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 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือพัฒนาหนังสืออานประกอบรายวชิาภาษาไทย เรื่อง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานครสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียน
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 32 คน ซ่ึงไดมาโดยสุมแบบกลุม  (Cluster 
Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน ใชเวลาในการทดลองจํานวน 18 คาบ  
คาบละ 50 นาที  
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม ไดแกขอมูลหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การทดสอบคาสถิต ิt-test Dependent  
  ผลการวิจัยพบวา 
 1.  หนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทมุวัน 
กรุงเทพมหานคร พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพ 80.32/81.61 
 2.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออานประกอบ เรื่องภาพวาดจิตรกรรม
ฝาผนังจากวัดในกรงุเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purposes of this research were to  develop Thai supplementary reading  
books on the temples mural paintings in Bangkok  for mathayomsuksa IlI students,  
Wat Phatumvanaram school, Bangkok and the achievement test. 
 The samples consisted of 32 mathyomsuksa IIl students in the second semester  
of the 2009 academic year, Wat Phatumvanaram school, Bangkok. One classroom was 
selected by Cluster Random Sampling.  
 The instruments used in this study included Thai supplementary reading books 
on the temples mural paintings in Bangkok and learning achievement tests. The data  
were statistically analyzed by t-test Dependent. 
 The study reveaed that: 
 1.  The efficiency of Thai supplementary reading books on the temples mural 
paintings in Bangkok was 80.32/81.61 
 2.  The students learning achievement on Thai supplementary reading books on 
the temples mural paintings in Bangkok after the experiment was significantly higher in .05 
level.    
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก  
ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน รุงเรืองธรรม รองศาสตราจารย ดร.บังอร พานทอง  
รองศาสตราจารยอัจฉรา สุขารมย และผูชวยศาสตราจารยขจรศรี ชาติกานนท ซ่ึงไดสละเวลา 
ใหคําปรึกษาตลอดจนชวยแนะนําขอบกพรองตางๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข ผูวจัิยขอขอบคณุ 
เปนอยางยิ่ง 
   ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน รุงเรืองธรรม  และครูวชิาภาษาไทย  
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ทีก่รุณาใหความชวยเหลือในการเปนผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 
ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและใหคําแนะนําอยางดี 
   ขอขอบคุณ ทานผูอํานวยการโรงเรียนวดัปทุมวนาราม อาจารยสุนันทา พิมลพรรณ 
อาจารยสมาน สมจิตร และอาจารยประกิจ ประชาศรัทธาชาติ รวมถงึคณาจารยทุกทานในโรงเรียน 
ที่ใหการสนับสนุนและชวยอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบใจนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกคนที่ใหความรวมมือในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย 
ตลอดจนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทมุวนาราม ที่ใหความรวมมือในการเปน 
กลุมตัวอยางในการทําการทดลอง การวิจัยครั้งน้ีจึงสําเร็จลงไดดวยดี 
   ขอขอบคุณ คณาจารยทุกทานที่ไดมอบโอกาสในการเขารับการศึกษา รวมทั้งประสาท
วิชาและถายทอดประสบการณใหกับผูวจัิยในขณะที่ทาํการศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
   ขอขอบคุณ เจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูวจัิยไดคนควาและนํามาอางอิงใน
การทําสารนิพนธฉบบัน้ี ตลอดจนขอบคุณเพ่ือนๆ สาขาวิชา การมัธยมศึกษา ที่ใหความชวยเหลือ
ในขณะทําการศึกษาและคอยเปนกําลังใจใหในการทําสารนิพนธ 
    ขอขอบคุณ พระเดชพระคณุพระเทพญาณวิศษิฏ (ชัยทวี คตฺุตจิตฺโต) ผูชวยเจาอาวาสวัด
ปทุมวนาราม กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูมอบทุนในการศึกษาครั้งน้ีดวยดีตลอดมา 
   คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบบัน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณอันยิ่งใหญของ 
บิดา มารดา พระอุปชฌาย พระอาจารย และคณะครู อาจารยทุกทาน ตลอดถึงผูมีพระคุณทุกทาน 
ที่อบรมสั่งสอนประสิทธิป์ระสาทวชิาใหแกผูวิจัยจนทาํใหประสบความสําเร็จในการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนเอกลักษณของชาติ บรรพบุรุษของเราใชภาษาไทย 
มาเปนเวลานานโดยใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร ถายทอดความรู ความคดิ ความรูสึก 
ความเขาใจ และประสบการณใหผูอ่ืนรับรู เราจึงตระหนักและเห็นความสําคัญของภาษาไทย และ
เปนหนาที่ของคนไทยในการรวมมือกันอนุรักษภาษาไทยไวใหดี นอกจากนี้ยังนําความรูและทกัษะ
ภาษาไทยไปแสวงหาความรู ความเพลิดเพลิน ประกอบอาชีพ นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู
เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และวทิยาการใหมๆ 
 สภาพสังคมปจจุบันถือวาเปนยุคแหงความเจริญกาวหนาทางขอมูลขาวสาร ทัว่โลก 
สามารถติดตอสื่อสารกัน ไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซ่ึงไดแกคอมพิวเตอร 
ดาวเทียม เปนตน การแสวงหาความรูหรือการติดตามอานเร่ืองราวขาวสารจากอินเทอรเน็ต จึงเปน
วิธีที่สะดวกงายดายรวดเร็วและทันใจ แตอยางไรก็ตาม เครื่องมือและวิธีการดังกลาวก็มีขอจํากัด
สําหรับผูที่อยูในสังคม และสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะนักเรียน กลาวคือ การแสวงหา
ความรูของนักเรียนที่อยูในตัวเมืองหรือถิ่นที่เจริญแลว ยอมไดเปรียบกวานักเรียนที่อยูในชนบท 
เพราะมีเคร่ืองมือที่ทันสมัยกวานักเรียนที่อยูหางไกลจากเมืองที่เปนศูนยกลางเทคโนโลยีทั้งหลาย 
จึงจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมืออ่ืนในการแสวงหาความรู หนังสือดูจะเปนเคร่ืองมือที่สะดวกที่สุด
เพราะสามารถหาอานไดทั่วไป เพราะหนังสือมีราคาถูก พกพาสะดวกในทุกๆ ที่ อานซ้ําไดเสมอ 
ตามความพอใจเปนคุณสมบัติสําคญัที่สือ่สมัยใหมยังไมอาจทําได ดังน้ัน แมดูเหมือนสื่อสมัยใหม 
จะรุกแดนเขามาในอาณาจักรของหนังสือ แตสําหรับประเทศไทยสือ่เหลาน้ียังตองเสียคาใชจายใน
ราคาที่สูงพอสมควร ความตองการอานหนังสือ  จึงยังคงมีอยูเสมอ (ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ. 2541: 21) 
 ฉวลีักษณ บญุยะกาญจน (2523: 66) กลาววา การอานเปนเคร่ืองมือสําหรับศึกษาคนควา
ในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เพราะผูเรียนมิไดประสบความสําเร็จโดยการสอน ของครูเพียง
อยางเดียว หากสามารถรูไดจากการอาน โดยทั่วไปพบวา ผูที่เรยีนหนังสือออน มักมีความสามารถ
ในการอานต่ําดวย  
       สอดคลองกับ  เสาวลักษณ รัตนวชิช (2534: 5) ที่กลาววา การอานเปนทักษะดานภาษา
ที่เก่ียวของกับการรับรูที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ ที่เปนรากฐาน
ในการเรียนแตละสาขาวชิา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และประสบการณ และความสามารถของแตละคนเปน
ทักษะที่สามารถนําไปเชื่อมโยงกับทักษะอื่นไดเพราะผูอานสามารถนําขอมูล ที่อานไปใชประโยชน
ในการสื่อสารในชีวติประจําวนัได ฉะน้ันความสามารถในการอาน จึงเปนสิ่งสําคัญและเปนเปาหมายหน่ึง
ในการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น 
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      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 
นอกจากการกําหนดวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูแลวยังไดใหรายละเอียดในแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุ 
สิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏบิัติได มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ที่ตองการใหเกิดแก
ผูเรียน เม่ือจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน นอกจากนั้น มาตรฐาน การเรยีนรูยังเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร 
ตองสอนอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร  รวมทั้งเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 การแสวงหาความรูในปจจุบนั และความเจริญกาวหนา ของสังคมมีความทันสมัยมาก 
และมีบทบาทตอวิถีการดําเนินชีวติของมนุษย แตเรายงัพบวา การคนควาหาความรูจากการอาน
หนังสือหรือการคนควาจากการอานหนังสือ ยังเปนวิธกีารที่ใชกันอยูตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในการศึกษา ตามระบบของโรงเรียนนั้นถือวา หนังสือน้ันเปนสิ่งจําเปนตอการศึกษา เลาเรียน และ
ตอการสอนตามหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีหนังสืออ่ืนอีกที่เปนสวนสนับสนุน และสงเสริมการเรียน
การสอน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน หนังสือนอกเวลา หนังสืออานเพ่ิมเติม หนังสือสงเสริมการอาน 
หนังสืออางอิง เปนตน หนังสือไดชื่อวา เปนแหลงความรูและเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการพัฒนา
คน เม่ือใดก็ตามที่อานหนังสือจะทําใหสามารถพัฒนาสติปญญา มีความรอบรูกวางขวาง และทาํ
ใหรับรูขาวสารไดอยางทันเหตุการณรวมทั้งทําให  เขาในสภาพของสังคมและสิ่งแวดลอมรอบขาง
มากขึ้น 
 หนังสือจึงนับไดวา มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการรวบรวมเรื่องราวตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ทําใหคนในสมัยปจจุบันสามารถศึกษาคนควาได ดังที่ นภดล จันทรเพ็ญ (2533: 62) ได
กลาวไววา หนังสือคือ ผูเปดประตูจากอดีตสูอนาคต นอกจากนี้ ความจําเปนของการใชหนังสือใน
การเรียนการสอน หรือในการศึกษาหาความรูน้ัน จะตองพ่ึงพาหนังสือเพราะหนงัสือเปนสื่อที่สาํคัญ 
และมีคุณคาตอการศึกษาเลาเรียน การที่จะเรียนรูจากหนังสือไดน้ัน คือตองอาน ดังน้ัน การอาน
หนังสือจะเปนแนวทางสําคัญที่จะทําใหผูอานประสบผลสําเร็จในการเรียนรู ซ่ึงพบเสมอวา นักเรียน
ที่เรียนหนังสอืไมดี เพราะมีปญหาในการอาน คือ ถานักเรียนอานหนังสือไมไดน้ัน อาจมีสาเหตุมา
จากการอานหนังสือไมแตกฉาน ดังน้ัน การอานจึงเปนทักษะที่สําคญัตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ดังที่ รัสมี บุญญสิทธิ์ (2530: 2) ไดสรุปผลเสียของการขาดทักษะในการอานไววา  
ถาประชากรอานหนังสือไมออกยอมเปนการยากตอการพัฒนาประเทศ 
 หนังสือ เปนอุปกรณที่สําคัญในการฝกทักษะในการอาน และมีนิสัยรักการอานดังที่  
แมนมาส ชวลิต (2530: 7) ไดกลาววา สิ่งจําเปนสําหรับการรณรงค เพ่ือใหรูหนังสือ และอาน 
เปนกิจนิสัยก็คือหนังสือ ซ่ึงจะตองมีมากจนเพียงพอแกความตองการของผูอาน ตองมีหนังสือ 
ในสาขาวชิาตางๆ ทุกวิชา มีหนังสือซ่ึงใหความจรรโลงใจ มีรสนิยมดี และชวยพัฒนากลอมเกลา
อารมณและแนวทางความคิดที่ถูกตองดวยศลีธรรม และจริยธรรม 
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 นอกจากนี้ ประเทิน มหาขันธ (2530: 3) ไดกลาวสนับสนุนการอานวา หนังสือมีคุณคา
มากเพียงใดก็ยิ่งมีความสําคัญตอการอานมากขึ้นเพียงนั้น เพราะถาไมมีการอานหนังสือที่อุดม
คุณคา ก็จะเปนสิ่งที่ไรความหมาย ฉะน้ันทางโรงเรียนจึงมุงเนนปลูกฝง ใหเด็กมีจิตใจรักการอาน 
เสียตั้งแตยังเยาว ดังจะเห็นไดจากความมุงหมายของการอานที่วา เด็กที่รักการอานหนังสือตั้งแต
เล็กจนเปนนิสยัน้ันรักการอานจะติดตวัไป จนกระทั่งเด็กเติบโตเปนผูใหญ และสามารถใชประโยชน
จากการอานใหเปนประโยชนตอชีวติเขาได 
 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยเฉพาะหนังสืออานเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาในปจจุบัน 
นับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะวาการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดคนควาหา
ประสบการณดวยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน จําเปนตองมีการใชสื่อ 
การเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสื่อการสอนนั้นจะเปนประโยชนตอการสอนของครู เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยง 
ความรูอยางมีประสิทธิภาพแกนักเรียน นอกจากนี้ 
 จินตนา ใบกาซูยี (2537: 142) กลาววาการจะใหบรรลจุุดหมายของหลักสูตรผูสอนและ
ผูเรียนจะตองใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย นอกเหนือจากหนังสือเรียนที่กําหนด  น่ันก็คือ
หนังสือเสริมประสบการณตางๆ มีบทบาทเขามาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางไมแพหนังสือ
เรียนทีเดียว สมควร เพียรพิทักษ (2544: 1-2) กลาววาหนังสือเปนเสมือนคลัง แหงความรู ความคิดและ
วิทยาการทุกดานของมนุษยที่มนุษยพยายามจะบันทกึรักษาไวดวยลายลักษณอักษรเม่ือหนังสือแพร
ไปถึงที่ใด ความรู ความคิด และวิทยาการทุกดานก็แพรกระจาย ไปถึงที่น่ัน หนังสือ จึงเปนสิ่งที่มีคายิ่ง
อันเปนผลที่ทาํใหมนุษยพัฒนาในทางปญญาของตน แมในโลกปจจุบันจะมีสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ 
เขามามีบทบาทอยางกวางขวางแตก็คงไมมีใครปฏิเสธไดวา ถึงอยางไรหนังสือก็ยังเปนสื่อพ้ืนฐาน 
ที่มีความสําคญั และจําเปนเพราะมีลักษณะเฉพาะตวัที่เอ้ืออํานวยในการสื่อสารไปยังผูรับเปน
จํานวนมาก มีการยืดหยุน หมุนเวียน สามารถหยิบยืมกันใชไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เก็บรักษาได
งายไมยุงยากเหมือนสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการทีใ่ห
สถานศึกษาสงเสริมใหเด็กไทยรักการอานหนังสือ โดยเนนการอาน ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอ 
การเรียนรูจากส่ือรอบตัวนักเรียน 
 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดก็เปนอีกเร่ืองหน่ึงที่ควรจะนํามาทําเปนหนังสืออาน
ประกอบสําหรับเด็กนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูถึงความสําคญัและความเปนมาของภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังจากวดั ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยจติรกรรมฝาผนัง เปนศิลปะ 
ที่มีคายิ่งประเภทหนึ่งที่มีมาตั้งแตโบราณกาล  ซ่ึงนิยมเขียนกันตามผนังภายในพระอุโบสถ พระวิหาร 
พระมณฑป พระปรางค พระระเบียง พระสถูปเจดีย ศาลาการเปรียญ และปราสาท พระราชวัง 
ตลอดจนผนังถ้าํ และเพิงผา ซ่ึงเรียกวา จิตรกรรมฝาผนัง ทําใหตระหนักถึงคุณคาของภาพจิตรกรรม
และเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไดอีกดวย  
 ความหมายและมูลเหตุในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ันเกิดจากแนวความคดิที่วา
จิตรกรหรือผูที่ใหเขียนภาพนั้น ตองการจะใหภาพที่เขยีนเปนเคร่ืองโนมนาวจิตใจของผูชม ให
บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และประกอบแตคุณงามความดี เม่ือมีกิจพิธีอยางใด
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อยางหนึ่ง ฝาผนังเหลาน้ันมักจะไดรับการตกแตงโดยมีผาปดทับไวซ่ึงไมเกิดประโยชนและไมสวยงาม 
ดวยเหตุน้ี จึงเปนที่มาของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซ่ึงลักษณะเปนเรื่องเก่ียวกับชาดก เรื่อง
พระพุทธประวัติ ทีล่วนเกี่ยวพันกับรพระพุทธศาสนาทัง้สิ้น สวนเรื่องวรรณคดีน้ัน  
มีอยูนอยการเขียนภาพในพระอุโบสถหรือวิหาร นอกจากจะเขียนขึ้นเพ่ือประดับตกแตงแลว  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออานประกอบ เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
จากวัดในกรุงเทพมหานคร ที่มีสาระสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไว ดังน้ี 
 1.  เพ่ือพัฒนาหนังสืออานประกอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปุทมวัน   กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบที่สรางขึ้นตามเกณฑประสิทธภิาพ 
80/80 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังเรียนดวยหนังสืออานประกอบ เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 

 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ไดหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทยเรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวดัใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.  เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และสนใจในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
 3.  เปนแนวทางในการสรางหนังสืออานประกอบการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 1.  ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ภาคที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 63 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
   1.   กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนวัดปทมุวนาราม  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภาคที่ 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน      
1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน  32 คนโดยใชวธิีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
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 2.  ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 
2  ปการศกึษา 2552 ใชเวลาในการทดลองเปนเวลา 9 สปัดาห ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมเปน 
18 คาบ 
 3.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรตน คอื การเรียนโดยการอานหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย  เรื่อง
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 
   ตัวแปรตาม คอื ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร 

 

เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
 เน้ือหาทีใ่ชในการทดลอง เปนภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแตละวัดในเขตกรุงเทพมหานคร 
และขอมูลจากอินเทอรเน็ต โดยพิจารณาความยากงาย ความนาสนใจ ใหอยูในระดับเดียวกับแบบเรียน
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมีเน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการอานที่กําหนดไว ในหลักสตูร
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  หนังสืออานประกอบหมายถึง หนังสือทีมุ่งสงเสริมความรูมีเน้ือหาเพ่ิมเติมรายละเอียดจาก
บางสวนของหลักสูตรและมีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของนักเรียนเพ่ือให
นักเรียนอานประกอบ การเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงคมุงฝกฝนการอานและเขาใจเรื่องราวท่ี
อาน ในโรงเรียนวัดปทุมวนาราม 
 2.  ภาพจิตรกรรมฝาผนังหมายถึงภาพวาดที่เขียนขึ้นโดยฝมือของจิตรกรที่ปรากฏในวัด
ตางๆ เปนถึงเรื่องราวจากชาดก พุทธประวัติ พระโพธิสตัว การบําเพ็ญตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา วิถชีวีิต ไตรภูมิ และวฒันธรรมประเพณี ไวตามฝาผนังพระอุโบสถ พระวิหาร หรือ
ภายในองคพระเจดียเปนตน  
 3.  การพัฒนาหนังสืออานประกอบ เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร หมายถึงหนังสืออานประกอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ผูวิจัยสราง
พัฒนาขึ้นโดยเรียบเรียงเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของนักเรียน 
แบงออกเปน 8 หนวย ดังน้ี 

หนวยที่ 1   ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง รามเกียรติ์  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

หนวยที่ 2   ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ภาพจิตรกรรม 12 ภาษา 
               วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
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หนวยที่ 3   ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พระราชพิธี 12 เดือน  
               วัดราชประดิษฐสถติมหาสีมาราม 
หนวยที่ 4   ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ปริศนาธรรม  

วัดบวรนเิวศวหิาร 
หนวยที่ 5   ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ศรีธนญชัย วัดปทุมวนาราม 
หนวยที่ 6   ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง อิเหนา วัดโสมนัสวิหาร 
หนวยที่ 7   ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ธุดงควัตร 13 ขอ  
               วัดมกุฏกษัตริยาราม 
หนวยที่ 8   ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พุทธประวัติและทศชาติชาดก  

วัดบางขุนเทยีนใน 
 4.  การเรียนโดยใชหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยใชหนังสืออานประกอบเรื่อง
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานครเปนสื่อการเรียนการสอนเปนเวลา 18 คาบ     
9 สัปดาห 
 5.  ประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกณฑมาตรฐาน 80/80 
  80 ตวัแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทาํแบบฝกหัดในระหวางเรียน 
คิดเปนรอยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน  
คิดเปนรอยละ 80 
 6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนในดานความรู 
ความเขาใจ นําไปใช ซ่ึงประเมินผลไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 
 7.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึน้  
เพ่ือวัดความรู ความจํา และการนําไปใชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทย
เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 40 ขอ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน 
การเรียนโดยการอานหนังสืออาน
ประกอบเร่ืองภาพวาดจิตรกรรม 
ฝาผนังจากวดัในกรุงเทพมหานคร 

          ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจาก
วัดในกรุงเทพมหานคร 

 
 ภาพประกอบ  7 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนโดยการอานหนังสืออานประกอบรายวชิา
ภาษาไทย เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวดัในกรงุเทพมหานคร หลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออานประกอบ  
    1.1  ความหมายของหนังสืออานประกอบ 
    1.2  ความสําคัญของหนังสืออานประกอบ 
    1.3  จุดมุงหมายของหนังสืออานประกอบ   
  1.4  ประโยชนของหนังสืออานประกอบ 
    1.5  ลักษณะของหนังสืออานประกอบ 
    1.6  การสรางหนังสืออานประกอบ 
    1.7  ขั้นตอนการทําหนังสือสําหรับเด็ก 
    1.8  พัฒนาการและความสนใจในการอานหนังสอืเด็ก 
    1.9  การประเมินคุณคาของหนังสืออานประกอบ 
  1.10 งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยในตางประเทศ 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
    2.1  ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ ์
    2.2  จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ ์
    2.3  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
    2.4  ประเภทของการทอลองวัดผลสัมฤทธิ ์
  2.5  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
  2.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 3. เอกสารที่เก่ียวกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
    3.1  ความหมายของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
    3.2  ประวัติความเปนมาของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง   
  3.3  ความสําคัญของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง   
  3.4  ลักษณะของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออานประกอบ 
 1.1 ความหมายของหนังสืออานประกอบ หนังสืออานประกอบมีผูใหความหมายไว 
คือ บันลือ พฤกษะวนั (2524: 58-59) ไดใหความหมายของหนังสืออานเพ่ิมเติม ไววาหนังสืออาน
เพ่ิมเติมเปนวสัดุการอานประเภทหนึ่ง ทีไ่มใชแบบเรียนแตเปนหนังสือเพ่ิมเติมที่เด็กสามารถเลอืก
อานได ทั้งในและนอกเวลาเรียนนักเรียนอาจใชไดในหลายลักษณะ เชน อานเพ่ือคนควาหาคําตอบ 
อานเพ่ือขยายประสบการณใหลึกซ้ึงเฉพาะเร่ือง อานเพื่อความเพลดิเพลินเพ่ือใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
 นงลักษณ ชายหาด (2524: 30) ไดใหความหมายของคําวา หนังสืออานประกอบไว 
คือหนังสือที่มุงสงเสริมความรูมีเน้ือหาเพ่ิมเติมรายละเอียดจากบางสวนของหลักสูตรและมี  
ความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอานของนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการ (2526) ไดให
แนวคิดเก่ียวกับหนังสืออานประกอบไววาหนังสืออานประกอบหมายถึง หนังสือที่มีวัตถุประสงค
มุงสงเสริมการเรียนการคนควาวชิาตาง ๆ โดยรวบรวมเนื้อหาจากสวนใดสวนหนึง่ของหลักสูตร
หรืออาจมีรายละเอียดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรเรียบเรียงใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถใน
การอานของนักเรียน 
 จิตรลดา สุวตัถิกุล (2526) ไดใหความหมายของหนังสืออานประกอบไววา หนังสืออาน
ประกอบคือหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการแนะนําใหโรงเรียนใชในการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ 
ลักษณะการอาน เพ่ิมความเขาใจเนื้อหาวชิาที่เรียน ซ่ึงอาจเปนหนังสือสารคดีหรือบันเทิงคดี 
 สมร เจนจิระ (2527) ไดกลาวถึง หนังสืออานประกอบไววา เปนหนงัสือ ซ่ึงกําหนดให
นักเรียนอานนอกเวลาเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดฝกฝนการอานและทาํความเขาใจเรื่องราวท่ีอานดวย
ตนเอง โดยอาศัยพ้ืนฐานความเขาใจตลอดจนการวิเคราะหที่นักเรียนไดเรียนมาแลว จากหนังสือ
แบบเรียน 
 ศิวกร โควศวนนท (2533: 13) ไดสรุปความหมายของหนังสืออานประกอบวาเปนหนังสือ
ที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนดใหนักเรียนเลือกอานตามความสนใจ และความสามารถ เพ่ือสงเสริม
ใหนักเรียนไดคนพบความสามารถ และความสนใจในการอานของตน 
 ชม ภูมิภาค (2524: 129) ไดใหความหมายเก่ียวกบัหนังสืออานประกอบไววาหนังสืออาน
ประกอบ หมายถึง นวนิยาย หรือไมใชนวนิยายก็ไดที่ใชเพ่ิมเติมหนังสอืเรียน เพ่ือเพ่ิมพูนความ
สมบูรณแกประสบการณในชั้นเรียนเพ่ือสนองความแตกตางของบุคคลในดานความสามารถใน 
การอาน ความสนใจ และประสบการณ 
 สรุปวาหนังสืออานประกอบเปนหนังสือทีเ่รียบเรียงขึ้นเพ่ือเพ่ิมเติมความรูนอกเหนือ 
จากหลักสูตร เหมาะสมกับวัย และความสามารถในการอานของนักเรียน และเพื่อเสริมความรู
ประสบการณเพ่ิมทักษะการอานอันเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง
นอกจากนี้เพ่ือกอใหเกิดความรูความจําสามารถนําไปประยุกตในชวีิตประจําวันได 
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 1.2 ความสําคัญของหนังสืออานประกอบ 
 หนังสือเปนสื่อที่จะชวยใหมนุษยเขาในสิ่งตางๆ ทําใหชีวิตกาวหนา และพัฒนาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในชาติและในโลกได และนักเรียนเปนวัยที่เริม่ตนจะศึกษาชีวติในสังคมของ
โลก การอานจึงจําเปนสําหรับเด็กวัยเรียนอยางยิ่ง ดังที่ ประเทิน มหาขันธ (2523: 6) กลาววา การ
อานเปนสิ่งจําเปนที่ตองใชอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมที่มีมีความเจริญยิ่งเจริญมากเทาใดก็ดู
เหมือนจะตองใชการอานมากขึ้นเทาน้ันการอานยังทําใหผูอานเปนผูที่ทันตอเหตุการณไดอยาง
ถูกตองเสมอ 
 สุดใจ เหลาสุนทร (2525: 116) ไดกลาวถึง ความสําคญัของหนังสืออานประกอบวา  
นักเรียนไดอานมาก จะเปนสาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหเกิดความรูกวางขวางงอกงาม 
 สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย (2527: 13) ไดอัญเชิญพระราชนิพนธของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา มาอางวา หนังสือเปนบอเกิดแหงความรูตาง ๆ หนังสือประเภทที่สําคัญทีสุ่ด
อยางหนึ่ง คือ หนังสือสําหรับเด็ก วัยเด็กเปนวัยทีเ่รียนรู เด็ก ๆ สวนใหญสนใจที่จะทราบเรื่องราว
ตาง ๆ แปลก ๆ ใหม ๆ อยูแลว ถาเรามีหนังสือที่มีคุณคาทั้งเนื้อหา และรูปภาพใหอาน ใหความรู 
และความบันเทิง เด็ก ๆ จะเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่สมบูรณ ที่รอบรู มีธรรมประจําใจ  มีความรักชาติ 
บานเมือง มีความตองการปรารถนาจะทําประโยชนที่สมควร 
 กองวิจัยทางการศึกษา(2529) ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคญัของหนังสือประกอบไวโดย 
สรุปวา หนังสือสงเสริมการอาน จะชวยสงเสริมความเจริญงอกงามท้ังทางดานปญญา ทางดาน
อารมณ และทางดานสังคม ตลอดจนปลูกฝงนิสัยรักการอาน รักการคนควา เพ่ิมพูนความรอบรู 
และปลูกฝงอุดมคติอันดีงามในการดํารงชีวติ 
 ทัศนี ศุภเมธี (ม.ป.ป.: 159) ไดกลาวถึง ความสําคัญของหนังสืออานประกอบไว โดยสรุป
ไดดังน้ี คือ หนังสืออานประกอบมีบทบาทชวยใหนักเรียน นักศึกษา และครู มีความรูทันสมัยและ
กวางขวางลึกซ้ึง ชวยสงเสริมทักษะทางดานการอาน เปนสวนขยายความรูใหแกนักเรียนที่สนใจ
และใฝหาความรู และเปนแหลงศึกษาคนควา เรื่องใดเรื่องหน่ึงใหลึกซ้ึงจากเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2520: 5-6) ไดกลาวถึง หนังสืออานประกอบหรือหนังสืออาน 
เพ่ิมเติมไว 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1.  สําหรับครู ครูทําหนาทีส่อน และชวยนักเรียนใหมีความรูตามทีห่ลักสูตรกําหนด 
หรือตามเน้ือหาที่มีในหนังสือเรียน จําเปนที่ครูจะตองมีความรูมากกวาที่ปรากฏในหนังสือเรียนครู
จะตองหาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสืออ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมการสอน เพ่ือตอบคําซักถามตลอดจนเพือ่
แนะนําใหไปศกึษาเพ่ิมเติมในเร่ืองตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองใหกวางขวางขึ้นตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร ครูจึงตองรูจักหนังสืออ่ืน ๆ ดังกลาวใหมากพอที่จะทราบวาหนังสือเลม
ใดมีความยากงายเหมาะสมแกนักเรียนทีจ่ะอานและทําความเขาใจไดเอง 
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 2.  สําหรับนักเรียน ถานักเรียนอานหนังสือสําหรับรายวชิาหนังเพียงเลมเดียวความรูที่ 
ไดคงจะแคบไป เพราะหนังสือบรรจุเน้ือหาสารประโยชนตามที่หลักสูตรกําหนด เพ่ือหวังผลใหเกิด
แกนักเรียนในระดับปานกลางเทาน้ัน  การไดมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเอง ตลอดจนการไดและ
เปลี่ยนความรูที่ไดศึกษามาถายทอดความคิดระหวางกันจะชวยใหนักเรียนบรรลเุปาหมายของ
หลักสูตรไดดีขึ้น 
 จากคํากลาวขางตนพอสรุปความสําคัญของหนังสืออานเพิ่มเติมไดวา หนังสืออาน 
เพ่ิมเติมเปนสือ่การสอนที่มีประโยชนทั้งตอผูสอนและผูเรียน เปนหนังสือที่ชวยสงเสริมใหผูอาน 
มีความรูกวางขวางยิงขึ้น ชวยสงเสริมทักษะการอาน และเปนแหลงในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม
รวมทั้งปลูกฝงใหเด็กรักการอาน 
 บุญเทือง สิงหสี (2533) ไดกลาวถึง ความสําคัญของหนังสืออานประกอบวา ชวยให 
นักเรียนมีอิสระในการเลือกอานหนังสือตามความสามารถของตน คือ ชวยเหลือนักเรียนที่      
เรียนออนใหหาความรูไดทนัเพ่ือน ไดอานหนังสือที่มีระดับความรูต่ํากวาชั้นเรียน เสริมความรู
นักเรียนทีเ่รียนเกงใหกวางขึ้นดวย การใหอานหนังสืออานประกอบที่มีระดับสูงขึน้ไป ซ่ึงนอกจาก 
จะเรียนดวยตนเองแลวยังชวยใหนักเรียนรูจักหาความเพลิดเพลินยามวางดวยการอานหนังสอื 
 สรุปความสําคัญหนังสืออานประกอบไดวา หนังสืออานประกอบจะสามารถปลูกฝง 
คุณลักษณะทีดี่เพ่ือการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ ชวยการเรียนของนักเรียนที่เรียนออนเสริมความรู
ของนักเรียนที่เรียนเกงและวางพื้นฐานใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 
 1.3 จุดมุงหมายของหนังสืออานประกอบ 
 รัถพร ซังธาดา (2532: 106) กลาววา หนังสืออานประกอบนี้จัดวาเปนหนังสือสําหรับเด็ก
ประเภทหนึ่งที่มีจุดมุงหมาย ดังน้ี 
        1.  ชวยใหเด็กไดรับความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน สนองความตองการของเด็ก 
        2.  ชวยสรางความคิดคํานึงและความคิดสรางสรรคของเด็ก 
        3.  ชวยพัฒนาการเรียนรูดานภาษาของเด็กใหเจริญตามวัย 
        4.  ชวยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เจตคติและตวัอยางอันนาถึงปรารถนาใหเกิดแก
นักเรียน 
         5.  ชวยใหเด็กรูจักอานหนังสือและใหเกิดนิสัยรักการอานคงอยูตลอดไปซึ่งจะเปน
ประโยชนแกเด็กตอไปในอนาคต 
         6.  ชวยทดแทนความรูสึกที่เด็กขาดหายไป เชน ขาดความรัก ความวาเหว มีปมดอย 
หนังสือที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องเหลาน้ีจะชวยจิตใจของเด็กไดดี 
       7.  ชวยใหเด็กไดอานหนังสือที่มีสาระเหมาะสมกับวัย ไมใหเด็กหันไปสนใจเรื่องของ
ผูใหญเร็วกวากําหนด อันจะเปนสิ่งชักนําใหเด็กประพฤติในสิ่งที่ไมควร 
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 1.4 ประโยชนของหนังสืออานประกอบ 
 วิชัย ราษฏรศริิ (2524: 154) กลาวถึงประโยชนของหนังสืออานประกอบโดยสรุปดังน้ี 
 1.  ชวยตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน  
 2.  ชวยใหนักเรียนคนควา หรือศึกษาหารายละเอียดในเน้ือหาของเร่ืองที่นักเรียนสนใจ 
ทําใหไดรายละเอียดกวางขวางยิ่งขึ้น 
 3.  ชวยขยายความรูและประสบการณใหแกนักเรียน 
 4.  ชวยใหเด็กรักการอานหนังสือที่มีประโยชน 
 5.  ชวยใหนักเรียน ไดปรับปรุงแกไข หรือพัฒนานิสัย ใหรูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
จากแหลงความรูตาง ๆ  
 6.  เปนการชวยเหลือเด็กทีเ่รียนออน ใหไดอานหนังสือต่ํากวาชั้นเรยีน โดยเรียนดวย
ตนเอง เพ่ือใหมีความรูทันเพ่ือน 
 7.  เด็กเกงสามารถหาหนังสอือานประกอบ ที่ใหความรูสงูขึ้นเพ่ือใหมีความรูกวางขวางและ
แตกฉานขึ้น 
 8.  ชวยใหนักเรียนที่มีปญหาทางดานการอานไดเลือกอานหนังสอืที่มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของตน 
 9.  ชวยใหนักเรียนไดมีอิสระในการคนควา หาความรู ตามความสนใจของตน 
 10. ชวยปลูกฝงใหนักเรียนมีความคิดริเริม่สรางสรรค 
 11. ชวยใหนักเรียนไดสํารวจความสนใจของตนเอง เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกอาชีพใน
อนาคต และชวยใหครูไดทราบความสนใจของนักเรียนจากหนังสือที่ยืม 
 12. ชวยใหนักเรียนมีรสนิยมที่ดีในการอาน เห็นคุณคาของหนังสือที่มีประโยชน 
 13. ชวยใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยหาความเพลิดเพลินจากการอาน
หนังสือที่เหมาะสม ยอมเกิดประโยชนนานัปการ 
 การปลูกฝงนิสัยรักการอานใหเกิดขึ้นแกเด็ก ควรใหเด็กเร่ิมตนอานหนังสือ ซ่ึงเปน
เรื่องราวท่ีอยูในความตองการ ความสนใจของเขา และการที่เด็กไดอานหนังสือที่ดีเหมาะสมและ
สามารถเลือกอานไดตามความตองการ และความสนใจอยางเพียงพอนั้น ไมเพียงแตจะทําใหเด็ก
ติดนิสัยรักการอานเทาน้ัน แตยังปลูกฝงคานิยมและทศันคตติาง ๆ ใหแกเด็กไดอีกดวย 
 
 1.5 ลักษณะของหนังสืออานประกอบที่ดี 
 หนังสืออานประกอบที่ดีน้ัน จะตองเปนที่ยอมรับโดยทัว่ไปวา มีสวยชวยสรางสรรค และ
พัฒนาผูอาน ซ่ึงสุพัตรา ชุมเกตุ (2522: 24) ปราณี เชียงทอง (2526: 6) และฉววีรรณ คูหาภินันท 
(2527: 70) ไดกลาวถึงลักษณะของหนังสืออานประกอบที่ดีสรุปไดวา ตองมีการเขียนเนื้อหาสาระ 
ทางวิชาการใหความสนุกสนานแปลกกวาแบบเรียนแลวแทรกความรู และคําอธิบายลงไปโดย
นักเรียนอานแลวไมเบื่อ ไมรูสึกวาเปนหนังสือเรียน เน้ือหาตรงกับความสนใจของเด็ก เปนเรื่อง
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สนุกสนานเพลิดเพลินเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรอบตัว เรื่องสงเสริมจินตนาการเสริมความม่ันใจสงเสริม
ใหเด็กรูจักตัดสินใจอันจะชวยใหเกิดวิจารณญาณ สงเสริมความรู เสริมสรางบุคลิกภาพกลอมเกลา
จิตใจควรใชภาพประกอบงาย ๆ ภาพประกอบควรใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวสอดคลองกับเรื่อง
ขนาดตัวอักษรชัดเจนเหมาะสมกับวัย 
 ทัศนี ศุภเมธี (ม.ป.ป.: 159-190) ยังไดกลาวถึงลักษณะของหนังสืออานประกอบทีดี่   
ที่สามารถจะนํามาใชพัฒนานักเรียนได มีลักษณะ ดังน้ี 
 1.  เน้ือหาของหนังสืออานประกอบ ผูเขยีนจะตองใหอยูในขอบเขตของหลักสูตร โดยมี
ความมุงหมายเพื่อสงเสริมทกัษาดานการอานและเสริมความรูในวชิาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ 
 2.  หนังสืออานประกอบควรมีรูปภาพประกอบ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาควรมี
รูปภาพมาก ๆ การมีรูปภาพประกอบ เพ่ือชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลินในการอานไปดวย
และรูปภาพยงัเปนเคร่ืองมือในการตีความจากเนื้อหาของแตละหนา และรูปภาพทีดี่ตองเปนการ
สรางเสริมความคิดสรางสรรคใหแกผูอานดวย 
 3.  หนังสืออานประกอบในแตละระดับชัน้ควรมีเน้ือหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับวัย
และความสามารถในระดับชัน้น้ันๆ และเนือ้หาควรมีความสนุกสนาน โดยมีความเคลื่อนไหว เชน 
เขียนใหเปนลกัษณะที่มีตวัละครดําเนินเรื่องราว จึงจะทําใหนาสนใจชวนอาน 
 4.  ภาษาแตละคําที่ใชในหนงัสืออานประกอบ ถาเปนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ควร
ใชประโยคสั้น ๆ ใชคําซํ้า ๆ เพ่ือเปนการสงเสริมการจําคําและคําทีใ่ชควรเปนคําพ้ืนฐานและคาํที ่
อยูในหนังสือแบบเรียนของเด็ก สวนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 3-4 ควรใชประโยคยาวขึน้ใชวลขียาย
ประโยคหรือใชประโยคซอนที่พอเขาใจงายไดบาง สวนประดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 การใชภาษา
แตละเร่ืองราวที่เขียนติดตอกันยาวไดมากขึ้น  
 5.  หนังสืออานประกอบควรมีรูปเลมกะทดัรัด เหมาะมือ และทนทาน ชื่อเรื่องตอง
นาสนใจและสอดคลองกับเน้ือเรื่อง 
 6.  เน้ือหาและรูปภาพควรมีความสัมพันธกัน และจะตองแสวงหาความเปนจริงทั้งน้ี
แลวแตชนิดของเน้ือหาและจุดมุงหมาย 
 7.  หนังสืออานประกอบ ควรจะมีกิจกรรมทายเลม เพ่ือใหเด็กไดทํากิจกรรมตาง ๆ 
หลังจากไดอานหนังสือแลว เชนการตั้งคําถาม การวาดภาพ ระบายส ีเปนตน 
 จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา ลกัษณะของหนังสืออานประกอบที่ดีน้ันตองมี
เน้ือหาตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก ชวยสงเสริมความรูของเด็กในดานตาง ๆ 
เน้ือเรื่องมีความสนุกสนานชัดเจนเหมาะสมในการใชเปนเคร่ืองกระตุนใหอยากอานเปนหนังสือ 
ที่อานเขาใจงาย ใชภาษาทีดี่ ขนาดของเรื่องไมสั้นหรือยาวเกินไป มีภาพประกอบและชื่อเรื่อง
สอดคลองกัน ตัวอักษรที่ใชเหมาะสมกับวยัของเด็ก 
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 1.6 การสรางหนังสืออานประกอบ 
 ทัศนีย ศุภเมธี (ม.ป.ป.: 165-166) ยังไดกลาวอีกวา การเขียนหนังสอืสําหรับเด็กควรมี
ลักษณะโดยสรุป ไดดังน้ี 
 1.  เปนเรื่องที่สนองความตองการ สนองความสนใจของเด็ก ที่พยายามเชื่อมโยง  
พ้ืนความรู และประสบการณของเด็ก  
 2.  เน้ือเรื่องเหมาะสมกับวยั และระดับชัน้ของเด็ก  
 3.  โครงเรื่องตองเคลื่อนไหว ใหแนวคิด ขยายประสบการณเรื่องใดเร่ืองหน่ึงในหลักสูตร 
 4.  ตัวหนังสือใหญ อานงาย ชัดเจน 
 5.  รูปภาพตองสวยงาม 
 6.  รูปเลมเหมาะมือ คงทน 
 7.  เน้ือเรื่องควรปลูกฝงใหเปนขอคิด และเปนแบบอยางที่ดีที่เด็กยึดถอืเปนแบบอยางได 
 8.  ลักษณะหนังสืออาจเปนหนังสือการตูน นิทาน นิยาย ซ่ึงเขียนเปนบทสนทนา  
ความเรียง หรือคํากลอนตาง ๆ  
 9.  ภาษาที่ใช ใชคํางาย ๆ ไมใชคําฟุมเฟอย 
 นอกจากนั้น จินตนา ใบกาซูยี (2534: 16) ไดกลาวถึงสิ่งที่ควรรูสําหรับการเขียนเรื่อง
สําหรับเด็ก สรุปได ดังน้ี 
 1.  เน้ือหา วัตถุประสงคชดัเจนเพียงเร่ืองเดียว เรื่องชัดเจนไปสับสนยุงยากความยากงาย
ใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก เน้ือหาสนุกสนานเพลิดเพลิน ตัวละครแสดงความเคลือ่นไหวใชตัวละคร
ไมมาก ใชภาพดําเนินเรื่องแทน ไมมีบทบรรยายมากเกินไป 
 2.  รูปแบบการเขียนเน้ือหามีทั้งนิทาน นิยาย นิทานพื้นเมือง เรื่องสั้น สารคดี บทความ 
บทละคร บนัทึกเรื่อง เรียงความ รวมทั้งฉันทลักษณทกุรูปแบบ จะมีเร่ืองราวอยูดวย และใชรูปแบบ 
อยางเหมาะสมกลมกลืน อานเขาใจงาย และรูเรื่องเร็ว 
 3.  รูปภาพเปนสิ่งสําคัญ เด็กเล็กควรมีรูปภาพ อาจเปนภาพการตูน คือภาพลายเสน 
ภาพถาย หรือภาพวัดเหมือนจริง ภาพจะองเนนภาพสี โดยเฉพาะกับเด็กเลก็ ๆ ภาพจะตองชัดเจน 
ถูกตองไมเลอะเลือน 
 4.  ภาษาและสํานวนที่ใชงาย ๆ ประโยคสั้น ๆ คําซํ้าชวยในการเรียนภาษาใชภาษา  
ที่ถูกตองตามอักขรวิธีภาษาไทย ไมใชภาษาเขียน 
 5.  ขนาดตวัอักษร ตวัโต ชดัเจนไมใชตวัประดิษฐ ควรประมาณ ½ ซม. หรือ 32.5 มม.-
24.3 ซม. 
 6.  รูปเลม ควรกะทัดรัด ไมใหญหรือเล็กเกินไป วัยเด็ก ป.1-ป.4 ควรมีความหนาระหวาง 
10-30 หนา มีการจัดหนาใหเหมาะสมกับรูปเลม 
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 7.  เทคนิคการเขียนเรื่องใหสนุกสนาน ใหความสุขใจ เสริมสรางจินตนาการในทางสรางสรรค
ใหความรู หรือไดอารมณที่พึงปรารถนา มีจุดคิดที่แนนอน เคาโครงเรื่องชวนติดตาม สํานวนภาษา
ดี ตรงกับรสนยิมของเด็ก นอกจากนั้นควรตั้งชื่อเรื่องที่นาสนใจสั้น ๆ มีความหมายสมบูรณใน 
ตัว การสรางฉาก ระยะเวลาตัวละครเหมาะสม 
 สําหรับในเรื่องของการเขียนเร่ือง และการสรางหนังสือน้ัน มีหลักเกณฑ เชนเดียวกับการ
สรางหนังสือโดยทั่ว ๆ ไป สําหรับเด็กวัยรุน โดยเริ่มตั้งแตการเลือกเนื้อเรื่องการวางโครงเรื่อง การ
เสนอและการดําเนินเรื่อง ความนาสนใจ และการกําหนดลักษณะรปูเลมของหนังสือ ซ่ึงในที่น้ีจะ 
ขอกลาวถึงเฉพาะการวางโครงเรื่อง ความยากงายของเรื่อง และลักษณะของรูปเลม เพราะเปนสิ่ง 
ที่สําคัญที่จะดึงดูดความสนใจ และสรางความประทบัใจในการอานของนักเรียน 
 1.  การวางโครงเรื่อง การวางโครงเรื่องในการสรางหนังสืออานประกอบสําหรับวัยรุนควร
เปนโครงเรื่องที่ไมสลับซับซอน สนุก สวยงาม สมเหตุสมผล ไมเปนทางความรูจนเกินไป เพ่ือน
นักเรียนจะไดติดตามตลอดเรื่อง 
 2.  ความยากงายของเรื่อง การสรางหนังสืออานประกอบจะตองใหมีเน้ือหาและถอยคํา
ภาษาที่งายตอการอานทําความเขาใจ หรือใหมีความยากงายตรงกบัระดับชัน้ของนกัเรียน 
 3.  การกําหนดลักษณะรูปเลมของหนังสือ จากการวิจัยของ วรรณา บวัเกิด (2537) ไดกําหนด
ลักษณะรูปเลมของหนังสือที่เหมาะสําหรับวัยรุนพอใจวา มีขนาด 10×13 น้ิว และขนาด 5×8 น้ิว 
หากจะยึดตามความสะดวกในการพิมพ อาจจะทําไดทั้งรูปแบบตั้ง และรูปแบบแนวนอน แตหาก 
จะใหดึงดูดความสนใจแลวควรใหมีรูปลักษณะที่แปลก เราความสนใจไดดี 
 4.  การจัดภาพ ตองกระจางชัด ตัวละครนอย ความสารถเนนใหเห็นเดนชัดไมซับซอน
ภาพ แสดงอาการเคลื่อนไหว มีชีวติชวีา การเคลื่อนไหวตรงกับความเปนจริง ไมกอใหเกิดความ
เขาใจผิด การบรรยายภาพคํานึงความถกูตองตามเนื้อหา และภาพตองถูกสวนสมัพันธกัน คือ  
คงบุคลิกที่แสดงจุดเดน ดอย ของตัวละคร 
 จากขอความดังกลาวมา จะเห็นไดวา การจัดทําหนังสือเด็กตองคํานึงถึงลักษณะตาง ๆ 
หลายประการ ที่จะใชเปนหลักในการเขยีนหนังสือสําหรับเด็ก จุดเร่ิมตนในการเขยีนตองรูกอนวา
เราจะเขียนเร่ืองอะไร เขียนใหใครอาน และอานเพ่ือใหไดประโยชนอะไร ในการเขียนเร่ืองควรดําเนิน
ตามหลักการเขียนหนังสือ คือ ผูกเร่ืองใหมีความสมจริง มีความเปนสากล ทําใหผูอานไดรับความรู
จากการอานหนังสือน้ัน ๆ ทําใหเกิดความประทับใจ และสามารถจดจําไดแมเม่ือเติบโตเปนผูใหญ 
นอกจากนั้น ยังตองพิจารณาเก่ียวกับการใชภาษา ภาพ ตัวอักษร ขนาดรูปเลมใหเหมาะสมกับวัยของ
เด็กดวย 
            รัญจวน อินทรกําแหง (2517) ไดสรุปการเขียนหนังสือสําหรับวัยรุนวา ควรเขียนดวย
ความประณีต มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับพัฒนาการทางรางกายจิตใจและสติปญญาเปนวัย
เปลี่ยนแปลงจากเด็กเปนผูใหญ และไดกลาวถึงความสนใจในการอานของวัยรุนวา ความสนใจ 
ในการอานเปนไปตามลําดับอายุ วัยรุนสวนมากมีความสนใจไปในแนวเดียวกัน แตสภาพ
สิ่งแวดลอม สงัคม บาน โรงเรียน เพ่ือน มีอิทธิพลตอการโนมนาวความสนใจใจการอานของวัยรุน 
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โดยเฉพาะการปลูกฝงความสนใจที่ไดรับอิทธิพลมาตัง้แตเด็ก ๆ นอกจากนี้ วัยรุนยังไมชอบอาน
หนังสือที่หนาหรือใหญเกินไป ตัวหนังสือควรโปรงตา ดําเนินเรื่องเร็ว รูปภาพไมจําเปนมากนัก 
เน้ือหาตองสามารถใหแนวทางแกวัยรุนที่จะกาวไปสูความเปนผูใหญที่ดีดวยความม่ันใจ       
เปนหนังสือที่ประสานรอยตอระหวางวัยได 
 สวนการใชภาษา รัญจวน อินทรกําแหง (2517) กลาววา การใชภาษาในหนังสือสําหรับ
วัยรุนนั้นควรใชภาษาที่รัดกุม ถูกตองตามหลักไวยากรณ 
   สวน วรรณา บัวเกิด (2527) กลาวถึงหนังสือสําหรับวยัรุนวา ลักษณะหนังสือที่ดีสําหรับ
วัยรุน ควรพิจารณาสวนประกอบ รูปเลม รูปเลมเปนสิง่แรกที่ดึงดูดความสนใจ เพาะกอนจะอาน
เน้ือเรื่อง วัยรุนมักจะหยับหนังสือที่มีรูปเลมนาสนใจกอนเสมอลักษณะรูปเลมที่เหมาะสมกับหนังสือ
อานประกอบของวัยรุน เฉพาะสวนที่ดึงดูดความสนใจองวัยรุนจุดแรก ไดแก ขนาดและรูปลักษณะ
ของหนังสือ เน้ือหา เปนสวนสําคัญของหนังสือ วัยรุนจะสนใจอานหนังสือมากขึ้นหากไดอาน
หนังสือที่มีเน้ือหางายตอการเขาใจ  
 และฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527) ไดกลาวถึงลักษณะของหนังอานเพ่ิมเติมที่ดีวา ตองมี
การเขียน เน้ือหาสาระทางวิชาการใหความสนุกสนานแหลกกวาแบบเรียน แลวแทรกความรูและ
คําอธิบายลงไปเนื้อหาตรงกับความสนใจของวัยรุนและสามารถสงเสริมใหเกิดจินตนาการได ควรให
เปนรปูสี่เหลี่ยมผืนผา โดยใชสูตรสัดสวน 4:3 เชน 8×6 น้ิว 4×3 น้ิว 10×7.5 น้ิว หรือสัดสวน 1:0.62 
ซ่ึงถือวาสมดุลและสวยงามที่สุด และไดกลาวถึงขนาดของหนังสือทีว่ยัรุนพอใจวามีขนาด 10×13 น้ิว 
และขนาด 5×8 น้ิวสวน 
 สําหรับ ปราณี เชียงทอง (2526) ไดกลาววา การสรางหนังสือจะตองคํานึงถึงความยาก
งาย ความสามารถและความเหมาะสมในการอานของวัยรุน จะตองเปนเรื่องราวที่วัยรุนพอ มี
ประสบการณ ใชภาษางาย ๆ ตรงไปตรงมา กลาวเสรมิอีกวาหนังสืออานประกอบที่เหมาะสมกับ
วัยรุน จะตองใชภาษางาย ๆ ตรงไปตรงมา  
 สวนจินตนา ใบกาซูยี (2530) กลาวถึงขอบขายของรปูเลมหนังสือวา รูปเลมหนังสือ 
ไดแก ปกกระดาษเน้ือใน การจัดหนา ภาพประกอบ การพิมพตัวหนังสือ ขนาดอักษร สีของภาพ 
การเวนริมของกระดาษ การเขาเลม เปนตน 
 ลมุล รัตตากร (2529) ไดเสนอแนะวา หนังสือสําหรับวยัรุนจะตองมีเน้ือหาสาระไมมาก 
จนเกินความสามารถในการอานของวัยรุน เพ่ือไมใหเกิดความเบื่อหนายในการอาน 
 สรุปไดวาการสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมสําหรับวัยรุนจะตองสรางใหมีเน้ือหาสาระทาง
วิชาการใหความสนุกสนานแปลกกวาแบบเรียนหนงัสือไมหนาหรือใหญเกินไป ตวัหนังสือโปรงตา 
ดําเนินเรื่องเร็ว รูปภาพไมจําเปนมากนัก เน้ือหาตรงกับความสนใจและสามารถสรางจินตนาการได 
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 1.7 ข้ันตอนการทําหนังสือสําหรับเด็ก 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2527: 4-21) กลาวถึงขั้นตอนและวธิีการทัว่ไปในการจัดทําหนังสือ
สําหรับเด็ก ดังน้ี 
 1.  ศึกษาหาความรูเก่ียวกับการทาํหนังสือเด็ก จากหนังสือที่ดีสําหรับเด็กเพ่ือดูแนวทาง
จัดทําหนังสือ ทั้งโครงเรื่อง แกนของเร่ือง วิธีเขียน ภาษาที่ใช ลักษณะดีเดนและจุดบกพรองของ
หนังสือแตละเลมและศึกษาผลงานของนักเขยีนหนังสอืสําหรับเด็กที่มีชื่อเสียง 
 2.  เขียนโครงเรื่อง (plot) เน้ือเรื่อง ตั้งชื่อเรื่อง กําหนดแกนของเรื่อง เม่ือเขียนเสร็จแลว
อาจนําไปเลาหรือไปใหเด็กอานเพ่ือจะไดทราบความคดิเห็นของเด็กวาชอบหรือไมเพียงใด ถาเด็ก
ชอบก็แสดงวาเรื่องที่เขียนนาจะใชได และถาเด็กไมชอบก็ใหเด็กวิจารณแลวนําไปแกไข 
 การเขียนบทสคริปต (script) เปนการนําเร่ืองราวท่ีไดจากเคาโครงเรื่อง หรือเน้ือเร่ืองยอ  
มาเขียนบอกขั้นตอนของเนื้อเรื่อง และรูปภาพ โดยบอกแตละหนาของหนังสือตั้งแตหนาปก  
ใบรองปกหนา 
 3.  ปกในจนถงึหนาสุดทายจะมีภาพและคําบรรยายอยางไรบาง เปนภาพเก่ียวกับอะไร และ
คําบรรยายจะเขียนวาอยางไร อยูสวนใดของหนาหนังสือ เริ่มตั้งแตหนาปกเปนตนไป 
 4.  การทําดัมม่ี (dummy) คือ การทําหนังสือจําลองสําหรับเด็กที่จะทําขึ้นมาอาจจะทํา
เปนเลมเล็ก ๆ ก็ได แลวนํารายละเอียดจากบทสคริปตมาเขียน และวาดรูปลงไปที่ดัมม่ีตั้งแตปก
จนถึงหนาสุดทาย วาดภาพและเขยีนคําบรรยายใหกับบทสคริปต สําหรับการวาดภาพนั้น ถาวาด
ไมไดก็ใหเขียนเปนวงกลมแทน และบอกวาเปนภาพอะไรก็ได 
 5.  การทํารูปเลม (format) คือ การทําหนังสือจริง ๆ ไดแก การวาดภาพ คําบรรยาย 
รวมทั้งการวางหนา การจัดภาพของหนังสือใหเหมาะสม โดยดูจากดัมม่ี สําหรับขนาดของรูปเลม  
มีหลายขนาดที่นิยม คือ ขนาดเล็ก 13×15 เซนติเมตร หรือ 16 หนายกขนาดกวาง 14.6×21 เซนติเมตร 
หรือ 16 หนายกใหญ ลักษณะรูปเลมจะวางในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได การเย็บเลมจะเย็บจากตรง
กลางหนังสือหรือเย็บขาง 
 6.  การตั้งชื่อเรื่องที่นาสนใจ นาตื่นเตน นาติดตาม และทาํใหเดาไดวาเปนเรื่องราวเกีย่วกับ
อะไร รูจักใชถอยคําสํานวนที่เด็กติดใจ ซ่ึงเปนกลวธิีหน่ึงหรือเทคนิคหน่ึงตองตั้งชื่อใหเด็กเกิด
ภาพพจน 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา ขั้นตอนในการสรางหนังสือสําหรับเด็กควรเปนโครงเรื่องที่
ไมซับซอน สนุกสมเหตุสมผล ไมเนนหนักทางความรูจนเกินไป เพ่ือนักเรียนจะไดติดตามอาน
ตลอดเร่ือง และควรสรางใหมีเน้ือหาและถอยคําภาษาที่งายตอการทําความเขาใจหรือใหมีความยาก
งายตรงกับระดับชั้นของนักเรียน สําหรับรูปเลมในการจัดพิมพน้ัน อาจทําไดทั้งรูปแบบแนวตั้งและ
รูปแบบแนวนอน แตหากจะใหดึงดูดความสนใจแลว ควรใหมีรูปลักษณะที่แปลก เราความสนใจไดดี 
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 1.8 พัฒนาการและความสนใจในการอานหนังสือเด็ก 
 จินตนา ใบกาซูยี (2537: 61-64) ไดกลาวถึงพัฒนาการของเด็กวากลุมวัยเรียนมัธยมศึกษา 
(ตอนตน : 12-14 ขวบ) หรือกอนวัยรุน กลุมน้ีเปนวัยที่เริ่มยางเขาสูความเปนวยัรุนอยางจริงจัง จะ
เห็นไดอยางชัดเจน เม่ือเด็กอยูชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 และ 2 ซ่ึงเปนชวยระยะ การเชือ่มตอระหวาง
เด็กและวยัรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งในดานรางกายโดยเฉพาะอวัยวะที่เก่ียวกบัรูปราง 
ขนาด และเสยีง รวมทั้งอารมณจิตใจและอุปนิสัย ใจคอ ตลอดจนความชอบและความถนัดตาง ๆ 
ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันจะเห็นอยางชัดเจน 
 ในเรื่องรางกายเด็กหญิงและเด็กชายจะมีการเปลี่ยนแปลงแสดงความแตกตางทางเพศ
อยางเห็นไดชัดเจน  เด็กผูชายเสียงจะแตก นํ้าเสียงจะเริ่มหาวขึ้น แขนขาเริ่มยาว เกงกาง เริ่มมี
กลามเน้ือ อวัยวะเพศเริ่มขยาย ตัวใหญขึ้น และเริ่มมีอสุจิ มีขนตามตัวในบางแหงเด็กหญิงเริ่มมี
หนาอกโตข้ึนและมีประจําเดือน สิ่งที่เห็นไดชัดเจนคือ เด็กกินจุและนอนมากขึ้น 
 สวนอารมณ ความรูสึกในตวัน้ัน เด็กจะเร่ิมสับสนในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ รางกาย
เติบโตคลายเปนผูใหญ แตจิตใจยังเปนเด็ก จึงเกิดความกังวล ชางคิด เกิดอารมณหุนหัน ใจนอย 
ออนไหว ขี้รําคาญ แสนงอน ชอบโตเถียง โตแยง มีการแสดงออกทางอารมณ ทาํตามอารมณของ
ตัวเองมากขึ้น ซ่ึงบางครั้งอาจจะไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ในดานสังคมนั้น เด็กเร่ิมสนใจเพื่อนฝูงมากขึ้น ตองการใหเพ่ือนยอมรับตนเขากลุม ชอบ
รับเอาคานิยม ความคิด และพฤติกรรมของเพื่อน ๆ มาเปนตวัอยาง ดังน้ัน ความสัมพันธกับเพ่ือน
จึงมีมากกวาความสัมพันธตอพอแม เชนเดียวกันเม่ืออยูโรงเรียน จะเชื่อครูและเพื่อนมากกวาพอแม 
สําหรับดานสติปญญาน้ัน เด็กเริ่มเลือกและสนใจเฉพาะสิ่งทีต่นพอใจ และสวนใหญจะตามเพื่อน มี
ความสังเกตเพิ่มขึ้น ชอบทดลองดวยตนเอง เพ่ือแสวงหาคําตอบ อยากรูอยากเห็น แตบางครั้งกลา 
ทําบางคร้ังก็ไมกลาทํา 
 ความสนใจในระยะนี้ทั้งสองเพศเริ่มแสดงความแตกตางในสิ่งที่ชอบไมเหมือนกันเด็กหญิง
จะเขากลุมเพศหญิงเดียวกนัที่มีอุปนิสัยและความชอบเหมือน ๆ กัน ในขณะที่เด็กชายจะเลือกเพ่ือน
ชายที่ชอบกิจกรรมเหมือนๆ กัน เชน บางกลุมชอบเลนกีฬา ดนตรีหรืออานหนังสือหรือบางกลุมสนใจ
ในการเรียนเปนเด็กเรียน หรือบางกลุมชอบเที่ยวกลายเปนเด็กเทีย่วไป 
 กลุมเด็กชายจะสนในกีฬาทีเ่ลนเปนทีม มีกติกากฎเกณฑ มีการแขงขัน เชนฟุตบอล 
บาสเกตบอล วายน้าํ บางกลุมชอบประดิษฐคนควา เครื่องมือวิทยาศาสตร หรือของเลนจากไฟฟา 
วิทยุ ชอบอานหนังสือที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการคนควา ทดลอง กําลังภายใน การตนู การผจญภัย 
ชีวประวตัิ เพศศึกษา ชอบดูภาพยนตรตืน่เตน ผจญภัย ตลก ชื่นชอบเพลงจองนักรองคนโปรด 
ชอบฟงเพลงทางวิยุและเทป สวนรายการโทรทัศนชอบรายการเพลง การเตนรํา กีฬา เกมทาย
ปญหา เปนตน 
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 กลุมเด็กหญิงชอบดูกีฬามากกวาจะเปนผูเลน สนใจสิ่งประดิษฐ และการฝมือสนใจ การ
แตงกาย ชอบอานหนังสือโรแมนติก คอลมันขําขัน เรื่องสั้น ๆ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร
ของเด็กและวยัรุน ชอบเก็บสะสมภาพเกี่ยวกับสวย ๆ งาม ๆ ภาพดาราและนักรองที่ชื่นชอบ ชอบ
ฟงดนตรีดูภาพยนตรเบา ๆ ที่สนุกสนานและตลก รายการทีวีทีช่อบ คือ เพลง เกม หนังทีวี และ
ละครชีวติที่ไมเครงเครียด มีลักษณะเปนแนวกระจุมกระจ๋ิม หรือเร่ืองราวในครอบครวั  
 กลุมวัยเรียนมัธยมศึกษา (ตอนตน : 15-18 ขวบ) หรือกลุมวัยรุน ในชวงนี้เด็กกลุมน้ีเร่ิม
ปรับสภาพความเปลี่ยนแปลงไดบางแลว แมบางคนจะยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยูอีก แตความ
เปลี่ยนแปลงสวนใหญจะเปนไปและตอเน่ืองจากชวยกอนวัยรุนซึ่งอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 ดานรางกายน้ัน ความเจริญเติบโตดานความสูงยังคงมีอยู จนกระทั่งอายุได 18 ป โดย
เฉลี่ยความสูงจะหยุดลง ขนาดของอวัยวะตาง ๆ ยังคงเปลี่ยนแปลง เพ่ือแสดงความแตกตางทางเพศ
ออกมาอยางเดนชัด เด็กชายจะเร่ิมมีลักษณะเปนชายหนุมขึ้นกลามเนื้อแขนขา จะขยายออก ตะโพกมี
เน้ือหนังมากขึ้น มีจนรักแรและที่อวัยวะสืบพันธุเสียเริ่มเปนหนุม ทุม ไมแหบแตกพราหาวๆ 
เหมือนเดิม เริ่มฝนเปยก การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเกิดจากภาวะรางกาย  และฮอรโมน จึงเปนไป
อยางรุนแรงมาก เด็กผูหญิงก็เชนเดียวกันหนาอกจะขยายโตจนตองใสเสื้อชั้นในชนิดยกทรง 
ตะโพกแขนขาเริ่มกลมกลึง ออนชอย สละสลวย เปนหญิงสาวมากขึน้  เริ่มรักสวยรักงาม เลือก
เสื้อผาเองดูแลเอาใจใสรายกายมากขึ้น กิริยาทาทางเริ่มมีจริตแสดงความเปนสาว รูจักเอียงอาย
หนาแดงเม่ือถูกชม 
 ในดานอารมณน้ัน ยังคงความสบัสนวางตนเองไมถูกวาจะเปนผูใหญหรือเปนวัยรุนดี 
บางครั้งปฏิบตัิตนดังผูใหญ ไมตองการใหมีการอบรมสั่งสอน แตตองการใหมีการดูแลเอาใจใสให
ความรักและความชวยเหลือ มีความออนไหว ชางคิด ใจนอย วูวาม มีความกังวล และความกลัว 
เชน กลัวรปูรางตนเองไมหลอไมสวย กลวัการเรียนไมดี กลัวสอบตก กลัวสอบเอนทรานซไมตดิ 
กลัวไมมีเพ่ือนหรือเพ่ือนไมรัก เขาสังคมไมไดเผชิญหนากับเพ่ือนตางเพศไมเปน ไมชอบการตําหนิ 
หรือไมชอบการลอเลียนเร่ืองเพ่ือนตางเพศ โกรธงายและระงับความโกรธไมได มักแสดงออกอยาง
รุนแรง ทั้งทาทาง คําพูดและการกระทํา ไมคอยยอมรับฟงเหตุผล มีความหงุดหงิดงาย ธรรมชาติที่
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วทาํใหเกิดผลดังไดกลาวมานี ้
 ในดานสังคม เพ่ือน โรงเรียน และครูผูสอนยังคงเปนแบบอยางที่เด็กวยัน้ียึดเปนตวัอยาง 
และเชื่อถือมากกวาพอแม และญาติพ่ีนองในครอบครัว วัยน้ีเปนวัยของการศึกษาหาความรูจาก
โรงเรียน และจากการศึกษานอกระบบตาง ๆ ที่อยูรอบตวัเด็ก ไมวาจะเปนหนังสือ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน ลวนมีบทบาทตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพของเด็กมาก เพราะ
เด็กวัยน้ีใหความสนใจตอสังคมแวดลอมมากน่ันเอง ในวัยน้ีแมเด็กจะเริ่มแสวงหาเอกลักษณของ
ตนเอง แตก็ยอมรับกติกาและระเบียบของสังคม ของหมูคณะ รักเพ่ือน รักโรงเรียน รักสี รักคณะ 
รักสถาบันอยางรุนแรง รูสึกเสียสละเพื่อเพ่ือนฝูงและครอบครัว สนใจสังคมภายนอกมากขึ้น 
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 ความสนใจ เม่ือเขาสูวัยรุน เด็กจะแสดงวามชอบเฉพาะของตนออกมามาก เริ่มสนใจ
เพ่ือนตางเพศ แตเม่ือเขากลุมทํากิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมเสริม จะชอบเลือกเขากลุมเพศ
เดียวกัน การเลนกีฬาแยกเลนตามลักษณะเพศ และตามลักษณะกฬีาที่ตนชอบ โดยเฉพาะกีฬาที่
ตองการทักษะ ความคลองแคลวทางรางกายและจิตใจ การเลือกเรียนวิชาเปนไปตามความถนดัและ
ความชอบสวนตัวมากขึ้น อีกทั้งยังอาจจะเกิดจากแรงบันดาลใจที่ไดเห็นตัวอยางการประกอบอาชีพ
น้ัน ๆ แตบางคนก็เลือกตามเพื่อน ๆ ปะปนกันไป ความถนัดหรือความสามารถเฉพาะดาน เชน 
กีฬา ดนตรี คาํนวณ การทดลองวิทยาศาสตร การวาดภาพ ความถนัดทางภาษา การแตงเรื่อง 
เขียนเร่ืองของแตละคนเริ่มแสดงออกมาอยางชัดเจนซึ่งควรจะไดรับการสงเสริมใหหาความรูและ
ทักษะการปฏบิัติเพ่ิมขึ้นบางคนอาจจะหารายไดจากความถนัดหรือความสามารถพิเศษน้ีไดดวย
เหตุทีว่ัยน้ีชอบแสดงความเดนเพ่ือเรียกรองตอสังคม และบางครั้งชอบใชความรุนแรงแทนเหตผุล 
ดังน้ันความชอบของกลุมน้ีจึงมุงไปที่ดารา หรือนักรองหรือวีรบุรุษทีต่นชื่นชอบและมีบุคลิกภาพ
คลายคลึงกับกลุมของตนเองมากแตอยางไรก็ตามความชอบอุปนิสัยและบุคลิกภาพของเด็กวัยน้ีมี
ความแตกตางไปตามเพศพื้นฐานฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคมเปนสวนประกอบ
สําคัญ ความสนใจในการอานหนังสือของเด็กวัย 12-18 ป 
 ลมุล รัตตากร (2529: 19-34) ไดสรุปจากผลการวิจัยเก่ียวกับความสนใจและแนวการอาน
หนังสือของนักเรียนอายุ 13-18 ป ในโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศพมาวาความสนใจและแนวการอาน
ของนักเรียนชาและหญิง นักเรียนชายและหญิงสนใจเรือ่งตอไปน้ีมากเหมือน ๆ กัน คือ 
 1.  เกร็ดความรูสั้น ๆ รวมในเลมเดียวกัน 
 2.  ความรูทั่วไป 
 3.  การเรียนรู การจํา การลืม และการทดสอบเชาวน 
 4.  การคิดคนหาเหตุผล 
 5.  พุทธศาสนา 
 6.  การศึกษาการเรียนการสอนตามหลักสูตรในโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลยั 
 7.  นิทานตลกขบขัน 
 8.  นิทานที่เปนตํานานของแตละทองถิ่น 
 9.  นิทานเรื่องสัตว 
 10. ไวยากรณภาษาตาง ๆ  
 11. คณิตศาสตร 
 12. ดาราศาสตร 
 13. การเปลี่ยนแปลงของพื้นโลก พ้ืนนํ้า อากาศ รวมทัง้การพยากรณ  อากาศ 
 14. วิศวกรรมศาสตร 
 15. การประดิษฐเคร่ืองแตงกายและการออกแบบ 
 16 การรักษาพยาบาล การปองกันโรคและการใชยารกัษาโรค  
 17. การขับรอง การรองเพลงรวมเนื้อเพลง 
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 18. นวนิยาย ประวตัิศาสตร 
 19. การทองเท่ียวเพ่ือหาความรูทางวิทยาศาสตร 
 20. การรวบรวมแผนที ่
 21. ประวัตบิคุคลสําคญัในสาขาวิชาตาง ๆ  
 22. สงคราม 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวาความสนใจในการอานของเด็กในระดับมัธยมศึกษาเด็ก 
ในวัยน้ีจะชอบหนังสือที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการผจญภัยวีรบุรุษวีรสตรี ชีวประวัติ ประวัติศาสตร
วิทยาศาสตร รวมถึงเรื่องตาํนานในทองถิ่นของตนเองที่เปนเรื่องใกลตวั 
 
