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ประกาศคุณูปการ 
 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์จุฑารัตน์  เกตุปาน ท่ีได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ  
ด้วยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาค้นคว้า
ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอขอบพระคุณนายประเสริฐ  ชีใหม่ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนปากพนัง  
นางถนอมจิตร  งามข า ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 นางจุฑาภรณ์  หวงัรังสมิากลุ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา 
นางภทัรียา  อินทรทอง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา และนายนิรันดร์  จันทร์น้อย  
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าแก้ไขและตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า จนท าให้การศกึษาค้นคว้าครัง้นีส้มบูรณ์และมีคณุคา่ 
 ขอขอบพระคณุผู้อ านวยการสถานศกึษา คณะครู และบุคลากรทกุทา่น ตลอดจนนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา ทุกคน ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก
ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ในการเก็บข้อมลูและตอบแบบสอบถาม  
 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์ เจ้าหน้าท่ีสภาวัฒนธรรมจังหวดั
พงังา ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพงังา นางอุมาพร ทวาดิตร์ นายพลกฤษณ์ จินดารัตน์ นางณญา
ภคั เสริตานนท์ นายวสนัต์ วิศาล นางสาวกนกรัตน์ วลัยะเพ็ชร์ นายศุภกิจ ภูวรกิจ นายกิติศกัด์ิ  
สขุวโรดม นางสาวกษมวรรณ  ส าเภาพล และนายสงกรานต์ ปฐมอติชาต ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลส าหรับสร้างเคร่ืองมือ นิทานพืน้บ้านพระวรวงศ์ และต านานเขาช้าง ทัง้ยงัเป็น
ก าลงัใจท่ีดีเยี่ยมตลอดเวลา  
 ขอขอบคุณนายศุภจักร  ณ ระนอง นายณภทัร  ช่วยทอง นางสาวกมลประภา มหธร  
นายชานนท์  ตรีเมต และนางสาวเสาวรัตน์ วัฒนกูล ท่ีได้กรุณาวาดภาพและจัดเรียงภาพให้
สวยงามประกอบเนือ้หาในเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยทุกท่าน ท่ีมีสว่นเติมเต็มทัง้ก าลงั
กายและก าลงัใจ จนท าให้การศกึษาค้นคว้าครัง้นีบ้รรลตุามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ 
 ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าครัง้นีข้อมอบแด่บิดา 
มารดา ครู อาจารย์ และผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
 

เฉลมิวงศ์  กลบัคง 
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(ท 32202) ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5   
โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   
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มหาวิทยาลยันเรศวร, 2557 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมท้องถ่ิน ท 32202 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้หนงัสือ
อ่านประกอบ ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถ่ิน ท 32202 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมท้องถ่ิน  
(ท32202)  

โดยมีกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 40 คน ได้มาโดยวิธีเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาประกอบด้วย (1)หนงัสือนิทานพืน้บ้านเร่ือง
พระวรวงศ์และต านานเขาช้าง (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเร่ืองพระวรวงศ์และต านานเขาช้าง  
ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน30ข้อ และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจ 
จ านวน 15 ข้อ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
คา่ประสทิธิภาพ และคา่ที (t-test) 

ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่ (1) เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมท้องถ่ิน 
(ท32202) ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีประสทิธิภาพเทา่กบั  89.58/80.67 สงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 80/80 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (3) ความพึงพอใจของนักเรียน 
ทีมีตอ่เอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทา่กบั 0.68 
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 

ความเปนมาของปญหา 

 วรรณกรรมทองถิ่นเปนมรดกทางวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งมีอยูอยางหลากหลาย ตามจํานวน 

ชาติพันธุที่ไดรวมกันเปนปกแผนแนนแฟนจนเปนชาติไทยมาตราบเทาทุกวันนี้ ดังที่กรมวิชาการ 

(2546, หนา 341) ไดระบุไววา วรรณกรรมทองถิ่นหมายถึงวรรณกรรมที่กําเนิดหรือมีอยูสืบตอกัน

ในทองถิ่นตาง ๆ ทั้งที่เปนมุขปาฐะและลายลักษณ ใชภาษาตัวอักษรฉันทลักษณและเนื้อหาสาระ

เปนแบบเฉพาะของงานในภาคหรือทองถิ่นนั้น ๆ และไมใชวรรณกรรมของราชสํานักหรือวรรณกรรม 

สวนกลางที่รูจักหรือเรียนรูกันทั่วไปแลว วรรณกรรมทองถิ่นจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวา

วัฒนธรรมแขนงอื่น เพราะแสดงใหเห็นถึงเรื่องราวความเชื่อคานิยมแนวทางชีวิตและภูมิปญญา

ทางภาษาของบรรพชน รวมถึงสังคมโดยรวมในยุคสมัยที่วรรณกรรมทองถิ่นเรื่องนั้นเกิดขึ้น 

 เมื่อระบบการศึกษายุคปฏิรูปของไทยเล็งเห็นความสําคัญในการสืบสานวรรณกรรม

ทองถิ่นทุกถิ่นฐานของประเทศไทย จึงไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณกรรม

ทองถิ่นขึ้นในทุกระดับชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคาดหวังวาเมื่อเยาวชนไทยได

รูจักและเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามซึ่งเปนรากเหงาของตนเอง แลวจะทําใหเยาวชนไทยเกิด

ความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่นอันจะเปนรากฐานใหเกิดการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้

สืบไป 

 วรรณกรรมทองถิ่นเปนสาระการเรียนรูจํานวนหนึ่งในหาของสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหนักเรียนไดเรียนโดยหลักสูตรได

กําหนดเนื้อหาสาระวิชาแกนกลางในกลุมสาระภาษาไทยไวรอยละ 70 สวนที่เหลือรอยละ 30  

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดเปดกวางใหสถานศึกษาไดมีสวนรวมกําหนดเนือ้หาเพิ่มเติมใน

สวนที่เปนเรื่องราวของทองถิ่น 

 กรมวิชาการ (2545, หนา 95) ไดกลาวถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 

2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 23(2) ไววา การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญานิทานพื้นบาน จัดเปนวรรณกรรมทองถิ่น

ประเภทมุขปาฐะ เปนภูมิปญญาไทยอีกแขนงหนึ่งซึ่งปจจุบันนี้ไดมีการประยุกตใชภูมิปญญาแขนง
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นี้ โดยมีผูรวบรวมนิทานพื้นบานเพือ่นํามาเขียนเปนหนงัสือสําหรับใชเปนสื่อการเรียนรูอีกอยางหนึ่ง 

ที่จะชวยสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอาน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 (3) กรมวิชาการ (2545, หนา 96)  

ที่กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน 

และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง การศึกษายุคปจจุบันสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสรางสื่อการเรียน 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูไดมีผูประดิษฐคิดคนสื่อการเรียนรูขึ้นมา 

หลายชนิด เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ เปนตน หนังสือการตูนก็เปนสื่อสิ่งพิมพอีกประเภท

หนึ่งที่เด็กใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 

 ดวยเหตุผลดังกลาวมา ผูศึกษาซึ่งไดรับมอบหมายใหทําการสอนในการสอนรายวิชา 

วรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แตก็ประสบปญหาขาดเอกสารประกอบการเรียน 

การสอนที่มีคุณภาพและนักเรียนยังไมรูจักนิทานและตํานานพื้นบานในทองถิ่นของตน ถึงแมวา

ปจจุบันจะมีสํานักพิมพตาง ๆ ผลิตหนังสือนิทานออกมาเปนจํานวนมาก แตทวาหนังสือนิทาน

เหลานั้นก็เปนนิทานของทองถิ่นอื่นหรือนิทานสากลเปนสวนใหญ จากปญหาเกี่ยวกับการขาดสื่อ

การเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่นที่กลาวมาแลวนั้น ผูศึกษาคิดวาการสรางหนังสือ

วรรณกรรมทองถิ่น ที่นาสนใจและมีคุณภาพเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา

วรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สําหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น 

(ท32202)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนเรียน

และหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ที่มีตอเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) 

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 1. ไดหนังสือเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น เรื่อง พระวรวงศ

และตํานานเขาชาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีคุณภาพเพื่อนําไปใชสอน 
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 2. นักเรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการ

อาน และสามารถนําขอคิดที่ไดจากเรื่องไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 3. นักเรียนเกิดความรูความเขาใจในคุณคาทางดานวรรณกรรม สังคม และวัฒนธรรม

พื้นบานภาคใตในอดีต 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  จํานวน  218  คน 

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 

2557 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. เนื้อหาที่ใชในการศึกษา  

  ผูศึกษาคนควาไดสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น  

(ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวัด 

สุราษฎรธานี จํานวน 2 เลม ไดแก 

  เลมที่ 1   นิทานพื้นบานเรื่องพระวรวงศ 

  เลมที่ 2   ตํานานทองถิ่นเรื่องเขาชาง 

 3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

  3.1 ตัวแปรตน  ไดแก  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท

32202)  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องพระวรวงศและตํานานเขาชาง 

  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

   3.2.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น เรื่องพระวรวงศ และตํานานเขาชาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

   3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวย

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พระวรวงศและตํานานเขาชาง 

   3.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องพระวรวงศและตํานานเขาชาง 
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 4. ระยะเวลาในการศึกษา 

  การศึกษาคนควาครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชเวลา

รวม 8 ชั่วโมง  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) หมายถึง วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ที่ใชสอนในระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 โดยทําการสอนเปนเวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห จํานวน 1.0 หนวย  

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชเปนสื่อ

ประกอบการเรียนรูและใชศึกษาคนควาเพิ่มเติม  

 3. แบบทดสอบทายหนวย หมายถึง แบบทดสอบที่อยูทายหนวยการเรียนรูของเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนแตละหนวย ซึ่งเปนแบบทดสอบที่ใชเก็บคะแนนระหวางการเรียนรู  

เพื่อนําผลคะแนนไปวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยเปนคา 

80 ตัวแรกหรือ E₁ 

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยางครอบคลุมเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

จากวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) เปนแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  

โดยผานขั้นตอนการหาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และหาคาความเชื่อมั่นแลว ซึ่งมีจุดประสงค 

การสราง ดังนี้ 

  4.1 นําไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อนํา 

คะแนนมาวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยเปนคา 80  

ตัวหลังหรือ E₂ 

  4.2 นําไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยจะทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    

(หลังจากเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนจบทั้งเลมแลว) เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนน

กอนเรียนและหลังเรียนเพื่อหาคา t 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน หลังจากที่ไดเรียนรูในเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จบแลว 

 6. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามเกณฑ 80/80 หมายถึง 

ระดับคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายหนวย 

ซึ่งอยูตอนทายของหนวยการเรียนรูแตละหนวยในเอกสารประกอบการเรียนการสอน และแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑ 80/80 โดยกําหนดให 

  80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางการเรียนรู ที่นักเรียนทุกคนไดจาก

การทําแบบทดสอบทายหนวย ซึ่งอยูตอนทายของหนวยการเรียนรูในเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน และไดคะแนนเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 80  

  80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที่ใชวัดหลังจากไดศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จบทั้งเลมแลว โดยไดคะแนนเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 80  

 7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึกในดานดี ที่ผูเรียนมีตอเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) โดยวัดไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

ของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) กําหนดคาออกเปน 5 ระดับ 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา

วรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สูงกวากอนใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิน่ 

(ท32202) อยูในระดับมากขึ้นไป 

 

 



บทที่  2 

 
ความเปนมาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

 การนํานิทานพื้นบานเรื่องพระวรวงศและตํานานเขาชาง เพื่อใชเปนเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่นในครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของแลวจึงนําความรูที่ไดมาเรียบเรียงไวเปนลําดับหัวขอดังนี้  

 1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544    

 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 3.  ความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น   

 4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับนิทานพื้นบาน 

 5.  เอกสารที่เกี่ยวของกับตํานาน  

 6.  เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 7.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   

 กรมวิชาการ (2545, หนา 1-7) ไดกําหนดไววา ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ  

เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติ

ใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน 

ทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงาน และการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข 

และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  

เพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหม ี

ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ 

ดานวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและ

วรรณกรรมอันล้ําคา ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติทีค่วรคาแกการเรียนรู เพื่ออนุรักษและสืบสาน

ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
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 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ 

 ภาษาไทยเปนเครื่องมือใชสื่อสารเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตรงกันและตรงตาม

จุดมุงหมาย ไมวาจะเปนการแสดงความคิด ความตองการ และความรูสึก คําในภาษาไทยยอม

ประกอบดวยเสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และความหมาย สวนประโยคเปนการเรียงคําตาม

หลักเกณฑของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ นอกจากนั้นคําในภาษาไทย

ยังมีเสียงหนักเบา มีระดับของภาษา ซึ่งตองใชใหเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล ภาษายอมม ี

การเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ 

การใชภาษาเปนทักษะที่ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด 

การฟง และการดูสื่อตาง ๆ รวมทั้งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพื่อสื่อสารใหเกิด

ประสิทธิภาพและการใชอยางคลองแคลว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม 

 สาระ 

 รายละเอียดของหลักสูตรภาษาไทยที่เปนองคความรู ทักษะ หรือ กระบวนการเรียนรู และ

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมประกอบดวย 

 สาระที่ 1  :  การอาน 

 สาระที่ 2  :  การเขียน 

 สาระที่ 3  :  การฟง การดู และการพูด 

 สาระที่ 4  :  หลักการใชภาษา 

 สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานการเรียนรูเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระภาษาไทย ประกอบดวย 

 สาระท่ี 1 : การอาน 

 มาตรฐาน ท 1.1 :ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินแกปญหา

และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 สาระท่ี 2 :  การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 :ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ  

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา

อยางมีประสิทธิภาพ 

 สาระท่ี 3 :  การฟง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1 :สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
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 สาระท่ี 4 : หลักการใชภาษา 

 มาตรฐาน ท 4.1  :เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

 มาตรฐาน ท 4.2 :สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ

และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน 

 สาระท่ี 5 :  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 :เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หนา 1392) ใหความหมายของ

คําวา เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เปนหลักฐาน 

 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2547, หนา 17) กลาววา เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

คือ เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนของครู หรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใด

วิชาหนึ่ง ควรมีหัวเรื่อง จุดประสงค เนื้อหาสาระและกิจกรรม เพื่อจะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิด 

การเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด 

 ศักรินทร  สุวรรณโรจน  และคณะ (2535, หนา 102) กลาววา เอกสารที่ใชประกอบ 

การเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษา มีหัวขอครบถวนตามรายละเอียดของวิชา

ที่กําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา 1 รายวิชา และมีความหมายครอบคลุมในดานตาง ๆ เชน 

ความหมาย เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการสอน อุปกรณที่ใชและวิธีวัด และประเมินผล 

 ทองพูล  บุญอึ่ง (2536, หนา 130) กลาววา เอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง 

เอกสารที่บอกเทคนิคการแกไขปญหาการเรียนการสอน หรือเฉพาะจุดประสงคของรายวิชา เพื่อให

ครูหรือ นักเรียนไวใชประกอบการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษา  

ซึ่งจะตองมีหัวขอและเนื้อหาครอบคลุม และครบถวนตามรายละเอียดของวิชาที่กําหนดไวใน

หลักสูตรไมนอย กวา 1 รายวิชา 

 สนม  ครุฑเมือง (2549, หนา 90) กลาววา เอกสารประกอบการสอนเปนเอกสารหรือสื่อ 

ที่สรางและเขียนขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ งตามหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษา โดยศึกษาความมุงหมายและเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อนํามาจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดอยางสอดคลองกับสภาพการสอนจริง เอกสารประกอบการสอนตองมีเนื้อหา
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สาระที่ถูกตอง มีขอมูลอางอิง มีระบบขั้นตอนในการเรียน การจัดทํารูปเลมอาจตีพิมพหรือถาย

สําเนาเย็บเลมก็ได 

 สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย (2550, หนา 6) ไดใหความหมายของเอกสารประกอบการสอน 

หมายถึง เอกสารที่ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนรูของผูเรียน เปนลักษณะเอกสารทีจ่ัดทาํ

เปนรูปเลมมี เนื้อหาสาระที่ครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรู มีคําอธิบายถึงรายละเอียดของ

เนื้อหาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และมีรูปภาพประกอบตามคําบรรยายอยางเหมาะสม เนื้อหามี

การแยกยอยและเรียงตามลําดับขั้นตอนอยางตอเนื่องกัน สาระถูกตอง มีรูปแบบการพิมพที่ดีมี

ความชัดเจน และเปนสาระที่เขียนขึ้นโดยความรูของผูสอนเอง ไมไดลอกของผูอ่ืนมา 

 จากความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่กลาวมา สรุปไดวา เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารที่สรางขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรที่กําหนดขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชานั้นๆ  

 ลักษณะและชนิดของเอกสารประกอบการสอน   

 สุรชัย  บุญญานุสิทธิ์ (2544 อางอิงใน อัจฉรา  ดลประสิทธิ์, 2549, หนา 5) กลาวถึง

ลักษณะและชนิดของเอกสารประกอบการสอนไวดังนี้   

 1. ลักษณะของเอกสารประกอบการสอน  

  1.1 เปนเอกสารจัดพิมพที่มีรูปแบบแนนอนที่ ใชแทนตําราหรือแบบเรียน  

  1.2 ควรครอบคลุมจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

และวิธีวัดผล ตามที่ระบุไว ในหลักสูตรรายวิชาใดวิชาหนึ่ง   

  1.3 สามารถใชศึกษาไดดวยตนเอง และ ใชจัดสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนได  

  1.4 มีความเชื่อถือไดสูง ในกรณีที่เรียบเรียงเนื้อหามาจากหลายแหลง ควรมีการ

อางอิงเชิงอรรถ และบรรณานุกรม ปรากฏทายเอกสารเลมนั้นๆ ดวย  

  1.5 สามารถนําไปใชไดตามแผนการสอนที่วางไว และประเมินคุณภาพของเอกสาร

ได หรือสามารถใหผูอื่นไปใชได   

  1.6 สงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้น  

  1.7 สามารถประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ มาตรฐานที่กําหนดตั้งแต 70/70 ขึ้นไป  

  1.8 ควรจัดทําเปนเอกสารรวมเลมในกรณีที่มีหลายจุดประสงคหรือทั้งรายวิชา  

ซึ่งจะตองมีการเรียบเรียงสวนตาง ๆ ในเลมอยางเปนระบบ  

  1.9 เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถแกปญหาได มีความเชื่อถือสูง มีผลพิสูจน

เชิงประจักษ  และสามารถนําไปใชไดจริง 
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 2. ชนิดของเอกสารประกอบการสอน  

  2.1 ใบความรู  มุงเสนอเนื้อหาสาระประกอบการสอน  

  2.2 ใบงาน ใช เปนแนวทางในการฝกปฏิบัตินักเรียน  

  2.3 แบบฝกหัด ใชฝกกิจกรรมหรือทักษะที่สอดคลองตามเนื้อหาสาระ  

  2.4 แผนคําสอน เสนอเนื้อหาสาระกิจกรรมและขอทดสอบหลังเรียน  

  2.5 บทเรียนซอมเสริม ใชเปนบทเรียนซอมเสริมการเรียนรู ใหสูงขึ้น  

  2.6 เอกสารการสอนใชประกอบการเรียนประจําหนวยใดหนวยหนึ่งในชุดวิชา 

ประกอบดวย แผนการสอน การทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน กิจกรรม และแบบฝกปฏิบัติ  

    2.7 หนังสือเสริมประสบการณ สรางเสริมทักษะ และนิสัยรักการอานหรือเพิ่มพูน 

ความรูในการเรียนตามหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น มี 2 รูปแบบคือ หนังสืออานนอกเวลา ใชอาน

นอกเวลา ตามที่หลักสูตรกําหนดไว และหนังสืออานเพิ่มเติมเนื้อหาสาระอิงหลักฐาน   

  2.8 คูมือครู/คูมือการเรียน เปนเอกสารที่ครูและนักเรียนใชเปนแนวทางในการเรียน 

การสอน เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวย 1) คําแนะนําสําหรับครูผูสอน  

2) เนื้อหา สาระของหลักสูตร 3) กําหนดการสอน 4) ความคิดรวบยอด หลักการ หรือมโนทัศน  

5) จุดประสงคการเรียนรู 6) วิธีสอนและกิจกรรม 7) วิธีการวัดผล/สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  

8) ขอทดสอบ/แบบฝกหัดรูปแบบตางๆ  พรอมคําเฉลย 9) แหลงอางอิงเพิ่มเติม 10) ภาคผนวกหรือ

การนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาสาระ 

 สวนประกอบของเอกสารประกอบการสอน  

 เอกสารประกอบการสอนไมมีรูปแบบที่จําเพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูผลิตที่

จะ คํานึงถึงลักษณะการนําไปใชและกลุมผูเรียนเปนสําคญั สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ (2535, หนา 6) ไดเสนอแนะนําสวนประกอบของเอกสารประกอบการสอนไว ดังนี้  

