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รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

บทน า 
 การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ 
ที่เป็นเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมความเท่าเทียมใน
สังคม และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วหรือก าลังพัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันมากขึ้น ผู้คนจ านวนมาก 
หลากหลายเชื้อชาติย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่รวมกันและท างาน
ร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โลกการท างาน ปรับเปลี่ยนจากการท างานที่ใช้บุคคลที่มี
องค์ความรู้เดียวกัน ทักษะเดียวกันและท างานในสายงานเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลก ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งต้องวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (ส านักงานบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๕๙, ค าน า) 
 แม้กระทั่งการศึกษาในยุคปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอยู่ตลอดเวลา
ตามวิถีทางสังคมมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจ ากัด การศึกษาไทย แม้ว่าจะมี 
การเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย และวิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศที่มี 
การพัฒนาแล้วก็ตาม หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ยังไม่สามารถบ่งชี้ให้ครูผู้สอนเห็นว่า
ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทั้งหมด 
ทั่วประเทศได้ ซึ่งขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เพ่ือหาวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (ส านักงาน
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๕๙, ค าน า) 
 ส าหรับการสอนภาษาไทยนั้น ไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอย่างไรก็ตาม 
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยก็ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เกิดทักษะที่จ าเป็นใน
ด้านของการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดจะต้องให้ผู้เรียนสามารถ
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รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

