ ๓ ๒ ๑ ๒ ทําไดครบ 
๔ ขอ ทําไดครบ ๓ ขอ ทําไดครบ ๒ขอ ทําได ๑ ขอ  
 ๒.๕ ในกรณีที่นักเรียนไมผานเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ผูสอนจัดการสอนซอม
เสริมใหกับนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดผลการเรียน รูที่คาดหวัง  
 ๒.๖ ในกรณีที่นักเรียนไมผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะ ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
หาสาเหตุและแนวทางแกไขพฤติกรรม ที่มีระดับคะแนนในการประเมินต่ํา  
 ๓. เครื่องมือวัดและประเมินผล  
 ๓.๑ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ๓.๒ แบบประเมินกิจกรรมทบทวนตามใบงานเรื่อง การวิเคราะหคุณคางานประพันธ  
 ๓.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการพัฒนาของนักเรียน  
 ๓.๔ แบบประเมินความสามารถดานการคิดวิเคราะห และความคิดริเร่ิม กิจกรรมเสนอแนะ 
แนะนํานักเรียนไปศึกษาเรื่องพระอภัยมณีฉบับเต็ม เพ่ือใหไดความรูและสาระสําคัญอยางสมบูรณ 
และไดรับรสทางวรรณศิลปเพ่ิมขึ้น 
แบบประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  เร่ือง การวิเคราะหคุณคางานประพันธ ที่ชื่อกลุม ความสามัคคี การตรงตอเวลา ใหความรวมมือ
ทํางานกลุม นําความรูที่ไดมาใชประโยชน ทํางานเสรจ็ตามเวลาที่กาํหนด นําเสนอผลงานตรงตอเวลา 
 
 
 
 
 ผูประเมิน 
 ๑. ครู /นักเรียนในหอง / ในกลุม 
 เกณฑการประเมิน  
  ๔ หมายถึง ดีเยี่ยม  
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  ๓ หมายถึง ดี 
  ๒ หมายถึง ผานเกณฑ  
  ๑ หมายถึง ปรับปรุง  

วิธีการพจิารณาการวเิคราะหคุณคางานประพนัธ  
 ๑. วิเคราะหงานประพันธทีอ่านไดถูกตอง  
 ๒. วิเคราะหงานประพันธทีอ่านไดชัดเจน 
 ๓. วิเคราะหงานประพันธทีอ่านไดอยางมีเหตุผล  
 ๔. อธิบายเพิ่มเติมหรือตอบคําถามงานประพันธที่อานได 
 ประเด็นการประเมิน  
  -ระดับคุณภาพ  
  -นํ้าหนักคะแนน  
 การวิเคราะหคุณคาบทประพันธเรื่องพระอภัยมณี ๔ ๓ ๒ ๑ ๒ ทําไดครบ ๔ ขอ ทําได
ครบ ๓ ขอ ทําไดครบ ๒ ขอ ทําได ๑ ขอ แบบบันทึกคะแนนผลงาน (การวิเคราะหคุณคาของงาน
ประพันธ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 

วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวจัิกษ) 
รหัสวิชา  ท  ๓๓๑๐๑ 

แบบทดสอบกอนเรียน  หนวยที่ ๔ 
เรื่อง การอานวิเคราะหงานประพันธ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /.... 
เวลา _________ นาที 
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คําชี้แจง แบบทดสอบนี้เปนปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐ ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 ๑. ขอใดเปนแนวคิดในการแตงพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
 ก. ความรักที่มิไดเกิดจากความผูกพันยอมไมจีรัง   ข.ความรักชนะทุกสิ่ง                
 ค. ความรักกอใหเกิดทุกข     ง. ความรักคือการเสียสละ            
 ๒. นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี แตงดวยคําประพันธชนิดใด  
 ก. กลอนบทละคร                                ข. กลอนสุภาพ  
 ค. กาพยยานี ๑๑                          ง. กาพยฉบัง ๑๖  
 ๓. คําประพันธขอใดแสดงความรักอันลกึซึ้งระหวางชายหญิง  
 ก. แมนสิ้นสูญบุญนางในปางนี้                  ไมมีที่พ่ึงพาจะอาศัย  
    จะกอดศพซบหนาโศกาลัย                    ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกัน  
 ข. ครั้นพลบค่าํทํารักนางยักษราย               ประคองกายกอดแอบแนบถนอม  
     ชื่นแตหนาอารมณน้ันกรมกรอม            แตคิดอานหวานลอมจะลอลวง  
 ค. ฝายวานางผีเสื้อก็เชื่อถือ                     คิดวาซื่อสุจริตพิสมัย  
              จึงตอบวาถากระนั้นฉันจะไป อ          อยูเขาใหญในปาพนาวัน  
  ง. พระโฉมยงจงอยูในคูหา                       เลี้ยงรักษาลูกนอยคอยหมอมฉัน  
     จะอดใจใหเหมือนคําที่รําพัน                  ถวนสามวันกจ็ะมาอยาอารมณ  
 ๔. ขอใดเปนการตัดพอ  
  ก. เสียแรงรักหนักหนาอุตสาหถนอม            สูอดออมสารพัดไมขัดสน  
  ข. ซ่ึงรักลูกลูกก็รูอยูวารัก             มิใชจักลืมคุณกรุณา  
  ค. ถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิด             พอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหา  
  ง. ขอลาแลวแกวตาไปธานี             อยาราคีขุนของใหหมองมัว  
 ๕. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของเรื่องพระอภัยมณี  
  ก. มีรสคํารสความที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ        ข. มีสัมผัสในทุกวรรค                  
  ค. แตงดวยกลอนสุภาพ                         ง. ถูกทุกขอ  
  ๖.  ขอใดไมเกี่ยวของกับนิทานคํากลอนพระอภัยมณี  
 ก. แตงดวยกลอนสุภาพ                           ข. มีสัมผัสในทุกวรรค  
 ค. มีรสคํารสความที่มีความหมาย                ง. ใชคําครุลหุไดถูก 
 
 
 ๗. ขอใดไมใชเหตุผลที่นางผีเสื้อสมุทรรูวาพระอภัยมณีหนีไป  
 ก. การที่นางฝนราย                            ข. ประตูถ้ําเปดทิ้งไว  
 ค. ไมพบพระอภัยมณีและสินสมุทร             ง. ปของพระอภัยมณีหายไป 

