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บทคัดย่อภาษาไทย 

59255303 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การพินิจวรรณคดีไทย, การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

นาย จิรศักด์ิ ขวัญสุข: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
: อาจารย์ ดร. บ ารุง ช านาญเรือ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโส-
มนสิการ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา 
และโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนประจันตราษฎร์-
บ ารุง อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple  Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และ
โยนิโสมนสิการ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย และ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโส-
มนสิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59255303 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : THAI LITERATURE ANALYSIS, FAITH AND YONISOMANASIKARA LEARNING MANAGEMENT 

MR. JIRASAK KHWANSUK : THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON THAI 
LITERATURE ANALYSIS OF MATHAYOMSUEKSA 6 STUDENTS USING FAITH AND 
YONISOMANASIKARA LEARNING MANAGEMENT THESIS ADVISOR :  BAMROONG 
CHAMNANRUA, Ph.D. 

The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement on Thai 
literature analysis of Mathayomsueksa 6 students before and after learning management using 
faith and yonisomanasikara and 2) to study students’ opinions towards learning management 
using faith and yonisomanasikara. 

The sample used in this research were 37 Mathayomsueksa 6/1 students of 
Prachantaratbamrung School Prachantakham District, Prachinburi Province in the first semester of 
the academic year 2020 which was selected by employing Simple Random Sampling technique 
using classrooms as the random units. 

The research instruments were 1) lesson plans. 2) an achievement test, and 3) a 
questionnaire on the students’ opinions towards learning management using faith and 
yonisomanasikara. The data were analyzed by mean (Mean), standard deviation (SD) and 
dependent samples t-test. 

The results of this research were as follows: 

1. The learning achievement on Thai literature analysis of Mathayomsueksa 6 students 
after learning management using faith and yonisomanasikara was significantly higher than before 
learning management using faith and yonisomanasikara at the .05 level. 

2. The opinions of Matthayomsueksa 6 student’s towards learning management using 
faith and yonisomanasikara were at a high agreement level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ขณะที่ผู้วิจัยเขียนอยู่น้ี ผู้วิจัยมีจิตอันปราโมทย์ และภูมิใจเป็นอย่างย่ิง ด้วยความระลึกถึงบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ ซึ่งไม่อาจส าเร็จได้หากไม่ได้เกิดจากความเมตตาและความกรุณาจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน ที่คอยช่วยเหลือ
เก้ือกูล ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีทรงคุณค่า 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตาจากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ 
อาจารย์ ดร.บ ารุง ช านาญเรือ รองศาสตราจารย์สมพร ร่วมสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ครูผู้ให้ความรู้ ให้โอกาส ให้ก าลังใจ และให้อภัยแก่ผู้วิจัยเสมอมา ที่กรุณาให้ค าปรึกษา คอยช้ีแนะแนวทางอันเป็นบ่อเกิดแห่ง
ปัญญา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.สง่า 
วงค์ไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จเป็น
วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ 

ขอระลึกถึง รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์ ครูผู้เมตตา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์แก่
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ขอดวงวญิญาณของท่านได้รับรู้ว่า ศิษย์จะระลึกถึงท่านไม่มีวันลืม 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี  ญานปรีชาเศรษฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือวิจัย จนได้เคร่ืองมือวิจัยที่มีคุณภาพ 

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนทุกท่านที่อบรมสั่งสอน  ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้หล่อหลอมท าให้ผู้วิจัยเกิดปัญญา ขาดจากความเขลาทั้งปวง ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า   
คณานับที่ส่งเสริมให้ผู้วิจัยเกิดความส าเร็จและขอขอบพระคุณ คุณครู อาจารย์ทุกท่านที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผู้วิจัยมีความรู้จวบจน
ปัจจุบัน 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น “ปริญญาโท รหัส 59” สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกท่าน ในทุกความช่วยเหลือ ทุกบทสนทนา 
ทุกการถามไถ่ อันเป็นก าลังใจที่ดีให้ฝ่าฟันและก้าวผ่านร่วมกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอบคุณคุณภัทราณี  เวียงนาค ผู้ซึ่งเป็น
กัลยาณมิตร ผู้ร่วมฝ่าฟันกับการเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อมาตามความฝันอันทรงคุณค่า ในทุกความช่วยเหลือ ทุกค าแนะน า ทุกเสียง
หัวเราะที่มอบให้แก่กัน ขอบคุณคุณณัฐพร สายกฤษณะ คุณธนวิทย์ กวินธนเจริญ ที่คอยช่วยเหลือ คอยเป็นก าลังใจที่ดีและมีคุณค่าให้แก่
กันเสมอมา 

ขอกราบเท้า คุณพ่อร้อยโทสมพงษ์ คุณแม่อารี ขวัญสุข คุณป้าสมจิตร ศรีลิโก และครอบครัวผู้ให้ชีวิต ผู้อุทิศทุก ๆ สิ่งเพื่อ
เก้ือหนุนให้ลูกได้รับการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ทั้งก าลังแรงใจ อันเป็นพลังที่คอยประคับประคองโอบกอดในยามล้ม 
และเป็นแรงคอยผลักดันให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง จนท าให้ลูกประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณอุปสรรค และความผิดหวังนานาประการ ที่ส่งผลท าให้ “นกน้อย” ที่บินพลัดถิ่นได้มาพักพิงอาศัย
ร่วมเงาไม้ใหญ่ ในดินแดนอันแสนอบอุ่นและเปี่ยมล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ภายใต้ร่วมเงาของ “ทับแก้ว” มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งน้ี 

  
  

จิรศักด์ิ  ขวัญสุข 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมรวมถึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ใน 
การส่ือสาร ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ความตอนหนึ่งว่า 

ภาษาไทยน้ันเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงของชาติ ภาษาท้ังหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์
ชนิดหน่ึง คือ เป็นทางส าหรับแสดงความคิดความเห็นอย่างหน่ึง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหน่ึง 
เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะน้ัน จึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยน้ันมีภาษา 
ของเราเองซึ่งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศ มีภาษาของตนเอง แต่ว่า
เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่ 
มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างย่ิงที่จะรักษาไว้  (สมาคมครูภาษาไทย, 2544 : 6) 

จากพระราชด ารัสข้างต้นจะเห็นว่านอกจากภาษาไทยจะเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดต่อ 
ส่ือสารแล้ว ภาษาไทยยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบของวรรณคดี ซึ่งถือเป็นลักษณะของ 
การสร้างสรรค์ศิลปะจากการเขียน เป็นศิลปะท่ีให้คุณค่าทางด้านอารมณ์ และก่อให้เกิดสุนทรียภาพ
ในจิตใจ เนื่องจากผู้แต่งวรรณคดีได้เลือกสรรถ้อยค าอันเกิดจากอารมณ์สะเทือนใจ  ได้แก่ รัก โลภ 
โกรธ หลง สนุกสนาน โศกเศร้า ฯลฯ มาร้อยเรียงในงานประพันธ์ ภาษาท่ีใช้ในการแต่งวรรณคดีจึง
ต่างจากภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันตรงท่ีว่า ภาษาวรรณคดีเป็นภาษาท่ีกระทบฝังใจ ท าให้ผู้อ่านหรือ
ผู้ฟังเกิดความสะเทือนอารมณ์และเป็นภาษาท่ีผู้ประพันธ์ได้จงใจคัดเลือกเป็นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดการเปล่ียนแปลงในจิตใจด้วย กล่าวคือ เกิดความรู้สึก ความคิด
อารมณ์ หรือเห็นภาพอย่างท่ีต้องการให้ผู้รับรู้สึกหรือเห็น ท้ังนี้โดยเพ่งเล็งเรื่องสุนทรียลักษณ์ทาง
ภาษา เมื่อผู้อ่านได้อ่านวรรณคดี เรื่องนั้น ๆ ย่อมเกิดความซาบซึ้งกับความงดงามทางภาษาท่ีผู้แต่ง
สร้างขึ้น โดยท่ีวรรณคดีเป็นส่ิงท่ีน าความงามและความละเอียดอ่อนมาสู่ชีวิตและจิตใจ มิใช่เพราะว่า
วรรณคดีสร้างโลกแห่งความฝันให้แก่ผู้ท่ีต้องการจะหนีจากชีวิต แต่วรรณคดีช่วยให้เรามองเห็น 
ความงามและความประณีตท่ีแฝงอยู่ในส่ิงท้ังหลายในชีวิต วรรณคดีท่ีเป็นวรรณศิลป์สามารถยกระดับ
จิตใจเราให้สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงจ าเป็นต้องศึกษาวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นศิลป์ (ชัตสุณี สินธุสิงห์, 
2532 : 65; วิภา กงกะนันทน์, 2556 : 3) 

นอกจากวรรณคดีจะมีคุณค่าทางด้านอารมณ์แล้ว วรรณคดียังมีคุณค่าทางด้านสติปัญญาอีก
ด้วย เนื่องจากสุนทรียภาพจากถ้อยค าท่ีท าให้รู้สึกถึงรสแห่งความไพเราะงดงาม  รสแห่งความรัก  
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รสแห่งความโกรธแค้น และรสแห่งความเศร้านั้น เป็นส่ิงท่ีกวีสะท้อนออกมาจากอารมณ์ของความเป็น
มนุษย์ปุถุชนเรื่องราวในวรรณคดีจึงเป็นเรื่องราวจากชีวิตมนุษย์  พฤติกรรมของตัวละครซึ่งก็คือ
พฤติกรรมของมนุษย์ ผลของการกระท าอันเกิดจากความรัก  โลภ โกรธ หลง ก็แสดงให้เห็นใน
วรรณคดี เรื่องราวในวรรณคดีจึงเป็นตัวอย่างชีวิตให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ ดังท่ี  รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555 : 
3) ได้กล่าวไว้ว่า “วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีกวีถ่ายทอดไว้อย่างต้ังใจและไม่ต้ังใจ
นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ ให้หยั่งเห็นแก่นแท้ของชีวิต เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และ
ยังเป็นกระจกเงาบานใหญ่สะท้อนภาพสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย” ดังนั้น วรรณคดีจึงไม่ได้เป็น
เพียงโลกสมมติ แต่มีบริบททางสังคมรองรับ ผู้ศึกษาวรรณคดีจึงสามารถประยุกต์ข้อคิดท่ีได้จาก 
การอ่านวรรณคดีมาเป็นประโยชน์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ด้วยเหตุท่ีวรรณคดีเป็นวัฒนธรรมทางภาษาท่ีถ่ายทอดภาพชีวิตและสังคม แสดงให้เห็นถึง
ชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม อุดมคติ ความเช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ถึงแม้ว่าวรรณคดีจะ
ไม่ใช่ต าราทางประวัติศาสตร์ แต่เรื่องราวในวรรณคดีก็ได้สอดแทรกค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดผ่าน 
ตัวละครซึ่งเป็นตัวแทนของคนในยุคสมัยนั้น ท าให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์และ
เข้าใจสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชาติ วรรณคดีจึงเป็นมรดกอันมีค่า ชาติใดท่ีมีความเจริญ
ย่อมมีวรรณคดีประจ าชาติไว้ขัดเกลาจิตใจของคนในชาติให้ประณีตอ่อนโยน (ชัตสุณี สินธุสิงห์, 2550 
: 75; สิทธา พินิจภูวดล, 2515 : 3) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าวรรณคดีมีคุณค่าหลายประการ ท้ังด้านความไพเราะงดงาม 
จากภาษาท่ีคัดสรรค า น ามาร้อยเรียงอย่างประณีตหรือท่ีเรียกว่า วรรณศิลป์ ยังมีคุณค่าทางสติปัญญา
เนื่องจากการศึกษาวรรณคดีเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์ ท าให้เข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์  และเข้าใจสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่าง
ละเอียดลออยิ่งไปกว่าท่ีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์  รวมท้ังสามารถน าแง่คิดคติสอนใจท่ีได้จาก
การศึกษาวรรณคดีมาเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ในฐานะประสบการณ์รองได้ 

ด้วยเหตุท่ีวรรณคดีเป็นส่ิงท่ีรวบรวมความเจริญทางสังคมและวัฒนธรรมและเป็นส่ิงท่ี
ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ในวงการศึกษาจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวรรณคดี
ต้ังแต่สมัยโบราณท่ีการศึกษายังไม่เป็นระบบ จนมาถึงสมัยท่ีการศึกษาเป็นระบบ มีการก าหนดวิชา
วรรณคดีไว้ในหลักสูตรวิชาภาษาไทยทุกฉบับต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาจนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซึ่งในการเรียนการสอนวรรณคดีเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรนั้น ครูผู้สอนต้องฝึก
ให้นักเรียนได้พินิจวรรณคดี คือศึกษาวรรณคดีอย่างลึกซึ้ง โดยการอ่านวรรณคดีอย่างพินิจพิเคราะห์ 
ท าความเข้าใจ ตีความ พิจารณาเนื้อหาและแนวคิด แล้วสามารถประเมินค่าวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ  
ในด้านศิลปะการประพันธ์ องค์ประกอบและคุณค่าได้ (จารุวรรณ เทียนเงิน, 2547 : 5) 
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การพินิจ คือ การพิจารณาตรวจตรา พร้อมท้ังวิเคราะห์แยกแยะและประเมินค่า เมื่อน ามาใช้
กับการอ่านตัวบทวรรณคดี จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจและสามารถ
แยกแยะให้เห็นถึงข้อดีข้อบกพร่องได้ กล่าวคือ เมื่ออ่านวรรณคดีนอกจากจะได้ประโยชน์ต่อตนเอง
แล้ว ยังมีจุดประสงค์เพื่อน าไปแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นได้ทราบด้วย เช่น การพินิจ
วรรณคดีเพื่อเป็นการแนะน าให้บุคคลท่ัวไปท่ีเป็นผู้อ่านได้รู้จักและได้ทราบรายละเอียดท่ีเป็น
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์ต่อใครบ้าง ทางใดบ้าง 
ผู้พินิจมีความเห็นว่าอย่างไร คุณค่าในแต่ละด้านสามารถน าไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์อย่างไร 
ในชีวิตประจ าวัน 

อาจกล่าวได้ว่า “การพินิจ” จะช่วยให้การเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพราะความซาบซึ้งในวรรณคดีไทยมีผลมาจากเนื้อหาสาระต่าง ๆ เนื้อหาของวรรณคดีนั้น
ถูกถ่ายทอดด้วยการใช้ภาษาท่ีงดงาม การรับรู้ถึงคุณค่าความงามทางภาษาด้วยการพินิจ พิจารณา 
ประเมินค่าให้ลึกซึ้งนั้นมีส่วนช่วยให้ความงามท่ีถ่ายทอดผ่านภาษาเพื่อให้เกิดการคิดต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผล
ขึ้นเป็นอันมาก กล่าวคือ จะช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในรส คุณค่าด้านต่าง ๆ ซึ่งแฝงมากับภาษาอัน
ไพเราะของบทประพันธ์ โดยการพินิจวรรณคดีจะต้องอาศัยการตีความ การพิจารณาเนื้อหาและ
แนวคิด การประเมินค่า ซึ่งเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับการแสดงทรรศนะแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล
เนื่องจากมีลักษณะท่ีเช่ือมโยงและมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การพินิจวรรณคดี หรือพิจารณาว่า
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดท่ีเกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยใด และสามารถให้ข้อสรุปได้ว่า
อย่างไร ต้องอาศัยหลักของการแสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องท าเช่นนั้น หรือเมื่อพิจารณาแล้วว่า
เหตุการณ์นั้นถูกหรือผิด ดีหรือบกพร่อง ต้องแสดงความคิดเห็น โดยให้เหตุผลได้ว่าเพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น และต้องสอดคล้องเหมาะสมกับการพิจารณาหรือการประเมินค่านั้นด้วย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดเนื้อหาของการศึกษา
วรรณคดีวรรณกรรมไว้ คือ วิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมเพื่อหาข้อมูล แนวความคิดคุณค่าของงาน
ประพันธ์และเพื่อความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้นบ้ าน ท่ี เป็นภูมิปัญญาท่ีมี คุณ ค่าของไทย  ซึ่ งได้ถ่ ายทอดความรู้ สึกนึกคิด  ค่านิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงามของภาษาเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยก าหนดไว้ใน สาระท่ี 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  ท 5.1 ว่า ผู้เรียนต้องเข้าใจและแสดงความคิดเห็น
วิจารณ์ วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น คุณ ค่าและน า  มาประยุก ต์ใช้ใน ชีวิตจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)   

อย่างไรก็ตาม แม้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จะให้ความส าคัญกับ
วรรณคดีและวรรณกรรม แต่การเรียนการสอนวรรณคดีก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรจาก
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การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วรรณคดี ได้ข้อสรุปท่ีสอดคล้องกันว่า 
ครูขาดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของวรรณคดี ขาดความกระตือรือร้นในการสอนและการปรับปรุงวิธี
สอน ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนวรรณคดีไทยให้น่าสนใจ และสัมพันธ์เช่ือมโยงกับชีวิต
ในปัจจุบันของนักเรียนได้ (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 2538 : 7 - 16; ยุรฉัตร  
บุญสนิท, 2544 : 57) 

สาเหตุท่ีเกิดขึ้นจากตัวครู มีส่วนท าให้การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไม่ประสบความส าเร็จ            
ซึ่งสอดคล้องกับท่ี  ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2529 : 33 - 40)  กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 75 - 78) 
และ ขวัญชนก นัยจรัญ (2551 : 7) ได้กล่าวถึงปัญหาท่ัวไปของการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี 
สรุปได้ว่า  วิธีสอนของครูไม่เร้าใจ ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน และครูมักจะเป็นผู้น า
ความคิดของนักเรียน จนกลายเป็นการจ ากัดขอบเขตหรือปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีบทบาทในการใช้
ความคิดของตนเองน้อยและมุ่งสอนอ่านเอาเรื่องให้ได้ตามเนื้อหาหลักสูตรและเพื่อตอบค าถามเท่านั้น 
ส่งผลท าให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของการเรียนเรื่องดังกล่าวเท่าท่ีควร ประกอบกับในยุคโลกาภิวัตน์
การเรียนการสอนวรรณคดีเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก เพราะนักเรียนมองว่าวรรณคดีเป็นเรื่องเก่า ล้าสมัย 
เป็นเรื่องจากจินตนาการท่ีไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง จึงเข้าถึงยาก สอดคล้องกับท่ี ธเนศ เวศร์ภาดา 
(2543 : 15 - 19) ได้กล่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า การเรียนการสอนวรรณคดีเป็นเรื่องท่ีท าได้
ยาก ท้ังผู้สอน ผู้เรียน นักวิจารณ์วรรณคดีมีความเห็นว่าเรื่องราวในวรรณคดีท่ีไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง 
ท าให้เกิดช่องว่างทางวัฒนธรรมท่ีต่างสมัยการเรียนการสอนวรรณคดีจึงไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร และยังคงเป็นปัญหาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ปัญหาการศึกษาวรรณคดีท่ีสาเหตุเกิดจากตัวครูดังกล่าวข้างต้นนั้น ส่งผลให้นักเรียนไม่เห็น
คุณค่าของวรรณคดี ขาดความสนใจ ส าหรับปัญหาท่ีมาจากตัวนักเรียนเองนั้นเป็นเพราะนักเรียนมี
พื้นฐานเรื่องค าศัพท์ไม่กว้าง โดยเฉพาะศัพท์ทางวรรณคดี และนักเรียนมีประสบการณ์น้อยจึงเป็น
เรื่องยากท่ีจะเข้าถึงวรรณคดีและเห็นว่าวรรณคดีเป็นเรื่องไกลตัว ล้าสมัย เข้าใจยาก สอดคล้องกับท่ี
กุสุมา รักษมณี (2547 : 15) กล่าวไว้ในบทความช่ือ “วรรณคดีมีดีอย่างไร” สรุปได้ว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่าและความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนวรรณคดี เพราะไม่เห็นประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม
ของวรรณคดี อาจกล่าวได้ว่าผู้เรียนยังไม่เห็นคุณค่าท่ีแท้จริงของการศึกษาวรรณคดีท่ีมุ่งเน้นทางด้าน
จิตใจมากกว่าประโยชน์ด้านอื่น อีกท้ังนักเรียนไม่มีความรักวรรณคดีไทย  ท าให้ไม่สนใจท่ีจะเรียน
วรรณคดีไทย ท าให้นักเรียนรู้จักวรรณคดีเฉพาะในหนังสือแบบเรียน ไม่ได้เลือกอ่านเพราะความช่ืน
ชอบวรรณคดี เมื่อถูกบังคับให้ท่องค าศัพท์และจดจ าค าประพันธ์ นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถ
เข้าถึงความไพเราะของค าประพันธ์ หรือเรื่องราวที่น่าติดตามได้ เมื่อสอบเสร็จแล้วก็ลืมเลือนไปโดยไม่
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ (ประภาศรี  สีหอ าไพ, 2535 : 350;  
แม้นมาส ชวลิต, 2537 : 97 - 98)  
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การท่ีนักเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนวรรณคดีน้อยลง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยน้อยลงด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีจัดสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีผลการสอบดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดับ รายวิชาภาษาไทย แยกตามสาระปีการศึกษา 2562  

 

สาระ 
คะแนน

เต็ม 

ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

ระดับประเทศ 
ระดับโรงเรียน  

(โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารงุ) 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

สาระท่ี 5  
วรรณคดีและวรรณกรรม  

100.00 45.41 20.18 42.46 16.89 

 
ที่มา:  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). ค่าสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบ  O–NET ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562. เข้าถึงเมื่อ 26 
พฤษภาคม 2563 เข้าถึงได้จาก http://www.niets.or.th 

 
จากตารางท่ี 1  พบว่าสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ในระดับประเทศนักเรียนท าคะแนนได้ค่าเฉล่ีย 45.41 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์การผ่านครึ่งคือ 50 คะแนน 
และในระดับโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุงท าคะแนนได้ค่าเฉล่ีย 42.46 ซึ่งต่ ากว่า
คะแนนค่าเฉล่ียระดับประเทศ และต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุงก าหนด คือ  
ร้อยละ 50 โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุงจึงเป็นโรงเรียนหนึ่งท่ีประสบปัญหาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนภาษาไทยในสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม อาจกล่าวได้ว่า ความคาดหวังของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่บรรลุผล ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสาเหตุท่ี
ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยดีขึ้น 

นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยชัดเจนยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต             
“พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (จีรสุดา เปล่ียนสมัย, 11 มกราคม 2563) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (เกรียงไกร วิลามาศ, 29 เมษายน 

http://www.niets.or.th/
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2563) และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดรางบัว (วัชรินทร์  
ฐิตรัตนาภรณ์, 26 พฤษภาคม 2563) ซึ่งท้ัง 3 คน มีความเห็นตรงกันว่า ปัญหามาจากท้ังผู้เรียนและ
ครู ในส่วนของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวรรณคดีไม่เห็นประโยชน์ของ 
การเรียน ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองในช้ันเรียน นักเรียนไม่สามารถตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน
ค่าวรรณคดีท่ีอ่านได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระวรรณคดีและวรรณกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ทางโรงเรียนก าหนด อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอนวรรณคดีนั้นผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเกิดจากตัวครู
เป็นส าคัญ โดยครูผู้สอนส่วนใหญ่มักให้ผู้เรียนถอดค าประพันธ์เอง บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ 
ครูไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในช้ันเรียนเท่าท่ีควร ครูคอยเป็นผู้แนะ
ค าตอบ เนื่องจากเวลาในการจัดการเรียนรู้มีจ ากัด จึงไม่สามารถรอให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้เองส่งผล
ให้นักเรียนไม่ได้พัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรอง วิเคราะห์ เพื่อแสดงทรรศนะแสดง  
ความคิดเห็นด้วยเหตุผล รวมท้ังครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นในด้านเนื้อหาของวรรณคดี ประวัติผู้
แต่งมากกว่าท่ีจะให้ผู้เรียนได้พินิจวรรณคดี เพื่ออ่านตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่า เป็นต้น 

ดังนั้นการเรียนวรรณคดีเพื่อพินิจวรรณคดีให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ จึงต้องค านึงถึง
องค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน เช่น การออกแบบวิธีสอน กลวิธีสอนของครู ส่ือการเรียนรู้ และรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับท่ี ชลธิชา หอมฟุ้ง (2557 : 6) ได้กล่าวถึงปัญหาการสอน
วรรณคดีไทย สรุปได้ว่า เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ท้ังจากหลักสูตร เนื้อหาวรรณคดี ส่ือ ผู้เรียนและ
ผู้สอน ซึ่งปัญหาท่ีเป็นประเด็นส าคัญ  คือ  ด้านการสอนของครูท่ีไม่น่าสนใจ  ท าให้ง่วงนอน  ไม่สอน
ให้นักเรียนคิดและขาดการบูรณาการสู่ชีวิตจริง และปัจจัยจากผู้เรียนท่ีคิดว่าวรรณคดีเป็นเรื่องไกลตัว
น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงท าให้ไม่อยากเรียน ดังนั้น วิธีการท่ีจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ก็คือวิธีสอน
หรือรูปแบบการสอน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ จิตรลดา แสงปัญญา (2555 : 206) สรุปได้ว่า 
การสอนวรรณคดีให้มีประสิทธิภาพและได้ผลนั้น ผู้สอนต้องสามารถผสมผสานรูปแบบการสอนเข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

นอกจากนี้การเรียนการสอนเนื้อหาวรรณคดีผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้แนวคิดท่ีช่วยส่งเสริม
การคิดเพื่อแสดงทรรศนะในเชิงเหตุผลมากนัก กล่าวคือ จะเน้นเพียงการถอดค าประพันธ์เพื่อให้ทราบ
แค่เพียงเนื้อเรื่องของวรรณคดีเท่านั้น จากประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา ท33101 
ภาษาไทย ผู้วิจัยได้พบปัญหาเรื่องการพินิจวรรณคดี กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถพิจารณาวรรณคดี
แล้วน ามาเช่ือมโยงเพื่อแสดงทรรศนะด้วยการแสดงเหตุผล หรือข้อสนับสนุนเพื่อใช้ในการตีความ 
วิเคราะห์ และประเมินค่าได้ เป็นต้น 

การจัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีสุดท่ีจะต้องจัดสภาพการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ 
คิดเป็น ได้แก้ปัญหา ฝึกเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันจะประสบในชีวิตจริง ให้นักเรียนได้อภิปราย
ถกเถียง ค้นคว้าทดลองเพื่อแสวงหาค าตอบท่ีถูกต้องด้วยตนเอง ประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ใน
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ช้ันเรียนจะสะสมไว้ให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี  ซึ่งผู้ท่ีจะช่วยพัฒนา 
การเรียนการสอนได้ดีท่ีสุดคือครู เพราะครูเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด จึงเป็นผู้จัดสภาพ
บรรยากาศท่ีเหมาะสมกับนักเรียน รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ 

ปัญหาการสอนวรรณคดีเป็นเรื่องท่ีมีผู้สนใจศึกษากันมาก ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยหลาย
เรื่องท่ีได้ทดลองจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีในระดับช้ันต่าง ๆ  เพื่อแก้ปัญหาท าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อาทิ การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (หม่อมหลวงอัจจิมา เกิดผล, 2545) วิธีสอน
ตามแนวคิดของ Sternburg (จารุวรรณ เทียนเงิน,  2547)  การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ 
(พระมหาอ านาจ  แสงศรี, 2548) การสอนวรรณคดีด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 (ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ , 
2553) การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน (จุฬาลักษณ์ คชาชัย, 2557) เป็นต้น 
โดยงานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีให้สูงขึ้น และส่งผลให้เกิด
ความสนใจวรรณคดีมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม แนวทางหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจวรรณคดี 
จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีได้นั้นก็คือ การท าให้ผู้อ่านมีใจท่ีจะรับรู้ความรู้สึก
ต่าง ๆ จากการอ่านวรรณคดี โดยอาศัยการคิด ตีความ วิเคราะห์ ประเมินค่าอย่างเป็นระบบและ 
มีเหตุผล เพื่อน าประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นการตีความท่ีต้องอาศัยการคิดอย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผลนี้  สอดคล้องกับวิธี คิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เป็นวิธีการแห่งปัญญาท่ีมีความเช่ือมโยงกับระบบการคิด คือ คิดอย่างถูกวิธี คิดโดย
แยบคาย คิดอย่างมีเหตุผล คิดโดยพินิจพิเคราะห์ เป็นการคิดท่ีดีจนถึงขั้นเกิดปัญญาเพื่อใช้แก้ปัญญา 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2533 : 32) ได้กล่าวว่า วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการคิด
ถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล ท าให้เกิดการใช้ปัญญาพร้อมกับท าให้ปัญญานั้นเจริญ
งอกงามยิ่งขึ้น ท้ังนี้วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนได้ 
กล่าวคือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดเป็น หรือการคิดอย่างถูกต้องเป็นการคิดท่ีท าหน้าท่ีช้ีน าและ
ควบคุมการกระท าต่าง ๆ ของบุคคล การคิด เริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อมนุษย์รับข้อมูลจากส่ิงแวดล้อม 
หากบุคคลคิดเป็นหรือคิดดี จะเลือกรับเป็นหรือเลือกรับแต่ส่ิงท่ีดี ๆ และเมื่อรับมาแล้ว จะเกิด  
การตีความเช่ือมโยงเพื่อตอบสนองออกมาเป็นการกระท า ในขั้นตอนนี้จะมีส่ิงปรุงแต่งความคิดเข้ามา
แทรก ได้แก่ อารมณ์ชอบ ชัง และอคติต่าง ๆ โดยส่งผลต่อการคิดตีความซึ่งจะเช่ือมโยงต่อการกระท า
ด้วย ถ้าคิดเป็นหรือคิดโดยตระหนักรู้ถึงส่ิงท่ีปรุงแต่งต่าง ๆ ก็จะช่วยให้เกิดการคิดท่ีถูกต้อง และเกิด
การกระท าท่ีเหมาะสม 

