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บทคัดย่อ (Abstract) 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏใน
วรรณคดีบทละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 2) เพ่ือสร้างสื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค า
พังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน และ 3) เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์ใช้สื่อ
ประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน งานวิจัยนี้
เป็นงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 49 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสังเคราะห์คติพจน์ 
สุภาษิต ค าพังเพย 2) สื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง
ขุนช้างขุนแผน 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
การใช้สื่อประสม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ One sample t-test ผลการวิจัยดังนี้ 
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ผลการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
พบว่า เนื้อหาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สุภาษิต ค าพังเพยที่ตรงกับส านวนไทย มีจ านวน 35 
ประโยค และคติสอนใจที่เทียบได้กับส านวนไทย มีจ านวน 7 ประโยค ผลการสร้างสื่อประสม พบว่า 
สื่อประสมประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง และปฏิสัมพันธ์โต้ตอบผู้ใช้งาน ผลการ
ประยุกต์ใช้สื่อประสม พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อประสมพบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับ พึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.57, S.D. = 0.51) 
ค าส าคัญ (Keywords) : สื่อประสม,  คติพจน ์สุภาษิต ค าพังเพย,  วรรณคดีบทละครเสภา,  ขุนช้างขุนแผน  
 

Abstract 
 The purposes of this research aimed 1) to synthesis proverbial proverb in 
literature of Khun Chang Khun Phaen, 2) to develop multimedia through synthesis 
proverbial proverb in literature of Khun Chang Khun Phaen, and 3) to study the 
application of multimedia through synthesis proverbial proverb in literature of Khun 
Chang Khun Phaen. The research was research and develpment method. The 
sampling consists 49 students who studied in the second semester of 2018 academic 
year in the major of Dramatic Arts, the faculty of Humanities and Social sciences at 
Surindra Rajabhat university. They were collected by a cluster random sampling. The 
research instruments included 1) a synthesis proverbial proverb questionnaire, 2) a 
multimedia of proverbial proverb in literature of Khun Chang Khun Phaen, 3 )  an 
achievement test, and 4) users' opinions questionnaire of the multimedia. The data 
analysis methods were content analysis, descriptive statistics which included mean 
and standard deviation, and inferential statistics used One sample t-test. The results 
showed that the synthesis proverbial proverb in literature of Khun Chang Khun Phaen 
revealed the content was separated to two modules including thirty-five proverbs 
which matched with Thai idiom and 7 proverbial sentences which matched with Thai 
idiom. Furthermore, the multimedia development showed the multimedia including 
text, graphic, sound, and interaction. Moreover, the application of multimedia 
showed the achievement mean scores had a higher significant than the standard 
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score at the .01.  In addition, the users' opinions level in total of the multimedia 
showed the total was very good ( x = 4.57, S.D. = 0.51). 
Keywords : Multimedia,  Proverbial Proverb,  Literature,  Khun Chang Khun Phaen 

 