 1.9 การประเมินคุณคาของหนังสืออานประกอบ 
 วิริยะ สิริสิงห (2524: 82) กลาวถึงหลักการประเมินคณุคาหนังสือเด็ก ควรพิจารณาดังน้ี 
 1.  มีจุดคิดที่แนนอน 
 2.  เคาโครงเรื่องติดตอกันจนเด็กติดตามไดอยางสนุกสนาน 
 3.  สํานวน ภาษา สําคัญมาก ควรใหถูกตองมีศิลปะการเขียนและเขียนไดตรงรสนิยมของ
เด็ก 
 4.  การจัดรูปเลมเหมาะสมสวยงามดี 
 5.  ภาพประกอบถือวาสําคญัที่สุดจะขาดไมได และภาพจะตองตรงกบัเนื้อเรื่องดวย 
 6.  ตรงตามความสนใจ ความนิยมและพ้ืนความรูของเด็กในแตละระดับ 
 ถวัลย มาศจรัศ (2539: 88-89) เสนอแนวทางการประเมินคุณคาหนังสือเด็กไวดังน้ี 
 1.  โครงเรื่อง จะพิจารณาวาผูเขียนไดกําหนดเคาโครงเรื่องไวเปนเอกภาพหรือไม มีการ
เปดเร่ือง ดําเนินเรื่อง และปดเร่ืองดีเพียงไร ถาวางโครงเรื่องสับสนคุณคาจะต่ําลงแตถาหากวาง
โครงเรื่องใหมีปมการตอสูขดัแยง ยอกยอน จนนาติดตามแลว ถือไดวาการวางโครงเรื่องนั้นมีความ
ลงตัว 
 2.  การเปดเร่ือง คือการเร่ิมตนในฉากแรกของเรื่องไดอยางนาติดตาม 
 3.  แกนเรื่อง กระชับชัดเจนใหความคิดรวบยอดแกเด็กไดตรงเปาหลังจากการอานเน้ือหาจบ 
ในขณะที่โครงเร่ือง จะเปนการกําหนดเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้วามีอะไรบาง แตแกนเรื่องจะเปนตัวกําหนด
วาเรื่องราวท่ีเกิดน้ันใหสาระอะไรแกคนอาน 
 4.  การดําเนินเรื่อง ตองชวนติดตามทาํใหผูอานอยากรูอยากเห็น คิดการณตามคาดหวัง
ตามไปในขณะที่อาน 
 5.  ฉาก หนังสือเด็กจะตองมีฉากที่ชัดเจน เชน ในปา ขุนเขา ริมทะเล ในทะเล ฉากจะมี
สวนเสริมเรื่องราวในเนื้อหาใหโดดเดนขึน้และตวัฉากจะชวยทําใหหนังสอืสวยเม่ือ วาดภาพประกอบ
แลว 
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 6.  บทบรรยายและคําสนทนา จะตองตรงเปาหมาย ใหภาพ ใหความรูสึก ตัวละคร       
มีจํานวนเหมาะสมกับเน้ือหา มีบุคลิกทีช่ัดเจน เพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบไดงายขึ้น 
 7.  ทวงทํานองเขียน มีลีลาสํานวนที่แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดที่เหมาะสมกับเรื่องที่
เขียน  
 8.  ภาพประกอบ ตองไดรับการจัดวางอยางสมดุล สื่อเรื่องราวไดตรงเน้ือหา มีเทคนิค
ใหม ๆ สีสันสดใส ตื่นตาตื่นใจ 
  9.  การปดเร่ือง เปนการจบเรื่องที่คลีค่ลายปมปญหา ปมความขัดแยง ทั้งหมดอยาง
กระจางชัด ใหขอคิด ใหคติโดยไมตองบอกวา นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรูวา แตอยางใด โดยใหตวัละครและ
เน้ือหาเปนผูแสดงพฤติกรรมทั้งมวลออกมา 
  ปราณี เชียงทอง (2526: 78-79) ไดกลาวถึงหลักการประเมินคุณคาหนังสือสําหรับเด็กวา
ตองพิจารณาดังตอไปน้ี 
 1.  ฉากตองชัดเจน นาเชื่อถือ ถาเปนเรือ่งเก่ียวกับเหตุการณในประวัตศิาสตรและ
ชีวประวตั ิ
 2.  ฉากของเร่ืองตองตรงความเปนจริง 
 3.  การดําเนินเรื่องตองสอดคลองกับเหตุการณและเรือ่งราวตาง ๆ ในเนื้อเร่ืองเปนอยางดี 
 4.  ตัวละครตองสมจริง นาเชื่อถือ และเปนไปตามธรรมชาติของคนจริง ๆ และตองมี 
ตัวละครที่เด็กสามารลอกเลยีนแบบได 
 5.  เคาโครงเรื่อง ควรใหมีขอขดัแยง มีปญหา มีฝายตรงขามและการสิ้นสุดแหงปญหา
หรือขอขัดแยงในที่สุด 
 6.  แนวคิดของเร่ือง ไมควรเปนเรื่องลึกซ้ึงหรือซับซอน ควรเปนเรื่องงาย ๆ ในชีวติประจําวัน
ตามประสบการณของเด็ก 
 7.  แนวการเขียน ควรเปนเรื่องที่ยากงายเหมาะแกการทําความเขาใจเรื่องของเด็กการใช
ถอยคําสํานวนและคําศัพทตาง ๆ เหมาะกับวัยและประสบการณของเด็ก 
 8.  รูปเลมและภาพประกอบ รูปเลมควรจะเหมาะมือ สะดวกตอการหยบิถือของเด็กลกัษณะ 
รูปเลมภายนอกดึงดูดใจเด็กเปนสําคัญ ความหนาและความใหญเกินของหนังสือไมเปนที่ถูกใจเด็ก 
กระดาษมีคุณภาพดี ขนาดตัวหนังสือตองพอเหมาะกับวัยและสายตาของเด็กมี ความชัดเจน         
ไมเลอะเลือน การเวนวรรคตอนตองถูกตอง สะกดการันตถูกตองตามหลักไวยากรณ ภาพประกอบควร
เปนภาพสี ลักษณะเปนภาพงาย ๆ ไมซับซอน และเปนภาพที่แสดงการกระทาํและความเคลื่อนไหว 
 คุณภาพในการพิมพ การเขาเลมและการจัดหนา เปนสวนสําคัญมากสาํหรับหนังสือเด็ก 
การเย็บเลมตองคงทนถาวร ควรเปนปกแข็งหรือปกที่ใชกระดาษมีคณุภาพดี การจัดหนาควรใหมี
ที่วางเพ่ือเปนการพักสายตาของเด็ก 
 หทัย ตันหยง (2529: 91-95) ใหหลักเกณฑในการประเมินคุณคาและการวิเคราะหเน้ือหา
หนังสือสําหรับไวดังน้ี 
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 1.  โครงเรื่องควรเปนการถายทอดสิ่งที่เกิดจากเคากรณีที่มีจินตนาการประสบการณ 
ชีวติที่ไดผานพบ สิ่งที่ประทับใจที่เกิดขึน้ในชีวติ เรื่องราวที่มีเคาเดิมมาปรับปรุงแตง อุบัติการณ
ธรรมชาติ สิง่แวดลอม และเหตุจูงใจ หรือบันดาลใจตาง ๆ เปนเนื้อหาใหดําเนินเรื่องซึ่งมีตัวละคร
แสดงบทบาทอยูในเหตุการณดวยสภาพชีวติที่มีขอคิด เน้ือหาสาระ ปมปญหา มโนทัศน เขมขน
หรือคลี่คลายไปสูจุดส้ินสุดของเร่ืองเพ่ือสรางใหสนุกและจบลงดวยผลอยางใดอยางหนึ่ง 
 2.  สาระแนวคิด คือแกนแทของเรื่องนั้น ๆ วาเปนเรื่องอะไร เก่ียวกับใครสภาพอยางไร 
และใหแนวคิดอะไร แกนของเร่ืองประกอบดวยแกนแหงทรรศนะ อารมณ พฤติกรรม และสภาพ
เหตุการณ ซึ่งมีแนวโนมไปตามลักษณะปรัชญาชีวิตของผูเขียน เปนคตินิยม เชน จิตนิยม      
สัจนิยม วัตถุนิยม เปนตน สาระแนวคิดในหนังสือสําหรับเด็ก ควรมีลักษณะตรงไปตรงมา       
ไมซับซอน มุงเนนมโนทัศนเดียว และจะตองมีจุดประสงคที่จะพัฒนาเด็กทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิ พิสัย  
จิตพิสัย และดานทักษะพิสยั 
 จากขอความขางตนสามารถสรุปหลักในการประเมินคาของหนังสืออานเพิ่มเติม ไดดังนี้ 
 1.  หนังสืออานเพิ่มเติมที่ดี ควรมีความเหมาะสมกับวัยของเด็กหรือผูอาน เรื่องราวท่ี 
เด็กควรอานและไมควรอานนั้นขึ้นอยูกับวยั สวนหนึ่งควรสนองความตองการของเด็กดวย 
 2.  สารประโยชนที่เด็กผูอานควรไดรับ หาไดอยูที่เด็กฝกทักษะการอานอยางเดียวไม 
เด็กควรไดแนวคิดประพฤตปิฏิบัติและอ่ืน ๆ เชนกัน 
 3.  เพ่ือความประหยดั ถาเลือกหนังสือดี เลือกไดถูก นอกจากประโยชนคุมคาแลวชวย
ประหยัดการใชจายอีกดวย 
 