 1. สวนนํา ควรมีสวนประกอบ ดังนี้ 

  1.1 ปกนอก  

  1.2 ปกใน 

  1.3 คํานํา  

  1.4 สารบัญ  

  1.5 คําชี้แจงหรือคําแนะนําในการใช  

  1.6 จุดประสงคหลัก  

 2. สวนเนื้อหา อาจแบงเปนเรื่องยอย หรือเปนตอนตามลักษณะของเนื้อหา ควรมี 

สวนประกอบดังนี้   



11 

  2.1 ชื่อบท หรือชื่อหนวย หรือชื่อเรื่อง  

  2.2 หัวขอเรื่องยอย  

  2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

  2.4 กิจกรรมหลัก  

  2.5 เนื้อหาโดยละเอียด หรือใบความรู 

  2.6 กิจกรรมฝกปฏิบัติ หรือแบบฝก หรือใบงาน  

  2.7 บทสรุป (ถามี)  

  2.8 ควรมีขอทดสอบกอนและหลังการเรียน เพื่อใชวัดและประเมินผลการเรียนและ

เพื่อทราบผลการพัฒนาของผูเรียนดวย 

 3. สวนอางอิง อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอน หรืออยูทายเลมเอกสารโดย

ควรมีสวนประกอบ ดังนี้  

  3.1 เอกสารอางอิงประจําบท หรือบรรณานุกรม  

  3.2 ภาคผนวก (ถามี) เชน เฉลยแบบฝกหัด เปนตน  

 การผลิตเอกสารประกอบการสอน  

 กอนที่จะเขียนเอกสารประกอบการสอน ผูเขียนควรจะทราบถึงเทคนิคการเขียนและ

ขอมูล ควรพิจารณาบางประการ ดังนี้ จินตนา  ใบกาซูยี (2542, หนา 25)  

 1. กลุมเปาหมายควรพิจารณาถึงกลุมเปาหมายในดานจิตวิทยา วุฒิภาวะ และวัยของ

ผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนในแตละระดับยอมมีความตองการแตกตางกนัทั้งในดานเนือ้หา การ

ใชภาษา ภาพประกอบ และขนาดตัวอักษรที่ใชในเอกสารประกอบการสอน  

 2. การกําหนดเนื้อหา ตองมีความถูกตองและเหมาะสม ความถูกตอง ไดแก การมี

เนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกําหนด มีความเที่ยงตรงของขอมูลที่นําเสนอ มีความชัดเจนทันสมัย

เปนปจจุบัน ไมกํากวมสับสน หรือเบี่ยงเบนขอเท็จจริง สวนความเหมาะสม ไดแก ความยากงาย

ของเนื้อหาสาระ โดยพิจารณาถึงในดานวัยวุฒิ ประสบการณและพื้นฐานของผูเรียนเปนสําคัญ  

 3. การเรียบเรียงถอยคํา เปนเทคนิคสําคัญในการนําเสนอเนื้อหา ซึ่งมีหลัก ดังนี้  

  3.1 รูปแบบควรเขียนใหสั้นกะทัดรัดแตไดใจความ ไมมีคําขยายที่ทําใหยืดเยื้อ 

โดยไมจําเปน  

  3.2 การเวนวรรคตอน ควรฝกใหเปนนิสัยเพราะการเขียนโดยไมเวนวรรคตอนหรือ

เวนวรรคตอนผิด อาจจะทําใหผิดความหมายและเกิดความเสียหายตอผูเรียนได 

  3.3 การยอหนา ควรยอหนาเมื่อเปลี่ยนประเด็นของเนื้อหา หรือเพื่อตองการดึงดูด

ความสนใจของผูเรียนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเปนสําคัญ 
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 4. การใชภาษา ควรเขียนใหอานงายและเขาใจไดอยางรวดเร็ว คํานึงถึงเนื้อหา และ

กลุมเปาหมายในการที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงการใชคําซ้ําซาก และเลนคํา

จนผูเรียนสับสน  

 5. เทคนิคการนําเสนอ ควรจะตองมีความนาสนใจ เราใจ ชวนใหติดตาม ใครรูใครศกึษา

ตอไป ไมบรรจุความรูและขอมูลที่อัดแนนจนเกินไป ควรมีการสรางบรรยากาศของความเปนกันเอง

ระหวางผูเขียนกับผูเรียน เปนการสื่อสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารในเชิงการพูดคุยเสมือน

ตัวหนังสือมีวิญญาณ การใชภาพประกอบการนําเสนอก็เปนเทคนิคหนึ่งที่จะชวยเราความสนใจ 

หรือเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาที่เปนนามธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น ควรใชภาษาที่สอดคลองกับเนื้อหา  

มีขนาดพอเหมาะ และมีความชัดเจน มีเทคนิคการใชคําถามนําที่กระตุนความคิดของผูเรียน  

เพื่อนําไปสูการคนหาคําตอบในเนื้อหาจะทําใหผู เ รียนเขาใจสิ่งที่ตนกําลังศึกษามากขึ้น  

การมีกิจกรรม แบบฝกหัด แบบประเมินผล หรือแบบทดสอบลวนเปนสิ่งจําเปนที่ชวยใหการใช

เอกสารประกอบการสอนบรรลุจุดประสงคไดเปนอยางด ี

 
ความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น   

 ธวัช  ปุณโณทก (2525, หนา 8) กลาววา วรรณกรรมทองถิ่น หมายถึง วรรณกรรม  

(ลายลักษณหรือมุขปาฐะ) ที่ปรากฏอยูในทองถิ่นภาคตางๆ ของไทย ซึ่งแตกตางไปจากวรรณกรรม

แบบฉบับ วรรณกรรมทองถิ่นเหลานี้ ชาวทองถิ่นสรางสรรคขึ้นมา ชาวทองถิ่นใช (อาน, ฟง)  

และชาวทองถิ่นเปนผูอนุรักษโดยมีวัดเปนศูนยกลาง รูปแบบของฉันทลักษณจึงเปนไปตามความนิยม 

ของทองถิ่นนั้น ๆ  

 สืบพงศ  ธรรมชาติ (2540, หนา 1) กลาววา วรรณกรรมเฉพาะทองถิ่น หมายถึง 

วรรณกรรมในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งซึ่งจะเปนทองถิ่นระดับภาค จังหวัด อําเภอ ตําบลหรือหมูบาน

ก็ได เปนวรรณกรรมที่คนในทองถิ่นแตงขึ้นโดยใชภาษาถิ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่นและใช

ประโยชนในทองถิ่น  

 กนกวรรณ  แกวเกาะสะบา และ จันทรา  บุญวิชัย (2556, หนา 44) กลาววา วรรณกรรม

ทองถิ่น หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวของและสําแดงถึงความเปนพื้นบานของทองถิ่นนั้น ๆ เปนผลผลิต

ทางภูมิปญญาของนักปราชญ ผูรูพื้นบาน ที่สรางสรรคขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการ 

ของสังคม โดยบันทึกดวยภาษาถิ่น อักษรถิ่น และฉันทลักษณที่นิยมในทองถิ่น มีทั้งที่บันทึกเปน

ลายลักษณอักษรและที่เลาสืบตอกันมา อยูในรูปแบบตาง ๆ  ที่นิยมในทองถิ่นนั้น เชน เพลงพื้นบาน 

ปริศนาคําทาย เพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบการทํางาน นิทาน เปนตน  
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 จากความหมายดังกลาว วรรณกรรมทองถิ่นจึงหมายถึง เรื่องราวที่แตงขึ้นจากภูมิปญญา

ของคนในทองถิ่นโดยการบันทึกเปนลายลักษณและมุขปาฐะ มีการใชภาษาถิ่น มีการกลาวอางถึง

สถานที่ในทองถิ่น วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นนั้น ๆ อยูในรูปแบบนิทาน นิยาย ตํานาน 

เพลงประกอบการละเลน เพลงประกอบการทํางาน ปริศนาคําทาย เปนตน 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับนิทานพื้นบาน 
 ความหมายของนิทานพื้นบาน 

 มณี  พยอมยงค (2529, หนา 202) ใหความหมายเกี่ยวกับนิทานพื้นบานวา การเลา

นิทานเปนเรื่องเกาแกกอนประวัติศาสตร เปนที่นิยมแพรหลายไปทั่วทุกหนทุกแหงในชนทุกชั้น 

นับตั้งแตพระราชาจนถึงคนยากจน นิทานที่เลากันแตเดิมนี้เปนนิทานพื้นบานแลวเลากันแพรหลาย

จนเปนของเมืองไป ถึงแมวาเรื่องในนิทานจะแตกตางกันไปตามภาคตางๆ ของประเทศ  

แตจุดประสงคดั้งเดิมในการเลานิทานของมนุษยเปนอยางเดียวกันหมด นั่นคือ เพื่อเปนเครื่อง

บันเทิงใจในยามวางประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเปนเหตุผลเนื่องมาแตศาสนาซึ่งเปนเรื่องที่มี

อิทธิพลเหนือจิตใจมนุษยและเปนตนเหตุใหมีนิทานขึ้นมากมาย เชน เรื่องที่เปนคติสอนใจสอน

ความประพฤติตาง ๆ นิทานตาง ๆ จึงบังเกิดขึ้นหลายประเภทเลาสืบ ๆ ตอกันมาหลายชั่วอายุคน

เปนทํานองมุขปาฐะกอนที่จะไดจารึกเปนลายลักษณอักษร 

 ลมูล  จันทนหอม (2538, หนา 33) กลาววานิทานพื้นบานของลานนาสวนใหญมาจาก

ชาดกนอกนิบาต ซึ่งมักจะอยูในรูปของวรรณกรรมพุทธศาสนามากอน เมื่อคนไปฟงเทศนกลับมาก็

จะนํานิทานชาดกเหลานั้นมาเลาใหแกบุตรหลานของตนเอง เปนการเลาโดยอาศัยความจํา 

นอกจากนี้ก็จะมีนิทานประเภทตํานานสถานที่นิทานตลกสั้นๆ ที่เรียกวา เจี้ยกอมนิทาน ที่กลาวถึง

เผาชนที่อยูปะปนกับชาวลานนาเชนชาวกระเหรี่ยง (ยาง) ชาวลัวะ (ละวา) ชาวขมุ ฯลฯ เปนตน 

 กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2533 อางอิงใน ประคอง  นิมมานเหมินท, 2543, หนา 6) กลาววา 

นิทานพื้นบานสวนใหญถายทอดโดยมุขปาฐะ มีลักษณะที่เปนเรื่องเลาดวยถอยคําธรรมดาเปนภาษา

รอยแกว ไมใชรอยกรอง เลากันดวยปากสืบกันมาเปนเวลาชานาน แตตอมาในระยะหลังเมื่อการเขียน

เจริญขึ้น ก็อาจเขียนขึ้นตามเคาเดิมที่เคยเลาดวยปากเปลา ไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมนั้นเปนใคร

อางแตวาเปนของเกาฟงมาจากผูเลาซึ่งเปนบุคคลสําคัญยิ่งในอดีตอีกตอหนึ่งผิดกับนิยายสมัยใหม

ที่ทราบตัวผูแตง 

 จากความหมายดังกลาวมาแลวนั้น พอจะสรุปไดวานิทานพื้นบาน หมายถึง เรื่องราว 

ที่เลาสืบตอกันมาจากปากตอปากของชนรุนหนึ่งสูชนอีกรุนหนึ่งตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนภาษา

รอยแกวและไมมีการจดจารไวเปนลายลักษณอักษร เมื่อการเขียนเจริญขึ้นจึงมีการบันทึกไว 
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ตามเคาเรื่องเดิม จุดประสงคของการเลานิทานนั้นนอกจากเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน แลวยัง

มุงสั่งสอนเรื่องศีลธรรมและคุณธรรมใหแกผูฟงทางออมอีกดวย 

 ลักษณะและประเภทของนิทานพื้นบาน 

 เวาน  เพลงเออ (2519, หนา 22 – 29) ไดสํารวจและรวบรวมนิทานของคนไทย 4 เผาใน

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยไดแกไทยยวน (คนเมือง) ไทยลื้อไทยใหญและไทยเขินเปน

จํานวนถึง 484 เรื่อง ซึ่งเขาไดจัดกลุมนิทานเหลานั้นออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

 1. นิทานเกี่ยวกับจักรวาล พระอาทิตย พระจันทร ดวงดาว ฟาแลบ แมน้ํา ตนไม ตลอด

จนถึงเรื่องการสรางจักรวาล 

 2. นิทานสุภาษิตซึ่งเนนไปในดานการสอนหรือดานศีลธรรม 

 3. นิทานสัตวหรือมีสัตวเปนตัวดําเนินเรื่อง 

 4. นิทานเรื่องรักและผจญภัย ซึ่งมักจะมีเรื่องของอภินิหารคาถาอาคม ของวิเศษ และ

ยักษ เปนตนซึ่งสวนมากมักจะเปนเรื่องชาดกที่มีพระโพธิสัตวเปนตัวเอก 

 5. นิทานเกี่ยวกับความโงและความฉลาดของบุคคล 

 6. นิทานเกี่ยวกับผีและวิญญาณ 

 7. นิทานที่มีการถามปริศนา 

 8. นิทานเกี่ยวกับพระพุทธเจาพุทธสาวกและพระโพธิสัตว 

 9. นิทานประวัติความเปนมาของทองถิ่นหรือสถานที่ 

 10. นิทานแบบผสมผสานคือพวกที่ไมสามารถจัดเขากลุมใดไดอยางชัดเจน 

 ประคอง นิมมานเหมินท (2544, หนา 143 -182) ไดแบงประเภทของนิทานพื้นบานไทย

โดยอาศัยแนวของสติท ทอมปสัน (Stith Thompson) ออกเปน 11 ประเภทดังนี้ 

 1. ตํานานปรัมปราหรือเรื่องเลาเกี่ยวกับความเปนมาของสิ่งตาง ๆ เชน ตํานานอธิบาย

ความเปนมาของโลกและมนุษย สาเหตุที่เกิดสุริยคราสและจันทรคราส ตํานานอธิบายความเปนมา

ของฟาแลบฟารอง เปนตน 

 2. นิทานมหัศจรรย มักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยหรือการเผชิญกับปญหาในชีวิต

ของตัวละครเอก มีเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริยหรือของวิเศษ บางทีก็มีผูชวยเหลือเปน 

พระอินทรหรือฤาษี นิทานมหัศจรรยของไทยที่รูจักกันดี คือ เรื่องปลาบูทอง ซึ่งเนื้อเรื่องคลายกับ

นิทานพื้นบานลานนา เรื่องนางอุทธราหรือเตานอยอองคํา ซึ่ง ชํานาญ รอดเหตุภัย (2517, หนา 64) 

แสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา เตานอยอองคําคลายคลึงกับปลาบูทองเปนอยางยิ่ง แตทั้งนี้ 

ก็ไมอาจจะกําหนดลงไปโดยแนนอนไดวาเรื่องไหนไดรับอิทธิพลจากเรื่องไหน ความสงสัยขอนี้

นักศึกษานิทานชาวบานนาจะไดสืบคนหาความกระจางตอไปได อยางไรก็ตามเรื่องปลาบูทอง  
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เนื้อเรื่องยืดยาวพิสดารกวาเตานอยอองคําเปนอันมาก จึงนาคิดวาจะเปนไปไดหรือไมที่ปลาบูทอง

มีวิวัฒนาการไปจากเตานอยอองคํา 

 3. นิทานชีวิต มีลักษณะเชนเดียวกับนิทานชีวิตของชาติอื่น ๆ คือ เรื่องที่เลาเปนเสมือน

เรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงนอกจากจะบอกชื่อและตําแหนงของตัวละครไวอยางชัดเจน แลวยังระบุ

สถานที่ที่เกิดเหตุการณดวย เชน เรื่องขุนชางขุนแผนเปนนิทานชีวิตประจําถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่องไกรทองเปนนิทานชีวิตประจําถิ่นจังหวัดพิจิตร 

 4. นิทานวีรบุรุษนิทานของไทย ประเภทนี้มีไมมากนักเทาที่พบ เชน เรื่องเลาเกี่ยวกับ

พระรวง 

 5. นิทานประจําถิ่น มักมีเนื้อเรื่องเกี่ยวของหรือเปนการอธิบายความเปนมาของสิ่งที่มี

อยูในทองถิ่นนั้น ๆ ทั้งสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ เชน ภูเขา เกาะ หิน ลําธาร ถ้ํา และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น

เนื่องในพระพุทธศาสนา เชน เจดียตาง ๆ ในภาคกลาง ซึ่งมีนิทานประจําถิ่นเกี่ยวกับที่มาของ 

พระปฐมเจดีย คือ เรื่องพญากงพญาพาน  นิทานที่อธิบายสภาพภูมิทัศนที่มีลักษณะแปลก ๆ  

ในทองถิ่น เชน เรื่องตามองลายเปนนิทานประจําถิ่นจากชายฝงทะเลตะวันออกของไทยตั้งแต

จังหวดัตราด จันทบุรี ชลบุรีลงไปถึงเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธทางชายฝงตะวันตก 

 6. นิทานอธิบายเหตุ สวนมากเปนนิทานขนาดสั้นเลาถึงสาเหตุที่คน สัตว หรือพืช 

มีรูปรางลักษณะสีสันหรือสวนประกอบตาง ๆ ที่มาของชื่อสัตวบางชนิดตลอดจนสาเหตุที่สัตว 

บางชนิดเปนศัตรูกัน เชน นิทานจากจังหวัดชลบรุีเลาถึงสาเหตุทีค่วายไมมีฟนบน นิทานจากจังหวัด

นครราชสีมาเลาถึงสาเหตุที่เตามีกระดองเปนลวดลาย เปนตน 

 7. นิทานเรื่องสัตว แสดงใหเห็นลักษณะของสัตวหลายแบบ บางเรื่องก็เปนเรื่องของสัตว

โงและสัตวฉลาด ตัวละครซึ่งเปนสัตวฉลาดที่พบบอยๆ คือ ลิงและกระตาย เชน เรื่องที่ลิงหรือ

กระตายถูกจระเขงับขาจึงใชอุบายหลอกใหจระเขอาปากและใชเทาถีบลิ้นของจระเขจนขาด นิทาน

เรื่องนี้จัดเปนนิทานอธิบายเหตุดวยถึงสาเหตุที่จระเขไมมีลิ้น 

 8. นิทานคติ มักเปนเรื่องที่มีขนาดไมยาวนัก การดําเนินเรื่องไมสลับซับซอน ตัวละครมี

ประมาณ 2 – 4 คน อาจเปนคนหรือสัตวก็ได แนวคิดที่ปรากฏในนิทานประเภทนี้คือ คุณคาของ

จริยธรรมและผลแหงกรรมกรรมดีที่นําผลดีมาให ไดแก ความกตัญูรูคุณ ความซื่อสัตยและความ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สวนกรรมชั่วที่นําผลรายมาใหก็คือ การกระทําที่ตรงกันขามกัน เชน 

ความอกตัญู ความทุจริต ความคดโกง ความทรยศ และความไมเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ในการเลานิทานคติสอนใจนั้นผูเลามักชี้ใหเห็นผลดีและผลรายของกรรมในตอนทายของเรื่อง 
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 9. นิทานขําขันหรือมุกตลกที่นิยมเลากันในสังคมไทยมีอยูจํานวนมากอาจแบงออกได

เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ เรื่องที่มีลักษณะไมหยาบโลน เชน เรื่องที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาด 

ความโง ความเกียจคราน เรื่องเกี่ยวกับคนตางชาติตางถิ่น คนพิการ เรื่องที่มีลักษณะหยาบโลน 

ไดแก เรื่องเลาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศมักเลาในกลุมผูชายหรือในวงเหลา 

 10. นิทานเรื่องผี มีการเลาอยูทุกถิ่นสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อในเรื่องวิญญาณและภูตผี

ตาง ๆ ของคนไทยไดเปนอยางดี ผีในเรื่องเลามีทั้งผีดีซึ่งคอยใหความชวยเหลือคุมครองคนหรือบอก

โชคลาภให และผีรายที่คอยหลอกหลอนรังควานคน นิทานเรื่องผีของไทยที่เปนที่รูจักกันดี คือ  

เรื่องแมนากพระโขนง 

 11. นิทานเขาแบบ เทาที่พบมีอยู 2 ประเภท คือ นิทานไมรูจบและนิทานลูกโซ นิทานไมรู

จบมักเริ่มเรื่องดวยการปูพื้นเรื่องใหนาสนใจจนผูฟงติดตามฟงอยางตั้งอกตั้งใจ พอถึงตอนหนึ่งก็จะ

หยุดเลาผูฟงคาดวานาจะมีอะไรนาสนใจตอไปก็จะคะยั้นคะยอใหเลา ผูเลาก็จะเลาออกมาทีละ

ประโยคโดยเปลี่ยนจํานวนตัวเลขเทานั้นจึงทําใหสามารถเลาไปไดเรื่อย ๆ ไมรูจบ นิทานประเภทนี้

นับวามีประโยชนในดานการสอนนับจํานวนใหแกเด็กเล็กนิทานลูกโซของไทยที่รูจักกันดี คือ เรื่อง

ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา จะเห็นวาเรื่องดําเนินไปไดยืดยาวเพราะตัวละครซึ่งมีอยู