สุมน อมรวิวัฒน์ ได้น าแนวคิดจากหนังสือพุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
เกี่ยวกับหลักการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ มาสร้างเป็นหลักการและขั้นตอนการสอนตามแนว
พุทธวิธีขึ้น และเรียกหลักการและขั้นตอนการสอนนี้ว่า การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ        
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2530 : 97-102)  ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนาขึ้นจากหลักการท่ีว่า ครูเป็น
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บุคคลส าคัญ ท่ีสามารถจัดสภาพแวดล้อม สร้างแรงจูงใจ และมีวิธีสอนให้ ศิษย์ เกิดความรัก  
ความศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ ศิษย์ได้รับการฝึกฝนให้มีวิธีคิดโดยแยบคาย น าให้เกิดการปฏิบัติจนประจักษ์
จริง การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมุ่งเน้นให้ครูท าหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร มุ่งให้ครูและ
ศิษย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และศิษย์มีโอกาสคิดและแสดงออกปฏิบัติอย่างถูกวิธี จนศิษย์เกิด 
การพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถใน
การคิด (โยนิโสมนสิการ) คือ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระต่าง ๆ ท่ีเรียน 

การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการสอนท่ีมีลักษณะของ 
การ บูรณาการหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการแนะแนว และหลักการสอนอย่างผสมกลมกลืน โดยเน้น
การวิเคราะห์อย่างมีระบบ และแยบคาย ใช้วิธีการแห่งปัญญาในการเรียน การคิดเป็น ปฏิบัติเป็นและ
แก้ปัญหาเป็นในสาระความรู้ท่ีได้รับการอบรมส่ังสอน โดย สุมน อมรวิวัฒน์ (2530 : 97-102) ได้อธิบาย
และน ามาจัดระบบการสอนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามแนวคิดของการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ เป็นขั้นตอนท่ีสัมพันธ์
กับองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการสอนตามแนวพุทธวิธี ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ ขั้นท่ี 1 
ขั้นน า การสร้างเจตคติท่ีดีต่อครู วิธีการเรียน และบทเรียน มีล าดับข้ัน คือ 1.1) การจัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนให้เหมาะสม คือ เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน เหมาะสมกับวัยและภูมิหลังของผู้เรียน เหมาะกับวิธีการ
เรียนการสอน และเนื้อหาของบทเรียน 1.2) บุคลิกภาพของครู และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครู
กับนักเรียน 1.3) การเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน ประกอบด้วย 2.1) ครูเสนอปัญหาท่ีเป็น
สาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่อง ประเด็นส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 2.2) ครู
แนะน าแหล่งวิทยาการ และแหล่งข้อมูล 2.3) ผู้เรียนฝึกการรวบรวมข้อมูลความรู้ หลักการ ความรู้ 
ข้อเท็จจริงโดยใช้ทักษะท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  2.4) จัดกิจกรรมท่ีเร้าให้เกิดการคิดวิธีต่าง ๆ 2.5) ฝึก
การสรุปประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบ ประเมินค่าโดยวิธีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือก และทางออกของการตัดสินแก้ปัญหา 2.6) ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 
2.7) กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์ผลการเลือก และการตัดสินใจให้ประจักษ์จริง และ ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 
ประกอบด้วย 3.1) ครูและนักเรียนสังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ปฏิบัติถูกต้อง  
3.2) อภิปราย และสอบถามข้อสงสัย 3.3) สรุปผลการปฏิบัติ 3.4) สรุปบทเรียน 3.5) วัดและประเมินผล 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าเอาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา 
และโยนิโสมนสิการมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เนื่องจาก
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดค้น สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาได้ 
ตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน เห็นคุณค่าของภาษาไทย วรรณคดีไทย และมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการเรียนวรรณคดีไทย  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษา และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน ดังนี้  

รูปแบบการสอนโดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ ของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530 : 97-
102) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นจากหลักการท่ีว่า ครูเป็นบุคคลส าคัญท่ีสามารถจัด
สภาพแวดล้อม สร้างแรงจูงใจ และมีวิธีสอนให้ศิษย์เกิดความรักความศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ ศิษย์ได้รับ
การฝึกฝนให้มีวิธีคิดโดยแยบคาย น าให้เกิดการปฏิบัติจนประจักษ์จริง โดยมุ่งเน้นให้ครูท าหน้าท่ีเป็น
กัลยาณมิตร ครูและศิษย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ศิษย์มีโอกาสคิด แสดงออก และปฏิบัติอย่างถูกวิธี  
จนศิษย์เกิดการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  

ขั้นที่ 1 ข้ันน า การสร้างเจตคติท่ีดีต่อครู วิธีการเรียน และบทเรียน ประกอบด้วย  
1.1) การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม คือ เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน

เหมาะสมกับวัยและภูมิหลังของผู้เรียน เหมาะกับวิธีการเรียนการสอน และเนื้อหาของบทเรียน  
1.2) บุคลิกภาพของครู และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูกับศิษย์ คือ ครูควรคง

บุคลิกภาพของการเป็นครูไว้ ท้ังบุคลิกภาพทางกาย เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพจิตดี มีความมั่นใจในตนเอง  
1.3) การเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ คือ ครูต้องใช้ส่ือการเรียนการสอน วิธีการต่าง ๆ 

และจัดกิจกรรมท่ีสนุก เพื่อเร้าความสนใจ และให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ความสามารถของตน 
และทราบผลทันที  

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ประกอบด้วย  
2.1) ครูเสนอปัญหาท่ีเป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่อง ประเด็น

ส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  
2.2) ครูแนะน าแหล่งวิทยาการ และแหล่งข้อมูล  
2.3) นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการโดยใช้ทักษะ

ท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางสังคม  
2.4) จัดกิจกรรมท่ีเร้าให้เกิดการคิดวิธีต่าง ๆ (ตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
2.5) ฝึกการสรุปประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบ ประเมินค่าโดยวิธีการ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือก และทางออกของการตัดสินแก้ปัญหา  
2.6) ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ  
2.7) กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์ผลการเลือก และการตัดสินใจให้ประจักษ์จริง  
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ประกอบด้วย  
3.1) ครูและนักเรียนสังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ปฏิบัติถูกต้อง  
3.2) อภิปราย และสอบถามข้อสงสัย  
3.3) สรุปผลการปฏิบัติ  
3.4) สรุปบทเรียน  
3.5) วัดและประเมินผล 

ท้ังนี้ สังเวียน จรเกษ (2555 : 66-70) ได้น ารูปแบบการสอนโดยการสร้างศรัทธา และโยนิโส
มนสิการ ของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530) มาประยุกต์ใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นก าหนดปัญหา คือ การให้ผู้เรียนระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไข โดยใช้วิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ คิดพิจารณาให้รู้จักสภาวะท่ีแท้จริง หรือพิจารณาปัญหาด้วยการ ค้นหา
เหตุและปัจจัยท่ีสัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา ท าให้เข้าใจความพรั่งพร้อมและการดับสูญของส่ิง
ท้ังหลายตามเหตุปัจจัย  

ขั้น ท่ี 2 ขั้นระบุปัญหา คือ การให้ ผู้เรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ
ต้ังสมมติฐาน โดยใช้วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คือ คิดวิเคราะห์โดยพิจารณาแยกแยะหรือ
กระจายเนื้อหาให้รู้จักจากสภาวะท่ีเป็นจริงท่ีทาให้เกิดเป็นตัวตน ซึ่งไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริงของส่ิง
ท้ังหลาย  

ขั้นท่ี 3 ขั้นเก็บข้อมูลวิเคราะห์ คือ การให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีคิด
แบบอริยสัจ หรือคิดแบบแก้ปัญหา คือ คิดท าความเข้าใจกับปัญหาหรือความทุกข์ท่ีประสบกับตนเอง
แล้วสืบค้นสาเหตุวางแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้อย่างมั่นคง 

ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปผล คือ การน าข้อมูลมาสรุปผลจากกิจกรรม โดยใช้วิธีคิดแบบ 
วิภัชชวาท คือ คิดและแสดงออกเป็นค าพูดท่ีผ่านการวิเคราะห์แจกแจงความเป็นจริงครบทุกด้าน โดย
ไม่ยึดถือเอาความส าคัญเพียงส่วนเดียวมาตีคลุมไปท้ังหมด ท าให้ไตร่ตรองและเลือกแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตามความเหมาะสม  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการสอนโดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ ของ 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2530 : 97-103) มาใช้เป็นหลักในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เนื่องจาก
เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีระบบ รวมทั้งมีข้ันตอนและรายละเอียดในการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน ดังนี้ 

 
 
 



  11 

ขั้นที่ 1 ข้ันน า (สร้างศรัทธา) ประกอบด้วย  
1.1) การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม โดยครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียน

ให้เป็นบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ไม่มีการขู่บังคับ ท าให้นักเรียนสบายใจ เน้นการฝึก
ให้นักเรียนมีสติอยู่เสมอว่าก าลังท าอะไร พูดอะไร คิดอะไร 

1.2) การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน  โดยครูต้องสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิบัติตัวเป็นกัลยาณมิตรของนักเรียน มีบุคลิกภาพ น่าเช่ือถือ สะอาด 
แจ่มใส ส ารวม และมีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ มีคุณธรรม มีความเมตตาเอื้ออาทร เพื่อให้
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครู ท าให้เกิดความรู้สึกสบายใจท่ีจะเข้าพบ หรือปรึกษา ตลอดจนส่ังสอน
นักเรียนด้วยความรัก และเป็นท่ีพึ่งของนักเรียนได้  

1.3) การน าเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ โดยครูต้องใช้ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรม 
รางวัล การให้ค าชมเชย เพื่อสร้างแรงจูงใจ เร้าความสนใจให้อยากเรียนรู้ ท้ังนี้ต้องมีวิธีการตรวจสอบ
ความคิด และความสามารถของนักเรียนก่อนสอน พร้อมท้ังแสดงผลการตรวจสอบความรู้
ความสามารถให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการเสริมแรง  

ขั้นที่ 2 ข้ันสอน ประกอบด้วย  
2.1) การเสนอปัญหาสาระส าคัญของบทเรียน ครูน าเสนอปัญหาท่ีเป็นสาระส าคัญ

ของบทเรียน หรือน าเสนอหัวข้อเรื่องประเด็นส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  
2.2) การแนะน าแหล่งข้อมูล ครูต้องคอยแนะน าถึงแหล่งวิทยาการ และแหล่งข้อมูล

ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย  
2.3) การฝึกรวบรวมข้อมูล ครูคอยกระตุ้นและฝึกให้นักเรียนได้รวบรวมข้อมูล 

หลักการ ความรู้ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
2.4) การฝึกคิดตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือค้นคว้า แลกเปล่ียนความคิดระหว่างกัน  

2.5) การน าเสนอผลการคิด ครูให้นักเรียนร่วมกันน าเสนอผลการอภิปราย และ
ร่วมกันสรุปความคิดท่ีได้ เพื่อน าเสนอความคิดในรูปแบบท่ีเช่ือมโยงกับการพูด  

ขัน้ท่ี 3 ข้ันสรุป ประกอบด้วย  
3.1) การร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ

ข้อมูล ความรู้ ท่ีได้รับจากบทเรียนในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนมีการซักถามข้อสงสัยและสรุปผล 
การปฏิบัติ  
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3.2) การวัดและประเมินผล ครูด าเนินการวัดและประเมินผล จากการสังเกต 
การตอบค าถาม จากพฤติกรรมกลุ่ม การอภิปรายเหตุผล และการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ โดย
การประเมินท่ีหลากหลายแบบกัลยาณมิตร 

การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ จึงเหมาะสมและสามารถน ามาใช้
ในงานวิจัยได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1 ดังนี้ 

 
การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ขั้นน า (สร้างศรัทธา) 
1.1 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม 
1.2 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครู     

กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติ 
ท่ีดีต่อครู 

1.3 การน าเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ 
2. ขั้นสอน 

2.1 การเสนอปัญหาสาระส าคัญของบทเรียน 
2.2 การแนะน าแหล่งข้อมูล 
2.3 การฝึกรวบรวมข้อมูล 
2.4 การฝึกคิดตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
2.5 การน าเสนอผลการคิด  

3. ขั้นสรุป 
3.1 การร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน 
3.2 การวัดและประเมินผล 

  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 

 
ความคิดเห็นของนักเรียน  
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยการสร้างศรัทธา  
และโยนิโสมนสิการ 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ค าถามการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      

หลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา       

และโยนิโสมนสิการ ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน             

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย 

การสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ 
 
 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ประจันตราษฎร์บ ารุง  ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1                  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 ห้องเรียน เป็นการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ มีนักเรียน รวม 
156 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6/1 โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง  ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย                  
(Simple  Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
       ตัวแปรท่ีศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

2.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
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2.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัด 

การเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
3. เนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี  5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มาตรฐานการเรียนรู้ ท 5.1 
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โดยสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในการทดลอง 
คือ วรรณคดีไทยใน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท33101 จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ บทเสภาเรื่อง  
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา และ สามัคคีเภทค าฉันท์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช 2563 

4. ระยะเวลาในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 

2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมท้ังส้ิน 10 คาบเรียน ไม่รวมการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้
และหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพินิจวรรณคดี หมายถึง การศึกษาวรรณคดีอย่างพินิจพิเคราะห์ ซึ่งเป็นลักษณะ  
การอ่านเพื่อพิจารณาวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบคอบ โดยจะศึกษาในลักษณะกว้าง ๆ จาก
ส่วนประกอบของวรรณคดี และสังเกตจากรูปแบบ เนื้อเรื่องของวรรณคดี  เพื่อให้เข้าถึงคุณค่าทาง
อารมณ์และแนวคิดท่ีแฝงไว้ในวรรณคดี และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ หมายถึง แบบแผนของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนเกิดความสนใจใฝ่ เรียนรู้  พัฒนาการคิด  
การเสาะแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ และเป็น
ระบบต่อเนื่องเป็นล าดับ ตามเหตุผล โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  

1) ขั้นที่ 1 ข้ันน า (สร้างศรัทธา) ประกอบด้วย  
1.1) การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม  
1.2) การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน   
1.3) การน าเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ  



  15 

2) ขั้นที่ 2 ข้ันสอน ประกอบด้วย  
2.1) การเสนอปัญหาสาระส าคัญของบทเรียน  
2.2) การแนะน าแหล่งข้อมูล  
2.3) การฝึกรวบรวมข้อมูล  
2.4) การฝึกคิดตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
2.5) การน าเสนอผลการคิด 

3) ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป ประกอบด้วย  
3.1) การร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน  
3.2) การวัดและประเมินผล 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ซึ่งวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น   

4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความคิด ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  ในด้านการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
วัดได้โดยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

5. นักเรียน หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง  
ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย สูงขึ้น 

2. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูภาษาไทย อีกแนวทางหนึ่ง  ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนเนื้อหาและสาระอื่น ๆ ได้ 
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บทท่ี 2  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นความรู้ประกอบการวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง  พุทธศักราช 2563 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวรรณคดี 
2.1 ความหมายของวรรณคดี 
2.2 ความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดี 
2.3 องค์ประกอบของวรรณคดี 
2.4 การพินิจวรรณคดี 
2.5 หลักการพินิจวรรณคดี 
2.6 การสอนวรรณคดีไทย 
2.7 วรรณคดีท่ีใช้ในการวิจัย 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ 
3.1 ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
3.2 ลักษณะของโยนิโสมนสิการ 
3.3 ลักษณะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 
3.4 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
3.5 การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.1 สมรรถนะส าคัญของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

การเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น  ช่วยให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารท่ีใช้ถ่ายทอดความคิด
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา 
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ  
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ ทันกับการเป ล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง  ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  
การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน  

 



  18 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ 

1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยอธิบายว่า  ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อ 
การส่ือสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2553 : 1 - 2) 

การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ  
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ ของ
การเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง  ๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ท้ังเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ  

หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ โอกาสและบุ คคล การแ ต่งบทประพั น ธ์ประ เภทต่าง ๆ  และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของ
เด็กเพลงพื้นบ้าน ท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมี คุณค่าของไทย ซึ่ งได้ถ่ายทอดความรู้ สึกนึกคิด ค่านิยม 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

จากส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยข้างต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพและบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2 - 3) 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่ อ
น าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรัก 
การอ่าน 

สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อ

ความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง

ความรู้  ความคิด และความรู้ สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่าง 
มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1  เข้ า ใจ ธ รรม ช า ติ ข อ งภ าษ าแ ละ ห ลั ก ภ าษ า ไท ย  

การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1  เข้ าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตจริง 
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คุณภาพของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ 
ตีความ  แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน เขียน
กรอบแนวคิด  ผังความคิด บันทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า 
และน าความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และ
น าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 
  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความ
จากส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ 
เขียนบันทึก  รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศใน  
การอ้างอิง ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  ท้ังสารคดีและบันเทิงคดี รวมท้ังประเมินงาน
เขียนของผู้อื่นและน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
  ต้ังค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือก
เรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของเรื่องท่ีฟังและดู 
ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิด
ใหม่อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด  
  เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค าและ
กลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์  ใช้
ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ 
สร้างค าในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้นรู้
และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้ นบ้าน เช่ือมโยงกับ 
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และน าข้อคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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 1.3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรมช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - ม.6 

1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น 

 
 

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
และวรรณกรรมเบ้ืองต้น 
    - จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและ   

  วรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดี   
  และวรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีใน 
  วรรณคดีและวรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์   
  วรรณคดีและวรรณกรรม 

2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี 
    เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
    และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี 
และวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต 

3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
วรรณคดีและวรรณกรรม 

- ด้านวรรณศิลป์ 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตจริง 

การสังเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
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ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี  5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - ม.6 

5. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบาย
ภูมิปัญญาทางภาษา 

  

วรรณกรรมพื้นบ้านท่ีแสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถิ่น 

6. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ี
ก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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1.4 ค าอธิบายรายวิชา  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง พุทธศักราช 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ท33101   ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ การวิเคราะห์ วิจารณ์ การประเมินค่า แสดง  

ความคิดเห็น การโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลจากเรื่องท่ีอ่าน การเขียนส่ือสาร เขียน
เรียงความ เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย การพูดสรุปแนวคิดและการแสดง  
ความคิดเห็น การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดู การเลือกเรื่อง
ท่ีฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การประเมินเรื่องท่ีฟังและดูเพื่ อก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้  
การพูดแสดงทรรศนะในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนมีมารยาทในการเขียน การฟัง การดู และการพูด 
ศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาให้เหมาะสมแก่โอกาส 
กาลเทศะและบุคคล ระดับของภาษา ค าราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง การประเมินการใช้ภาษา
จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
เบ้ืองต้น การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่าและการสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม ศึกษาและท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความส าคัญ อ่านเชิงวิเคราะห์ อ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
และเสนอความคิด ด้วยกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย ท้ังคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ใช้
ทักษะการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ เขียนบันทึกความรู้ พูดสรุปแนวคิด พูดแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟังและดู พูดแสดงทรรศนะ ในโอกาสต่าง ๆ อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังและลักษณะของภาษา 
เลือกใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล ทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ ประเมิน
การใช้ภาษาจากส่ือประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ   

เพื่อให้เกิดสมรรถภาพทางการเรียนรู้ คือ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และทักษะทางภาษามี
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า น าความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาใน 
การด าเนินชีวิต มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน รักความเป็นไทย รวมท้ังเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตลอดจนมีมารยาทในการใช้ภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
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ตัวชี้วัด                  
ท 1.1  ม. 4-6/4, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6  
ท 2.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/7, ม. 4-6/8                       
ท 3.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/5, ม. 4-6/6 
ท 4.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/7                               
ท 5.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/6     
รวม 20  ตัวชี้วัด 
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1.5 โครงสร้างรายวิชา 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน   
   รหัสวิชา ท33101  วิชา ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 
 
ตารางท่ี 3 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน  ท33101  วิชา ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา    
(ชั่วโมง) 

1 ภาษาในมุมกว้าง ท 1.1 ม.4-6/5 
ท 4.1 ม.4-6/1 
ท 4.1 ม.4-6/3 

 

- พันธกิจของภาษา 
- การเปล่ียนแปลงของภาษา 
- ระดับภาษา 
- ราชาศัพท์ 

4 

2 อ่านและวิเคราะห์
คุณค่าวรรณคดี 

ท 1.1 ม.4-6/6 
ท 5.1 ม.4-6/1 
ท 5.1 ม.4-6/2 
ท 5.1 ม.4-6/3 

 

- การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี 
     - คุณค่าของวรรณคดี 
     - การอ่านวรรณคดีให้ได้คุณค่า 
- ศึกษาวรรณคดี เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน  
  มนุสภูมิ 
     - วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบของค าประพันธ์  
       ท านองการแต่ง 
     - วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี 
     - พินิจคุณค่าของวรรณคดี 

8 

3 ภาษาพัฒนาการคิด ท 1.1 ม.4-6/5 
ท 2.1 ม.4-6/7 
ท 3.1 ม.4-6/1 
ท 3.1 ม.4-6/2 
ท 3.1 ม.4-6/5 
ท 3.1 ม.4-6/6 

 

- ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด 
     - ลักษณะวิธีคิดวิเคราะห์ 
     - ลักษณะวิธีคิดสังเคราะห์ 
     - ลักษณะวิธีคิดประเมินค่า 
     - ลักษณะวิธีคิดแก้ปัญหา 
- เหตุผลกับภาษา 
- การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ 

8 
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน  ท33101  วิชา ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 (ต่อ) 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

4 การพินิจวรรณคดี  ท 1.1 ม.4-6/4 
ท 5.1 ม.4-6/1 
ท 5.1 ม.4-6/2 
ท 5.1 ม.4-6/3 
ท 5.1 ม.4-6/4 
ท 5.1 ม.4-6/6 

- ศึกษาวรรณคดี เสภาเร่ือง ขุนช้างขุนแผน 
ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
     - วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบของ 
       ค าประพันธ์ ท านองการแต่ง 
     - วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี 
     - พินิจคุณค่าของวรรณคดี 
- ศึกษาวรรณคดี เร่ือง สามัคคีเภทค าฉันท์ 
     - วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบของ 
       ค าประพันธ์ ท านองการแต่ง 
     - วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี 
     - พินิจคุณค่าของวรรณคดี 
     - ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด 

10 

5 เลือกสรรภาษาพัฒนา
บทร้อยกรอง 

ท 4.1 ม.4-6/3 
ท 4.1 ม.4-6/4 

 

- การใช้ภาษาให้งดงาม 
     - การสรรค า 
     - การเรียบเรียงค า 
     - การใช้โวหาร 
- การแต่งบทร้อยกรอง 
     - การแต่งฉันท์  

3 

6 การส่ือสารด้วย 
การเขียน 

ท 2.1 ม.4-6/1 
ท 2.1 ม.4-6/2 
ท 2.1 ม.4-6/8 

 

- การเขียนท่ีบรรลุเป้าหมาย 
     - การเขียนเพื่อแสดงความรู้ 
     - การเขียนเพื่อแสดงความคิด 
     - การเขียนเพื่อแสดงภาพ 
     - การเขียนเพื่อแสดงอารมณ์     
- การเขียนเรียงความ 
     - เรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการ  
       และโลกอุดมคติ 

3 
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน  ท33101  วิชา ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 (ต่อ) 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

7 การส่ือสารในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ท 3.1 ม.4-6/2 
ท 3.1 ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/7 

- การส่ือสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2 

สอบกลางภาค 1 
สอบปลายภาค 1 

รวมตลอดภาคเรียน 40 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การพินิจวรรณคดี ประกอบด้วย 1) 

การศึกษาวรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา และ  2) การศึกษาวรรณคดี 
เรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์ โดยก าหนดระยะเวลาในการสอน รวมทั้งส้ินจ านวน 10 คาบเรียน 
 
2. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดี 

2.1 ความหมายของวรรณคดี 
วรรณคดี เป็นศิลปะที่ใช้ภาษาเป็นส่ือในการสร้างสรรค์ ค าว่าวรรณคดี ได้มีผู้ให้นิยามไว้ ดังนี้ 
พระวรเวทย์พิสิฐ (2534 : 4) ได้ให้ความหมายของวรรณคดีไว้ว่า “วรรณคดี คือ หนังสือท่ีมี

ลักษณะเรียบเรียงถ้อยค าเกล้ียงเกลา เพราะพริ้ง มีรสปลุกมโนคติ ( Imagination) ให้เพลิดเพลิน
กระทบกระเทือนอารมณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามอารมณ์ของผู้ประพันธ์” 

พระยาอนุมานราชธน (2546 : 8) ให้ความหมายของวรรณคดีไว้ว่า “วรรณคดี คือ ความรู้สึก
นึกคิดของกวี ซึ่งถอดออกมาจากจิตใจให้ปรากฏเป็นรูปหนังสือ มีถ้อยค าเหมาะเจาะเพราะพริ้งเร้าใจ
ให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดความรู้สึก” 

วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2531 : 1 - 4) ให้ความหมายของวรรณคดีสรุปได้ว่า วรรณคดีอันเป็น
ค าท่ีเราบัญญัติขึ้นใช้เทียบค า Literature ในภาษาอังกฤษ หมายถึง บทประพันธ์ท่ีรัดรึงตรึงใจผู้อ่าน
ปลุกมโนคติ (Imagination) ท าให้เพลิดเพลินและเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ละม้ายคล้ายคลึงผู้ประพันธ์ 
นอกจากนั้นบทประพันธ์ที่เป็นวรรณคดีจะต้องมีรูปศิลปะ (Form) รูปศิลปะนี่เองท าให้เกิดความงาม 
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ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2529 : 3) ให้ความหมายของวรรณคดีว่า หมายถึง หนังสือท่ีเรียบเรียง
ด้วยค าเกล้ียงเกลาไพเราะ กระตุ้นให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ท้ังยังเป็นหนังสือท่ีสอดแทรกคุณค่า 
ต่าง ๆ และสารัตถประโยชน์ไว้อีกด้วย 

ประภาศรี สีหอ าไพ (2550 : 28) ให้ความหมายของวรรณคดีสรุปได้ว่า วรรณคดีแบ่ง
ความหมายเป็น 2 แบบ คือ ความหมายกว้าง หมายถึง หนังสือท่ีแต่งขึ้นจะเป็นชนิดใดก็ตาม และ
ความหมายแคบ หมายถึง หนังสือท่ีแต่งขึ้นแล้วนิยมกันว่า เป็นศิลปกรรม คือ ผู้ประพันธ์เป็นผู้ช านาญ
ในการใช้ถ้อยค า ประกอบขึ้นเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองตามหลักภาษา เป็นส่ิงสุนทรซึ่งนักประพันธ์ 
มีความรู้สึกนึกคิด  อย่างใดแล้วก็ระบายให้ผู้อ่านได้ชมความงามตามท่ีนักประพันธ์รู้สึกนึกคิดไปด้วย 
เปรียบได้ว่าเป็นศิลปิน  ผู้สร้างสรรค์ภาพท่ีสวยงามขึ้นด้วยตัวหนังสือ เรียกว่า วรรณคดีแท้หรือ
วรรณคดีบริสุทธิ์ 

อิงอร สุพันธุ์วณิช (2554 : 1) กล่าวถึงความหมายของวรรณคดีว่า วรรณคดีมีความหมายท่ีใช้
กันท่ัวไป 2 ประการ ดังนี้ ความหมายแรก ได้แก่ เรื่องท่ีแต่งเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือแต่มีเงา
ความหมายว่าเป็นหนังสือเก่า ถือเป็นมรดกสืบทอดกันมาแต่โบราณ ความหมายท่ีสอง มีเงา
ความหมายคล้ายคลึงกับค า “กวีนิพนธ์” คือ ถือว่าเป็นหนังสือท่ีได้รับยกย่องแล้วจากกลุ่มคนท่ีนับว่า
เป็นคนในวงการหนังสือมีนัยลึกลงไปอีกว่าคุณค่าสูงส่งเข้าขั้นวรรณศิลป์ ถือเป็นแบบอย่างว่าดีควร  
ยกย่องเชิดชูกันต่อ ๆ ไป 

วิภา กงกะนันทน์ (2556 : 3) กล่าวถึงความหมายของวรรณคดีสรุปได้ว่า วรรณคดี คือ 
ผลงานท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อบันทึกหรือบรรยายความรู้สึก อารมณ์ 
ความคิด ความใฝ่ฝัน จินตนาการ และประสบการณ์ของตนให้ปรากฏออกมาในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งตามใจปรารถนา อาจเพียงเพื่อบันทึก บรรยายนามธรรมต่าง ๆ หรืออาจเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

กล่าวโดยสรุป วรรณคดี หมายถึง งานประพันธ์ท่ีมีการเรียบเรียงถ้อยค าไว้อย่างไพเราะ  
มีศิลปะในการใช้ภาษา มีคุณค่าด้านเนื้อหา และคุณค่าทางอารมณ์ อันจะช่วยให้เกิดอารมณ์สะเทือน
ใจตามอารมณ์ของผู้ประพันธ์ เข้าใจชีวิตและสร้างความจรรโลงใจ พร้อมท้ังยังให้ความรู้ให้ข้อคิดแสดง
ทัศนะอันเป็นคุณประโยชน์เป็นต่อผู้อ่าน 