 1.10 งานวิจยัในประเทศและงานวจิัยในตางประเทศ 
 นภาลัย สุวรรณธาดา (2524) ไดสรางหนังสืออานประกอบวิชาภาษาไทย เรื่อง หิโตปเทศ
คํากลอน สาํหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเรียบเรียงใหมจากหนังสือหิโตปเทศ ฉบบัแปลโดย
เสถียร โกเศศ แลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 100 คน ผลปรากฏวาหนังสือ
ที่สรางขึ้นทาํใหนักเรียนเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีขึ้น ทั้งยังไดความเพลิดเพลินจากการอานดวย 
 อโนมา ไมหอม (2542: 104) ไดสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริมสุขภาพที่ดีของ
วัยรุน เร่ือง สรางเสนหดวยการกิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานยาวีหวยโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยปรากฏวา หนังสืออานเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริมสุขภาพที่ดีของวัยรุน 
เรื่อง สรางเสนหดวยการกิน มีประสิทธิภาพ 80.34/80.13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย
หนังสืออานเพิ่มเติมสงูกวากอนการเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับหนังสืออานเพ่ิมเตมิอยูใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุดในทุกดาน รวมทัง้ผูเชีย่วชาญ และครูผูสอนวชิาสุขศกึษาให ความคิดเห็น
เก่ียวกับหนังสืออานเพ่ิมเติมอยูในระดับดีมากในทุกดาน 
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 ขวัญจิตร สังขทอง (2542: 81) สรางหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาวทิยาศาสตรเร่ืองสมุนไพรใน
ครัวเรือน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา หนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึน้ 
มีประสิทธิภาพ 92.02/96.70 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมทดลองหลักการอานหนังสืออาน
เพ่ิมเติมสูงกวากอนการอานและคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมทดลองหลงัการอานหนังสือ
อานเพ่ิมเติมสูงกวากลุมควบคุม 
 ศุภวรรณ ศิริพัฒนกุล (2542: 106-107) สรางหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง 
ปะการัง สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา หนังสืออานเพ่ิมเติมมี
ประสิทธิภาพ 88.33/83.33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอานหนังสืออานเพ่ิมเติมสูงกวากอน
การอาน และมีเจตคตขิองกลุมทดลองทีอ่านหนังสือสูงกวากลุมควบคุม 
 นุจรินทร ถิ่นทัพไทย (2547: 83) ศึกษาการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม เห็ดในระบบนิเวศ
ของปาสะแกราช สําหรับนักเรียนชวงชั้นปที่ 3 ผลการวจัิยพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุม
ทดลองหลังการอานสูงกวากอนการอานและการประเมินคุณภาพหนังสือจากผูทรงคุณวุฒิอยูใน
เกณฑดีมาก และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 
 สุมาลี วิณวันก (2548: บทคัดยอ) สรางหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาวิทยาศาสตรเร่ือง  
พืชสมุนไพรทีน่ารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวาการ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชสมุนไพรในทองถิ่นที่ใชประโยชนในดานตาง ๆ และรูปแบบของ
หนังสือที่เหมาะสมในการสราง ไดขอมูลที่สามารถนําไปใชในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวชิา
วิทยาศาสตรเร่ือ พืชสมุนไพรที่นารูได มีคุณภาพอยูในระดับดี ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังการอาน
สูงกวากอนการอานรอยละ 80 และนกัเรยีนมีเจตคตติอหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นอยูในระดับดี 
 การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียน
การสอน สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน และเปนสิง่ที่กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการใหการ
สนับสนุนและสงเสริมใหครูและบคุลากรทีเ่ก่ียวของ สรางหนังสืออานเพิ่มเติม เพ่ือนํามาใชในโรงเรียน
ตอไป 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะ และ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝนอบรม หรือจาการสอนการวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสมัฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา
เรียนรูแลวเทาใด มีความสามารถชนิดใด ซ่ึงสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะ
วิชาที่สอน คอื 
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 1.  การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะ 
ของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรปูการกระทําจริงใหออกมาเปน
ผลงาน เชน วชิาพลศึกษา การชาง การวัดแบบน้ีจึงตองใชขอสอบภาคปฏิบตั ิ
 2.  ดานวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา อันเปน
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัดได
โดยใชขอสอบวดัผลสัมฤทธิ ์
 นอกจากนี้ ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ ไดใหความหมายของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิว์า เปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนทีไ่ดเรียนไปแลว ซ่ึงเปนขอคําถามใหนักเรียน
ตอบลงในกระดาษ และใหนักเรียนไดปฏบิัติจริง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบงไดเปน 2 พวก คือ 
 1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามทีค่รูเปนผูสรางขึ้น ซ่ึงจะเปนขอคําถามที่
ถามเก่ียวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียน วานักเรียนมีความรูมากเพียงใดบกพรองตรงไหน 
จะไดสอนซอมเสริม หรือวัดดูความพรอมกอนที่จะสอนเรื่องใหม 
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวชิา หรือจากครูที่สอน
วิชาน้ัน แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดีพอ จึงสรางเกณฑปกติของ
แบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักแลเปรียบเทยีบผล เพ่ือประเมินคาของการเรียนการสอนใน
เรื่องใด ๆ ก็ได จะใชวัดอัตราการพัฒนาของแตละวัยในแตละกลุมแตละภาพก็ได จะใชสําหรับให 
ครูวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ระหวางวิชาตาง ๆ ในเด็กแตละคนก็ได ขอสอบมาตรฐานโรงเรียนใดหรือ 
สวนราชการใด จะนําไปใชตองดําเนินการสอบเปนแบบเดียวกบัแบบทดสอบมาตรฐาน จะมีคูมือ
ดําเนินการสอบบอกถึงวธิีการสอบวา จะทําอยางไร และยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนน 
อีกดวย 
 ทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึน้และแบบทดสอบมาตรฐานมีวธิีการในการสรางขอคําถาม
เหมือนกัน คือ จะเปนคําถามที่วัดเน้ือหาและพฤติกรรมที่ไดสอนนักเรียนไปแลว สาํหรับพฤติกรรม 
ที่ใชวัดจะเปนพฤติกรรมที่สามารถตั้งคําถามวัดไดมักนิยมใชเปนหลกัที่ไดจากการประชุมของนัก
วัดผล ซ่ึง บลูม (Bloom) ไดเขียนรวมไวในหนังสือสรุปไดวา การวัดผลดานสติปญญา ควรวัด
พฤติกรรม ดังน้ี 
 1.  วัดดานความรูความจํา 
 2.  วัดดานความเขาใจ 
 3.  วัดดานการนําไปใช 
 4.  วัดดานการวิเคราะห 
 5.  วัดดานการสังเคราะห 
 6.  วัดดานประเมินคา 
 การวัดพฤติกรมทั้ง 6 ดานนี้ จะใชแบบทดสอบประเภทอัตนัย หรือปรนัยก็ได ขอสาํคัญอยู
ที่คําถาม ซ่ึงตอไปน้ี เปนตัวอยางขอคําถามแบบทดสอบประเภทปรนัย ดังน้ี 
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 1.  ขอคําถามวัดความรู ความจํา เปนขอคําถามที่วัดความสามารถท่ีระลึกออกมาได หรือ
จําได เชน ถามคําศัพท นิยาม สถานที่ เวลา ขนาด ปริมาณ บุคคล ระเบียบ ประเพณี ลําดับชั้น 
ของการทําอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีถาสอนแลวจึงนํามาถาม และถือวาเปนการวัดความจํา
เทาน้ัน 
 2.  ขอคําถามวัดความเขาใจ เปนขอคําถามที่วัดความสามารถในการจับใจความสาํคัญ 
ของเรองราวหรือเหตุการณตาง ๆ เชน ความสามารถจับใจความดานการแปลความหมายการ
ตีความหมาย และการขยายความของขอความ คําเร่ืองราว เหตุการณ ภาพ ฯลฯ 
 3.  ขอคําถามวัดการนําไปใชเปนขอคําถามที่วัดความสามารถในการนําความรูที่เรียนมา
ไปใชแกปญหาในสถานการณใหม 
 4.  ขอคําถามวัดการวิเคราะห เปนคําถามที่วัดความสามารถในการแยกแยะและสวนยอย 
ๆ ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเน้ือหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือความประสงค
สิ่งใด นอกจากน้ันยังบอกถึงวาสวนยอย ๆ ที่สําคัญน้ัน แตละเหตุการณเก่ียวกันอยางไรบาง และ
เก่ียวพันกันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นไดวา ความสามารถในดานวิเคราะหจะมากไปดวยการหา
เหตุผลมาเก่ียวของอยูเสมอและพยายามมองใหลึกลงไปถึงแกนแทของเนื้อหาแลเหตุการณน้ัน ๆ 
การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา และความเขาใจ และการนําไปใชมาประกอบการ
พิจารณา 
 5.  ขอคําถามการสังเคราะห เปนคําถามที่วัดความสามารถในการผสมสวนยอย ๆ เขา
เปนเรื่องราวเดียวกันเปนการวัดวานักเรียนจะสามารถนําเอาความรูแตละหนวยมารวมกันจัดเปน
หนวยใหมขึ้น หรือโครงสรางใหมที่ตางจากเดิมไดหรือไม ลักษณะคําถามประเภทนี้จะถามเกี่ยวกับ
การสังเคราะหขอความการวางแผลและสังเคราะหความสัมพันธเปนคําถามที่จะดึงดูดวาใครมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมากเพียงใด 
 6.  ขอคําถามวัดการประเมินคา เปนขอคาํถามที่วัดความสามารถในการวินิจฉัย ตรีาคา 
โดยสรุปอยางมีหลักเกณฑ สิ่งที่ดีอาจเปนวัตถุสิ่งของ ผลงานตาง ๆ หรือเปนความคิดเห็นก็ได การ
ประเมินคาน้ันอาศัยเกณฑและมาตรฐานไปประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดเสมอวาส่ิงน้ันดี ไมดีอยางไร 
และเพราะเหตุใดจึงดีหรือไมดี ขอคําถามอาจจะอยูในรูปของการประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายใน 
หรือการประเมินคาที่อาศัยเกณฑภายนอกก็ได (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ) 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 29-32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู
ความสามารถของบุคคล อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือคือมวลประสบการณทั้งปวง   
ที่บุคคลไดรับการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของ
สมรรถภาพสมอง 
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 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมหรือ
ความสามารถของบุคคลในดานความรูและทักษะซึ่งไดพัฒนาจากการเรียนการสอน การฝกเลน 
และอบรมผลสัมฤทธิท์างการเรียนเปนสิง่จําเปนที่ครูผูสอนจะตองพิจารณาในกระบวนการเรียน 
การสอน เพราะทําใหครูผูสอนทราบวาหลังจากที่นักเรียนไดรับประสบการณตาง ๆ แลวนักเรียนจะมี
ความรูความสามารถ ทักษะมากนอยเพียงใด ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 2.2 จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 29-32) ไดกลาววา จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์เปน 
การตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพสมองของบุคคลวา เรียนแลวรูอะไรบางและมี
ความสามารถดานใดมากนอยเทาไร เชน มีพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา มากนอยอยูในระดับใด น่ันคือ การวัดผลสัมฤทธิ ์
เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนในดานพุทธิพิศัยน่ันเอง โดยแบงการวัดออกเปน      
2 องคประกอบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาที่เรียน คือ  
 1.  การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรู ความสามารถทางการปฏิบตัิ โดยให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ใหทําการสังเกต และวัดได การวัดแบบ
น้ีตองวัดโดยใช ขอสอบภาคปฏิบตัิ (performance test) ซ่ึงการประเมินผลจะพิจารณาท่ีวธิีปฏบิตัิและ
ผลงานที่ปฏิบตั ิ
 2.  การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความรู ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 
รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการวัดได 
2 ลักษณะ คือ 
  2.1  การสอบแบบปากเปลา (Oral Test) การสอนแบบน้ีมักกระทําเปนรายบุคคล  
ซ่ึงเปนการสอบท่ีตองการดูผลเฉพาะอยาง 
  2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ (Peper-pencil Test Type or Written Test) เปน 
การสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนตวัหนังสือตอบ ซ่ึงมีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 
  ก.  แบบไมจํากัดคําตอบ (Free Response Type) ซ่ึงไดแกการสอบวัดที่ใช
ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Essay Type) 
  ข.  แบบจํากัดคําตอบ (Fixed Respons Type) ซ่ึงเปนการสอนที่กําหนด
ขอบเขตของคําถามที่จะใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือก ซ่ึงมี 4 รูปแบบ คือ 
  - แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง (Alternative) 
  - แบบจับคู (Matching) 
  - แบบเติมคํา (Completion) 
  - แบบเลือกตอบ (Mulitple Choice) 
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 การวัดผลสัมฤทธิ์ดานเน้ือหา โดยการเขียนตอบน้ัน เปนที่นิยมใชกันแพรหลายใน
โรงเรียนซึ่งเคร่ืองมือที่ใชในการสอบวัด เรียก ขอสอบวดัผลสัมฤทธิ์ หรือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
น่ันเอง 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวาจุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการตรวจสอบการ
เรียนรูของแตละบุคคลวา หลังจากไดเรียนรูแลวมีความสามารถดานใดบาง และความสามารถดังกลาว
มีมากนอยเพียงใด ซ่ึงเปนการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความเชื่อถือได  
 
 2.3 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 95) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ คือ  
แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการทีผู่เรียนไดเรียนรูมาแลววา
บรรลุผลสําเรจ็ตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด 
 เยาวดี วิบลูยศรี (2540: 16) ไดใหความหมายของแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพ่ือใชใน  
การวัดผลของการเรียนหรือการสอน 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวาความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
แบบทดสอบที่สรางขึ้นเพ่ือใชวัดผลการเรียนรูดานเน้ือหาวิชาและทกัษะตาง ๆ ของแตละสาขา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในระบบโรงเรยีน ซ่ึงมีแบบทดสอบที่เปน
ขอเสียและที่เปนภาคปฏิบตัิจริง 
 
 2.4 ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 31-32) ไดกลาวถึง ประเภทของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1.  การทดสอบแบบอิงกลุมหรือการวัดผลแบบอิงกลุม (Norm Referenced Testing or 
Norm Referenced Measurement) เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่เกิดจากแนวความเชื่อใน
เรื่องความแตกตางระหวางบุคคลที่วา ความสามารถของบุคคลใด ๆ ในเรื่องใดนั้นมีไมเทากัน  
บางคนมีความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอย  และสวนใหญจะมีความสามารถปานกลาง 
การกระจายของความสามารถของบุคคล ถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะคลาย ๆ โคงรูประฆงั 
หรือที่เรียกวา โคงปกติ (Normal Corve) ดังนั้น การทดสอบแบบน้ีจึงยึดคนสวนใหญเปนหลักใน 
การเปรียบเทยีบ โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบคุคลเทียบกับคนอ่ืน ๆ ในกลุม คะแนนจะมี
ความหมายก็ตอเม่ือนําไปเปรียบเทยีบกับคะแนนของบุคคลอ่ืนทีส่อบดวยขอสอบฉบับเดียวกัน 
จุดมุงหมายของการทดสอบแบบนี้ ก็เพ่ือจะกระจายบุคคลทั้งกลุมไปตามความสามารถของแตละบุคคล 
น่ันก็คือ คนที่มีความสามารถสูงจะไดคะแนนสูง คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะไดคะแนน
ลดหลั่นลงมาจนถึงคะแนนต่ําสุด 
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 2.  การทดสอบแบบอิงเกณฑหรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ (Criterion Referenced 
Testing or Criterion Referenced Measurement) ยึดความเชื่อในเรื่องการเรียนเพ่ือรอบรู 
กลาวคือ ยึดหลักการวาในการเรียนการสอนนั้น จะตองมุงสงเสริม ใหผูเรียนทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมด ประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตามแตทุกคนควร
ไดรับการสงเสริมใหพัฒนาไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตน โดยอาจใชเวลาแตกตางกันในแตละ
บุคคล ดังน้ัน การทดสอบแบบอิงเกณฑจึงมีการกําหนดเกณฑขึ้นแลวนําผลการสอบวัดของแตละ
บุคคลเทยีบกบัเกณฑทีต่ั้งไว ไมไดมีการนําผลไปเปรียบเทียบกับบคุคลอ่ืน ๆ ในกลุม ความสําคญั
ของการทดสอบแบบนี้จึงอยูที่การกําหนดเกณฑ (Criteria) เปนสําคัญ 
 นอกจากนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545:96) ไดกลาวถึง ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
โดยออกเปน 2 ประเภท คอื 
 1.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิข์องผูเรียน
เฉพาะกลุมทีค่รูสอน เปนแบบทดสอบทีค่รูสรางขึ้น ใชกันทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะเปน
แบบทดสอบ ขอเขียน (Paper and Pencil Test)  ซ่ึงแบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ  
  1.1  แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or Essay Test) เปนแบบทดสอบที่กําหนด
คําถามหรือปญหาใหแลวใหผูตอบเขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มที ่
  1.2  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสัน้ ๆ (Objective Test or Short Answer) 
เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหผูสอบเขียนตอบส้ันๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ 
(Restricted Response Type) ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดไดอยาง กวางขวางเหมือน
แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดน้ีแบงออกเปน 4 แบบ คือ  
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถงึ แบบทดสอบที่มุงวดัผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทัว่ ๆ ไป  
ซ่ึงสรางโดยผูเชียวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือ  
มีมาตรฐานในการดําเนินการสอน วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
 ภัทรา นิคมานนท (2540: 61-68) กลาวถึง ประเภทของแบบทดสอบดานพุทธิพิสัยวา 
โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถงึ แบบทดสอบที่ถามใหตอบ  
ยาว ๆ แสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง ประเภทที่สอง คือ แบบทดสอบปรนยั หมายถึง  
แบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู เติมคําและเลือกตอบ โดยเกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทของ
แบบทดสอบ ไดแก  
 1.  จําแนกตามกระบวนการในการสราง จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1.1  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เปนแบบทดสอบทีส่รางขึ้นเฉพาะคราวเพ่ือใช
ทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของเด็ก 
  1.2   แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นดวยกระบวนการหรือวิธกีาร
ที่ซับซอนมากกวาแบบทดสอบท่ีครูสรางขึ้นเม่ือสรางขึ้นแลวมีการนําไปทดลองสอบและนําผลมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถติิ เพ่ือปรับปรงุใหมีคุณภาพดี มีความเปนมาตรฐาน 
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 2. จําแนกตามจุดมุงหมายในการใชประโยชน จําแนกได 2 ประเภท คอื 
  2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถงึ แบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู
ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการที่ไดเรียนรูวามีมากนอยเพียงใด 
  2.2  แบบทดสอบความถนดั เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถที่เกิดจากการ
สะสมประสบการณที่ไดเรียนรูมาในอดีต 
 3. จําแนกตามรูปแบบคําถามและวธิีการตอบ จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ  
  3.1  แบบทดสอบอัตนัย มีจุดมุงหมายที่จะใหผูสอบไดตอบยาว ๆ แสดงความคิดเห็น
อยางเต็มที ่
  3.2  แบบทดสอบปรนัย เปนแบบทดสอบที่ถามใหผูสอบตอบส้ัน ๆ ในขอบเขตจาํกัด 
คําถามแตละขอวัดความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ผูสอบไมมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย 
 4. จําแนกตามลกัษณะคําตอบ จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ 
  4.1  แบบทดสอบภาคปฏิบตัิ เชน ขอสอบวิชาพลศึกษา ใหแสดงทาทางประกอบ
เพลง วิชาประดิษฐ ใหประดิษฐของใชดวยเศษวัสดุ การใหคะแนนจากการทดสอบประเภทนีค้รูตอง
พิจารณาทั้งดานคุณภาพของผลงาน ความถูกตองของวิธีปฏบิัติรวมทั้งความคลองแคลว และ
ปริมาณของผลงานดวย 
  4.2  แบบทดสอบเขียนตอบ เปนแบบทดสอบที่ใชการเขียนตอบทกุชนิด 
  4.3  แบบทดสอบดวยวาจา เปนแบบทดสอบที่ผูสอบใชการโตตอบดวยวาจา 
 5.  จําแนกตามเวลาที่กําหนดใหตอบ จําแนกได 2 ประเภท 
  5.1  แบบทดสอบวัดความเรว็ เปนแบบทดสอบท่ีมุงวัดทกัษะความคลองแคลวในการคิด 
ความแมนยาํในความรูเปนสําคัญ มักมีลักษณะคอนขางงาย แตใหเวลาในการทําขอสอบนอย ผูสอบ
ตองแขงขันกันตอบ ใครที่ทาํเสร็จกอนและถูกตองมากที่สุดถือวามีประสิทธภิาพสูงกวา 
  5.2  แบบทดสอบวัดประสทิธิภาพสูงสุดแบบทดสอบลกัษณะนี้มีลักษณะคอนขางยาก
และใหเวลาทาํมาก 
 6. จําแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช จําแนกได 2 ประเภท คือ 
  6.1  แบบทดสอบยอย เปนแบบทดสอบที่มีจํานวนขอคําถามไมมากนักมักใชสําหรับ
ประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละหนวยยอย โดยมีจุดประสงคหลกัคือเพ่ือปรับปรุง
การเรียนเปนสําคัญ 
  6.2  แบบทดสอบรวม เปนแบบทดสอบที่ถามความรูความเขาใจรวมหลาย ๆ เร่ือง
หลาย ๆ เน้ือหา หลาย ๆ จุดประสงค มีจํานวนมากขอ มักใชตอนสอบปลายภาคเรียน หรือปลาย 
ปการศึกษา จุดมุงหมายสําคัญคือใชเปรียบเทียบแขงขันระหวางผูสอบดวยกัน 
 7.  จําแนกตามเกณฑการนําผลจากการสอบวดัไปประเมิน จําแนกได 2 ประเภท คือ  
  7.1  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ มีจุดมุงหมายเพื่อวัดระดับความรูพ้ืนฐานและความรู
ที่จําเปนในการบงบอกถึงความรอบรูของผูเรียนตามวตัถุประสงค 
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  7.2  แบบทดสอบอิงกลุม เปนแบบทดสอบที่มุงนําผลการสอบไปเปรียบเทียบกับ
บุคคลอ่ืนในกลุมที่ใชขอสอบเดียวกันวา ใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใดเหมาะสําหรับใช 
เพ่ือการสอบท่ีมีการแขงขนักันมากกวาเพ่ือการเรียนการสอน 
 8.  จําแนกตามสิ่งเรา จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  8.1  แบบทดสอบทางภาษา ไดแก การใชคําพูดหรือตัวหนังสือไปเราผูสอบตอบ โดย
การพูดหรือเขียนออกมา 
  8.2  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ไดแก การใชรูปภาพ กิริยา ทาทาง หรือ อุปกรณตาง ๆ 
ไปเราใหผูสอบตอบสนอง 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา แบบทดสอบที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด แตละ
ชนิดก็มีจุดมุงหมายและขีดความสามารถในการทดสอบแตกตางกันดังน้ันในการนําแบบทดสอบ
ไปใชตองระมัดระวังวาเลือกใชแบบทดสอบไดถกูตองเหมาะสมกับสิ่งที่เราตองการหรือไม การจําแนก
ประเภทของแบบทดสอบจึงชวยใหสามารถเขาใจและเลอืกใชแบบทดสอบไดถูกตองยิ่งขึ้น การจําแนก
แบบทดสอบสามารถทําไดหลายแบบขึ้นอยูกับผูจําแนกวาจะยึดถืออะไรเปนเกณฑในการจําแนก 
 
 2.5 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 97-98) ไดกลาวถงึขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ดังน้ี 
 1.  วิเคราะหหลักสูตรและการสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การสรางแบบทดสอบ ควร
เริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเน้ือหาสาระและ
พฤติกรรมทีต่องการจะวัด 
 2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรู
ที่ผูสอนมุงหวังจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียนซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน และการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
 3.  กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวธิีสราง โดยการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรและ
จุดประสงคการเรียนรูผูออกขอสอบตองพิจารณาและตดัสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใชวดัวา
จะเปนแบบใดโดยตองเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน 
แลวศึกษาวิธเีขียนขอสอบ 
 4.  เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดทีกํ่าหนดไวในตาราง
วิเคราะหหลักสูตร และใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 
  5.  ตรวจทานขอสอบ เพ่ือใหขอสอบที่เขียนไว มีความถูกตองตามหลักวิชามีความสมบูรณ
ครบถวนตามรายละเอียดทีกํ่าหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตรผูออกขอสอบตองพิจารณาทบทวน
ตรวจทานขอสอบอีกคร้ังกอนที่จะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 
 6.  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง เม่ือตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพขอสอบ
ทั้งหมดจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวธิีตอแบบทดสอบ 
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 7.  ทดลองสอนและวเิคราะหขอสอบ การทดลองสอบและวเิคราะหขอสอบเปนวิธกีาร
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุมทีมี่
ลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมที่ตองการสอบจริงแลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ
ใหมีคุณภาพโดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิใ์นโรงเรียนมักไมคอย มีการ
ทดลองสอบและวเิคราะหขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชทดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบ 
เพ่ือปรับปรุงขอสอบและนาํไปใชในครั้งตอ ๆ ไป 
 8.  จัดทําแบบทดสอบฉบบัจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอใด    
ไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีพอ อาจะตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีขึ้นแลว     
จึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงที่จะนาํไปทดสอบกบักลุมเปาหมายตอไป 
 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบดังกลาว สรุปไดดังภาพ 
 