บทน า (Introduction) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่าน
ตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่ กับการส่งเสริมให้องค์กร                 
กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสาร (Office of the National Economic and Social Development Council, 2012 : 
11) ในการน าเสนอด้านวัฒนธรรมซ่ึงมีการถ่ายทอดทั้งลักษณะเป็นเรื่องเล่าต่อกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น 
เรียกว่า นิทานพ้ืนบ้าน (Singhasritha, Saiyasopon, and Khaeram, 2016 : 63) หรือมีการน าไป
เขียน เรียบเรียง ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาจะถูกเรียกว่าเป็นวรรณกรรม และหาก
วรรณกรรมใดได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรจะกลายเป็นวรรณคดี เมื่อกล่าวถึงวรรณคดีไทย 
จะแสดงให้เห็นถึงความคิด จินตนาการ วรรณคดีสะท้อนภาพชีวิตและสภาพสังคมออกมาเช่นเรื่องที่
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณี ดังนั้นวรรณคดี จึงเป็นสิ่งสะท้อนภาพ
ของมนุษย์ในอดีตตลอดจนสะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของผู้คน ดังเช่นวรรณคดี
บทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน (Rutsamejam, 2018 : 13 - 14) ที่ชาวไทยส่วนมากรู้จักกันดี 
อันเป็นแบบฉบับของการด าเนินชีวิตอย่างไทย จะเห็นว่าในการมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาและลักษณะของผู้เรียน เช่นการน า
สื่อประสมมาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งในวงการการศึกษาส าหรับการใช้สื่อ คือ การวางกรอบ
แนวคิดและการสอนมาช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (Saleh, 2015 : 212) อย่างไรก็ตามกระบวนการออกแบบเนื้อหารายวิชาจ าเป็นต้องมี
ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์วรรณคดีมีข้อจ ากัด การศึกษาควรเปิดโอกาสให้มี
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การอภิปรายและรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Thomas and Rieth, 2011 : 13) ในงานวิจัยของ Hubenthala, O’Brienb, and Taber (2011 : 
192) ได้ออกแบบกรอบแนวคิดส าหรับโปสเตอร์เพ่ือการศึกษาที่ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน 
วิเคราะห์กระบวนการคิด เตรียมเส้นทางในการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน และเชื่อมต่อการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บ โดยโปสเตอร์จะต้องดึงดูดสายตาและมีความเกี่ยวข้องระหว่างเนื้อหาในโปสเตอร์และ
หลักสูตร ซึ่งโปสเตอร์ถือเป็นสื่อประสมในรูปแบบหนึ่ง อาทิเช่น ภาพ ข้อความ กราฟิก เป็นต้น อีก
ทั้งเทคโนโลยีด้านสื่อประสมช่วยให้การออกแบบบทเรียนตอบสนองต่อแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึ ง
ประสิทธิภาพของสื่อประสมสามารถเสริมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
(Bulut, 2019 : 15 – 17; Rusli, Negara, and Yasa, 2017 : 187 – 188; Scheiter, Schubert, 
and Schüler, 2018 : 91 -93) 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์ คติพจน์ สุภาษิต 
ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน โดยมีกระบวนการสังเคราะห์เนื้อหา 
น าไปสู่การสร้างสื่อประสม ประยุกต์ใช้สื่อประสม และศึกษาผลการประยุกต์ใช้สื่อประสมต่อไป ทั้งนี้
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้ที่สนใจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดด้านคติพจน์ สุภาษิต ค า
พังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน และน าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง             
ขุนช้างขุนแผน 
 2. เพ่ือสร้างสื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง
ขุนช้างขุนแผน 
 3. เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์ใช้สื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดี
บทละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งการวิจัยออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละคร
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นอก เรื่องขุนช้างขุนแผน ระยะที่ 2 การพัฒนาสื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยใน
วรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน และระยะที่ 3 การประยุกต์ใช้สื่อประสมเผยแพร่            
คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน มีวิธีด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 3 
  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2/ 2561 จ านวน 4,218 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 49 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพย 2) สื่อ
ประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน  3) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อประสม 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1) แบบสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพย โดยศึกษา ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นก าหนดเป็นประเด็นค าถาม สร้างแบบสังเคราะห์ฉบับร่างและน าไปเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้ววิเคราะห์ค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ( IOC) 
โดยมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
  2) สื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้าง
ขุนแผน โดยน าผลการวิจัยในระยะที่ 1 มาจัดท าสื่อประสม ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา โดยแบ่ง
ออกเป็น 2  หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ประวัติความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง  และรูปแบบและคุณค่า
ของการประพันธ์ หน่วยที่ 2 คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง ขุน
ช้างขุนแผน ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ คติพจน์ สุภาษิต และค าพังเพย จากนั้นด าเนินการออกแบบ
บทด าเนินเรื่อง ออกแบบผังปะการัง และสร้างสื่อประสมที่มีองค์ประกอบของสื่อประสม ได้แก่ 
ข้อความ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก วีดิโอ แอนิเมชั่น เสียง และปฏิสัมพันธ์โต้ตอบผู้ใช้งาน จากน าสื่อ
ประสมที่สร้างขึ้นไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน จากนั้นหาค่าความเที่ยงตรง ได้
ค่าความเท่ียงตรง คะแนนเฉลี่ย คือ 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.32 
  3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย 
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4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ จากนั้นน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเพ่ือหาดัชนีความสอบคล้องของ
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ 
(tryout) จ านวน 20 คน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.36 - 0.65 ค่า
อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.69 และค่าความเชื่อม่ัน 0.92 จากนั้นท าการคัดเลือกข้อสอบมา
สร้างแบบทดสอบ จ านวน 40 ข้อ 
  4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อประสม โดยศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นก าหนดเป็นประเด็นค าถาม สร้างแบบสังเคราะห์ฉบับร่างและน าไปเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้ววิเคราะห์ค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ( IOC) 
โดยมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที ่1 และระยะที่ 
3 ดังนี้  
  ระยะที่ 1 การสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอก 
เรื่องขุนช้างขุนแผน  
  ผู้วิจัยประสานงานกับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ และครูนาฏศิลป์ จ านวน 30 คน จากนั้นด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 
10 คน และใช้แบบสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพย แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม  บันทึกเทป  
และภาพเคลื่อนไหวขณะสนทนากลุ่ม 
  ระยะที่ 3 การประยุกต์ใช้สื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบท
ละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน 
   ในระยะนี้ เป็นการออกแบบการวิจัยเชิงกึ่ งทดลอง (Quasi-experimental 
Design) (Srisa-ard  et al. 2018 : 65) มีขั้นตอนดังนี้ ผู้วิจัยท าการชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรียน เป็นระยะเวลา 30 นาที  จากนั้น
ให้ใช้งานสื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้าง
ขุนแผน เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 30 นาที  
และท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อประสม ผู้วิจัยรวบรวมแบบทดสอบและ
แบบสอบถาม จากนั้นน าไปวิคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   ในระยะที่ 1 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา และน ามา
สังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก และอธิบายเนื้อหา (Chantavanich, 2002 : 130) 
ร่วมกับเอกสารแนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงสร้างข้อสรุปจากการวิจัย แล้วน าผลที่ได้