หลายตัวมีพฤติกรรมเกี่ยวของกันเปนทอด ๆ นิทานลูกโซของไทยนาจะมีประโยชนในการฝก

ความจํา เด็กไดรับการฝกใหจดจําขอความโดยการเลาหลายครั้งหลายหน จะเห็นไดวาการแบง

ประเภทหรือลักษณะของนิทานพื้นบานของไทยนั้นอาศัยเคาโครงเรื่อง 

 วัตถุประสงคในการเลานิทานเปนหลักซึ่งทําใหผูเลานิทานสามารถเลาใหผูฟงไดถูกตอง

และเหมาะสมกับวัยของผูฟงนิทานสวนใหญนอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแกผูฟงแลว

ยังใหขอคิดคติสอนใจจริยธรรมและคุณธรรมแกผูฟงอีกดวย 

 

เอกสารท่ีเกี่ยวของกับตํานาน 
 ความหมายของตํานาน 

 สรัสวดี อองสกุล (2539, หนา 8) กลาวไววาตํานานในภาษาลานนา เรียกอีกอยางหนึ่งวา 

“พื้น” นิยมใชกันมาแตโบราณ หมายถึง ประวัติความเปนมา สวนคําวา “ตํานาน” เปนภาษาขอมพื้น 

และตํานาน สองคํานี้ในลานนาจะใชปนกัน บางทีใชรวมกันเปน “ตํานานพื้น” เชน ตํานานพื้นเมือง

เชียงใหม คําวา “ตํานาน” ใชไดทัง้ตํานานฝายวัด และตํานานฝายเมือง สวนคําวา “พื้น” มักนิยมใช

กับตํานานฝายเมืองและไมนิยมใชกับตํานานฝายวัด 

 มนวิภา  เจียจันทรพงษ  (2526, หนา 27) กลาววา ตํานานเปนเรื่องที่กลาวถึงเหตุการณ

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ แตไมสามารถกําหนดวัน เดือน ป ที่เกิดเหตุการณนั้นไดชัดเจน 
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ตํานานมักเปนเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ เรื่องการสรางบานสรางเมือง เรื่องประเพณีและ 

ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ตลอดจนเรื่องการสรางและการสถาปนาปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถาน  

ทั้งนี้เพราะประเทศไทยนับถือพุทธศาสนามาแตโบราณ เรื่องราวในตํานานจึงเปนเรื่องของการสรางวัด 

ถาวรวัตถุ รวมทั้งพระธาตุเจดียในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก เรื่องดังกลาวนี้จะมีลักษณะ 

การเลาปากตอปากสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ในระยะหลังจึงไดมีการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ที่เลา

ตอปากกันนั้นเปนลายลักษณ 

 นาฎวิภา  ชลิตานนท (2524, หนา 107-112) ไดใหความหมายของตํานานไววา ตํานาน 

หมายถึง เรื่องเลาตอ ๆ กันมา โดนสมมุติวาเกินจริง เปนเรื่องที่เกี่ยวกับกษัตริย วีรบุรุษหรือบุคคล

สําคัญ ๆ เปนชนิดหนึ่งของนิทานพื้นเมือง ซึ่งเนนเกี่ยวกับมนุษย มีจุดหมายที่จะอธิบายหรือ

สรรเสริญบรรพบุรุษหรือวงศวาลโดยเฉพาะ อยางไรก็ดีตํานานมิใชการจดบันทึกทางประวัติศาสตร 

แตอาจกลาวถึงบุคคลในประวัติศาสตรและขอเท็จจริงบางประการในประวัติศาสตร 

 ลักษณะและประเภทของตํานาน 

 อรุณรัตน วิเชียรเขียว (2528, หนา 63-64) ไดกลาวถึงลักษณะของตํานานไวดังนี้ 

 1. ตํานานโดยทั่วไปไมปรากฏชื่อผูแตง และไมทราบวาแตงขึ้นเมื่อใด แมวาตํานานจะมี

ความสําคัญตอการศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรไทยยุคโบราณสมัยเริ่มอพยพเขามาสูสุวรรณ

ภูมิก็ตาม แต การเขียนตํานานตามแนวทางประวัติศาสตรสมัยใหมยังไมปรากฏขึ้น คนเพิ่งตื่นตัว

หันมาศึกษาวิชาประวัติศาสตรเมื่อสมัยรัตนโกสินทรนี้เอง นับวาเปนเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับ

วิวัฒนาการของชาติไทยมาแตอดีต ตํานานเปนเอกสารโบราณประเภทหนึ่งที่สวนใหญไมระบุผูแตง

และสมัยหรือศักราชที่แตง ตํานานบางเรื่องอาจระบุศักราชในเรื่องไว แตก็มักจะเขียนศักราชแบบ

เกา ซึ่งตองนํามาคํานวณเทียบศักราชปจจุบันลักษณะเชนนี้ทําใหคุณคาของตํานานในแง

ประวัติศาสตรลดนอยลงและไมอาจคาดคะเนไดแนชัดวาเปนเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสมัยใด 

 2. ตํานานเกือบทุกเรื่องจะมีแนวเขียนที่สัมพันธกับพุทธศาสนา โดยจะเขียนเกี่ยวกับ

พระพุทธเจาและศาสนาของพระองค ซึ่งถาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติแลว ตํานานมักจะ

กลาวถึงเรื่องราวเหตุการณในประเทศอินเดียเปนสวนใหญ ดูประหนึ่งวาผูแตงจะรูเรื่องราวความเปนไป 

ของประวัติพุทธศาสนาเปนอยางดี อันเปนลักษณะการเขียนตํานานที่เขียนโดยพระภิกษุสงฆ  

เมื่อเรื่องราวในตํานานกลาวมาถึงพุทธศาสนาเขามาประเทศไทยแลว ประวัติศาสตรชนชาติไทย 

ที่แทจริงก็เริ่มขึ้น ดวยตํานานจะกลาวถึงเรื่องราวของบุคล เชน กษัตริยและสถานที่ตาง ๆ ตลอดจน

เหตุการณบานเมืองในสมัยนั้นอันเกี่ยวของกับกิจการทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งตํานานพระธาตุ 

จะเนนพุทธศาสนามาก อาจกลาวไดวา วิถีทางประวัติศาสตรของลานนาไทยและไทยโบราณ 



18 

จะเกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของพุทธศาสนาเพียงอยางเดียว หรือเปนแนวทางเดียวกับพุทธศาสนา 

ประวัติศาสตรสมัยนี้จึงมิใชเรื่องของเชือ้ชาติ แตเปนประวัติศาสตรที่เปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนา 

 3. มีพุทธทํานายปรากฏในตํานานเกือบทุกฉบับ โดยเฉพาะตํานานพระธาตุจะพบ

มากกวา ตํานานประเภทอื่นเพื่อใหเกิดศรัทธา เนื่องจากพระภิกษุสงฆเปนผูมีความรูดีในเกือบทุก

สาขาวิชา ดังนั้นการจดบันทึกรวมทั้งตํานานตาง ๆ จึงเขียนขึ้นโดยพระภิกษุสงฆแทบทั้งสิ้น 

ประกอบกับคนในสมัยโบราณ ยังขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรหรือ 

ภูมิประเทศในบานเมืองของตน และดินแดนรอบขาง กลาวคือ ผูคนในสมัยนั้นไมสามารถกําหนด

เขตแดนบานเมืองของตนได  จึงทําใหคนโดยทั่วไป และผูเขียนตํานานนําเอาดินแดนลานนาไทยไป

เกี่ยวของสัมพันธกับชมพูทวีป และเชื่อวาพระพุทธองคไดเสด็จมาประกาศศาสนาในลานนาไทย

ดวย ในสมัยพุทธกาล ดินแดนใดที่เขาเชื่อวาพระพุทธเจาไดเสด็จมาถึง เขาจะเขียนไวตํานานวา 

พระพุทธองคไดกลาวทํานายไววาดินแดนนี้ตอไปภายหนาจะกลายเปนบานใหญเมืองใหญ และจะ

เปนที่ที่พระพุทธศาสนามาประดิษฐานอยู ซึ่งคําทํานายเชนนี้ทําใหสันนิษฐานไดอีกประเด็นหนึ่งวา

ผูเขียนตํานานภูมิใจในบานเมืองของตน จึงกลาวไววาพระพุทธองคไดเคยเสด็จมาบานเมืองนี้แลว

เพราะประชาชนอาจจะเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากในสมัยนั้น ดังนั้นตํานานจึงมีทั้งพุทธ

ทํานายและคําอธิบายประวัติบานเมืองในลานนาไทยดวย 

 4. ตํานานจะมีบทเริ่มตนหรือบทนําเหมือนกนัเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะตํานานจะเริ่มตน

ดวยการกลาวนมัสการหรือบทไหวครู คํานมัสการสวนใหญจะเขียนดวยภาษาบาลี แลวมีคําแปล

ตอทายคําบาลี คํากลาวนมัสการจะกลาวนมัสการคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา  

ครูบาอาจารย แลวจะดําเนินเรื่องตามตํานาน ถาตํานานไมไดเริ่มตนดวยคํานมัสการแลว ตํานานก็

จะเริ่มตนดวยกาลเวลากอนสมัยพุทธกาลเปนระยะกัลปหรืออสงไขย และลําดับเรื่องเรื่อยมาจนถึง

สมัยพุทธกาลแลวจึงจะกลาวถึงเรื่องในตํานานตอไป การเริ่มตนดังกลาวนี้ เปนลักษณะของ 

การบันทึกเหตุการณทีเ่กดิขึ้นโดยคํานึงถงึความสืบเนื่องทางเวลาในพุทธศาสนาเปนหลัก สวนใหญ

ตํานานที่เริ่มตนดวยปฐมกัลปนี้มักเปนตํานานทั่วไป หรือตํานานบานเมืองที่ไมใชตํานานเกี่ยวกับ

พุทธศาสนาหรือตํานานพระธาต ุ

 อนึ่งดวยตํานานเปนประวัติพุทธศาสนาและเขียนขึ้นโดยพระสงฆเปนสวนใหญดังนั้น

ภาษาที่ใชเขียนในตํานานจึงนิยมเขียนดวยภาษาบาลีโดยใชอักษรไทยยวนเปนหลักในการเขียน 

การเขียนชื่อสถานที่ บานเมืองตาง ๆ มกัยืมชื่อเมืองในประเทศอินเดียมาเรียกแทนแควนหรือเมือง

ในลานนาไทย กษัตริยราชวงศตาง ๆ ในตํานานจะเกี่ยวของสัมพันธกับศากยวงศ และลังกาวงศ

ของพระพุทธเจาซึ่งลักษณะเชนนี้บางครั้งทําใหผูอานตํานานเขาใจสับสนและยุงยากในการศึกษา
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และเขาใจตํานานมาก เชน เมืองแสนหวี ตํานานตางๆ เรียกวา โกสามพีย เมืองลพบุรี ตํานาน

เรียกวาละวะรัฐ ฯลฯ เปนตน 

 5. เรื่องราวในตํานานจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย (Super – Natural) อยูทั่วไป เพื่อแสดง

ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหผูอานตํานานเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในเรื่องราวหรือสถานที่นั้น ๆ เชน 

ตํานานพระธาตุดอยสุเทพ เลาวา พระบรมสารีริกธาตุที่จะนําไปประดิษฐานที่พระธาตุดอยสุเทพได

แสดงปาฏิหาริยเปลงรัศมี และแบงออกเปนสองสวนใหปรากฏแกสายตาพระสุมนเถระ และพระ

เจากือนา ตํานานสิงหนวัติกุมารเลาวา เมืองโยนกเชียงแสนเสื่อมลงจนกลายเปนเมืองรางไปนั้น

เพราะชาวเมืองไดจับปลาตะเพียนเผือกในลําน้ําโขงมาฆาแลวแจกจายใหชาวเมืองทุกคนเพราะ

เปนปลาขนาดใหญ เมื่อรับประทานแลวในเวลากลางคืนใหเกิดฝนตกฟาคะนอง แผนดินไหว  

เมืองโยนกเชียงแสนคอยถลมลงทามกลางฟาฝนคะนอง และแปรสภาพเปนหนองน้ําไปในที่สุด 

เปนตน ซึ่งบางครั้งการจดบันทึกในตํานาน ทําใหผูอานสมัยปจจุบันเห็นวาตํานานนั้นเชื่อถือไมได 

และเปนเหตุใหคุณคาของตํานานในสายตานักวิชาการปจจุบันตกต่ําไปมาก 

 พวงผกา หลักเมือง (2552, หนา 9) ไดแบงประเภทของตํานานออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

 1. ดานศาสนา คือ ตํานานที่มีแกนเรื่องเพื่อนําเสนอเรื่องทางพระพุทธศาสนา 

 2. ตํานานเมือง คือ ตํานานที่มีแกนเรื่องเพื่อนําเสนอเรื่องราวของบานเมือง ไดแก 

ตํานานที่เกี่ยวของกับการสรางบานแปลงเมือง เหตุการณตางๆ 

 3. ตํานานพระธาตุ คือ ตํานานที่มีเนื้อหาการบรรจุพระธาตุ (พระบรมสารีริกธาตุ) หรือ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา 

 4. ตํานานบุคคล คือ ตํานานที่มีแกนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลตางๆ ในการสรางบานสราง

เมือง บูรณปฏิสังขรณปูชนียสถาน การลําดับราชวงศ  

 5. ตํานานปกิณกะหรือตํานานเบ็ดเตล็ด ไดแก ตํานานที่มีเนื้อหากลาวถึงประวัติความเปนมา 

ของเรื่องนั้น ๆ เชน ตํานานดาวควัน ตํานานดาวฤกษ เปนตน  

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 กรมวิชาการ (2542, หนา 11) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 

ความสําเร็จหรือความสามารถในการกระทําใด ๆ ที่ตองอาศัยทักษะหรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความรู

ในวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ 

 ชวาล  แพรัตกุล (2516, หนา 15) กลาวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง 

ความสําเร็จในดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตาง ๆ ของสมอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ควรจะประกอบดวยสิ่งสําคัญ อยางนอยสามสิ่ง คือ ความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองในดาน

ตาง ๆ 

 มนสิช  สิทธิสมบูรณ (2550, หนา 92) ใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไววา 

เปนแบบทดสอบที่ใชวัดสมรรถภาพทางสมองในดานตางๆ สวนใหญจะเปนแบบทดสอบชนิดที่ครู

สรางขึ้นเอง หรือไมก็เปนแบบทดสอบมาตรฐาน 

 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 พวงรัตน  ทวีรัตน (2530, หนา 29-30) กลาววา จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เพื่อเปนการตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบุคคลวาเรียนแลว

ไดอะไรบาง มีความสามารถดานใด มากนอยเทาใด เชน พฤติกรรมการจํา ความเขาใจ  

การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา  

 การวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนในดานของพุทธพิสัย ซึ่งเปน

การวัด 2 องคประกอบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะที่เรียน ดังนี้ 

 1. การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติ โดยให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเหน็เปนผลงานปรากฏออกมา ใหทําการสังเกตและวัดได การวัดแบบนี้

จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาที่การปฏิบัติ และผลงานที่ปฏิบัต ิ

 2. การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 

รวมถึงความสามารถ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการสอบวัดได 2 ลักษณะ คือ 

  2.1 การสอบปากเปลา การสอบนี้มักจะทําเปนรายบุคคล ซึ่งเปนการสอบที่ตองการ

ดูผลเฉพาะอยาง ซึ่งตองการดูการใชถอยคําในการตอบคําถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 

และบุคลิกภาพตาง ๆ การสอบปากเปลาสามารถสอบวัดไดละเอียดลึกซึ้ง 

  2.2 การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนหนังสือตอบ  

ซึ่งมีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 

   2.2.1 แบบไมจํากัดคําตอบซึ่งไดแก การสอบวัดที่ใชขอสอบแบบอัตนัย 

   2.2.2 แบบจํากัดคําถาม ซึ่งเปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของคําถามที่จะให

ตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือก  

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

 บุญชม  ศรีสะอาด (2554, หนา 99) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เปนแบบทดสอบ  

ที่ใชวัดผลการเรียนรูในเนื้อหาและจุดประสงคในรายวิชาตาง ๆ ที่เรียนในโรงเรียนและสถาบัน 

การศึกษา เปนเครื่องมือหลักของการวัดผล 
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 สมนึก  ภัททิยธนี (2555, หนา 73-97) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลว 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น

และแบบทดสอบมาตรฐาน 

1. แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน ที่นิยมใชมี 6 แบบ ดังนี้ 

   1.1 ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง เปนขอสอบที่มีเฉพาะคําถาม แลวใหนักเรียน

เขียนตอบอยางเสรี เขียนบรรยายความรูและขอคิดเห็นของแตละคน 

   1.2 ขอสอบแบบกาถูก–ผิด เปนขอสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แตตัวเลือก

ดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมายตรงกันขาม 

   1.3 ขอสอบแบบเติมคําเปนขอสอบที่ประกอบดวยประโยคหรือขอความที่ยังไม

สมบูรณแลวใหเติมคํา หรือประโยค หรือขอความลงในชองวาง เพื่อใหมีใจความสมบูรณและ

ถูกตอง 

   1.4 ขอสอบแบบตอบสั้น ๆ  ขอสอบประเภทนี้คลายกับขอสอบแบบเติมคํา แตแตกตางกัน 

ที่ขอสอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเปนประโยคคําถามสมบรูณ แลวใหผูตอบเขียนตอบคําตอบที่สั้นและ

กะทัดรัดไดใจความสมบูรณ ไมใชเปนการบรรยายแบบขอสอบอัตนัยหรือความเรียง 

   1.5 ขอสอบแบบจับคู เปนขอสอบเลือกตอบชนิดหนึ่ง โดยมีคําขอความแยกออก

จากกันเปน 2 ชุด แลวใหผูตอบเลือกจับคูวา แตละขอความในชุดหนึ่ง เรียกวา ตัวยืน จะคูกับคํา

หรือขอความใดในอีกชุดหนึ่ง เรียกวาตัวเลือก ซึ่งมีความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งที่ผูออกขอสอบ

กําหนด 

   1.6 ขอสอบแบบเลือกตอบ ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนนําหรือคําถามกับตอน

เลือกในตอนเลือกนี้จะประกอบดวยตัวเลือกที่เปนคําตอบถูกและตัวเลือกที่เปนตัวลวง 

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่มีความเปนมาตรฐาน 2 ประเภท คือ 

  2.1 มาตรฐานในวิธีดําเนินการสอบ หมายถึง ไมวาจะนําแบบสอบนี้ไปใชที่ไหน 

เมื่อไร ตองดําเนินการในการสอบเหมือนกันหมด 

   2.2 มาตรฐานในการดําเนินการสอบ หมายถึง แบบสอบประเภทนี้มีเกณฑปกติไว

สําหรับใชในการเปรียบเทียบคะแนน เพื่อจะบอกวาการที่ผูสอบไดคะแนนอยางหนึ่งอยางใด 

หมายถึงวามีความสามารถอยางไร 
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เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 793) ไดใหความหมายคําวา “พึงพอใจ”  

หมายถึง  รัก  ชอบใจ 

 กรองแกว  อยูสุข  (2542, หนา 33) ใหความหมายความพึงพอใจ ไววา ความพึงพอใจ 

หมายถึง ทัศนคติโดยทั่วไปของพนักงานที่มีตองานของเขา ถาเขาไดรับการปฏิบัติที่ดีตอบสนอง

ความตองการของเขาตามสมควร เชน สภาพการทํางานที่มั่นคง ปลอดภัย ไดเงินเดือน คาจางตอบแทน 

เพียงพอแกการยังชีพ  ฯลฯ  จะทําใหพนักงานพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอองคกร 

 มณี  โพธิเสน (2543, หนา 12)  กลาววา ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกยินดีของ

บุคคล  เมื่อไดรับการตอบสนองตามตองการของตน 

 สุมาลี  พุมบานเย็น (2555, หนา 39) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ 

ความตองการ ความพอใจ ความสุขเนื่องจากผลงานที่ไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  

โดยแสดงออกใหเห็นพฤติกรรมตาง ๆ เชน ลักษณะทาทาง ความคิดเห็น ความรูสึกที่จะตอบสนอง

ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 จากความหมายของความพึงพอใจขางตน จึงกลาวสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความพอใจ ความชอบ จากสิ่งที่ไดรับเพื่อการสนองความตองการของตน 

 ทฤษฎีการจูงใจ 

 ศักดา  จิรไพโรจน (2546, หนา 22-23) กลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ  

ซึ่งทฤษฎีลําดับข้ันของความพึงพอใจในความตองการของบุคคล โดยมาสโลว เปนผูเสนอทฤษฎีนี้ 

ไดบอกใหรูวาความตองการของมนุษยเรามีการพัฒนาเปนไปตามลําดับขั้น โดยเริ่มจากความตองการ 

ต่ําสุดไปจนถึงความตองการสูงสุด รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอนดวยกัน ไดแก 

 1. ความตองการทางรางกาย (Physical Needs) เปนความตองการที่มีอํานาจรุนแรง 

โดยเฉพาะในตอนแรกเกิด ความตองการอันนี้ถอืวาเปนขั้นแรกสดุ เชน ตองการอาหาร ความเคลื่อนไหว 