ชื่อ ____________________________ นามสกุล ____________________________ เลขที่ __ 
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 ๘. “ทานสงเราที่เกาะละเมาะนี้ แลวรบีหนีไปในน้ําแตลําพัง” คํากลาวนี้แสดงวาผูพูดเปนคนอยางไร  
 ก. ขี้ขลาด                                             ข. กลาหาญ  
 ค. เสียสละ                                             ง. เห็นแกตัว 
๙. คําประพันธขอใดบรรยายใหเห็นภาพไดชัดเจนที่สุด  
 ก. ฝายผีเสื้อเม่ือลูกลอบลงน้ํา               พอจวนค่ําคิดวาวิ่งขึ้นสิงขร  
          ข. ดวยใจนางคิดวาพาบิดร                  มาซุมซอนอยูที่น่ีจึงหนีมา  
          ค. เที่ยวแลรอบขอบเขตเขาชะอุม             ยิ่งมืดคลุมก็ยิ่งคลั่งตั้งแตหา  
 ง. เสียงครืนโครมโดดตะครบุกอนศิลา              จนหนาตาแตกยับลงสับเงา  
 ๑๐. ขอใดเปนการวางแผน  
  ก. อันตาขาถาค่ําเห็นสวาง               ทั้งเดินทางเรีย่วแรงแข็งขยนั  
  ข. ถาแกไขใหนางไปคางปา               ไวลวงหนาเสยีบางจะยังชั่ว  
  ค. เห็นละเมาะเกาะใหญทีไ่หนบาง              หยุดเสียบางใหสหายจึงผายผัน  
  ง. เห็นลูกไมในปาควาเขาปาก                กําลังยากยืนขยอกจนกรอกหัว 
 
 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวจัิกษ)                ใบงานที่ ๑                            ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓            เรื่อง : การวิเคราะหคุณคานิทานคํากลอน       เวลา ............... นาที 
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พระอภัยเปาปมีเสนห 

___________________________________________________________________________ 
จุดประสงค วิเคราะหคุณคาวรรณคดีประเภทนิทานคํากลอนได  
คําชี้แจง ๑. แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ ๔ คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการกลุม  
   ๒. ศึกษาเนือ้หาจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ๓  
   ๓. อภิปรายภายในกลุมแลวสรุปลงในใบงานที่ ๑  
   ๔. ตรวจคําตอบจากใบเฉลย ประเด็นคาํถาม  
๑. หัวใจของนิทานคํากลอนคืออะไร 
......................................................................................................................................................  
๒. นิทานคํากลอนหมายถึงอะไร 
...................................................................................................................................................... 
๓. นิทานคํากลอนในสมัยกรุงศรีอยุธยา แตงดวยคําประพันธชนิดใด บา
ง...........................................................
...........................................................................................  
๔. ในสมัยกรงุรัตนโกสินทร มีนิทานคํากลอนที่แตงดวยกาพยยาน ี๑๑ คือเรื่องอะไร ใครเปน ผูแตง 
......................................................................................................................................................  
๕. กวีโวหารที่ใชในการแตงนิทานคํากลอนไดแกอะไรบาง 
......................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      เฉลยใบงานที่ ๑ 
___________________________________________________________________________ 
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พระอภัยมณี ๑ ในตัว

ละครของสุนทร(ภู) 

๑. หัวใจของนิทานคืออะไร คือการเลาเรื่องตอ ๆ กันมา หรือเรื่องที่เลาตอ ๆ กันมาเปนเวลานาน  
๒. นิทานคํากลอนหมายถึงอะไร นิทานคํากลอนหมายถึง การเลาเรือ่งโดยใชบทกลอนสุภาพ  
๓. นิทานคํากลอนในสมัยกรุงศรีอยุธยา แตงดวยคําประพันธชนิดใดบาง แตงดวย 
 - กาพยยานี ๑๑  
 - กาพยฉบัง ๑๖  
 - กาพยสุรางคนาง ๒๘  
๔. ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีนิทานคํากลอนที่แตงดวยกาพยยาน ี๑๑ คือเรื่องอะไร ใครเปนผูแตง     
คําตอบคือ  กาพยพระไชยสุริยา แตงโดยสุนทรภู  
๕. กวีโวหารที่ใชในการแตงนิทานคํากลอนไดแกอะไรบาง กวีโวหารที่ใชในการแตงกลอน ไดแก 
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร อุปมาโวหาร เรื่อง พระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนรุงเรอืงอุปถัมภ 
วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวจัิกษ)               ใบงานที่ ๒                            ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓     เร่ือง : การวิเคราะหคณุคาดานสังคมทางวรรณศิลปนิทานคํากลอน     เวลา ............... นาที 
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              เร่ือง   พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร      
___________________________________________________________________________ 
จุดประสงค ตอบคําถาม เร่ืองพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อได  
คําชี้แจง     ๕. แบงนักเรยีนออกเปนกลุม ๆ ละ ๔ คน ตามกลุมเดิม  
                ๖. ศึกษาเนื้อเรื่องจากแบบเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ๓  
                ๗. อภิปรายคุณคาดานวรรณกรรมภายในกลุมแลวสรปุลงในใบงานที่ ๒  
       ๘. ตรวจคําตอบจากใบเฉลย  

ประเด็นคําถามนําเขาสูบทเรียน  
 ๑. “ฉุดกระชากลากหางขึ้นกลางหาด        แลประหลาดลักษณามีตาหู  
          จะเอาไปใหพระบิดาดู                          แลวลากลูเขาในถ้ําดวยกําลัง”  
 

 กิจกรรมการถามตอบ สรุปสาระและคุณคาจากเร่ืองนิทานคํากลอน  
๑. บทประพันธขางตน กลาวถึงใคร อยางไร 
...................................................................................................................................................... 
๒. วิเคราะหความผูกพันระหวางแมลูกนางผีเสื้อสมุทร และสินสมุทร 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
๓. ใหนักเรียนอภิปรายและสรุป แสดงเหตุผลวาตวัละครใดมีคุณธรรมอันนายกยองเปนแบบอยาง 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
๔. ถานักเรียนเปนพระอภัยมณี จะคิดอุบายเพื่อหนีนางผีเสื้อสมุทรหรือไม เพราะเหตุใด 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
๕. นักเรียนคิดวานางผเีสื้อสมุทรมีขอดีอะไรบางจงอธิบายและหาความหมายใหชัดเจน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