ไปสร้างสื่อประสมต่อไป ในระยะที่ 2 วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และในระยะที่ 3 วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80  (One sample t-test) 
 

ผลการวิจัย (Research Results) 
 ผลการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง           
ขุนช้างขุนแผน 
  ผลการสังเคราะห์ พบว่า แนวคิด คติสอนใจมากมายที่สอดแทรกในบทวรรณคดี ซึ่ง
แนวคิดสุภาษิต ค าพังเพยที่พบจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนมีทั้งสุภาษิต ค าพังเพยที่ตรงกับ
ส านวนไทย เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที และส านวนที่ไม่ตรงกับสุภาษิต ค าพังเพยแต่เป็น
ส านวนที่เทียบได้กับสุภาษิต ค าพังเพย และมีจ านวนค าคมอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมากที่ให้แง่คิดแก่
ผู้อ่าน แตม่ิอาจเทียบได้กับสุภาษิตค าพังเพย จึงจัดแบ่งเนื้อหาเพ่ือการศึกษา ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
สุภาษิต ค าพังเพยที่ตรงกับส านวนไทย และคติสอนใจที่เทียบได้กับส านวนไทย ซึ่งรายละเอียดดังนี้  
  1. สุภาษิต ค าพังเพยที่ตรงกับส านวนไทย มีจ านวน 35 ประโยค ได้แก่ 1) ชิงสุกก่อน
ห่าม 2) นกสองหัว 3) หักด้ามพร้าด้วยเข่า 4) ช้าช้าได้พร้าสองเล่มงาม 5) ตีตนไปก่อนไข้ 6) หนาม
ยอกเอาหนามบ่ง 7) รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา 8) ป่าพ่ึงเสือเรือพ่ึงพาย 9) อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 10) นอนสูง
ให้นอนคว่ า นอนต่ าให้นอนหงาย 11) เถียงค าไม่ตกฟาก 12) น้อยหน้า 13) บ้านเมืองมีขื่อมีแป            
14) กรวดน้ าคว่ าขัน 15) กว้าง 16) เก็บหอมรอมริบ 17) ตื่นก่อนไก่ 18) ว่านอนสอนง่าย 19) ศิษย์
มีครู 20) ข้าวตาก 21) เรือนสามน้ าสี่ 22) กล้าหาญชาญชัย 23) ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ 24) งูงูปลา
ปลา 25) ตายดาบหน้า 26) ลับลมคมใน 27) สกุลรุนชาติ  28) จองหองพองขน 29) ลิ้นลม 30)          
รบราฆ่าฟัน 31) ผัดวันประกันพรุ่ง 32) สอพลอ 33) ปากโป้ง 34) เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง และ 35)  
ก้มหน้า ตัวอย่างสุภาษิต ค าพังเพย เช่น ชิงสุกก่อนห่าม หมายถึง ด่วนท าในสิ่งที่ไม่ควรแก่วัยหรือยัง
ไม่ถึงเวลา 
  2. คติสอนใจที่เทียบได้กับส านวนไทย มีจ านวน 7 ประโยค ได้แก่ 1) เมื่อน้อยให้เรียน
วิชา ให้หาสินเมื่อเติบใหญ่ 2) ได้ยศแล้วไม่ควรเมา 3) ยามลูกขื่นแม่ขมตรมหลายเท่า 4) รักตนให้
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มากกว่าทรัพย์ 5) รักนวลสงวนตัว 6) ไม่เที่ยงแท้จริงจังสังขารา และ 7) ต้นรัก ดอกโศก ตัวอย่าง 
คติสอนใจ เช่น เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อเติบใหญ่ หมายถึง คนเราควรใฝ่หาความรู้ 
 ผลการสร้างสื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก 
เรื่องขุนช้างขุนแผน 
  ผลการสร้างสื่อประสม ตัวอย่างดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อประสมส านวน “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา” 
 