เปนตน 

 2. ความตองการดานความปลอดภัยจากอันตราย (Safety from External Danger) 

เปนความตองการดานจิตใจ เพื่อใหจิตใจมีที่ยึดเหนี่ยว เกิดความอบอุนทางใจ ตัวอยางเชน  

เด็กตองการความคุมครองจากผูใหญ กลุมตองการผูนําอาจเปนกลุมครอบครัวซึ่งเปนกลุมแรกสุด

ในสังคมมนุษย 

 3. ความตองการในดานความรักความหวงใย (Love or Affection) เปนความตองการ

สูงขึ้นมาจากดานความปลอดภัย ความตองการในดานนี้เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล
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ซึ่งอาจจะออกมาในหลาย ๆ  ลกัษณะ เชน เพื่อน พอแมกับลูก ชายหนุมกับหญิงสาว สามีกับภรรยา 

เปนตน 

 4. ความตองการในชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง (Self-Esteem) เปนความตองการที่สูงขึ้น 

มาอีกขั้นหนึ่ง ทั้งนี้เพราะตองการใหตนเปนที่ยอมรับและนับถือของสังคม ใหรูวาตนเองเปนคน 

ที่มีคาในสงัคมแลวจะทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 5. ความตองการความสําเร็จและความสมหวังในตนเอง (Self-Realization and 

Accomplishment) เปนความตองการสูงสุดซึ่งมนุษยจะตั้งอุดมคติเอาไว โดยตองรูจักและเขาใจ

ตัวเอง ไมใชเปนการเพอฝน หรือสรางวิมานในอากาศ มนุษยจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อใหไปสู

ความสําเร็จ ความเจริญในชีวิตของตนเอง เชน เราอยากเปนครูก็พยายามศึกษาหาความรูเพื่อให

ไดปริญญาแลวนําเอาความรูมาชวยพัฒนาตนเองและสังคมตอไป ซึ่งการกระทําดังกลาวจะตอง

เปนไปดวยใจรักและอยากทําจริง ๆ  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนํานิทานพื้นบานและตํานานมาใชเปนบทเรียน

เสริมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจหลักการใชภาษาไทยที่ทําใหไดผลดังนี้ 

 จํานง  ผลแสง (2541) ไดศึกษาการสรางหนังสือเรียน “นิทานพื้นบาน” สําหรับนักเรียน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีจุดประสงคการวิจัยเพื่อสรางหนังสือเรียนวิชานิทานพื้นบานสา

หรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยสรุปไดวา ไดนิทานพื้นบานอีสานที่ไดรับ 

การคัดเลือกมาสรางเปนหนังสือเรียนวิชานิทานพื้นบานสําหรับนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 10 เรื่องซึ่งผูประเมินคุณภาพหนังสือเรียนมีความเห็นตอหนังสือเรียนวิชานิทานพื้นบาน

สําหรับนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวาอยูในระดับดี เพราะมีองคองคประกอบ เชน ปกหนังสือ 

ขนาดรูปเลม เนื้อหาวิชา ขนาดตัวอักษร และภาพประกอบไดมาตรฐานมีคาเฉลี่ย 2.79 

 วนิดา  สุขวนิช (2535) ไดวิจัยเรื่องการใชแบบฝกเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจหลักเกณฑ 

ทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เกี่ยวกับการอาน การเขียนคําควบกล้ํา อักษรนําและ

ตัวการันต พบวาผลสัมฤทธิ์ในการอานและเขียนคําควบกล้ําอักษรนําและตัวการันตหลัง 

การทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวานักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝก

นั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาเดิม 

 วีวัฒน  ประสานสุข (2541) ไดวิจัยเรื่องการใชแบบฝกเสริมทักษะการใชภาษาไทย

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนและหลัง 
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การใชแบบฝกเสริมทักษะพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการฝกสูงกวากอนไดรับ

การฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

 เจตสุภา สอนใจธิ (2548) ไดศึกษาผลการใชนิทานเปนสื่อตามแนวทางสรางปญญา 

เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณา

การระหวางทฤษฎีการสอนอานกับแนวการสรางปญญาอันประกอบดวยสุ จิ ปุ ลิ และการคัดเลือก

นิทานโดยคํานึงถึงเรื่องที่ใกลตัวผูเรียนสะทอนถึงขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

นิทานพื้นบานจะเปนเรื่องราวที่ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและรับรูเรื่องราวไดรวดเร็ว 

เพราะเคยมีประสบการณทางภาษาโดยรูเรื่องเหลานั้นมากอนจากการศึกษาพบวาหลังจากที่

นักเรียนไดเรียนตามกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนิทานเปนสื่อตามแนวการสรางปญญาเพื่อพัฒนา

ความเขาใจในการอานแลวนักเรียนมีความเขาใจในการอานดีขึ้น 

 สุมาลี  พุมบานเย็น (2555) ไดศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การสรางเอกสารประกอบ 

การการเรียนสอน วิชาภาษาไทย 6 วรรณคดีวิจักษ (ท33102) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีประสิทธิภาพ 85.04/84.49 มีคาเฉลี่ยของ

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคาเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 6 วรรณคดีวิจักษ (ท33102)  

จากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 มีคุณภาพระดับ มากที่สุด 

 ศรีสุดา  คําลือ (2555) ไดศึกษาเรื่องการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอาน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม มีประสิทธิภาพ 

81.94/80.67 ซึ่งเปนประสิทธิภาพที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาการอาน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 5/1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนไชยปราการ ที่มีตอการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอาน 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.47 

 ศิโรรัตน  กาติ๊บ (2554) ไดศึกษาคนควาเรื่องการสรางหนังสือสงเสริมการอานรอยกรอง 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากผลการศึกษาคนควา

พบวา หนังสือสงเสริมการอานมีประสิทธิภาพ 81.55/85.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80  

ที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ยคะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสือสงเสริมการอานรอยกรอง  
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ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คะแนนอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็น

เฉลี่ย 4.61 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 

 ฉันทนา  โพธิอยู (2555) ไดศึกษาคนควาเรื่องการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องสํานวน 

สุภาษิตและคําพังเพย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากผล

การศึกษาพบวา หนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องสํานวน สุภาษิตและคําพังเพย กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 89.26/88.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่ 80/80 ที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ยคะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติม 

เรื่องสํานวน สุภาษิตและคําพังเพย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

4.54 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวาเปนการศึกษาเกี่ยวกับนํานิทานมาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาทักษะตาง ๆ  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและหลักการใช

ภาษาไทยรวมถึงการใชแบบฝกในการเสริมทักษะการใชภาษาไทยซึ่งผลการศึกษาสามารถใชเปน

แนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ไดโดยเฉพาะในสวนของการใชนิทานพื้นบานเปนสื่อในการพัฒนา

ความรูความเขาใจและทักษะของผูเรียนทั้งในดานการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน 

 



บทที ่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

 การศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับจากการสอนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) เรื่อง พระวรวงศและตํานานเขาชาง 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  มีขอมูลที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 3.  ขั้นตอนสรางเครื่องมือ 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

 6.  สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก 

 1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน  218  คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2557 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ประกอบดวย 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 5 จํานวน 2 เลม ไดแก  

  เลมที่ 1 เรื่องพระวรวงศ 

  เลมที่ 2 เรื่องตํานานเขาชาง 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องพระวรวงศและตํานานเขาชาง ซึ่งเปนแบบทดสอบ

แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ 
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 3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทาน

พื้นบานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 เลม เปนลักษณะแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 

 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. การสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดนิทานพื้นบานสําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องพระวรวงศและตํานานเขาชาง ผูศึกษาคนควาไดดําเนินดังตอไปนี้ 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษา 

คูมือการจัดกิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสรางเอกสารประกอบการเรียน

จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนชุด

นิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

  1.3 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) ชุดนิทานพื้นบาน จากหนังสือวรรณกรรมภาคใต ผูรู และเว็บไซตที่นาเชื่อถือ 

จํานวน 3 เว็บไซต   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   นิทานพื้นบานเรื่องพระวรวงศ 

   1) หนังสือเรียนวรรณกรรมภาคใต โดย ประพนธ เรืองณรงค (2541, หนา 137-153) 

   2) วิทยานิพนธ “พระวรวงศ” วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี : การศึกษาเชิง

วิเคราะห ประพนธ  เรืองณรงค (2523, หนา 101-299) 

   ตํานานทองถิ่นเรื่องเขาชาง 

   1) การสัมภาษณผูที่มีความรูเรื่องตํานานเขาชาง คือ นางณญาภัค เสริตานนท

ชาวบานเผล ตําบลนบปริง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 

   2) http://www.phangnga.go.th/2014/index.php/th/about-us-4/symbol/ 

legend : ซึ่งเปนเว็บไซตของกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดพังงา (เมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557) 

   3) http://www.phangngapao.go.th/index.php?name=data&file=readdata 

&id=18 : ซึ่งเปนเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557) 
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   4) http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=957000 

0107612 : ซึ่งเปนเว็บไซตของหนังสือพิมพ : ASTV ผูจัดการออนไลน (เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2557) 

   1.4 กําหนดเนื้อหา และสรางเอกสารประกอบการเรียนชุดนิทานพื้นบานสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 เลม ไดแก 

   เลมที่ 1 เรื่องพระวรวงศ 

   เลมที่ 2 เรื่องตํานานเขาชาง 

   1.5 นําเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบานสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบและประเมิน โดยใชเกณฑการใหคะแนน

ตามแบบประเมินของ ลิเคิรท (Likert) เปนมาตราสวนประมาณคาคา (Rating Scale) อางใน 

สีอาพร วรวัตร (2552, หนา 62) 

   เหมาะสมมากที่สุด  ใหคะแนนเทากับ 5 

   เหมาะสมมาก   ใหคะแนนเทากับ 4 

   เหมาะสมปานกลาง  ใหคะแนนเทากับ 3 

   เหมาะสมนอย   ใหคะแนนเทากับ 2 

   เหมาะสมนอยที่สุด  ใหคะแนนเทากับ 1 

  1.6 ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปจัดทําเปน

รูปเลมที่สมบูรณและถูกตอง 

   1.7 หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

   1.7.1 หาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล ( One-to-one testing) 1 : 1 ผูศึกษา

คนควาไดนําเอกสารประกอบการเรียนชุดนิทานพื้นบานไปทดลองใชกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 5 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 3 คน ประกอบดวย เด็กเรียน

เกง 1 คน เด็กเรียนปานกลาง 1 คน และเด็กเรียนออน 1 คน ผลการเรียนการสอนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ไดคา

ประสิทธิภาพเทากับ 72.22/71.11 ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ผูศึกษาคนควา ไดนํา

ขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ กลุมเล็กตอไป (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวก จ หนา  67)  
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   1.7.2 หาประสิทธิภาพกลุมเล็ก (Small group Testing) 1: 10 ผูศึกษา

คนควาไดนําเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน ไปทดลองใชกับ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 คนประกอบดวย เด็กเรียนเกง 3 คน เด็กเรียนปานกลาง 4 คน และ

เด็กเรียนออน 3 คนผลการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 78.33/74.33 ซึ่งต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ผูศึกษาคนควา ไดนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดสอบหา

ประสิทธิภาพ กลุมภาคสนามตอไป (ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 68)  

   1.7.3 หาประสิทธิภาพกลุมภาคสนาม แบบ 1:100 ผูศึกษาคนควาไดนํา

เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน ไปทดลองใชกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 30 คน ผลการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 89.56/80.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว (ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ หนา  69) 

 2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการดังนี้ 

  2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนจากหนังสือจากหนังสือการวิจัยเบื้องตนของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 

หนา 59 – 101) การวัดผลการศึกษาของสมนึก ภัททิยธนี (2544, หนา 74 – 76) และแนวทางการ

สรางขอสอบภาษาของ อัจฉรา วงศโสธร (2538, หนา 15) 

  2.2 วิเคราะหเนื้อหาในแตละเลมของเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทาน

พื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

  2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับรางเปนขอสอบแบบปรนัย 

(Multiple choice) แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ แบบมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว เกณฑ

การใหคะแนน ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน 

   2.4 นําแบบทดสอบฉบับรางที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบความ

ถูกตอง โดยใชคาดัชนีความสอดคลองที่มีระดบัการประเมิน 3 ระดับ คือ 

   ใหคะแนน +1  เมื่อแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคการเรียนรู 

   ใหคะแนน    0  เมื่อไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคการเรียนรู 

   ใหคะแนน   -1  เมื่อแนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู 

   จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

โดยใชสูตร IOC สมนึก  ภัททิยธนี (2544, หนา 221)  โดยกําหนดใหคาดัชนีความสอดคลองแตละ
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ขอมีคา IOC 0.5 ขึ้นไป ซึ่งขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นไดคาดัชนี

ความสอดคลองที่ 6.2 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 71-72) 

   2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ แลวไปทดลองใช 

(Try out) กับ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร

ธานี จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) ของ

แบบทดสอบเปนรายขอ กําหนดคาความยากระหวาง 0.20-0.80 ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่

สรางขึ้น ไดคาความยากของแบบทดสอบเปนรายขออยู  0.05-0.80 และหาคาอํานาจจําแนก (R ) 

แบบทดสอบเปนรายขอ กําหนดอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้น

ไดคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเปนรายขออยูระหวาง 0.00-0.60 เหลือขอสอบที่ใชไดจริง

จํานวน 30 ขอ จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรของLovett บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 

90-93) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 75-76) 

  2.6 จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับสมบูรณสําหรับนําไปใชกับ

กลุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน

วิชาวรรณกรรมทองถิ่น ชุดนิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูศึกษา

คนควาไดดําเนินการศึกษาคนควาดังนี ้

  3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  3.2 วิเคราะหหาพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะผูมีความพึงพอใจตอเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

  3.3 นําพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะของผูมีความพึงพอใจตอเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนมาสรางเปนตัวชี้วัดแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสมและใหขอเสนอแนะ 

  3.4 ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวสรางแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิน่ (ท32202) ชุดนิทาน

พื้นบานเรื่องพระวรวงศ และตํานานทองถิ่นเรื่องเขาชาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนนดังนี้ 
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   ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

   ระดับ 4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

   ระดับ 3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

   ระดับ 2  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

   ระดับ 1  หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 

  3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนชุดนิทาน

พื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไปใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อนําผลที่ไดไปวิเคราะห

ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาคนควาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตามลําดับดังนี้  

 1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อนําผล

คะแนนที่ไดไปเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน 

 2. ใหนักเรียนเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเวลา 8 คาบ คาบละ 

55 นาที  

 3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน ชุดนิทานพื้นบานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แลวนําคะแนน

ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดกับนักเรยีน 

 4. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูศึกษาคนควาสรางข้ึนภายหลังจากที่

นักเรียนไดเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดนิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ครบทั้ง 2 เลม 

 5. นําผลที่ไดไปวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน ชุดนิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

  

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการ ดังนี้ 

 1. วิเคราะหประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนิทานพื้นบาน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
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การทดสอบความรูจากการอานเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแตละเลม และหาคา

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน E₁/E₂ 

 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดนิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

โดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test แบบกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกัน

ของคะแนนการทดสอบเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

ชุดนิทานพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา 

 สถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาคนควาไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชสูตร บุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา 105) 

 

                               X  =       
N

X  

 

  เมื่อ X  แทน  คาเฉลี่ย 

    X  แทน ผลรวมของคะแนน 

   N  แทน จํานวนผูเรียน 

 2. การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร บุญชม  ศรีสะอาด (2546, หนา 106) 

 

                               S.D. =       
 

 1

22



 
nn

XXn
 

 

  เมื่อ S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   
2

 X   แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

    2   แทน กําลังสองของคะแนนรวม  

   n       แทน จํานวนผูเรียน 
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 3. หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู หรือคา IOC 

(Index of Item-Objective Congruence) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

ผูเชี่ยวชาญ โดยใชสูตร บุญชม  ศรีสะอาด (2546, หนา 106) 

 

   IOC  =       
N

R  

 

  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (Index of Item - 

Objective Congruence) 

   R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 4. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน 

80/80 ใชสูตร E1/E2 วุฒิชัย ประสารสอย (2547, หนา 8) 

  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกคนจากการทํากิจกรรมหรือแบบทดสอบ 

ระหวางเรียน โดยนําคะแนนมารวมกันและคิดเฉลี่ยเปนรอยละ 80 

 

   
100x 

A

N

X

E 1 


















 

 

  1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  X  แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวางเรียน 

  A   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางเรียน 

  N   แทน จํานวนผูเรียน 

  80  ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทกุคน

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 80 

 

   
100x 

B

N

F

E 2 
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   2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

            F  แทน คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 

    B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

   N  แทน จํานวนผูเรียน   

 5. คํานวณหาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ การวิเคราะห 

ความยากงายเปนการวิเคราะหรายขอ ใชสูตร เยาวดี วิบูลยศร ี(2545, หนา 105) 

 

                                   
N

R
p   

 

  เมื่อ   p  คือ  คาความยากของขอคําถามแตละขอ 

   R  คือ  จํานวนผูที่ตอบขอคําถามนั้นถูก 

   N คือ  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

 6. คํานวณหาคาอํานาจจําแนก (r ) โดยใชสูตรดังนี้  เยาวดี วิบูลยศร ี(2545, หนา 105)  

  

                              
N

RR
r LU   

 

  เมื่อ   r          คือ  คาอํานาจจําแนก 

   UR        คือ  จํานวนนักเรียนในกลุมสูงที่ตอบถูก  

   LR        คือ  จํานวนนักเรียนในกลุมต่ําที่ตอบถูก  

   N         คือ  จํานวนนักเรียนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 

 7. หาคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีของคูเดอร 

ริชารดสัน สูตร KR-20 เยาวดี วิบูลยศร ี(2545, หนา 105) 

 

                           












 













2
t

2
t

tt
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k
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  เมื่อ   ttr  คือ  คาสัมประสิทธิ์แหงความเที่ยงของแบบทดสอบ          

   k     คือ  จํานวนขอสอบ 

   p  คือ  สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอคําถาม 
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   q  คือ  สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอคําถาม )p1q(   

   2
tσ  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งหมด 

 8. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบกอนเรียน  

และหลังเรียนหลังการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น ชุดนิทาน

พื้นบานเรื่องพระวรวงศ และตํานานเขาชาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 โดยใช 

การทดสอบ (t-test) วิเคราะหขอมูลโดยใชสูตร มนสิช  สิทธิสมบูรณ (2550, หนา 152)  

 

   T        =    

1

)( 22



 


n

DDn

D
 

 

  D แทน  คาผลตางระหวางคูคะแนน 

  n แทน  จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 

 



บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งนี้

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) 

 ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

 

ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม
ทองถ่ิน (ท 32202) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80  

  ผูศึกษาคนควาไดนําเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น  

(ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้น ไปใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จํานวน 40 คน 

โดยระหวางที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) ทั้ง 2 เลม 

นักเรียนไดทํากิจกรรมทายเลม เพื่อนําผลคะแนนดังกลาวไปเปรียบเทียบกับคะแนนการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยนําคะแนนทั้งสองสวนมาวิเคราะหหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งผูศึกษาคนควาไดนําเสนอผลการหาประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงคะแนนของการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  

ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  

 

นักเรยีนจํานวน 40 คน 

(40 คน) 

คะแนนกจิกรรมระหวางเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนรวม 1075 968 

คะแนนเฉลี่ย 26.87 24.02 

รอยละของคะแนนเฉลี่ย 89.58 80.67 

 

 จากตาราง 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทํากิจกรรมระหวางเรียนดวยเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทั้ง 2 เลม 

มีคาเทากับ 26.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.58 และคะแนนเฉลี่ย

จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเทากับ 24.02 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.67 นั่นคือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 มีคาประสิทธิภาพ 

89.58/80.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนไว (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ,  

หนา 78-79) 

 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 

 ผูศึกษาคนควาไดนําคะแนนจาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

ดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ของนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน มาหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและคา t-test แบบกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกันของคะแนนการทดสอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่งผูศึกษาคนควาไดนําเสนอผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น  

(ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท 32202) สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

 

ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน 

จํานวน 

นักเรยีน 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

รวม 

คะแนน 

เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
คา t 

กอนเรียน 40 30 458 11.45 2.22  

      **23.59 

หลังเรียน 40 30 968 24.20 2.02  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเทากับ 

11.45 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 2.22 และมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนเทากับ 24.20 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 2.02 คะแนน ความแตกตางของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนเทากับ 23.59 นั่นคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวก ช , หนา 81) 

 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารการเรียนการสอนวิชา

วรรณกรรมทองถิ่น (ท 32202) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

 ผูศึกษาคนควาไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไปใชกับกลุมตัวอยาง

หลังจากที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนครบทั้ง 2 เลมแลว และไดนําเสนอผล 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
วรรณกรรมทองถิ่น (ท 32202) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