เข้าใจหลักภาษาและวรรณคดีไทยอย่างเห็นคุณค่า ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยครูผู้สอน
จ าเป็นที่จะต้องหาเทคนิควิธีเพ่ือจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งข้ึน  
 ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ นั้น หมายความว่า เป็นวิธีที่ครูผู้สอนภาษาไทยจะต้อง
สามารถบูรณาการ จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO  ประการแรก คือการเรียน
เพ่ือให้มีความรู้ในสิ่งต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป เช่น การรู้จักแสวงหาความรู้ การต่อยอด
ความรู้ที่มีอยู่ การสร้างความรู้ขึ้นใหม่ (Learning to know) ประการที่สอง คือการเรียนเพื่อปฏิบัติ 
ลงมือท า น าไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้มา และการสร้างประโยชน์แก่สังคม (Learning  
to do) ประการที่สาม คือการเรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข เช่น  
การเรียน ครอบครัว สังคมและการท างาน (Learning to live together ) ประการสุดท้าย คือ  
การเรียนรู้เพ่ือรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของตนเอง และ
สามารถวางแผนชีวิตให้แก่ตนเองได้ (Learning to be) (วุฒิพงษ์  ค าเนตร, ออนไลน์) 
 ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) แบบเบญจวิถ ีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
นั้นคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพบูรณาการกับคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้และมีความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็น โดยครูผู้สอนจะต้องพยายามจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึง 
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้ (Constructivism) ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ยังสามารถที่จะน ามาใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทยและสหวิชาได้ ซึ่งมีขั้นตอน ๕ ขั้น สู่วิธีการและการจัดการเรียนรู้ในบริบทและขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ ๑ ฝึกฝนตั้งค าถาม (Learning to Question) เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอน
จะต้องฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด สังเกต ตั้งค าถาม และเกิดการเรียนรู้จากการตั้งค าถาม 
  ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ใหม่ (Learning to Search) ครูผู้สอนจะต้องฝึกให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ จากการฝึกปฏิบัติและ  
การทดลอง ตลอดจนการเก็บข้อมูล เป็นต้น 
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  ขั้นที่ ๓ ก้าวไกลเกิดประสบการณ์ (Learning to Construct) เป็นสิ่งส าคัญ
เช่นเดียวกันที่ครูผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การทดลอง มาใช้ใน 
การถกแถลง แสดงความคิดเห็น อภิปรายความรู้ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้ 
  ขั้นที่ ๔ สื่อสารน าเสนอความรู้ (Learning to Communication) เป็นการฝึก
ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้มาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน หน้าชั้นเรียน 
  ขั้นที่ ๕ ควบคู่ให้บริการสังคม (Learning to Serve) คือการที่ครูผู้สอนจะต้อง
ฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม  
อันจะส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของผู้เรียนและการบริการสังคม 
 จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่าในการเรียนรู้วรรณคดีไทยให้สูงขึ้น และเป็นการส่งเสริมความรู้ของผู้เรียน
ให้มีความคงทนและสามารถต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการสอน 
 รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) แบบเบญจวิถ ีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  
โดยมีรายละเอียดของแนวคิดพอสังเขป ดังนี้ 
 ๑. แนวทางในการจัดการเรยีนการสอนวรรณคดีไทย 
 การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยเป็นการศึกษาเพ่ือศิลปะ คือ มุ่งเน้นการค้นหา 
ความงาม ความไพเราะ หรือสุนทรียภาพจากการใช้ภาษาและเนื้อหาว่ามีความประณีตและวิจิตร
อย่างไร และการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา ครูจะต้องน าจิตวิทยามาใช้ใน 
การเรียนการสอนโดยเฉพาะหลักจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น แรงจูงใจ หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 
นอกจากนี้ การเรียนการสอนวรรณคดีไทยต้องเน้นสภาพการณ์ที่นักเรียนมีส่วนร่วม มีบทบาทใน 
การเรียน เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติกิจกรรม และสามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้ และ 
ควรเลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน ์(๒๕๕๒, หน้า ๑๗๘-๑๘๔) กล่าวถึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. อ่านเข้าใจ การอ่านเข้าใจเป็นขั้นตอนแรกในการสอนวรรณคดีไทย ซึ่งครูจะต้อง
เตรียมการสอนโดยการอ่านวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ให้เข้าใจทั้งการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องว่าเป็นเรื่อง
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อะไร กล่าวถึงใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ท าอย่างไร และผลของการกระท านั้นเป็นอย่างไร สิ่งที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การท าความเข้าใจค าศัพท์ หากครูไม่เข้าใจค าศัพท์ไม่ควรผ่านเลยไป  
อาจค้นดูความหมายจากพจนานุกรม หรือถามผู้รู้ แต่ไม่ควรกังวลกับค าศัพท์มากจนเกินไป 
  ๒. ได้เสียงเสนาะ การสอนวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองล้วนแต่ 
มีความไพเราะในรูปแบบแตกต่างกันออกไป ครูต้องให้ความส าคัญในการสอนให้นักเรียนอยากอ่าน 
และเห็นความส าคัญของเสียงเสนาะดังกล่าว ทั้งการอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่ครูต้องสอนให้นักเรียน
พยายามฝึกการใช้น้ าเสียง ลีลา การเว้นจังหวะ การเน้นเสียง การผ่อนเสียง การกระแทกกระทั้น ฯลฯ 
ครูอาจยกตัวอย่างผู้ประกาศข่าว โฆษก พิธีกร ผู้ด าเนินรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจที่จะฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้ว การสอนอ่านร้อยกรองก็เช่นเดียวกัน ครูภาษาไทยที่ดี 
ควรฝึกอ่านท านองเสนาะให้ได้ วิธีที่ดีที่สุดคือการสาธิต เพราะจะท าให้นักเรียนจับจังหวะ ลีลา และ
น้ าเสียงได้ ครูที่ไม่รู้สึกสนุกกับการอ่านท านองเสนาะ โอกาสที่จะสอนหรือฝึก ให้นักเรียนรักการอ่าน
วรรณคดีก็ยิ่งลดน้อยลงเช่นเดียวกัน  
  ๓. เจาะแนวคิดส าคัญ การสอนวรรณคดีนั้นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งคือการสอนให้
นักเรียนจับแนวคิดส าคัญของเรื่อง (theme) ได้ แล้วสามารถประมวลเรื่องที่อ่านเพื่อวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่าง ๆ ครูต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีวิธีคิดพิจารณาสาระส าคัญ ให้นักเรียนค้นพบด้วย
ตนเองได้โดยง่ายก็จะท าให้นักเรียนภาคภูมิใจ  
  ๔. หมั่นวิเคราะห์วินิจฉัย การสอนให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ วินิจฉัยประเด็นต่าง ๆ 
นั้น เป็นเรื่องส าคัญในการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ครูต้องสอนให้นักเรียนตีความได้ ต้องพยายาม
ค้นหาสาระหรือความรู้สึกที่แฝงเร้นในวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ให้พบโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ 
  ๕. ใส่ใจวิพากษ์วิจารณ์ การสอนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านนั้น
ถือว่ามีความส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อสามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยรายละเอียดต่าง ๆ และสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลการสอนในขั้นนี้หากมุ่งให้นักเรียน
เขียนบทวิจารณ์จะเป็นสิ่งที่ยากจนเกินไป แต่ครูสามารถใช้วิธีการสนทนา ซักถาม หรือบทบาทสมมติ 
  ๖. ประสานกิจกรรม ครูควรรู้จักเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม จะท าให้การเรียนการสอนสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรม 
กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมการแสดงละคร กิจกรรมการขับร้องฟ้อนร า กิจกรรม
วาดภาพ กิจกรรมเขียนแผนที่ กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมค้นคว้า กิจกรรมนิทรรศการ และ
กิจกรรมทายปัญหา เป็นต้น 
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แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