 จากภาพที่ 1 เป็นการน าเสนอด้วยสื่อประสมประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง และ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบผู้ใช้งาน ในการน าเสนอค าส านวน “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา” จะพบในตอนที่พลายงาม
ไปเยี่ยมขุนแผนในคุกและขุนแผนได้สั่งสอนลูกให้เป็นคนรักใฝ่การเรียนรู้  
  ผลการประยุกต์ใช้สื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบทละคร
นอก เรื่องขุนช้างขุนแผน 
  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ สูงกว่า
ร้อยละ 80 
   มีผลการวิจัย ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

รายการ N x  S.D t Sig. 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 49 34.59 1.62 11.205** .000 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 1 คะแนนร้อยละ 80 คือ 32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ย 34.59 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จะเห็นว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2. ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพย
ในวรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน  
   คะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจ
มาก 2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1.00 - 1.49 
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด ผลการวิจัยดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยในวรรณคดีบท
ละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน 

รายการ x  S.D แปลผล 

1. ส่วนน าของบทเรียน มีข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็น (วัตถุประสงค์  เมนู
หลัก  ส่วนช่วยเหลือ) 

4.45 0.50 พึงพอใจมาก 

2. เนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน เชื่อมโยงความรูเ้ดิมกับความรูใ้หม่ 4.59 0.50 พึงพอใจมากที่สดุ 
3. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมต่อผู้เรียน 4.47 0.50 พึงพอใจมาก 
4. ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวยัของผู้เรียน 4.57 0.50 พึงพอใจมากที่สดุ 
5. ภาษาสื่อความหมายได้ชัดเจน เหมาะสมกับผู้เรียน 4.61 0.49 พึงพอใจมากที่สดุ 
6. การออกแบบระบบการเรียนการสอนเนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนือ่ง 4.51 0.51 พึงพอใจมากที่สดุ 
7. ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วยเหมาะสม 4.67 0.52 พึงพอใจมากที่สดุ 
8. ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อการใช้ สัดส่วนเหมาะสม สวยงาม 4.55 0.58 พึงพอใจมากที่สดุ 
9. ขนาด สีของตัวอักษร ชัดเจน สวยงามอ่านง่าย เหมาะสมกับระดบั
ผู้เรยีน 

4.65 0.48 พึงพอใจมากที่สดุ 

10. ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา และมีความ
สวยงาม 

4.53 0.50 พึงพอใจมากที่สดุ 

11. คุณภาพการใช้เสยีงดนตรีประกอบบทเรียนเหมาะสม ชัดเจน 
น่าสนใจ  ชวนคิด น่าติดตาม 

4.73 0.45 พึงพอใจมากที่สดุ 

12. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ให้โปรแกรมใช้ง่าย สะดวก 4.69 0.47 พึงพอใจมากที่สดุ 
13. มีการโต้ตอบกับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 4.35 0.48 พึงพอใจมาก 
14. การใช้งานสื่อประสมง่ายไม่ซบัซ้อน สะดวกต่อการใช้งาน 4.59 0.54 พึงพอใจมากที่สดุ 

โดยรวม 4.57 0.51 พึงพอใจมากที่สดุ 
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 จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อประสมเผยแพร่คติพจน์ สุภาษิต                  
ค าพังเพยในวรรณคดีบทละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน โดยรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด     

( x = 4.57, S.D. = 0.51) 