  
2.2 ความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดี 

วรรณคดีเป็นผลงานท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ด้วยความงามทางภาษาท่ีมีความส าคัญในการใช้แสดง
ความคิด ความรู้สึก และคติแง่คิดสอนใจต่าง ๆ อีกท้ังมีคุณค่าเหมาะแก่การศึกษา ซึ่งมีผู้ กล่าวถึง
ความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดีไว้ ดังนี้ 
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ชัตสุณี สินธุสิงห์ (2550 : 5) กล่าวถึงความส าคัญของวรรณคดีสรุปได้ว่า วรรณคดีเป็นกระจก
ส่องสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย เป็นส่ิงท่ีบันทึกและเสนอประสบการณ์ของชีวิตของมนุษย์ในทุกแง่
ทุกมุมท่ีเกิดขึ้นแล้ว วรรณคดีท่ีดีมีคุณค่านั้นจะต้องให้ผู้อ่านหรือผู้ท่ีศึกษามากกว่าความน่าสนใจหรือ
ความบันเทิง ท้ังนี้ยังเป็นงานสร้างสรรค์ทางจินตนาการท่ีสามารถท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ช่วยยกระดับจิตใจ ช่วยกระตุ้นมนุษยธรรมในตนให้โดดเด่นออกมา หรือ
ช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการอันกว้างไกล  

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555 : 2 - 3)  กล่าวว่า วรรณคดีมีคุณค่าต่อผู้อ่าน และผู้ศึกษาท้ังหมด         
2 ประการ คือ 

1. คุณค่าทางอารมณ์ 
วรรณคดีเป็นงานศิลปะท่ีสร้างความเพลิดเพลินด้วยสุนทรียภาพทางภาษาจาก

ถ้อยค าและโวหารการบรรยายและพรรณนา วรรณคดีจึงมีพลังจูงใจผู้อ่านให้มีอารมณ์รัก เศร้า ขบขัน 
สมเพชสงสาร โกรธ ช่ืนชมปีติ ฯลฯ คุณสมบัติของวรรณคดีข้อนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นอาหารใจ 

2. คุณค่าทางปัญญา 
วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีกวีถ่ายทอดไว้ท้ังอย่างต้ังใจและไม่ต้ังใจ 

นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ ให้หยั่งเห็นแก่นแท้ของชีวิต เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ผู้ศึกษา
จึงอาจจดจ าส่ิงท่ีได้จากการอ่านวรรณคดี มาเป็นประสบการณ์รอง และน าเหตุการณ์ ข้อคิด และ
ความรู้ในเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์ เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของตนเอง 

ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2529 : 9) กล่าวถึงความส าคัญของวรรณคดีไว้ 10 ด้าน คือ 
1. วรรณคดีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
2. วรรณคดีเป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
3. วรรณคดีเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง 
4. วรรณคดีเป็นผลรวมของประสบการณ์มนุษย์ 
5. วรรณคดีเป็นการส่ือสารและถ่ายทอดวัฒนธรรม 
6. วรรณคดีเป็นเครื่องส าเริงอารมณ์ และส่ิงบันเทิงอย่างหนึ่ง 
7. วรรณคดีเป็นกระจกสะท้อนชีวิตและสังคม 
8. วรรณคดีเป็นบ่อเกิดของศิลปะและวรรณกรรม 
9. วรรณคดีมีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ ค่านิยม อารมณ์และสติปัญญาของผู้คนในสังคม 
10. วรรณคดีเป็นวิชาหนึ่งท่ีนักเรียนต้องเรียนในระบบโรงเรียน 

ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542 : 119) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดี สรุปได้ดังนี้ 
1. คุณค่าทางอารมณ์ ก่อให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงใจ ท าให้ผู้อ่านสะเทือน

อารมณ์ในทางใดทางหนึ่ง 
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2. คุณค่าทางสติปัญญา ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม เกิดการหยั่ง
เห็นชีวิต และโลก 

3. คุณค่าทางศีลธรรม ช่วยผดุงศีลธรรมในสังคมของตน ไม่บ่อนท าลายความสงบสุข
ในสังคม   หรือฉุดให้สังคมเส่ือมทรามลง 

ชัตสุณี สินธุสิงห์ (2550 : 57 - 77) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. คุณค่าทางด้านจิตใจ 
วรรณคดีในฐานะศิลปะมี คุณค่าส าคัญต่อจิตใจ เป็นเครื่องประเทืองอารมณ์ 

ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ซึ่งเกิดจากรสและลีลาของการประพันธ์ท่ีกวีสร้างขึ้นด้วยอารมณ์ และ
จินตนาการท่ีแตกต่างกันไปตามแรงบันดาลใจ นอกจากความเพ ลิดเพ ลิน ท่ีท าให้ จิตใจมี 
ความสนุกสนานรื่นรมย์แล้ว  รสแห่งความงามของวรรณคดีก็ให้คุณค่าแก่จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ
ในจิตใจบ ารุงจิตใจเราให้ประณีต ให้รักและเข้าถึงความไพเราะ และซาบซึ้งในความงาม 

2. คุณค่าทางปัญญา 
วรรณคดีน าความรอบรู้ท้ังในเรื่องของสรรพวิทยาการด้านต่าง ๆ และในเรื่องของ

โลกและชีวิตมาสู่ผู้อ่าน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เป็นต้น แต่ท้ังนี้ว รรณคดีไม่ใช่
ต ารา แม้ว่าวรรณคดีบางเรื่องอาจใช้เนื้อหาหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนด าเนินเรื่อง แต่
กวีจะแต่งเติมเสริมต่อหรือนึกฝันสร้างมโนภาพของตนขึ้นเพื่อให้วรรณคดีน่าอ่าน 

ด้านประวั ติศาสตร์  วรรณคดีมี คุณ ค่าในแง่ ท่ี ให้ ข้อมูลทางประวั ติศาสตร์
นอกเหนือไปจากส่ิงท่ีประวัติศาสตร์บันทึกไว้ ประวัติศาสตร์จะบันทึกเนื้อหาท่ีเพ่งเล็งข้อเท็จจริงมี
หลักฐาน มีเหตุผล แต่วรรณคดีสามารถให้ข้อมูลด้านอารมณ์ ความรู้สึกของผู้คนท่ีร่วมเหตุการณ์
ทัศนคติและแนวทางในการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมในสมัยหนึ่ง และอาจเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และต านานของสถานท่ีต่าง ๆ จากวรรณคดีได้  

ความรู้ด้านอื่น เช่น การเมืองการปกครอง และกฎหมาย เป็นส่ิงท่ีพบได้ในวรรณคดี 
เช่นกัน อาทิ จากศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ท้ังกฎหมายเชิง
ภาษีอากร กฎหมายมรดก ตลอดจนวิธีการพิจารณาคดี  นอกจากนี้ความรู้ท่ีได้รับอีกอย่างก็คือ 
ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ซึ่งมักเป็นยุคท่ี
วรรณคดีนั้นถือก าเนิดข้ึนมา  

3. คุณค่าทางด้านภาษา 
ความรู้ท่ีได้จากวรรณคดีท่ีเป็นหลักจริง ๆ คือ ความรู้ทางภาษา กล่าวคือ วรรณคดี

ท าให้เรารู้จักศัพท์ต่าง ๆ ท่ีกวีเลือกสรรมาใช้โดยเฉพาะศัพท์ท่ีใช้กันในวงนักปราชญ์และกวี เช่น  
ศัพท์ภาษาบาลี สันสกฤต หรือภาษาโบราณ นอกจากศัพท์แล้วยังสามารถเรียนรู้ส านวนต่าง ๆ ท่ี
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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องอาจ โอ้โลม (2555 : 9) กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีไทยว่า วรรณคดีมีเนื้อหาท่ีเป็น
ประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาสังคมในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดีไทยเกือบทุกเรื่องจะแทรกแฝงข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพสังคม และประวัติศาสตร์อยู่ด้วย เพราะกวีหรือผู้ประพันธ์วรรณคดีไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตาม มักจะ
ใช้สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงในสังคมสมัยนั้น ๆ เป็นข้อมูลในการแต่ง นอกจากนี้ยังมีวรรณคดีไทยอีก
หลาย ๆ เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบันทึกท่ีมุ่งเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยต่าง ๆ เป็นส าคัญ  

2. คุณค่าด้านความรู้ความคิด วรรณคดีไทยหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะวรรณคดีท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับค าสอน มักจะมุ่งให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ในทางท่ีเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและ
สังคม  

3. คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีเกือบทุกเรื่องท่ีมีการกล่าวถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ และการด าเนินชีวิตของตัวละคร ย่อมหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องกล่าวถึงแบบแผน หรือวิถีชีวิต
อันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม ประเพณีของสังคม ไม่ว่าตัวละครนั้นจะเป็นชาวบ้านธรรมดา หรือเป็น
กษัตริย์ก็ตาม  

4. คุณค่าด้านจิตใจ คุณค่าของวรรณคดีด้านนี้ ได้แก่ สุนทรียภาพท่ีผู้อ่านซึมซับได้
จากวรรณคดี สุนทรียภาพดังกล่าว ได้แก่ ความละเมียดละไม ความไพเราะ ความงดงาม ของภาษา 
ท้ิงด้านเสียงและความหมายของถ้อยค าข้อความ 

บันลือ พฤกษะวัน (2557 : 143) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดี สรุปได้ ดังนี้ 
1. คุณค่าทางอารมณ์แก่ผู้อ่าน ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์การใช้อุปมาอุปไมย

ช่วยให้ผู้อ่าน  มีความรู้สึก เสมือนหนึ่งว่าตนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ 
2. คุณค่าทางศีลธรรม จริยธรรม (คุณากร) เมื่ออ่านแล้วย่อมเล็งเห็นแนวประพฤติ

ปฏิบัติซึ่งแฝงอยู่ทุกแง่มุมท่ีวิเคราะห์ หรือพิจารณาเหตุการณ์ เป็นการสอนให้คติและแนวปฏิบัติทาง
คุณธรรมท่ีแฝงอยู่ 

3. คุณค่าทางสติปัญญา การอ่านวรรณคดีหรือหนังสือดี ๆ ท่ีได้รับการยกย่อง  
ย่อมช่วยขยายประสบการณ์ เสมือนได้พาผู้อ่านไปพบเห็นหรือมีประสบการณ์ท่ีส่ิงนั้นโดยตรงให้
คุณค่าทางความรู้ ความคิด รวมทั้งส่งเสริมการมีวิจารณญาณอีกด้วย 

จากความส าคัญและคุณค่าท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า วรรณคดีมีความส าคัญในการส่ือสารและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม เป็นเสมือนกระจกสะท้อนสภาพชีวิตและสังคม ท้ังยังให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนให้คุณค่าแก่ผู้อ่านท้ังด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และศีลธรรม  
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2.3 องค์ประกอบของวรรณคดี 
วรรณคดีมีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงให้เห็นเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีผู้รู้ได้ให้ค าอธิบาย

องค์ประกอบของวรรณคดีไว้ ดังนี้ 
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2525 : 35) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบวรรณคดี สรุปได้ว่า 

1. ภาษา มีท้ังการใช้ถ้อยค าและระดับของภาษา 
2. รูปแบบ ซึ่งหมายถึงวิธีการเขียนของแต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

รูปแบบของลักษณะการประพันธ์ และรูปแบบซึ่งเป็นขนบนิยมในการด าเนินเรื่อง 
3. สารัตถะหรือแนวคิดของเรื่อง คือ ลักษณะอันเป็นวิสัยธรรมดาธรรมชาติของโลก

และมนุษย์ท่ีผู้แต่งมองเห็น และมุ่งหมายจะแสดงลักษณะนั้นออกมาให้ปรากฏแก่ผู้อ่าน สารัตถะของ
เรื่องจึงเป็นสารท่ีผู้แต่งส่ือมายังผู้อ่าน แสดงให้เข้าใจว่าวิถีทางแห่งโลกเป็นเช่นนี้ 

4. กลวิธีทางศิลปะท าให้วรรณคดีมีชีวิตชีวา มีความถูกต้อง สมจริงและมีความเป็น
ตัวของตัวเอง 

สายทิพย์  นุกูลกิจ (2545 : 19) วิภา กงกะนันทน์  (2556 : 14 ) และองอาจ โอ้ โลม                 
(2555 : 84 - 92) กล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณคดี ท่ีสอดคล้องกันสรุปได้ว่า วรรณคดี
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคัญและสัมพันธ์กัน 3 ส่วน จะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดมิได้คือ 

1. ภาษาท่ีใช้ในการด าเนินเรื่อง ท้ังการใช้ถ้อยค า ระดับความหมายของภาษา ล้วน
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์และจินตนาการ ท าให้ผู้อ่านวรรณคดีเข้าใจและเกิด
ความซาบซึ้ง  

2. เนื้อหา คือ เรื่องราวหรือข้อคิด ประกอบด้วย ตัวละคร เวลา ฉาก สถานท่ีและ
ทัศนะของผู้แต่ง 

3. รูปแบบการแต่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ร้อยแก้ว ร้อยกรองและรูปแบบอื่น  
ซึ่งจัดเข้าประเภทร้อยแก้วหรือร้อยกรองไม่ได้ 

จากองค์ประกอบของวรรณคดีข้างต้น จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกัน คือวรรณคดีจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ คือ ภาษา เนื้อหา และรูปแบบ โดยภาษาเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์และจินตนาการ เนื้อหา คือ เรื่องราว ตัวละครฉากและ
ทัศนะท่ีผู้แต่งส่ือมายังผู้อ่าน และรูปแบบ คือ ลักษณะของการประพันธ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นร้อยแก้ว    
ร้อยกรอง และรูปแบบอื่น ๆ 
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2.4 การพินิจวรรณคดี 
การพินิจวรรณคดี คือ การอ่านวรรณคดีเพื่อพิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่า และความงามอย่าง

แท้จริง มีผู้กล่าวถึงการพินิจวรรณคดี ดังนี้ 
กัมพุชนาฎ เปรมกมล และบรรเทา กิตติศักดิ์ (2526 : 5) ได้กล่าวถึงการพินิจวรรณคดีสรุปได้

ว่าการพินิจวรรณคดีคือการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น เพื่อให้ทราบว่าวรรณคดีเรื่องนั้นมี  
เนื้อเรื่อง มีสาระประโยชน์ คุณค่า และข้อคิดอย่างไร โดยผู้อ่านหรือผู้พินิจวรรณคดีจะต้องอ่าน
หนังสือโดยตลอด อ่านอย่างพินิจเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมาย ประเภทของวรรณคดี และเห็นคุณค่าท้ัง
ส่วนดีและจุดอ่อนของเรื่อง  ซึ่งจะต้องมีหลักในการวิเคราะห์และวิจารณ์พอสมควรจึงจะวินิจฉัยสาระ
หรือตีความวรรณคดีได้ 

ประเทิน มหาขันธ์ (2530 : 173) ได้กล่าวถึงการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ว่า “การอ่านอย่าง
พินิจพิเคราะห์ก็คือ การคิดอย่างรอบคอบโดยใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้ง แต่เป็นการคิดท่ีมีต่อเรื่องราว
ท่ีได้อ่านจากหนังสือ ผู้อ่านจะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินความคิดของผู้เขียนว่าเป็นไปใน
ลักษณะใด มากกว่าการท่ีจะเห็นดีเห็นชอบไปกับความคิดของผู้เขียน โดยส้ินเชิง” 

ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542 : 123) และ กุสุมา รักษมณี (2543 : 675 - 683, อ้างถึงใน               
จารุวรรณ เทียนเงิน, 2547 : 40) ได้กล่าวถึงการอ่านอย่างพินิจในท านองเดียวกัน สรุปได้ว่า การอ่าน
วรรณคดีเพื่อให้ได้คุณค่า ท้ังทางอารมณ์ และความคิด ควรจะเป็นการอ่านอย่างพินิจ โดยมีขั้นตอน
เริ่มต้ังแต่การตีความ การพิจารณาเนื้อหาและแนวคิด และการประเมิน 

ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2545 : 11 - 13) ได้กล่าวถึงการพินิจไว้ว่า เป็นการพิจารณาตรวจตรา
พร้อมท้ังวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินค่าได้ ท้ังนี้นอกจากจะได้ประโยชน์ต่อตนเองแล้ว ยังมี
จุดประสงค์เพื่อน าไปแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นได้ทราบด้วย ซึ่งมีแนวให้ปฏิบัติอย่าง
กว้าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมงานเขียนทุกชนิด ผู้พินิจจะต้องดูว่าจะพินิจหนังสือชนิดใด มีลักษณะ
อย่างไร ซึ่งจะต้องประยุกต์หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานเขียนช้ินนั้น ๆ ลักษณะกว้าง ๆ ในการพินิจ
วรรณคดีและวรรณกรรม มีดังนี้ 

1. ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่งเพื่อช่วยให้วิเคราะห์ในส่วนอื่น  ๆได้ดีขึน้ 
2. ลักษณะค าประพันธ์  
3. เรื่องย่อ 
4. เนื้อเรื่องให้วิเคราะห์เรื่องตามหัวข้อต่อไปนี้ตามล าดับ โดยบางหัวข้ออาจจะมี

หรือไม่มีก็ได้ตามความจ าเป็น เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแต่ง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช้
ถ้อยค าส านวนในเรื่อง ท่วงท านองการแต่ง วิธีคิดท่ีสร้างสรรค์ ทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน เป็นต้น 

5. แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียนท่ีฝากไว้ในเรื่อง หรือบางทีก็แฝงเอาไว้ใน
เรื่องซึ่งจะต้องวิเคราะห์ออกมา 
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6. การพินิจคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมมี 4 ประเด็น ดังนี้ 
       6.1 คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจจะเกิด

จากรสของค าท่ีผู้แต่งเลือกใช้ และรสความท่ีให้ความหมายกระทบใจผู้อ่าน 
       6.2 คุณค่าด้านเนื้อหา คือ การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้คุณค่าทางปัญญา

และความคิดแก่ผู้อ่าน 
6.3 คุณค่าด้านสังคม  วรรณคดีและวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นภาพของ

สังคมในอดีตและวรรณกรรมท่ีดีสามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย 
6.4 การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ใน

คุณค่าของชีวิต ได้ความคิดประสบการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต น าไปเป็นแนว
ปฏิบัติหรือแก้ปัญหารอบ ๆ ตัว 

กล่าวโดยสรุป การพินิจวรรณคดี คือ การศึกษาวรรณคดีอย่างพินิจพิเคราะห์ ซึ่งเป็นลักษณะ
การอ่านเพื่อพิจารณาวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบคอบ โดยจะศึกษาในลักษณะกว้าง ๆ                 
จากส่วนประกอบของวรรณคดี และสังเกตจากรูปแบบ เนื้อเรื่องของวรรณคดี เพื่อให้เข้าถึงคุณค่าทาง
อารมณ์และแนวคิดท่ีแฝงไว้ในวรรณคดี และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
2.5 หลักการพินิจวรรณคดี 

วรรณคดีเป็นศิลปะท่ีต้องอาศัยความรู้ ความคิด จินตนาการ และความอ่อนไหวของอารมณ์     
ในการเข้าถึงคุณค่าและความงาม ดังท่ี วิทย์ ศิวะศิริยานนท์ (2541 : 198) กล่าวว่า “เรายังจะต้อง
ศึกษาวรรณคดีในฐานะเป็นศิลปะ เป็นของงามอีกด้วย เราต้องพิจารณาจับความงามนั้นให้ได้อย่าง
บริบูรณ์ และเสพรสอันโอชะแห่งวรรณคดีจนจิตใจเราซ่านก าซาบไปด้วยความงามนั้น ” ดังนั้นใน 
การอ่านวรรณคดีเพื่ อให้ได้คุณค่าทางอารมณ์และความคิด จึงควรเป็นการอ่านอย่างพินิจ  
ซึ่งสอดคล้องกับดนยา วงศ์ธนะชัย (2542 : 123) และ กุสุมา รักษมณี (2543 : 675 - 683, อ้างถึงใน 
จารุวรรณ เทียนเงิน, 2547 : 40) ได้เสนอหลักการอ่านวรรณคดีอย่างพินิจในท านองเดียวกัน สรุปได้
ว่า การอ่านวรรณคดีเพื่อให้ได้คุณค่าท้ังทางอารมณ์ และความคิด ควรจะเป็นการอ่านอย่างพินิจ โดย
มีข้ันตอน 3 ข้ันตอน เริ่มต้ังแต่การตีความ การพิจารณาเนื้อหาและแนวคิด และการประเมิน ดังนี้ 

1. การตีความ คือ การท าความเข้าใจความหมายแฝงท่ีลึกซึ้ง การอ่านโดยพยายามเข้าถึงรส
ของวรรณคดีด้วยความส านึกทางเสียง ความส าเหนียกทางกายภาพ และด้วยการส ารวจความหมาย
ทุกแง่ทุกมุมอย่างระมัดระวัง โดยอาศัยถ้อยค าท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเป็นเครื่องน าทาง นับเป็น
ล าดับขั้นของการอ่านท่ีจะท าให้ผู้อ่านเข้าถึงความหมายท้ังระดับต้ืนและระดับลึกได้ และน าไปสู่ 
ความเข้าใจ “สาร” ของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ  
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2. การพินิจเนื้อหาและแนวคิด ในการพิจารณาเนื้อหาและแนวคิดของเรื่องนั้น ผู้อ่านต้องน า
ประสบการณ์ มาใช้ในการตีความเนื้อหาและแนวคิดของเรื่อง เพราะวรรณคดีเป็นผลงานท่ีสร้างขึ้นใน
สมัยท่ีห่างกับยุคสมัยของผู้อ่านในปัจจุบัน ผู้อ่านควรท าใจให้สอดคล้องกับเรื่อง ยอมรับเงื่อนไขของกวี
และสอดคล้องกับกาลสมัยของเรื่อง แม้เรื่องท่ีผู้ประพันธ์แต่งจะเป็นเรื่องเหลือเช่ือเกินความจริง นั่นก็
จะมีแง่คิดท่ีแฝงไว้ 

3. ประเมินค่า คือ การวินิจฉัยเมื่อได้อ่าน ได้ฟัง หรือได้ดูส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การประเมินค่า
วรรณคดี คือการแสดงความคิดเห็นต่อวรรณคดีอย่างมีเหตุผล ซึ่งผู้อ่านควรรู้จักรูปแบบของค า
ประพันธ์ เพื่อวินิจฉัยได้ว่าเนื้อหาและรูปแบบของงานช้ินนั้นเหมาะสมหรือสอดคล้องเพียงใด ท้ังนี้ใน
การแสดงความคิดของกวี เพื่อจะวินิจฉัยว่าเป็นภาษาท่ีประณีต งดงาม ส่ือความหมายได้ดีเพียงใด  
ผู้ประเมินค่าจะต้องตระหนักดีถึงลักษณะของภาษาท่ีใช้ในวรรณคดี และจะต้องแสดงเหตุผลให้เด่นชัด
ด้วยว่าส านวนภาษานั้น ดีอย่างไร  ซึ่ งก่อนจะประเมินค่าต้องผ่านการตีความมาก่อนเสมอ  
การประเมินค่าจึงนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอ่านวรรณคดี ความคิดเห็นในการประเมินค่าอาจ
เป็นเหมือนค าแนะน ากว้าง ๆ ส าหรับคนอื่นว่าผลงานนั้นควรค่าแก่การอ่านหรือไม่ 

กัมพุชนาฎ เปรมกมล และ บรรเทา กิตติศักด์ิ (2526 : 5 - 12) ได้กล่าวถึงหลักการพินิจ
วรรณคดี สรุปได้ว่า การพินิจวรรณคดีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะวรรณคดี เพื่อให้เกิด  
ความเข้าใจและซาบซึ้งอย่างแจ่มแจ้ง การพินิจจึงมีหลักในการศึกษา ดังนี้ 

1. โครงสร้างของวรรณคดี ต้องศึกษาเพื่อให้ทราบว่าวรรณคดีเรื่องท่ีอ่านมีรูปแบบการแต่ง 
ลักษณะค าประพันธ์ ประเภทใด มีเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง อย่างไร และศึกษาให้ทราบถึงแนวคิดของเรื่อง    
ว่าสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและโครงเรื่องหรือไม่ รวมทั้งศึกษาลักษณะตัวละครซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในเรื่อง 
ฉาก และการด าเนินเรื่อง ว่ามีลักษณะอย่างไร  

2. ความงดงามทางวรรณคดี สามารถพิจารณาได้จาก การใช้ถ้อยค าให้มีความหมาย ท้ัง  
การเล่นค า การใช้สัมผัส เพื่อให้เกิดความไพเราะ รวมถึงพิจารณาการสร้างภาพพจน์ จากการใช้โวหาร
และถ้อยค า การสร้างอารมณ์ ว่ามีกลวิธีอย่างไร และพิจารณาการสร้างจินตภาพ เพื่อให้ผู้อ่านเห็น
ภาพท่ีชัดเจน 

3. คุณค่าของวรรณคดี ต้องศึกษาว่าวรรณคดีให้คุณค่าแก่ผู้อ่านในด้านใด กล่าวคือ วรรณคดี
สามารถท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามกวี ท้ังอารมณ์แห่งความพึงพอใจ หรืออารมณ์แห่งความไม่
พึงพอใจ เกิดสติปัญญา ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ และท าให้เห็นสภาพของสังคมวัฒนธรรมหรือไม่ 

จากหลักการพินิจวรรณคดีท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การพินิจวรรณคดี เป็นการศึกษา
วรรณคดี  ท่ีผู้ศึกษาจะต้องอ่านอย่างพินิจ โดยอาศัยหลักการพินิจวรรณคดี ซึ่งมีข้ันตอนและหลักการ
ส าคัญ คือ เริ่มจากการอ่านอย่างพิจารณาเพื่อท าความเข้าใจในเนื้อเรื่อง และสามารถตีความ 
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วิเคราะห์เพื่อพิจารณาเนื้อหาและแนวคิด รวมท้ังต้องประเมินค่าวรรณคดีในด้านต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
ซึ่งต้องแสดงเหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน 
 

2.6 การสอนวรรณคดีไทย 
2.6.1 จุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไทย 
ในการเรียนสอนวรรณคดี ครูต้องทราบจุดมุ่งหมายของการสอนเพื่อให้การสอนบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งนักการศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไว้ 
ดังนี้ 

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518  : 29 - 31) ได้เสนอความคิดไว้ว่า การเรียน 
การสอนวรรณคดีประการแรก ควรให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติของวรรณคดี เพื่อท่ีจะได้รู้ว่า
วรรณคดีของชาติมีวิวัฒนาการมาอย่างไร มีงานช้ินเอกอะไรบ้างและงานนั้นได้รับการยกย่องเพราะ
เหตุใดเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ประการท่ีสอง ควรให้นักเรียนได้เรียนวรรณคดีหลายแบบ
เพื่อให้รู้เนื้อเรื่อง โดยสรุปและสามารถพิจารณารายละเอียดของวรรณคดีจนเห็นคุณค่าได้ ประการ
สุดท้ายต้องมุ่งให้นักเรียนรู้จักวรรณคดีนั้น ๆ มีส่วนสวยงามและส่วนบกพร่องตรงไหน โดยฝึกให้
นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะติหรือชม 

ประภาศรี สีหอ าไพ (2535 : 351 - 360) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสอนวรรณคดีว่าควร
เน้นให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ มีความรู้เนื้อเรื่องท่ีกระจ่างชัด มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ 
สามารถถอดค าประพันธ์ได้ เกิดความคิด จินตนาการ และสุนทรียภาพจากเรื่องท่ีเรียน มีวิจารณญาณ 
รู้จักวิจารณ์ เปรียบเทียบ และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม ความเช่ือ ประเพณี จากวรรณคดี 

สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย์ (2538 : 159 - 160) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย 
การสอนวรรณคดีว่า การสอนวรรณคดีเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของวรรณคดี รู้จักลักษณะ
ข้อบังคับต่าง ๆของค าประพันธ์ท่ีใช้ มีทักษะในการอ่านให้เห็นคุณค่าของวรรณคดี เข้าถึงอรรถรส 
สามารถวิจารณ์นิสัยและการกระท าของตัวละครได้ 

สมถวิล วิเศษสมบัติ (2536 : 106 - 107) กล่าวว่า การสอนวรรณคดีควรมุ่งให้นักเรียน
ตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดี และภาคภูมิใจในผลงานวรรณคดีของบรรพบุรุษ ให้เห็นสภาพชีวิต
สังคมและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในวรรณคดี ให้จินตนาการ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

หม่อมหลวงอัจจิมา เกิดผล (2536 : 87 - 89) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีว่า
ควรให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของวรรณคดี ท้ังในด้านประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม รู้จัก
รูปแบบท่วงท านอง และลีลาของวรรณคดี รู้จักสังเกตลักษณะนิ สัยของตัวละครในเรื่องแล้ว
เปรียบเทียบกับชีวิตจริง สามารถน าส่วนดีไปใช้และไม่ท าตามในส่วนท่ีไม่ดี 
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พวงเล็ก อุตระ (2539 : 6) ได้กล่าวว่า ความมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีเพื่อให้เห็นคุณค่า
ของวรรณคดีและงานประพันธ์ท่ีใช้ภาษาอย่างมีรสนิยมในฐานะเป็นวัฒนธรรมของชาติ คือ ให้เกิด
ความซาบซึ้งในรสแห่งความไพเราะของวรรณคดี อันประกอบด้วย เสียง รสของค า รสของความเข้าใจ
ภาษาท่ีใช้ในวรรณคดีซึ่งเป็นภาษาท่ีกวีเลือกสรรค าไพเราะและมีอ านาจ 

อิงอร สุพันธุ์วณิช และคณะ (2555 : 109 - 110) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายในการสอนวิชา   
วรรณคดีไทยมีหลายประการ เช่น การสอนเพื่อความบันเทิง อ่านเพื่อให้เกิดความรู้ อ่านเพื่อศึกษา
วัฒนธรรม เนื่องจากวรรณคดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม แต่ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การเสนอวรรณคดี
เพื่อให้นักเรียน เข้าใจวิถีชีวิต เพราะกวีเป็นผู้ท่ีเห็นภาพชีวิตอย่างกว้างขวาง มีความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง
ท่ีสุด ฉะนั้นการเรียนการสอนจึงท าให้นักเรียนได้รู้จัก และเข้าใจชีวิตของมนุษย์ด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น 