  ๗. สัมพันธ์เนื้อหา การเรียนการสอนวรรณคดีไทยนั้น ครูควรบูรณาการความรู้ให้
สัมพันธ์กับเนื้อหาในสาระอ่ืน ๆ ทั้งในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่มสาระฯ เพราะการเรียนรู้แบบ
คู่ขนานกันเช่นนี้จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ที่หลากหลาย เห็นความเชื่อมโยงของสาระวิชา เกิด
ความรู้สึกว่าเรียนเพียงหนึ่งเรื่องแต่สามารถได้รับความรู้หลากหลายเรื่อง 
 ๒. แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออนไลน์) กล่าวถึงการน าแนวคิดผู้เรียนสร้าง
ความรู้เองไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ว่า ในการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองนั้น ครูมีบทบาทส าคัญในการที่จะควบคุมกระบวนการให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
ครูจึงควรมีความรู้ในทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ และเข้าใจสาระส าคัญของบทเรียนเป็นอย่างดี  
ปรับบทบาททัศนคติของตนเองและของนักเรียนให้สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น มีดังนี้ 
 ๑. ครูเป็นผู้จัดท าให้เกิดการเรียนรู้ ก าหนดบริบทของการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดให้
ซับซ้อนยิ่งขึ้น ก าหนดให้นักเรียนเห็นปัญหาที่มีขอบเขตกว้างขวาง กระตุ้นให้นักเรียนเห็นว่าปัญหานั้น
เป็นปัญหาของเขา 
 ๒. ครูต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
 ๓. ครูเป็นผู้ชี้แนะไม่ใช่ชี้น า แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
ตามโอกาสที่เหมาะสม อีกท้ังต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและบรรยากาศ 
การเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
 ๔. ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักสังเกต มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยทั่วถึงกัน 
ตลอดจนรับฟังและสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจแก่นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๕. ครูควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความเป็น
กันเองและมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน คอยช่วยแก้ปัญหาให้ให้เรียน ครูจึงควรมีความเป็นมิตร  
 ๖. ครูควรช่วยเชื่อมโยงความคิดเห็นของนักเรียนและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมและ
น าทางให้นักเรียนได้รู้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 ๗. ในการจัดเวลาสอน ครูควรจัดให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับเวลาที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ครูต้องพยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาที่เหมาะสมไม่ 
มากหรือน้อยจนเกินไป  
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รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

 ดังนั้นการเรียนการสอนตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เองนั้นต้องให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนพบความรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้นั้นควรเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์หรือพ้ืนความรู้เดิมของนักเรียน ควรเน้นกิจกรรมกลุ่มเล็กเพ่ือสร้างให้นักเรียนสร้าง
ความรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งครูควรจะกระตุ้นและยอมรับความคิดริเริ่มของนักเรียน สอนให้นักเรียนรู้จักใช้
ข้อมูลปฐมภูมิพร้อม ๆ กับการสอนที่เกิดจากการจัดกระท าปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดเชิงสร้างสรรค์ จะเป็นการเอ้ือให้มีการตอบสนองของนักเรียน 
ทั้งนี้ครูต้องท าความเข้าใจในมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดในความรู้เดิมของนักเรียน เพ่ือที่จะต้อง
กระตุ้นให้นักผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทั้งกับครู และเพ่ือนร่วมชั้นได้อย่างดี รวมไปถึง 
การกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถาม รวมกับค าถามระดับสูงของครูที่กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ ให้ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และมีเวลาให้กับนักเรียนเพ่ือที่จะค้นพบความสัมพันธ์ของความรู้เก่าและใหม่
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ความคิดของนักเรียนจะมีคุณค่ายิ่งข้ึนเมื่อครูยอมรับและเปิดโอกาสให้แสดง 
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล อันจะส่งต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
 รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) แบบเบญจวิถ ีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
สร้างข้ึนโดยมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบซึ่งมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
โดยได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ มีดังนี้ 
 ๑. หลักการ 
 ๒. จุดมุ่งหมาย 
 ๓. เนื้อหา 
 ๔. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ ๑ ฝึกฝนตั้งค าถาม (Learning to Question) 
  ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ใหม่ (Learning to Search) 
  ขั้นที่ ๓ ก้าวไกลเกิดประสบการณ์ (Learning to Construct)  
  ขั้นที่ ๔ สื่อสารน าเสนอความรู้ (Learning to Communication) 
  ขั้นที่ ๕ ควบคู่ให้บริการสังคม (Learning to Serve)  
  เนื้อหาวรรณคดีที่ใช้ในการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย แบบเบญจวิถี
นี้ เป็นเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ 