วิเคราะหหลักสูตร และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

       
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

       
กําหนดชนิดของขอสอบ และศึกษาวธิีการสราง 

 
เขียนขอสอบ 

 
ตรวจทานขอสอบ 

 
จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

 
ทดลองสอบและวเิคราะหขอสอบ 

 
จัดทําแบบทดสอบจริง 

 
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ 
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 พิตร ทองชั้น (2524: 60-61) ไดกลาวถึงกระบวนการในการสรางแบบทดสอบวาการสราง
แบบทดสอบจะตองมีการวางแผนในการสรางอยางมีขั้นตอน เพ่ือชวยใหการสรางแบบทดสอบมี
ประสิทธิภาพ โดยมีลําดับขั้นตอนในการวางแผน ดังน้ี 
 1.  กําหนดจุดมุงหมาย โดยตองกําหนดใหชัดเจนและแนนอนในเรื่องใดอยางไร เชน 
สรางแบบทดสอบในเรื่องใด และมีการกําหนดน้ําหนักคะแนน และควรทราบกลุมนักเรียนที่จะ
ทดสอบวาเกง - ออนเพียงใด เพ่ือจะไดใชเปนเกณฑในการสรางขอสอบใหพอเหมาะกับกลุมสอบ 
 2.  ขั้นเตรียม เชน เตรียมหลักสูตร เน้ือหาวิชาตลอดจนตําราหนังสือ แบบเรียน รวมถงึ
ตองมีการวเิคราะหหลกัสูตร และอุปกรณตาง ๆ ทีใ่ชการทาํแบบทดสอบ เชน กระดาษคาํตอบ และ
ครูผูสอนตองเลือกแบบและชนิดของขอทดสอบ เชน จะใชแบบเลือกตอบแบบเรียงความหรือ 
แบบผสม 
 3.  ขั้นลงมือปฏิบัติ ไดแกขัน้ลงมือปฏิบัตกิารเขียนขอสอบตามที่กําหนดไวสิ่งที่ควรยึดถือ
คือ หลักและวธิีการสรางแบบทดสอบที่ดี ถาเกิดขอสอบขอใดเกิดปญหา ควรมีการพูดคุยกับเพ่ือน
ครู หรือผูเชี่ยวชาญ ดานการวัดผล ทางดานเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ 
 4.  ขั้นตรวจสอบ ควรมีการตรวจตราขอสอบวามีขอบกพรองดี ไมดีอยางไรโดยนํามา
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหขอสอบหลังจากที่ไดทดสอบกับนักเรียนแลว 
 5.  ขั้นจัดพิมพ สิ่งที่ควรคํานึงไดแก รูปเลมตองจัดใหเรียบรอย พิมพสะอาด ตัวอักษร 
ไมผิดพลาด คําชี้แจงในขอสอบตองชัดเจน และตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ จํานวนขอสอบ เวลา
คะแนนเต็ม 
 นอกจากนี้ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525: 22-29) ไดกลาวถึงกระบวนการสราง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิว์า มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้น คือ 
 1. ขั้นวางวางแผนการสรางแบบทดสอบ การวางแผนสรางแบบทดสอบตองพิจารณาถึง
สิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ 
  1.1 จุดประสงคของการนาํแบบทดสอบไปใช หลักการสําคัญคือ การนําแบบทดสอบ 
ไปใชจะตองสมัพันธอยูกับการสอน เชน สอบเพ่ือตรวจความรูเดิม สอบกอนทาํการสอน การสอบ 
เพ่ือปรบัปรุงการเรยีนการสอน และวินิจฉยัขอบกพรองของขอสอบในระหวางการดําเนินการสอน  
และการสอนเพื่อสรุปผลการเรียน ดังน้ัน จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชจึงแบงไดเปน  
4 จุดประสงค คือ 
   1.1.1 ใชตรวจสอบความรูเดิม กอนที่จะเร่ิมตนการสอนเพื่อพิจารณาวา ถานักเรียน
ยังขาดความรูพ้ืนฐานก็จําเปนตองทําการสอนเสริมเสียกอน แตถานักเรียนมีความรูพ้ืนฐานเพียงพอ 
ก็พิจารณาตอไปวานักเรียนมีระดับความสามารถสูงต่ําเพียงใด เพ่ือจัดกลุม การเรียนและเลือก
วิธีการสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
   1.1.2 ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอนโดยจะทําการ
สอบในระหวางดําเนินการสอนเปนระยะๆ 
      1.1.3  ใชวินิจฉัยผูเรยีน เพ่ือหาสาเหตุขอบกพรองของผูเรียนเปนรายบุคคล 
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      1.1.4 ใชสรุปผลการเรียน เพ่ือตัดสินผลการเรียนวานักเรียนควรไดเกรดอะไร 
สอบผานหรือไมผานเกณฑที่กําหนด 
  1.2 เน้ือหาวิชาและพฤติกรรมทีต่องการจะวัด ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะหหลักสูตร 
ซ่ึงเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะวาวชิาน้ัน ๆ มีหัวขอเน้ือหาสาระท่ีสําคญัอะไรบาง    
มีจุดประสงคที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 
   1.2.1 การวิเคราะหเน้ือหาวิชา ซ่ึงตองคํานึงสิ่งตอไปน้ี คือ ความสัมพันธ
เก่ียวของกันของเน้ือหา ความยากงายของเนื้อหา ขนาดความยาวของเนื้อหา เวลาที่ใชสอน 
   1.2.2 การวิเคราะหจุดประสงค เปนการจําแนกและจัดหมวดหมูพฤติกรรมที่
ตองการปลูกฝง หรือตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยใชเน้ือหาวิชาเปนสื่อนําการวิเคราะห
จุดประสงคซ่ึงควรดําเนินการดังน้ี รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหลักสูตร และ
คูมือครูหลังจากน้ันจึงเขียนพฤติกรรมที่สาํคัญของแตละจุดประสงคทัง้หมด และนิยามความหมาย
ของพฤติกรรมดังกลาว 
   การสรางตารางวิเคราะหหลกัสูตร หรือตารางลักษณะเฉพาะ เปนตารางสองมิติ  
มิติที่หน่ึงเปนจุดประสงคการสอน ซ่ึงประกอบดวยพฤตกิรรมดานตาง ๆ และมิติที่สองเปนหัวขอ
เน้ือหาในแตละหัวขอ เน้ือหาในแตละหัวขอเน้ือหาและพฤติกรรม จะกําหนดคะแนนน้ําหนัก
ความสําคัญไว ซ่ึงคะแนนน้าํหนักความสาํคัญน้ี จะนํามาใชในการเขียนขอสอบวาตองเขียนขอสอบ
วัดพฤตกิรรมในหัวขอเน้ือหาวิชาใดมากนอยเพียงใด 
   วิธีกําหนดน้ําหนักความสําคัญและจํานวนขอสอบทําได ดังน้ี 
   -  กําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละหัวขอเน้ือหา โดยพิจารณาจากเวลาทีใ่ช
สอนในแตละหัวขอเน้ือหา 
   -  กําหนดนํ้าหนักความสําคัญของแตละพฤติกรรม โดยพิจารณาจากความสําคัญ
ของจุดประสงคทีใชสอน 
   -  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหัวขอเน้ือหา โดยคิดจากนํ้าหนักความสําคัญ 
   -  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหัวขอเปนรายพฤติกรรม โดยคิดจากนํ้าหนัก
ความสําคัญแตละพฤติกรรม 
 2. ขั้นตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ ควรคาํนึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 
  2.1  เตรียมแบบทดสอบฉบบัยกราง โดยเขียนจากตารางวิเคราะหหลกัสูตร แลวนํามา
พิจารณาปรับปรุงแกไขการเขียนขอสอบตองเลือกชนิดขอสอบและรูปแบบคําถามใหเหมาะสมและ
ควรเขียนขอสอบใหมากกวาขอสอบที่ตองการจริง โดยเผื่อไวประมาณ 25-50 %  
  2.2  ควรเขียนขอสอบใหยากพอเหมาะ ขอสอบถูกผิดควรมีคนตอบถูก 75% ขอสอบ
เลือกตอบ 5 ตัวเลือกควรมีคนตอบถูก 60 % ขอสอบเติมคําควรมีคนตอบถูก 50 %  
  2.3  เม่ือเขียนขอสอบเสร็จแลว ควรนํากลับมาพิจารณาขอบกพรองตาง ๆ เชน 
คําถามตองไมกํากวม ไมคลมุเครือ ไมผิดหลักภาษา ไมยากและซับซอนเกินไป 
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  2.4  ควรเขียนขอสอบใหเน้ือหาบังคับคาํตอบ มากกวาใชฟอรมขอความบังคบั
คําตอบ เชน การใชคําวา อาจจะ บางที จะมีโอกาสเปนคําตอบถูกมากกวาผิด 
  2.5  ควรจัดขอสอบใหเปนหมวดหมูตามประเภทของขอสอบ 
  2.6  ควรสรางขอสอบแบบระดมพลังมากกวาแบบเรงรีบ 
  2.7  อยาจัดขอสอบใหมีขอถูกเรียงกันอยางเปนระบบ 
  2.8  ควรออกแบบขอสอบใหมีวิธีตอบที่สะดวกและงายตอการตรวจใหคะแนน 
  2.9  ควรเขียนคําสั่งหรือคําชี้แจงใหละเอียด และชัดเจน 
  2.10 ควรระลกึอยูเสมอวา พฤติกรรมทุกพฤติกรรมไมสามารถวัดดวยขอสอบเพียง
ขอเดียวหรือฟอรมเดียว 
  2.11 หลีกเลี่ยงขอสอบแบบถูกผิด เพราะมีโอกาสเดาตอบถูกไดงาย 
 3. ขั้นทดลองสอบ เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยแลวก็นําไปทดลองสอบ เพ่ือ
นําผลมาแกไขปรับปรุงขอสอบซึ่งมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  3.1  กําหนดกลุมตัวอยางนักเรียนที่จะนําไปทดลองสอบใหนักเรียนทั้งคน เกง กลาง 
และออนคละกันไป 
  3.2  กําหนดเวลาทีใ่ชสอบใหเหมาะสมกับจํานวนขอสอบ สําหรับแบบทดสอบทีส่ราง
ขึ้นครั้งแรกจะพิจารณาเวลาที่ใหทําขอสอบ จากเลาที่นักเรียน 90 % ทําแบบทดสอบเสร็จเปนการ
หมดเวลาสอบ 
  3.3  การคุมสอบตองพยายามจูงใจใหนักเรียนมีสมาธิและพยายามทาํแบบทดสอบ
อยางเต็มความสามารถ เพราะถานักเรียนรูวาการทดลองสอบน้ีจะไมมีผลตอการสอบไดสอบตก 
อาจทําใหนักเรียนตอบแบบทดสอบอยางของไปทีซ่ึงจะสงผลตอคะแนนที่จะนํามาประเมินผล
ขอสอบได 
  3.4  ครูตองเตรียมตวัลวงหนาในการคุมสอบ อยาใหมีสิ่งผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น และ
การคุมสอบครูควรวางทาทางใหมีความเปนกันเองมากที่สุด 
  3.5  สถานการณทดสอบ ตองทําใหเหมาะสมที่สุด หองสอบตองปราศจากเสียรบกวน
ใดทั้งสิ้น ตองมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก ที่น่ังสอบเหมาะสม 
 4.  ขั้นประเมินแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม โดยพิจารณา
ตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ 10 ประการ คือ  
  4.1  ความแมนตรง หมายถงึ แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบไุวใน
จุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง   
  4.2  ความเชือ่ม่ัน หมายถึงแบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกคร้ัง 
  4.3  อํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบทีแ่ยงแยกคนเกงออนออกจากกันได กลาวคือ
คนเกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 
  4.4  ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกโดยทั่วไปแลวความยากงาย
ที่เหมาะจะมีคนคร่ึงหน่ึงตอบถูก 
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  4.5  ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 
  4.6  ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง คนที่มีความสามารถเฉพาะเรื่องนั้นจะตอบขอสอบ
ขอน้ันถูก แตถามีความสามารถทั่วไปจะตอบขอสอบไมถูก 
  4.7 ประสิทธภิาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชน้ันประหยัดเวลาการสรางการ
ดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน แตใหผลการสอบถูกตอง 
  4.8  ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงคและ
เน้ือหา มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
  4.9  ความยุตธิรรม หมายถงึ แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือและเปดโอกาสให
ทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 
  4.10 ความเหมาะสมของเวลาหมายถึงแบบทดสอบกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอใน
การตอบขอสอบจนเสร็จ 
 จากขอความที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ จะมี
ขั้นตอนสําคัญ คือ การวางแผน ขัน้เตรียม ขั้นทดลองสอบ และข้ันประเมินผลแบบทดสอบกระบวนนี้
จะทําติดตอซํ้ากันไปเรื่อยๆจนกวาจะไดคุณภาพแบบทดสอบตามที่ตองการ การวางแผนสรางแบบทดสอบ
นับวาเปนขั้นสําคัญมาก เพราะจะเปนตวักําหนดการเขียนขอสอบใหถูกตองตั้งแตแรกดังน้ันตาราง
วิเคราะหหลักสูตรจึงเปนสวนสําคัญที่จะตองสรางขึ้นกอนที่จะทําการสรางแบบทดสอบทุกคร้ัง 
 
 2.6  งานวิจยัที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ชุลีพร ฤทธิเดช (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนเร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชและ 
ไมใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนกับหลงัเรียน ของกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
0.05 และผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนกับหลังเรยีนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใช 
แผนที่ความคดิ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับของคาเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคําในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดของ
กลุมทดลองอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และ กลุมควบคุมอยูในระดับนอย  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24 
 นพนภา ออกดวง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกับเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ ผลจากการศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองคําและหนาที่ของคําในภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการ
เรียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนโดยการเลียนแบบรวมมือกันเทคนิค STAD 
สูงกวากลุมทีไ่ดรับการสอนแบบปกต ิ
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 ปทมา ไตรคุป (2547: บทคดัยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนคําสะกด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทาง
คติชนมาเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครูพบวากลุมที่สอน
โดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือ สูงกวากลุมทีส่อนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ระดับ 0.05 
 สุนันท กลอมฤทธิ์ (2547:บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย เรือ่งขุนชางขุนแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกตเิปนงานวิจัยก่ึงทดลองมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนแบบบูรณาการ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสนา 
(เสนาประสิทธิ์) อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ไดมาโดยวิธีการซอมอยาง
งาย (Simple Random Sampling)เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการวิชาภาษาไทยแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวชิาภาษาไทยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีเ่รียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย ไมแตกตางกัน และมีความคิดเห็นตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี 
 ฉันทนา การสะอาด (2547: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกทักษะการอานเชิง
วิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมันธมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยใช
แผนการสอนอานเชิงวิเคราะหจํานวน 1 ชุด ชุดการสอนใหความรูเก่ียวกับขอปฏิบตัิในการอานเชิง
วิเคราะหจํานวน 1 ชุด แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหจํานวน 6 ชุด และแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิท์างการเรียนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ ผลการศึกษาคนควาพบวา แบบฝก
ทักษะการอานเชิงวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีส่รางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 วนชัย เชื้อสาธุชน (2522: 121) ไดศึกษาตวัแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดชลบรีุพบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 ยุพดี นาคพีระยุทธ (2522: 80) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทําลอง
นําวิธีสอนแบบสืบสวนมาใชกับการเรียนการสอนภาษาไทยเมื่อศึกษาผลการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนที่มีตอความคิดสรางสรรคโดยเปรียบเทียบกับการสอนแบบบรรยายในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคําแหง ปการศึกษา 2522 จํานวน 60 คน เปนกลุมตวัอยาง 
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ผลการทดลองพบวาความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมทีร่ะดับนัยสําคญั .01 
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 สมพิศ ซังซมแกว (2515: 77) ไดศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทยของนกัเรียน
ฝกหัดครูประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง จะมี
ความสามารถในการอานภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ําแสดงวานักเรียน 
ที่มีความสามารถในการอานสูงจะเรียนวิชาตาง ๆ ไดผลดีและไดรับผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงดวย 
 
  2.6.1 งานวจิยัตางประเทศ 
  ในดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนนั้นไดมีผูศึกษาไวหลายทาน เชน 
       นาบอร (Nabor. 1675: 3214-A) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 5 และ เกรด 6 โดยใชแบบทดสอบ Lowe test 
of Education Progress : Science วัดความสามารถในการแกปญหา และใชแบบทดสอบ Lowe 
test of Basic Skills From 5 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง จะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา 
     เดล (Dale. 1974) ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนระหวางการสอนปกติกับการเรียนโดย
ใชชุดการสอนของนักเรียนระดับปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัวิสคอนซคิ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศกึษาที่เรียนดวยชุดการเรียนดีกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนปกต ิ
   โนเอท และคนอ่ืน ๆ (Noeth; et al. 1974: 213 – 215) ศึกษา พบวา การอานเปนตัว
ทํานายผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศกึษาปที่ 1 คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลยัเปอรดู (purdue) 
ไดแก คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเขารับการศกึษา ความจําดานภาษา ความเขาใจในการ
อาน ความสามารถทางคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา คะแนนแตละตวัของตวัแปร
ทั้ง 5 สามารถทํานายผลสมัฤทธิใ์นการเรียนภาคแรกของนักศึกษาไดเทากับการใชคะแนนจาก 
ตัวแปรทุกตวัรวมกันทํานาย 
  สกอตต (Scott. 1963: 322 – 325) ศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนสิตปญญากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน เหตุผลทางคณิตศาสตร สังคมศึกษาและวทิยาศาสตร รวมทั้งไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิท์างการอานกับผลสัมฤทธิใ์นเหตุผลทางคณติศาสตร สังคมศึกษา 
และวทิยาศาสตร กลุมประชากรเปนนักเรียนเกรด 5 และ 6 จํานวน 670 คน โดยแบงนักเรียนเปน 
3 กลุม ตามระดับความสามารถ คือ กลุมสูง กลุมปานกลาง และกลุมต่ํา เคร่ืองมือที่ใชไดแก Stand 
ford Achievement Test, Intemediate Battery และ California Test of Mental Maturity คะแนนเฉลี่ย
ที่ไดจากคะแนนบรรทัดฐานแหงชาติ (National Norms) ผลการศึกษาสรุปไดวา 
  1.  กลุมต่ํา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานกับวชิา
สังคมศึกษาอยูในระดับสูง สวนคาอ่ืน ๆ อยูในระดับต่ํา 
  2.  กลุมปานกลาง มีคาสัมประสิทธิส์หสมัพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิใ์นการอาน
กับวิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับต่ํา 
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  3.  กลุมออน มีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนสติปญญากับคะแนนการ
อานและคะแนนวิชาสังคมศึกษาอยูในระดับต่ํา 
  คลาก (Clark. 1961: 205) ไดศึกษาถึงความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางเพศ โดยการควบคุมในเรื่องอายุสมองและอายุจริง เพ่ือที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเกรด 3 4 และ เกรด 8 ดวยวิธีการสุมตัวอยางจากนักเรียนชัน้ละ 150 คน  
ผลการทดลองพบวา นักเรียนชายหญงิไมแตกตางกันในเรื่องเกณฑสติปญญาและทักษะพ้ืนฐาน 
ในการอาน การทําเลขคณิต แตในเรื่องการใชภาษา และการสะกดตัวแลวพบวานักเรียนหญิงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนชาย 
  จากงานวิจัยทัง้ในประเทศและตางประเทศ ขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนการสอน
ดวยหนังสืออานเพ่ิมเติม สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอาน และสรางนิสัยรักการอานยิ่งขึ้น โดยท่ี
หนังสืออานเพิ่มเติมน้ัน ตองประกอบดวยเน้ือหาสาระ รูปเลม แบบฝกปฏิบัตทิี่มีความเหมาะสมกับ
นักเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งเม่ือสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมแลว การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงคของการเรียน คลอบคลุมเน้ือหาสาระการเรียน จะชวยใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 

 3.1  ความหมายของภาพวาดจติรกรรมฝาผนัง คําวา “จิตรกรรม” ทีใ่ชในภาษาไทย 
ในความหมายวาการวาดภาพ, ภาพเขียนนั้นไมใชความหมายที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม, อยางนอยที่สุด
หลักฐานลายลักษณอักษรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็ปรากฏการใชคําวา จิตรกรรมในความหมายวา 
การวาดภาพหรือภาพเขียนอยูกอนแลว เชน ในโคลงด้ันเรื่องการปฏิสังขรณ วัดพระเชตุพน  
พระนิพนธกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสไดบรรยายเหตุการณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม  กรุงเทพฯ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 วา“พึงพิศจิตรกรรม
ถกล ผนังวาด ไวแฮ” หรือ “รังสฤษฎิจิตรกรรมไว  ประกาศหลาแหลงเฉลอม” นอกจากพบใชในภาษา
รอยกรองแลว ในภาษารอยแกวหรือความเรียงก็พบใชคําวาจิตรกรรมดวย เชน ในพระราชหัตถเลขา
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เม่ือครั้งเสด็จพระราชดําเนินพระราชทาน 
ผาพระกฐิน ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2403 ไดกลาวถึงจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 
โดยปรากฏคําวาจิตรกรรมดวย ความวา “ตรงที่เสด็จประทับแลตรงพระพักตร พระพุทธปฏิมาใน
สวนเบื้องซาย หองนั้นเขียนเปนรูปลบัแลสราง และมีจิตรกรรมสําแดงเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑทศพร” การใหความหมายของคําวาจิตรกรรมดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานความหมายของคํา
วาจิตรกรรมตามรูปศัพทที่มาจากคําในภาษาสันสกฤตวา “จิตฺร” (ในภาษาบาลีคําดังกลาวเขียนวา 
จิตฺต) ในคํานามมีความหมายวา มีลวดลายหลากหลาย, ภาพเขียน 4 กับคําในภาษาบาลวีา “กมฺม” 
ซ่ึงมีความหมายวาการกระทํา จิตฺร + กมฺม จึงเปนที่มาของคําวาจิตรกรรมอันมีความหมายวา การ
เขียนภาพ และภาพเขียนได และนั่นก็เปนสวนหนึ่งของความหมายตามตัวอักษรของคําวา
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จิตรกรรมคําวา “จิตรกรรม” ตามความหมายเชนน้ี ก็เปนความหมายหลักที่รับรู, และไดรับการขยาย
ความกันสืบมาโดยสามัญในปจจุบันดวย กลาวคือ คําวา “จิตรกรรม” มีความหมายวา “ศิลปะประเภท
หน่ึงในทัศนศลิป เก่ียวกบัการเขียนภาพ วาดภาพ ซ่ึงเปนวิชาพ้ืนฐานของวิชาชางศิลปะประเภท
ตาง ๆ การเขียนภาพแสดงออกโดยการใชเสน สี แสง เงา ผิว รูปแบบ และองคประกอบ เปน
ภาพที่ถายทอดจากความรูสึกนึกคิดและศรัทธาของชางเขียนออกมาเปนรูปธรรม จิตรกรรมเกิดจาก
การเขียนดินสอ หมึก สีนํ้า สีฝุน สีนํ้ามัน เขียนดวยเสนทอง เสนเงิน หรือปดทองคาํเปลว ในการเขียน
อาจเขียนดวยสีเดียวที่เรียกวา เอกรงค หรือหลายสีที่เรียกวา พหุรงค เขียนเปนลายเสน หรือ
ระบายสีลงบนวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษ ผา ไม งา เงิน ทอง กระจก กระเบื้อง เคร่ืองปนดินเผา 
หินหรือผนังปูน” จากความหมายของคําวาจิตรกรรมตามที่รับรูและนํามาขยายความกันในปจจุบัน, 
นิยามในลักษณะดังกลาวจึงยอมเปนการสรางหรือกําหนดกรอบของมโนทัศน (concept) ของคําวา
จิตรกรรมไปพรอมกันดวยในตวั ซ่ึงความหมายภายใตกรอบมโนทศันเชนนั้นยอมตองเนนหรือเชิด
ชูบางแงมุมของความหมายใหโดดเดนขึ้นมาเปนพิเศษ ในขณะที่ความหมายอ่ืน ๆ ที่มีอยูยอมถูก
มองขามหรือลดความสําคญัลงไปการรบัรูความหมายของคําวาจิตรกรรมตามความหมายในปจจุบัน 
ภายใตกรอบของมโนทัศนที่ถูกกําหนดขึน้ดังกลาวจึง   
 ความหมายและมูลเหตุในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ัน เกิดจากแนวความคดิที่วา 
เม่ือมีกิจพิธีอยางใดอยางหน่ึง ฝาผนังเหลาน้ันมักจะไดรับการตกแตงโดยมีผาปดทับ ดวยเหตน้ีุ
กระมัง จึงเปนที่มาของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ลักษณะของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ของไทยสมัยโบราณ สวนมากมักจะเปนเรือ่งเก่ียวกับชาดก เร่ืองพระพุทธประวตัิ ที่ลวนเกี่ยวพันกับ
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น สวนเรื่องวรรณคดีน้ัน มีอยูนอยการเขียนภาพใน พระอุโบสถหรือวิหาร 
นอกจากจะเขียนขึน้เพ่ือประดับตกแตงแลว จิตรกรหรือผูที่ใหเขียนภาพน้ัน ตองการจะใหภาพที่เขยีน
เปนเคร่ืองโนมนาวจิตใจของผูชม ใหบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และไดประกอบ
แตคุณงามความดี จิตรกรเองจะตองเปนผูที่มีความรูเก่ียวกับพุทธประวตัิเปนอยางดี ดังจะเห็นได
จากภาพเขียนเหลาน้ัน ลักษณะของภาพจิตรกรรมของไทย 
 คุณคาของภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ันขึ้นอยูกับผูที่จะศึกษาหาความรูจากภาพเหลาน้ัน 
การศึกษาอาจแบงไดหลายแงหลายมุม อาทิ การศึกษาถึงศิลปะความงาม สภาพความเปนอยู  
การสรางบานแปลงเรือน ชีวิตของสังคมประจําวันของกษัตริยของคนในราชสํานักรวมไปถึงบคุคล
ธรรมดา ตลอดจนจารีตประเพณีของคนในสมัยโบราณ ฯลฯ ซ่ึงจิตรกรรมฝาผนังเหลาน้ี จะสะทอน
ใหเห็นวา เรื่องราวความเปนอยูในสมัยทีต่นยังมีชีวติอยู จิตรกรเองใชความพยายามอยางยิ่งที่จะ
อธิบายชวีิตทกุแงทุกมุม ตลอดจนภาพธรรมชาติแวดลอมลงไปในภาพจิตรกรรมนั้นดวย ลักษณะ
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
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 3.2 ประวัติความเปนมาของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นโดยจิตรกรในประเทศไทย เร่ิมตนมาตั้งแตสมัยทวารวดี  
สมัยศรีวชิัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร การเขียนจิตรกรรมมี
วิวัฒนาการมาโดยตลอด จากความเรียบงายมาเปนความสลับซับซอนของภาพ ซ่ึงตองอาศัยฝมือ
ของจิตรกรอยางมากจิตรกรรมที่ปรากฏในวัดตางๆมีหลายประเภทเชนเรื่องราวจากชาดก พุทธประวัติ 
พระโพธิสัตว การบําเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา วิถชีีวติ ไตรภูมิ และวัฒนธรรม
ประเพณี จะเขียนไวตามฝาผนังพระอุโบสถ พระวิหาร หรือภายในองคพระเจดียเปนตน มีลักษณะ
พิเศษในการจัดวางภาพแบบเลาเร่ืองเปนตอน ๆ ตามผนังชองหนาตางโดยรอบพระอุโบสถและวิหาร 
ผนังดานหนาพระประธานสวนใหญนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญและผนังดานหลัง 
พระประธานเขียนภาพพุทธประวตัติอนเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงสและบางแหงเขยีนภาพไตรภูมิ 
(ประเสรฐิ ศีลรัตนา. 2542: 120)  
 จิตรกรรมของไทย เปนศลิปะที่แสดงความงามจากเร่ืองราว รูปทรง สี ปริมาตร และจัด
องคประกอบ เปนภาพที่สะทอนชีวติจิตใจ ความรูสึกนึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมและ
สิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีคุณคาทางศิลปะและเปนประโยชนตอ
การศึกษาคนควาเรื่องเก่ียวกับ ศาสนา ประวตัศิาสตร โบราณคดี ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมการแตงกาย
ตลอดจนการละเลนพ้ืนเมืองตาง ๆ ของแตละยุคสมัย (สมชาติ มณีโชต.ิ 2529: 1) ซ่ึงสวนใหญ 
ชางเขียนมักนิยมเขียนไวตามผนังอาคาร ทางพุทธศาสนา เชน โบสถวิหาร ศาลาการเปรียญ  
ในคูหาขององคปรางค รวมทั้งอาคารตางๆ ที่สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนา จึงมีการเรียกจิตรกรรม
เหลาน้ันวา “จิตรกรรมฝาผนัง” (Mural Painting) จิตรกรรมฝาผนังจึงมีขนาดใหญและอยูทนทานกับ
อาคารทางสถาปตยกรรม ซ่ึงถือเปนขอมูลหรือหลักฐานชั้นตนอีกประเภทหนึ่ง ทีใ่ชเปนประโยชนใน
การศึกษาเรื่องราวของอดีตได แตอยางไรก็ตาม ไดมีหลักฐานที่ระบถุึงจุดประสงคของการสราง 
จิตรกรรมฝาผนังไทยไววา คือการสรางเพ่ือถวายเปนพุทธบชูา เปนผลงานของความศรทัธาอัน
สูงสุด วัสดุที่ใชในการสรางสรรหาแตสิ่งที่ดีที่สุดที่จะหาได และมีวิธกีารสรางดวยความพิถีพิถันอยางยิ่ง 
(กรมศิลปากร. 2529: 7) การกระทําเชนนี้เปนกุศลอยางหนึ่ง ดังน้ันภาพเขียนจึงดูละมุนละไมเต็มไป
ดวยชีวติชวีา ทําใหภาพจิตรกรรมเหลาน้ีมีความงดงามย่ิงนัก (ชมพูนุท พงษประยูร. 2512: 5)  
 นอกจากนี้ยังมีภาพเกี่ยวกบัปริศนาธรรม ซ่ึงเขียนขึ้นเพ่ือเปนกลอุบายในการสั่งสอนพระ
ธรรมคําสอน จิตรกรรมไทยที่เขียนเปนภาพปริศนาธรรมจะพบนอยมาก เชน จิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธิ์
บางโอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรนิเวศนวิหาร และ จิตรกรรมฝาผนังวัด
บรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเร่ืองราวเกี่ยวกับสภุาษิตและคตสิอนใจ ซ่ึงชางจะเขียนสอดแทรก
ไวในเรื่องราวพุทธศาสนาบาง แตที่จะเขยีนขึ้นเปนการเฉพาะน้ันพบนอยมาก เชน ภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง วัดมวง อําเภอบางปะหัด จังหวดัอยุธยา เปนตน (สน สีมาตรัง. 2522: 16, 17) ภาพเกี่ยวกับ
ประวตัศิาสตรโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทรไดปรากฏพบเปนพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ใน
หอพระราชกรมานุสร นอกจากนี้ยังมีภาพพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
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ในพระที่น่ังทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ส. พลายนอย, นามแฝง. 2527: 36) ภาพ
เก่ียวกับวรรณคดี เชน ภาพรามเกียรติ์ สมุทรโฆษ สังขศิลปชัย อิเหนา มโนราห และนิทานพื้นบาน
ในทองถิ่นตาง ๆ ชางก็นิยมนํามาเขียนขึ้นดวย (กรมศิลปากร. 2529: 9) รัฐเห็นความสําคัญคณุคา
ของศิลปวัฒนธรรม จึงจัดใหมีวิชาที่เก่ียวกับ 
 ศิลปวัฒนธรรมสอนในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลยั แตเปนที่นาสังเกตวา หลักสูตร
การเรียนการสอนศลิปะในโรงเรียนจะไมคอยคํานึงถึงศลิปะไทยในอดีต ตวัอยางเชน การสอนลายไทย 
ครูจะสอนดวยวิธีเขียนลายไทยแตจะไมสอนใหเห็นความงามของลาย และสอนใหเกิดความรูวา 
ลายสมัยสุโขทัย สมัยศรีอยุธยานั้นเขียนอยางไร (พัทยา สายหู. 2525: 30) สิ่งที่นาเปนหวงใน 
การวางพ้ืนฐานศิลปวัฒนธรรมไทยในโรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลัยบางแหงจะมีเฉพาะใน
หลักสูตร แตในทางปฏิบัติกลับตรงกันขาม มุงเฉพาะศึกษาศิลปะสากลและไมพยายามสงเสริม
ศิลปกรรมไทย ตลอดจนครู อาจารยก็ขาดความรู ไมสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมและมองขามศิลปะไทยไป 
ปญหาอันหนึ่งที่ครูมักจะมุงเนนสอนที่ไกลตวั และขาดความรูในสิ่งทีใ่กลตวั จึงเปนเหตุใหวิชาการ
ทางดานนี้เฉื่อยชาลงและถาจะเปรียบอัตราสวนการศึกษาระหวางศิลปะไทยกบัศลิปะสากลแลว จะ
พบวาที่ระดับที่แตกตางกัน ศิลปะสากลจะมีการศึกษาทีค่อนขางกวางขวาง เอกสาร หนังสือตําราก็ 
มีมาก สวนการศึกษาศิลปะไทยจะอยูในวงแคบ เอกสาร หนังสือ ตํารา ก็ขาดแคลน จึงเปนผลให
การศึกษาทางดานนี้ยังอยูสภาพลาหลังและขาดความสนใจโดยท่ัวไป  
 