บันลือ พฤกษะวัน (2557 : 142) กล่าวถึงจุดหมุ่งหมายในการสอนวรรณคดี สรุปได้ว่า            
การสอนวรรณคดีเพื่อต้องการและช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรม ได้รู้รสไพเราะจากภาษา     
เกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ เกิดความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณผู้ประพันธ์ ซึ่งถ้าได้ครูช่วยโน้ม
น้าว ให้เห็นถึงส่วนดี ส่วนไพเราะ และอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจต่อวรรณคดีไทยจะเป็นการดียิ่ง 

จากจุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไทยดังกล่าว จะเห็นว่ามีสาระส าคัญส่วนใหญ่คล้ายคลึง
กันสรุปได้ว่า การสอนวรรณคดีไทยนั้นควรสอนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดีไทย            
เห็นถึงสุนทรียภาพ และความรู้ต่าง ๆ อีกท้ังเห็นความส าคัญในฐานะท่ีวรรณคดีเป็นสมบัติและเป็น
วัฒนธรรมประจ าชาติ รู้จักรูปแบบ รส ท่วงท านองและลีลาของวรรณคดี รวมไปถึงนิสัยของตัวละคร    
เพื่อน าไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

2.6.2 วิธีสอนวรรณคดีไทย 
การสอนวรรณคดีนั้น ควรใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี โดยไม่เน้นแบบครูบรรยายแต่เพียงผู้เดียว

หรือแบบให้นักเรียนท่องจ า แต่ควรจะให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด และใช้เหตุผลในการศึกษา
ค้นคว้า 

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518 : 30 - 33) กล่าวถึงการสอนวรรณคดี สรุปได้ว่า      
ครูควรเริ่มให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการอ่าน โดยการให้นักเรียนอ่านตัววรรณกรรมท้ังเรื่อง จากนั้น
ควรสอนให้นักเรียนเข้าใจวรรณคดีหรือวิจักษ์โดยครูฝึกให้นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะติชมหรือพิจารณา
ส่วนท่ีงามและบกพร่องว่าอยู่ตรงไหน ตัวละครตัวใดดีหรือเลวอย่างไร เจตนาของผู้แต่งคืออะไร เมื่อ
ครูทราบความคิดเห็นของนักเรียนแล้วครูควรบอกความคิดของครูให้นักเรียนทราบด้วย เพื่อเป็นการช้ี
แนวทางหรือแนวความคิด จากนั้นให้นักเรียนตีความหรือวินิจฉัยสารและให้พิจารณากลวิธีและ
วิพากษ์วิจารณ์ 
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ประภาศรี สีหอ าไพ (2535 : 351 - 360) กล่าวถึงวิธีการสอนวรรณคดีว่า เนื้อหาท่ีจะสอน
ได้แก่ มโนทัศน์ เนื้อหา ฉันทลักษณ์ ค าศัพท์ การตีความบทประพันธ์ สุนทรียภาพ การอ่านท านอง
เสนาะ ซึ่งครูจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน ส่วนในการสอนนั้นต้องให้ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมโดยใช้ความคิดพิจารณาด้วยตนเองเป็นส าคัญ และใช้ส่ือการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

หม่อมหลวงอัจจิมา เกิดผล (2536 : 96) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการสอนวรรณคดี สรุปได้ว่า 
ครูควรเข้าใจเนื้อหาท่ีแท้จริงของวรรณคดีท่ีจะน ามาสอน จัดหากิจกรรมเกมประกอบการสอน หา
เทคนิคใหม่ ๆ ท่ีท าให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ควรยกตัวอย่างในปัจจุบันท่ีนักเรียนสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ไม่บังคับให้นักเรียนท่องบทประพันธ์ต่าง ๆ 
แต่ควรช้ีให้เห็นลีลาและความไพเราะของบทประพันธ์ แล้วให้นักเรียนเลือกท่องบทท่ีนักเรียน
ประทับใจแทน รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นรู้จักวิจารณ์ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

สมถวิล วิเศษสมบัติ (2536 : 135 - 136) ได้เสนอแนวทางการสอนวรรณคดีว่าครูควร
วางแผนอย่างละเอียด หาหนังสืออ่านประกอบ เตรียมเกร็ดความรู้ และจัดกิจกรรมในบทเรียนต้ัง
จุดมุ่งหมายไว้เป็นเชิงพฤติกรรม คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วจัดกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สอนเด็กให้มีวิจารณญาณโดยยั่วยุให้เด็กคิด อภิปรายและตัดสินใจโดยใช้
เหตุผลท่ีถูกต้องและควรให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเรื่อง เช่น ผู้แต่งคือใคร แต่งสมัยใด  
เป็นต้น 

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2545 : 8) กล่าวถึงแนวการสอนวรรณคดี สรุปได้ว่า ต้องปลูกฝังให้
นักเรียนเคยชินกับส่ิงสวยงาม ความไพเราะลึกซึ้ง เพราะการเค่ียวเข็ญให้นิยมตามครูจะไม่ท าให้เกิด
ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพท่ีแท้จริงขึ้นมาได้ เด็กต้องเกิดความซาบซึ้งในความไพเราะงดงามนั้นขึ้นมา
ได้ จึงควรสอนให้นักเรียนรู้จักรสไพเราะของวรรณคดี และรู้จักความสุขความเพลิดเพลินจากการอ่าน
วรรคดีเพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการเรียนวรรณคดีให้ลึกซึ้งต่อไป 

กรมวิชาการ (2546 : 334)  สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2552 : 178 - 184) ได้เสนอแนวทางวิธี
สอนวรรณคดีในท านองเดียวกัน สรุปได้ดังนี้ 

1. อ่านเข้าใจ การอ่านเข้าใจนับเป็นขั้นตอนแรกในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งครู
ต้องเตรียมการสอน โดยอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีจะสอนนั้นให้เข้าใจ และการจัดการเรียน  
การสอนให้นักเรียนเข้าใจด้วย ดังนี้ 

1.1 เข้าใจเรื่อง สามารถจับใจความส าคัญและรายละเอียดของเรื่องได้สามารถตอบ
ค าถามได้ว่า เรื่องนั้นคือเรื่องอะไร กล่าวถึงใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร ท าอย่างไร และผลของ  
การกระท านั้นเป็นอย่างไร 

1.2 เข้าใจศัพท์ คือ สามารถเข้าใจความหมายของศัพท์ยากหรือศัพท์ต่างยุคสมัย 



  39 

2. ได้เสียงเสนาะ การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง         
ล้วนมีเสียงเสนาะของบทประพันธ์ หากจะยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของเสียงก็ท าได้
โดยยกตัวอย่างข้อความมาสักประโยค แล้วครูอ่านออกเสียงแตกต่างกันเป็นอ่านออกเสียงธรรมดา กับ
อ่านออกเสียงตามอารมณ์ของข้อความ นักเรียนจะพบว่า เสียงเสนาะของข้อความนั้นอยู่ ท่ีลีลา 
การอ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับข้อความ 

3. เจาะแนวคิดส าคัญ การสอนให้นักเรียนสามารถจับแนวคิดส าคัญของเรื่อง (theme) ได้
จะต้องให้นักเรียนอ่านเข้าใจเสียก่อน แล้วจากนั้นสามารถท่ีจะประมวลเรื่องท่ีอ่านท้ังหมดเพื่อ
วิเคราะห์ดูว่าสาระต่าง ๆ ท้ังหลายของเรื่อง ท่ีอ่านต่างมุ่งสู่ประเด็นเดียวกันอย่างไร หากสามารถ
วิเคราะห์และจับสาระท่ีหลากหลายของเรื่องได้ว่า ท้ายท่ีสุดแล้วสาระเหล่านั้นมุ่งสู่ผลอย่างเดียวกันก็
แสดงว่าผู้อ่านมีศักยภาพในการอ่านสูงในระดับท่ีสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยสารได้ สามารถท่ีจะ
เช่ือมโยงสาระหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่อง และสามารถอธิบายสาระหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น
ได้อย่างมีเหตุผล การสอนจับแนวคิดส าคัญอาจท าได้โดยครูคอยช่วยกระตุ้นหรือแนะวิธีคิดพิจารณา
สาระส าคัญให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเองได้โดยง่าย ก็จะท าให้นักเรียนภูมิใจจากนั้นก็กระตุ้นให้คิดต่อ
ว่าสาระส าคัญเหล่านี้มุ่งสู่ผลอย่างเดียวกันคืออะไร ท้ังนี้อย่าลืมช้ีให้นักเรียนเข้าใจว่าสาระส าคัญอาจมี
หลายประเด็น แต่แนวคิดส าคัญจะต้องมีเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น 

4. หมั่นวิเคราะห์วินิจฉัย การสอนให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์วินิจฉัย คือ การสอนให้นักเรียน
สามารถแยกแยะและพิจารณาเรื่องท่ีอ่านได้ท้ังรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีและการใช้ภาษาว่าแต่ละ
องค์ประกอบมีรายละเอียดอย่างไร 

5. ใส่ใจวิพากษ์วิจารณ์ การสอนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านมี
ความส าคัญ เมื่อสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยรายละเอียดต่าง ๆ และสามารถแสดงให้เห็นความประสาน
สัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างมีเหตุผลเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงความคิดเห็น
ของตนประกอบได้อย่างกลมกลืนแล้ว ก็เรียกได้ว่า รู้วิพากษ์วิจารณ์ การสอนในขั้นนี้มุ่งท่ีจะให้
นักเรียนเขียนบทวิจารณ์อาจจะเป็นเรื่องยากเกินไป แต่ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้กลวิธีการสนทนา
ซักถาม หรือใช้บทบาทสมมติว่า ถ้านักเรียนเป็นตัวละครนั้น ๆ นักเรียนจะหาทางออกของปัญหา
อย่างไร เหตุใดจึงเลือกทางออกเช่นนั้น แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านก็นับได้ว่าเป็น  
การสอนวิจารณ์ในระดับหนึ่ง 

6. ประสานกิจกรรม หากครูผู้สอนรู้จักเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม จะท าให้การเรียนการสอนสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจและจ าเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นด้วย กิจกรรมในการสอนวรรณคดี เช่น กิจกรรมบทบาท
สมมติ กิจกรรมการแสดงละคร กิจกรรมขับร้องฟ้อนร า กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมค้นคว้า กิจกรรม
ทายปัญหา 
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7. สัมพันธ์เนื้อหา การเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมให้สัมพันธ์เนื้อหาอื่น ๆ ท้ังใน
วิชาเดียวกันและต่างวิชา เช่น สอนให้สัมพันธ์กับราชาศัพท์ สอนให้สัมพันธ์กับหลักภาษา สอนให้
สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 

อิงอร สุพันธุ์วณิช และคณะ (2555 : 121) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไว้ว่า     
การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ควรเน้นพัฒนาความคิดของผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรปิดกั้นหรือ
ครอบง าความคิด ควรให้อิสระในการคิด และแนะน าวิธีการคิดท่ีถูกต้องให้ผู้เรียน ท้ังนี้ควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสนใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดี 

กล่าวโดยสรุปว่า วิธีสอนวรรณคดีไทย ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีแนวทาง คือ ต้อง
มีความเข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีให้ถ่องแท้ก่อน จึงสามารถถ่ายทอดวรรณคดีให้ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมท้ังต้องก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ ชัดเจน ว่าเรื่องท่ีจะสอน
ประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง รวมไปถึงต้องมีรูปแบบวิธีสอน กิจกรรมท่ีหลายหลาย เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากท่ีจะเรียนรู้วรรณคดี และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น คอย
ช้ีแนะให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและความไพเราะไปถึงความงามในด้านวรรณศิลป์ 

 
2.7 วรรณคดีที่ใช้ในการวิจัย 

2.7.1 เสภาเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 
ขุนช้างขุนแผนเดิมเป็นนิทานท่ีเล่ากันมา และกล่าวกันว่าเป็นเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา หนังสือพงศาวดาร “ค าให้การชาวกรุงเก่า” ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องขุน
ช้างขุนแผนไว้ และจากข้อมูลในพงศาวดารเรื่องนี้ท าให้ทราบว่าขุนแผนรับราชการในสมัยสมเด็จ
พันวษา คือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549 : 25 - 26) 

เร่ืองย่อ 
ฝ่ายพระไวยวรนาถ เมื่อชนะความขุนช้างแล้ว ขุนช้างได้พานางวันทองกลับไปอยู่ท่ี

สุพรรณบุรี พระไวยฯ จึงกลับไปอยู่บ้านกับขุนแผนท่ีกาญจนบุรี ท าให้พระไวยฯ เกิดความคิดท่ีจะพา
นางวันทองกลับมาอยู่ด้วยกัน พระไวยฯ จึงลอบขึ้นเรือนขุนช้างตอนกลางดึก สะกดผู้คน ภูตพราย            
แล้วสะเดาะกลอน รับนางวันทองไปอยู่ท่ีบ้านกับตน นางวันทองแนะน าให้น าความกราบทูลสมเด็จ     
พระพันวษา แต่พระไวยฯ ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าคงไม่มีเรื่องร้ายอะไร นางวันทองจึงยอมไปด้วย  

ฝ่ายขุนช้างนอนฝันร้ายก็ผวาต่ืนขึ้นมาไม่พบนางวันทอง จึงให้บ่าวไพร่ค้นหาแต่ก็ไม่
พบ พระไวยฯ เกรงว่าขุนช้างจะเอาผิดอีกถ้ารู้ว่าตนไปพานางวันทองมา จึงให้หมื่นวิเศษผล ไปหาขุน
ช้างท่ีบ้าน แจ้งข่าวว่าตนนั้นป่วยหนักอยากพบแม่ จึงให้คนไปพานางวันทองมาเมื่อกลางดึก และ
ขอใหแ้ม่อยู่บ้านตนจนตนหายดีแล้วจะส่งมารดากลับมาอยู่กับขุนช้างท่ีสุพรรณบุรีตามเดิม เมื่อขุนช้าง
ทราบเรื่องจากหมื่นวิเศษผล เกิดความรู้สึกท้ังโกรธและแค้น จึงร่างค าร้องเพื่อถวายฎีกา แล้วมารออยู่
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ท่ีใต้ต าหนักน้ า เมื่อสมเด็จพระพันวษาเสด็จกลับวังด้วยเรื่อพระท่ีนั่ง ขุนช้างจึงลงลอยคอมายังเรือพระ
ท่ีนั่งเพื่อถวายฎีกา ท าให้สมเด็จพระพันวษาทรงพระพิโรธ ส่ังให้ทหารรับฎีกาไว้ พร้อมให้เฆี่ยนขุนช้าง 
30 ที  

ฝ่ายขุนแผนอยู่กับนางแก้วกิริยาและนางลาวทองอย่างมีความสุข ทราบข่าวว่า 
พระไวยฯ รับนางวันทองมาอยู่ด้วย คืนหนึ่งขุนแผนเกิดความคิดถึงนางวันทอง จึงไปหานางวันทองท่ี
เรือนพระไวยฯ ปลุกนางขึ้นมาสนทนา ถึงความหลังท่ีตนและนางวันทองต้องตกทุกข์ได้ยากด้วยกันมา 
นางวันทองจึงแนะน าให้ขุนแผนน าความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระพันวษา ตกดึกนางวันทองเกิดฝันร้าย
ว่าถูกเสือตะครุบคาบตัวไปในป่า นางตกใจต่ืนเล่าความฝันให้ขุนแผนฟัง ขุนแผนฟังความฝันของนางก็
รู้ทันทีว่าเป็นเรื่องร้ายอันตรายถึงชีวิต แต่ก็กล่าวท านายไปในทางท่ีดีเพื่อให้นางวันทองได้สบายใจ 

สมเด็จพระพันวษาเสด็จออกว่าราชการ  ทรงอ่านฎีกาค าฟ้องของขุนช้างก็กริ้วมาก     
ให้หมื่นศรีไปน าตัวนางวันทอง ขุนแผน และพระไวยฯ มาเฝ้า สมเด็จพระพันวษาจึงตรัสถามเรื่องราว
ความเป็นมาจากนางวันทอง  นางวันทองก็กราบทูลให้ทรงทราบตามความจริงว่า ขุนแผนถูกจองจ า
อยู่ในคุก  ขุนช้างน าพระราชโองการไปอ้างแล้วฉุดนางไปอยู่ด้วย  สมเด็จพระพันวษาฟังความก็กริ้ว
ขุนช้างมาก   และทรงตรัสถามนางวันทองอีกว่าเวลาผ่านมาแล้วถึง 18 ปี ครั้งนี้หนีมาหรือมีใครไป
รับมาอยู่กับขุนแผน นางวันทองจึงกราบทูลไปตามจริงว่าพระไวยฯ เป็นผู้ไปรับมาตอนกลางดึก 
สมเด็จพระพันวษาทรงขุ่นเคืองพระไวยฯ ท่ีท าอะไรตามใจตน สมเด็จพระพันวษาทรงพิจารณาความท่ี
นางวันทองกราบทูล และทรงสรุปให้นางวันทองตัดสินใจว่าจะอยู่กับใครระหว่างขุนช้างกับขุนแผน 
หรือถ้าไม่อยากอยู่กับท้ังสองคนจะเลือกอยู่กับลูกก็ได้ นางวันทองเมื่อถึงคราวจะส้ินอายุขัยจึงบันดาล
ให้นางตัดสินใจไม่ได้ โดยนางกราบทูลเหตุผลเป็นกลางเพราะหวังจะให้สมเด็จพระพันวษาตัดสินให้ 
แต่กลับเป็นเหตุท าให้สมเด็จพระพันวษากริ้วมาก ตรัสประณามว่านางวันทองเป็นหญิงสองใจ มีรับส่ัง
ให้ประหารชีวิต 
 

2.7.2 สามัคคีเภทค าฉันท์ 
สามัคคีเภทค าฉันท์ บทประพันธ์ของ ชิต บุรทัต ได้เค้าโครงเรื่องมาจากนิทาน

สุภาษิต เรื่อง “โทษของการแตกความสามัคคี” มีท่ีมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก “มหาปรินิพพานสูตร
และอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกายมหาวรรค” ซึ่งมีเรื่องราวกล่าวว่า ในครั้งพุทธกาล แคว้นมคธ
เป็นมหาอาณาจักรบนลุ่มแม่น้ าคงคามีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแคว้น
มคธคือพระเจ้าพิมพิสาร พระราชโอรสพระองค์แรกทรงพระนามว่า อชาตศัตรู  

พระเจ้าอชาตศัตรูทรงปรารภท่ีจะแผ่พระราชอาณาเขตเข้าไปถึงแคว้นวัชชี ซึ่ง
ปกครองโดยเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี มีกรุงเวสาลีเป็นเมืองหลวง พระองค์จึงวางแผนท าสงครามทรงใช้วัส
สการพราหมณ์ ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบนภูเขาคิชฌกูฏ เพื่อกราบทูลถามพระองค์ว่าหากจะทรงโจมตี
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แคว้นวัชชี พระพุทธองค์จะมีรับส่ังอย่างไร เมื่อวัสสการพราหมณ์ไปเข้าเฝ้าได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสถาม
พระอานนท์ ว่าชาววัชชียังประพฤติอปริหานิยธรรม 7 ประการอยู่หรือไม่ พระอานนท์กราบทูลว่า 
ชาววัชชียังประพฤติกันอยู่ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ เป็นธรรมท่ีมีแต่ 
ความเจริญ ไม่มีความเส่ือมเลย วัสสการพราหมณ์จึงน าความมากราบทูลพระเจ้าอชาตศัตรูว่าไม่อาจ
เอาชนะเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีได้ นอกจากจะท าลายความสามัคคีของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีเสียก่อน 
จากนั้นวัสสการพราหมณ์จึงออกอุบายท าลายความสามัคคีและสามารถท าลายความสามัคคีของเหล่า
กษัตริย์ลิจฉวีลงได้ พระเจ้าอชาตศัตรูจึงทรงเข้ายึดครองแคว้นวัชชีได้โดยไม่มีการสู้รบให้เสียเลือดเนื้อ 

เมื่อ ชิต บุรทัต น าเรื่องมาแต่งสามัคคีเภทค าฉันท์ ได้จับความต้ังแต่พระเจ้าอชาต
ศัตรูวางแผนให้วัสสการพราหมณ์เป็นไส้ศึกไปท าลายสามัคคีธรรมของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีจนจบ 
 

เร่ืองย่อ  
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงหารือถึงเรื่องการเข้ายึดครองกรุงเวสาลี แคว้นวัชชี เป็น 

การเฉพาะกับวัสสการพราหมณ์ จึงเห็นแจ้งในอุบายจะเอาชนะด้วยปัญญา วันหนึ่งพระเจ้าอชาตศัตรู
เสด็จออกว่าราชการ จึงตรัสในเชิงหารือว่า หากพระองค์จะยกทัพไปยึดแคว้นวัชชีใครจะเห็นคัดค้าน
ประการใด ฝ่าย วัสสการพราหมณ์จึงกราบทูลทัดทานการยกทัพไปรบกับแคว้นวัชชี ตามอุบายท่ีตน
และพระเจ้าอชาตศัตรูวางไว้ พระเจ้าอชาตศัตรูทรงส่ังให้ลงโทษวัสสการพราหมณ์อย่างหนัก และ
เนรเทศออกไปจากแคว้นมคธ 

วัสสการพราหมณ์มุ่งหน้าไปเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี เพื่อขอเข้ารับราชการ ด้วย 
ความเป็นผู้มีวาทศิลป์ รู้จักใช้เหตุผลโน้มน้าวใจ ท าให้เหล่ากษัตริย์ลิจฉวีทรงหลงเช่ือ รับวัสสการพราหมณ์ 
ไว้ในราชส านักในต าแหน่งอ ามาตย์ท าหน้าท่ีพิจารณาคดีความและถวายพระอักษรเหล่าพระกุมาร 
เมื่อท าหน้าท่ีเต็มความสามารถจนเป็นท่ีไว้วางพระทัยแล้ว วัสสการพราหมณ์จึงด าเนินการตามอุบาย
ท่ีคิดไว้ 

วัสสการพราหมณ์เริ่มสร้างความแคลงใจในหมู่พระกุมาร โดยออกอุบายให้พระกุมาร
ระแวงและเข้าใจผิดว่าพระกุมารพระองค์อื่นน าปมด้อยหรือข้อบกพร่องของตนไปเล่าให้ผู้อื่นทราบท า
ให้เสียช่ือ โดยทูลเชิญพระกุมารแต่ละองค์ไปพบเป็นการส่วนตัว แล้วถามปัญหาธรรมดาท่ัวไป เมื่อ
พระกุมารองค์อื่นซักถามเรื่องราวว่าสนทนาอะไรกับอาจารย์บ้าง แม้พระกุมารองค์นั้นจะตอบตาม
ความจริงก็ไม่มีใครเช่ือถือ ก่อให้เกิดความระแวงและแตกร้าวในบรรดาพระกุมาร เหล่าพระกุมารน า
ความไปกราบทูลพระบิดา ต่างก็ทรงเช่ือถือพระโอรสของพระองค์ ท าให้เกิดความขุ่นเคืองกันท่ัวไปใน
หมู่กษัตริย์ลิจฉวี เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี สามัคคีธรรมในหมู่กษัตริย์ลิจฉวีก็สูญส้ินไป วัสสการพราหมณ์
ทดสอบด้วยการตีกลองนัดประชุม ปรากฏว่าไม่มีกษัตริย์ลิจฉวีพระองค์ใดเข้าร่วมประชุมเลย  
วัสสการพราหมณ์เห็นว่าแผนการของตนเป็นผลส าเร็จ จึงลอบส่งข่าวไปกราบทูลพระเจ้าอชาตศัตรูให้
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ทรงยกทัพมาตีแคว้นวัชชี ชาวเมืองเวสาลีต่างต่ืนตระหนกเมื่อทราบข่าวศึก แต่เหล่ากษัตริย์ลิจฉวีต่าง
ทรงถือทิฐิ ไม่มีผู้ใดคิดวางแผนป้องกันภัย ดังนั้นเมื่อกองทัพของแคว้นมคธมาถึงเมืองเวสาลี จึงยกทัพ
เข้าเมืองได้โดยง่าย ท าให้พระเจ้าอชาตศัตรูสามารถยึดครองแคว้นวัชชีได้เป็นผลส าเร็จ โดยไม่ต้องมี
การสู้รบให้เสียเลือดเนื้อของรี้พลและก าลังรบเลย 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับโยนิโสมนสิการ 

3.1 ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2552 : 669 - 670) ได้กล่าวว่า ความหมายตามรูปศัพท์ 

โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด 
ปัญญา อุบาย วิธีทาง มนสิการ แปลว่า การท าในใจ การคิด ค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมเข้า
เป็นโยนิโสมนสิการ แปลสืบ ๆ กันมาว่า การท าในใจโดยแยบคาย 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549 : 57) กล่าวว่า โยนิโส แปลว่า ถูกต้องแยบ
คาย มนสิการ แปลว่า ท าไว้ในใจหรือการคิด โยนิโสมนสิการ คือการท าไว้ในใจโดยแยบคายหรือ  
การคิดเป็นถูกต้องตามความเป็นจริง 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2541 : 15) กล่าวว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าในใจโดยอุบาย
อันแยบคาย คือ การคิดเป็น รู้จักคิด หรือคิดวิเคราะห์ 

สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2555 : 39) กล่าวว่า โยนิโสมนสิการ มาจากค าว่า โยนิโส กับ 
มนสิการ โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด มนสิการ หมายถึง การกระท าไว้ในใจ การคิดค านึง นึก
ถึง ใส่ใจ พิจารณา โยนิโส หมายถึง เหตุ คือแหล่งเกิด ต้นเค้า ในกรณีท่ีน ามาใช้ในทางการศึกษา คือ 
เหตุ ก าหนดตัวช้ีวัดของเหตุได้ คือ เงื่อนไขจ าเป็น เนื่องจากเหตุเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้ส่ิงหนึ่งเกิดขึ้น 
ส่วน มนสิการ หมายถึงการคิดหรือพิจารณา เป็นกระบวนการท่ีโยงความสัมพันธ์ของสองส่ิง โดยดู
เงื่อนไขจ าเป็นกับส่ิงท่ีตามมา 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดเป็น คิดอย่างมีเหตุผล 
การคิดวิเคราะห์อย่างแยบคาย รู้จักพิจารณาความจริงเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถน า
ความคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  

 
3.2 ลักษณะของโยนิโสมนสิการ 

ทิศนา แขมมณี (2544 : 86) และ ลักขณา สริวัฒน์ (2549 : 183 - 185) กล่าวถึงลักษณะ
ของโยนิโสมนสิการไว้ในท านองเดียวกัน สรุปได้ดังนี้  

1. โยนิโสมนสิการ คือ การคิดเป็น เป็นความสามารถท่ีบุคคลรู้ จักมอง รู้จักพิจารณาส่ิง
ท้ังหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นจากต้นเหตุตลอดทางจนถึงผลสุดท้ายท่ีเกิด
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แยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามสภาวะท่ีเป็นจริง คิดตามความสัมพันธ์ท่ีสืบทอด จากเหตุโดยไม่เอา
ความรู้สึกอุปาทานของตนเองเข้าไปจับหรือเคลือบคลุม บุคคลนั้นจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา 

2. โยนิโสมนสิการ คือ การคิดโดยแยบคาย เป็นองค์ประกอบภายใน มีความเกี่ยวข้องกับ 
การฝึกใช้ความคิดให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างวิเคราะห์ ไม่มองเห็นส่ิงต่าง ๆ อย่าง
ต้ืน ๆ ผิวเผิน เป็นขั้นตอนส าคัญของการสร้างปัญญา ท าใจให้บริสุทธิ์ และเป็นอิสระ ท าให้ทุกคนช่วย
ตนเองได้น าไปสู่ความเป็นอิสระ ไร้ทุกข์ พร้อมด้วยสันติสุขเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม 

3. โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญา แต่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา มีเป้าหมายสูงสุด คือ การดับทุกข์ 
4. โยนิโสมนสิการเป็นส่ิงท่ีหล่อเล้ียงสติท่ียังไม่เกิด ได้เกิด ช่วยให้สติท่ีเกิดแล้วต่อเนื่องต่อไป     

ซึ่งสติเป็นองค์ธรรมท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต และต้องใช้ในการท างานทุกอย่าง 
5. กลไกลการท างานของโยนิโสมนสิการในกระบวนการคิด เมื่อบุคคลรับรู้ ส่ิงใดก็ตาม 

ความคิดก็จะพุ่งเข้าไปสู่ความชอบหรือไม่ชอบทันที นั่นคือส่ิงปรุงแต่งเนื่องจากบุคคลมีประสบการณ์
มาก่อน โดยเรียกส่ิงท่ีปรุงแต่งนั้นว่า อวิชชา ในขณะเดียวกันโยนิโสมนสิการก็จะเข้าไปสกัดกั้น
ความคิดนั้นแล้วเป็นตัวน าเอาเข้ากระบวนการคิดบริสุทธิ์ ท่ีจะพิจารณาตามสภาวะเหตุปัจจัยเป็น
ล าดับไม่สับสน มีเหตุผลและเกิดผลได้ ท าให้คนเป็นนายแห่งความคิดไม่ใช่ทาส และสามารถควบคุม
ความคิดน ามาใช้แก้ปัญหาได้ ซึ่งกลไกการท างานของโยนิโสมนสิการในกระบวนการคิด ยังแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรโตโฆสะกับโยนิโสมนสิการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 โยนิโสมนสิการจะท างาน 2 ขั้นตอน คือ 1) รับรู้อารมณ์หรือประสบการณ์จาก    
ภายนอก การรับรู้ด้วยโยนิโสมนสิการจะเป็นการรับรู้อย่างถูกต้อง 2) มีการคิดค้นพิจารณาอารมณ์
หรือเรื่องราวท่ีเก็บเข้ามา เป็นการพิจารณาข้อมูลด้วยสติ ซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต
และท ากิจกรรมต่าง ๆ 