    เฉลยใบงานที่ ๒ 
___________________________________________________________________________ 
 ๑. “ฉุดกระชากลากหางขึ้นกลางหาด               และประหลาดลักษณามีตาหู  
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             จะเอาไปใหพระบิดาดู                                 แลวลากลูเขาในถ้ําดวยกําลัง”  
 บทประพันธน้ีกลาวถึงใคร อยางไร กลาวถึงสินสมุทรทีอ่อกทองเที่ยวทะเล พบเงือกเฒาเกิด
สงสัยวาเปนสตัวชนิดใด จึงลากไปใหพระอภัยมณีดูที่ถ้ํา  
    ๒. ใหอธิบายถึงความผูกพนัระหวางสินสมุทรกับนางผีเสื้อสมุทร สินสมุทรมิไดมีความผูกพัน
กับนางผีเสื้อ จึงรักพระอภัยมณีมากกวา เพราะนางผเีสื้อไมสนใจเลีย้งดูสินสมุทร ปลอยใหเปนหนาที่
ของพระอภัยมณี มิหนําซ้ํายังขูตะคอกใหสินสมุทรกลวั ยิ่งไดเห็นรางลวงของนางผีเสื้อสมุทรก็ยิ่งกลัว
และเลือกที่จะอยูเคียงขาง พระอภัยมณีตอไป  
 ๓. นักเรียนคิดวาตวัละครใดมีคุณธรรมอันนายกยอง เงือกพอแมแสดงน้ําใจดวยการเสียสละ
ชีวติของตน เพ่ือหลอกลอนางผีเสื้อสมุทรใหติดตามไปทางหนึ่ง ยอมตายไมยอกบอกความจริง 
เพ่ือใหพระอภัยมณีพนจากเงื้อมมือของนางผีเสื้อสมุทร นับเปนตวัละครที่นาสงสาร และนายกยองที่
ตองมาเสียชีวติเพ่ือชวยเหลอืผูอ่ืน  
 ๔. ถานักเรียนเปนพระอภัยมณี จะคิดอุบายเพื่อหนีนางผีเสื้อสมุทรหรือไม เพราะเหตุใด ถา
เปนพระอภัยมณีก็คงตองคิดอุบายเพื่อหนีจากนางผีเสื้อสมุทรใหได เพราะนางผีเสื้อสมุทรบังคบัจิตใจ
มาตลอด ตนมิไดรักนางแมแตนิด มิหนําซ้ํายังตางเผาพนัธุกันอีกดวย และประการสําคัญ คือ เปน
หวง คิดถึงพอแมและนองชาย 
 ๕. นักเรียนคิดวานางผีเสื้อสมุทรมีขอดีอะไรบาง เปนคนรักเดียวใจเดียว ยึดม่ันในความรัก
ไมเปลี่ยนแปลง พยายามทําทุกวิธเีพ่ือทีจ่ะใหไดพระอภัยมณีกลับคนืมาอยูกับตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวจัิกษ)               ใบงานที่ ๓                             ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๓   เร่ือง : การวิเคราะหนิทานคํากลอนพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร    เวลา ............... นาที 
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___________________________________________________________________________ 
จุดประสงค วิเคราะหนิทานคํากลอน เรื่อง : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได  
คําชี้แจง  
 ๑.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ ๔ คน 
 ๒. ศึกษานิทานคํากลอน เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อใหเขาใจจาก
หนังสือแบบเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ๓ 
 ๓. อภิปรายภายในกลุมแลวสรุปลงในใบงานที่ ๓  
 ๔. สงตัวแทนออกไปรายงาน  
ประเด็นคําถาม  
 ๑. จากนิทานคํากลอน เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร พระอภัยมณี
มีอุปนิสัยเดนอะไรบาง  อธิบายและยกตวัอยางใหชัดเจน    
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................................................... 
...................................................................................................................................................  
 ๒. คุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคมที่ไดรับจากนิทานคาํกลอนพระอภัยมณี ตอน
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ไดแกอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........................................................................................................  
  
 
 
 
 
 

    เฉลยใบงานที่ ๓ 
___________________________________________________________________________ 
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 เฉลยใบงาน 

    นะจะบอกให 

 ๑. พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร มีเน้ือเร่ืองสนุกสนานตัวพระอภัยมณี 
เปนตัวละครที่มีกิริยามารยาทสุขุมเรียบรอย มีสัมมาคารวะ สุภาพออนโยน รักลูกรักเมีย ทั้งยังมี
เมตตา ตอเพ่ือนมนุษยอีกดวย 
 ๒. คุณคาจากนิทานคํากลอน เร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร คือ 
 ๒.๑  ดานวรรณศิลป พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร แตงดวยกลอน 
สุภาพ เปนบทรอยกรองที่เดนทั้งเนื้อหา สรางความสนุกสนาน สรางจินตนาการ ให ขอคิดสาระที่มี
คุณคา ขณะเดียวกันก็เดนในดานศิลปะการประพันธดวย สํานวนกลอนของ สุนทรภูมีลีลาเปน
เอกลักษณเดนสัมผัสใน ทําใหผูอานจดจําไดดี ใชถอยคําสามัญ แตกลับ มีความหมายลึกซึ้ง เพราะ
กวีเขาใจและรูจักธรรมชาติของคํา สามารถโนมนาวอารมณและ ความสนุกของผูอาน ทําใหเกิด
จินตนาการและมโนภาพได  
 ๒.๒  ดานสังคม พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร แสดงใหเห็น ความรักที่
มิไดเกิดจากความผูกพันน่ันยอมไมยั่งยืน ในที่น้ีคือความรักระหวางนางผีเสื้อสมุทรกับพระอภัยมณี 
และความรักระหวางพอแมลูก นางผีเสื้อสมุทรกับพระอภัยมณี คือตัวอยางความรักที่มิไดเกิดจาก
ความสมัครใจ ความรักนั้นตองมีพ้ืนฐานความรักความเขาใจของคนสองคน และมีปจจัยหลายอยางที่
จะยึดเหนี่ยวความผูกพันคนสองคนไวได ถาฝนครองคูโดยมิไดเกิดจากความเต็มใจของอีกฝาย 
โอกาสที่จะใชชีวิตตามที่คําโบราณกลาววา “ถือไมเทายอดทอง กระบองยอดเพชร” ก็คงเปนไปได
ยาก นางผีเสื้อกับสินสมุทร คือตัวอยางแมลูกที่มิไดมีความผูกพันกัน นางผีเสื้อรักแตพระอภัยมณี 
ปลอยใหพระอภัยมณีเปนฝายดูแลสินสมุทรแทน เม่ืออยูดวยกันก็มิไดแสดงความรักใครเอ็นดู จนสิน
สมุทรรักพอมากกวารักแม เพราะ “ดวยมิไดขูเข็ญเชนมารดา” ทายที่สุดแมสินสมุทรจะรักแมแตก็
เปนไปโดยสัญชาติญาณเทานั้น เรื่อง การวิเคราะหคุณคาวรรณคดีประเภทนิทานคํากลอน เน้ือหา  
  