ประเด็นขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

�� S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1 

1. เอกสารมีรูปเลมสวยงามกะทัดรัด

นาสนใจ 

20 20 0 0 0 4.52 0.51 มากที่สุด 

2. ขนาดตัวอักษรที่ใชเหมาะสม อาน

งาย ชัดเจน 

11 26 3 0 0 4.63 0.56 มากที่สุด 

3. ภาพประกอบในเอกสารนาสนใจ 

เหมาะสมกบัเนื้อหา 

29 7 4 0 0 4.63 0.67 มากที่สุด 

4. คําแนะนําในการใชเอกสารชัดเจน 

เขาใจงาย 

27 11 2 0 0 4.63 0.59 มากที่สุด 

5. เนื้อหาเอกสารสอดคลองกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง 

28 9 2 1 0 4.6 0.71 มากที่สุด 

6. เนื้อหาใชภาษาเขาใจงาย มีความ

สมบูรณถูกตอง 

28 10 0 2 0 4.6 0.74 มากที่สุด 

7. เนื้อหาเรียงลําดบัจากงายไปหายาก 17 16 6 0 1 4.2 0.88 มาก 

8. เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถของผูเรียน 

23 12 5 0 0 4.45 0.71 มาก 

9. นักเรียนไดรับความรูและความ

เพลิดเพลินในการใชเอกสาร 

31 6 3 0 0 4.7 0.61 มากที่สุด 

10. เอกสารชวยใหนักเรยีน เรียนรูได

งายและเขาใจเนื้อหาในบทเรียน

มากขึ้น 

29 8 3 0 0 4.65 0.62 มากที่สุด 

11. เนื้อหาในเอกสารกระตุนใหนักเรียน

เกิดกระบวนการคดิ 

26 8 5 1 0 4.47 0.82 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ประเด็นขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

�� S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1 

12. สามารถศึกษาเอกสารไดดวย

ตนเองและเรียนซ้ําไดตามความ

ตองการ 

23 14 2 1 0 4.47 0.72 มาก 

13. ความเหมาะสมของเวลาที่ใชใน

การศึกษาเอกสาร 

24 14 1 1 0 4.53 0.68 มากที่สุด 

14. แบบทดสอบมีจํานวนพอเหมาะกับ

เนื้อหา 

22 15 3 0 0 4.47 0.64 มาก 

15. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับ

เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

23 14 1 2 0 4.45 0.78 มาก 

รวม 361 190 40 8 1 4.53 0.68 มากที่สุด 

 

 จากตางราง 3 พบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตั้ งแต  4.2 ถึง 4.65  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต 0.51 ถึง 0.82 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีระดับ 

ความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด 9 ขอ ไดแกขอ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 10, และ 13 ในระดับมาก มี 6 ขอ ไดแกขอ 7, 8, 11, 12, 14 และ 15 ขอที่มีคะแนนสูงสุดคือ

ขอ 9 นักเรียนไดรับความรูและความเพลิดเพลินในการใชเอกสาร สวนขอที่มีคะแนนต่ําสุดคือ ขอ 7 

เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก สรุปไดวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท 32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อยูใน

ระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.53 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68  

 



บทที่  5 

 
บทสรุป 

 

 การศึกษาคนควา เรื่อง การสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น 

(ท 32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 

  

สรุปผลการศึกษาคนควา 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 89.58/80.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 80/80  ที่กําหนดไว  

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน

การสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202)  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร

พิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด คือมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาคนควา เรื่อง การสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออานประกอบ ของกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน มีคา

ประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 89.58 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 80.67 

สอดคลองกับสมมุติฐานการศึกษาที่ตั้งไววาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น เรื่องพระวรวงศและตํานานเขาชาง มีกระบวนการจัดทํา

อยางเปนระบบ ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกอนที่จะสรางและพัฒนา

เอกสารประกอบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ 

สุธาทิพย  เจริญรัตน (2550) ไดศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การจําแนกคํา 

ในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 89.77/91.32 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่ตั้งไว สอดคลองกับ ศรีสุดา คําลือ (2555, หนา 61) ไดศึกษาเรื่องการใชแบบฝกทักษะ 

เพื่อพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอาน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 

81.94/80.67 และสอดคลองกับ ศิโรรัตน  กาติ๊บ (2554, หนา 42) ที่ศึกษาการสรางหนังสือสงเสริม

การอานรอยกรอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

มีประสิทธิภาพ 85.33/81.55 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน 

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท 32202) สูงกวาคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น สงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ 

วีวัฒน  ประสานสุข (2541) ไดวิจัยเรื่องการใชแบบฝกเสริมทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกเสริม

ทักษะพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการฝกสูงกวากอนไดรับการฝกแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตสุภา  สอนใจธิ (2548) ไดศึกษาผลการใชนิทานเปนสื่อ 

ตามแนวทางสรางปญญาเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการระหวางทฤษฎีการสอนอานกับแนวการสรางปญญา 
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อันประกอบดวยสุ จิ ปุ ลิ และการคัดเลือกนิทานโดยคํานึงถึงเรื่องที่ใกลตัวผูเรียนสะทอนถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะนิทานพื้นบานจะเปนเรื่องราวที่ชวยใหผูเรียน 

มีความรูความเขาใจและรับรูเรื่องราวไดรวดเร็วเพราะเคยมีประสบการณทางภาษาโดยรูเรื่อง

เหลานั้นมากอนจากการศึกษาพบวาหลังจากทีน่ักเรียนไดเรียนตามกิจกรรมการเรียนรูโดยใชนิทาน

เปนสื่อตามแนวการสรางปญญาเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานแลวนักเรียนมีความเขาใจ 

ในการอานดีขึ้น และสอดคลองกับ ศิโรรัตน  กาติ๊บ (2554, หนา 42) ที่ศึกษาการสรางหนังสือ

สงเสริมการอานรอยกรอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ทีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่ม ี

ตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) โดยรวมอยูในระดับ 

มากที่สุด คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.68 ซึ่งเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องในทองถิ่น ซึ่ง นักเรียนพบเห็นอยูเปนประจํา  

มีเนื้อหาไมสลับซับซอน เขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับ ศิริลักษณ  สายเชื้อ (2551) ไดทําการศึกษา 

เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุมสาระภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

เรื่อง คําและการใชคําในภาษาไทย พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียน 

การสอนอยูในระดับ มากที่สุด นอกจากนี้ ศิโรรัตน  กาติ๊บ (2554, หนา 42) ที่ศึกษาการสราง

หนังสือสงเสริมการอานรอยกรอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 พบวามีความพึงพอใจตอหนังสือสงเสริมการอานรอยกรองตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.61  

และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 และยังสอดคลองกับ ฉันทนา โพธิอยู (2555, หนา 65) 

ที่ไดศึกษาคนควาเรื่องการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องสํานวน 

สุภาษิตและคําพังเพย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจพบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.55 และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหสอดแทรกภาษาถิ่น และมีการอธิบายคําศัพท เพื่อเผยแพร 

ใหกลุมผูเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ที่ยังไมรูจักและคุนเคย ใหไดรับรูถึงภูมิปญญาทองถิ่น 

 2. ควรปรับปรุงใหเนื้อหามีลักษณะเปนสารคดี สอดแทรกรูปภาพสถานที่จริง เพื่อใหงาย

ตอการศึกษาและการรับรู 
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พื้นที่ การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  

เขต 4 

 3. นางจุฑาภรณ  หวังรงัสิมากุล  ครูชํานาญการพิเศษ (สาขาวิชาภาษาไทย) 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

 4. นางภัทรียา  อินทรทอง  ครูชํานาญการพิเศษ  (สาขาวิชาภาษาไทย)   

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

 5. นายนิรันดร  จันทรนอย  ครูชํานาญการพิเศษ (สาขาวิชาศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป) โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) 

สําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง (1) แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม  

30 คะแนน เวลา 30 นาที 

 (2) ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด เพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย X  

ลงในกระดาษคําตอบ 

 

1. ตํานานทองถิ่นมีลกัษณะอยางไร 

     ก. เปนเรื่องทีเ่ลาสืบตอกนัมา   

     ข. เปนเรื่องทางประวัตศิาสตร 

     ค. เปนตนกําเนิดของประวัติศาสตร  

     ง. เปนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ 

 2. ตํานานเขาชางมีสถานทีเ่กิดขึ้นในจังหวดัใดบาง 

     ก. ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี กระบี ่

     ข. ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี ชุมพร พังงา 

     ค. สุราษฎรธานี  พังงา 

     ง. ประจวบคีรีขันธ  สุราษฎรธานี  พังงา 

3. เหตุใดยมดึงจึงโกรธแคนชางและตามลาชางปาโขลงนัน้ 

     ก. ชางปาเขามาทําลายไรขาวและผักผลไมของตายมดงึ 

     ข. ชางปาไดฆานองสาวของตนคือยมโดย 

     ค. ชางปาไดเขามาทํารายตน 

     ง. ชางปาเหลานั้นสรางความกอกวนจนตนไดรับบาดเจ็บ 

4. เมื่อยมดงึตามชางปามาจนถึงคลองสกและน้ําเชี่ยวมาก ทําใหชางพังเชือกหนึ่งซึ่งกําลังทองแก 

    ตกใจวิ่งหนีจนพลาดตกลงไปทําใหตกลกูออกมา เกิดเปนสถานทีใ่ด 

     ก. หินแมชาง 

     ข. หินลูกชาง 

     ค. หินชางนอย 

     ง. หินสองแมลูก 
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5. เหตุใดจึงเรยีกหมูบานนั้นวา “บางลากหอก” หรือบางตาม 

     ก. ตายมดึงไดใชหอกแทงชางปาบริเวณนัน้ 

     ข. ตายมดึงไดลับหอกที่แผนหินใหญ 

     ค. ตายมดึงลากหอกเรื่อยๆจนทําใหดินและหนิแยกเปนทางน้ํา 

     ง. ตายมดึงไดลากหอกไปเรื่อยๆจนทําใหเกิดทางน้ําไหล 

6. ตายมดึงไดใชพราขวางแลนพลาดไปถูกภูเขาทําใหพราหัก เกดิเปนสถานที่ใด 

     ก. เขาขวางพรา 

     ข. เขาพราหัก 

     ค. เขาขวางแลน 

     ง. เขาพรา 

7. ชางพลายของตางุมถูกตายมดึงตามลาไมลดละ จนวิ่งหนีเตลิดไปจนถึงเมืองใด 

     ก. เมืองตะกั่วทุง 

     ข. เมืองตะกั่วปา 

     ค. บานตาขุน 

     ง. อําเภอทายเหมือง 

8. ชางพลายของตางุมถูกตายมดึงตามไลลา ไปหยุดนอน ณ ปาแหงหนึ่ง จึงไดชื่อวา “บานชาง

นอน” อยูใน 

    เขตอําเภอใด จังหวัดใด 

     ก. อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 

     ข. อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

     ค. อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

     ง. อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 

9. ตายมดึงเหน็แผนหนิใหญวางอยูจึงลับหอกกับแผนหินนั้น จึงไดเกิดสถานทีใ่ด 

     ก. เขาหินลับ 

     ข. เขาหินลีบ 

     ค. เขาหินใหญ 

     ง. เขาหินคม 
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10. “บานแผล” เปนสถานที่ทีเ่กิดอะไรขึ้นกบัชางของตางุม 

     ก. ชางของตางุมไดทํารายตายมดึงจนไดรับบาดแผล 

     ข. ชางของตางุมวิ่งหนีมาไกลจนไดรับบาดแผล 

     ค. ตายมดึงใชหอกแทงชาง หอกปกเขาที่ขาทําใหไดรับบาดแผล  

     ง. ตายมดึงตามลาชางจนไดรบับาดแผล 

11. ตายมดึงไดใชหอกแทงเขาที่สวนใดของชาง 

     ก. หัวชางและขาชาง 

     ข. พุงชางและขาชาง 

     ค. พุงชางและลําตัว 

     ง. ขาชางและลําตัว 

12. ตายมดึงสามารถลมชางพลายของตางุมไดสําเรจ็ ชางนั้นกลายเปนหินเรียกวาอะไร 

     ก. เขาชาง 

     ข. เขาพิงงา 

     ค. ถ้ําพุงชาง 

     ง. เขาพังงา 

13. คําวา “พิงงา” ตอมาไดกลายเปนคําวา  “พังงา” ในปจจุบัน จากหลายๆตํานานเลาตางกนั  

     ออกไป ยกเวนขอใด 

     ก. ชางของตางุมเปนชางพังและมีงาเล็กๆ จงึเรียกวาพงังา  

     ข. ตายมดึงถอนงาชางไปพิงไวทีเ่ขาลูกหนึ่งจึงชื่อวาพิงงา 

     ค. เดิมเมืองนี้ชื่อวาเมืองพิงงา ตอไปเรียกเพีย้นกนัไปกลายเปนพังงา 

     ง. เดิมเมืองนี้ชื่อวาเมืองเขาชาง ตอมาไดเรยีกวา เมืองพิงงา 

         และไดกลายเปนเมืองพังงา 

14. สถานที่สุดทายทีเ่กิดขึน้ในตํานานเขาชางคือสถานทีใ่ด 

     ก. วังหมอแกง 

     ข. ถ้ําพุงชาง 

     ค. เขาตางุม 

     ง. เขาชาง 

 

 



58 

15. ขอใดไมใชขอคิดที่ไดจากเรื่องตํานานเขาชาง 

     ก. ทําใหทราบประวัตคิวามเปนมาของสถานที่สําคญัตางๆ 

     ข. ทําใหไดความรูเพิ่มเตมิเกีย่วกับสถานทีน่ั้นๆ 

     ค. ทําใหทราบประวัติความเปนมาของชื่อจังหวัดพังงา 

     ง. ทําใหมีสุขภาพจิตที่ด ี

16. นิทานที่เลาจากปากตอปากเรยีกวาอยางไร 

     ก. นิทานทองถิ่น   

     ข. นิทานมุขปาฐะ 

     ค. นิทานลายลักษณ   

     ง.  นิทานราชสํานัก 

17. พระโอรสทั้งสองพระองคของพระนางวงศสุริยา มีลักษณะนิสยัอยางไร 

     ก. เพียบพรอมดวยคณุธรรม สติปญญา 

     ข. เปนผูมีความโกรธแคนงาย 

     ค. เปนคนพาล 

     ง. เปนคนโลเล 

18. เพราะเหตุใดเทาวงศาจึงเชื่อคําใสรายของพระนางกาไวย ที่ใสรายราชบตุรทั้งสองพระองคของ     

      พระชายาฝายขวา 

     ก. เพราะถูกนางกาไวยบงัคับ 

     ข. เพราะถูกไวยทัตยใุหโกรธแคนพระสุริยมาศกับพระวรวงศ 

     ค. เพราะถูกนางกาไวยทําเสนห 

     ง. เพราะไมชอบราชบุตรทั้งสองพระองคอยูเดิมแลว 

19. เพราะเหตุใดพระสุริยมาศและพระวรวงศจึงไมโดนประหารชีวิต 

     ก. เพราะถูกนางกาไวยชวยไว 

     ข. เพราะถูกนางวงศสุริยาชวยไวโดยการติดสนิบน 

     ค. เพราะทั้งสองพระองคติดสินบนผูคุม 

     ง. เพราะทาววงศาเปลี่ยนใจกะทนัหนั 
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20. เหตุใดพระวรวงศจึงไดพลัดพรากจากพระเชษฐา ขณะบรรทมอยูในศาลา 

     ก. พระเชษฐาถูกเสนาบดีของพระนางอุทุมพรอุมกลับราชวัง 

     ข. พระเชษฐาตืน่บรรทมกอนจึงเดินไปหาอาหารจนหลงทาง 

     ค. พระเชษฐาถูกไวยทัตตามมาฆา 

     ง. พระเชษฐาตกหลุมรักนางอุทุมพรจึงไดตัดสนิใจกลับราชวังดวย 

21. หลังจากที่ราชบตุรทั้งคูพลดัพรากจากกันพระสุริยมาศทรงทําอยางไร 

     ก. ประกาศตามหาพระอนุชา 

     ข. ทรงกลับไปหาพระอนุชาทีศ่าลา 

     ค. ทรงสรางศาลาและเขียนเรื่องราวของพระองคและพระอนุชาไว 

     ง. ทรงสรางศาลาไวประทับเพื่อระลึกถึงพระอนุชา 

22. ขอใดเปนสาเหตุใหพระวรวงศจึงถูกเศรษฐีโลภันจับจองจํา 

     ก. พระองศไดไปลักขโมยหัวแหวนของเศรษฐีโลภัน 

     ข. พระองคถูกสองตายายใสรายวาเปนคนไมด ี

     ค. พระองคไดปลอมตัวเปนโจรปาเขามาลักขโมยสมบตัิ 

     ง. เศรษฐีเขาใจผิดคดิวาพระวรวงศขโมยหัวแหวนของตนตามที่สองตายายเลา 

23. นางคารวีใชวิธใีดเพื่อใหพระวรวงศรอดพนจากกันถูกจองจํา 

     ก. ติดสินบนผูคุม 

     ข. ติดสินบนสองตายาย 

     ค. ออนวอนใหบิดาของตนปลอยตัวพระวรวงศ 

     ง. แอบลักลอบเขาไปปลอยตัวพระวรวงศ 

24. หลังจากเศรษฐีตัดสินใจไมใหนางคารวีติดตามขึ้นเรือสําเภาไปดวยไดเหตุการณอัศจรรยอะไรขึ้น 

     ก. เรือสําเภาไมเคลื่อนลําออกจากอู 

     ข. เรือสําเภาเคลื่อนที่ไปไดสักพักกห็ยุดชะงัก 

     ค. เกิดฟาผา และฝนตก 

     ง. เกิดพายุใหญและฝนตกหนัก 
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25. พระวรวงศไดทําความดีความชอบ จึงไดขึ้นครองเมืองผุสสา 

     ก. ไดมอบหัวแหวนใหกบัทาวผุสสา 

     ข. ทรงสละชีวิตปกปองทาวผุสสาจากพญายักษ 

     ค. ทรงปราบพญายักษไดสําเร็จตามที่สัญญาไว 

     ง. ไดถอนเสาประโคนที่ฝงไวกลางสระ 

26. พระวรวงศและนางคารวีไดลองแพไปตามกระแสน้ําจนถูพายุพัดแตกทําใหพลัดพรากกนั   

      เมื่อพระวรวงศขึ้นฝงมาที่เมืองไอยมาศแลวไดเจอกับใคร 

     ก. ทาววงศา 

     ข. นางวงศสุริยา 

     ค. นางคารว ี

     ง. พระสุริยมาศ 

27. ไวยทัตถูกใครฟนดวยงาวจนสิ้นชีพ 

     ก. พระสุริยมาศ 

     ข. ทาววงศา 

     ค. พระวรวงศ 

     ง. นางวงศสุริยา 

28. หลังจากที่พระสุริยมาศและพระวรวงศไดเจอกับบิดาและมารดาอีกครั้ง  

      นางกาไวยไดรับโทษอยางไร 

     ก. ถูกจับจองจํา 

     ข. โดนประหารชีวิต 

     ค. โดนทรมาน 

     ง.  ถูกนําไปถวงน้ํา 
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29. โอรสของพระวรวงศมีชื่อวาอะไร 

     ก. พระคารเวศ 

     ข. พระวรเวศ 

     ค. พระวีรเวศ 

     ง. พระคารวงศ 

30. ในภายหลังเศรษฐีโลภันและมหายักษที่ฝงเสาประโคน กลับชาติมาเกิดเปนใคร 

     ก. พระฉิมพลี และ องคุลีมาล 

     ข. พระอานนท และ อุคุลีมาล 

     ค. เทวทัต และ องคุลีมาล 

     ง. เทวทัต และ พระฉิมพล ี
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) 

สําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 5 
 

ขอที่ เฉลย ขอที่ เฉลย ขอที่ เฉลย 

1 ก 11 ข 21 ค 

2 ง 12 ก 22 ง 

3 ก 13 ง 23 ก 

4 ข 14 ง 24 ก 

5 ค 15 ง 25 ค 

6 ข 16 ข 26 ง 

7 ข 17 ก 27 ค 

8 ก 18 ค 28 ค 

9 ก 19 ข 29 ง 

10 ค 20 ก 30 ค 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชาวรรณกรรมทองถิ่น  สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 

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

. 