5.2 กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะท่ีดี) และโยนิโสมนสิการ เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างบุคคล
กับโลก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก โดยกัลยาณมิตรจะเช่ือมให้บุคคลติดต่อกับโลกทางสังคมอย่าง
ถูกต้อง และโยนิโสมนสิการเช่ือมต่อบุคคลกับโลกทางจิตใจของตัวเองอย่างถูกต้อง  

6. คนปกติสามารถใช้โยนิโสมนสิการง่าย ๆ ได้ โดยการพยายามควบคุมการแสดงความคิดให้
อยู่ในแนวทางท่ีดีงามตามทางท่ีเคยได้รับการอบรมส่ังสอนจากกัลยาณมิตรมาก่อนหน้าแล้ว และเมื่อ
พิจารณาเห็นข้อเท็จจริง และได้รู้ว่าค าแนะน าส่ังสอนนั้นถูกต้องดีงาม มีประโยชน์ก็ยิ่งมีความมั่นใจ 
และเกิดศรัทธาขึ้นมาเอง เกิดการประสานกันระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในกลายเป็น
ความหมายของตนเอง เป็นท่ีพึ่งแห่งตนได้ ดังนั้น ในการสอนเพื่อสร้างศรัทธาจะต้องมีความพยายาม
ให้เด็กได้รับรู้ผลและเกิดความตระหนักในผลของการกระท าความดีงาม ต้องเร้าใจเพื่อให้เกิด  
การเสริมแรงภายใน 
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กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่า ลักษณะของโยนิโสมนสิการ เป็นลักษณะของการคิด ท่ีเรียกว่า คิด
เป็น คิดโดยแยบคาย มีลักษณะท่ีเด่นชัดในแง่ของการมองส่ิงต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว
อย่างตรงไปตรงมาตามสภาพความเป็นจริง รวมท้ังหล่อเล้ียงให้มีสติไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของรักโลภ 
โกรธ หลง หรือ ความยึดมั่นถือมั่นแบบเข้าข้างตนเอง และการมองหรือพิจารณาตามสภาพความเป็น
จริง จะท าให้ ผู้ฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีการกระท าท่ีถูกต้อง คิดถูกวิธี คิดเป็นขั้นตอน คิดมี
เหตุผล และคิดให้ก่อประโยชน์ ท้ังนี้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรช่วยสนับสนุน จนสามารถพึ่งตนเอง และ
เป็นกัลยาณมิตรหรือ  เป็นท่ีพึ่งให้กับบุคคลอื่นได้ 

 
3.3 ลักษณะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 

โยนิโสมนสิการ คือ การใช้ความคิดถูกวิธี การท าในใจโดยแยบคาย มองส่ิงท้ังหลายด้วย
ความคิด พิจารณาแยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาท่ีคิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี คัมภีร์อรรถ
กถาและฎีกาได้ไขความโดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ ๆ ดังต่อไปนี้ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551 : 29 - 33) (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2541 : 24 - 28)   

1. อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 
หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ท าให้หยั่งรู้สภาวะลักษณะและ
สามัญลักษณะของส่ิงท้ังหลาย 

2. ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ จัดล าดับได้
หรือมีล าดับ มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผล  
เป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน รวมทั้งความสามารถท่ีจะนึกคิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง 

3. การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล 
หมายถึงการคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให้เข้าใจถึงต้น
เค้าหรือแหล่งท่ีมาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามล าดับ 

4. อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือ ใช้ความคิดให้เกิดผลท่ีพึงประสงค์ หรือคิด
อย่างมีเป้าหมาย หมายถึง การคิดการพิจารณาท่ีท าให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร 
การรู้จักคิดในทางท่ีท าให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาท่ีท าให้มีสติ หรือท าให้จิตใจ
เข้มแข็งมั่นคง เป็นต้น  

โยนิโสมนสิการท่ีเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ๆ อาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้ง 4 ข้อ หรือเกือบครบท้ังหมด
ก็ได้โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นปัจจัยช่วยให้เกิดปัญญา ซึ่งท างานเช่ือมต่ออยู่ระหว่างสติกับ
ปัญญา เป็นตัวน าทางหรือเดินกระแสความคิดในลักษณะท่ีจะท าให้ปัญญาได้ท างานและท างานได้ผล           
โยนิโสมนสิการกินความกว้างครอบคลุมต้ังแต่การคิดนึกในแนวทางศีลธรรมซึ่งไม่ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้ง
ไปจนถึงการคิดแยกแยะองค์ประกอบ และสืบสาวหาเหตุปัจจัยท่ีต้องใช้ปัญญาละเอียดประณีต 
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ทิศนา แขมมณี (2544 : 86) ลักขณา สริวัฒน์ (2549 : 183 - 185) และ สมประสงค์ น่วม
บุญลือ (2555 : 40 - 41) ได้กล่าวในท านองเดียวกันถึงลักษณะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการว่า 
ประกอบด้วย  4 ลักษณะ คือ ได้อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการว่ามีวิธีคิดโดยสรุปได้เป็น  
4 แบบ ดังนี้ 

1. อุบายมนสิการ คือ คิดถูกวิธี เป็นการคิดอย่างเข้าถึงความจริงหรือจุดหมาย ต้อง
อาศัยวิธีการ   อันสอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา การศึกษาต้องสอนให้คนมีวิธีคิด วิธีวิจัยและใช้วิธีการนั้น
อย่างถูกต้องว่องไว เช่น การท าวิจัยต้องมีระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม หากใช้วิธีวิจัยผิดก็จะไม่ได้ 
ความจริงในเรื่องนั้น  

2. ปถมนสิการ คือ คิดมีระเบียบ เป็นการคิดอย่างมีล าดับขั้น ด าเนินตามขั้นตอน
ของวิธีการนั้น ๆ ไม่มีการลัดขั้นตอน หรือด่วนสรุปเกินข้อมูลท่ีได้มา การศึกษาต้องสอนให้คนคิดและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นธรรม มีระเบียบ ไม่กระโดดไป กระโดดมา และคิดอย่างมีเป้าหมาย  

3. การณมนสิการ คือ คิดมีเหตุผล เป็นการคิดท่ีพิจารณาจากเหตุโยงไปหาผล และ
การคิดจากผลสาวกลับไปหาเหตุ ให้รู้จักเช่ือมโยงว่าเหตุนั้นน าไปสู่ผลอะไร หรือผลนั้นมาจากเหตุ
อะไร คิดสืบค้นถึงความสัมพันธ์สืบเนื่องกัน การคิดแบบนี้จะท าให้รู้เท่าทันเหตุการณ์  

4. อุปปาทกมนสิการ คือ คิดเป็นกุศล เป็นการคิดแง่สร้างสรรค์ คือ คิดให้มี
ความหวัง คิดอย่างมีเป้าหมาย คิดให้เกิดผล ไม่ใช่คิดเรื่อยเป่ือย และได้ก าลังใจในการท างาน เป็น  
การคิดมุ่งให้เกิดประโยชน์ ไม่คิดเล่ือนลอย เมื่อเห็นหรือได้ยินอะไรก็เก็บมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
คิดเพื่อค้นหาแก่นสารสาระ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย ต้องรู้จักกรองเอาส่วนท่ีเป็นประโยชน์
และเหมาะสมกับเรา 

จากลักษณะของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ คือ การคิดโดยถือหลักความจริง ความถูกต้อง จากการดูเหตุและผลท่ีจะ
เกิดขึ้น ซึ่งโยนิโสมนสิการท่ีเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ๆ อาจมีลักษณะครบทีเดียวท้ัง 4 ข้อ หรือเกือบครบ
ท้ังหมดก็ได้เป็นการคิดท่ีมีลักษณะการคิดท่ีส าคัญ คือ 1) การคิดอย่างถูกวิธี 2) การคิดเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องเป็นล าดับ 3) การคิดอย่างมีเหตุผล และ 4) การคิดมุ่งให้ก่อประโยชน์   

 
3.4 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2552 : 675 - 724) ได้ประมวลวิธี คิดแบบโยนิโส
มนสิการว่า คือ การน าเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ หรือโยนิโสมนสิการท่ีเป็นภาคปฏิบัติการ 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีหลักการ 2 แบบ คือ โยนิโสมนสิการแบบท่ีต้องใช้การปฏิบัติการจนถึง
ท่ีสุด และโยนิโสมนสิการแบบปฏิบัติการระดับต้น ๆ หรือแค่มุ่งเตรียมพื้นฐานหรือพัฒนาตนเองใน
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ด้านคุณธรรมให้เป็นผู้พร้อมส าหรับการปฏิบั ติขั้นสูงขึ้นไป วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีค้นพบใน
พระไตรปิฎกมี 10 วิธี ดังนี้ 

1. วิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุ (วิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท) เป็น
วิธีคิดด้วยการค้นหาสาเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา คือ การมองย้อนกลับไป            
หรือเช่ือมโยงสัมพันธ์ มีส่ิงนั้น จึงมีส่ิงนี้ มีอย่างนี้จึงเป็นอย่างนั้น การมองย้อนกลับไปนั้นหาต้นตอ
สาเหตุ  มีแนวปฏิบัติ 2 แนว คือ 

1.1 คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ ส่ิงท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิด “เมื่อมีส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงมี เพราะ
ส่ิงนี้เกิดขึ้น ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อส่ิงนี้ไม่มี ส่ิงนี้จึงไม่มี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ” 

1.2 คิดแบบสอบสวนหรือต้ังค าถาม เช่น “อุปาทานมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย 
อุปาทานมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย, ตัณหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย, 
เวทนาเพราะ มีอะไรเป็นปัจจัย” 

2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบนี้มิใช่เพียงแต่จ าแนกแจกแจงแยกแยะไป
อย่างเดียวเท่านั้น แต่มีการจัดหมวดหมู่ไปพร้อมกันเป็นการจ าแนกอย่างมีหลักเกณฑ์ ถ้าจะเรียกอย่าง
สมัยใหม่ คือ วิธีคิดแบบวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกสภาวะ หรือภาพรวมท่ีปรากฏอยู่แล้วใช้หลัก
พื้นฐาน เช่น การแยกนามธรรมและรูปธรรม มาแยกแยะส่วนประกอบและจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน 

3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันความเป็นไปตามธรรมชาติและความเป็น
ธรรมดาของสภาวะท้ังหลาย วิธีคิดดังกล่าวนี้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้มีสาระความรู้ในหลักการของ
ธรรมชาติ รู้ความเป็นไปของเหตุและปัจจัยต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถคิดสรุปความเป็นไปของ
สภาวะเหล่านั้นว่ามันมีเหตุให้เกิดขึ้นเปล่ียนแปลงและสลายไป ได้ตระหนักถึงความจริงท่ีเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดาซึ่งสามารถแบ่งวิธีคิดแบบสามัญลักษณ์นี้เป็น 2 ข้ัน คือ 

ขั้นที่หนึ่ง  การคิดอย่างรู้เท่าทันและยอมรับความจริง 
ขั้นที่สอง  การปฏิบัติต่อส่ิงท้ังหลายโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของ

ธรรมชาติเป็นการปฏิบัติด้วยปัญญา ด้วยความรู้เท่าทัน แก้ไขตรง
เหตุและปัจจัยด้วยสติสัมปชัญญะ คือก าหนดรู้ เมื่อคิดเช่นนี้ได้
บุคคลก็จะมีอิสระ ไม่ถูกบีบค้ัน หลงจมอยู่ในความทุกข์ 

4. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแก้ปัญหา เป็นวิธีคิดท่ีต่อเนื่องจากวิธีคิดแบบรู้เท่าทัน
ธรรมดา คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งทุกข์ เล็งเห็นชัดเจนว่าจะแก้อย่างไร จะได้ไม่ต้องเดาสุ่มว่าจะ
แก้อย่างไร จากนั้นวางแผนการและวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป วิธีคิดแบบนี้มีหลักการส าคัญ คือ  
การเริ่มต้นจากปัญหา หรือทุกข์โดยก าหนดรู้ ท าความเข้าใจปัญหา หรือความทุกข์ให้ชัดเจนแล้วสืบ
ค้นหาสาเหตุ เพื่อเตรียมแก้ไขพร้อมกัน และก าหนดเป้าหมายของตนให้ชัดเจนว่าคืออะไรจะเป็นไปได้
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หรือไม่ จะเป็นไปได้อย่างไร แล้วคิดวางวิธีปฏิบั ติท่ีจะก าจัดสาเหตุของปัญหาวิธีคิดแบบอริยสัจมี
ลักษณะท่ัวไป 2 ประการ คือ 

4.1 เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุ 
แล้วแก้ไขท่ีต้นเหตุ จัดเป็น 2 คู่ 

คู่ท่ี 1  : ทุกข์เป็นผล เป็นตัวปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีประสบซึ่งไม่ต้องการ 
: สมุทัยเป็นเหตุ เป็นท่ีมาของปัญหา เป็นจุดท่ีจะต้องจ ากัดหรือแก้ไข 

     จึงจะพ้นจากปัญหาได้ 
คู่ท่ี 2  : นิโรธเป็นผล เป็นภาวะส้ินปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง 

: มรรคเป็นเหตุ เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติท่ีต้องกระท าในการแก้ไข 
   สาเหตุเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย คือ ภาวะส้ินปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์ 

4.2 เป็นวิธีคิดท่ีตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อส่ิงท่ีจะต้องท าต้องปฏิบัติ 
ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิต ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องท่ีฟุ้งเฟ้อ ท่ีคิดเพื่อสนองตัณหามานะทิฏฐิ          
ซึ่งไม่อาจน ามาใช้ปฏิบัติ ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ การคิดพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรม
(หลักการ) กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) ค าว่าธรรม คือ หลักความจริง หลักความดีงาม หลักปฏิบัติ 
หลักการน าไปใช้ปฏิบัติ และหลักค าสอน ส่วนอรรถนั้นแปลว่า ความหมาย ความมุ่งหมาย หรือสาระ
ท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติได้ผลตามท่ีมุ่งหมายนั้น 

6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดท่ีมองให้ครบท้ังข้อดี ข้อเสีย และทางแก้ไขทางออก 
หรือคิดแบบจุดอ่อนคืออะไร จุดแข็งคืออะไร และเพื่อปฏิบัติส่ิงนั้น ๆ ได้พอเหมาะ การคิดแบบนี้ต้อง
ได้มีการมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีเป็นจริงทุกแง่ทุกด้าน การคิดแบบนี้มีลักษณะท่ีพึงย้ ามี 2 ประการ คือ 

6.1 การท่ีจะเช่ือว่ามองเห็นตามเป็นจริงนั้น จะต้องมองเห็นท้ังด้านดี ด้านเสียหรือ
ท้ังคุณและโทษของส่ิงนั้น 

6.2 เมื่อจะแก้ปัญหาหรือลงมือปฏิบัติ จะต้องมองเห็นจุดหมายและทางออก
นอกเหนือจากการรู้ คุณและโทษของส่ิงนั้นด้วย การคิดหาทางออกท่ีดีท่ี สุดไปพร้อม ๆ กับ 
การพิจารณาผลดีผลเสีย จะท้าให้บุคคลสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์และปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น 

7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม เป็นการคิดถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีสนองความ
ต้องการของชีวิตโดยตรง หรือเป็นเพียงประโยชน์ท่ีพอกเสริมโดยมีตัณหาเป็นเครื่องวัด วิธีคิดแบบนี้
เป็นการพิจารณาอย่างใช้ปัญญาไตร่ตรอง ให้มนุษย์รู้จักเลือกเสพคุณค่าแท้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตท่ี
แท้จริง และเกื้อกูลความเจริญในกุศลธรรม ซึ่งต่างจากคุณค่าเทียมอันน าไปสู่อกุศลธรรม ความโลภมัว
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เมา ริษยา มานะ ทิฎฐิ เบียดเบียนกัน และการท่ีจะวิเคราะห์คุณค่าได้ ก าหนดหน้าท่ีการใช้งานได้เมื่อ
ก าหนดได้แล้ว ต้องมาระดมสมองว่ามีอะไรทดแทนได้บ้าง 

8. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดในแนวสะกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลา
ตัณหา หลักการท่ัวไปของวิธีคิดนี้ คือ เหตุการณ์อย่างเดียวกัน แต่บุคคลท่ีประสบหรือรับรู้ต่างกันอาจ
มองเห็นและคิดนึกปรุงแต่งไปคนละอย่างสุดแต่โครงสร้าง ความเคยชินต่างๆท่ีเป็นเครื่องปรุงแต่งของ
จิตท่ีผู้นั้นได้ส่ังสมไว้ ส่ิงหรือเหตุการณ์เดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นในทางดีงามเป็นกุศล แต่อีกคนหนึ่ง
มองเห็นในทางไม่ดีแม้คนเดียวกันในเวลาและอารมณ์ต่างกัน ก็อาจมองเห็นส่ิงเดียวกันนั้นแตกต่างกัน
ไป ดังนั้นวิธีการท่ีชักน าความคิดให้เดินไปในทางท่ีดีงามและเป็นประโยชน์ เรียกว่า เป็นวิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรมเป็นโยนิโสมนสิการ เป็นการคิดท่ีถูกวิธี 

9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือวิธีคิดแบบมีปัจจุบันเป็นอารมณ์ หมายถึง การใช้
ความคิดและเนื้อหาของความคิดท่ีสติระลึกรู้ก าหนดอยู่ เป็นการคิดในแนวทางของความรู้หรือคิดด้วย
อ านาจของปัญญา สามารถฝึกอบรมจิตให้เกี่ยวข้องรับรู้ในภารกิจท่ีก าลังกระท าอยู่ในปัจจุบันแม้หาก
จิตเกิดหลุดลอยไปยังเรื่องท่ีเกิดข้ึนและผ่านไปแล้ว (อดีต) หรือฟุ้งซ่านไปยังส่ิงท่ียังไม่เกิด (อนาคต) ก็
สามารถใช้สติเหนี่ยวรั้ง เพ่ง และโยงมาสู่ภาระหน้าท่ีท่ีก าลังกระท าอยู่ในปัจจุบันได้การคิดเฉพาะ
ภาระท่ีเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นเป็นการคิดท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์อดีต โดยใช้สติปัญญาและคิด
ตระเตรียมวางแผนกิจการไว้ล่วงหน้าอย่างเช่ือมโยงกับหน้าท่ีในปัจจุบันด้วยวิธีคิดแบบนี้จึงมีประโยชน์
อย่างยิ่ง 

10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท เป็นวิธีคิดท่ีเช่ือมโยงกับการพูด วิภัชชวาทมาจากค าว่า วิภัชช 
(แยกแยะ จ าแนก วิเคราะห์) วาท (การพูด การแสดงค าสอน) ซึ่งในพระพุทธศาสนานั้น วาทะเป็น
ไวพจน์ของ ค าว่า ทิฏฐิ ทิฐิ (ความคิดเห็น) ด้วยลักษณะส าคัญของความคิดและการพูดแบบนี้ คือ 
การมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้ เห็น แต่ละแง่แต่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้าน   
โดยจ าแนกแนวคิดวิธีคิดแบบวิภัชชวาทในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

10.1 จ าแนกโดยแง่ด้านของความจริง คือ จ าแนกและอธิบายตามความจริง ทีละแง่
ทีละด้าน ท้ังข้อดีข้อเสีย จนครบทุกแง่ทุกด้าน ว่าดีและเสียอย่างไรตามความเป็นจริง แล้วประมวลกัน
เข้าโดยครบถ้วน สามารถสรุปลักษณะและองค์ประกอบได้ 

10.2 จ าแนกโดยส่วนประกอบ คือ คิดแยกแยะองค์ประกอบย่อย ๆ ของส่ิงนั้น 
10.3 จ าแนกโดยล าดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามล้าดับความสืบทอด

แห่งเหตุปัจจัย ซอยออกไปเป็นแต่ละขณะ ๆ ให้มองเห็นตัวเหตุปัจจัยท่ีแท้จริง ไม่ถูกลวงให้จับเหตุ
ปัจจัยสับสน การคิดแบบนี้เป็นด้านหนึ่งของการคิดจ าแนกโดยส่วนประกอบ และการคิดจ าแนกตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 
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10.4 จ าแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย คือ สืบสาวสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
สัมพันธ์สืบทอดกันมาของส่ิงหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

10.5 จ าแนกโดยเงื่อนไข คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไข 
ประกอบด้วย  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2552 : 726-727) ได้กล่าวเกี่ยวกับวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการว่ามีหลักการวิธีคิดซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญา (พัฒนาปัญญาบริสุทธิ์) มุ่งให้เกิดการรู้แจ้งตามสภาวะ
เป็นการขจัดอวิชชาเป็นฝ่ายวิปัสสนา มีลักษณะเป็นการส่องสว่างท าลายความมืด หรือช าระล้างส่ิง
สกปรกให้ผลไม่จ ากัดกาล หรือเด็ดขาด น าไปสู่โลกุตรสัมมาทิฏฐิ 

2. โยนิโสมนสิการแบบสร้างเสริมสุขภาพจิต มุ่งปลุกเร้ากุศลธรรมอื่น ๆ เป็นการสกัดหรือ 
ข่มตัณหาเป็นฝ่ายสมถะ มีลักษณะเป็นการเสริมสร้างพลังหรือปริมาณฝ่ายดีขึ้นมาข่มทับ หรือบังฝ่าย
ช่ัวไว้ ให้ผลขึ้นกับกาล ช่ัวคราว เป็นเครื่องตระเตรียมหนุนเสริมความพร้อมและสร้างนิสัยน าไปสู่  
โลกิยสัมมาทิฏฐิ 

จากวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีกล่าวมาข้างต้น วิธีคิดท้ัง 10 วิธีนี้ ต่างอิงอาศัยกัน รับกัน        
และสัมพันธ์กัน การเผชิญสถานการณ์ของชีวิตและการแก้ปัญหา ต้องบูรณาการความคิดเหล่านี้ รู้จัก
เลือกรูปแบบวิธีคิดมาผสมผสานกลมกลืนกัน เพื่อน าไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกับ
ความจริงในทางสายกลาง 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท้ัง 10 วิธีข้างต้น สามารถน ามาสรุปเป็นตารางจ าแนกวิธีคิด          
และแนวทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการได้ (อาลัย พรหมชนะ, 2541 : 35-38, อ้างถึงใน                
เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ, 2553 : 58-60) ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 จ าแนกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดที่บ่งชี้ 
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย - การค้นหาสาเหตุ 

- หาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา 
- คิดแบบสืบสวนหรือตั้งค าถาม 

2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ - จ าแนก, แจกแจง, แยกแยะ, จัดประเภทหมวดหมู่,   
  วิเคราะห์ 
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ตารางท่ี 4 จ าแนกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดที่บ่งชี้ 

3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ - การคิดอย่างเท่าทัน และยอมรับความจริง 
- การปฏิบัติต่อส่ิงท้ังหลายโดยสอดคล้องกับความจริง 
  ของธรรมชาติ 
- แก้ไปตรงเหตุและปัจจัยด้วยสติ 

4. วิธีคิดแบบอริยสัจ - คิดตามเหตุและผล 
- คิดผลไปหาเหตุ 
- คิดตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา 
- การแก้ปัญหาของชีวิต 

5. วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ การคิดพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับ
อรรถ (หลักการ - ความมุ่งหมาย) 
- ทางธรรมประกอบด้วย หลักความจริง, หลักความดีงาม,  
  หลักปฏิบัติ 
- หลักการน าไปใช้ปฏิบัติทางอรรถ ได้แก่ ความรู้ความ 
  เข้าใจ, ตระหนักในจุดหมาย, ขอบเขตแห่งคุณค่าของ 
  หลักธรรม, การฝึกหัดอบรมตน 

6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก - มีการมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีเป็นจริงทุกแง่มุม ทุกด้าน 
- มองท้ังแง่ดี แง่เสีย คุณและโทษ 
- หาทางออกเพื่อแก้ปัญหา 

7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม  
 

- การพิจารณาโดยใช้ปัญญาไตรตรอง 
- การรู้จักเลือกเสพคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิต 
- การรู้จักแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 

8. วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม - การสกัดกั้น บรรเทา และขัดเกลาตัณหา 
- เหตุการณ์เดียวกันแต่มองเห็นนึกคิดปรุงแต่งคนละอย่าง (ดี ไม่ดี) 
- ชักน าความคิดให้เดินไปในทางท่ีดี และเป็นประโยชน์ 
- คิดถูกวิธีเกิดกุศลธรรม 
- การคิดต่ืนตัว เร้าใจ ไม่ประมาท มีสติ รู้ส านึก รู้เท่าทัน 
  ตามความเป็นจริง 
- คิดปรุงแต่งเพิ่มเติมในทางท่ีดีงาม 
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ตารางท่ี 4 จ าแนกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 
 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดที่บ่งชี้ 
8. วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม - การสกัดกั้น บรรเทา และขัดเกลาตัณหา 

- เหตุการณ์เดียวกันแต่มองเห็นนึกคิดปรุงแต่งคนละอย่าง   
  (ดี ไม่ดี) 
- ชักน าความคิดให้เดินไปในทางท่ีดี และเป็นประโยชน์ 
- คิดถูกวิธีเกิดกุศลธรรม 
- การคิดต่ืนตัว เร้าใจ ไม่ประมาท มีสติ รู้ส านึก รู้เท่าทัน 
  ตามความเป็นจริง 
- คิดปรุงแต่งเพิ่มเติมในทางท่ีดีงาม 

9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน - การใช้ความคิดและเนื้อหาของความคิดท่ีสติระลึกรู้ 
  ก าหนดอยู่ 
- ฝึกอบรมจิตใจให้เกี่ยวข้องรับรู้ในภารกิจท่ีก าลังกระท าอยู่ 
  ในปัจจุบัน 
- การบังคับจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์และตัณหา 
- การไม่หวั่นไหวไปตามอ านาจกิเลส 
- การวิเคราะห์อดีตโดยใช้สติปัญญา คิดตระเตรียม 
  วางแผนกิจการไว้ล่วงหน้า เช่ือมโยงกับหน้าท่ีในปัจจุบัน 

10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท - การเช่ือมโยงวิธีคิดกับการพูด 
- การมอง การแสดงความจริงโดยแยกแยะให้เห็นแต่ละแง่ 
  แต่ละด้านทุกแง่ทุกมุม 
- แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามล าดับ 
- การซอยออกไปเป็นแต่ละขณะให้มองเห็นตัวเหตุปัจจัย 
  ท่ีแท้จริง 
- การรู้จักแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 
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3.5 การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2530 : 97-103) ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างศรัทธา และ

โยนิโสมนสิการมาสร้างเป็นหลักการ และขั้นตอนการสอนตามแนวพุทธวิธี โดยเรียกหลักการและ
ขั้นตอนการสอนดังกล่าวว่า การสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ มีวิธีการ ดังนี้ 

หลักการ 
ครูเป็นบุคคลส าคัญท่ีสามารถจัดสภาพแวดล้อม สร้างแรงจูงใจ และมีวิธีการสอนให้ศิษย์เกิด

ศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ และได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคาย น าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง การสอน
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการนี้ ใช้สอนได้ทุกระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ครูเป็นกัลยาณมิตร
ต่อศิษย์ครูและศิษย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ศิษย์ได้มีโอกาสคิดแสดงออก และปฏิบัติอย่างถูกวิธีจน
สามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
ขั้นตอนการสอน 
1. ขั้นน า การสร้างเจตคติท่ีดีต่อครู วิธีการเรียน และบทเรียน  

1.1 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม  
   1.1.1 เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน  
    1.1.2 เหมาะสมกับวัยและภูมิหลังของผู้เรียน  

1.1.3 เหมาะกับวิธีการเรียนการสอน เหมาะสมกับบทเรียนท่ีสอน 
1.2 บุคลิกภาพของครูและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ 
การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับศิษย์ ครู ต้องปฏิบัติตัวเป็นกัลยาณมิตร 

กับศิษย์ คือ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี สะอาด แจ่มใส ส ารวม น่าเช่ือถือศรัทธา มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นใจ
ในตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรมมีความรู้ และวิธีการสอนท่ีเหมาะสม 

1.3 การเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ  
มีการใช้ส่ือการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ เร้า

ความสนใจให้อยากเรียนรู้ เช่น การเล่นเกม การจัดป้ายนิเทศ สถานการณ์จ าลองบทบาทสมมติ กรณี
ตัวอย่าง เป็นต้น ตลอดจนต้องมีวิธีการตรวจสอบความคิด และความสามารถของนักเรียนก่อนสอน 
พร้อมท้ังแสดงผลการตรวจสอบความรู้ความสามารถให้เร็วท่ีสุดเพื่อเป็นการเสริมแรง ให้เกิด 
ความมานะพากเพียร ฝึกหัดอบรมตน 
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2. ขั้นสอน 
2.1 ครูเสนอปัญหาท่ีเป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่อง ประเด็น

ส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
2.2 ครูแนะน าแหล่งวิทยาการ และแหล่งข้อมูล 
2.3 นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะท่ี

เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางสังคม 
2.4 จัดกิจกรรมท่ีเร้าให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิธีต่าง ๆ และลงมือค้นคว้า คิดวิเคราะห์

และสรุปความคิด อาจใช้ค าถามอย่างเหมาะสมเพื่อเร้าให้เกิดความคิดแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ เช่น 
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ คิดแบบสามัญลักษณ์ คิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ คิดแบบคุณโทษและทางออก คิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
คิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน คิดแบบวิภัชชวาท 

2.5 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกการสรุปประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบ
ประเมินค่าโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือกและทางออกใน  
การแก้ปัญหา 