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

ใบความรูที่ ๑ 
เร่ือง การวิเคราะหคุณคาทางวรรณคดีของนิทานคํากลอน 
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 การวิเคราะหคุณคาทางวรรณคดี คือ การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินคา   
ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอผูวิเคราะหในการนําไปแสดงความคิดเห็น อภิปรายขอเท็จจริงใหผูอ่ืนทราบ 
ดวยวาใครเปนผูแตง เปนเรื่องเก่ียวกับอะไร มีประโยชนอยางไร ตอใครบาง ผูวิเคราะห มีความเห็น
อยางไร เรื่องที่อานมีคุณคาดานใดบางและแตละดานสามารถนําไปประยุกตใหเกิด ประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันอยางไรบาง 
ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ ดังน้ี 
 ๑.  วิเคราะหคุณคาทางดานเน้ือหา เน้ือหาในบทรอยกรองนั้นมีความหลากหลาย ในการ
พิจารณาระดับที่งายที่สุด คือ ดูวาเรื่องนั้นเปนไปในทํานองใด สรางสรรค ยกระดับจิตใจผูอานให
สูงขึ้น สะทอนสังคม แสดงแงคิด ปรัชญาตาง ๆ ทําใหรูจักชีวิตและโลกกวางขึ้น รูวิธีในการอยูรวมกับ
มนุษยในสังคมไดอยางมีความสุข หรือเปนเรื่องมอมเมาชักจูงจิตใจของผูอานใหต่ําลง ดังน้ันเม่ืออาน
แลวควรตอบตัวเองใหไดวา รูสึกอยางไรตอไปในเนื้อหาในบทรอยกรองเรื่องน้ันๆ มีคุณคาให
ประโยชน ความรู ความคิด หรือใหความเพลิดเพลิน  
 ๒.  วิเคราะหคุณคาทางดานวรรณศิลป คือ การพิจารณาคุณคาดานการใชถอยคํา วามี
การเลือกสรร ถอยคํามาใชใหตรงตามความหมาย หรือใชอยางมีความหมายแฝงอยางไร มีความ
ไพเราะ มีการใชคําสะเทือนอารมณ ความรูสึก กระทบใจผูอานอยางไร โดยพิจารณาจาก  
 
  ๑) การใชบรรยายโวหาร คอื ใชคําใหเห็นภาพชัดเจน ตามลําดับเหตุการณ  
  ๒) การใชพรรณนาโวหาร คือ การใสอารมณ ความรูสึกในบทประพนัธ  
  ๓) การใชเทศนาโวหาร คือ โวหารที่กลาวสั่งสอนอยางมีมีเหตุผล  
  ๔) การใชสาธกโวหาร คือ โวหารที่ยกตัวอยาง หรือเรื่องราวประกอบ 
  ๕) การใชอุปมาโวหาร คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหน่ึง  
  ๖) การใชโวหารเปรียบเทียบโดยใชคําตัดกัน หรือตรงกันขาม  
  ๗) การซ้ําคํา คือ การเนนคาํหรือขอความใหเกิดความประทับใจ  
  ๘) การใชโวหารสัญลักษณ คือใชคําที่เปนสัญลักษณ  
  ๙) การใชอุปลักษณ คือ การใชคําเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง  
  ๑๐) การใชโวหารบุคคลวตั คือ การทําสิ่งที่ไมมีชีวติใหมีชีวิต มีรูปราง  
  ๑๑) การใชโวหารอธิพจน คือ การเปรียบเทียบที่เกินจริง  
  ๑๒) การใชโวหารสัทพจน คือ การใชคําเพื่อใหไดยินเสียง  
  ๑๓) การใชนาฏการ คือ การใชคําทีใ่หเห็นภาพเคลื่อนไหว  
 
 ๓.  วิเคราะหคุณคาทางดานสังคม คือ การพิจารณาวาบทประพันธน้ัน ๆ ผูแตงมีจุดประสงค
อยางไร ใหผูอานไดรับความรูอะไรบาง ผูแตงแสดงทรรศนะแนวคิดอยางไร ใหคําสอนขอคิด ใหคติ
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เตือนใจ ใหแนวทางในการดํารงชีวิตอยางไร แสดงใหเห็นวิถีชีวิตอยางไร ความคิด ความเชื่อของคน
ในสังคมสมัยที่แตงอยางไร ผูอานตองพิจารณาสิ่งผูประพันธแฝง หรือสอดแทรกไวในบทประพันธซ่ึง
ผูแตงมักจะสอดแทรกเอาไวอยางแนบเนียน เร่ือง นิทานคํากลอน เร่ือง พระอภัยมณี ตอน พระอภัย
มณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘: ๖๓ – ๘๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
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กิจกรรมทบทวน  
เร่ือง พระอภยัมณี ตอน พระอภัยมณหีนีนางผีเสื้อสมุทร 

คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก (/) สําหรับขอความที่เห็นวาถูกตอง และทาํเครื่องหมายผิด 
(X)    สําหรับขอความที่เห็นวาผิด  
___________________________________________________________________________ 
............... ๑. พระอภัยมณี เริ่มแตงในขณะที่สุนทรภูด่ืมสุรา  
............... ๒. พระอภัยมณีสอนวิชาเปาปใหสินสมุทร  
............... ๓. เหตุที่สินสมุทรรักพระอภัยมณีมากกวานางผีเสื้อสมุทรเพราะรูวานางผีเสื้อเปนยักษ  
............... ๔. ตาเงือก เปนผูอาสาชวยพาพระอภยัมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
............... ๕. เงือกตายายพาพระอภัยมณีเขามาหลบภยัที่เกาะแกวพิสดาร  
............... ๖. โยคี เปนผูที่ชวยใหที่หลบภัยแกพระอภัยมณี  
............... ๗. พระอภัยมณีใจออนยอมใหนางผีเสื้อสมุทรตามเสด็จไปยังเมืองของพระองค  
............... ๘. เม่ือโยคีใหโอวาทนางยักษก็ยอมรับฟงแตโดยดี  
............... ๙. โยคีเสกทรายใสนางผีเสื้อทาํใหนางเขามาที่เกาะแกวพิสดารไมได  
............... ๑๐.สินสมุทรเม่ือเห็นนางผเีสื้อรองไหคร่ําครวญเจ็บปวดกรู็สึกสงสารจับใจ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 
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คําชี้แจง   แบบทดสอบนี้เปนปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐ ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถู่กตองที่สุด 
 
๑. ขอใดเปนแนวคิดในการแตงพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
 ก. ความรักที่มิไดเกิดจากความผูกพันยอมไมจีรัง   ข. ความรักกอใหเกิดทุกข 
 ค. ความรักคอืการเสียสละ               ง. ความรักชนะทุกสิ่ง            
๒. นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี แตงดวยคําประพนัธชนิดใด  
 ก. กลอนบทละคร                                ข. กลอนสุภาพ  
 ค. กาพยยานี ๑๑                         ง. กาพยฉบัง ๑๖  
 ๓. คําประพันธขอใดแสดงความรักอันลกึซึ้งระหวางชายหญิง  
 ก. แมนสิ้นสูญบุญนางในปางนี้                  ไมมีที่พ่ึงพาจะอาศัย  
    จะกอดศพซบหนาโศกาลัย                    ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกัน  
 ข. ครั้นพลบค่าํทํารักนางยักษราย               ประคองกายกอดแอบแนบถนอม  
     ชื่นแตหนาอารมณน้ันกรมกรอม             แตคิดอานหวานลอมจะลอลวง  
 ค. ฝายวานางผีเสื้อก็เชื่อถือ                      คิดวาซื่อสุจริตพิสมัย  
              จึงตอบวาถากระนั้นฉันจะไป                  อยูเขาใหญในปาพนาวัน  
  ง. พระโฉมยงจงอยูในคูหา                       เลี้ยงรักษาลูกนอยคอยหมอมฉัน  
     จะอดใจใหเหมือนคําที่รําพัน                  ถวนสามวันกจ็ะมาอยาอารมณ  
 ๔. ขอใดเปนการตัดพอ  
  ก. เสียแรงรักหนักหนาอุตสาหถนอม            สูอดออมสารพัดไมขัดสน  
  ข. ซ่ึงรักลูกลูกก็รูอยูวารัก             มิใชจักลืมคุณกรุณา  
  ค. ถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิด             พอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหา  
  ง. ขอลาแลวแกวตาไปธานี             อยาราคีขุนของใหหมองมัว  
 ๕. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของเรื่องพระอภัยมณี  
  ก. มีรสคํารสความที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ        ข.มีสัมผัสในทุกวรรค                  
  ค. แตงดวยกลอนสุภาพ                            ง. ถูกทุกขอ  
๖.  ขอใดไมเกี่ยวของกับนิทานคํากลอนพระอภัยมณี  
 ก. แตงดวยกลอนสุภาพ                           ข. มีสัมผัสในทุกวรรค  
 ค. มีรสคํารสความที่มีความหมาย                ง. ใชคําครุลหุไดถูก 
 
 ๗. ขอใดไมใชเหตุผลที่นางผีเสื้อสมุทรรูวาพระอภัยมณีหนีไป  

วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวจัิกษ) 
รหัสวิชา  ท  ๓๓๑๐๑ 

แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่ ๔ 
เรื่อง การอานวิเคราะหงานประพันธ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ /.... 
เวลา _________ นาที 

ชื่อ ____________________________ นามสกุล ____________________________ เลขที่ __ 
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 ก. การที่นางฝนราย                            ข. ประตูถ้ําเปดทิ้งไว  
 ค. ไมพบพระอภัยมณีและสินสมุทร              ง. ปของพระอภัยมณีหายไป 
 ๘. “ทานสงเราที่เกาะละเมาะนี้ แลวรบีหนีไปในน้ําแตลําพัง” คํากลาวนี้แสดงวาผูพูดเปนคน  
   อยางไร  
 ก. ขี้ขลาด                                             ข. กลาหาญ  
 ค. เสียสละ                                           ง. เห็นแกตัว 
๙. คําประพันธขอใดบรรยายใหเห็นภาพไดชัดเจนที่สุด  
 ก. ฝายผีเสื้อเม่ือลูกลอบลงน้ํา               พอจวนค่ําคิดวาวิ่งขึ้นสิงขร  
          ข. ดวยใจนางคิดวาพาบิดร                  มาซุมซอนอยูที่น่ีจึงหนีมา  
          ค. เที่ยวแลรอบขอบเขตเขาชะอุม              ยิ่งมืดคลุมก็ยิ่งคลั่งตั้งแตหา  
 ง. เสียงครืนโครมโดดตะครบุกอนศิลา              จนหนาตาแตกยับลงสับเงา  
 ๑๐. ขอใดเปนการวางแผน  
  ก. อันตาขาถาค่ําเห็นสวาง               ทั้งเดินทางเรีย่วแรงแข็งขยนั  
  ข. ถาแกไขใหนางไปคางปา               ไวลวงหนาเสยีบางจะยังชั่ว  
  ค. เห็นละเมาะเกาะใหญทีไ่หนบาง              หยุดเสียบางใหสหายจึงผายผัน  
  ง. เห็นลูกไมในปาควาเขาปาก                กําลังยากยืนขยอกจนกรอกหัว 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบมีทั้งหมด 40 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค ง ใหเวลาทํา 50 นาที  

( 1 คาบ ) 

 2.  ใหนักเรียนพิจารณาตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด แลวทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) 

ลงในกกระดาษคําตอบ ดังตัวอยาง (0) 

      กระดาษคําตอบ 

 

   

 

3.  ถานักเรียนตองการเปลีย่นคําตอบใหม ใหขีดเสนทบัตวัเลือกที่ไมตองการ ดังน้ี  
 

กระดาษคําตอบ 

 

     

  

  

 

4.  หลังจากทําแบบทดสอบเสร็จแลว  นําแบบทดสอบพรอมกระดาษคําตอบสงคนืครูที่คุมสอบ 

5.  หากมีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ 

  

 

อ ก ข ค ง 

0  X   

ขอ ก ข ค ง 

0  -X-   
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โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 

ขอสอบวิชาภาษาไทย            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รหัสวิชา ท 31103  ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย      จํานวน  40  ขอ 

__________________________________________________________________________ 

คําสั่ง  ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย (X) ทับหนาขอความที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดยีว 

1. อิศรญาณภาษิต เรียกอีกอยางหนึง่วาอะไร. 