 ๗ 
 

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

ของกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๗) โดยมีการเลือกวรรณคดีที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑ ตามโครงสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
  ๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ความรักคือเหตุแห่งมรณา (ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้าง
ถวายฎีกา) ๘ ชั่วโมง 
  ๒. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ท่องธาราเห่เรือสื่อสัมผัสรัก (กาพย์เห่เรือ) ๗ ชั่วโมง 
  ๓. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ธรรมประจักษ์ไตรภูมิพระร่วง (ไตรภูมิพระร่วง  
ตอนมนุสสภูมิ) ๘ ชั่วโมง 
  ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้มีการแบ่งรายละเอียดการเรียนรู้ออกเป็น ๗ ตอน 
ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ เรียนรู้เชิงประวัติ 
   ตอนที่ ๒ เคร่งครัดฉันทลักษณ์ 
   ตอนที่ ๓ ประจักษ์วรรณคดี 
   ตอนที่ ๔ ถ้วนถี่ค าศัพท์ 
   ตอนที่ ๕ จับประเด็นข้อคิด 
   ตอนที่ ๖ พินิจสังคม 
   ตอนที่ ๗ รื่นรมย์วรรณศิลป์ 
 ๕. การวัดและการประเมินผลตามรูปแบบ 
 โดยองค์ประกอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 
 

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

การสอนวรรณคดีไทยคือการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ ประเมนิค่าในวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ได้โดยผสานไปกับการเรียนรู้
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และคุณค่าด้านสังคม ซ่ึงต้องเรียนรู้แบบค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีทัศนคติที่ดใีนการเรียนรู้ภาษาไทย  

และสามารถต่อยอดความรู้ไปสู่สาธารณชนได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทย  
แบบเบญจวิถี  

 

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน 

     ทฤษฎีการสร้างความรูด้้วยตนเอง 
การเรียนการสอนตามแนวคิดผู้เรียน
สร้างความรู้เองนั้นต้องให้นักเรียนเป็น
ผู้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ด้วยตนเองจนพบความรู้ โดยกิจกรรม
การเรียนรู้นั้นควรเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์หรือพื้นความรู้เดิมของ
นักเรียน ควรเน้นกิจกรรมกลุ่มเล็ก
เพื่อสร้างให้นักเรียนสร้างความรู้ได้
ง่ายขึ้น ซ่ึงครูควรจะกระตุ้นและ
ยอมรับความคิดริเร่ิมของนักเรียน 
สอนให้นักเรียนรู้จักใช้ข้อมูลปฐมภูมิ
พร้อม ๆ กับการสอนที่เกิดจากการจัด
กระท าปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ และคิดเชิงสร้างสรรค์  
จะเป็นการเอื้อให้มกีารตอบสนองของ
นักเรียน ทั้งนี้ครูต้องท าความเข้าใจ 
ในมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด 
ในความรู้เดิมของนักเรียน เพื่อที่จะ 
ต้องกระตุ้นให้นักผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนทั้งกับครู และ 
เพื่อนร่วมชั้นได้อย่างดี รวมไปถึง 
การกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถาม รวม
กับค าถามระดับสูงของครูที่กระตุ้น 
ให้คิดวิเคราะห์ ให้ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และมีเวลาให้กับ
นักเรียนเพื่อที่จะค้นพบความสัมพันธ์
ของความรู้เก่าและใหม ่
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นที่ ๑ ฝึกฝนตั้งค าถาม 

ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ใหม ่

ขั้นที่ ๓ กา้วไกลเกิดประสบการณ์ 

ขั้นที่ ๔ สื่อสารน าเสนอความรู ้
ขั้นที่ ๕ ควบคู่ให้บรกิารสังคม 

บทบาทผู้สอน 
๑. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้ 
๒. สร้างแรงจูงใจ 

๓. กระตุ้นให้ทบทวน 

ความรู้เดิม 

๔. ส่งเสริมให้นักเรียน 

เกิดค้นพบความรู้ใหม่ 
๕. เน้นกระบวนการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ความรู้ร่วมกัน 