2.6 ผู้เรียนด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 
2.7 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์ผลการเลือกตามท่ีได้ตัดสินใจให้ประจักษ์จริง 

3. ขั้นสรุป 
3.1 ครูและนักเรียนสังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้ปฏิบัติถูกต้อง  
3.2 ครูและศิษย์อภิปรายและสอบถามข้อสงสัย  
3.3 ครูและศิษย์สรุปบทเรียน 
3.4 การวัดและประเมินผล  

สังเวียน จรเกษ (2555 : 66-70) ได้น ารูปแบบการสอนโดยการสร้างศรัทธา และโยนิโส
มนสิการ ของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530) มาประยุกต์ใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้คิดเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยยกประเด็นหรือสถานการณ์กรณีศึกษา ในการแสดง
ความคิด การแก้ปัญหา โดยมีข้ันตอนดังนี้   

ขั้นที่ 1 ข้ันก าหนดปัญหา คือ การให้ผู้เรียนระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไข โดยใช้วิธีคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจัย คือ คิดพิจารณาให้รู้จักสภาวะท่ีแท้จริง หรือพิจารณาปัญหาด้วยการ ค้นหาเหตุและ
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา ท าให้เข้าใจความพรั่งพร้อมและการดับสูญของส่ิงท้ังหลายตาม
เหตุปัจจัย  
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ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปัญหา คือ การให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและต้ังสมมติฐาน โดย
ใช้วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คือ คิดวิเคราะห์โดยพิจารณาแยกแยะหรือกระจายเนื้อหาให้รู้จัก
จากสภาวะท่ีเป็นจริงท่ีทาให้เกิดเป็นตัวตน ซึ่งไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริงของส่ิงท้ังหลาย  

ขั้นที่ 3 ขั้นเก็บข้อมูลวิเคราะห์ คือ การให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีคิดแบบ
อริยสัจ หรือคิดแบบแก้ปัญหา คือ คิดท าความเข้าใจกับปัญหาหรือความทุกข์ท่ีประสบกับตนเองแล้ว
สืบค้นสาเหตุวางแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้อย่างมั่นคง 

ขั้นที่ 4 ข้ันสรุปผล คือ การน าข้อมูลมาสรุปผลจากกิจกรรม โดยใช้วิธีคิดแบบวิภัชชวาท คือ 
คิดและแสดงออกเป็นค าพูดท่ีผ่านการวิเคราะห์แจกแจงความเป็นจริงครบทุกด้าน โดยไม่ยึดถือเอา
ความส าคัญเพียงส่วนเดียวมาตีคลุมไปท้ังหมด ท าให้ไตร่ตรองและเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรง
ตามความเหมาะสม 

จากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างศรัทธา และโยนิโส
มนสิการท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้พิจารณาและออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการ
สอนโดยสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ ของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530 : 97-103) เนื่องจากเป็น
รูปแบบการสอนท่ีมีระบบ รวมท้ังมีข้ันตอนและรายละเอียดในการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน จึงเหมาะสม
และสามารถน ามาใช้ในงานวิจัยได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ข้ันน า (สร้างศรัทธา)  
1.1 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม  

ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ไม่มี
การขู่บังคับ ท าให้นักเรียนสบายใจ เน้นการฝึกให้นักเรียนมีสติอยู่เสมอว่าก าลังท าอะไร พูดอะไร  
คิดอะไร  

1.2 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน   
ครูต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิบัติตัวเป็นกัลยาณมิตรของ

นักเรียน มีบุคลิกภาพ น่าเช่ือถือ สะอาด แจ่มใส ส ารวม และมีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้  
มีคุณธรรม มีความเมตตาเอื้ออาทร เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครู ท าให้เกิดความรู้สึกสบายใจท่ีจะ
เข้าพบ หรือปรึกษา ตลอดจนส่ังสอนนักเรียนด้วยความรัก และเป็นท่ีพึ่งของนักเรียนได้ 

1.3 การน าเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ  
ครูต้องใช้ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรม รางวัล การให้ค าชมเชย เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

เร้าความสนใจให้อยากเรียนรู้ ท้ังนี้ต้องมีวิธีการตรวจสอบความคิด และความสามารถของนักเรียน
ก่อนสอน พร้อมท้ังแสดงผลการตรวจสอบความรู้ความสามารถให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการเสริมแรง  
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2. ข้ันสอน  
2.1 การเสนอปัญหาสาระส าคัญของบทเรียน  

ครูน าเสนอปัญหาท่ีเป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือน าเสนอหัวข้อเรื่องประเด็น
ส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  

2.2 การแนะน าแหล่งข้อมูล  
ครูต้องคอยแนะน าถึงแหล่งวิทยาการ และแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน

ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย  
2.3 การฝึกรวบรวมข้อมูล  

ครูคอยกระตุ้นและฝึกให้นักเรียนได้รวบรวมข้อมูล  หลักการ  ความรู้  และ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

2.4 การฝึกคิดตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดตามวิธีการคิดแบบ 

โยนิโสมนสิการ โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือค้นคว้า และแลกเปล่ียนความคิดระหว่างกัน 
  2.5 การน าเสนอผลการคิด  

ครูให้นักเรียนร่วมกันน าเสนอผลการอภิปราย และร่วมกันสรุปความคิดท่ีได้จาก 
การใช้วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

3. ข้ันสรุป  
3.1 การร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน  

ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูล ความรู้ ท่ีได้รับจากบทเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนมีการซักถามข้อสงสัยและสรุปผลการปฏิบัติ  

3.2 การวัดและประเมินผล  
ครูด าเนินการวัดและประเมินผล จากการสังเกตการตอบค าถาม จากพฤติกรรมกลุ่ม 

การอภิปรายเหตุผล และการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ โดยการประเมินท่ีหลากหลายแบบ
กัลยาณมิตร 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 

ปัญญา อ.โพธิ์ทอง (2552 : 81-88) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ปีการศึกษา 2552  
โรงเรียนสายธรรมขันธ์ จังหวัดราชบุรี จ านวน 45 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการ 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
สอนแบบโยนิโสมนสิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลการเรียนรู้หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อยู่ในระดับสูง  2) ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยู่ในระดับสูง และ 3) ความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ (2553 : 86-92) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ  2) เปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ  3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2553 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จังหวัดลพบุรี จ านวน 46 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2) 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) แบบทดสอบวัดการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ และ  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผล
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  2) การคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ แตกต่างกันมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  3) ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ อยู่ในระดับมาก 

เพ็ญพิชชา มั่นคง (2554 : 105-112) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง 
พลเมืองดีของสังคมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 
จังหวัดนครปฐมเขต จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิการ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีของสังคม 3) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีของ
สังคม ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้นตามแนวโยนิโสมนสิการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
อยู่ในระดับสูง และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ โดย
ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 

สังเวียน จรเกษ (2555 : 92-97) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิชาพระพุทธศาสนา 2) 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการในพัฒนาการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนร้อยละ 80 ให้มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) พัฒนาทักษะการคิดแบบ
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วิเคราะห์โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนร้อยละ 80 ให้มีคะแนน
เฉล่ียผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 31 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2) 
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกการสัมภาษณ์
นักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร และ  3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิชาพระพุทธศาสนา สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ส่ิงท่ีเรียนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  และสามารถน าความรู้ ท่ี ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่ามี
จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 80.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ นักเรียนร้อย
ละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 32.64 
คิดเป็นร้อยละ 81.60 และ  3) ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ พบว่าจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และนักเรียนมีคะแนนทักษะการคิด
วิเคราะห์ 25.23 คิดเป็นร้อยละ 80.64 

พระมหาสุรศักด์ิ มุ่งซ้อนกลาง (2557 : 90-101) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการเรียนรู้และ
การคิดแบบคุณโทษและทางออก เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนท่าช้างวิทยา
คาร จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก  
และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) ความสามารถในการคิดแบบคุณ
โทษและทางออก ของนักเรียนด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 
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มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
อยู่ในระดับมาก 

จันจิรา ผ้ึงพงศ์ (2558 : 81-90) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการดูอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการดูอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัด  
การเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ และ  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การดูอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ตาม  
แนวโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการดูอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  2) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  

ธนัท อู๊ดน้อย (2558 : 71-79) ได้วิ จัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ เรื่อง แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหา
สังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโส
มนสิการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม   และปัญหาสังคม ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และ
โยนิโสมนสิการ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ และ  3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนวัดบวรมงคล เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผน 
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้าง
ศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวโน้ม  
การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม ของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยการ
สร้างศรัทธา และโยนิ โสมนสิการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ .05   
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2) ความสามารถในการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดย 
การสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05                  
3) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

คมสินธุ์ ต้นสีนนท์ (2561 : 95 - 96) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการ
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต าบลสวน
พริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาพระพุทธศาสนา และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน ตามหลักโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 36 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง “พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง” และ 
3) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง “พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิก
ชนตัวอย่าง” ผลการวิ จัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการ ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ คิดถูกวิธี คิดในแนวทางท่ีเป็นกุศล เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และน าวิธีการคิดท่ีถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง “พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่าง” ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการ สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยการสร้าง
ศรัทธา และโยนิโสมนสิการ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นกระบวนการ
ท่ีท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีเรียน ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้  
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ เป็นการวิจัย        
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบการวิ จัยก่อนทดลอง (Pre Experimental 
Designs or Non Designs) ทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One 
Group Pretest Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558 : 144) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One Group 
Pretest Posttest Design) 

 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน  

    X แทน การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนในการวิจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้ันเตรียมการวิจัย 
2. ข้ันสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3. ข้ันทดลอง 
4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
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1. ข้ันเตรียมการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประจันตราษฎร์

บ ารุง  ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563            
จ านวน 5 ห้องเรียน เป็นการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ รวม 156 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง  ต าบลประจันตคาม  อ าเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี   
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังส้ิน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม 
อย่างง่าย (Simple  Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย 

การสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
 
2. ข้ันสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้าง

ศรัทธา และโยนิโสมนสิการ จ านวน 10 แผน รวมทั้งส้ิน 10 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย  ของนักเรียน               

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
40 ข้อ ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และ
โยนิโสมนสิการ จ านวน 1 ฉบับ  โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน  ประกอบด้วย  1) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  2) ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 13 ข้อ 
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดย 

การสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 - 6 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา  และ
โยนิโสมนสิการ โดยศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  แต่ละ
ขั้นตอนให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการอย่างชัดเจน  รวมท้ังวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา
บทเรียน เพื่อก าหนดจ านวนคาบเรียนในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา  และโยนิโสมนสิการ โดยรายละเอียดของแผน
ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/ แหล่งการเรียนรู้ บันทึกหลัง  
การจัดการเรียนรู้และรายละเอียดของเนื้อหาสาระ จ านวน 10 แผน รวมท้ังส้ิน 10 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50 นาที  ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีรายละเอียดของแต่ละคาบเรียน   
ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

แผนที ่ สาระการเรียนรู้ เนื้อหา จ านวนคาบ 

1 

ศึกษาหลักการพินิจวรรณคดี และวิธีการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 

- หลักการพินิจวรรณคดีไทย 
- วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
- วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบของค าประพันธ์ 
ท านองการแต่ง เสภาเรื่อง  
ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 

1 
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้าง
ถวายฎีกา 
   - ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบ
ของค าประพันธ์ ท านองการแต่ง 

2 
- ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของ
วรรณคดี ด้าน 
   - โครงเรื่อง      - ตัวละคร 
   - แก่นเรื่อง      - ฉากและบรรยากาศ 
   - เนื้อเรื่อง       - บทสนทนา 

วิเคราะห์องค์ประกอบ และพินิจ  
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
ด้าน  - โครงเรื่อง   - แก่นเรื่อง  - เนื้อเรื่อง 

2 

3 
วิเคราะห์องค์ประกอบ และพินิจ  
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวาย
ฎีกา ด้าน  - ตัวละคร   - ฉาก  - บทสนทนา 

4 - ศึกษาและพินิจคุณค่าของวรรณคดี 
   - คุณค่าด้านเนื้อหา 
   - คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
   - คุณค่าด้านสังคม 

พินิจคุณค่าของวรรณคดี ให้เกิดความซาบซึ้ง 
ในคุณค่า ด้านเนื้อหา 

2 
5 

พินิจคุณค่าของวรรณคดี ให้เกิดความซาบซึ้ง 
และเห็นคุณค่า น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ในคุณค่า ด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคม 

6 
สามัคคีเภทค าฉันท์ 
   - ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบ
ของค าประพันธ์ ท านองการแต่ง 

- วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบของค าประพันธ์ 
ท านองการแต่ง วรรณคดีเรื่อง สามัคคีเภทค า
ฉันท์  

1 

7 
- ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของ
วรรณคดี 
   - โครงเรื่อง      - ตัวละคร 
   - แก่นเรื่อง      - ฉากและบรรยากาศ 
   - เนื้อเรื่อง       - บทสนทนา 

วิเคราะห์องค์ประกอบ และพินิจ  
วรรณคดีเรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์ ด้าน 
   - โครงเรื่อง   - แก่นเรื่อง  - เนื้อเรื่อง 

2 

8 
วิเคราะห์องค์ประกอบ และพินิจ 
วรรณคดีเรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์ ด้าน 
   - ตัวละคร   - ฉาก  - บทสนทนา 
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ตารางท่ี 6 รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

แผนที ่ สาระการเรียนรู้ เนื้อหา จ านวนคาบ 

9 - ศึกษาและพินิจคุณค่าของวรรณคดี 
   - คุณค่าด้านเนื้อหา 
   - คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
   - คุณค่าด้านสังคม 

พินิจคุณค่าของวรรณคดี ให้เกิดความซาบซึ้ง 
ในคุณค่า ด้านเนื้อหา 

2 
10 

พินิจคุณค่าของวรรณคดี ให้เกิดความซาบซึ้ง 
และเห็นคุณค่า น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ในคุณค่า ด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคม 

รวม 10 
 

1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง    
ความสอดคล้อง ในด้านความเหมาะสมของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้     
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงและแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ควรเขียนให้มี
ความชัดเจนและตรงประเด็น และในส่วนการล าดับขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้อธิบายถึง
วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการให้ชัดเจนมากขึ้น รวมท้ังปรับปรุงข้อค าถามในใบงาน ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้  และให้กระชับมากขึ้น  แล้วน าไปเสนอให้ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 2) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย และ 3) ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ใน 
ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน ามาหาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และ  การวัดและประเมินผล ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้
คะแนนของผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ 

ให้คะแนน  +1  หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เนื้อหา กิจกรรมและการวัดและประเมินผล  

ให้คะแนน  0  หมายถึง  เมื่อไม่แน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เนื้อหา กิจกรรมและการวัดและประเมินผล  

ให้คะแนน  -1  หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้ไม่มี
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เนื้อหา กิจกรรมและการวัดและประเมินผล  



  67 

1.6 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่าง
คุณลักษณะแผนการจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหา กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Kerlinger, 2000 : 667,        
อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 2551 : 65)  

ท้ังนี้ ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีมี ค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้น ไป ถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้มี 
ความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงและแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ซึ่ง
ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า การเขียนสาระส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ ควรเขียนให้ครบตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และปรับใบงานโดยการเพิ่มข้อค าถามให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อ รวมทั้งปรับการใช้ภาษาให้มีความกระชับมากขึ้น  

1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
ข้ันตอนที่ 1   ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

ขั้นตอนที่ 2    ศึกษาองค์ประกอบและข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโส
มนสิการ ให้เข้าใจในกระบวนการอย่างชัดเจน และวิเคราะห์รายละเอียดของเน้ือหาบทเรียน  

  

ขั้นตอนที่ 3    สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

  
ขั้นตอนที่ 4    น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา การใช้ภาษา 

  

ขั้นตอนที่ 5    น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอ
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา     

  

ขั้นตอนที่ 6    หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างคุณลักษณะด้านเน้ือหา กับจุดประสงค์การเรียนรู้  

  

ขั้นตอนที่ 7    น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน   

  

ขั้นตอนที่ 8    น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ส าหรับ

นักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
ข้อละ 1 คะแนน   เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) โดยมีการสลับข้อและสลับตัวเลือก มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
4–6 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

2.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และคู่มือเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ เครื่องมือวัดผลและการวัด 
ประเมินผลทางการศึกษา 

2.3 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย และคู่มือเกี่ยวกับวรรณคดีไทย การจัดการเรียนรู้วรรณคดี
ไทย และวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อก าหนดประเด็นการสร้าง
แบบทดสอบและจัดท าตารางวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 

2.4 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจ
วรรณคดีไทย ตามแนวคิดด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom, 1956, อ้างถึงใน สุรีพร อนุศาสนนันท์, 
2554 : 48-52) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์เนื้อหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 

เน้ือหาสาระ ผลการเรียนรู้ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 

รวม 
(ข้อ) 

คว
าม

รู้ 
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รว

ิเค
รา

ะห
 ์

กา
รส

ังเค
รา

ะห
 ์

กา
รป

ระ
เม

ินค
่า 

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบ
ของค าประพันธ์ ท านองการแต่ง 

นักเรียนเข้าใจรูปแบบของค าประพันธ์
และท านองการแต่ง ของวรรณคดีที่
ศึกษาได้ 

2 1 - - - - 3 

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของวรรณคดี 
   - โครงเร่ือง    - ตัวละคร 
   - แก่นเร่ือง    - เน้ือเร่ือง            
   - ฉากและบรรยากาศ 
   - บทสนทนา 

นักเรียนเข้าใจโครงเร่ือง เน้ือเร่ืองและ
สามารถวิเคราะห์แก่นเร่ือง พินิจตัว
ละคร ฉากและบรรยากาศ ของ
วรรณคดีที่ศึกษาได้ถูกต้อง 

2 4 3 8 - 1 18 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์เนื้อหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย (ต่อ) 

เน้ือหาสาระ ผลการเรียนรู้ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 

รวม 
(ข้อ) 

คว
าม

รู้ 
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รว

ิเค
รา

ะห
 ์

กา
รส

ังเค
รา

ะห
 ์

กา
รป

ระ
เม

ินค
่า 

ศึกษาและพินิจคุณค่าของวรรณคดี 
   - คุณค่าด้านเน้ือหา 
   - คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
   - คุณค่าด้านสังคม 

นักเรียนซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของ
วรรณคดี สามารถบอกแนวคิดที่ได้
จากการศึกษา และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ 

- - 1 14 - 4 19 

รวม (ข้อ) 4 5 4 22 - 5 40 

 
2.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย เป็น

แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ให้สอดคล้องตามประเด็นท่ีก าหนดใน
ตารางการวิเคราะห์เนื้อหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย เสนอให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา  

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงและแก้ไข ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรออกแบบทดสอบให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยในแต่ละด้านท่ีก าหนดไว้ รวมท้ัง
ปรับข้อค าถามและตัวเลือกให้มีความชัดเจนมากขึ้น แล้วน าไปเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 2) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย และ 3) ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบทดสอบ ในด้าน 
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน ามาหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนของผู้เช่ียวชาญดังนี้ 

ให้คะแนน  +1  หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามแบบทดสอบมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ให้คะแนน  0  หมายถึง  เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามแบบทดสอบมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ให้คะแนน  -1  หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามแบบทดสอบไม่มี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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2.8 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่าง
คุณลักษณะแบบทดสอบด้านข้อค าถาม กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Kerlinger, 2000 : 667, อ้างถึงใน    
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 65)   

ท้ังนี้ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ จากการประเมินแบบทดสอบของผู้เช่ียวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง     
0.67 - 1.00  

2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงและแก้ไข ตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า ควรออกแบบทดสอบให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ และพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยในแต่ละด้านท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังปรับการใช้ภาษาให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วน าไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี จ านวน 43 คน ท่ีเคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว  

2.10 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (Level of Difficulty) และค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination Index) รายข้อ (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 53 -54)  

2.11 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.26 - 
0.79 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30 - 0.71 ไว้ จ านวน 40 ข้อ  

2.12 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข
แล้ว   มาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ, 
2549 : 75) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 

2.13 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดสอบก่อนและหลังเรียนต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

ขั้นตอนที่ 2    ศึกษาองค์ประกอบและข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างศรัทธา และ 
โยนิโสมนสิการ ให้เข้าใจในกระบวนการอย่างชัดเจน และวิเคราะห์รายละเอียดของเน้ือหาบทเรียน  

  
ขั้นตอนที่ 3    วิเคราะห์รายละเอียดของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือก าหนดประเด็นการสร้าง

แบบทดสอบและจัดท าตารางวิเคราะห์เน้ือหา เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 

  

ขั้นตอนที่ 4    สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 

  
ขั้นตอนที่ 5    สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 

  

ขั้นตอนที่ 6    น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย เสนอให้อาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา การใช้ภาษา 

  

ขั้นตอนที่ 7    น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วเสนอให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง  
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  

  

ขั้นตอนที่ 8    หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างคุณลักษณะด้านข้อค าถาม กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  

ขั้นตอนที่ 9    น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้ง 3 คน แล้วน าไปทดลองใช้เพ่ือหาคุณภาพกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

  

ขั้นตอนที่ 10    น าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

  

ขั้นตอนที่ 11    คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ 

  

ขั้นตอนที่ 12  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาหาค่าความเชื่อมั่น 

  

ขั้นตอนที่ 13  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา 
และโยนิโสมนสิการ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย 
การสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 

3.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น    
และเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  

3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา 
และโยนิโสมนสิการ ท้ัง 10 แผน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ ท่ี ได้รับจากการจัดการเรียนรู้  จ านวน  
13 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 
107- 108) โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายของแต่ละระดับดังนี ้

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  มีค่าระดับการประเมิน  ระดับ 1 
เห็นด้วยน้อย   มีค่าระดับการประเมิน  ระดับ 2 
เห็นด้วยปานกลาง  มีค่าระดับการประเมิน  ระดับ 3 
เห็นด้วยมาก   มีค่าระดับการประเมิน  ระดับ 4 
เห็นด้วยมากท่ีสุด  มีค่าระดับการประเมิน  ระดับ 5 

การแปลความหมายใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์         
ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑ์ของ Best (1997 : 190, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 107- 108) ดังนี้ 

ค่าเฉล่ียคะแนน  1.00 – 1.50  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียคะแนน  1.51 – 2.50  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉล่ียคะแนน  2.51 – 3.50  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉล่ียคะแนน  3.51 – 4.50  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ค่าเฉล่ียคะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

3 .3 น าแบบสอบถามความคิดเห็น เสนอให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อค าถาม ความเหมาะสมของเนื้อหา การใช้ภาษา การวัดและประเมินผล 

3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงและแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่ งอาจารย์ ท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า  ข้อค าถามในแต่ละด้านควรเขียนให้มี 
ความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ รวมท้ังปรับข้อค าถามท่ี
คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน แล้วน าไปเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 2) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย และ 3) ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็น  
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ในด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถาม กับจุดประสงค์ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนของผู้เช่ียวชาญดังนี้ 

ให้คะแนน  +1  หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ให้คะแนน  0  หมายถึง  เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ให้คะแนน  -1  หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

3.5 ห า ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  ( Index of Item Objective Congruence: IOC) 
(Kerlinger, 2000 : 667, อ้างถึงใน ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ , 2549 : 65) ระหว่างข้อค าถาม กับ
จุดประสงค์ 

ท้ังนี้ ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามความคิดเห็นมี 
ความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ จากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

3.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงและแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อให้แบบทดสอบความคิดเห็นมีความถูกต้องเหมาะสมและมีคุณภาพ ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า  
การเขียนข้อค าถามแต่ละประเด็นควรเขียนให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น 

3.7 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อด าเนินการสอนด้วยการจัด 
การเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการเสร็จส้ิน 
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ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น และ
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

 

ขั้นตอนที่ 2     สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา 
และโยนิโสมนสิการ  

  

ขั้นตอนที่ 3    น าแบบสอบถามความคิดเห็น เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อค าถาม ความเหมาะสมของเน้ือหา การใช้ภาษา การวัดและประเมินผล  

  
ขั้นตอนที่ 4    น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิท ยา นิพ น ธ์แล้ ว เสนอ ให้ ผู้ เชี่ ย วช าญ จ าน วน  3  คน  ต รวจส อบ ค วาม ถู ก ต้อ ง  
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  

  
ขั้นตอนที่ 5    หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถาม กับจุดประสงค์  

  

ขั้นตอนที่ 6    น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน   

  

ขั้นตอนที่ 7    น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับ 
กลุ่มตัวอย่าง 

 

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยการ
สร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

 
3. ข้ันทดลอง 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1 ข้ันก่อนการทดลอง 

1.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 1 คาบเรียน 

1.2 ตรวจให้คะแนน บันทึกผลการทดสอบก่อนเรียน 
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2. ข้ันด าเนินการทดลอง 
ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยด าเนินการสอน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น    
จ านวน 10 แผน ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
2 คาบเรียน รวมทั้งส้ิน 10 คาบเรียน ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

3. ข้ันหลังการทดลอง 
3.1 ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน แต่สลับข้อและสลับ
ตัวเลือกแล้ว   ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 1 คาบเรียน 

3.2 ตรวจให้คะแนน บันทึกผลการทดสอบหลังเรียน แล้วน าคะแนนท่ีได้จาก 
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 

3.3 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  

3.4 บันทึกผลการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
 
4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลองดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  
ใช้ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  จากนั้นเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ีย 
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent Samples t-test) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 73) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ียรายข้อ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของ
ผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของ Best (1997 : 190, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 107- 108) 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ และ  
2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา 
และโยนิโสมนสิการ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีมีต่อการจัด 
การเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ                
มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี  8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย  ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
 

การทดสอบ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
t p 

ก่อนเรียน 37 40 17.73 3.44 
11.82 0.00 

หลังเรียน 37 40 26.97 5.56 
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จากตารางท่ี 8  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
(Mean = 26.97,  SD = 5.56) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ (Mean = 17.73, SD = 3.44) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย 
การสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย 

การสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
1. กิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอน และมี 
   เป้าหมายในการเรียนรู้ 

4.11 0.70 เห็นด้วยมาก 3 

2. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้รวบรวม 
   ข้อมูล และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4.08 0.76 เห็นด้วยมาก 4 

3. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ใช้ 
   กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลท่ีเหมาะสม 

4.14 0.59 เห็นด้วยมาก 2 

4. กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
   ในการเรียน และส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็น 
   กลุ่ม 

4.16 0.60 เห็นด้วยมาก 1 

5. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการ  
   แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นซึ่งกัน      
   และกัน และแสดงศักยภาพ ความสามารถของ 
   ตนเองอย่างเต็มท่ี 

4.08 0.76 เห็นด้วยมาก 4 

 รวม 4.11 0.49 เห็นด้วยมาก (3) 
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ตารางท่ี 9 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
6. การจัดการเรียนรู้มีความสนุกสนาน ท าให้  
   นักเรียนมีความสุขในการท ากิจกรรมทุกขั้นตอน 

4.16 0.93 เห็นด้วยมาก 2 

7. การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความ 
   กระตือรือร้น เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้  

4.16 0.93 เห็นด้วยมาก 2 

8. บรรยากาศในช้ันเรียนแสดงให้เห็นถึงความเป็น 
   กัลยาณมิตรของครู ท าให้ครูและนักเรียนมี 
   ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

4.19 0.62 เห็นด้วยมาก 1 

9. บรรยากาศในช้ันเรียนก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
   ต่อกันของนักเรียน 

4.11 0.70 เห็นด้วยมาก 4 

รวม 4.16 0.66 เห็นด้วยมาก (1) 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 
10. นักเรียนได้พฒันาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
     และคิดอย่างมีเหตุผล 

4.19 0.62 เห็นด้วยมาก 1 

11. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
     อย่างเหมาะสม 

4.11 0.77 เห็นด้วยมาก 3 

12. นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.16 0.93 เห็นด้วยมาก 2 
13. นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะการคิดไป 
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.03 0.80 เห็นด้วยมาก 4 

รวม 4.12 0.58 เห็นด้วยมาก (2) 
ภาพรวมทุกด้าน 4.13 0.52 เห็นด้วยมาก 
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จากตารางท่ี  9 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีมี ต่อการจัด 
การเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 
4.13, SD = 0.52)   เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุก
ด้าน ซึ่งเรียงล าดับ ดังนี้ ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ (Mean = 4.16, SD = 
0.66) ล าดับท่ีสอง คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ (Mean = 4.12, SD = 0.58) และ
ล าดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.11, SD = 0.49) ซึ่งแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ล าดับท่ี
หนึ่ง บรรยากาศในช้ันเรียนแสดงให้เห็นถึงความเป็นกัลยาณมิตรของครู ท าให้ครูและนักเรียนมี
ความสัมพั นธ์อั น ดี ต่อกัน  (Mean = 4 .19 , SD = 0 .62 ) ล า ดับ ท่ีสอง การ จัดการเรียน รู้ มี 
ความสนุกสนาน ท าให้นักเรียนมีความสุขในการท ากิจกรรมทุกขั้นตอน และการจัดการเรียนรู้ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (Mean = 
4.16, SD = 0.93) และล าดับสุดท้าย บรรยากาศในช้ันเรียนก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันของ
นักเรียน (Mean = 4.11, SD = 0.70) 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ 
ล าดับท่ีหนึ่ง นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีเหตุผล (Mean = 4.19, 
SD = 0.62) ล าดับท่ีสอง นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Mean = 4.16, SD = 
0.93) และล าดับท่ีสาม นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม (Mean = 4.11, SD = 
0.77)  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ล าดับท่ีหนึ่ง 
กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม            
(Mean = 4.16, SD = 0.60) ล าดับท่ีสอง กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลท่ีเหมาะสม (Mean = 4.14, SD = 0.59) และล าดับท่ีสาม กิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับ
ขั้นตอน  และมีเป้าหมายในการเรียนรู้ (Mean = 4.11, SD = 0.70)  
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ เป็นการวิจัย         
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบการวิ จัยก่อนทดลอง (Pre Experimental 
Designs or Non Designs) ทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ (The One Group Pretest Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 37 คน ซึ่งได้โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้าง
ศรัทธา และโยนิโสมนสิการ จ านวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.26 – 0.79 ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ระหว่าง 0.30 – 0.71 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ จ านวน 13 ข้อ สามารถ
สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  สามารถ 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
หลังการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และ
โยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ สูงกว่าก่อน  
การจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีขั้นตอนท่ีชัดเจน และเป็นระบบ 
ดังนี้  