 3.3  ความสําคัญของภาพวาดจติรกรรมฝาผนัง 
 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังไทยนั้นมีความสาํคัญ และมีคณุคาหลายประการที่ควรดํารงรักษา
ไวเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาต ิเปนสิ่งที่เชิดหนาชูตาและสรางความภาคภูมิใจใหกับคนใน
ชาติที่ควรหวงแหนไว และถึงแมวาในปจจุบันจะไดมีการศึกษาคนควาวิจัยทีเ่ก่ียวกับประวัตศิาสตร
ความเปนมา วัฒนธรรมขนบประเพณี และส่ิงทีแ่ฝงเรนในผลงานจติรกรรมฝาผนังไทยบางแลวก็ตาม 
แตสําหรับงานวิจัยทางดานการศึกษาอันเก่ียวกับความคดิเห็นตอการรับรูคุณคาของจิตรกรรมฝาผนัง
ของไทยนั้น ยังไมคอยปรากฏ จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูวิจัยผลงานดานน้ี เพ่ือตองการทราบ
ความคิดเห็นทั่วไปเกีย่วกบัคุณคาจิตรกรรมฝาผนังไทยในดานตาง ๆ ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย การมสามัญศึกษา เขตการศกึษา 7 เพ่ือจะไดเปนแนวทางนําไปสูการปลูกฝง ความคดิ 
ทัศนคติ และแนวการสอนวิชาศลิปะไทย ตลอดจนการอนรัุกษศิลปวัฒนธรรมในสวนนี้ใหดํารงอยู
สืบไป (สงวน รอดบุญ. 2524: 14-16) 
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 3.4   ลักษณะของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
       ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังของไทย มีลักษณะเฉพาะของไทยเอง ซ่ึงไมเหมือนกับของ
ประเทศในเอเซียอาคเนย หรือประเทศใด ๆ เลย จิตรกรรมฝาผนังจะเปนลักษณะแบนราบ ไมมี 
สวนลึกของภาพที่เราเรียกวา “Perpective” เชน ภาพที่อยูไกลจะมีลักษณะที่เล็กกวา ภาพเขียนจึงมี
เพียง 2 ลักษณะ คือ กวางและยาวเทาน้ันเอง แตเปนภาพเขียนที่จิตรกรไดพยายามใชความสามารถที่
จะเขียนใหรูวาบุคคลไหนเปนตัวเอกของเรื่อง นอกจากนั้นภาพเขียนยังแสดงออกหรือสะทอนใหเห็น
ชีวติความเปนอยูของคนในยุคน้ัน ๆ  
 ลักษณะของภาพจิตรกรรม  
         งานจิตรกรรม ที่นิยมสรางสรรค ขึ้นมีหลายลักษณะ ดังน้ี คือ  
         1. ภาพหุนน่ิง (Sill life) เปนภาพวาดเก่ียวกับสิ่งของเครือ่งใช หรือ วัสดุตางๆ ที่ไมมี
การเคลื่อนไหว เปนสิ่งที่อยูกับที่  
         2. ภาพคนทั่วไป  แบงได  2 ชนิด คือ  
                 2.1  ภาพคน (Figure) เปนภาพที่แสดงกิริยาทาทางตาง ๆ ของมนุษย โดยไมเนน
แสดงความเหมือนของใบหนา  
  2.2  ภาพคนเหมือน (Potrait) เปนภาพที่แสดงความเหมือนของใบหนาของคน ๆ ใด 
คนหนึ่ง  
 3. ภาพสัตว (Animals Figure) แสดงกิริยาทาทางของสัตวทั้งหลายในลกัษณะตาง ๆ 
       4.  ภาพทิวทัศน (Landscape) เปนภาพที่แสดงความงาม หรือความประทับใจในความงาม 
ของ ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม ของศิลปนผูวาด ภาพทิวทศันยังแบงเปนลักษณะตาง ๆ ไดอีก คือ 
  4.1  ภาพทิวทัศนผืนนํ้า หรือ ทะเล (Seascape)  
                 4.2  ภาพทิวทัศนพ้ืนดิน (Landscape)  
                 4.3  ภาพทิวทัศนของชุมชนหรือเมือง (Cityscape)  
      5. ภาพประกอบเรื่อง (Illustration) เปนภาพที่เขียนขึ้นเพ่ือบอกเลาเรื่องราว หรือ
ถายทอดเหตกุารณตาง ๆ ใหผูอ่ืนไดรับรู โดยอาจเปนทัง้ภาพประกอบเร่ืองในหนังสือ พระคัมภีร หรือ
ภาพเขียนบนฝาผนัง อาคาร  สถาปตยกรรมตาง ๆ และรวมถึงภาพโฆษณาตาง ๆ ดวย  
    6.  ภาพองคประกอบ (Composition) เปนภาพที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบ
ของศิลปะและลักษณะในการจัดองคประกอบ เพ่ือใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ตามความตองการของ
ผูสราง โดยที่อาจไมเนนแสดงเนื้อหาเรื่องราวของภาพ หรือ แสดงเร่ืองราวท่ีมาจากความประทับใจ โดย
ไมยึดติดกับความเปนจริงตามธรรมชาติ ผลงานชนิดน้ี ปรากฏมากในงานจิตรกรรมสมัยใหม  
       7.  ภาพลวดลายตกแตง (Decorative painting) เปนภาพวาดลวดลายประกอบ เพ่ือตกแตง
สิ่งตาง ๆ ใหเกิดความสวยงามมากขึ้น เชน การวาดลวดลายประดับอาคาร สิ่งของเครื่องใช 
ลวดลายสัก ฯลฯ    
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 จิตรกรรม (Painting) เปนผลงานศลิปะที่แสดงออกดวยการขีดเขียน การวาด และระบายสี 
เพ่ือใหเกิดภาพ บรรลุ วิริยาภรณประภาส 1997เปนงานศิลปะที่มี 2 มิติ เปนรูปแบน ไมมีความลึก
หรือนูนหนา แตสามารถเขยีนลวงตาให เห็นวามีความลึกหรือนูนได ความงามของจิตรกรรมเกิด
จากการใชสีในลักษณะตาง ๆ กัน  
 องคประกอบสําคัญของงานจิตรกรรม คือ  
 1.  ผูสรางงาน หรือ ผูวาด เรียกวา จิตรกร  
 2.  วัสดุที่ใชรองรับการวาด เชน กระดาษ ผา ผนัง ฯลฯ  
 3.  สี เปนสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับผลงาน  
 งานจิตรกรรมเปนงานศลิปะที่เกาแกด้ังเดิมของมนษุย เริ่มตั้งแตการขดีเขยีนบนผนงัถ้ํา  
บนรางกาย บนภาชนะเครื่องใชตาง ๆ จนพัฒนามาเปนภาพวาดที่ใชประดับตกแตงในปจจุบัน  
การวาดภาพเปนพ้ืนฐานของงานศิลปะทุกชนิด ผูสรางสรรคงานจิตรกรรม เรียนวา จิตรกร (Painter) 
งานจิตรกรรม แบงออกได 2 ชนิด คือ  
 1.  การวาดเสน (Drawing) เปนการวาดภาพโดยใชปากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป 
แปลก กิจเฟองฟู 2539บนพ้ืนผิววัสดุรองรับเพ่ือใหเกิดภาพ การวาดเสน คือ การขีดเขียนใหเปน
เสนไมวาจะเปนเสนเล็ก หรือเสนใหญ ๆ มักมีสีเดียวกันวาดเสนไมไดจํากัดที่จะตองมีสีเดียว อาจมี
สีหลาย ๆ สีก็ได การวาดเสน จัดเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของงานศลิปะแทบทุกชนิด อยางนอย ผูฝกฝน
งานศิลปะควรไดมีการฝกผนังงานวาดเสนใหเชี่ยวชาญเสียกอน กอนที่จะไปทํางานดานอ่ืน ๆ 
ตอไป Picasso  
 2.  การระบายสี (Painting) เปนการวาดภาพโดยการใชพูกัน หรือแปรง หรือวัสดุอยางอ่ืน  
มาระบายใหเกิดเปนภาพ การระบายสี ตองใชทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกวาการวาด เสน 
ผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริง และสมบูรณแบบมากกวาการวาดเสน  
 
 3.5  คุณคาดานตาง ๆ ของจิตรกรรมฝาผนัง 
   จิตรกรรมไทย เปนแหลงรวบรวมขอมูลแบบสหวิทยาการ ถือไดวาเปนแหลงขุมความรู
โดยเฉพาะเร่ืองราวจากอดีตทีสําคญัยิ่ง แสดงใหเห็นถึงความเปนชนชาติที่มีอารยธรรมอันเกาแก 
ยาวนาน ประโยชนของงานจิตรกรรมไทย นอกจากจะใหความสําคัญในเรื่องคุณคาของงานศิลปะ
แลว ยังมีคุณคาในดานอ่ืน ๆ อีกมาก ดังน้ี 
  คุณคาในทางประวตัิศาสตร  
                    คุณคาในทางศิลปะ  
                    คุณคาในเรื่องการแสดงเชื้อชาติ  
                    คุณคาในทางสถาปตยกรรม  
                    คุณคาในเชิงสงัคมวิทยา  
                    คุณคาในดานโบราณคดี  
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                    คุณคาในการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม  
                    คุณคาในการศึกษาเรื่องทศันคติคานิยม  
                    คุณคาในการศึกษานิเวศวทิยา  
                    คุณคาในการศึกษาเรื่องราวทางพุทธศาสนา  
                    คุณคาในทางเศรษฐกิจการทองเท่ียว 
 
      พระมหาอําพลไดสรุปงานจิตรกรรมไววา “จิตรกรรมฝาผนังที่จิตรกรไทยในสมัยโบราณได
สรางสรรคไวตามผนังโบสถและวิหารของวัดตาง ๆ ในประเทศไทยนั้น สวนใหญเปนเรื่องราวใน
พระพุทธศาสนาเชนเรื่องราวพุทธประวัติ ประวัติพระสาวกไตรภูมิกถา บาลีชาดก ซึ่งถือวาเปน
วรรณกรรมอันทรงคุณคาในทางพระพุทธศาสนา และเปนแหลงขอมูลสําคญัที่สรางแรงบนัดาลใจใหจิตรกร
ไทยใชสรางงานจิตรกรรมฝาผนังไวตามวดัตาง ๆ ตัง้แตอดีตจนถงึปจจุบัน (พระมหาอําพล บุดดาสาร
, การศึกษาวิเคราะหพุทธปรัชญาและพุทธศิลปจากภาพจิตรกรรมฝาผนังเลาเรื่อง บาลีชาดกวัด
เครือวัลยวรวิหาร, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2546) จิตรกรรมไทยในปจจุบันมีหลายรูปแบบ เชนจิตรกรรมไทย
ประเพณี มีลกัษณะเปนแบบอุดมคติ คุณคาอยูที่รูปแบบอันไดสัดสวนสวยงาม อาภรณอันวิจิตร 
การตัดเสนทีล่ะเอียดประณีต มีการจัดองคประกอบภาพอยางมีระเบยีบแบบแผน ซ่ึงเกิดจากความ
พากเพียรและพลังแหงความบันดาลใจมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา นิยมวาดบนฝาผนัง
โบสถ วิหาร ศาลา และสมุดขอย สรางขึ้น เพ่ือสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ความเชื่อ  
(มัย ตติยะ. 2547: 199) 

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวดัปทุมวนาราม เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ภาคที่ 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 63 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียน
วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภาคที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวน
นักเรียน  32  คนโดยใชวธิกีารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมี 4 ชนิด คือ 
 1.  หนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวดัใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยเนื้อหา 8 หนวย  
 2.  แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร เปนปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรม  
ฝาผนังจากวดัในกรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
 4.  แบบทดสอบประเมินผลกอนและหลงัการเรียนดวยหนังสืออานประกอบ เรื่อง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
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 การสรางหนังสืออานประกอบเร่ืองภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร ข้ันตอนในการสรางหนังสืออานประกอบ  
 การสรางหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและ
มาตร ฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คูมือการจัดการเรียนรูภาษาไทยและหลกัสูตร
สถาน ศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับวตัถุประสงค เน้ือหาที่ใช
ในการเรียนสอน 
 2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ กับหลักการสรางหนังสืออานประกอบ
ขั้นตอนการทาํหนังสือสําหรับเด็ก พัฒนาการและความสนใจในการอานหนังสือเด็ก รวมถึงการ
ประเมินคุณคาของหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัด
ในกรุงเทพมหานคร  
 3. ศึกษาเกีย่วกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ที่ไดมาจากการศึกษาคนควาขอมูล เพ่ือที่จะ
นํามาใชในการสรางหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัด
ในกรุงเทพมหานคร  
 4. เขียนนิยามปฏิบัติการของ การพัฒนาหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ การพัฒนาหนังสืออานประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย เรือ่ง
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร เปนหนังสืออานประกอบ ทีมี่เน้ือหาเก่ียวกับ 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 8 หนวย ที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง และชวยสงเสริมทกัษะการอานของผูเรียนใหมีพัฒนาการดีขึ้น ซ่ึงแตละหนวยมี
องค ประกอบดังน้ี คํานํา การใชแบบฝกทักษะ แบบฝกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีหลักใน
การกําหนดกรอบเน้ือหา เพ่ือพัฒนาเปนหนังสืออานประกอบดังน้ี 
  1.  สอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู 
  2.  เน้ือหาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน 
  3.  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
  4.  เน้ือหาเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน 
  5.  เน้ือหามีความถูกตองไมขัดกับหลักศลีธรรม 
 5. นํากรอบเนื้อหาที่กําหนด มาพัฒนาหนังสืออานประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 หนวย ใชเวลาในการเรียนชุดละ  
2 คาบ ดังน้ี 
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  หนวยที่ 1 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง รามเกียรติ์  
                  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  หนวยที่ 2 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ภาพจิตรกรรม 12 ภาษา 
                    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  หนวยที่ 3 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พระราชพิธี 12 เดือน  
                   วัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม 
  หนวยที่ 4 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ปริศนาธรรม  
     วัดบวรนเิวศวหิาร 
  หนวยที่ 5 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง ศรีธนญชัย วัดปทุมวนาราม 
  หนวยที่ 6 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง อิเหนา วัดโสมนัสวิหาร 
  หนวยที่ 7 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ธุดงควัตร 13 ขอ  
                    วัดมกุฏกษตัรยิาราม 
  หนวยที่ 8 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พุทธประวัติและทศชาติชาดก         
    วัดบางขุนเทยีนใน 
 โดยแตละหนวยมีความเหมาะสมของเน้ือหา  
 6. สรางหนังสืออานประกอบเรือ่งภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
โดยมีเน้ือหาและแบบฝกหัดที่เริ่มจากเน้ือหาและกิจกรรมที่งายไปหายาก 
 7. การสรางหนังสืออานประกอบ มีหลักเกณฑ ดังน้ี 
  7.1  ลักษณะรูปเลม ขนาดรูปเลมใหญสดุมีขนาด 10×13 และขนาดเล็กสุด 5×8 การ
เย็บเลม เขาปกควรม่ันคงแข็งแรงทนทานตอการใช การจัดหนากระจางชัดเจน มีชองวางดูสวยงาม 
ลักษณะตัวอักษรเรียบไมมีการผิดพลาดในการพิมพตัวอักษร มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ 
  7.2  การวางโครงเร่ือง ตองติดตอสบืเน่ืองเปนเรื่องราวมีเหตุผลเปนไปตามธรรมชาต ิ
โดยการเร่ิมจากงายไปหายาก เนนความสละสลวยของภาษา สอดแทรกไปดวยคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณคาของความเปนไทย พรอมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
  7.3  การใชภาษา เหมาะสมกับวัย เขาใจงาย เปนภาษาที่นิยมใชในสังคมปจจุบัน 
  7.4  การจัดภาพ ตองมีความกระจางชัด ตัวละครนอย สามารถเนนใหเห็นเดนชัด  
ไมซับซอน ภาพแสดงอาการเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา การเคลื่อนไหวตรงกับความเปนจริง ไม
กอใหเกิดความเขาในผิดได การสรางหนังสืออานประกอบ ตามหลักเกณฑ และวิธีการของ 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 
    1.  ศึกษาแนวทางในการจดัทําหนังสือ 
    2.  เขียนโครงเรื่อง 
    3.  ปกใน 
    4.  การทําดัมม่ี  
    5.  การทํารูปเลม 
    6.  การตั้งชือ่เรื่อง 
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 8. นําหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมดานเน้ือหา และ
นําไปปรับปรงุแกไขตามคําแนะนํา 
 9. นําหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวดัใน
กรุงเทพมหานคร ที่ไดปรับปรุงแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือประเมินความถูกตองดาน
เน้ือหา รูปเลม วัตถุประสงค และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพประกอบ การใช
ภาษาในแบบฝกทักษะ คุณคาและประโยชนที่ไดรับโดยใชแบบประเมิน และนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไขหนังสืออานประกอบ 
   
การหาคุณภาพของหนังสืออานประกอบ 
 ในการหาคุณภาพของหนังสืออานประกอบ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินแบบฝก
ทักษะ สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาบทเรียน ตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสรางแบบประเมินที่ใชในการวิจัย 
 2. พิจารณาหัวขอปญหาและจุดมุงหมายเพื่อทราบวาตองการขอมูลอะไรบาง 
 3. สรางแบบประเมินสําหรับผูเชียวชาญดานเน้ือหา การประเมินเปนขอความที่มีมาตรา
สวนประกอบประมาณคา 3 ระดับ นําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Consistency : IOC) โดยใชสูตรของ โรวิเนลลี และ แฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2539: 248 – 249; อางอิงจาก Rowinelli; & Hambleton. 1977) โดยกําหนดความหมาย 
ดังน้ี 
   คะแนน +1  ถาแนใจ 
   คะแนน   0 ถาไมแนใจ 
   คะแนน  -1  ถาแนใจวาไม 
 

 4.  นําแบบประเมินที่สรางขึน้ เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือทําการตรวจสอบและ
นําไปปรับปรุงแกไข 
 5.  นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประเมินแบบฝกทักษะที่จะ
นํามาใชในการฝกทักษะการอานจับใจความ 
 6.  นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลีย่ เพ่ือจะใชเปนเกณฑในการยอมรับ
คุณภาพของหนังสืออานประกอบ เกณฑในการยอมรับวา หนังสืออานประกอบที่สรางขึ้นมีคณุภาพ 
ผูศึกษากําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.50 ขึน้ไป 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
หนังสืออานประกอบ เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม รวมทั้งขอวิจารณสําหรับเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไข โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย ลงในระดับความคิดเห็นของทานโดยกําหนด
ไวดังน้ี 
   +1 หมายถึง ตรงตามจุดประสงค 
     0  หมายถึง ไมแนใจ 
    -1 หมายถึง ไมตรงตามจุดประสงค 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     
2. เน้ือหาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน     
3. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวัยของผูเรียน     
4. เน้ือหาเหมาะสมกับชวงความสนใจ     
5. เน้ือหามีความถูกตองไมขัดกับหลักศีลธรรม     
6. ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา     
7. ความนาสนใจของหนังสืออานประกอบ     
8. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร     
9. ความเหมาะสมของภาพประกอบหนังสือ     
10. ความเหมาะสมของกิจกรรม     
11. สงเสริมการคิด แกปญหา และนําไปใช      
รวม     
 
ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
 
 
     ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
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 1.  ข้ันเตรียมการ 
  1.1 ดําเนินการทดลองโดยประสานกับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา ไทยและครูที่
เก่ียวของ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการทดลอง 
  1.2 จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  
ใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 18 คาบ คาบละ 50 นาที สปัดาหละ 4 คาบ 
  1.3 จัดสรางหนังสืออานประกอบ เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร  
 2. ข้ันทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหนงัสืออานประกอบ เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรม 
ฝาผนังจากวดัในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
  2.1 ขั้นทดลองรายบุคคล ผูวิจัยนําหนังสืออานประกอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 3 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับเกง ปาน
กลาง ออน อยางละ 1 คน โดยชี้แจงวัตถปุระสงคและวธิีการเรียนดวยหนังสืออานประกอบผูวิจัย
สังเกตพฤติกรรมและตรวจแบบทดสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
  2.2  ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group try-out) ผูวิจัยไดนําหนังสืออานประกอบที่
ผานการทดลองคร้ังที่ 1 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนวัดวัดปทุมวนาราม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2552 จํานวน 15 คน ที่ไดจากการสุม
ตัวอยาง จากนักเรียนที่มีผลการเรียนเกง ปานกลางและออน อยางละ 5 คน โดยเริ่มจากการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและทําแบบฝกหัดหลังเรียนใชขั้นตอนและ
วิธีการเหมือนการทดลองคร้ังที่ 1 
  2.3 นําผลจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาคาเฉลี่ย 
เพ่ือเก็บขอมูลไววเิคราะหหาแนวโนมประสทิธิภาพของหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรม 
ฝาผนังจากวดัในกรุงเทพมหานคร และปรับปรุงแกไข 
  2.4  การทดลองครั้งที่ 3 (Field testing) ผูวิจัยไดนําหนังสืออานประกอบ ที่หา
แนวโนมประสิทธิภาพจากการทดลองคร้ังที่ 2 และปรบัปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ที่ไมเคยเรียนเน้ือหาน้ีมากอน จํานวน 32 คน  
โดยใชหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 1 หนวยตอ
นักเรียน 1 คน ดําเนินการทดลองดังน้ี 
   1.  ใหนักเรียน เรียนดวยหนังสอือานประกอบ เรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
จากวัดในกรุงเทพมหานคร  
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   2.  ในขณะทีนั่กเรียน นักเรียน เรียนดวยหนังสืออานประกอบ เรื่องภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร จนจบแตละหนวย  นักเรียนจะทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียน จากน้ันนําผลแบบฝกหัดมาตรวจใหคะแนนแลวคาเฉลี่ย 
   3.  เม่ือนักเรียน เรียนจบในแตละหนวย  ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนครบ   
ทุกหนวยแลว ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังเรยีน จากน้ันนําผลจากการทําแบบทดสอบหลงัเรยีน 
มาตรวจใหคะแนน  แลวหาคาเฉลี่ย 
   4.  นําผลจากการทาํแบบฝกหัดระหวางเรียนและคาเฉลี่ยทีไ่ดจากแบบทดสอบ
หลังเรียนมาวเิคราะหเพ่ือประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบ เรือ่ง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
จากวัดในกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ 80/80 ดังน้ี   
    80 ตัวแรก คอื คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
เรียนถูกตองคดิเปนรอยละ 80 
    80 ตัวหลัง คือ คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
ถูกตองคดิเปนรอยละ 80 
   5.  ขั้นทดลอง (Try-out) ผูวจัิยนําหนังสืออานประกอบ เร่ืองภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนังจากวัดในกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ปรับปรุงแลว ไปใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หอง จํานวน 32 คน ที่เปนกลุมตวัอยางจริง 
 
การสรางแบบทดสอบ   
 ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนปรนัยเลือกตอบ 4 ตวัเลอืก ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการสรางขึ้นตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1  ศึกษาวธิกีารสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย   
จากเอกสารการสรางแบบทดสอบของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 
  1.2  ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตามหลักสตูร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.3  วิเคราะหเน้ือหา และ วตัถุประสงค เชิงพฤติกรรม ของบทเรียน ที่ใชในการ
ทดลอง เพ่ือนํามาเขียนแบบทดสอบ 
 2. ข้ันสราง 
  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิเ์ปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ มีคําตอบทีถู่กตองเพียงคําตอบเดียว แบบทดสอบแบงออกเปน 2 ชุด ไดแก 
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  ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน จํานวน 40 ขอ 
  ชุดที่ 2 แบบประเมินผลหลังการเรียนดวยหนังสืออานประกอบ แตละหนวยทั้ง         
8 หนวย ๆ ละ 5 ขอ รวม 40 ขอ 
  โดยสรางใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและครอบคลุมเน้ือหาในแตละหนวยของ
หนังสืออานประกอบ โดยแบงเปน 8 หนวย   
  หนวยที่ 1 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง รามเกียรติ์  
    วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  หนวยที่ 2 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ภาพจิตรกรรม 12 ภาษา 
    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  หนวยที่ 3 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พระราชพิธี 12 เดือน  
    วัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม 
  หนวยที่ 4 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ปริศนาธรรม  
    วัดบวรนเิวศวหิาร 
  หนวยที่ 5 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ศรีธนญชัย วัดปทุมวนาราม 
  หนวยที่ 6 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงั เรื่อง อิเหนา วัดโสมนัสวิหาร 
  หนวยที่ 7 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ธุดงควัตร 13 ขอ  
                    วัดมกุฏกษตัรยิาราม 
  หนวยที่ 8 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พุทธประวัต ิ
    และทศชาตชิาดก วัดบางขุนเทียนใน 
 
การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 
 1. นําแบบทดสอบทีส่รางตรวจหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ
ความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทยจํานวน 
3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชดัชนีความสอดคลองที่มีระดับ
การประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี  
  ใหคะแนน +1   ถาแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  ใหคะแนน  0    ถาไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  ใหคะแนน -1    ถาแนใจความขอสอบนั้นวัดไมตรงตามจุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 จากน้ันนําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) โดยใช
สูตรของ โรวิเนลลี และ แฮมเบลตัน (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; อางอิงจาก 
Rowinelli; & Hambleton. 1977) การพิจารณาคา IOC ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง 0.67 – 1.00 จํานวน 40 ขอ  
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 2. นําแบบทดสอบทีป่รับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (try out) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ  
 3. นําแบบทดสอบที่นักเรียนทาํแลวมาตรวจใหคะแนน ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนนขอที่
ตอบผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (P) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอโดยใชโปรแกรม SPSS คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย
ระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป สวนขอที่ไมถึงเกณฑใหตดัออก เลือก
ขอสอบที่ใชไดและตองปรับปรุง 
 4. คัดเลือกขอสอบ หนวยที่ 1- 8 หนวยละ 5 ขอ จํานวน 40  
 5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่ตั้งไว 40 ขอ มาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.71 (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใชสตูร KR-20 ของดูเคอร ริชารสัน (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ 2538: 168; อางอิงจาก Kuder Richardson 20) 
 6. นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว เปนแบบทดสอบฉบับจริงชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 ขอ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลองสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบเปนกลุม
เดียวทดสอบกอนและหลัง อาน (Randomized One Group Pretest – Posttest Design) (พวงรัตน 
ทวีรัตน. 2543: 60 – 61) มีแบบแผนดังน้ี 
 
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง Randomized One Group Pretest – Posttest Design  
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

 
 เม่ือ  E แทน  กลุมทดลอง 

  T1  แทน  การทดสอบกอนทําการสอนดวยหนังสืออานประกอบรายวิชา 
    ภาษาไทย เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
  X แทน  การทําการสอนดวยหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เร่ือง
    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
  T2

 แทน  การทดสอบหลังทําการสอนดวยหนังสืออานประกอบรายวิชา 
    ภาษาไทย เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 