ก.  อิศรญาณคําสอน      ข.  อิศรญาณคํากลอน 

ค.  ภาษิตอิสฺสรญาโณ      ง.  เพลงยาวอศิรญาณ 

2. “ชายขาวเปลือกหญิงขาวสารโบราณวา น้ําพีง่เรือเสือพึ่งปาอัชฌาสยั เราก็จิตคิดดเูขาก็ใจ รักกันไว 

ดีกวาชงัระวังการ” คําประพนัธขางตน ไมไดใหขอคดิในเรื่องใด. 

ก.  คนเราควรรักกันไว      ข.  คนเราตางตองพึ่งพาอาศยักัน 

ค.  คนเราควรมีน้ําใจไมตรีตอกัน     ง.  คนเราควรมคีวามขยันและอดทน 

3. สําหรับคนเจือจิตจริตเขลา ดวยมัวเมาโมหในซากผี คาํวา “โมห” มีความหมายตรงกับขอใด. 

ก.  ความโลภ       ข.  ความโกรธ 

ค.  ความลุมหลง       ง.  ถูกทกุขอ 

4. ตองหามามโนนัยใหญยาวรี สําหรับขี่เปนมาอาชาไนย คําวา “มามโนมัย” มีความหมายตรงกับขอใด. 

ก.  ใจที่รูเทาทนักิเลส      ข. ใจที่คิดไดรวดเรว็ที่สุด 

ค.  ใจที่คิดทําอะไรดวยความยิ่งใหญ    ง.  ใจที่คิดไดเร็วและมีความเชื่อมั่นสูง 

5. “มิใชตายแตเขา เราก็ตาย แหงนดฟูาอยาใหอายแกเทวดา” ผูประพันธตองการจะบอกใหผูอานให

ปฏิบตัิตามขอใด. 

ก.  จงอยากลัวตาย      ข.  จงอยาประมาท 

ค.  จงอยาถูกเทวดา      ง.   จงทําดีละเวนความชัว่ 

6. “อยานอนเปลาเอากระจกยกออกมา สองดูหนาท่ีหนึ่งแลวจึงนอน” ผูประพันธตองการจะบอกผูอาน 

ใหปฏิบตัิตามขอใด. 

ก.  ใหเตือนตวัเอง      ข.  ใหสํารวจตัวเอง 

ค.  ใหแตงตวักอนนอน      ค.  ใหเวลาวางใหเปนประโยชน 
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7. “เห็นตอหลักปกขวางทางอยู พิเคราะหดูควรท่ึงกอนแลวจึงถอน” ผูประพันธตองการจะบอกใหผูอาน

ใหปฏิบตัิตามขอใด. 

ก.  ใหเปนคนขยัน      ข.  ใหเปนคนอดทน 

ค.  ใหเปนคนซื่อสัตย      ง.  ใหเปนคนรอบคอบ 

8. “คอยดําเนนิตามไตผูไปหนา ใจความวาผูมีคุณอยาหนุหัน” คําวา “ผูไปหนา” ผูประพันธตองการจะ

บอกใหผูอานใหปฏิบัตติามขอใด. 

ก.  ผูมีบุญคุณ                                                       ข.  ผูเกิดกอน 

ค.  ผูไปขางหนา                                                     ง.  ผูดําเนินไปขางหนา 

9. “เอาหลังตากแดดเปนนิจคิดคํานวณ” คาํวา “เอาหลังตากแดดเปนนจิ” มีความหมายตรงกับขอใด. 

ก.  ทนตอแดดไดนานไมรอน                                    ข.  ขยันทํางานหนกัตลอดเวลา 

ค.  ไมทํางานทําการเอาแตเลน                                 ง.  ทนรอนทนหนาวอยูไดตลอดเวลา 

10. “เพชรอยางดีมีคาราคายิง่ สงใหลิงจะรูคาราคาหรือ” คําประพันธนี้ ตองการสอนตามขอใด 

ก.  อยาใหส่ิงที่มีคาแกผูรูคา     ข.  อยาใหส่ิงที่มีคาแกผูไมรูคา 

ค.  อยาใหส่ิงที่ไมมีคาแกผูรูคา     ง.  อยาใหส่ิงทีไ่มมีคาแกผูไมรูคา 

11. “เปนบาจีน้ิยมชมวาเอก คนโหยกเหยกรักษายากลําบากหมอ” “คนโหยกเหยก” ในที่นี้หมายถงึใคร. 

ก.  คนบา       ข.  คนปวย 

ค.  คนไมสมประกอบ      ง.  คนไมอยูกบัเรงรีบ 

12. “สูงอยาสงูกวาฐานนานไปลม” คําประพันธนี้ กลาวถึงเรื่องใด. 

ก.  สอนใหรูจกัประหยัด      ข.  สอนใหรูจกัที่ต่ําที่สูง 

ค.  สอนใหรูจกักาลเทศะ      ง.  สอนใหรูจกัการประมาณตน 

13. “คนสามขามีปญญาหาไวทัก” คําวา “คนสามขา” ในที่นี้ หมายถึงใคร. 

ก.  เด็ก                                                                        ข.  คนแก 

ค.  คนพิการ                                                           ง.  คนตาบอด 
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14. ใครคือ “คนท่ีจนเอง” ตามอิศรญาณภาษิต. 

ก.  คนที่ถูกโจรปลน      ข.  คนที่บานถูกไฟไหม 

ค.  คนที่เลนการพนันจนหมดตัว     ง.  คนที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน 

15. “เขายอมวาฆาควายเสียดายพริก” สํานวน “ฆาควายเสียดายพริก” มีความหมายตรงกับขอใด. 