คําชี้แจง ใหนกัเรยีนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนตอเอกสารประกอบการเรียนการ

สอน วิชา วรรณกรรมทองถิน่ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองตามความคิดเหน็ของทานดงันี้  

 

5   หมายถึง   พึงพอใจระดบั  มากที่สุด 

4  หมายถึง   พึงพอใจระดบั  มาก 

3  หมายถึง พึงพอใจระดบั  ปานกลาง 

2  หมายถึง พึงพอใจระดบั  นอย 

1  หมายถึง พึงพอใจระดบั  นอยที่สุด 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพของ

เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

5 4 3 2 1 

1. เอกสารมีรูปเลมสวยงามกะทดัรัดนาสนใจ      

2. ขนาดตัวอักษรทีใ่ชเหมาะสม อานงาย ชัดเจน      

3. ภาพประกอบในเอกสารนาสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหา      

4. คําแนะนําในการใชเอกสารชัดเจน เขาใจงาย      

5. เนื้อหาเอกสารสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      

6. เนื้อหาใชภาษาเขาใจงาย มคีวามสมบูรณ ถกูตอง      

7. เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก      

8. เนื้อหาเหมาะสมกบัวัยและความสามารถของผูเรยีน      

9. นักเรยีนไดรับความรูและความเพลิดเพลินในการใชเอกสาร      

10. เอกสารชวยใหนกัเรยีน เรยีนรูไดงายและเขาใจเนื้อหาใน

บทเรียนมากขึน้ 

     

11. เนื้อหาในเอกสารกระตุนใหนักเรยีนเกิดกระบวนการคดิ 
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รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
เอกสารประกอบการ

เรียนการสอน 

5 4 3 2 1 

12. สามารถศึกษาเอกสารไดดวยตนเองและเรียนซ้ําไดตามความ

ตองการ 

     

13. ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการศึกษาเอกสาร      

14. แบบทดสอบมจีํานวนพอเหมาะกบัเนื้อหา      

15. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับเนื้อหาและจดุประสงคการ

เรียนรู 

     

 

ขอเสนอแนะเพิม่เติม

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

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



66 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินและผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
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แบบประเมินเอกสารประกอบการเรยีนการสอน 
วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) 

(สําหรบัผูเชี่ยวชาญ) 
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน 

 1. ชื่อ – สกุล .............................................................................................................. 

 2. อายุ ...................... ป  อายุราชการ ............................. ป 

 3. วุฒิการศึกษา ......................................................................................................... 

 4. ตําแหนงหนาทีก่ารงาน ............................................................................................ 

 5. สถานที่ทํางาน ........................................................................................................ 

 

ตอนท่ี 2 ตอบแบบประเมิน 

 โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ซึ่งกําหนดคาของระดับคะแนน ดังนี้ 

 ระดับ 5  หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

 ระดับ 4  หมายถึง เหมาะสมมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง เหมาะสมนอย 

 ระดับ 1  หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 

 

 
รายการประเมิน  

ความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

1. ดานเนื้อหา             

   1.1 ยากงายเหมาะสมกับระดบัชัน้          

   1.2 มีความทันสมัยนาสนใจ        

   1.3 เนื้อหาตรงตามหลักสูตร      

   1.4 การนําเสนอเนื้อหาข้ันตอนเปนไปตามลําดับ                 

2. การใชภาษา      

   2.1 สื่อความหมายเขาใจงาย ชัดเจน      

   2.2 เหมาะสมกับวัยผูใช      
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รายการประเมิน  

ความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

   2.3 ถูกตองตามหลักภาษา         

3. ความสอดคลอง/ภาพประกอบ      

   3.1 กิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค      

   3.2 ภาพมีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา กบักิจกรรม      

   3.3 ภาพชวยใหเขาใจเนื้อหาชัดเจน      

4. กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ      

   4.1 ถูกตองตามกระบวนการ      

   4.2 มีการประเมินครบถวน      

   4.3 เวลาที่ใชเหมาะสม      

   4.4 นักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง      

 

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

 

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

         (........................................................) 
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ภาคผนวก จ 

-  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา

วรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

เปนรายบุคคล กลุมเล็ก และกลุมภาคสนาม 
- ผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

- ผลการวิเคราะหคาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทั้งฉบับ 
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ตาราง 4 แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น 
(ท32202) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

�� S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

1. ดานเนื้อหา         

   1.1 ยากงายเหมาะสมกับระดบัชัน้ 4 4 5 5 5 4.6 0.49 มากที่สุด 

   1.2 มีความทันสมัยนาสนใจ 5 4 5 5 5 4.8 0.4 มากที่สุด 

   1.3 เนื้อหาตรงตามหลักสูตร 5 5 5 5 5 5 0 มากที่สุด 

   1.4 การนําเสนอเนื้อหาข้ันตอนเปนไป 

         ตามลําดับ 
5 5 4 5 5 4.8 0.4 มากที่สุด 

2. การใชภาษา         

   2.1 สื่อความหมายเขาใจงาย ชัดเจน 5 5 5 5 5 5 0 มากที่สุด 

   2.2 เหมาะสมกับวยัผูใช 5 5 5 5 5 5 0 มากที่สุด 

   2.3 ถูกตองตามหลักภาษา    4 5 5 5 5 4.8 0.4 มากที่สุด 

3. ความสอดคลอง/ภาพประกอบ         

   3.1 กิจกรรมสอดคลองกับวตัถุประสงค 4 4 5 5 5 4.6 0.49 มากที่สุด 

   3.2 ภาพมีความเหมาะสมสอดคลอง  

        กับเนื้อหา กับกจิกรรม 
5 5 5 5 5 5 0 มากที่สุด 

   3.3 ภาพชวยใหเขาใจเนื้อหาชัดเจน 4 4 5 5 5 4.6 0.49 มากที่สุด 

4. กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ         

   4.1 ถูกตองตามกระบวนการ 4 4 5 5 5 4.6 0.49 มากที่สุด 

   4.2 มีการประเมินครบถวน 5 4 4 5 4 4.8 0.4 มากที่สุด 

   4.3 เวลาที่ใชเหมาะสม 4 5 5 5 5 5 0 มากที่สุด 

   4.4 นักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง 5 5 5 5 5 4.8 0.4 มากที่สุด 
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ตาราง 5 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

เปนรายบุคคล (One-to-one-Testing) 
 

คนที ่

คะแนนจากการทํากิจกรรมในเอกสารแตละเลม ทดสอบ

หลังเรียน 

ทดสอบ

กอนเรียน 1 2 3 รวม 

10 10 10 30 30 30 

1 7 7 8 22 24 19 

2 7 7 8 22 22 17 

3 7 7 8 22 18 12 

∑ 66 64 48 

x� 24 23.5 19.5 

S.D. 0.0 4.2 4.9 

คาประสิทธิภาพ E₁ / E₂ 72.22 71.11   

 
ตาราง 6 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา

วรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนกลุมเลก็ 

(Small Group Testing) 
 

คนที ่

คะแนนจากการทํากิจกรรมในเอกสารแตละเลม ทดสอบ

หลังเรียน 

ทดสอบ

กอนเรียน 1 2 3 รวม 

10 10 10 30 (30) (30) 

1 9 7 8 24 21 17 

2 8 9 8 25 22 18 

3 8 8 8 24 19 15 

4 7 9 8 24 22 14 

5 7 9 7 23 23 16 

6 7 8 8 23 21 18 

7 7 8 8 23 25 17 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

คนที ่

คะแนนจากการทํากิจกรรมในเอกสารแตละเลม ทดสอบ

หลังเรียน 

ทดสอบ

กอนเรียน 1 2 3 รวม 

10 10 10 30 (30) (30) 

8 7 8 7 22 24 16 

9 7 9 7 23 23 18 

10 8 7 9 24 23 15 

∑ 235 223 164 

x� 23.5 22.3 16.4 

S.D. 0.89 1.72 1.43 

คาประสิทธิภาพ E₁ / E₂ 78.33 74.33   

 
ตาราง 7 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา

วรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนกลุม
ใหญ (Try Out) 

 

คนที ่

คะแนนจากการทํากิจกรรมในเอกสารแตละเลม ทดสอบ

หลังเรียน 

ทดสอบ

กอนเรียน 1 2 3 รวม 

10 10 10 30 (30) (30) 

1 9 7 8 24 24 16 

2 9 9 8 26 22 15 

3 8 8 8 24 18 18 

4 10 9 8 27 22 17 

5 10 9 10 29 23 18 

6 8 8 8 24 24 16 

7 9 8 8 25 25 15 

8 8 8 8 24 24 18 

9 10 9 10 29 23 17 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนจากการทํากิจกรรมในเอกสารแตละเลม ทดสอบ

หลังเรียน 

ทดสอบ

กอนเรียน 1 2 3 รวม 

10 9 9 9 27 23 16 

11 6 10 9 25 21 18 

12 9 8 9 26 24 18 

13 10 10 9 29 27 15 

14 9 10 9 28 26 16 

15 9 10 9 28 23 16 

16 9 10 8 27 23 14 

17 9 9 8 26 20 15 

18 9 10 9 28 26 14 

19 9 8 10 27 20 16 

20 9 8 9 26 24 18 

21 9 10 10 29 25 18 

22 10 8 10 28 26 17 

23 9 9 8 26 28 16 

24 10 9 9 28 26 16 

25 9 8 10 27 24 15 

26 10 8 8 26 26 19 

27 9 9 10 28 26 17 

28 9 9 10 28 24 16 

29 10 10 10 30 26 15 

30 9 10 8 27 25 17 

∑ 806 718 492 

x� 26.87 23.93 16.40 

S.D. 1.68 2.24 1.33 

คาประสิทธิภาพ E₁ / E₂ 89.56 80.11  
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหคาความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

ขอที่ 
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 

1 1 1 -1 0 -1 0 0 ไมสอดคลอง 

2 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

3 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

4 -1 0 1 -1 -1 -2 -0.4 ไมสอดคลอง 

5 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

6 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

7 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

8 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

9 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

10 -1 0 0 0 -1 -2 -0.4 ไมสอดคลอง 

11 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

12 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

13 1 0 -1 0 -1 -1 -0.2 ไมสอดคลอง 

14 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

15 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

16 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

17 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

18 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

19 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

20 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

21 1 1 0 0 1 3 0.6 สอดคลอง 

22 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

23 1 0 1 0 1 3 0.6 สอดคลอง 

24 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

25 -1 0 1 0 -1 -1 -0.2 ไมสอดคลอง 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอที่ 
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 

26 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

27 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

28 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

29 1 -1 0 0 -1 -1 -0.2 ไมสอดคลอง 

30 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

31 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

32 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

33 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

34 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

35 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

36 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

37 0 -1 0 1 -1 -1 -0.2 ไมสอดคลอง 

38 1 1 0 0 0 2 0.4 ไมสอดคลอง 

39 1 1 0 0 0 2 0.4 ไมสอดคลอง 

40 1 -1 -1 0 -1 -2 -0.4 ไมสอดคลอง 
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ตาราง 9 ผลการหาคาความยาก (P) และการหาคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรม

ทองถ่ิน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

ขอที่ คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (R) แปลผล 

1 0.08 0.03 ใชได 

2 0.6 0.4 ใชได 

3 0.68 0.43 ใชได 

4 0.1 0.05 ใชไมได 

5 0.73 0.48 ใชได 

6 0.73 0.58 ใชได 

7 0.7 0.5 ใชได 

8 0.8 0.6 ใชได 

9 0.73 0.53 ใชได 

10 0.15 0.1 ใชไมได 

11 0.8 0.5 ใชได 

12 0.7 0.5 ใชได 

13 0.13 0.08 ใชไมได 

14 0.68 0.48 ใชได 

15 0.78 0.48 ใชได 

16 0.8 0.6 ใชได 

17 0.73 0.48 ใชได 

18 0.65 0.45 ใชได 

19 0.75 0.5 ใชได 

20 0.75 0.45 ใชได 

21 0.75 0.4 ใชได 

22 0.78 0.53 ใชได 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ขอที่ คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (R) แปลผล 

23 0.78 0.48 ใชได 

24 0.8 0.45 ใชได 

25 0.18 0.13 ใชไมได 

26 0.78 0.53 ใชได 

27 0.73 0.53 ใชได 

28 0.08 0.03 ใชไมได 

29 0.6 0.4 ใชได 

30 0.68 0.43 ใชได 

31 0.1 0.05 ใชไมได 

32 0.73 0.48 ใชได 

33 0.73 0.58 ใชได 

34 0.05 0 ใชไมได 

35 0.8 0.6 ใชได 

36 0.73 0.53 ใชได 

37 0.15 0.1 ใชไมได 

38 0.8 0.5 ใชได 

39 0.7 0.5 ใชได 

40 0.13 0.08 ใชไมได 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

นักเรยีนคนที ่
คะแนนรวม (คะแนน 30) 

ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม (คะแนน 30) 

ครั้งที่ 2 

1 24 25 

2 26 24 

3 24 22 

4 27 26 

5 29 28 

6 24 26 

7 25 25 

8 24 25 

9 29 28 

10 27 27 

11 25 25 

12 26 25 

13 29 29 

14 28 28 

15 28 27 

16 27 28 

17 26 26 

18 28 27 

19 27 28 

20 26 26 

 
 

 

 



79 

ตาราง 10 (ตอ) 

 

นักเรยีนคนที ่
คะแนนรวม (คะแนน 30) 

ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม (คะแนน 30) 

ครั้งที่ 2 

21 29 28 

22 28 28 

23 26 27 

24 28 27 

25 27 27 

26 26 25 

27 28 29 

28 28 28 

29 30 29 

30 27 28 

คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ 26.87 26.70 

ความแปรปรวนของคะแนน

รวม 
2.81 2.77 

คาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบ 0.83 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
วิชาวรรณกรรมทองถิ่น 

(ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กับกลุมตัวอยาง 
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ตาราง 11 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
วรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กับกลุม

ตัวอยาง 
 

คนที ่

คะแนนจาการทํากจิกรรมในเอกสารประกอบ ทดสอบ 

หลังเรียน  

(30) 

ทดสอบ 

กอนเรียน 

(30) 

1 2 3 รวม 

10 10 10 30 

1 9 7 8 24 21 11 

2 9 9 8 26 22 13 

3 8 8 8 24 24 11 

4 10 9 8 27 22 12 

5 10 9 10 29 23 11 

6 8 8 8 24 24 11 

7 9 8 8 25 25 16 

8 8 8 8 24 24 10 

9 10 9 10 29 23 13 

10 9 9 9 27 23 7 

11 6 10 9 25 21 12 

12 9 8 9 26 24 11 

13 10 10 9 29 27 12 

14 9 10 9 28 26 12 

15 9 10 9 28 23 11 

16 9 10 8 27 23 14 

17 9 9 8 26 20 11 

18 9 10 9 28 26 6 

19 9 8 10 27 20 14 

20 9 8 9 26 24 13 

21 9 10 10 29 25 9 

22 10 8 10 28 26 9 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

คนที ่

คะแนนจาการทํากจิกรรมในเอกสารประกอบ ทดสอบ 

หลังเรียน  

(30) 

ทดสอบ 

กอนเรียน 

(30) 

1 2 3 รวม 

10 10 10 30 

23 9 9 8 26 28 10 

24 10 9 9 28 26 10 

25 9 8 10 27 24 12 

26 10 8 8 26 26 12 

27 9 9 10 28 26 6 

28 9 9 10 28 24 15 

29 10 10 10 30 26 12 

30 9 10 8 27 25 15 

31 8 9 9 26 23 11 

32 10 9 9 28 24 11 

33 6 9 8 23 24 11 

34 9 8 8 25 25 13 

35 10 9 9 28 23 12 

36 9 9 10 28 27 10 

37 9 9 10 28 22 14 

38 9 9 8 26 27 12 

39 10 10 10 30 28 9 

40 9 9 9 27 24 14 

∑ 1075 968 458 

x� 26.88 24.20 11.45 

S.D. 1.73 2.02 2.22 

คาประสิทธิภาพ E₁ / E₂ 89.58 80.67   
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ภาคผนวก ช 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังเรียน 

ดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
 วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202)  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
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ตาราง 12 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชาวรรณกรรมทองถิ่น (ท32202)  

 

นักเรยีนคนที ่
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) 

1 11 21 

2 13 22 

3 11 24 

4 12 22 

5 11 23 

6 11 24 

7 16 25 

8 10 24 

9 13 23 

10 7 23 

11 12 21 

12 11 24 

13 12 27 

14 12 26 

15 11 23 

16 14 23 

17 11 20 

18 6 26 

19 14 20 

20 13 24 

21 9 25 

22 9 26 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

นักเรยีนคนที ่
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) 

23 10 28 

24 10 26 

25 12 24 

26 12 26 

27 6 26 

28 15 24 

29 12 26 

30 15 25 

31 11 23 

32 11 24 

33 11 24 

34 13 25 

35 12 23 

36 10 27 

37 14 22 

38 12 27 

39 9 28 

40 14 24 

∑ 458 968 

x� 11.45 24.2 

S.D. 2.22 2.02 
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ภาคผนวก ซ 

แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระภาษาไทย  
วิชา วรรณกรรมทองถิ่น (ท32202) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
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แผนการจัดการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง นิทานพื้นบานและตาํนานทองถ่ิน  จํานวน  4  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่  1  เรื่อง นิทานพื้นบาน วิชาเพิ่มเตมิ ท32202 วรรณกรรมทองถ่ิน 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
 วันท่ี.....................เดือน.............................พ.ศ. ....................... เวลา ........................ น. 

  

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเหน็ วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น  

                           คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง  

 

สาระสําคัญ 

 นิทานพื้นบานในทางคติชนวิทยา นิทาน หมายถึง เรื่องเลาทั้งที่ เปนมุขปาฐะและ 

ลายลักษณอักษร  เลาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  เปนเรื่องที่ใชถอยคําธรรมดา ๆ และเปน

ภาษารอยแกว ไมทราบวาใครเปนผูแตงขึ้นมาเปนคนแรก  มีการถายทอดดวยปากมาเปนเวลานาน

กอนที่จะบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

 นิทานพื้นบานเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่สืบทอดมาจากอดีต การเลาใชวิธีเลา

จากความจําที่ไดฟงตอๆ กันมา ในที่นี้หมายถึงเรื่องเลาประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของนิทานพื้นบานได 

 2. นักเรียนสามารถอธิบายที่มาของนิทานพื้นบานได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหาของนิทานพื้นบานได 

 4. นักเรียนสามารถเลานิทานพื้นบานได 

 
สาระการเรียนรู 

 1. การปฏิบัติ  คิดวางแผน ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการนําเสนอ 

 2. มีความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษาไทย และรวมรักษาภาษาไทยไวเปน

สมบัติของชาติ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ชั่วโมงท่ี 1 

 1.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 

 2.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ 

 ชั่วโมงท่ี 2 

 1. นักเรียนฟงนิทานเรื่อง “นายทนหรือนางบัวโทน” เปนนิทานพื้นบานทางภาคใตเพื่อ

เปนการนําเขาสูบทเรียน ใหนักเรียนไดฟงนิทานพื้นบาน 

 2. นักเรียนฝกวิเคราะหนิทานพื้นบาน จากนิทานเรื่อง “นายทนหรือนางบัวโทน” เพื่อฝก

การวิเคราะหนิทานพื้นบาน   

 3. นักเรยีนศึกษาใบความรูเรื่อง นิทานพื้นบาน  

 ชั่วโมงท่ี 3 

 1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน 8-9 กลุม เพื่อศึกษานิทานพื้นบานเรื่องพระวรวงศ  

เมื่อศึกษานิทานพื้นบานเรียบรอยแลวใหนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหนิทานพื้นบานโดยมีหัวขอ

ดังตอไปนี้ 

  1. ดานการใชภาษา      

   2.  ดานสังคม 

 2. นักเรียนทําใบงานเรื่องพระวรวงศ  สงครูในชั่วโมงตอไป 

 ชั่วโมงท่ี 4 

 1. นักเรียนสงตัวแทนกลุม  นําเสนอการศึกษานิทานพื้นบานเรื่องพระวรวงศ 

 2. ครูประเมินการนําเสนอการนําเสนอรายงาน การเลานิทานและการวิเคราะหนิทาน

พื้นบานเรื่องพระวรวงศพรอมทั้งเสนอแนะขอที่ผิดพลาดและเสริมเนื้อหาในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

 3. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่อง นิทานพื้นบาน เพื่อทบทวนความเขาใจใหดียิ่งขึ้น 

 
สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 1. ใบความรูเรื่อง นิทานพื้นบาน 

 2. ใบงานเรื่อง นิทานพื้นบาน 

 3. ตัวอยางนิทานพื้นบานเรื่อง นายทนหรือนางบัวโทน 

 4. นิทานพื้นบานเรื่องพระวรวงศ 
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การวดัผลประเมินผล 

หลักฐาน วิธีการประเมิน 

1. รายงานเรื่อง การวิเคราะหนิทานพื้นบานเรื่อง

พระวรวงศ 

1. ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 

2. ใบงานเรื่อง นทิานพื้นบาน 2. ความถูกตองและการใชประโยชนดาน

การอาน 

3. พฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 3. พฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

 
เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน การตอบใบงานและรายงานเรื่อง นิทานพื้นบาน เปนลําดับดังนี ้

ระดับคุณภาพ คะแนน 

-นักเรียนทํารายงานไดอยางถูกตอง ครบถวนชัดเจน  สามารถนําความรูที่ไดจาก

การฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดและใชภาษาในการเขียนสละสลวย  
5 

-นักเรียนทํารายงานไดถูกตอง ครบถวนบางสวน ยังไมสามารถนําความรูที่ได

จากการฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใชภาษาในการเขียนสละสลวย 
4 

-นักเรียนทํารายงานไดถูกตองบางสวน ยังไมครบถวน ยังไมสามารถนําความรูที่

ไดจากการฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใชภาษาในการเขียนสละสลวย 
3 

-นักเรียนทํารายงานไดถูกตองบางสวน ใจความขาดๆไมครบถวน ยังไมสามารถ

นําความรูที่ไดจากการฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใชภาษาในการ

เขียนสละสลวย 

2 

-นักเรียนทํารายงานไมถูกตองผิดแผกจากประเด็น ใจความไมครบถวน ยังไม

สามารถนําความรูที่ไดจากการฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใชภาษาใน

การเขียนสละสลวย 

1 
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ความคดิเห็นของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

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

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

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

ลงชื่อ........................................................ 