 55 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยทําการทดลองใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน  
18 ชั่วโมง โดยใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 4 ชั่วโมง ทั้งน้ีรวมเวลาทีใ่ชในการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยนําแบบทดลอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดสอบกอนเรียนกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง ใชเวลาในการทดสอบ 50 นาที แลวบันทกึผลการทดลองการสอบไวเปนคะแนน
ทดสอบกอนเรียน เพ่ือใชเปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
 2.  ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตวัอยางจํานวน 32  คน  เรียนดวยหนังสืออานประกอบรายวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร วันละ 1 หนวย เริ่มจาก
หนวยที่ 1 จนถึงหนวยที่ 8 และใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกหนวย แลวนําผลการ
ทดสอบมาตรวจ โดยใหคะแนนตามเกณฑ ดังน้ี ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน และขอที่ตอบผิดหรือ
ตอบไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน แลวนําคะแนนทีไ่ดมาหาประสิทธิ์ภาพของ
หนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
 3.  หลังจากสอนจนครบเน้ือหาท่ีกําหนดแลว นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
มาทดสอบหลังเรียน เพ่ือวัดความสามารถทางการเรียนของนักเรียน ใชเวลาในการทดสอบ 50 นาที 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง ทั้งน้ีรวมเวลาที่ใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 
 4.  ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ที่นักเรียนไดทาํการทดสอบหลังเรยีนดวย
หนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร แลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน มาทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยหนังสืออานประกอบแลวนําคะแนนที่ไดไป
วิเคราะหทางสถิติเพ่ือหาสมมติฐานตอไป 
   

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  หาคาสถิติพ้ืนฐาน 
 2.  หาคาสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
 
 1.  สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     1.1  หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2540: 137) โดยคํานวณจากสูตร 
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   x  = 
N
∑ X

 

 

  เม่ือ  x    แทน   คาเฉลี่ยของคะแนน 
    ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N  แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
 
  1.2  หาคาแปรปรวนของแบบทดสอบ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2530: 142) โดยคํานวณจาก
สูตร 
 

   s2
= 

( )
( )1-NN

N 22∑ ∑− XX  

 

  เม่ือ  s2
 แทน  คาแปรปรวนของคะแนน 

          ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
             ∑ X 2  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
   N  แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
 2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  หาคาความตรง (Validity) โดยทําการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคการเรียนรูกับหนงัสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ของหนังสืออานประ กอบรายวิชาภาษาไทย เรื่องยอนรอยนิราศภูเขาทอง โดยใชดัชนี ความ
สอดคลอง (ณัฏฐพงษ เจริญพิทย. 2542: 235) จากสูตร 
   

   IOC  = 
N

R∑  

 
  เม่ือ   IOC   แทน  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
   ∑R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     เน้ือหาทั้งหมด 
   N        แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  2.2  หาความยากงาย (Difficulty Index : P) และคาอํานาจจําแนก(Discrimination 
Index : R) ของแบบทดสอบโดยใชการวิเคราะหขอสอบในรายขอ (ItemAnalysis) ณัฏฐพงษ 
เจริญพิทย. 2542: 215) โดยคํานวณจากสูตร 
  

    P = 
N
R  

 
  เม่ือ   P    แทน  คาความยากงายของคําถามแตละขอ 
   R     แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
   N      แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูกทั้งหมด 
  
  คาอํานาจจําแนก 
 

    

2
Nr RR LH −=  

   
  เม่ือ  r  แทน  อํานาจจําแนก 
   RH   แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
   RL  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําถูกในกลุมออน 

   R        แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและออน 
 
  2.3  การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ยอนรอยนิราศภูเขาทอง แบบคเูดอร ริชารดสัน สูตรที ่20 (Kuder-Richardson 20 หรือ K-R 
20) (ลวน สายยศ. 2538: 197 – 198) โดยคํานวณจากสูตร ดังน้ี 
 

   สูตร    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

sr
t

tt

pq
n

n
21

1
 

 
  เม่ือ    rtt    แทน   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
                   n  แทน  จํานวนขอ 
   p  แทน  สัดสวนผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด 
   q         แทน  สัดสวนผูตอบผิดตอผูเขาสอบทั้งหมด 
   s2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 
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  2.4  หาประสิทธิภาพของหนังสือตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร  EE 21  เพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิาน (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 294 – 295) 
  80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทัง้หมดทําแบบฝกหัดใน
ระหวางเรียนถูกคิดเปน รอยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทัง้หมดทําทดสอบหลังเรียน
ถูก คิดเปนรอยละ 80 
  สูตรที่ 1 
 

    1001 ×=

∑

A
N

X

E  

 
 เม่ือ   E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดในหนังสืออานเพ่ิมเติมคิด
     เปนรอยละจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
  ∑ X  แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียน 
  A   แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
  N  แทน  จํานวนผูเรียน 
 
  สูตรที่ 2 
 

    1002 ×=

∑

B
N

F

E  

 

 เม่ือ   E2      แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ 
    หลังเรียน 
   ∑F   แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

   B       แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
   N     แทน  จํานวนผูเรียน 
 
 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  
      สถิติทีใ่ชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน กอนและหลังการอานหนังสืออาน
ประกอบ เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใชสูตรการ
ทดสอบแบบ  t – test Dependent (ลวน สายยศ. 2538: 104) 
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    ( )
1

22

−

=
∑ ∑
∑

N
N

D
t

DD
 

  
 
 เม่ือ   t   แทน  คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
  D    แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   N    แทน  จํานวนคู 
  ∑ D         แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน 
      รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 
      กอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 
           ∑D2    แทน  ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทยีบกัน 
     เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 
     กอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 
 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบ
สาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงไดกําหนด
สัญญาลักษณทางสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูลและลาํดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังตอไปน้ี 
  

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไวดังน้ี 
 
     N  แทน จํานวนนักเรียน 
      E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝก  
    คิดเปนรอยละจากการทําแบบฝก 
  E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละจากการ 
    ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
    X  แทน  คาเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบ 
   SD  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑D  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและ 
     หลังเรียน 
   ∑ 2D แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและ 
     หลังเรียนยกกาํลังสอง 
   t  แทน คาสถิตทิี่ใชทดสอบสมมติฐานดวยคะแนนที 
   p  แทน คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 
   * แทน คาระดับนัยสาํคัญของการทดสอบ 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออาน
เพ่ิมเติมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร มีลําดับการนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอนดังน้ี 
 1.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร ที่สรางขึน้ตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.  การวเิคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 
กอนและหลังเรยีนดวยหนังสอือานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวดัในกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร ที่สรางขึ้นตามเกณฑประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
  เม่ือผลการวิจัยสิ้นสุดลงผูวจัิยไดนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสือ
อานเพ่ิมเติม (E1 / E2) ไดผลดังแสดงในตาราง 2 
 
 
ตาราง 2 ผลการหาประสิทธภิาพของหนังสืออานประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย  
 เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ 80/80 
 

แบบทดสอบระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1 / E2 

40 31.13 80.32 20 15.81 81.61 80.32/81.61 

 
 จากตาราง 2 พบวาประสิทธิภาพหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทยเรื่อง ภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุม
วนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80.32/81.61 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอน
และหลังการดวยหนังสืออานประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย เรือ่ง ภาพวาดจิตรกรรม ฝาผนัง
จากวัดในกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังตาราง 3  
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 กอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง  
 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการ
ทดลอง N  X  SD  ∑D  ∑ 2D  t  p  

กอนเรียน 32 16.00 2.59 
595 11167 57.50* .00 

หลังเรียน 32 34.59 1.58 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสืออานประกอบ
รายวิชาภาษาไทยเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2552 จํานวน 32 คน มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
     
 
 

 
 
 
 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไว ดังน้ี 
 1.  เพ่ือพัฒนาหนังสืออานประกอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปุทมวัน กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบที่สรางขึ้นตามเกณฑประสิทธภิาพ 
80/80 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
กอนและหลังเรียนดวยหนังสืออานประกอบ เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนโดยการอานหนังสืออานประกอบรายวชิา
ภาษาไทย เรือ่ง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ไดแก นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ภาคที่ 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 63 คน 
 กลุมตวัอยาง ที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภาคที่ 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน   
1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน  32  คนโดยใชวธิีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
   ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2552 ใชเวลาในการทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมเปน 
18 คาบ 
 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ หนังสืออานประกอบเรือ่ง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจาก
วัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน   8 ชุด 
ดังน้ี 
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 หนวยที่ 1    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง รามเกียรติ์  
                   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 หนวยที่ 2     ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ภาพจิตรกรรม 12 ภาษา 
                    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 หนวยที่ 3    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พระราชพิธี 12 เดือน  
                   วัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม 
 หนวยที่ 4    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ปริศนาธรรม  
   วัดบวรนเิวศวหิาร 
 หนวยที่ 5    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เร่ือง ศรีธนญชัย วัดปทุมวนาราม 
 หนวยที่ 6    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง อิเหนา วัดโสมนัสวิหาร 
 หนวยที่ 7    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ธุดงควัตร 13 ขอ  
                   วัดมกุฏกษตัรยิาราม 
 หนวยที่ 8    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พุทธประวัติและทศชาติชาดก  
   วัดบางขุนเทยีนใน 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1.  หนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวดัใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยเนื้อหา 8 หนวย  
             2.  แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร เปนปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
  3.  แบบทดสอบประเมินผลกอนและหลงัการเรียนดวยหนังสืออานประกอบ เรื่อง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรม  
ฝาผนังจากวดัในกรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝก ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชระยะเวลา 
จํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ ในภาคเรียนที่ 2 ดังน้ี 
 
การสรางหนังสืออานประกอบเร่ืองภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร
ข้ันตอนในการสรางหนังสืออานประกอบ  
 การสรางหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
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 1.  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ และ
มาตร ฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คูมือการจัดการเรียนรูภาษาไทยและหลกัสูตร
สถาน ศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับวตัถุประสงค เน้ือหาที่ใช
ในการเรียนสอน 
 2.  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ กับหลักการสรางหนังสืออานประกอบ
ขั้นตอนการทาํหนังสือสําหรับเด็ก พัฒนาการและความสนใจในการอานหนังสือเด็ก รวมถึงการ
ประเมินคุณคาของหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัด
ในกรุงเทพมหานคร  
 3.  ศึกษาเก่ียวกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ที่ไดมาจากการศึกษาคนควาขอมูล เพ่ือที่จะ
นํามาใชในการสรางหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัด
ในกรุงเทพมหานคร  
 4.  เขียนนยิามปฏิบตัิการของ การพัฒนาหนังสืออานประกอบเร่ือง ภาพวาดจติรกรรมฝา
ผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ การพัฒนาหนังสืออานประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร เปนหนังสืออานประกอบ ทีมี่เน้ือหาเก่ียวกับ 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 8 หนวย ที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง และชวยสงเสริมทักษะการอานของผูเรียนใหมีพัฒนาการดีขึ้น ซ่ึงแตละ
หนวยมีองค ประกอบดังนี้ คํานํา การใชแบบฝกทักษะ แบบฝกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน โดยมี
หลักในการกําหนดกรอบเน้ือหา เพ่ือพัฒนาเปนหนังสืออานประกอบดังน้ี 
  1.  สอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู 
  2.  เน้ือหาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน 
  3.  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
  4.  เน้ือหาเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน 
  5.  เน้ือหามีความถูกตองไมขัดกับหลักศลีธรรม 
         5.  นํากรอบเนื้อหาที่กําหนด มาพัฒนาหนังสืออานประกอบสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 หนวย ใชเวลาในการเรียนชุดละ  
2 คาบ ดังน้ี 
 หนวยที่ 1    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง รามเกียรติ์  
                   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 หนวยที่ 2     ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ภาพจิตรกรรม 12 ภาษา 
                    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 หนวยที่ 3    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พระราชพิธี 12 เดือน  
                   วัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม 
 หนวยที่ 4    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ปริศนาธรรม  
   วัดบวรนเิวศวหิาร 
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 หนวยที่ 5    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ศรีธนญชัย วัดปทุมวนาราม 
 หนวยที่ 6    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง อิเหนา วัดโสมนัสวิหาร 
 หนวยที่ 7    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ธุดงควัตร 13 ขอ  
                   วัดมกุฏกษตัรยิาราม 
 หนวยที่ 8    ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พุทธประวัติและทศชาติชาดก  
   วัดบางขุนเทยีนใน 
 โดยแตละหนวยมีความเหมาะสมของเน้ือหา  
 6.  สรางหนังสืออานประกอบเรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร โดยมี
เน้ือหาและแบบฝกหัดที่เริ่มจากเนื้อหาและกิจกรรมที่งายไปหายาก 
 7.  นําหนังสืออานประกอบเรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร ที่
ไดสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมดานเน้ือหา และ
นําไปปรับปรงุแกไขตามคําแนะนํา 
 8.  นําหนังสืออานประกอบเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมดานเน้ือหา และ
นําไปปรับปรงุแกไขตามคําแนะนํา 
 9.  นําหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร ที่ไดปรับปรุงแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือประเมินความถูกตอง
ดานเน้ือหา รูปเลม วตัถุประสงค และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพประกอบ 
การใชภาษาในแบบฝกทักษะ คุณคาและประโยชนที่ไดรับโดยใชแบบประเมิน และนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไขหนังสืออานประกอบ 
 
วิธีการหาคุณภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติม 
 การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
ผูวิจัยไดทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียน
วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการทดลอง ดังตอไปน้ี 
 
การทดลองครั้งที่ 1 ข้ันทดลองรายบคุคล 
 ผูวิจัยไดนําหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทยเรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง จาก
วัดในกรุงเทพมหานคร ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดปทุมวนาราม ทีไมเคยเรยีนเน้ือหาน้ีมากอน จํานวน 3 คน เพ่ือหาขอบกพรองของหนังสืออาน
ประกอบในดานตางๆ โดยบนัทึก และสังเกตพฤติกรรมในขณะทดลอง และสัมภาษณ ถึงปญหาในการ
เรียน ซ่ึงผูวิจัยพบวายังมีปญหาและสิ่งทีต่องปรับปรุงแกไข ดังน้ี 
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 1.  ภาพของหนังสืออานประกอบขยายใหญเกินไปและยงัไมสมบรูณ ผูวิจัยไดปรับปรงุ
แกไขใหภาพมีขนาดพอดีกับเนื้อหาและเหมาะสมดี 
 2.  เน้ือหาของหนังสืออานประกอบบางตอนไมชัดเจนไมตรงกับภาพ และมีคําผิดอยูบาง 
ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแกไขเสร็จสมบรูณดี หลังจากน้ัน ผูวิจัยไดนําหนังสืออานประกอบ
รายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ไปทําการปรับปรุงแกไข 
 
 การทดลองครั้งที่ 2 ข้ันทดลองกลุมเลก็ 
 ผูวิจัยไดนําหนังสืออานประกอบท่ีไดทําการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับกลุมตวัอยาง  
ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 คน โดยใหผูเรียนเร่ิมทําแบบทดสอบกอนเรียน 
แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ผูวจัิยไดรวบรวมขอมูลที่เปนขอบกพรอง และ
ปญหาตางๆ ในขณะทดลอง การสังเกตขณะเรียน และการสัมภาษณนักเรียนปญหาท่ีพบ และสิ่งที่
ตองปรับปรุงมี ดังน้ี 
 1. ในแบบทดสอบมีคําถามบางขอมีเน้ือหาไมชัดเจน ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลว 
 2.  แบบทดสอบบางขอยาวเกินไป การเรียงลําดับของคําตอบไมถูกตองผูวิจัยไดทําการ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว หลังจากน้ัน ผูวิจัยไดนําหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เร่ือง
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 
การทดลองครั้งที่ 3 
 ผูวิจัยไดนําหนังสืออานประกอบที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวครั้งที ่2 ไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางจริงซ่ึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ที่ไมเคยเรียนเนื้อหาน้ี
มากอน จํานวน 32 คนเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและหาประสทิธิภาพของหนังสืออานประกอบ โดยให
ผูเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรยีน แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบตามเกณฑ 80/80   
 
ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย 
หนังสืออานเพ่ิมเติม 
  1.  ศึกษาวธิีการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารคําสอน การสรางแบบทดสอบของ       
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525) 
 2.  วิเคราะหเน้ือหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนทีใ่ชในการทดลอง เพ่ือ
นํามาเขียนแบบทดสอบ 
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 3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนจํานวน 40 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัยชนดิ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถกูตองเพียงคําตอบเดียว เกณฑการใหคะแนนขอที่ตอบถกูให 1 
คะแนน ขอทีต่อบผิด ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน 
 4.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถกูตอง
จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไข 
  
ข้ันตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.  นําแบบทดสอบที่สรางตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของคําถาม 
และความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนน โดยผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทย
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชดัชนีความ
สอดคลองที่มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังน้ี  
    ใหคะแนน +1  ถาแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
    ใหคะแนน  0 ถาไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
    ใหคะแนน -1  ถาแนใจความขอสอบนั้นวัดไมตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 จากน้ันนําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) 
โดยใชสูตรของ โรวิเนลล ีและ แฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; 
อางอิงจาก Rowinelli; & Hambleton. 1977) การพิจารณาคา IOC ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคา
ดัชนีความสอดคลอง 0.5 ขึ้นไป ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาเฉลี่ย 0.67 – 1.00 จํานวน 
50 ขอ  
 2.  นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกไวจํานวน 50 ขอไปทดสอบ (Try Out) กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหา
คุณภาพของแบบทดสอบ     
 3.  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว ตรวจใหคะแนนและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาวา ขอสอบตรงกบัผลการเรยีนรูทีค่าดหวังทีต่ั้งไวหรือไม ขอทีต่อบถูกให 1 คะแนน และขอที่ตอบ
ผิดหรือตอบไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตวัเลอืก ให 0 คะแนน และนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความ
ยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27 % ของจุง เตห ฟาน (Fan. 
1952: 3 – 32) คัดเลือกขอสอบที่เหมาะสมดวยเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 
    ดัชนีความยากงาย (p) ควรจะมีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.80 
    ดัชนีอํานาจจําแนก (r) ควรจะมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  
 ซ่ึงผูวิจัยคัดเลอืกแบบทดสอบขอที่มีคา p อยูระหวาง 0.20 – 0.80 และคา r ตั้งแต 0.20 
ขึ้นไป จํานวน 40 ขอ 
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 4.  นําแบบทดสอบที่ไดเลือกไวจํานวน 40 ขอ ไปคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ ดูเคอร ริชารสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ 
2538: 168; อางอิงจาก Kuder Richardson 20) ซ่ึงไดระดับความเชือ่ม่ันที่ 0.71 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  หาคาสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบ คือ คาคะแนนเฉลีย่และคาแปรปรวน 
 2.  หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
 3.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกหัดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 4.  ตรวจสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยใช t-test แบบ Dependent Sample 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการพัฒนา และหาประสทิธิภาพหนังสืออานประกอบรายวชิาภาษาไทย เรื่อง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 สรุป
ผลได ดังน้ี 
  1.  การพัฒนาหนังสืออานประกอบรายวชิาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
จากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไว พบวาเปน 80.32/81.61 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานประกอบ
รายวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัย ดังน้ี 
 1.  การพัฒนาหนังสืออานประกอบรายวชิาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
จากวัดในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม   
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพเทากับ 80.32/81.61 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 
ทั้งนี้เปนผลเนือ่งจาก การจัดการเรียนการสอนโดยใชหนังสืออานประกอบเร่ืองภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนังจากวัดในกรุงเทพมหานครมีเน้ือหาแปลกใหมที่ขยายความรู ความเขาใจ โดยการดําเนินเนื้อ
เร่ืองทีใ่ชตวัการตูนเลาเรื่องราวในแบบปุจฉา วิสัชชนา ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู จาก
กิจกรรมถามตอบจนเกิดความเขาใจในเนื้อหา ขยายประสบการณเร่ืองประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ไดแก
ความรูเก่ียวกับเรื่องพระราชพิธี 12 เดือน จากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหา
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สีมาราม เรื่องการธุดงควตัรจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดมกุฏกษตัริยาราม ฯลฯ และจากการ
ทําแบบฝกทักษะทบทวนความรูบอยๆ ทําใหนักเรียนมีความเขาใจทีถู่กตอง จดจําเน้ือหาไดแมนยํา 
ทําใหนักเรียนเกิดความอยากรู อยากเห็นเรื่องตางๆ ซ่ึงเปนเรื่องใกลตัว จึงทําใหหนังสืออาน
ประกอบที่ผูวจัิยสรางขึ้นมีคณุภาพตามเกณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของ นุจรินทร ถิ่นทัพไทย (2547: 
บทคัดยอ) ที่สรางหนังสืออานเพิ่มเติมเร่ือง “เห็ดในระบบนิเวศของปาสะแกราช” สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 83.91/84.83 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมที่สรางขึ้นสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคลองกับงานวิจัย กิตตยิา กิตติมงคล (2551: 82) ที่ไดพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ประเพณีไทย สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนานนาชาติฮารโรว 
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 86.10/85.80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังการเรียนดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติยา รัศมีแจม (2549: 53) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห จากหนังสือพิมพรายวัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ผลการวิจัยพบวา แบบ
ฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห มีประสิทธภิาพ 80.03/80.40 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
ดังน้ันจึงทําใหหนังสืออานประกอบรายวชิาภาษาไทย เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดใน
กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอยูในระดับดี มีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชในการเรียนการ
สอนได 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่เรียน
ดวยหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนและหลังการเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งน้ีเปนผลจากหนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เร่ือง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร มีสํานวนภาษาที่กระชับ อานเขาใจงาย 
การใชวิธีการโตตอบส้ันๆ ของตัวละครทําใหนักเรียนสนใจอานและเขาใจเน้ือหาเปนอยางยิ่ง 
นักเรียนไดรับความเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาอีกทั้งยังไดความรูเก่ียวกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
จากวัดในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียน 
 การสอนที่มีแบบประเมินผลหลังการเรียนทันทีทําใหนักเรียนไดทราบผลการพัฒนาการเรียนของ
ตนเอง ถึงแมวาบางคนมีโอกาสเปดดูเฉลยกอนซ่ึงไมถูกตอง ผูวิจัยจึงชี้แจงถึงประโยชน และโทษ
ของความไมซ่ือสัตยซ่ึงนักเรียนก็รับฟงและปฏบิัตติาม นอกจากนี้หนังสืออานประกอบเรื่อง
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานครไดผานการปรับปรุงแกไขและประเมินคณุภาพ
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ในดานเน้ือหา ภาษาที่ใช การจัดรูปเลมและการพิมพ การใช
ภาพประกอบ คุณคาและประโยชนที่ไดรับ ทั้งน้ีผลการประเมินจึงอยูในระดับดี และในขณะ
ดําเนินกิจกรรมนักเรียนและครูชวยกันอภิปรายสาระสรปุแนวคิดคานิยมที่มีอยูในเนื้อหาแตละเรื่อง
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นักเรียนจึงเกิดการเรียนที่คงทนดังน้ัน เม่ือนักเรียนไดอานหนังสืออานประกอบที่ผูวิจัยสรางขึน้ 
จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังการเรียนสูงขึ้นกวากอนการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กิตสุภา เจริญพร (2544: บทคัดยอ) พบวา หนังสืออานเพิ่มเติมที่ผานการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑดีมาก จะชวยใหผูอานมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชณัฐดา ฤทธิ์แดง (2542: บทคัดยอ) ที่ไดสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม
เร่ืองประเพณีทองถิ่นสมุทปราการ และ นวเนตร สังสมบูรณ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศกึษาพัฒนา
และทดลองใชหนังสืออานเพ่ิมเติมวชิาภาษาไทย เรื่องเกรด็ความรูคูเมืองสระบุรี สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมทดลองหลังการอานหนังสือ
เพ่ิมเติมสูงกวากอนการอานหนังสือเพ่ิมเติม จากเหตผุลดังกลาวขางตน ทําใหนักเรียนที่อาน
หนังสืออานประกอบวิชาภาษาไทย เร่ือง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  การพัฒนาหนังสืออานประกอบควรเลือกเนื้อหาที่ขยายประสบการณการเรียนรูจากสาระ
ที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษาแตละดับชั้น 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรมีการพัฒนาหนังสืออานประกอบวชิาภาษาไทยเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานและ
พัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหทุกระดับชั้น  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
 
ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน  รุงเรืองธรรม  อาจารยพิเศษระดับมหาบัณฑิตคณะ 
       ศึกษาศาสตรภาควิชาหลักสูตร 

และการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

พระมหาพิชิต สุวิชิโต    ครูพระสอนปริยัติธรรม วัดปทุมวนาราม 
 
อาจารยสมาน สมจิตร    อาจารยโรงเรียนวัดปทุมวนาราม 
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ภาคผนวก ข 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเรื่อง ภาพวาด

จิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  X หนาคําตอบที่ถูกตองมากที่สุดเพียงขอเดียวลงใน
กระดาษคําตอบ 
 
๑.  ขอใดมิใชสมญานามของทศกัณฐ   
    ก.  ทศรถ 

     ข.  ทศเศียร  
     ค.  ทศพักตร 
    ง.  ทาวยี่สิบกร 
๒.  ทาวทศรถ เปนกษตัริยครองกรุงนครใด 
    ก.  กรุงอโยธยา 
    ข.  กรุงธนบุรี 
   ค.  กรุงลงกา 
 ง.   กรุงเทวทหะ 
๓. ขอความนี้หมายถึงใคร “หาวเปนดาวเดือนทินกร เขจรสวางเวหา”  

    ก.  สุครีพ 

     ข.  ไมยราพ 

     ค.  หนุมาน 

    ง.  มัจฉานุ 
 ๔. ตอนจบของเรื่องรามเกียรติ์ใหขอคิดในเรื่องใดมากที่สุด  

    ก.  สงครามนํามาซ่ึงความสูญเสีย  
    ข.  คนเราเกิดมาแลวตองตายทุกคน  
     ค.  ใหทุกขแกทานทุกขน้ันถึงตัว  
     ง.  ผูชนะอยูรอด ผูแพตาย 
๕. ภาพจิตรกรรม 12  ภาษา  เขียนขึ้นในรัชกาลใด 

ก. รัชกาลที่  2 
ข. รัชกาลที่  3 
ค. รัชกาลที่  4 
ง. รัชกาลที่  5 
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๖.  ภาพจิตรกรรมตางๆ ทีเ่ขียนขึ้นนิยมจารึกไวในสถานที่ใด 
ก. ศาลาวัด 
ข. พระอุโบสถ 
ค. กุฏิวัด 
ง. ศาลาการเปรยีญ 

๗.  วัดโพธิ์   มีชื่อทางราชการวาอยางไร 
ก. วัดบวรนเิวศวหิาร 
ข. วัดพระศรีมหาโพธิ์ 
ค. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๘.  ประเพณีทําขวัญขาวจัดขึ้นเพ่ือจุดประสงคใด 
        ก.  เพ่ือใหขาวมีราคาสูงขึ้น  
          ข.  เพ่ือไมใหเกิดฝนแลง 
          ค.  เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมนา  
          ง.  เพ่ือใหขาวในนางอกงามอุดมสมบูรณ 
๙.  เทศกาลหรือประเพณีใดไมเก่ียวกับเทศกาลเขาพรรษา 
       ก. ตักบาตรเทโว 

ข. ตักบาตรดอกไม  
ค. แหเทียนพรรษา  

       ง. ถวายผาอาบน้ําฝน  
๑๐.  ภาพพระราชพิธีเลี้ยงพระตรุษจีน เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด  

ก. รัชกาลที่ 3 
ข. รัชกาลที่ 4 
ค. รัชกาลที่ 5 
ง. รัชกาลที่ 6  

๑๑.  วันเนาว ในเทศกาลสงกรานตตรงกับวันอะไร  
ก. 12  เมษายน 
ข. 13  เมษายน 
ค. 14  เมษายน 

 ง. 15  เมษายน 
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๑๒.  วันสําคญัทางพระพุทธศาสนาวันใดไมมีการเวียนเทียน  
ก. วันวิสาขบูชา  
ข. วันมาฆบชูา  
ค. วันอาสาฬหบชูา  
ง. วันอัฎฐมีบูชา 

๑๓.  ไลเรือเถลิงพิธตีรียัมพวาย  เปนพระราชพิธีที่จัดขึ้นในเดือนใด  
ก. เดือนอาย 
ข. เดือนยี่ 
ค. เดือนสาม 