ขั้นท่ี 1 ขั้นน า (สร้างศรัทธา) เป็นขั้นท่ีครูต้องสร้างสัมพันธภาพท่ีดีและแสดงถึงความเป็น
กัลยาณมิตรต่อผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยเริ่มจากการสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนท่ีช่วยให้นักเรียนเกิด
ความสนใจท่ีจะเรียนรู้  โดยการจัดวางผังท่ีนั่งในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตาม  
ความสมัครใจ และมีมุมส าหรับจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน ให้นักเรียนเกิดความสนใจและใช้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า ซึ่งในคาบแรกนักเรียนอาจยังไม่ให้ความสนใจในการเรียนรู้มากนัก 
ผู้วิจัยจึงใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น บัตรข้อความ วีดิทัศน์ ประกอบการจัดการเรียน
การสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจ  

ท้ังนี้ต้องมีวิธีการเพื่อตรวจสอบความคิดความสามารถของนักเรียนก่อนสอน ซึ่งผู้วิจัยใช้ 
การต้ังค าถามเพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียน พร้อมท้ังให้ค าชมเชย รางวัล เมื่อนักเรียนสามารถตอบ
ค าถาม  ท่ีก าหนดได้ เป็นการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเมื่อครูได้เสริมแรง และสร้างแรงจูงใจแล้วนั้น นักเรียน
แสดงพฤติกรรมตอบสนองท่ีดี ยิ้มรับ และแสดงความกระตือรือร้น มีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน เป็นขั้นท่ีครูจะเริ่มจากการเสนอสาระส าคัญของบทเรียน และการร่วมกัน
น าเสนอผลการคิด ซึ่งผู้วิจัยจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดมุมมองท่ีหลากหลาย จากการเรียนรู้ผ่านส่ือ  
การสอน โดยใช้บัตรข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการสังเกต 
และการต้ังค าถาม ท าให้นักเรียนเกิดมุมมองในการน าเสนอสาระส าคัญท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ผู้วิจัยจะ
คอยอธิบายให้ค าแนะน านักเรียนเป็นการช้ีแนวทางในการฝึกสังเกต และรู้จักต้ังค าถามจากเนื้อหาท่ี
เรียน ช่วยท าให้นักเรียนจะเกิดความสนใจท่ีจะค้นคว้า 

ซึ่งในขั้นท่ี 2 นี้ ผู้วิจัยจะท าหน้าท่ีเป็นคนคอยแนะน าแหล่งวิทยาการ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันศึกษาค้นคว้า รวบรวม



  82 

ข้อมูล ความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเลือกสรรข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับประเด็นท่ี
ต้องการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากขึ้น โดยส่ิงส าคัญในขั้นนี้คือ ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้ฝึกคิดตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการและน าเสนอผลการคิด ซึ่งผู้วิจัยใช้การกระตุ้น
เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดการคิดตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยก าหนดประเด็นปัญหาและให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดระหว่างกันจากข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้า ท้ังนี้
อาจเกิดความแตกต่างทางความคิด ผู้วิจัยจะคอยดูแล ช้ีแนะ ให้บรรยากาศในการอภิปรายเป็นไปได้
อย่างราบรื่น เพื่อให้นักเรียนน าเสนอผลการอภิปรายของตนเอง และสรุปข้อมูลความคิดของกลุ่มได้  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีครูและนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ท่ีได้แต่ละประเด็น    
โดยผู้วิจัยจะด าเนินการวัดและประเมินผลจากการสังเกต การตอบค าถาม และพฤติกรรมกลุ่ม            
ท้ังนี้นักเรียนอาจจะยังไม่สามารถตอบค าถามได้ชัดเจน ไม่ค่อยสมเหตุสมผล ในช่วงแรกของ 
การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงต้องช้ีแนะและอธิบายเพิ่มเติม  

จากการสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มเป็น 
อย่างดีเพียงช่วงแรกของการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ มีนักเรียนบางส่วนท่ีไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีตนเอง     
ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น และไม่ได้ประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยจึงต้องคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพิ่มกติกาข้อตกลงเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมกลุ่มให้
ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ท้ังนี้จากขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการข้างต้น  
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในกระบวนการเรียนรู้ โดยมีครูเป็น
กัลยาณมิตรท่ีดี สามารถไว้ใจและเป็นท่ีพึ่งได้ รวมท้ังมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ท่ีจะใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการฝึกคิดอย่างมีระบบ สามารถคิด
พิจารณาในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสมตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
ซึ่งการสร้างศรัทธา และความเป็นกัลยาณมิตรของครูถือเป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้นักเรียน
พัฒนาความคิดและปัญญาไปสู่วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิด
ของสุมน อมรวิวัฒน์ (2531 : 85 - 88) ท่ีกล่าวว่า การท่ีครูมีความเป็นกัลยาณมิตรสามารถสร้าง
ศรัทธา แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนท่ีจะศึกษาบทเรียน จากนั้นจึงจะเพิ่มวิธีการพัฒนาความคิด การสร้าง
เสริมปัญญาด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ อีกท้ัง  จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนใช้การคิดอยู่อย่างเสมอ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจัยเกี่ยวโยงกัน
อย่างชัดเจน จนสามารถพัฒนาความคิดและปัญญาของตนเองได้ 

อนึ่งการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ กิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดตามวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการอย่างสม่ าเสมอ 
ท้ังยังมีการใช้กระบวนการกลุ่มท่ีให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  
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ตามขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
รู้จักคิด เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง ท้ังยังได้แสดงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีการร่วมมือกันท างานอย่างมีระบบตาม
ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน์ (2530 : 96) ท่ีกล่าวว่า การเรียนการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นวิธีการสอนท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรท่ีเน้นการแก้ปัญหาเป็น  
เน้นการคิด การปฏิบัติจริงเป็นหลักใหญ่ และสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2544 : 87)  
ท่ีอธิบายว่า หลักโยนิโสมนสิการท าให้เกิดการคิดเป็น เป็นความสามารถท่ีบุคคลรู้จักมอง รู้จัก
พิจารณาส่ิงท้ังหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัยสืบค้นจากต้นเหตุตลอดทางจนถึงผลสุดท้าย 
ท่ีเกิด แยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามสภาวะท่ีเป็นจริง คิดตามความสัมพันธ์ท่ีสืบทอดจากเหตุโดยไม่
เอาความรู้สึกอุปทานของตนเองเข้าไปจับหรือครอบคลุม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา ถือเป็นองค์ประกอบภายในท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการฝึกใช้ความคิด
ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของจันจิรา ผ้ึงพงษ์ (2558 : 82) ท่ีพบว่า 
ความสามารถในการดูอย่างมีวิจารญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม  
แนวโยนิโสมนสิการ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัท อู๊ดน้อย (2558 : 72) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้าง
ศรัทธา และโยนิโสมนสิการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัด 
การเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในทุกด้าน 
โดยด้านท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ  
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ เป็นด้าน          
ท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นเป็นล าดับท่ีหนึ่ง การท่ีด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย
มากกว่าด้านอื่น ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
เป็นการจัด  การเรียนรู้ท่ีครูมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อนักเรียน มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ พูดจาไพเราะ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังส่งเสริมวิธีคิดท่ีเน้นการสร้างความศรัทธา ผู้สอนถ่ายทอดความรู้โดยอาศัย  
ความเป็นกัลยาณมิตร นักเรียนจึงรู้ สึกเป็นกันเอง ท าให้การเรียนรู้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
นักเรียนมีความสุขกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น พร้อมท้ังเกิดประสบการณ์จาก 
การเรียนรู้ และกล้าท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นใหม่ ส่งผลให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา ผ้ึงพงษ์ (2558 : 88) ท่ีพบว่า ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 
โยนิโสมนสิการเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูมีความเป็นกัลยาณมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรยากาศห้องเรียน
น่าเรียน สะอาด ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัท อู๊ดน้อย 
(2558 : 78) ท่ีพบว่า ด้านบรรยากาศการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดย
กล่าวว่า บรรยากาศการเรียนรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เป็นบรรยากาศแห่ง  
การเรียนรู้อย่างแท้จริง เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนนั้นมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันเพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุด นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้จัดวางผังท่ีนั่งใน
รูปแบบกิจกรรมกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ พร้อมท้ังสร้างแรงจูงใจ 
ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น มีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ เป็นด้านท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นเป็นล าดับท่ีสอง 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ เป็นการจัด  
การเรียนรู้ท่ีมีข้ันตอนให้นักเรียนเกิดการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ ได้คิดเป็นขั้นตอน คิดมีเหตุผล 
และคิดก่อให้เกิดประโยชน์ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะเป็นกระบวนการกลุ่ม จึงท าให้นักเรียนท างานเป็นระบบ ตลอดจนเกิด
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อน าความรู้มาใช้ในการกระบวนการคิดและแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ท้ังยังเห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากทักษะการคิด และการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2556 : 279) ท่ีได้กล่าวว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนจะพัฒนาทักษะในการคิด  
การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัท อู๊ดน้อย (2558 : 
77) ท่ีพบว่า ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความคิดเห็น
ว่า นักเรียนสามารถเลือกและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นด้านท่ีนักเรียนมีความคิด เห็นเป็นล าดับท่ีสาม การท่ี 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนท่ีมีล าดับข้ันตอนหลายขั้นตอน จึงอาจท า
ให้นักเรียนบางคนเกิดความสับสนบางขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม แต่ท้ังนี้อาจมีข้อจ ากัดด้วยเรื่อง
เวลา ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะเป็นกระบวนการกลุ่ม อีกท้ังยังเน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ใช้ความสามารถกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลท่ีเหมาะสม ซึ่ง
นักเรียนบางคนยังขาดประสบการณ์หรือความรู้เดิมในเรื่องท่ีเรียน อาจท าให้ลงมือค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูล และจัดล าดับข้อมูลได้ไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนด จึงอาจท าให้นักเรียนบางคนเบื่อหน่ายได้  
ซึ่งการน าเสนอข้อมูล ความรู้ ควรน าเสนอข้อมูลจากเนื้อหาท่ีง่ายก่อนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในกระบวนการคิด 
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ในเนื้อหาอื่น ๆ ท่ียากขึ้นต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2556 : 
33 -34) ท่ีอธิบายว่าในการเรียนควรเรียนจากส่ิงท่ีรู้เห็นเข้าใจง่าย หรือรู้เห็นอยู่แล้วไปหาส่ิงท่ีเข้าใจยาก 
หรือยังไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ จากเรื่องท่ีอยู่ใกล้ตัวไปหาส่ิงท่ีอยู่ไกลตัว ถ้าส่ิงท่ีเรียนเป็นส่ิงท่ีแสดงได้ก็ให้
เรียนด้วยของจริง เพื่อให้นักเรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง อย่างท่ีเรียกว่าประสบการณ์ตรง การเรียน  
การสอนด าเนินไปในรูปท่ีให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันในการแสวงหาความจริง ให้มี  
การแสดงความคิดเห็น โต้ตอบเสรี หลักการนี้เป็นข้อส าคัญในวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนัท อู๊ดน้อย (2558 : 78) ท่ีพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ได้เน้นให้นักเรียนได้ใช้ปัญญาในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยเริ่มจากเนื้อหาท่ีง่ายก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาวิเคราะห์เรื่องอื่น ๆ ต่อไป 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สูงขึ้น และ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับ 
เห็นด้วยมาก ดังผลการวิจัยท่ีได้กล่าวมาแล้ว จึงถือว่าเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ ครูจ าเป็นต้องตระหนักถึง  
การสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ เน้นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีและแสดงความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อนักเรียน โดยท้ังครูและนักเรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีร่วมกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการคิด   และส่งเสริมให้ได้แสดงออกทางความคิดได้อย่างเต็มท่ี 

2. การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้นได้นั้น ควรน าเนื้อหาท่ีง่าย หรืออยู่ในความสนใจของนักเรียนมาใช้เป็นเนื้อหาใน  
การจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในกระบวนการคิด ช่วยกระตุ้นความสนใจ และการฝึกคิดของ
นักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 

3. การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ขั้นตอนชัดเจน ครูต้องแนะน า และอธิบายวิธีการศึกษาตามขั้นตอนของการสร้างศรัทธา และ  
โยนิโสมนสิการ ให้ชัดเจนก่อนท่ีจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
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4. การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ มีรายละเอียดหลายขั้นตอน     
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านเวลาท่ีเหมาะสม ครูควรจะจัดการเรียนการสอนให้มีคาบคู่      
เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาในการอ่านและตอบค าถามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ครูควรมีทักษะในการก าหนดปัญหา และควรเน้นการต้ังประเด็นค าถามท่ีสอดคล้องกับวัย   
และศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝีกการคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีสูงขึ้นอย่างเป็นล าดับ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ด้วย

การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ ร่วมกับกลวิธีหรือวิธีการสอนแบบอื่น ๆ 
เช่น วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา กลวิธีแผนภูมิความหมาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน                  
หรือ SQ3R เป็นต้น   

2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ        
เพื่อทดลองกับตัวแปรตามอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด เช่น การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างมี  
วิจารญาณ การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นต้น 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานท่ีท างาน  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย  
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนั ก เรียน ท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างศรัทธา  
และ โยนิโสมนสิการ  
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แผนการจัดการเรียนรู ้

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ชื่อ-สกุล นายจิรศักด์ิ ขวัญสุข         รายวิชา พื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           รหัส ท33101 
วิชา ภาษาไทย      ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2563 
เร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบวรรณคดี เสภาเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา (ตอนที่ 2) 

                            
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด  
 มาตรฐานการเรียนรู้  

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน  
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด  
ท 1.1 ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิด

ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
ท 5.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. นักเรียนอธิบายลักษณะนิสัยตัวละครในเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ได้  

2. นักเรียนวิเคราะห์ฉากและบทสนทนาของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ได้ 
3. นักเรียนระบุความรู้และข้อคิดท่ีได้รับจากเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ได้ 
4. นักเรียนบอกวิธีการน าข้อคิดจากเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 
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สาระส าคัญ 
การศึกษาองค์ประกอบของวรรณคดีเป็นพื้นฐานท่ีท าให้นักเรียนเข้าถึงคุณค่า และความงาม

ของวรรณคดี ซึ่งจะต้องอาศัยการพินิจตัวละคร ฉาก และบทสนทนาของวรรณคดี เพื่อท าให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดียิ่งขึ้น และสามารถน าความรู้หรือข้อคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม  
 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
1. ตัวละครในเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
2. ฉากและบทสนทนาของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
3. ความรู้และข้อคิดจากเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 

ทักษะ/ กระบวนการ 
1. ทักษะการอ่าน 
2. กระบวนการคิด 
3. กระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน  
4. รักความเป็นไทย 
 

ชิ้นงาน/ ภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 1. ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง “การพินิจตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด” (กิจกรรมกลุ่ม) 
 2. ใบงานท่ี 3.2 เรื่อง “การพินิจตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด” (รายบุคคล) 

3. แผนผังความคิดเรื่อง “ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน  
    ตอนขุนช้างถวายฎีกา” 
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การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักเรียน 
  2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  

3. ประเมินใบงานของนักเรียน 
 เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  1. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักเรียน 
  2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

3. แบบประเมินใบงานของนักเรียน  
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 4 (ดีมาก) ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2 (พอใช้) 
ระดับ 1 

(ควรปรับปรุง) 

1. ความมีวินัย 
 เข้าห้องเรียนตรง

เวลา 
เข้าห้องเรียนสาย 
แต่ไม่เกิน  
10 นาที 

เข้าห้องเรียนสาย
เกิน 10 นาที 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

ซักถามเม่ือมีข้อ
สงสัยมีความ
กระตือรือร้น 
ท่ีจะศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องท่ี
เรียนทุกครั้ง 

ซักถามเม่ือมีข้อ
สงสัยแต่ขาด
ความ
กระตือรือร้นท่ีจะ
ศึกษาหาความรู้
ในเรื่องท่ีเรียน  
1-2 ครั้ง 

ซักถามเม่ือมีข้อ
สงสัย แต่ขาด
ความ
กระตือรือร้นท่ีจะ
ศึกษาหาความรู้
ในเรื่องท่ีเรียน 3-
4 ครั้ง 

ไม่ซักถามเม่ือมี
ข้อสงสัยและไม่มี
ความกระตือรือร้น
ท่ีจะศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องท่ี
เรียน 5 ครั้งขึ้นไป 

3. มุ่งม่ันในการ 
   ท างาน 

ร่วมตอบค าถาม
และแสดงความ
คิดเห็น ทุกครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถามและแสดง
ความคิดเห็น  
1-2 ครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถามและแสดง
ความคิดเห็น  
3-4 ครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถามและแสดง
ความคิดเห็น  
5 ครั้งขึ้นไป 

4. ความ 
   รับผิดชอบ 

 ต้ังใจท างานและ
รับผิดชอบงาน       
ท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มท่ีทุก
ครั้ง 

ไม่ต้ังใจท างาน
และ 
ไม่รับผิดชอบงาน 
ท่ีได้รับมอบหมาย  
1-2 ครั้ง 

ไม่ต้ังใจท างาน
และ 
ไม่รับผิดชอบงาน 
ท่ีได้รับมอบหมาย  
3 ครั้งขึ้นไป 

 
ระดับคุณภาพ/ การวัดผลประเมินผล 
 คะแนน  12 – 14 มีระดับคะแนนเป็น  4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน  9 - 11  มีระดับคะแนนเป็น  3 หมายถึง ดี 
คะแนน  6 - 8  มีระดับคะแนนเป็น  2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  4 - 5    มีระดับคะแนนเป็น  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 4 (ดีมาก) ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2 (พอใช้) 
ระดับ 1 

(ควรปรับปรุง) 

1. ความต้ังใจ 
สมาชิกทุกคนต้ังใจ
ปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม 

สมาชิก 1 - 2 คน 
ไม่ต้ังใจปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

สมาชิก 3 - 4 คน  
ไม่ต้ังใจปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

สมาชิก 5 คนขึ้น
ไป ไม่ต้ังใจปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

2. ความร่วมมือ 

สมาชิกทุกคน
ร่วมมือกันปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

สมาชิก 1 - 2 คน
ไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

สมาชิก 3 - 4 คน
ไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

สมาชิก 5 คนขึ้น
ไปไม่ให้ความ
ร่วมมือ 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

3. ความมีวินัย 

สมาชิกทุกคน
ร่วมกันท างาน
อย่างมีระเบียบ
วินัย ไม่พูดคุยนอก
เรื่อง 

สมาชิก 1 - 2 คน  
ไม่มีระเบียบวินัย 
พูดคุยเรื่องอื่น
ระหว่างท า
กิจกรรม 

สมาชิก 3 - 4  คน 
ไม่มีระเบียบวินัย 
พูดคุยเรื่องอื่น
ระหว่างท า
กิจกรรม 

สมาชิก 5 คนขึ้น
ไป ไม่มีระเบียบ
วินัย พูดคุยเรื่อง
อื่นระหว่างท า
กิจกรรม 

4. ความรับผิดชอบ 

สมาชิกทุกคน
รับผิดชอบงาน 
ท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายจาก
กลุ่มอย่างเต็มท่ี 

สมาชิก 1 - 2 คน  
ไม่รับผิดชอบงาน 
ท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายจาก
กลุ่ม 

สมาชิก 3 - 4 คน 
ไม่รับผิดชอบงาน 
ท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายจาก
กลุ่ม 

สมาชิก 5 คนขึ้น
ไป ไม่รับผิดชอบ
งาน 
ท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายจาก
กลุ่ม 

 
ระดับคุณภาพ/ การวัดผลประเมินผล 
 คะแนน  13 – 16 มีระดับคะแนนเป็น  4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน  9 - 12  มีระดับคะแนนเป็น  3 หมายถึง ดี 
คะแนน  5 - 8  มีระดับคะแนนเป็น  2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  4    มีระดับคะแนนเป็น  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินใบงานของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 4 (ดีมาก) ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2 (พอใช้) 
ระดับ 1 

(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง 

ตอบค าถาม
ถูกต้องตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 

ตอบค าถามไม่
ถูกต้องไม่ตรง
ประเด็น 1-2 
หัวข้อ 

ตอบค าถามไม่
ถูกต้องไม่ตรง
ประเด็น 3 หัวข้อ 

ตอบค าถามไม่
ถูกต้องไม่ตรง
ประเด็นมากกว่า 
3 หัวข้อ 

2. การใช้ภาษา 

ใช้ภาษาได้
เหมาะสม ถูกต้อง 
กะทัดรัด ส่ือความ
ได้ชัดเจนดีมาก 

ใช้ภาษาได้
เหมาะสม ถูกต้อง 
กะทัดรัด ส่ือความ
ได้ 

ใช้ภาษาได้
เหมาะสม แต่ส่ือ
ความไม่ชัดเจน 

ใช้ภาษาไม่
เหมาะสม และส่ือ
ความไม่ชัดเจน 

3. ความสะอาด 

สะอาดเรียบร้อย
ตัวหนังสืออ่านง่าย 

สะอาดเรียบร้อย   
มีการแก้ไขไม่เกิน  
3 แห่ง ตัวหนังสือ
อ่านง่าย 

มีการแก้ไข 4-6 
แห่ง ตัวหนังสือ
อ่านยาก 

มีการแก้ไข
มากกว่า 6 แห่ง 
ตัวหนังสืออ่าน
ยาก 

4. ความตรงต่อ 
   เวลา 

 ส่งงานตรงตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ส่งงานช้ากว่า
ก าหนดแต่ไม่เกิน 
5 วัน 

ส่งงานช้ากว่า
ก าหนดเกิน 5 วัน
ขึ้นไป 

 
ระดับคุณภาพ/ การวัดผลประเมินผล 
 คะแนน  13 – 15 มีระดับคะแนนเป็น  4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน  10 - 12 มีระดับคะแนนเป็น  3 หมายถึง ดี 
คะแนน  7 - 9  มีระดับคะแนนเป็น  2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  4 - 6  มีระดับคะแนนเป็น  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
     ขั้นน า (สร้างศรัทธา) 
 (การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน, การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน)  

1. ครูจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เหมาะสม โดยการจัดป้ายนิเทศ
เกี่ยวกับตัวละครส าคัญจากเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ให้นักเรียนได้ศึกษา และแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มตามกลุ่มเดิมท่ีได้แบ่งไว้จากคาบเรียนท่ีแล้ว จากนั้นครูสร้างสัมพันธภาพท่ีดีและแสดงถึง  
ความเป็นกัลยาณมิตรต่อนักเรียน ปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพ น่าเช่ือถือ ส ารวม พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสในการสนทนากับนักเรียน 

(การน าเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ) 
2. ครูเขียนแถบประโยคเหตุการณ์ส าคัญของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวาย

ฎีกาให้นักเรียนร่วมกันจัดล าดับ จากนั้นให้นักเรียนเล่าเรื่องย่อจากแถบประโยคเหตุการณ์ต่อ ๆ กัน 
เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียน และเร้าความสนใจให้อยากเรียนรู้ จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่
บทเรียน  
     ขั้นสอน 
 (การเสนอปัญหาสาระส าคัญของบทเรียน) 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงตัวละครท่ีปรากฏในเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน และ
พิจารณาถึงลักษณะนิสัยตัวละคร พร้อมท้ังเสนอหัวข้อประเด็นท่ีจะศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์ตัวละคร 
ฉาก บทสนทนา   

4. นักเรียนร่วมกันก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา เรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด       
ของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 

 (การแนะน าแหล่งข้อมูล, การฝึกรวบรวมข้อมูล) 
5. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรับใบความรู้เรื่อง “การศึกษาตัวละคร ฉากและบทสนทนา” แล้ว

ร่วมกันศึกษาค้นคว้าตามประเด็นท่ีก าหนด เรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด  
6. นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้เรื่อง “เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวาย

ฎีกา” หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ และป้ายนิเทศท่ีครูจัดท าขึ้น ประกอบการศึกษาค้นคว้า 
7. ครูแนะน าแหล่งข้อมูลเรื่อง ตัวละคร ฉากและบทสนทนาของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน      

ตอนขุนช้างถวายฎีกา เพิ่มเติมจากหนังสือวรรณคดีศึกษา และหนังสือเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลท่ีหลายหลากมาจัดให้เป็นระบบ  

(การฝึกคิดตามวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ) (วิธีคิดแบบอริยสัจ) 
8. นักเรียนตัวแทนกลุ่มจับสลากบัตรค าช่ือตัวละคร กลุ่มละ 1 ตัวละคร และอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดระหว่างกัน โดยวิเคราะห์ตามข้ันตอนดังนี้ 
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     8.1 นักเรียนวิเคราะห์ความขัดแย้ง สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวละครว่าเป็นปัญหาเรื่อง
ใด และเกิดขึ้นระหว่างใคร (ทุกข์)  

     8.2 นักเรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาของตัวละครท่ีได้ร่วมกันศึกษา ว่าปัญหาดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากอะไร และส่งผลอย่างไรกับตัวละคร (สมุทัย)  

     8.3 นักเรียนร่วมกันค้นหาวิธีการท่ีตัวละครใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ว่าใช้วิธีการใด 
(มรรค)  

     8.4 นักเรียนร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของตัวละคร ว่าวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวส่งผล
อย่างไรกับตัวละคร คิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร แล้วอภิปรายถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ของตัวละคร ว่าให้แง่คิดในการด าเนินชีวิตอย่างไร (นิโรธ) 

9. นักเรียนร่วมกันพิจารณาบทสนทนาท่ีตัวละครใช้ในการสนทน า เพื่อเช่ือมโยงถึง 
การวิเคราะห์ลักษณะนิสัย พฤติกรรมของตัวละคร แล้วน ามาเปรียบเทียบกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร และพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นข้อคิดท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

10. นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาฉากในเรื่องว่าปรากฏฉากใดบ้าง และมีลักษณะอย่างไร         
โดยพิจารณาจากการด าเนินเรื่องของตัวละคร  

11. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกความรู้ลงในใบงานท่ี 3.1 เรื่อง “การพินิจตัวละคร ฉาก  
บทสนทนา และข้อคิด” แล้วร่วมกันสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดเรื่อง “ตัวละคร ฉาก บทสนทนา 
และข้อคิดของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา” ในกระดาษท่ีครูเตรียมให้ เพื่อ
สรุปผลการคิดและน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 (การน าเสนอผลการคิด) 
12. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอผลการคิดของกลุ่ม โดยครูตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งและอธิบายเพิ่มเติมตามแนวค าถามท่ีก าหนด   
     ขั้นสรุป 

(การร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน) 
13. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด     

ของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา โดยการสุ่มถามนักเรียน 2 - 3 คน จากนั้น 
ครูให้ข้อเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม นักเรียนบันทึกความรู้ลงในใบงานท่ี 3.2 เรื่อง “การพินิจ 
ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด”  

 (การวัดและประเมินผล) 
14 . ครูวัดและประเมินผลจากแผนผังความคิดกิจกรรมกลุ่ม และใบงานท่ี 3.2 เรื่อ ง  

“การพินิจตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด” รวมท้ังพิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
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การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักเรียน ตามเกณฑ์ของแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักเรียน 
 
สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. ใบความรู้เรื่อง “การศึกษาตัวละคร ฉากและบทสนทนา” 
3. ใบความรู้เรื่อง “เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา” 
4. ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง “การพินิจตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด” 
5. ใบงานท่ี 3.2 เรื่อง “การพินิจตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด” 
6. แถบประโยคเหตุการณ์ส าคัญของเรื่อง 
7. บัตรค าช่ือตัวละครในเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  108 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

           
 

ลงช่ือ............................................ 
ผู้สอน 

    (นายจิรศักดิ์ ขวัญสุข)  
           ............/............/............ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียน 
 

ค าชี้แจง  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักเรียนนี้ สร้างขั้นเพื่อให้ครูประเมิน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนท่ีระบุไว้ และ
ใส่คะแนนในช่องให้คะแนนท่ีเห็นสมควรตามความเป็นจริง 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

คว
าม

มีว
ินัย

 

ใฝ
่เรีย

นร
ู ้

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
 าง

าน
 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

ดีม
าก

 

ดี พอ
ใช้

 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

1           
2           
3           
4           
5           
...           

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 

ระดับคุณภาพ/ การวัดผลประเมินผล 
 คะแนน  12 – 14 มีระดับคะแนนเป็น  4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน  9 - 11  มีระดับคะแนนเป็น  3 หมายถึง ดี 
คะแนน  6 - 8  มีระดับคะแนนเป็น  2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  4 - 5    มีระดับคะแนนเป็น  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

หมายเหตุ : นักเรียนต้องได้คะแนนรวม 5 คะแนนขึ้นไป และได้รับคะแนนอย่างน้อย 1 คะแนน 
    ในแต่ละประเด็นการประเมิน จึงจะถือว่าผ่านการประเมินครั้งนี้ 

 
 
  

 

ลงช่ือ............................................ ผู้ประเมิน 
           (นายจิรศักดิ์ ขวัญสุข) 
         ............/............/............ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนี้ สร้างขั้นเพื่อให้ครูประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนท่ีระบุไว้ และใส่คะแนนในช่องให้คะแนน
ท่ีเห็นสมควรตามความเป็นจริง 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

 

คว
าม

ร่ว
มม

ือ 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

ดีม
าก

 

ดี พอ
ใช้

 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

1           
2           
3           
4           
5           
...           