(...............................................................) 

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

        .............../................................./............  

บันทึกผลหลังการสอน 

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

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

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

 

ปญหา/อปุสรรค 

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

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

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

 

แนวทางแกไข 

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

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

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

 

     ลงชื่อ ..........................................................ครูผูสอน 

             นางสาวเฉลิมวงศ  กลับคง 

       วันที่............เดือน.....................พ.ศ............. 
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ใบความรู “นิทานพื้นบาน” 

 นิทานที่เลากนัมาตั้งแตสมยัโบราณเปนสิ่งที่แสดงถึงภูมิปญญาของคนในสังคมไดอยาง

หนึ่งในบรรดาวรรณกรรมที่สืบทอดกันดวยปากนั้น วรรณกรรมประเภทนิทานเปนวรรณกรรมที่

มนุษยทั่วโลกรูจักกันดทีี่สุด เพราะเปนเรื่องราวทีเ่ปนมรดกตกทอดมาแตครั้งบรรพบุรุษ  มีเนื้อหา

กวางและหลากหลายมาก  สุดแตผูเลานิทานจะมจีินตนาการอยางไร 

 การเลานิทานเปนทีน่ิยมกนัอยางแพรหลาย  และมีอยูในทกุสังคมทั่วโลก  เด็กๆ โดยทั่วไป

ชอบฟงนทิาน  ผูใหญหลายคนก็ชอบฟงนิทาน  คนไทยบางคนมีความเชื่อวา  เทวดากช็อบฟง

นิทานเชนเดยีวกัน  ถามนุษยเลานทิานสูกนัฟงในเวลากลางคืนกจ็ะถูกเทวดาแชง  เพราะเวลา

กลางวันเทวดาตองไปเฝาพระอิศวร  จึงไมมีโอกาสฟงนิทานที่มนษุยเลา 

 การเลานิทานสูกันฟงมีจดุประสงคหลักคือ  เพื่อใหความบนัเทิง  ในสมัยโบราณมนษุยยัง

ไมมีอุปกรณหรือสิ่งทีจ่ะทําใหเกิดความบนัเทิงเหมือนกบัปจจุบนั  จึงอาศัยการเลาเรื่องเพื่อสราง

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  มนุษยทุกชาติทุกภาษามกีารเลาเรื่องราวสูกันฟง  เรื่องราวนี้จะมี

เนื้อหาทีบ่ันทกึสภาพสังคมและความเปนไปของชมุชน  และกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบ

ทอดกันตอมา  เปนผลผลิตทางปญญาของมนุษยตั้งแตสมัยโบราณ  สืบทอดดวยวาจามา

จนกระทั่งมีการบนัทึกเปนตัวเขยีนเมื่อมนุษยมีตีวอักษรใชแลว 

 คําวานิทานจะใชในความหมายเฉพาะหรือความหมายกวางๆ  ที่หมายถึงเรื่องทีเ่ลาหลายๆ 

ประเภทก็ได  และมีคําทีใ่ชในความหมายคลายคลึงกนัอีกคําหนึ่งคือเรื่องเลา 

 โดยทั่วไป  เรื่องราวที่เลากันอยูในสังคมตางๆ  ทั่วโลก  จะแบงตามลักษณะเนื้อหาไดเปน  

3 ประเภทใหญๆ  คือ 

  1. นิทานหรือนิทานพื้นบาน 

  2. ตํานานหรือตํานานพืน้บาน 

  3. นิทานปรัมปรา 

 คําวา  พื้นบาน  หมายถงึ  กลุมคนที่เปนคนพื้นบาน เปนชนชั้นกลางที่คอนขางดอยทาง

เศรษฐกิจและการศึกษา  ซึ่งเปนกลุมที่เลาเรื่องราวสูกันฟงมากที่สุด  นทิานจะเกดิขึ้นจากกลุม

พื้นบานเปนสวนใหญ  สวนคําวา  ปรัมปรา  หมายถึง  เกาแก  โบราณ  ความเกาแกที่สืบทอดกัน

มา 
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ความหมายของนิทานพื้นบาน 

 ความหมายตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 

 นิทาน    หมายถึง   เรื่องที่เลากนัมา  เชน  นิทานชาดก  นิทานอีสป 

 พื้นบาน   หมายถึง  เฉพาะถิ่น 

 ความหมายในทางคตชินวทิยา  นิทาน  หมายถงึ  เรื่องเลาทั้งที่เปนมุขปาฐะและลาย

ลักษณอักษร  เลาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  เปนเรื่องที่ใชถอยคําธรรมดาๆ และเปนภาษารอย

แกว  ไมทราบวาใครเปนผูแตงขึ้นมาเปนคนแรก  มีการถายทอดดวยปากมาเปนเวลานานกอนที่จะ

บันทึกเปนลายลักษณอักษร 

 นิทานพืน้บานเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่สืบทอดมาจากอดีต การเลาใชวิธเีลา

จากความจําที่ไดฟงตอๆ กันมา  ในทีน่ี้หมายถึงเรื่องเลาประเภทหนึง่โดยเฉพาะ 

 

ที่มาของนิทานพื้นบาน 

 นิทานเกิดขึน้จากความตองการทางใจของมนษุย  ในสมัยโบราณ  เมื่อมนุษยเริ่มมีภาษา

พูดพอที่จะตดิตอสื่อสารกันได  ก็มีการเลาเรื่องราวสูกันฟง  เพราะในการใชชีวิตประจําวันนัน้  

มนุษยตองดิน้รนเพื่อใหมีชีวิตอยูรอดทามกลางภัยอันตรายรอบดาน  ก็ยอมจะเกดิความเครยีด  

ความกังวล  และความเหนด็เหนื่อย  ทําใหตองแสวงหาสิ่งที่ทําใหเกดิความบันเทิงเพื่อผอนคลาย

อารมณ  บางคนก็มเีรื่องราวที่ไดประสบมาที่อยากจะเลาใหผูอื่นฟงหรือแลกเปลี่ยนความคิดกัน 

 เรื่องที่นํามาเลาสูกันฟงนี้จะแตกตางกันไปตามสภาพของทองถิ่น  สภาพภูมิศาสตรและ

วัฒนธรรม  แตจุดประสงคในการเลาเปนแบบเดยีวกันคือ  ตองการสรางความพอใจและความ

เพลิดเพลิน  การเลาเรื่องในตอนแรกๆ  ก็คงจะเปนเรื่องที่ผูเลาไดประสบมา  เมื่อความนยิมในการ

เลามีมากขึ้น  ผูที่มคีวามสามารถในการคิดฝนก็ใชจนิตนาการแตงเรื่องราวข้ึนมา  จากเรื่องที่งาย  

ไมซับซอน  เปนเรื่องที่ยาวและซับซอนขึน้  มีเนื้อหาสนุกสนานแลวแตวาจะแตงอยางไร 

 ความเชื่อทางศาสนาก็มีอิทธิพลตอการเลานทิานมาก  เชน  นิทานชาดก  ซึง่มีกําเนิดที่

อนิเดียแลวแพรเขามาในประเทศไทย  เปนการเลาเรื่องราวของพระพุทธเจาในอดีตชาติ  นทิาน

ชาดกมีการผูกเรื่องโดยยึดศาสนาและการสั่งสอนศีลธรรมเปนหลัก  เชื่อกันวาพระพทุธองคใช

นิทานชาดกเปนเครื่องมือส่ังสอนประชาชนโดยดัดแปลงจดุประสงคในการเลาใหเขากับหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา  เพื่อใหประชาชนยึดหลกัธรรมที่วาทาํดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว 
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เนื้อหาของนิทานพื้นบาน 

 นิทานพืน้บานมเีนื้อหาแตกตางกนัไปตามจนิตนาการของผูแตงซึ่งเปนคนพื้นบานจงึไมมี

กฎเกณฑเฉพาะในการแตง  ไมอิงกับประวัติศาสตรและเหตุการณทีเ่กิดขึน้  เปนเรือ่งราวทีเ่กิดขึ้น

ไดทั้งในโลกแหงความเปนจริงและโลกสมมติ  และไมจํากดัเวลา  เกิดขึน้เมื่อไรก็ได  ขึ้นอยูกบั

ความคิดฝนของผูแตงนทิานพืน้บานมเีนื้อเรื่องหลากหลาย  ทั้งเรื่องผจญภัย  เรื่องรักโศก  เรื่องตลก

ขบขัน  เรื่องของวีรบุรุษ  คนเจาปญญา  เรื่องของเทพเจา  และส่ิงศักดิ์สิทธิ์  เปนตน  ตัวละครใน

นิทานกห็ลากหลาย มีทั้งตัวละครที่เปนมนุษยธรรมดา  เชน  พระราชา  พระราชินี  เจาชาย  เจา

หญิง  ทหาร  และชาวนา  ตัวละครที่ไมใชมนษุย  เชน  เทวดา  นางฟา  ภูต  ผี  รากษส  ยักษ  คน

แคระ  แมมด  พอมด  และผูวิเศษ  และตัวละครทีเ่ปนสตัว  เชน  สุนัข  แมว  หมู  นก  กา  งู  วัว  

และความ  แตตัวละครที่ไมใชมนุษยทุกตัวมบีทบาทเชนเดียวกับมนุษย  มีอารมณ  ความคิด  

ความรูสึก  และพฤติกรรมเหมือนมนุษย 

 แมนิทานพืน้บานจะเปนเรื่องที่เกิดจากจนิตนาการ  แตเนือ้เรื่องของนทิานมักเลียนแบบ

ชีวิตจริง  คือ  ตัวละครเอก  ซึ่งมักเปนตัวพระเอก  จะตองออกเดินทางไปจากบานผจญภัยและฝา

ฟนอุปสรรคมากมายกวาจะประสบความสําเร็จ  และไดรบัความสุขในตอนจบ  ระหวางที่ผจญภัย

นั้นกจ็ะไดพบกบัความมหัศจรรยตางๆ  ที่ผูแตงจนิตนาการขึ้น  เชน  ปาลกึลับทีเ่ต็มไปดวยเวทมนต  

หรือมีตนไมเปนเงนิ  เปนทอง  เปนทองแดงทั้งปา  ปราสาทที่ประดบัเพชรนิลจินดาทั้งหลัง  ตนไม

วิเศษ  และสัตววิเศษ  เปนตน  ผูแตงยังใชจนิตนาการกับสิ่งของที่เปนเครื่องใชในชีวิตประจําวนั

และสมมติใหสิ่งเหลานั้นเปนของวิเศษ  เชน  หวี  กระจก  แหวน  สรอย  รองเทา  โตะ  เกาอ้ี  และ

ไมเทา  ทําใหผูฟงนทิานไดรับความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

 นอกเหนือไปจากความสนุกสนานแลว  เนื้อหาของนทิานพื้นบานยงัแทรกคติ  คําสั่งสอน  

และแนวปฏิบัติตางๆ ไวดวย  นิทานบางเรื่องก็มจีุดมุงหมายที่จะสัง่สอนความประพฤติ  ใหแงคิด  

และแนะแนวทางในการดําเนนิชีวิต  เชน  นทิานชาดกที่เนนเรื่องการทําความดี  ดังที่กลาวมาแลว 

 นิทานพืน้บานที่ชาวไทยรูจักกนัดี  แมจะเปนเรื่องของนกัเลานิทานชาวกรีกตั้งแตโบราณก็

คือ  นิทานอีสป  อีสปเลานทิานที่มตีัวละครเปนสัตว  สัตวเหลานี้พูดไดและประพฤติตัวตามอยาง

มนุษย  คตหิรือคําส่ังสอนที่ไดจากนทิานสัตวสามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตของมนษุยได  สวน

ใหญนิทานที่แฝงคติ  คําส่ังสอน  มกัจะกลาวถึงเรื่องที่เขาใจงายและเปนที่นยิมในสังคมไทย  เชน  

ความซื่อสัตย  ความกตญัู  ความขยนัหมัน่เพียร  การเชือ่ฟง  การมีวาจาสุภาพออนโยน  และ

การมีกิริยามารยาทด ี
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 นิทานพืน้บานของไทยก็มีเนื้อหาและแนวความคิดเชนเดียวกับนิทานชาดกและนิทานอีสป  

คือแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตทีถู่กตอง  เนนในคณุภาพของมนุษย  เชน  ความเฉลียวฉลาด  

สติปญญา  ไหวพริบ  ความสุขุมรอบคอบ  ความอดทนอดกลั้น  ผูที่ประพฤติดีไดรับความสุขในบัน้

ปลาย  ผูที่ประพฤติชั่วถกูลงโทษ 

 

 

ตัวอยางนิทานภาคใตเรื่อง “นายทนหรือนางบัวโทน” 

 นายทนมีลูกสาวเพยีงคนเดียวชื่อ  นางบัวโทน  นางบัวโทนมีรูปรางหนาตาสวยที่สุดใน

หมูบาน  แตเสยีตรงทีม่ีกิริยาทาทางซุมซาม  เดนิเตะกระโถนในบานหลายครั้ง  จนนายทนโกรธ

มาก  และดาลูกสาววาเหมาะทีจ่ะมีผัวเปนลิงเปนคางเพราะกิริยาเหมือนกัน 

 แมจะมีชายหนุมในหมูบานหรือตางหมูบานจัดผูใหญมาสูขอนางบัวโทนจากพอแม  แต

นางบัวโทนก็ปฏิเสธทุกครั้งจนนบัครั้งไมถวน  ในที่สดุนายทนจึงถามลูกสาววาจะแตงงานกบัใครกนั

แน  นางบัวโทนยังยืนยันคําดาของพอคือจะแตงงานกับลิงแตตองเปนพญาลิง 

 ในที่สุดนายทนนําลกูสาวเขาปาลึก  และไดพบกับพญาลิงหนุม  แลวตกลงตามที่นางบัว

โทนตองการ  ลิงทั้งหลายตางมาจัดพิธีแตงงานกันอยางเอกิเกรกิ  กอนนายทนจะเดินทางกลับบาน  

พญาลิงลูกเขยไดมอบหีบอาหารทิพยแกพอตา  หีบวิเศษนี้เมื่อเปดออกก็จะมีอาหารตามที่ตองการ 

 นายทนเดนิทางผานบานเพื่อนเกลอและอวดหีบอาหารทิพยจนเพื่อนเกลออยากได  จึงใช

กําลังเหนือกวาแยงชงิเอาซึ่งหนา  นายทนสูไมไดจงึกลับมาหาลูกเขย  คราวนี้พญาลิงมอบหบีเพชร

นิลจินดาให  เมื่อเดนิทางผานบานเพื่อนเกลอ  นายทนก็โออวดตามนิสัยเดิมและถูกเพื่อนเกลอแยง

ชิงหีบวเิศษไปอีก  พอตาจึงกลับไปหาลูกเขยอีกครั้ง  คราวนี้พญาลิงมอบหีบถองใหแกนายทน  

ครั้นนายทนเดินผานบานเพื่อนเกลอก็โดนแยงชิงหีบอีก  เมื่อเพื่อเกลอของนายทนเปดหีบ  ปรากฏมี

ชายกํายําออกมาจากหีบเขามารวบตัวเพื่อนเกลอที่มีนิสยัอยากไดของผูอ่ืน  และชายกํายําดังกลาว

ไดเอาศอกกระทุงถองตามรางกายเพื่อนเกลอนับครั้งไมถวน  เพื่อนเกลอนายทนรองเสยีงหลงดวย

ความเจ็บปวด  ในที่สุดยนิยอมนําหีบทั้งหมดมาคนืแกนายทน 

 นิทานเรื่องนี้  ชาวภาคใตโดยเฉพาะชาวสุราษฎรธานีและชาวนครศรีธรรมราชใช

เปรียบเทยีบเด็กผูหญิงมนีิสัยซุมซามเหมือนนางบัวโทน  และนิทานเรื่องนี้ใหคติโดยชีใ้หเห็นผลของ

คนชอบโออวดและผลของคนทีเ่หน็แกได 
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แบบฝกหัด เรื่องพระวรวงศ 
 

คําสั่ง : คําที่ขีดเสนใต หมายถึงตัวละครตัวใด 

 พระวรวงศ  เศรษฐีโลภัน  นางกาไวย  นางคารวี 

 พระสุริยามาศ  ทาววงศา  นางวงศสุริยา 

1. มันทอดความใส บิดาหลงใหล    ดวยเลหมนตรยา  :  ___________ 

2. นางนาถเหน็ประจักษ นางทรามรักเรงคิดถวิล 

     ถึงหนอพระนรินทร ผัวรักขาอยูแหงใด : ____________  

3. นานไปเบื้องหนา จะเกดินองยา   มีบุญยิ่งพี่ : ___________  

4. ชวงลูกเถิดโฉมยง    ลูกนอยสององค มาตองภัยบิดา : ___________  

5. นองขอตายดวย  เปนเพื่อนคูมวย กันทกุชาติไป : ____________  

6. คารวีตอบบิดา วาลูกยาจะขอไป 

   ไปดวยบิดาไท มิกลับไปแลวบิดา : ___________  

7. ชายนี้ลูกใคร อยูบานเมืองใด หรือพลัดสัญจร 

     ทรงรูปกษัตริย แมนแทแตกอน เยียไดลูกออน 

      มาเปนโจรปา : ___________  

8. พี่เอยอยาชา จงพระพี่ยา  เรงคิดจงด ี

     เราขับโยธา  ไปกลางพนาศรี รับพระชนน ี

     ปกเกลาเกศา : ____________  

9. โอตัวกูเอย   บาปสิ่งใดเลย  ฟงหญิงมารยา 

     มันเบียนทําเจา พี่นองสองรา  ลูกรักกําพรา 

     จะฆาใหตาย : ___________  

10. คารวีเมียแกว เมื่อกลับชาติแลว ใชอื่นเลยหนา 

     คือพระพิมพา แหงพระทศพล : _____________  
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แผนการจัดการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง นิทานพื้นบานและตาํนานทองถ่ิน                จํานวน  4  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตาํนานทองถิ่น วิชาเพิ่มเติม ท32202 วรรณกรรมทองถิ่น                                         
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย                                               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 วันท่ี......................เดือน.................................พ.ศ. ..................... เวลา ........................ น. 