   ง. เดือนสี่       
๑๔.  ธัญเทาะห  มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. พิธีจรดพระนังคัล 
ข. พิธีบูชาพระพุทธเจา 
ค. พิธีลอยบาปของพราหมณ 
ง. พิธีเผาขาวเพ่ือการเส่ียงทาย 

๑๕.  พระราชพิธีพืชมงคลจัดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลใด 
ก. รัชกาลที่  1 
ข. รัชกาลที่  2 
ค. รัชกาลที่  3 
ง.   รัชกาลที่  4 

๑๖.  วันวิสาขบูชา มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. กําเนิดพระไตรครบองคสาม 
ข. พระพุทธเจาออกผนวช 
ค. พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข 
ง. พระพุทธเจาประสูติ  ตรัสรู  ปรินิพพาน 

๑๗.  พระราชพิธีตลุาภาร  มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. พิธีบําเพ็ญทาน 
ข. พิธีจรดพระนังคัล 
ค. พิธีพืชมงคล 
ง. พิธีไหวครู 
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๑๘. อิเหนาอภิเษกสมรสกบัใครเปนคนแรก 
ก. นางจินตะหรา 
ข. นางบุษบา 
ค. นางสีดา 
ง.   นางวันทอง 

๑๙. เรื่องอิเหนาใหแงคิดอยางไรกับผูอาน 
   ก.  การไมปฏิบัตติามสัญญานํามาซ่ึงความวุนวาย 
  ข.  ความรักลูกในทางไมถูกตองนํามาซ่ึงความพินาศ 
    ค.  ผูที่มีกําลังและพรรคพวก ยอมไดรับชัยชนะในที่สุด 
          ง.  ผูที่ไดรับการยกยอง ตองเปนผูที่มีฝมือและสตปิญญา 
๒๐.  อิเหนาตอน "ศึกกะหมังกุหนิง"   มีมูลเหตุมาจากอะไร 

ก. ความรัก 
ข. ความโลภ 
ค. ความเห็นแกตัว 

ง. ความใฝสูงเกินศักด์ิ 
๒๑. "อิเหนา"  เปนบทพระราชนิพนธในรัชกาลที ่๒   ดําเนินเรื่องตามตนฉบับของใคร 

ก. รัชกาลที ่๑ 
ข.  เจาฟาหญิงกุณฑล 
ค.  เจาฟาหญิงมงกุฎ 

    ง.  พระเจากรุงธนบุรี 
๒๒. ขอใด มิใชลักษณะของ "ละครใน" 

  ก.  มีศิลปะรายรําออนชอย และขบัรองที่มีมโหรีประกอบ 
      ข.  มีบทโลดโผนตลกขบขันสลับ  เพ่ือไมใหคนเบื่อ 
      ค.  แสดงเฉพาะในเขตพระราชฐาน 
      ง.  มีหญิงแสดงลวน 

๒๓. อะไรคือจุดมุงหมายสําคัญในการพระราชนิพนธเร่ืองอิเหนา 
       ก.  เพ่ือความเพลิดเพลิน 
       ข.  เพ่ือใชเลนละครใน 
       ค.  เพ่ืออนุรักษวรรณคดีของชาต ิ
        ง.  เพ่ือปรับปรุงพระราชนิพนธอิเหนาในรชักาลที ่๑ 
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๒๔. วันสําคญัทางพระพุทธศาสนาวันใดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3  
ก. วันวิสาขบูชา  
ข. วันมาฆบชูา  
ค. วันอาสาฬหบชูา  
ง. วันอัฏฐมีบชูา 

๒๕. พระพุทธองคมีพระนามเดิมวาอะไร 
        ก.  สิทธัตถะ  
        ข.  สุทัตตะ 
       ค.  อนุรุทธะ  
        ง.  มหานามะ 
๒๖. ในเรื่องพระเจาทศชาต ิ พระเวสสันดรเปนชาติทีเ่ทาใด 

ก.   ชาติที่   5 
ข.   ชาติที่   7  
ค.   ชาติที่   9 

       ง.  ชาติที่  10 
๒๗. ในทศชาต ิชาติที่พระองคทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี น้ัน พระพุทธองคทรงเสวยพระชาติเปนใคร 
        ก.  พระมหาชนก  
       ข.  พระมโหสถบัณฑิต 
        ค.  พระสุวรรณสาม  
        ง.  พระเวสสันดร 
๒๘. ธุดงควตัรมีองคประกอบในการปฏบิตัิไวก่ีประการ 

ก. 11  ประการ 
ข. 12  ประการ 
ค. 13  ประการ 
ง. 14  ประการ 

๒๙. ธุดงควัตรมีประโยชนเก่ียวกับเรื่องใดนอยที่สุด 
ก. ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
ข. ประกอบอาชพีโดยบริสุทธิ ์
ค. บําบัดความทกุขของผูอ่ืน 
ง. มีศีล  สมาธิ  ปญญา 
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๓๐. อารัญญิกังธุดงค หมายถึงอะไร 
ก. ถือการอยูปาเปนวัตร 
ข. ถือการอยูบานเปนวตัร 
ค. ถือการฉันม้ือเดียวเปนวัตร 
ง. ถือการบิณฑบาตรเปนวตัร 

๓๑.พระสงฆที่ธุดงคไปตามปาเขา พํานักตามโคนตนไมและตามถ้ํา อานิสงคจากการปฏิบัตธิรรมทาํให
เกิดผลเปนเชนใด 

ก. สุข 
ข. สมถะ 
ค. สรณะ 
ง. ผูวิเศษ 

๓๒. มโหสถชาดก  มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. พระโพธิสัตวเทศนาปญจะโยคี 
ข. พระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี 
ค. พระโพธิสัตวเสวยพระชาต ิ
ง. พระโพธิสัตวแสดงภูมิปญญาในการทําศึก 

๓๓. พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนจันทกินนร  ถูกพระเจาพาราณสียิงจนสลบปางตาย  จาก
บทความในเรือ่งพุทธประวตัิผนังที่ 3 วัดบางขุนเทียนในใครเปนผูชวยชีวติพระโพธิสัตวในครั้งน้ี 

ก. เทวดา 
ข. สาวก 
ค. พระอินทร 
ง. พระเจาพรหมทัต 

๓๔.  บทความที่วา “  พระสงฆผูเขาไปบริโภคพระธรรม ” เปรียบเสมือนด่ัง............ควรเติม  
เน้ือความตามขอใดจึงจะเหมาะสม 

           ก.  ผึ้งบริโภคดอกไม 
           ข.   ผึ้งบริโภคนํ้าหวาน 
           ค.  แมลงบริโภคนํ้าหวาน 
           ง.   ผึ้งและแมลงบริโภคนํ้าหวาน 
๓๕. “ หมอยากําลังเยียวยาหมูชนผูมีพยาธิ ”  คําวาหมอยาหมายถึงบุคคลใด 
           ก.  พระสงฆ 
           ข.  พระพุทธเจา 
           ค.  หมอ 
           ง.  หมอแผนโบราณ 
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๓๖. จากภาพปริศนาธรรมชองที่ ๑ พยาธิ เปรียบเสมือนสิ่งใด 
             ก.  กิเลส 
             ข.  ตัณหา 
             ค.  เชื้อโรค 
             ง.  ตัวพยาธ ิ
๓๗. ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบวรนิเวศวหิารมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร 
 ก.   แสดงธรรม 
 ข. แสดงงานศิลปะ 
 ค. เก่ียวกับปริศนา 
 ง. แสดงความสามารถของจิตรกรไทย 
๓๘. ศรีธนญชัยมีนิสัยและลักษณะใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด 

ก. ฉลาด 
ข. เฉื่อยชา 
ค. ซ่ือสัตย 
ง.   ด้ือร้ัน 

๓๙. คําวา  จิตรกรรม ๑๒  ภาษาเปนคําไทยเดิมหมายถึงอะไร 
             ก.  ชาวไทย 
             ข.  ชาวตางชาต ิ
             ค.  ภาษาไทย 
             ง.  ภาษาตางประเทศ 
๔๐. การศึกษาภาพจิตรกรรม ๑๒ ภาษานักเรียนไดความรูในเรื่องใดมากที่สุด 

ก. ภาษาพูด 
ข. ภาษาเขียน 
ค. การฟง 

           ง.   การดู 
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ภาคผนวก ค 
- หนังสืออานประกอบรายวิชาภาษาไทย เร่ืองภาพวาดจิตรกรรม 

  ฝาผนังจากวดัในกรุงเทพมหานคร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
  ปที่ 3 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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หนังสืออานประกอบเร่ืองภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
จากวัดในกรุงเทพมหานครกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 

 
 
 

หนวยที่ ๑ 
เร่ืองรามเกียรติ ์จากวัดศรีรัตนศาสดาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
โดยพระมหาลําไพ เช้ือลี 
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คํานํา 
          หนังสืออานประกอบเรื่องภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในกรุงเทพมหานคร  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เรื่อง รามเกียรติ์
จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีจุดประสงคเพื่อไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์และ
เปนการสืบสานความรูเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์สําหรับนักเรียนและผูที่สนใจเปน
การสงเสริมการอานแสวงหาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน 
          หนังสืออานประกอบเลมนี้ประกอบดวย  วัตถุประสงคในการจัดทําหนังสืออาน
ประกอบ เนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมาและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง  เรื่องรามเกียรติ์ที่มี
อยูในวัดเปนการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิดตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์   
          หวังเปนอยางย่ิงวาหนังสืออานประกอบเลมนี้  จะเปนประโยชนแกนักเรียนและ
ผูที่สนใจ นําความรูมาใชอยางเปนประโยชนตอไป 

 
        

 พระมหาลําไพ    เช้ือลี 
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สารบัญ 
 

        เนื้อเรื่อง                                                                     หนา 
        คํานํา                                                                           - 
        สารบัญ                                                                        ๒ 

จุกกับหลวงตาพาเที่ยววัดโพธ์ิ        ๓                    
        วัดพระแกวขับขานสืบตํานานรามเกียรติ์                            ๔ 
 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์            ๑๑ 
        แบบฝกหัด                                                                   ๒๗ 
        เฉลยแบบฝกหดั                                                            ๒๘ 
       บรรณานุกรม                                                                 ๒๙ 
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ครับหลวงตา  แตหลวงตาตองเลา 
เรื่องรามเกยีรติ์วัดพระแกวใหจุก
ฟงดวยนะครับ 

จุกเอย อยูไหนมาตมน้ําชาให

หลวงตาหนอย 
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วัดพระแกวขับขาน สืบตํานานรามเกียรต์ิ 

 : วัดพระแกว หรือเรียกชื่อเตม็ ๆ วา “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” เปน
วัดท่ีสําคัญของ ประเทศไทยเราเปนอยางมากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
โปรดเกลา ฯ สรางข้ึนพรอมกับ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร เมื่อ พ.ศ. 2324 แลวเสร็จใน
ป 2327 

 

 : หลวงตาครับ วัดพระแกว สรางในสมัยรัชกาลที่ 1 หรือครบั 

 

  : ใชแลวจะ 



 95 

 : วัดพระแกวใชเวลาสรางกี่ปครับหลวงตา 

     
 

 : ออ รวมท้ังหมดใชเวลาในการสราง 2 ป ก็สรางเสร็จพอดี 

 : วัดพระแกวมีความ สําคัญอยางไรครับ หลวงตา 
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 : ดีแลวจุก ที่ถามหลวงตา เด๋ียวหลวงตาจะเลาใหฟง ตั้งใจฟงนะ วัดพระแกว
เปนวัดท่ีศักด์ิสิทธิ์ มีพระแกวมรกตที่สวยงาม ชาวไทยของเรามีความเชือ่วาพระแกว
มรกตเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ คูบานคูเมอืงมาชานานแลว และใชเปนสถานที่ประกอบพิธกีรรม
สําคัญๆ ตางๆ ทางพระพุทธศาสนาดวยนะ 

 

: หลวงตาครบั จุก อยากทราบวา พระแกวมรกตคืออะไรหรือครับ 
 

 : พระแกวมรกตก็คือพระพุทธรูปที่สวยงามนะสิจะเจาจุก แลวชาวพุทธมี
ความเชือ่วา มีความศักด์ิสิทธิ์และยังเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวพุทธ อกีดวย 

  



 97 

 : ออ เปนอยางนี้นี่เองหลวงตา กระผมเขาใจแลวครับหลวงตา 
จุก อยากทราบวา จริงๆ แลว พระแกวมรกต ยังมชีื่อเตม็ๆ อีกใชหรือเปลาครับ 

 

 : ใชแลวเจาจุก พระแกวมรกตยังมีชือ่เรียกอีกอยางหนึ่งวา พระพุทธมหามณี
รัตนปฏมิากรแกวมรกต ไดอัญเชิญมาจากเมอืงเวยีงจันทน ประเทศลาวเลยเชียวนะ 

 

 : วัดพระแกว ชวยสงเสริมความเปนไทยอยางไรครับหลวงตา 
 
   เกร็ดความรู : พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแกวมรกต 
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 : ชวยสงเสริมสิจะ จุก วัดพระแกวนอกจากจะเปนวัดท่ีศักด์ิสิทธิ์แลวรอบพระ
ระเบียง ก็ยังจะมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์อยางสวยงาม ไมวาใครก็ตามที่ไดเขามา
กราบนมัสการพระแกวมรกตหรือมาเที่ยววัดพระแกว กจ็ะตองมาดูภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง ที่สวยงามมากๆ 

 

 : ฟงหลวงตาเลาแลวจุกอยากจะไปเที่ยววัดพระแกวแลวสิครับ  
 ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องรามเกียรติ์ มีความเปนมายังไงครับหลวงตา 

 : ออ เรือ่งรามเกียรติ์มีที่มาจาก เรือ่ง รามยณะ ที่ฤาษีวาลมิกิชาวอินเดียแตง
ข้ึนเปนภาษาสันสกฤตเมื่อ ประมาณ 2,400 ปเศษมาแลว จกุเอย สําหรับเรื่องรามเกียรติ์
ของไทยนั้นมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา   
 
 
 
 

เกร็ดความรู : เร่ืองรามเกียรต์ิเปนเร่ือง รามยณะที่ฤาษีแตงขึ้นนะครับ 
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  : รอบพระระเบียงภาพทั้งหมดมีกี่หองครับหลวงตา  
1 ภาพ คือ 1 หองใชไหมครับหลวงตา 

 

 : มีทั้งหมด 178 หอง ใชแลวจุก  
1 ภาพคอื 1 หอง แสดงเหตุการณตางๆ กันออกไป 

 : ออ จุกเขาใจแลวครับหลวงตา หลวงตาชวยอธิบายภาพแตละหองใหจุก
ฟงหนอยไดไหมครับ 



 100

เกร็ดความรู : ภาพท้ังหมดมี 178 ภาพดวยกันนะครับ 

 

 : ไดสิเด๋ียวหลวงตาจะเลาเรื่องยอใหฟงกอน ตัง้ใจฟงนะจะไดเขาใจ 
        ทาวทศรถ เปนกษัตริยครองกรุงอโยธยา มีพระมเหสี ๓ องค คือ นางเกาสุริยา 
นางไกยเกษี และนางสมุทรเทวี วันหนึ่งทาวทศรถไปรบกับยักษ ชื่อ ปทูตทันต โดยนาง
ไกยเกษีตามเสด็จไปดวย  ขณะรบกัน ยักษแผลงศรไปถูกเพลารถของทาวทศรถหัก 
นางไกยเกษีรีบกระโดดลงจากรถ เอาแขนของนางสอดแทนเพลารถ  เมื่อทาวทศรถฆา
ยักษไดแลว ไดทรงทราบถึงความจงรักภักดีของนางไกยเกษี จึงประทานพรวา หากนาง
ปรารถนาสิ่งใด พระองคก็จะประทานให 
        ทาวทศรถ ครองราชสมบัติมานานหลายปแลว แตยังไมมีโอรส จึงทําพิธีกวนขาว
ทิพย กล่ินขาวทิพยหอมไปถึงกรุงลงกา  ทศกัณฐจึงใชนางยักษกากนาสูร มาขโมย นาง
แปลงรางเปนอีกา โฉบเอาขาวทิพยไปไดเพียงครึ่งกอน  ทศกัณฐนําขาวทิพยใหนาง
มณโฑผูเปนมเหสีกิน นางมณโฑจึงตั้งครรภและประสูติพระธิดาออกมา  แตขณะที่
ประสูตินั้นพระธิดารองวา"ผลาญราพณ" ข้ึนสามคร้ัง พิเภกและโหรอื่นๆ ทํานายวาเปน
กาลีบานกาลีเมือง ทศกัณฐจึงส่ังใหนําพระธิดาผูนั้นใสผอบลอยน้ําไป พระฤาษีชนกซึ่ง
เดิมเปนราชาแหงเมืองมิถิลาพบเขา ก็เก็บไปฝงดินฝากแมพระธรณีไว จนเวลาลวงไปถึง 
16 ป จึงไปขุดนางข้ึนมา แลวตั้งชื่อใหวาสีดา  แลวกลับไปครองเมืองมิถิลาเชนเดิม และ
ไดจัดพิธียกศรเพื่อหาคูครองใหนางสีดา  พระรามยกศรไดจึงไดอภิเษกกับนางสีดาและ
พานางกลับไปอยูที่กรุงอโยธยา 
        สวนขาวทิพยที่เหลือสามกอนครึ่ง ทาวทศรถแบงใหมเหสีทั้งสาม ซึ่งตอมานาง
ตั้งครรภ และใหกําเนิดโอรส คือ นางเกาสุริยาประสูติพระราม  นางไกยเกษีประสูติพระ
พรต  นางสมุทรเทวีประสูติพระลักษมณกับพระสัตรุด 
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 : ภาพนี้ใครตอสูกับใครครบั หลวงตา 
 

 : ภาพนี้เปนภาพพระนารายณแปลงกายเปนหมูเผือกสูกับหิรันตยักข ซึ่ง
มวนแผนดินหนีบไวจะ 

 
 

 
 

เกร็ดความรู : หิรันตยักษแสดงอิทธฤิทธิเ์ทีย่วมวนแผนดินสามทวปี คือ ชมพทูวปี 

อุดร และอมรโคยาน หนีบใสรักแรไปพิภพบาดาล รอนถงึพระนารายณตองเสด็จลง

ไปปราบและสังหารหิรันตยักษ 
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 : ภาพนี้คืออะไรครับ 

 : ออภาพนี้ เปนภาพพระนารายณบรรทมสินธุเหนือบัลลังกนาค 
บังเกิดดอกบัวผุดกลางทองมีพระกุมารอยูกลางดอกบัวจะ ตอมาจึงปรากฏมีให
เห็นตามปราสาทหินตางๆ ท่ีเรียกวา นารายณบรรทมสินธุไง ตามความเชื่อ
ของศาสนาฮินดู 

 
 

 
 
 



 103

 
 

 : แลวนี้ใครกันตัวสีเขียว ครบัหลวงตา 
 

 : นี้คือ  ยกัษนนทกเปนขารับใชพระอิศวร  
พระอิศวรโปรดใหนนทกเฝาอยูเชิงบันไดเขาไกรลาสคอยตกัน้ําลางเทา
ใหเหลาเทวดาทีม่าเฝาพระองค 
 
 

 
 

 



 104

 

 

 : ยักษนนทกมาเฝาใครกันหลวงตา 
 

 : ออนี้คือพระอิศวรไงจุก หลังจากรับใชพระอิศวรมานานถึงโกฏิป 
นนทกจึงมาขอพรจากพระอิศวร นนทกทูลขอนิ้วเพชร เมื่อช้ีถูกผูใดใหผูนั้นตาย 
พระอิศวรจึงประทานพรใหดังปรารถนา 
 

 : วิเศษจังเลยครับหลวงตา 
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 : นางฟามารายรําลอนนทกใชไหมครับ หลวงตา 
 

 : ใชแลวจุก พระนารายณแปลงกายมาหลอกลอเพื่อท่ีจะฆานนทก 
เพราะนนทกไดนิ้วเพชรไปแลว กลับนําไปใชในทางท่ีผิด ทําใหบนสวรรค
เดือดรอนกนัไปหมด เห็นไหมจุกไดของดีมาแลวนําไปใชในทางท่ีไมถูกไมควร
ทําใหจิตใจถูกครอบงาํ ดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง 

 

 : เขาใจแลวครับหลวงตา 
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 : ฤาษีนั่งปลุกเสกอะไรกันครับหลวงตา 

 : ออ ฤาษชีบุชีวติกบข้ึนมาเปนคนจะ 

 : ทําไมละครับหลวงตา กบตัวนี้ทําความดีอะไรครับ 

 : กบตัวนี้ชวยชีวิตฤาษีไวจะ อางน้ํานมของฤาษีมีคนเอายาพิษมาใส 
เพื่อท่ีจะใหรูฤาษีรูวาอางน้ํานมมียาพิษ จึงไดกระโดดลงในอางน้ํานมจะ 
ดวยเหตุนีฤ้าษีจึงชุบชีวิตนางกบ เปนคนชื่อวา นางมณโฑจะ 
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 : ภาพนี้ใครทําอะไรหรือครับหลวงตา 

 : ออภาพนี้เปนภาพพิธยีกศรหาคูของนางสีดาจะ  

 : แลวใครไดเปนคูครองนางสีดาครับ 

 : ก็พระรามไงจะ เพราะพระรามยกคันธนูมหาโมลีข้ึน โดยพระอินทรเปน
ประธานที่ในศาลา 
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 : ภาพนี้ละครับหลวงตา 
 

 : ก็พิธีอภิเษกพระรามกับนางสีดาไง หลังจากที่ยกศรหาคูใหนางสีดา 
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 : บานใครครับหลวงตามีหลังคาใหญจัง 

 : ฮา ฮา ฮา ไมใชหรอกจุกเอย นี้เขาเรียกวาชิวหาเฝาเมือง 

: เปนยังไงครับหลวงตา 

 : ทศกัณฐพามเหสีไปเที่ยวปา จึงฝากชิวหาผูเปนนองเขยใหเฝาเมืองไว 
เที่ยวตระเวนตรวจตราไมไดหลับไมไดนอนทั้งเจด็วันเจ็ดคืน   อิดโรยงวงงุนคิดจะนอน
สักงีบก็หวงเมือง  จึงนมิติกายาใหญโตแลบล้ินปดเมืองเอาไว  แลวหลับใหลไมไดสติ 
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: แลวภาพนีล้ะครับหลวงตา 

 : ภาพนี้ พิเภกทํานายฝนใหทศกัณฐแลวถูกไลออกจากเมืองลงกาจา 

: ทํานายวาอะไรครบั จงึถูกไลออก 

 : ทํานายวา จะตองรบราฆาฟนกันเปนศึกใหญ จะทําใหเดือดรอนไปทั่วกรุง
ลงกาจา จึงทําใหทศกัณฐโกรธแคนมากแลวไลพิเภกออกจากเมืองไป 
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 : ใครตกน้ําตายลอยมาครับหลวงตา 

 : ออ ภาพนีเ้ปนภาพที่นางเบญกายแปลงกายเปนนางสีดาตายลอยมา เพื่อ
หลอกใหพระรามเสียใจแลวยกทัพกลับเมืองไปจะ 
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 : ภาพนี้ละครับหลวงตา 

   : นี้คือสุครพีจา  ทศกญัฐคิดทําสงคราม  นําฉัตรโมลีของพระเจาปูทีม่ีมา
ตั้งแตครั้งสรางกรุงตั้งข้ึนกลางเมือง ฟามืดคลุมทางฝายศัตรู ทําใหฝายศัตรูมองไมเห็น
ฝายยักษ แตฝายยักษมองเห็นศัตรูชัดเจน 
 สุครีพขออาสาไปหักฉัตรเอง  นมิิตกายใหญโตสูงเสียดฟา ยักษเส้ือเมือง
มองเห็น กลัวลนลานหนีออกจากเมอืงไป  นอกนัน้ไมมีใครเห็น  สุครพีเหาะลัดนิ้วเดียว
มาถึงฉัตร จงึคลายมนต ยืนตรงหนาทศกัณฐแลวเขาราวี 
 

 : สุครีพเกงจังเลยครับ หลวงตา 
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 : ตัวนีช้ื่ออะไรครับ เหมอืนลิงเลย 

 : ตัวนีช้ื่อหนุมานจา เปนทหารเอกของพระราม 

 : ทําไมถึงไดนอนหลับอาปากอยางนี้ละครับ 

 : ออ ก็ตอนนี้มีชื่อวา ไมยราพสะกดทัพ ไมยราพ  เปนผูครองเมืองบาดาล  
ลองหน  สะกดทัพได  เปนยอดฝมือยักษ  ทศกัณฐจึงใชนนยวิกกับวายุเวกผูเปนหลาน  
ลูกของมารีศไปเชิญไมยราพมาชวยรบ 
 ไมยราพกวดัแกวงกลองปทมราช ไมยราพเปายาสลบสะกดเหลาทหารนิทรา  
เปายาใสหนุมานและสุครีพเขาไปในปากเปายาใสพิเภกและพระลักษมณ 
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 : ดูภาพนี้สิครับหลวงตา มีกาจิกกินหมาเนาดวย 

 : ออภาพนี ้เปนพิธีลับหอกโมกขศักด์ิของกุมภกรรณเพื่อนําไปใชสูรบกบั
องคพระราม ดวยเหตุนั้นองคตจึงนมิิตกายเปนกา  หนุมานเปนหมาเนาลอยไปทําลาย
พิธีจะ 
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 : พิธีอะไรครับหลวงตา จัดใหญโตเชียว 

 : นี้คือพระเมรุ งานพระศพของทศกัณฐ 

 : โห ใหญโตขนาดนี้เชียวหรือครับ 

 : ใชแลวจะ จัดใหญโตเพื่อใหสมพระเกียรติของทานก็เหมือนกับบานเราเวลา
ที่พระมหากษัตริยส้ินพระชนมไงจะ 
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 : ดูสิครับหลวงตามีลิงข้ึนตนมะมวงดวย 

 : ฮา ฮา ฮา นั่นไมใชลิงธรรมดานะจกุ นั่นคือพญาอนุชิต ปนตนมะมวง ยาง
ตกใสหัว ใชมือขาเกาะใหวุนไป ทําใหเหลานางกํานันพากันหัวเราะ 

 : ออเขาใจแลวครับผม 

 : พอแคนี้กอนนะจุก หลวงตาไปทําวัตรสวดมนตกอน เด๋ียววันหลังหลวงตา
จะเลาเรื่องราวอื่นๆ ใหฟงอีก 
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 : จบแลวครบัเพ่ือนๆ อยาลืมติดตามตอนตอไปนะครับ แลวก็อยาลืมทําแบบฝกหัด
ทายบทกันนะครับ 

แบบฝกหัดทายบทเรียนหนวยที่ ๑ 
๑. เรื่องรามเกียรติ์ไดตนเคามาจากเร่ืองใด  
       ก.  มหาภารตะ 
       ข.  รามายณะ 
       ค.  นารายณอวตาร 
       ง.   รามสูตร 
๒.เรื่องรามเกียรติ ์มีตนเคามาจากความเชื่อในศาสนาใด 
       ก.  ฮินดู 
       ข.  พุทธ 
       ค.  สิกข (ซิกข) 
       ง.  อิสลาม 
๓.สาเหตุใดทีท่ําใหเกิดสงครามระหวางพระรามกับทศกัณฐ 
       ก.  ความหลงใหลในสตร ี
       ข.  ความอาฆาตพยาบาท 
       ค.  ความทะนงในอํานาจ 
       ง.  ความแตกตางในชาติสกุล 
๔.ในการอานรามเกียรติ ์ควรถือคติใดเปนสําคัญ  
       ก.  ธรรมะยอมชนะอธรรม 
       ข.  เสียชีพอยาเสียสตัย 
       ค.  ความไมเที่ยงแทของสิ่งตางๆในโลก 
       ง.  ความไมเปนแกนสารของศาสนาพราหมณ 
๕.ขอใด ไมได หมายถึง พระราม  
       ก.  พระทรงกริช 
       ข.  พระทรงจักร 
       ค.  พระทรงศร 
       ง.  พระทรงสุบรรณ 
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เฉลยแบบฝกหัดทายบทหนวยที่ ๑ 
 
                             ๑.  ข 
                             ๒.  ก 
                             ๓.  ก 
                             ๔.  ก 
                             ๖.  ข 
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