 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยพบแนวคิดคติสอนสอนใจมากมายที่สอดแทรกในบทวรรณคดี ซึ่งแนวคิด
สุภาษิต ค าพังเพยที่ตรงกับส านวนไทย อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีและมีส านวนไม่ตรงกับ
สุภาษิต ค าพังเพยแต่เป็นส านวนที่เทียบได้กับสุภาษิต ค าพังเพยและมีส านวนค าคมอ่ืน  ๆ อีกเป็น
จ านวนมากที่ให้คติแง่คิดแก่ผู้อ่าน อาจเป็นเพราะวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดีที่
นอกจากจะดีเด่นในลักษณะ การแต่งแล้วยังดีเด่นในด้าน การประพันธ์และแง่ด้านภาษา การ
เลือกใช้ค า การเล่นสัมผัสสระ การใช้ส านวนโวหาร ส านวนต่าง  ๆ ซึ่ง Satawethin (1975 : 79) 
อธิบายว่า ค าคม สุภาษิต ค าพังเพยที่สอดแทรกในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มีมากมายที่ปรากฏ
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Janpen (2016 : 13) ที่ได้ศึกษานิราศขุนช้างขุนแผน : จากบทเสภาถึงบทนิราศ 
พบว่า นิราศเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นผลงานวรรณกรรมของ ฉันท์ ข าวิไล ซึ่งน าเนื้อหาจากบทเสภา
เรื่องขุนช้างขุนแผนมาน าเสนอใหม่ในรูปแบบของนิราศวรรณคดีโดยใช้ลักษณะค าประพันธ์ประเภท
กลอนนิราศมีความยาวรวมทั้งสิ้น 4,087 ค ากลอนซึ่งนับว่าเป็นนิราศวรรณคดีเรื่องที่มีความยาวมาก
ที่สุด 
 จากผลการสร้างสื่อประสม พบว่า สื่อประสมประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง และ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบผู้ใช้งาน ที่นี้ในขั้นตอนการสร้างสื่อประสมสอดคล้องกับงานวิจัยของ Puranawit 
and Pathom-aree (2016 : 23) ที่มีการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการก่อนการสร้างสื่อประสม นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pornwattanakul (2015 : 42) 
ทีส่ื่อประสม ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบวิดีโอ และการปฏิสัมพันธ์  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Manpan (2016 : 12) ที่สื่อประสม ประกอบด้วยเนื้อหา เสียง แอนิมิชัน 
ภาพ และการปฏิสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ampuch and Potisarn (2018 : 64) ที่สื่อ
ประสม ประกอบด้วยข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง วีดีโอภาษามือ และปฏิสัมพันธ์ 
 จากผลการประยุกต์ใช้สื่อประสม พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Manpan (2016 : 93 - 
95) อย่างไรก็ตาม ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ampuch and Potisarn (2018 : 64) ในการ
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ออกแบบและพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ประชาคมอาเซียน ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อประสมพบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับ พึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.57, S.D. = 0.51) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Puranawit and 
Pathom-aree (2016 : 24) ซ่ึงนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนพร้อมกับการใช้สื่อประสมในระดับมาก

ที่สุด ( x = 4.54, S.D.=0.25) Pornwattanakul (2015 : 70 - 71) ที่ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการเรียนกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยใช้สื่อ

ประสมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.60, S.D.=0.10)  
 กล่าวโดยสรุป ผู้เรียนสามารถเกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเกี่ยวกับคติพจน์ สุภาษิต ค า
พังเพยที่พบในวรรณคดีบทละครเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผนผ่านสื่อประสมได้ ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประยุกตใ์ช้สื่อประสมเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 การสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอก เรื่อง
ขุนช้างขุนแผนจะท าให้ทราบถึงแนวคิดการปฏิบัติในการด ารงชีวิตถูกต้องตามหลักธรรมค าสอน ท า
ให้มนุษย์รู้จักหลักการ ความมีเหตุมีผลในการไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถน าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการอ่ืน เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก หรือการจัดเสวนา มาใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ และหลากหลายมากขึ้น 
  1.2 ในการน าสื่อประสมคติพจน์ สุภาษิต ค าพังเพยที่ปรากฏในวรรณคดีบทละครนอก 
เรื่องขุนช้างขุนแผน ไปใช้กับผู้เรียน ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือ คุณสมบัติของ
คอมพิวเตอร์ และวัยของผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย เพ่ือให้การใช้สื่อประสมนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาสื่อประสมในประเด็นอ่ืน เช่น เนื้อหาในแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หรือความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน 
  2.2 ควรมีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สร้างแรงจูงใจในการศึกษาวรรณคดีไทย 
เพ่ือเยาวชนไทยเห็นความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดีไทย ช่วยกันรักษาวรรณคดีไว้ด้วยความหวง
แหน เพ่ือให้เป็นวรรณคดีประจ าชาติ มีความยั่งยืน และอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป 
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