  

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเหน็ วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น  

                           คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง  

 

สาระสําคัญ 

 ตํานาน หรือตํานานพื้นบาน สวนใหญเปนเรื่องราวขนาดสั้น บางเรื่องเลาถึงเหตุการณ

เพียงตอนเดียว บางเรื่องก็มีเหตุการณหลายตอน เนื้อหาของตํานานมักเกี่ยวของกับความเชื่อ  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  โชคลาง  หรือแบบอยางความคิดเห็นของกลุมชนพืน้บานในแตละทองถิน่  

เปนเรื่องที่มีเคามาจากความจริง  หรือผูเลาและผูฟงเชื่อวาจริง 

 ตํานานมักเลาถึงบุคคลในสังคมของคนโบราณที่ยกยองนับถือคนดี  คนมีบุญ  มีความ

กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีคุณธรรม หรือเปนเรื่องที่ระบุถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  

นอกจากนี้ยังเลาถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ  เชน  ภูต  ผี  นางไม  เงือก  เปนตน  ซึ่งเปนความเชื่อของคน

พื้นบาน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของตํานานพื้นบานได 

 2. นักเรียนสามารถอธิบายที่มาของตํานานพื้นบานได 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหาของตํานานพื้นบานได 

 4. นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะหตํานานพื้นบานของภาคใตได 

 5. นักเรียนสามารถเลาตํานานพื้นบานภาคใตได 
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สาระการเรียนรู 

 1. การปฏิบัติ  คิดวางแผน ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการนําเสนอ 

 2. มีความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษาไทย และรวมรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ

ของชาติ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ชั่วโมงท่ี 1 

 1. นักเรียนฟงตํานานพื้นบานเรื่อง “เกาะหนู-เกาะแมว” เปนตํานานพื้นบานทางภาคใต

เพื่อเปนการนําเขาสูบทเรียน ใหนักเรียนไดฟงนิทานพื้นบาน 

 2. นักเรียนศึกษาความหมาย ที่มา และเนื้อหาของตํานานพื้นบานจากใบความรู พรอม

ทั้งครูอธิบายเพิ่มเติมเสริมความเขาใจใหกับนักเรียน 

 ชั่วโมงท่ี 2 

 1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน 8-9 กลุม เพื่อศึกษาตํานานเขาชาง เมื่อศึกษาตํานานเขา

ชางเรียบรอยแลวใหนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหตํานานทองถิ่นโดยมีหัวขอดังตอไปนี้ 

  1. ดานการใชภาษา      

   2. ดานสังคม 

 2. นักเรียนทําใบงานเรื่องตํานานเขาชาง  สงครูในชั่วโมงตอไป  

 ชั่วโมงท่ี 3 

 1. นักเรียนสงตัวแทนกลุม  นําเสนอการศึกษาตํานานเขาชาง 

 2. ครูประเมินการนําเสนอการนําเสนอรายงาน การเลาตํานานและการวิเคราะหตํานาน

เขาชางพรอมทั้งเสนอแนะขอที่ผิดพลาดและเสริมเนื้อหาในสวนที่ยังไมสมบูรณ 

 3. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่อง ตํานานทองถิ่น เพื่อทบทวนความเขาใจใหดียิ่งขึ้น 

 ชั่วโมงท่ี 4 

 1. ครูเฉลยใบงาน 

 2. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องนิทานพื้นบานและตํานานทองถิ่น จํานวน 30 

ขอ 

 3. ครูเฉละแบบทดสอบหลังเรียนและใหนักเรียนเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลัง

เรียนวานักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางไรบาง 
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สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 1. ใบความรูเรื่อง ตํานานทองถิ่น 

 2. ใบงานเรื่อง ตํานานทองถิ่น 

 3. ตัวอยางตํานานทองถิ่น เรื่อง เกาะหนูเกาะแมว 

 4. ตํานานทองถิ่น เรื่อง เขาชาง 

การวดัผลประเมินผล 

 หลักฐาน วิธีการประเมิน 

1. รายงานเรื่อง การวิเคราะหตํานานทองถิ่นเขาชาง 1. ความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 

2. ใบงานเรื่อง ตํานานทองถิน่ 2. ความถูกตองและการใชประโยชนดาน

การอาน 

3. พฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 3. พฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

 
เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน การตอบใบงานและรายงานเรื่อง นิทานพื้นบาน เปนลําดับดังนี ้

ระดับคุณภาพ คะแนน 

-นักเรียนทํารายงานไดอยางถูกตอง ครบถวนชัดเจน  สามารถนําความรูที่ไดจาก

การฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดและใชภาษาในการเขียนสละสลวย  
5 

-นักเรียนทํารายงานไดถูกตอง ครบถวนบางสวน ยังไมสามารถนําความรูที่ได

จากการฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใชภาษาในการเขียนสละสลวย 
4 

-นักเรียนทํารายงานไดถูกตองบางสวน ยังไมครบถวน ยังไมสามารถนําความรูที่

ไดจากการฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใชภาษาในการเขียนสละสลวย 
3 

-นักเรียนทํารายงานไดถูกตองบางสวน ใจความขาดๆไมครบถวน ยังไมสามารถ

นําความรูที่ไดจากการฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใชภาษาในการ

เขียนสละสลวย 

2 

-นักเรียนทํารายงานไมถูกตองผิดแผกจากประเด็น ใจความไมครบถวน ยังไม

สามารถนําความรูที่ไดจากการฟงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใชภาษาใน

การเขียนสละสลวย 

1 
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ความคดิเห็นของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

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

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

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

ลงชื่อ........................................................ 

(...............................................................) 

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

        .............../................................./............  

 
บันทึกผลหลังการสอน 

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

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

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

 

ปญหา/อปุสรรค 

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

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

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

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

แนวทางแกไข 

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

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

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

 

     ลงชื่อ ...........................................................ครูผูสอน 

               นางสาวเฉลิมวงศ  กลับคง 

        วันที่............เดือน......................พ.ศ 
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ตํานานพื้นบาน 

 ตํานาน  หรือตํานานพืน้บาน  สวนใหญเปนเรื่องราวขนาดสั้น  บางเรื่องเลาถึงเหตุการณ

เพียงตอนเดยีว  บางเรื่องก็มเีหตกุารณหลายตอน  เนื้อหาของตํานานมักเกี่ยวของกบัความเชื่อ  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  โชคลาง  หรือแบบอยางความคดิเหน็ของกลุมชนพื้นบานในแตละทองถิ่น  

เปนเรื่องที่มเีคามาจากความจริง  หรือผูเลาและผูฟงเชื่อวาจริง 

 ตํานานมักเลาถึงบคุคลในสังคมของคนโบราณทีย่กยองนบัถือคนดี  คนมีบุญ  มีความกลา

หาญ  ซื่อสัตยสจุริต  เสยีสละ  มีคุณธรรม  หรือเปนเรื่องทีร่ะบุถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  นอกจากนี้

ยังเลาถึงสิง่เหนือธรรมชาติ  เชน  ภูต  ผี  นางไม  เงือก  เปนตน  ซึ่งเปนความเชื่อของคนพื้นบาน 

ความหมายของตํานานพื้นบาน 

 ตํานาน  ความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕  หมายถึง  

เรื่องแสดงกจิกรรมอันมีมาแลวแตปางหลัง  เรื่องราวนมนานที่เลากนัสืบๆ มา   

 ความหมายในทางคตชินวทิยา  ตํานาน  คือ  เรื่องเลาสั้นๆ ที่เลากันอยูในทองถิ่นใด

ทองถิ่นหนึ่ง  คนสวนมากเชื่อกันวาเปนเรื่องหรือเหตุการณที่เกิดขึน้จริง  และถาเรื่องทีเ่ลานี้

เกี่ยวของกบัตัวบุคคลหรือสถานที่  กเ็ชื่อวาบุคคลหรือสถานที่นัน้มีอยูจริง 

  

ที่มาของตาํนานพื้นบาน 

 ในทองถิน่แตละแหงยอมมีการเลาเรื่องทีเ่กิดขึน้ในทองถิ่นนั้น  เรื่องทีเ่ลาอาจเปนเรื่องที่เคย

เกิดขึ้นจริง  แลวเลาตอๆ กันมา  และอาจแพรไปยังทองถิน่อื่นดวย 

 ตํานาน  คือ  เรื่องราวที่เลาเกี่ยวกบัประเพณเีกาแก  บางเรื่องเกี่ยวของกับประวัติศาสตร

และอางถึงตัวบุคคลหรือสถานทีท่ี่มีอยูจริง  ในทองถิน่หรือชุมชนหลายแหงมีเรื่องของวีรบุรุษหรือ

คนที่ทําประโยชนใหกับชุมชนแหงนั้น  ผูคนในชุมชนมีความรักและภาคภูมิใจในบุคคลเหลานี้จึงนํา

เรื่องราวของเขามาเลา  คนบางกลุมยังเชื่อวาวีรบุรุษเหลานี้ยังไมตาย  แตซอนตัวอยูในทีเ่รนลับรอ

เวลาที่จะกลับมาชวยเหลือประเทศชาต ิ

  

นอกจากนี้ตํานานเกีย่วกับบคุคลและสถานที่แลว  ยังมีตํานานทีเ่กิดจากความเชื่อของคน

ในทองถิน่  เชน  ความเชื่อเรื่องภูตผีปศาจ  เวทมนตคาถา  มนุษยตางดาว  ปรากฏการณเหนือ

ธรรมชาติ  เชน  คนตายแลวฟน  ตํานานเหลานี้มีเนื้อหาทีก่วางและหลากหลายมาก  ตัวอยางเชน

เรื่องผีที่เลากันอยูในภาคตางๆ  ผีแตละประเภทจะมีรปูรางลักษณะและอภินหิารแตกตางกนัไป  แต

ก็มีผูคนจํานวนมากเชื่อกันวาเปนเรื่องจริง 
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เนื้อหาของตาํนานพื้นบาน 

 ตํานานมีเลากันอยูทั่วไป  แตจุดประสงคหลักในการเลาตางไปจากนทิาน  คือตํานานเลา

เพื่อใหผูคนไดทราบถึงความจริงบางอยางที่สําคญั  อธิบายปรากฏการณพเิศษหรือเหตุการณ

บางอยางที่ควรจดจํา  เนื้อหาของตํานานจะสอดแทรกความเปนจริง  ทําใหเรื่องทีเ่ลาเปนเรื่องที่

นาเชื่อถือ  มีการอางอิงเวลา  วัน  เดือน  ป  ฤดูกาล  ที่แนนอน  เพื่อใหผูฟงเชื่อถือมากขึ้น 

  

 เนื้อหาของตาํนานแบงออกเปน  ๔  กลุม  ดังนี ้

 ๑. ตํานานเกี่ยวกับประวัติศาสตรและบุคคลในประวัติศาสตร  เปนเรื่องที่เชื่อถือกันวา

เกิดขึ้นจริงๆ ในอดีต  เนื่องจากสามารถระบุเวลาและสถานที่ไดอยางชดัเจนและยังระบุตัวบุคคลอีก

ดวย 

 ตํานานประวัติศาสตรนิยมเลาถึงวีรบุรุษของชาติและวีรบุรษุของชุมชน  เชน  สมเดจ็พระ

นเรศวรมหาราช  พระรวง  ทาวสุรนารี  พระยาพิชยัดาบหกั  ชาวบานบางระจัน  นายขนมตม  เปน

ตน  นอกจากนี้ยังเลาถึงเหตุการณที่มีผลกระทบตอชีวิตของผูคนในชุมชนทองถิ่น  เชน  การทํา

สงคราม  การปกครองที่โหดราย  โรคระบาดที่คราชีวิตของผูคนไปเปนจํานวนมาก  ตลอดจนความ

หายนะอยางอื่น 

 ๒. ตํานานเกี่ยวกบัความเชื่อทางศาสนา  เปนเรื่องทีเ่ลาถึงพระเจา  นกับุญ  ความ

เครงครัดในศาสนา  ความศรัทธาของคนพืน้บาน  เปนตน 

 ผูคนในทุกชุมชนยอมมีความผูกพนัอยูกบัศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวบานมีความ

เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฝงอยูในจิตใจอยางลึกซึง้  ตํานานทีเ่ลาเกีย่วกับพระพทุธประวัติ

เปนเรื่องที่ทําใหฝูงชนเคารพและเกรงกลัวบารมีของพระพทุธองค  นอกจากนี้ยังมตีํานานเกี่ยวกับ

พระอรหันต  เทวดา  ฤาษี  พระภิกษุ  ฯลฯ 

 ตํานานทีเ่กี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัตถุศักดิ์สทิธิ์ในทางศาสนาก็มีวัดวาอาราม  พระ

ธาตุ  สถานที่บางแหง  รอยพระพุทธบาท  เจดีย  พระพทุธรูป  เปนตน  ซึ่งเปนหลักฐานวาชาวไทย

สวนใหญเปนพุทธศาสนิกชนผูมคีวามเลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนามาเปนเวลาชานาน 

 ๓. ตํานานเกี่ยวกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ  เปนความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติของคนพืน้บาน

ซึ่งมีเรื่องเลามากมาย  เชน  เวทมนตคาถา  โชคลาง  ปรากฏการณของวิญญาณ  อสุรกายหรือสัตว

ประหลาดนานาชนิด  นางไม  นางฟา  สถานที่สยองขวัญ  เชน  ปาชาหรือบานผีสิง  ภูตผีปศาจ  

โดยเฉพาะอยางยิง่เรื่องผีทีเ่ลากนัในกลุมชาวไทยมีจํานวนมากมาย  เชน  เรื่องแมนาคพระโขนง  ผี

กระสือ  ผีกระหัง  ผีปอบ   ผีกะ  ผีมาบอง 
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 ตํานานเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติที่นยิมเลากันมากเรื่องหนึ่งคือ  การคนหาสมบัตหิรือ

การขุดสมบัติตามทีต่างๆ  ซึ่งประกอบดวยวิธีการคนหาหรอืการปฏิบัติเพื่อใหไดทรัพยสมบัติ

เหลานัน้มา  ตํานานมักระบุถึงขอหามบางประการและอันตรายจากการปฏิบัติผิดวิธีหรือจากคํา

สาปแชง  ระบุความเชื่อวามีผูเฝาสมบัตทิี่มีฤทธิ์  สามารถบันดาลความโชครายใหเกิดแกคนที่ไปขุด

สมบัติ  เชน  ตํานานเรื่องปูโสมเฝาทรัพย  ตํานานเรื่องถ้ํามหาสมบัติ  เปนตน 

 ๔. ตํานานเกี่ยวกบัสถานที่  เปนการอธิบายที่มาของชื่อสถานที่ตางๆ  เชน  วังบัวบาน  

จังหวัดเชยีงใหม  ผาว่ิงชู  จังหวัดลําพูน  เขาตามองลาย  จังหวัดประจวบคีรีขนัธหรือเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกบัสถานที่  เชน  ตํานานพระปฐมเจดียซึง่เลาถึงที่มาของพระปฐมเจดยีวา  เปนเรื่องของ

พระยากงกับพระยาพาน  พระยาพานฆาบดิาโดยไมรู  แตก็เปนบาปหนัก  จงึตองสรางเจดียเพื่อ

ลางบาป 

 การเลาเรื่องราวเพื่ออธิบายความเปนมาของชื่อสถานที่หรอืลักษณะเดนของสถานที่นัน้ๆ  

อาจจะมีสมมติตัวละครขึ้นมาเพื่อใหเรื่องราวจริงจังสมเหตุสมผล  พระยากง  พระยาพาน  และยาย

หอมผูเลี้ยงดพูระยาพานอาจไมมีตัวตนอยูจรงิ  แตในเรื่องเลานั้นเหมือนกับวาบุคคลเหลานี้เคยมี

ชีวิตอยูจริงๆ  

 

ตัวอยางตํานานพื้นบานภาคใตเรื่อง “เกาะหนู – เกาะแมว” 

 

 เรื่องเกาะหนู – เกาะแมวเปนตํานานพื้นบานจังหวัดสงขลา เลากันวาในอดีตอันแสนนาน

นั้น จังหวัดสงขลายังไมมเีกาะและภูเขาเหมือนกบัปจจุบนั สาเหตุทีเ่กิดมีภเูขาและเกาะตางๆ 

ขึ้นมานั้นมีตํานานเลาดังนี ้

 มีเศรษฐีชาวจนีคนหนึ่งแลนเรือสําเภามาทีเ่มืองสงขลาอยูเสมอเพื่อซื้อขาวทีเ่มืองสงขลาไป

ขายยังเมืองจีน  เศรษฐคีนนี้มีแกวสารพัดนึกอยูลูกหนึ่ง  เปนแกววิเศษที่แกหวงแหนมากและเก็บไว

อยางดี  ไมเคยมีใครไดเหน็มากอน 

 คราวหนึ่ง  เศรษฐีคนนี้ไดแลนเรือสําเภามาที่สงขลาอีกเพือ่บรรทุกขาวไปขายที่เมืองจีนเชน

เคย  เผอญิคราวนี้มีหนูตัวหนึ่งติดเรือมาดวย  หนตูัวนี้ฉลาดแสนรูมาก  มันรูวาเศรษฐีมีแกววิเศษ

และเกิดความอยากได  จึงคิดอยูตลอดเวลาวาทําอยางไรจึงจะขโมยแกววิเศษมาเปนของมัน 

 หนูตัวนีต้ิดเรือสําเภาไปถึงเมืองจนี  และไดสะกดรอยตามเศรษฐีไปถึงบานโดยที่เศรษฐีไม

รูตัว  พอเศรษฐเีขานอนและหลบัไปแลว  มันกเ็ขาไปทางโพรงตรงฝาหองทีเ่ก็บแกววเิศษแลวขโมย

แกววเิศษไปได 
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 เมื่อขโมยแกววิเศษไดแลว  เจาหนูก็คดิหาทางนําแกวนี้กลบัไปยังสงขลา  มันจะรอให

เศรษฐีแลนเรือสําเภากลับไปอีกเที่ยวหนึ่งก็ไมได  เพราะคงจะตองรออีกนานและอาจถูกจับได

เสียกอน  ในที่สดุมันจึงตัดสนิใจคาบแกววิเศษกระโดดลงทะเลวายน้ํากลับเมืองสงขลา  แมจะมี

ระยะทางที่ไกลมาก  แตดวยอํานาจของแกววเิศษจึงชวยใหมันไมจมน้ําตายเสยีกอน 

 ฝายเศรษฐีตื่นขึน้มาในตอนเชา  ทราบวาแกววิเศษหายไปก็เศราโศกเสียดายมาก  เขานกึรู

วาผูที่ขโมยไปนั้นคงจะเปนสัตวประเภทหนึ่งที่มาจากประเทศไทย  เพราะสตัวนี้ทิ้งรองรอยเปน

รอยเทาเลก็ๆ จากโพรงที่ฝาหองและรอยกัดผา  สัตวนี้จะตองติดเรือสําเภามาเพื่อขโมยแกววเิศษ

อยางแนนอน  เขาเสียใจและเสียดายแกววิเศษจนกินไมไดนอนไมหลับ  เฝาแตนึกถึงสิง่ที่ตน

สูญเสียไป 

 เศรษฐีคนนี้เลี้ยงสัตวไวสามตัว  เปนแมวตัวหนึ่งและสนุัขสองตัว  สัตวทั้งสามตัวนี้แสนรู

มาก  ทั้งยังมีความกตัญูสูงดวย  พวกมนัสังเกตวาเศรษฐีมีทาทางเศราโสก  ไมเลนหัวกับพวกมัน

เหมือนเชนเคย  ก็เกิดความสงสัยพากันเขาไปไตถามเรื่องราว 

  

เศรษฐีไมคิดวาสัตวทั้งสามตัวจะชวยเหลือตนไดจึงไมไดเลาใหฟง  แตสัตวทัง้สามออนวอนจนเขา

ยอมบอกวาแกววิเศษหายไป  และสงสัยวาหนูจากเมืองไทยคงจะลกัเอาไป  สัตวทั้งสามตัวโกรธ

แทนนายของมนัมาก  แมวตัดสินใจวาจะตองออกติดตามมันกระโดดลงทะเลวาตามหนูไป  สุนัข

สองตัวเห็นความใจเด็ดของแมวเชนนั้นจึงกระโดดตามลงไปดวย 

 ทั้งแมวและสุนัขวายน้ําไลตามหนูอยูหลายวัน  สัตวทั้งสี่ตางก็เหนื่อยและออนเพลยีมาก  

เขาใกลเมื่อสงขลาเขาไปทกุที  หนูวายน้ําหนี  แมววายตาม  สุนัขอีกสองตัววายตามแมวอีกทอด

หนึ่ง  พอใกลจะถึงปากอาวเมืองสงขลา  หนหูันมาเหน็แมววายตามมาติดๆ  ก็ตกใจกลัว  ปลอย

แกววิเศษที่คาบอยูเสยี  แกววิเศษจึงจมลงไปอยูใตทะเล 

 หนูกับแมวตางก็เหนื่อยมาก  ประกอบกบัไมไดกินอาหารมาหลายวัน  จึงหมดแรงจมน้ํา

ตายอยูที่ปากอาวเมืองสงขลานั่นเอง  สวนสุนัขสองตัวพยายามวาจนถึงฝง  แตก็ไปไมรอด  ลมลง

ขาดใจตายอยูตรงฝงดวยความเหนื่อยและความหิว 

 แกววิเศษนั้นตอมาเกลายเปนหาดทราย  และดวยอานุภาพของมันทําใหหนูและแมวที่

จมน้ําตายกลายเปนเกาะ  เรียกวา  เกาะหนู  เกาะแมว  มาจนทกุวันนี้  ดวยเหตุที่หาดทรายนี้

เกิดขึ้นจากแกววเิศษ  จึงไดชื่อวา  หาดแกว  สวนสุนัขที่ตาย  ซากของมันกลายเปนภูเขาสองลูก  

เรียกกันวา  เขานอย  และ  เขาตังกวน 
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 หาดทรายแกว  จงึเปนหาดทรายที่สวยงามอยูคูกับเกาะหนู  เกาะแมว  เขานอยและเขาตัง

กวน  ในจังหวัดสงขลาแตนั้นมา 

 ตําราเกี่ยวกบัชื่อสถานที่ของภาคใตเกิดจากการสังเกตธรรมชาติและเลาเรื่องราวประกอบ

เชนเดยีวกับภาคอ่ืนๆ  ตํานานลกัษณะนีจ้ะมีอยูเปนจํานวนมาก  เพราะสถานที่ตางๆ จะมีสภาพ

ทางภูมิศาสตรแตกตางกนัไป  ทําใหผูเลามีความคดิที่หลากหลายและสรางเรื่องขึน้มาไดไมซ้ํากัน 
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ใบงาน 
จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1.  จงอธิบายการเกิดขึน้ของตํานานพื้นบาน  

 ตอบ
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...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

2. จงอธิบายถึงประโยชนของตํานานพื้นบาน 

 ตอบ

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

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

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

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

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

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

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

 

3. เนื้อหาของตํานานแบงออกเปนกี่กลุม  อะไรบาง  จงอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

 ตอบ

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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4. เลือกอานตํานานพื้นบานภาคใตที่นกัเรียนชอบหรือสนใจ  แลวเขียนหรือเลาเรื่องโดยยอพรอมทั้ง

วิเคราะหเนื้อหาดานภาษาที่ใช 

 ตอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

5. เลือกอานตํานานพื้นบานทีเ่กีย่วกับสถานที่ของภูมิภาคใดก็ไดตามความสนใจ  แลวเขียนอธิบาย

เชิงเปรียบเทียบตํานานตามความเชื่อกับการเกิดจากสภาพภูมิศาสตร 

 ตอบ

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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คําสั่ง : ใหนักเรียนเลือกเขยีนผังความคดิที่ไดจากนทิานพื้นบานเรื่องพระวรวงศหรือ

ตํานานเขาชางเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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