ก.  ทํางานใหญไมควรตระหนี ่     ข.  ลงทุนมากแตไดผลนิดหนอย 

ค.  ทําลายของใหญเพื่อใหไดของเล็กนอย    ง.  ลงทุนไปไดผลประโยชนไมคุมทนุ 

16.  อิศรญาณภาษติ แตงขึ้นโดยมีจุดประสงคใด. 

ก.  เพื่อส่ังสอนเตือนใจใหฉุดคิดกอนทีจ่ะทําสิ่งใด   ข.  เพื่อไวอาลัยแกทานผูตาย 

ค.  เพื่อยกยองพระมหากษัตริย     ง.  เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดทีี่กระทํามา 

17. รักสั้นนั้นใหรูอยูเพียงสั้น รักยาวนั้นอยาใหเยิ่นกวากฎหมายมิใชตายแตเขาเราก็ตาย แหงนดูฟาอยาให

อายเทวดา คํากลอนดังกลาวขางตน คาํวา “เยิ่น” หมายความวาอยางไร. 

ก.  นานๆ       ข.  ใกลๆ 

ค.  มากมาย       ง.  สูงสุด 

18. “หญิงเรียกแม ชายเรียกพอยกไวใช มันชอบใจขางปลอบไมชอบดุท่ีหางปดท่ีชดิไชใหทะลุ คนจักษุ

เหลหล่ิวไพลพลิก” จากขอความขางตน คาํวา “คนจักษุเหลหล่ิวไพลพลิก” หมายถึงคนเชนไร. 

ก.  คนที่พูดมทุะลุดุดัน      ข.  คนที่ชอบตะลบตะแลง 

ค.  คนที่รักษาคํามั่นสัญญา     ง.   คนมักนอยสันโดษ 

19. หมอมเจาอิศรญาณ คือใคร 

ก.  พระโอรสรัชกาลที่ 3       ข.  กวีสมัยรัชกาลที่ 2 

ค.  ผูทรงนิพนธอิศรญาณภาษิต     ง.   ผูแตงนิราศตางๆ 

20. ในอิศรญาณภาษติ คําวา “มาอาชาไนย” หมายถึงสิง่ใด. 

ก.  มาของพระมหากษัตริย     ข.  มาที่ไดรับการฝกมาด ี

ค.  ใจที่อยูเหนอืกิเลส      ง.  ใจที่รูเทาทนักิเลส 

21. ขอใด บงบอกวา สินสมุทรไดรับการถายทอดจากแม. 

ก.  มีเขี้ยว       ข.  มีดวงตามแีดง 

ค.  มีพละกําลังมาก      ง.  ถูกทุกขอ 
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22. ขอใด ไมใช เหตุผลท่ีนางผีเสื้อสมุทรรูวาพระอภัยมณีหนีไป. 

ก.  การที่นางฝนราย     ข.  ประตูถํ้าปดทิ้งไว 

ค.  ไมพบพระอภัยมณีและสนิสมุทร   ง.  ปของพระอภัยมณีหายไป 

23. “ทานสงเราที่เกาะละเมาะนี้ แลวรีบหนีไปในน้ําแตลําพัง คํากลาวนีแ้สดงวาผูพดูเปนคนเชนไร. 

ก.  ขี้ฉลาด      ข.  กลาหาญ 

ค.  เสียสละ      ง.  เห็นแกตวั 

24. “มาแตชองศีลจะอยูท่ีไหน” คําวา  “ชอง” มีความหมายตรงกับขอใด. 

ก.  แหลงอบายมุข     ข.  แหลงบันเทิงเริงรมย 

ค.  แหลงหาความสุขทางกามารมณ   ง.   แหลงมั่วสุมหรือที่ชุมชนอยางลับๆ 

25. ชางเฉโกโยคีหนีเขาไป คําวา “หนีเขาไป” มีความหมายตรงกับขอใด. 

ก.  หนหีนี้ไปไมใชเงินเขา     ข.  หนีการเกณฑทหารมาบวช 

ค.  หนีการอยูเวรยามของผูชายมาบวช   ง.  หนีไมยอมรับใชใครๆ มาบวช 

26. “ชวยแนะนําอนุกูลอยูสญูใจ” คําวา “อยาสูญใจ” มีความหมายตรงกับขอใด. 

ก.  อยาใจนอย      ข.  อยาใจหาญ 

ค.  อยาแลงน้ําใจ     ง.  อยาหมดกําลังใจ 

27. คําประพันธในขอใด  ไม  แสดงอารมณเคล่ือนไหว. 

ก.  มังกรเกีย้วเลี้ยวลอดกอดมังกร    ประชุมซอนแฝงชลขึ้นวนหนี 

ข.  ฝูงมาน้ําทําทาเหมือมาเผน    ขึ้นลอยเลนเลี้ยวลัดฉวัดเฉวยีน 

ค.  ตะเพยีนทองทองน้ํานําตะเพยีน   ดาษเดยีรดูเพลินจนเกินมา 

ง.  เห็นละเมาะเกาะเขาเชยีวชอุม    โขดตะคุมเคียงเคียงเรียงรุกขา 

28. คําประพันธในขอใด ใหความรูสึกอางวางและหวาดหวั่นตออันตรายที่จะเกิดขึ้น. 

ก.  จนเหลียววายสมุทรสุดสายตา    จะแลขวาควันคลุมกลุมโผยม 

ข.  ถึงประตูคูหาปดอยู     เออกูเกิดเข็ญเปนไฉน 

ค.  เขาหองมองเขมนไมเหน็ใคร    ยิ่งตกใจเพยีงจะดิ้นสิ้นชวีา 

ง.  แลดูปที่เปาเลาก็หาย     นางยักษรายรูวาพากนัหน ี
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29. คําประพันธในขอใด บรรยายใหเห็นภาพชัดเจนที่สุด. 

ก.  ฝายผีเสื้อเมื่อลูกลอบลงน้ํา    พอจวนค่ําคดิวาวิ่งขึ้นสิงขร 

ข.  ดวยใจนาคิดวาพาบดิร    มาซุมซอนที่นี้จึงหนีมา 

ค.  เที่ยวแลรอบขอบเขาเหงาชะงุม   ยิ่งมือคลุมก็ยิ่งคลังตั้งแตหา 

ง.   เสียงคลื่นโครมโดดตะครบุกอนศิลา   จนหาตาแตกยบัลงจับเงา 

30. คําประพันธในขอใด แสดงวาผูพดู พูดดวยความโกรธ. 