๖. ฝึกฝนการให้นักเรียน 

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
๗. ประเมินผลการเรียนรู้ 

 บทบาทผู้เรียน 
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
แสดงความคิดเห็น 

๒. เรียนรู้และท า 

ความเข้าใจกับความรู้ใหม่ 
๓. กระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรม 

๔. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน
ชั้นเรียน 

๕. กล้าคิด กล้าแสดงออก
ในการน าเสนอองค์ความรู้-
ใหม่ 
๖. ประเมินผลงานของ
ตนเองและเพื่อนร่วมชั้น 

 หลักการ 

๑. เป็นรูปแบบการสอนที่เน้น 
การปฏิบัติทีส่ร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
จนเกิดเป็นการเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย 
๒. เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมการสร้าง 
ความเข้าใจในการเรียนรูว้รรณคดีไทย
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมการมสี่วนรวม
ในกระบวนการเรียนรู ้ 
๔. การน าเสนอผลงานตอ่สาธารณชน
รวมไปถึงการมีความสามารถในการน า
ความรูท้ี่มีไปให้บริการแก่สังคมได ้

 

จุดมุ่งหมาย 

   ๑. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
   ๒. เพือ่พัฒนาทกัษะการม-ี
ปฏิสัมพันธร์่วมกันของนักเรียน      
   ๓. เพือ่พัฒนาเจตคติที่ดีตอ่ 
การเรียนรู้วรรณคดีไทยและภาษาไทย 
 

 
  
 

 

 

เนื้อหา 

วรรณคดีไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๖ 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร 

 

 

 
การวัดและการประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
 

 

 



 ๙ 
 

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

 ส าหรับรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้มีดังนี้ 
 ๑. หลักการ 
 รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) แบบเบญจวิถ ีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
การรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยเป็นทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน 
ซึ่งมีหลักการต่อไปนี้ 
  ๑.๑ รูปแบบการเรียนรู้นี้เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนค้นพบข้อมูล และความรู้  
ด้วยตนเอง ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้เดิมน ามาต่อยอดกับ
ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ใหม่ 
  ๑.๒ รูปแบบการเรียนรู้นี้เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยค านึงถึง 
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สรุปความคิดเป็นความคิดรวบยอดท่ีคงทน  
  ๑.๓ รูปแบบการเรียนรู้นี้เป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักน าความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้
ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการน าความรู้นั้นไปเผยแพร่แก่สาธารณชนทางใด 
ทางหนึ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒. จุดมุ่งหมาย 
 รูปแบบการเรียนรู้นี้ มีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ 
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของนักเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วรรณคดีไทยและภาษาไทย 
๓. เนื้อหา 

 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย แบบเบญจวิถี น ามาจากเนื้อหาตาม 
หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (๒๕๕๗)  
โดยแบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ๓ หน่วยการเรียนรู้ ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในภาคเรียนที่ ๑ ดังนี้ 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วย ชื่อวรรณคดี เวลาที่ใช้ 

๑ ความรักคือเหตุแห่งมรณา 
ขุนช้างขุนแผน 

ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
๘ ชั่วโมง 

๒ ท่องธาราเห่เรือสื่อสัมผัสรัก กาพย์เห่เรือ ๗ ชั่วโมง 

๓ ธรรมประจักษ์ในไตรภูมิ 
ไตรภูมิพระร่วง 
ตอนมนุสสภูมิ 

๘ ชั่วโมง 

รวม ๒๓ ชั่วโมง 
 
 ๔. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ ๑ ฝึกฝนตั้งค าถาม (Learning to Question)  
  ฝึกฝนตั้งค าถาม หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการศึกษาเนื้อความ
จากวรรณคดีในแต่ละตอน จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ โดยให้เวลาผู้เรียนได้อ่านท าความเข้าใจ
เรื่องราวนั้นด้วยตนเอง แล้วให้ตั้งค าถามจากสิ่งที่อ่านนั้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด  
เกิดข้อสงสัยจะสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและหาค าตอบด้วยตนเองได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความตื่นเต้นสนุกและน่าสนใจในการเรียนรู้วรรณคดีของผู้เรียน ครอูาจคอยกระตุ้นให้นักเรียน 
ตั้งค าถามตามที่ผู้เรียนสนใจอยากจะรู้ หรือเชิญชวนให้ตั้งประเด็นข้อสงสัยในเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง 
ที่จะเรียน ยกตัวอย่างค าถามเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกาว่า ท าไม 
ขุนช้างจึงต้องถวายฎีกาแก่พระพันวษา เมื่อผู้เรียนต้ังค าถามแล้ว ครูและผู้เรียนพิจารณาค าถาม
ร่วมกัน แล้วช่วยกันเลือกค าถามเพ่ือน าไปสืบค้นเรียนรู้และหาค าตอบ เป็นต้น 
  ขั้นที่ ๒ แสวงหาความรู้ใหม่ (Learning to Search)  
  แสวงหาความรู้ใหม่ หมายถึง หลังจากผู้เรียนได้ตั้งค าถามจากเรื่องที่เรียนแล้ว  
ครูท าหน้าที่แนะน าแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต   
การเรียนรู้ในห้องสมุดของโรงเรียน หรือห้องสมุดของชุมชน อาจเป็นการเก็บข้อมูล หรือสัมภาษณ์
ความรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์ เพื่อ 
ให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม ส าหรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือเอกสาร ต าราต่าง ๆ นั้น ครูควร
แนะน าวิธีการบันทึกความรู้ต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อเนื้อหา ความรู้ หรือค าถามที่ได้เรียนรู้ไว้ก่อนหน้านี้ 
 
 
 



 ๑๑ 
 

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

  ขั้นที่ ๓ ก้าวไกลเกิดประสบการณ์ (Learning to Construct)  
  ก้าวไกลเกิดประสบการณ์ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ของตน
หลังจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ มาแล้ว เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะได้อภิปรายกลุ่มกับเพ่ือนร่วม
ชั้น เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ในการสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้มา ซึ่งค าตอบที่ได้มาอาจมีความแตกต่างกัน ครูควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ความรู้ร่วมกันในมุมมองที่แตกต่างเพ่ือหา
ข้อสรุปขององค์ความรู้ที่ได้มา   
  ขั้นที่ ๔ สื่อสารน าเสนอความรู้ (Learning to Communication) 
  สื่อสารน าเสนอความรู้ หมายถึง ขั้นตอนในการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่ผู้เรียน
ได้รับ แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้จากเรื่องที่เรียนทั้งหมดในแต่ละตอน เช่น ตอนที่ ๑ เรียนรู้เชิงประวัติ  
ผู้เรียนจะสามารถสรุปได้ว่าผู้นิพนธ์กาพย์เห่เรือคือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ในสมัย- 
กรุงศรีอุยธยา เป็นต้น อีกทั้งในรายละเอียดย่อยผู้เรียนที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในหัวข้อที่สามารถ
เพ่ิมเติมได้ ก็น าเสนอความรู้ของตนเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมชั้น จนได้ความคิดรวบยอดใน 
แต่ละตอนที่มีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ครูเป็นผู้จัดกิจกรรมกระตุ้นความคิด และน าเสนอ ให้แนวคิด
เกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญแต่ขาดไปให้ควรถ้วน 
  ขั้นที่ ๕ ควบคู่ให้บริการสังคม (Learning to Serve) 
  ควบคู่ให้บริการสังคม หมายถึง ขั้นตอนที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วรรณคดีอย่างเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยน ามาสู่การบริการสังคม เช่น การน าความรู้เผยแพร่เสียง 
ตามสายในการประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน การจัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศต่าง ๆ การจัดแสดง
ละครจากวรรณคดี การน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ชุมชนด้วยการร่วมกับครูในการให้ความรู้กับนักศึกษา 
ของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และการเผยแพร่ความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่าง ๆ 
เช่น โพสต์ข้อมูลลงในเฟซบุ๊ก กลุ่มที่ครูสร้างไว้คือ "ภาษาไทยครูสุภัทรพงศ์" เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้วย
การน าเสนอเป็นภาพนิ่ง วีดิทัศน์ประเภทต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ยูทูบ ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน เป็นต้น 
 ๕. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยครอบคลุมทั้งการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และ 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยที่สร้างข้ึน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



 ๑๒ 
 

รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แบบเบญจวิถี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

 ก่อนการเรียนรู้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย และภายหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบจัดให้มีการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ข้อสอบ 
ชุดเดียวกับท่ีใช้ก่อนการเรียนรู้ น าคะแนนจากผลการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบ หากผู้เรียน 
มีคะแนนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้แสดงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้วรรณคดี 
เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ระหว่างเรียนในแต่ละหน่วย มีการทดสอบก่อนการเรียนรู้และ 
หลังการเรียนรู้เช่นเดียวกัน และมีการเปรียบเทียบผลคะแนนเพื่อศึกษาพัฒนาการในการเรียนรู้
วรรณคดีของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 