ก.  แลววาสินสมุทรสุดที่รัก    แมนนางยักษจะมารับจงกลับหลัง 

ข.  พระโยคีขึน้หนาวาอุเหม    ยังโวเววายอีตายโหง 

ค.  เที่ยวดําดนคนหามัจฉาใหญ    พอจับไดปลาอินทรีขึ้นขี่หลัง 

ง.  ฉวยไมเทากาวยางจากบลัลังก    แขกฝรั่งพร่ังพรอมลอมลีลา 

31. เหตุการณใดเปนการวางแผน. 

ก.  อันตัวขาเขาถํ้าเห็นสวาง    ทั้งเดินทางเรีย่วแรงแข็งขยัน 

ข.  เห็นละเมาะเกาะใหญที่ไหนบาง   หยุดเสียบางใหสบายจึงผายผัน 

ค.  ถาแกไขใหนางไปคางปา    ไดลวงหนีเสียวบางจะยังชัว่ 

ง.  เห็นลูกไมในปาควาเขาปา    กําลังอยากยืนขยอกจนกลอกหัว 

32. คําประพันธในขอใดมีสัมผัสสระนอยกวาขออ่ืน. 

ก.  อียักษาตาโตโมโหมาก    ข. รูปก็กากปากก็เหมาะไมเหมาะเหม็ง 

ค.  นมสองขางอยากระโปรงดูโตงเตง   ง.  ผังของเองเขาแลวเอาไมนาชม 

33. คําประพันธขอใดมีสัมผสัสระและสัมผัสพยัญชนะมากกวาขออ่ืน. 

ก.  อสุรีผีเสื้อเหลือระอา     ข.  แคนโอรส ราวกับไฟไหมมังสา 

ค.  ชางหลอกหลอนผอนผันจํานรรจา   ง.  แมนจะวาโดยดีเห็นมฟิง 

34. ขอใดใหความหมายของ คําศัพท ไมถกูตอง. 

ก.  รุทร   แปลวา นากลัวยิ่ง    ข.  ตรีชา          แปลวา   ชาสามชนิด 

ค.  อนุกูล    แปลวาชวยเหลือ    ง.  เจียระบาด   แปลวา ผาคาดเอวมีชาย 
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35. จากเรื่องพระอภัยมณีดังกลาว นางผีเสื้อสอบถามใครถึงความเปนไปของพระอภยัมณีวาม ี

กันไปทางไหน. 

ก.   เงือกแก 2 ผัวเมีย     ข.  พวกผีทะเล 

ค.  บริวารยักษดวยกนั     ง.  ปลารายในทะเล 

36. นางผีเสื้อสมุทรโกรธสินสมุทรท่ีมาหลอกลวงตนเรื่องอะไร. 

ก.  ทําลายถ้ําพงัพินาศ     ข.  พาพระอภยัมณหีน ี

ค.  ทํานายฝนที่นางเลาใหฟง    ง.  นางคือผีเสื้อสมุทร 

37. จากเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้สมุทรจะเห็นไดวาภายหลังจากที่นางผีเสื้อ

สมุทรออกจากบําเพ็ญเพียรภาวนาแลวเหตุการณแรกที่นางตองประสบ คือขอไหน. 

ก.  เมื่อมายังถํ้าไมพบใครเลย สันนิษฐานวาตนเองถูกหลอกแลว 

ข.  นางคิดวาสนิสมุทรพาพระอภยัมณหีนีไปซอนบนภูเขา 

ค.  นางคิดวาตองมีใครสักคนเปนตนคดิในการหนี้คร้ังนี้ 

ง.  ฝนตกหนกั เกิดพายุโหมกระหน่ําระหวางทาง 

38. ตัวละครในเรื่องพระอภยัมณี “พระโยคี” ซ่ึงอยูบนเกาะแกวพิสดารกับใคร. 

ก.   ลูกศิษยชาวไทยและชาวตางชาติ เชน จนี แขก  ฝร่ัง ข.  ศรีสุวรรณ 

ค.   ลูกศิษยชาวไทย     ง.   เงือกแกสองผัวเมีย 

39. ฝายนางผีเสื้อสมุทรไปนั่งอดอาหารครบ 3 วัน เม่ือกลับมาเห็นปากถ้ําปดอยูนางทําอยางไร. 

ก.  ตกใจมากเพราะความรักบุตรและสามีมาก  ข.  โกรธมากเพราะสัญชาตญาณความเปนยักษ 

ค.  คิดสงสัยตามประสาที่ตนเปนคนรอบคอบ  ง.   มองโลกในแงดีเพราเพิ่งออกจากสมาธิ 

40. พระอภัยมณีเม่ือทราบวานางผีเสื้อสมุทรออกติดตามมา พระองครับสั่งวาอยางไร. 

ก.  ใหตาเงือกสงพระองคที่เกาะนีแ้ลวพากนัหนีไป ข.  บอกกับสินสมุทรวาไมตองเปนหวงพอ หนไีปใหไกล 

ค.  เราจะหนีกนัไปตายเอาดาบหนา  ง.  ปรึกษากับลูกคือ สินสมุทร เร่ืองการหนี 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในวิจัย 

1. ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท  อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยสอนวิชาภาษาไทย  

  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

   (ฝายมธัยม) 

 

2. ผูชวยศาสตรจารย สุมานนิ  รุงเรืองธรรม  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3 .       รองศาสตราจารย ดร. บังอร พานทอง  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4.         อาจารยนพดล  ฉลาดดี  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล    พระมหาจารพุงษ  จึงประยูร 

วันเดือนปเกดิ                       8  กุมภาพันธ  2522 

สถานที่เกิด    อําเภอสะเดา  จังหวดัสงขลา 
สถานที่อยูปจจุบัน   24/11 วัดประยุรวงศาวาส ถนนประชาธิปก  

    แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  10600 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน   ครูสอนพระปริยัติธรรม / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  โรงเรียนเทพศิรินทร 
     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
ประวัติการศึกษา    

 พ.ศ. 2537                   มัธยมศึกษา 

จาก โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”.  

อําเภอสะเดา   จังหวดัสงขลา 
พ.ศ. 2545                   สอบไดบาลีเปรียญธรรม  6  ประโยค 

                                 จาก สํานักเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 

พ.ศ. 2550                   พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนภาษาไทย 

               จากมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย                
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553                    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  

สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (กลุมการสอนภาษาไทย) 
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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