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 

ระดับคุณภาพ/ การวัดผลประเมินผล 
 คะแนน  13 – 16 มีระดับคะแนนเป็น  4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน  9 - 12  มีระดับคะแนนเป็น  3 หมายถึง ดี 
คะแนน  5 - 8  มีระดับคะแนนเป็น  2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  4    มีระดับคะแนนเป็น  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

หมายเหตุ : นักเรียนต้องได้คะแนนรวม 5 คะแนนขึ้นไป และได้รับคะแนนอย่างน้อย 1 คะแนน 
    ในแต่ละประเด็นการประเมิน จึงจะถือว่าผ่านการประเมินครั้งนี้ 

 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ ผู้ประเมิน 
           (นายจิรศักดิ์ ขวัญสุข) 
         ............/............/............ 
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แบบประเมินใบงานของนักเรียน 
 

ค าช้ีแจง  แบบประเมินใบงานนี้ สร้างขั้นเพื่อให้ครูประเมินชิ้นงานของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนท่ีระบุไว้ และใส่คะแนนในช่องให้คะแนนท่ีเห็นสมควรตามความเป็นจริง 
 

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………….…………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 

ระดับคุณภาพ/ การวัดผลประเมินผล 
 คะแนน  13 – 15 มีระดับคะแนนเป็น  4 หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน  10 - 12 มีระดับคะแนนเป็น  3 หมายถึง ดี 
คะแนน  7 - 9  มีระดับคะแนนเป็น  2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  4 - 6  มีระดับคะแนนเป็น  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

หมายเหตุ : นักเรียนต้องได้คะแนนรวม 5 คะแนนขึ้นไป และได้รับคะแนนอย่างน้อย 1 คะแนน 
    ในแต่ละประเด็นการประเมิน จึงจะถือว่าผ่านการประเมินครั้งนี ้

 
 
 

 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 

กา
รใ

ช้ภ
าษ

า 

คว
าม

สะ
อา

ด 

คว
าม

ตร
งต่

อเ
วล

า 

ดีม
าก

 

ดี พอ
ใช้

 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

1           
2           
3           
4           
5           
...           

ลงช่ือ............................................ ผู้ประเมิน 
           (นายจิรศักดิ์ ขวัญสุข) 
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รายละเอียดเนือ้หาสาระ 
 

ตัวละคร 
ตัวละคร คือ ผู้ท่ีแสดงบทบาทไปตามเนื้อเรื่อง ผู้อ่านจะตีความเอาเองว่าตัวละครมีศีลธรรม

จรรยาและอารมณ์อย่างไร จากการแสดงออกด้วยบทสนทนาและการกระท าท่ีเรียกว่าบทบาท 
 ตัวละครจะเป็นสัตว์หรือส่ิงของก็ได้ตามแต่ผู้ประพันธ์ก าหนด เช่น ลิง ในเรื่องรามเกียรต์ิ         
ม้านิลมังกร ในเรื่องพระอภัยมณี นิกกับพิมเป็นสุนัข ตัวละครเป็นส่ิงของ เช่น ผ้าขี้ริ้ว จากเรื่อง  
การผจญภัยของผ้าขี้ริ้ว ภาพโปสเตอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนในเรื่อง “เด็กหัวขี้เล่ือยกับกระดาษ
ห่อหนังสือ” ของ ศิลา โคมฉาย 
 การสร้างลักษณะนิสัยตัวละคร ผู้แต่งจะเป็นผู้สร้างโดยเป็นผู้ก าหนดช่ือ รูปร่างหน้าตา เพศ 
วัย ลักษณะนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ บทบาท และโชคชะตาให้ตัวละคร ผู้อ่านจะสร้างภาพตัวละครในใจ
ตาม  ค าบรรยายและบทบาทท่ีผู้ประพันธ์ก าหนด ตัวละครบางตัวราวกับมีชีวิตจริง เช่น นางวันทอง 
ขุนแผน แม่พลอย 
 
การสร้างตัวละคร 

การสร้างตัวละคร แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. ตัวละครท่ีมีลักษณะเดียว คือ ตัวละครท่ีมีลักษณะนิสัยเพียงอย่างเดียวคงท่ีตลอดท้ังเรื่อง     
ไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเลยแม้สถานการณ์จะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม เช่น มุ่งบ าเพ็ญทาน
บารมีอย่างพระเวสสันดร หรืออิจฉาริษยาตลอดเวลา เช่น นางอี่ในเรื่องปลาบู่ทอง หรือซื่อสัตย์และ
จงรักภักดี เช่น นางสีดา 
 2. ตัวละครหลายลักษณะ คือ ตัวละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึก   
นึกคิดอย่างสมเหตุสมผล ตัวละครประเภทนี้จะมีหลากหลายความคิดและอารมณ์ มีท้ังความดีความ
ช่ัว  ในตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับคนจริง ๆ ตัวอย่างเช่น นวนิยายเรื่อง ค าพิพากษา ฟักเป็นคนดี 
บวชเณรมีจริยาวัตรน่าเล่ือมใส แต่ฟักสงสารพ่อจึงสึกออกมาช่วยพ่อท างานเป็นภารโรง ถูกเกณฑ์
ทหารจากบ้าน  ไปสองปี กลับมาพ่อได้สมทรงผู้หญิงสติไม่ดีเป็นเมีย เมื่อพ่อตายฟักเริ่มมีความขัดแย้ง
กับสมทรง ขัดแย้งกับตนเองและชาวบ้านรอบข้าง การกินเหล้าจึงเป็นทางออกของฟัก และก็ท าให้ฟัก
เส่ือมเสียลงทุกที ๆ สุดท้ายจบลงด้วยความตาย 
 ตัวละครในวรรณคดีไทยท่ีเป็นตัวละครหลายลักษณะ เช่น นางวันทอง มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามส่ิงแวดล้อม และมีพัฒนาการด้านความรู้สึกนึกคิดตามวัยท่ีสูงข้ึน วันทองเมื่อเป็นเด็ก
เก่งการฝีมือ งานบ้านการเรือน เมื่อโตเป็นสาวแต่งงานกับชายคนรัก เป็นเมียท่ีดี เมื่อเป็นแม่นาง
พยายามท าหน้าท่ีแม่ให้ดีท่ีสุด มีคารมจัดจ้านเมื่อคราวท่ีทะเลาะกับนางลาวทองและตัดพ้อต่อว่า
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ขุนแผนอย่างไม่ลดละ ครั้นแก่ตัวลงนางเยือกเย็นมีเหตุผลมากขึ้น พระไวยฯ ลักพาตัวนางไปให้
ขุนแผน นางวันทองทัดทานอย่างมีเหตุผล แต่พระไวยฯ ไม่ฟังค าทัดทานของนางวันทองจึงพบกับ
ชะตากรรมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 
 ตัวละครหลายลักษณะบรรยายได้ยากกว่าตัวละครท่ีมีลักษณะเดียว และตัวละครหลาย
ลักษณะชวนให้ผู้อ่านสนใจติดตามเรื่อง เพราะมีบุคลิกภาพใกล้เคียงกับชีวิตคนจริง ๆ ในสังคม 
 การสร้างตัวละครให้มีน้อยลักษณะ หรือหลายลักษณะมากน้อยเพียงใด ย่อมแล้วแต่หน้าท่ี     
ของตัวละครเหล่านั้นในโครงเรื่อง เช่น ในนวนิยายประเภทนักสืบ การผจญภัยหรือตลกขบขัน แม้เป็น      
ตัวละครเอกก็มักจะมีลักษณะเดียว เช่น เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ไม่จ าเป็นต้องมีหลายลักษณะ เหมือน 
แม็คเบ็ธ หรือ แฮมเล็ต พล นิกร กิมหงวน แม้จะเป็นตัวละครลักษณะเดียว แต่ก็สร้างความหรรษา
ให้แก่ผู้อ่านได้ดี 
 การศึกษาตัวละครผู้ศึกษาต้องพิจารณาวิเคราะห์ลักษณะนิ สัยของตัวละคร ลักษณะ
บุคลิกภาพของตัวละครท่ีมีต่อเนื้อเรื่อง ความสมจริงของบทบาท พฤติกรรมของตัวละครตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ ตามฐานะของสังคมและมีสติปัญญาเพียงใด รวมถึงผู้แต่งก าหนดบทบาทของตัว
ละครได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่องเพียงใด ตัวละครนั้น ๆ มีบทบาทหน้าท่ีพฤติกรรมท่ีประทับใจ
ผู้อ่านเพียงใด มีกลวิธีในการสร้างและรักษานิสัยตัวละครได้ดีเพียงใด เป็นต้น 
 
ฉาก 

ฉาก คือ สถานท่ีและเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ในเรื่อง ช่วยท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ส่วนบรรยากาศ คือ ความรู้สึกจากสภาพแวดล้อมท่ัว ๆ ไป เช่น กล่ิน เสียง แสง สี และสัมผัส
อื่น ๆ ท่ีช่วยก่อให้เกิดอารมณ์ หรือหยั่งเห็นในสภาพเหตุการณ์เด่นชัดยิ่งขึ้น เช่น สายลมพัด เสียงนก
ร้อง แสงแดด กล่ินควันพิษ หรือเสียงแตรรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งมีความส าคัญในการพินิจวรรณคดี 
 โดยท่ัวไปนักเขียนสร้างฉากด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น  
  - สร้างเหมือนจริง 
  - สร้างตามอุดมคติ 
  - สร้างในลักษณะของมัณฑนศิลป์ 
  - สร้างให้มีลักษณะเหนือจริง   
  - สร้างตามประเพณีนิยม 
 สร้างเหมือนจริง  

การสร้างฉากให้เหมือนจริงผู้เขียนจ าเป็นต้องมีความรู้ในทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม
วิทยา มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาอย่างพอเพียง มิฉะนั้นฉากท่ีสร้างออกมาก็จะ
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ผิดจากความเป็นจริง เช่น ให้นางเอกสวมเส้ือโค้ดถือร่ม เดินฝ่าหิมะอยู่ในมหานครลอนดอน
กลางเดือนสิงหาคม หรือให้ผู้ร้ายลูกทุ่งสมัยพม่าเผาอยุธยาใช้ปืน M.16 เป็นต้น 

สร้างตามอุดมคติ 
การสร้างฉากตามอุดมคตินั้นผู้เขียนจะสร้างฉากในลักษณะท่ีตนเห็นว่าควรจะเป็น คือ มี

ลักษณะท่ีดีกว่าท่ีเป็นอยู่จริง เช่น ฉากบ้านพักอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเมืองไทยมีห้องหนังสือ
โดยเฉพาะ มีโทรทัศน์ใช้และประดับฝาผนังห้องต่าง ๆ ด้วยภาพเขียนหรือภาพพิมพ์ หากเป็นภาพ
ชนบท ผู้สร้างฉากอาจก าหนดให้มีมุมอ่านหนังสือในหมู่บ้าน หรือให้มีแม่น้ าล าคลองไหลผ่านหมู่บ้าน 
เป็นต้น เหล่านี้เป็นเพียงเส้ียวของความจริง คือ เป็นความจริงเฉพาะถ่ินบางถ่ินเท่านั้น เพราะความ
เป็นจริงนั้นท้องถิ่นภาคกลางเองยังมีหลายหมู่บ้านท่ีขาดน้ าท าการเกษตร การสร้างฉากเช่นนี้เรียกได้
ว่าสร้างตามท่ีควรจะเป็นหรือน่าจะมี คือ ดีกว่าท่ีเป็นอยู่จริง นับเป็นการสร้างตามอุดมคติ 
 สร้างในลักษณะของมัณฑนศิลป์ 

มัณฑนศิลป์ในวรรณคดีเห็นจะมีบทบาทส าคัญอยู่ท่ีการสร้างฉากมากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ     
เราจะพบลักษณะของศิลปะตกแต่งท้ังท่ีเป็นสุนทรียลักษณ์ของภาษาและสุนทรีภาพของส่ิงอื่นได้โดยท่ัวไป
ในวรรณคดีไทยโบราณ โดยเฉพาะฉากภูมิประเทศท้ังทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เช่น การบรรยาย
ภาพป่า ภาพสระน้ า ซึ่งจะประกอบด้วยต้นไม้ ดอกไม้ และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ท้ังสัตว์บก สัตว์น้ า และสัตว์
ปีก ในการบรรยายภูมิประเทศกวีมักจะค านึงถึงความงามท้ังของภาษา และของธรรมชาติมากกว่าค านึงถึง
ความเป็นไปได้ตามธรรมชาติ เช่น กวีจะเอ่ยช่ือพรรณไม้ พรรณสัตว์ต่าง ๆ มากมายท่ีมีเสียงสระคล้องจอง
กันบ้าง มีสัมผัสพยัญชนะบ้าง มีลักษณะชนิดและสีสันต่าง ๆ กันบ้าง เช่น น.ม.ส. บรรยายภาพปลาใน
แม่น้ าในบทชมปลาตอนหนึ่งท่ีมีช่ือปลาต่าง ๆ ดังนี้ ปลาโลมา ปลาล้ินหมา ปลาล้ินเสือ ปลาล้ินควาย ปลา
ขี้ควาย ปลาหางควาย ปลาลิง ปลาขี้ลิง ปลาเสด็จ ปลาสยุมพร ปลาพรหมหนวดพราหมณ์ ปลาหมาแหงน 
ปลาจ้ิมฟันจระเข้ ปลาเทโพ ปลามังกร ปลาหมอ ปลาไส้ตัน ปลาวาฬ เป็นต้น 
 ภาพเหล่านี้ในแม่น้ าขณะท่ีขบวนเรือพระท่ีนั่งแล่นผ่านเป็นภาพท่ีไม่จ าเป็นต้องบรรยาย 
เพราะผิดความจริงตามธรรมชาติ ซึ่งกวีเองก็ทรงรู้อยู่แล้วด้วยเพราะท่านได้เกริ่นไว้ก่อนจะบรรยายภูมิ
ประเทศทางน้ า ความว่า  
    มัจฉาถลาเร่ลี้  แลหา 
   เห็นจะเห็นมัตสยา   ยากได้ 
   ไตรตรึกนึกนามปลา   นึกโปร่ง 
   ด่ังหน่ึงปลามาให้   หัตถ์ช้ีชวนชม 
    ซิกซี้พระศรีสนม  ร่ืนอารมณ์ชมนที 
   นานามัตสยาม ี   ที่บ่งไว้ในต ารา 
        (สามกรุง) 
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 การท่ีกวีบอกผู้อ่านว่าน าช่ือปลาต่าง ๆ จากต ารามากล่าวไว้ในบทชมปลาเช่นนี้ ย่อมแสดงให้
เห็นว่ากวีต้องการสร้างภาพประดับตกแต่งฉากท้องน้ า มิใช่ต้องการรายงานความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ   เพราะทรงรู้ว่าโดยความจริงตามธรรมชาติแล้วคงจะ “เห็นจะเห็นมัตสยา ยากได้”  
การบรรยายภาพปลา ในพระนิพนธ์นี้จึงเป็นเรื่องของมัณฑนศิลป์ในวรรณคดี มิใช่เรื่องของความจริง
ตามธรรมชาติ 
 สร้างให้มีลักษณะเหนือจริง 

วรรณคดีไทยโบราณบางประเภท กวีจะสร้างฉากในลักษณะเหนือจริง เช่น วรรณคดีทาง
พระพุทธศาสนาและบันเทิงคดีร้อยกรองต่าง ๆ ฉากสวรรค์ ฉากนรกและนคร เช่น พระมาลัยค าหลวง  
ไตรภูมิพระร่วง มหาเวสสันดรชาดก รามเกียรต์ิ หรืออิเหนา เป็นต้น ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่ากวีมุ่ง
สร้างความต่ืนเต้นทางอารมณ์มากกว่ามุ่งบันทึกความเป็นจริงของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ฉาก
หนึ่งในนรกจากเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนหนึ่งบรรยายไว้ว่า 

“...ในนรกน้ันมีแม่น้ าใหญ่อันช่ือว่าไพตรณี และน้ าน้ันเค็มนักหนา  
คร้ันว่าเขาแล่นหนี น้ าน้ันเล่าหวายเครือหวายดาสไปมา แลหวายน้ันมีหนาม 
อันใหญ่เท่าจอบเทียรย่อมเหล็กแดงเป็นเปลวไฟลุกทุกเมื่อแล ลงน้ าน้ันก็ขาดลง 
ดังท่านเอามีดกรดอันคมมาแล่มากันเขาทุกแห่ง แลเครือหวายเทียรย่อมหวากใหญ่  
แลยาวย่อมเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวไฟไปไหม้ตัวเขา ดังไหม้ต้นไม้ในกลางป่า” 

(ไตรภูมิพระร่วง) 

สร้างตามประเพณีนิยม 
กวีและนักประพันธ์บางท่านอาจสร้างฉากตามประเพณีนิยม เช่น เมื่อตัวละครเข้าป่าก็ต้องมี 

การชมดง ดังบทประพันธ์จากเรื่อง ลิลิตพระลอ ความว่า 
    

เล็บมือนางน้ีด่ัง   เล็บนาง เรียมนา 
ชมม่านนางหวังต่าง   ม่านน้อง  

ชมพูสไบบาง    นุชคลี่  ลงฤå 

งามป่าน้ีไม้ปล้อง    แปลกปล้องคอศรี 
     (ลิลิตพระลอ) 
 

หลักการวิเคราะห์ฉากและบรรยากาศ 
1. ฉากและบรรยากาศนั้น ๆ มีอิทธิพลต่อตัวละครอย่างไร เพียงใด สัมพันธ์กับสารัตถะของ

เรื่องหรือไม ่
 2. ฉากและบรรยากาศนั้นมีความสมจริงเพียงใด 
 3. ฉากและบรรยากาศนั้นก่อให้เกิดจินตนาการมากน้อยเพียงใด 
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 4. ฉากนั้น ๆ มีคุณค่าก่อให้ผู้อ่านมีประสบการณ์โดยอ้อม ท าให้ได้ความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติและสังคมว่าถูกต้องเพียงใด หรือมุ่งแต่ก่อให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม 
 5. ส่วนใดของฉากท่ีจ าลองมาจากสถานท่ีจริง ส่วนใดเกินจากจินตนาการของผู้ประพันธ์ 
 6. การสร้างฉากและบรรยากาศท าได้โดยวิธีบรรยายหรือกลวิธีใด 
 
บทสนทนา 
 บทสนทนา คือ ค าพูดของตัวละครในเรื่อง ท่ีใช้ในการสนทนาโต้ตอบกัน บทสนทนาจะช่วย
ให้    ผู้แต่งสามารถด าเนินเรื่อง หรือสอดแทรกทรรศนะต่าง ๆ ลงไปในเรื่องได้ โดยผู้อ่าน สามารถ
มองเห็นบุคลิกลักษณะของตัวละคร อีกท้ังเป็นการด าเนินเรื่องให้ก้าวหน้าไป ท าให้เห็นถึงบรรยากาศ
ของเรื่อง  และได้ความรู้ท่ีแปลกใหม่รวมท้ังแง่คิดต่าง ๆ จากบทสนทนาด้วย 
 
ลักษณะส าคัญของบทสนทนา 

บทสนทนาควรมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
1. มีความเป็นธรรมชาติ คือ ถ้อยค าท่ีใช้ในบทสนทนาโต้ตอบของตัวละครจะต้องมีลักษณะ

สมจริงให้มากท่ีสุด 
2. มีการเลือกสรร คือ ผู้แต่งจะต้องเลือกว่าควรเขียนบทสนทนาในตอนใดบ้าง และควรเขียน

อย่างไรจึงจะมีความหมายต่อเนื้อเรื่อง 
3. มีความคงท่ี คือ บทสนทนาจะต้องมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับลักษณะการเขียนของ 

เรื่องด้วย เพื่อให้การเล่าเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นสม่ าเสมอ 
4. มีความเหมาะสม คือ การใช้บทสนทนาต้องสอดคล้องกับตัวละครแต่ละตัว โดยค านึงถึง

ครอบครัว การศึกษา สภาพสังคม นิสัยใจคอ วัย อาชีพ เพศ เป็นต้น เพราะส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญ   
ในการสร้างตัวละครให้สมจริง 
 
วัตถุประสงค์ของบทสนทนา 

บทสนทนามีวัตถุประสงค์ คือ  
1. เพื่อช่วยด าเนินเรื่อง แทนการบรรยายของผู้แต่ง เพราะบทสนทนาจะช่วยขยายหรือสรุป

เนื้อหาได้ โดยเฉพาะในบทละครท่ีบทสนทนาคือการด าเนินเรื่องโดยตรง 
2. เพื่อช่วยให้รู้จักตัวละครในเรื่อง ท้ังรูปร่างหน้าตา และนิสัยใจคอ เพราะบทสนทนาจะเป็น  

ส่วนท่ีแสดงถึงนิสัยใจคอ ตลอดจนความคิดของตัวละคร โดยผู้แต่งไม่ต้องช้ีแจงตรง ๆ  
3. ช่วยให้วิธีการไม่ซ้ าซาก คือ เปล่ียนเป็นบทสนทนาบ้าง หรือเป็นการบรรยายบ้าง 
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4. สร้างความสมจริง ค าพูดท่ีสมมติว่าเป็นถ้อยค าจริง ๆ ของตัวละคร ท าให้รู้สึกใกล้ชิดกับ
ความเป็นจริงมากกว่าค าบรรยายของผู้แต่ง 

5. ท าให้บทประพันธ์สมจริง น่าอ่าน น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาข้ึน โดยเฉพาะบทสนทนาท่ีคม
คาย  มีอารมณ์ขัน หรือพูดได้ถูกต้องตามฐานะของตัวละคร สมกับบทบาทในตอนนั้น ๆ ท้ังนี้ต้องเป็น
ถ้อยค าท่ีเหมาะสมกับตัวละครแต่ละตัว ซึ่งพิจารณาจาก เพศ วัย ฐานะ สภาพสังคม สถานท่ี เป็นต้น 
 
ความส าคัญของบทสนทนา 

บทสนทนามีความส าคัญ ดังนี้ 
1. ท าให้เรื่องสมจริงและน่าสนใจยิ่งขึ้น บทสนทนาต้องเป็นถ้อยค าท่ีเหมาะสมกับตัวละคร       

แต่ละตัว โดยพิจารณาจาก เพศ วัย ฐานะ สภาพสังคม สถานท่ี เป็นต้น 
2. แสดงนิสัยใจคอ ตลอดจนความคิดของตัวละคร โดยผู้แต่งไม่ต้องช้ีแจงตรง ๆ เป็น  

การเปล่ียนแปลงจากการบรรยาย ซึ่งบทสนทนาต้องเหมาะสมกับอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดและต้อง
แสดงนิสัยของผู้พูดด้วย 

3. มี ส่วนในการด าเนินเรื่อง บทสนทนาช่วยขยายหรือสรุปเนื้อหาได้ โดยขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
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ใบความรู้ 
เร่ือง การศึกษาตัวละคร ฉากและบรรยากาศ 

ตัวละคร 
ตัวละคร คือ ผู้ท่ีแสดงบทบาทไปตามเนื้อเรื่อง ผู้อ่านจะตีความเอาเองว่าตัวละครมีศีลธรรม

จรรยาและอารมณ์อย่างไร จากการแสดงออกด้วยบทสนทนาและการกระท าท่ีเรียกว่าบทบาท 
 ตัวละครจะเป็นสัตว์หรือส่ิงของก็ได้ตามแต่ผู้ประพันธ์ก าหนด เช่น ลิง ในเรื่องรามเกียรต์ิ         
ม้านิลมังกร ในเรื่องพระอภัยมณี ตัวละครเป็นส่ิงของ เช่น ผ้าขี้ริ้ว จากเรื่องการผจญภัยของผ้าขี้ริ้ว 
เป็นต้น 
 การสร้างลักษณะนิสัยตัวละคร ผู้แต่งจะเป็นผู้สร้างโดยเป็นผู้ก าหนดช่ือ รูปร่างหน้าตา เพศ 
วัย ลักษณะนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ บทบาท และโชคชะตาให้ตัวละคร ผู้อ่านจะสร้างภาพตัวละครในใจ
ตามค าบรรยายและบทบาทท่ีผู้ประพันธ์ก าหนด ตัวละครบางตัวราวกับมีชีวิตจริง เช่น นางวันทอง 
ขุนแผน      แม่พลอย 
การสร้างตัวละคร แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. ตัวละครท่ีมีลักษณะเดียว คือ ตัวละครท่ีมีลักษณะนิสัยเพียงอย่างเดียวคงท่ีตลอดท้ังเรื่อง     
ไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเลยแม้สถานการณ์จะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม เช่น  

- มุ่งบ าเพ็ญทานบารมีอย่างพระเวสสันดร  
- อิจฉาริษยาตลอดเวลา เช่น นางอี่ในเรื่องปลาบู่ทอง เป็นต้น 

 2. ตัวละครหลายลักษณะ คือ ตัวละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึก   
นึกคิดอย่างสมเหตุสมผล ตัวละครประเภทนี้จะมีหลากหลายความคิดและอารมณ์ มีท้ังความดีความ
ช่ัว  ในตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับคนจริง ๆ ตัวอย่างเช่น ตัวละครฟัก ในนวนิยายเรื่อง ค า
พิพากษา  

- ฟักเป็นคนดี บวชเณรมีจริยาวัตรน่าเล่ือมใส แต่ฟักสงสารพ่อจึงสึกออกมาช่วยพ่อท างาน
เป็นภารโรง ถูกเกณฑ์ทหารจากบ้านไปสองปี กลับมาพ่อได้สมทรงผู้หญิงสติไม่ดีเป็นเมีย เมื่อพ่อตาย          
ฟักเริ่มมีความขัดแย้งกับสมทรง ขัดแย้งกับตนเองและชาวบ้านรอบข้าง การกินเหล้าจึงเป็นทางออก    
ของฟัก และก็ท าให้ฟักเส่ือมเสียลงทุกที ๆ สุดท้ายจบลงด้วยความตาย 
ฉาก 

ฉาก คือ สถานท่ีและเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ในเรื่อง ส่วนบรรยากาศ คือ ความรู้สึกจาก
สภาพแวดล้อมท่ัว ๆ ไป เช่น กล่ิน เสียง แสง สี และสัมผัสอื่น ๆ ช่วยท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว 
ก่อให้เกิดอารมณ์ หรือเห็นสภาพเหตุการณ์เด่นชัดยิ่งข้ึน เช่น ลมพัด แสงแดด เสียงนกร้อง เป็นต้น ซึ่ง
มีความส าคัญในการพินิจวรรณคดี 
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 โดยท่ัวไปนักเขียนสร้างฉากด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น  
 - สร้างเหมือนจริง     คือ การสร้างฉากให้เหมือนกับธรรมชาติท่ีมีอยู่จริง 
 - สร้างตามอุดมคติ    คือ การสร้างฉากตามจินตนาการ ตามความคิดของกวี 

     ท่ีอยากจะให้เป็น 
 - สร้างในลักษณะของมัณฑนศิลป์ คือ การสร้างฉากให้มีความวิจิตรงดงาม  
 - สร้างให้มีลักษณะเหนือจริง คือ การสร้างฉากตามจินตนาการ ไม่เป็นจริงตาม  

     ธรรมชาติ 
 - สร้างตามประเพณีนิยม  คือ การสร้างฉากตามแบบท่ีท าสืบต่อ ๆ กันมา 
 
 
หลักการวิเคราะห์ฉากและบรรยากาศ 

1. ฉากและบรรยากาศนั้น ๆ มีอิทธิพลต่อตัวละครอย่างไร เพียงใด สัมพันธ์กับสารัตถะของ
เรื่องหรือไม ่
 2. ฉากและบรรยากาศนั้นมีความสมจริงเพียงใด 
 3. ฉากและบรรยากาศนั้นก่อให้เกิดจินตนาการมากน้อยเพียงใด 
 4. ฉากนั้น ๆ มีคุณค่าก่อให้ผู้อ่านมีประสบการณ์โดยอ้อม ท าให้ได้ความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติและสังคมว่าถูกต้องเพียงใด หรือมุ่งแต่ก่อให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม 
 5. ส่วนใดของฉากท่ีจ าลองมาจากสถานท่ีจริง ส่วนใดเกินจากจินตนาการของผู้ประพันธ์ 
 6. การสร้างฉากและบรรยากาศท าได้โดยวิธีบรรยายหรือกลวิธีใด 
บทสนทนา 
 บทสนทนา คือ ค าพูดของตัวละครในเรื่อง ท่ีใช้ในการสนทนาโต้ตอบกัน บทสนทนาจะช่วย
ให้    ผู้แต่งสามารถด าเนินเรื่อง หรือสอดแทรกทรรศนะต่าง ๆ ลงไปในเรื่องได้ โดยผู้อ่านสามารถ
มองเห็นบุคลิกลักษณะของตัวละคร อีกท้ังเป็นการด าเนินเรื่องให้ก้าวหน้าไป ท าให้เห็นถึงบรรยากาศ
ของเรื่อง  และได้ความรู้ท่ีแปลกใหม่รวมท้ังแง่คิดต่าง ๆ จากบทสนทนาด้วย 
ลักษณะส าคัญของบทสนทนา 

บทสนทนาควรมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
1. มีความเป็นธรรมชาติ คือ ถ้อยค าท่ีใช้ในบทสนทนาโต้ตอบของตัวละครจะต้องมีลักษณะ

สมจริงให้มากท่ีสุด 
2. มีการเลือกสรร คือ ผู้แต่งจะต้องเลือกว่าควรเขียนบทสนทนาในตอนใดบ้าง และควรเขียน

อย่างไรจึงจะมีความหมายต่อเนื้อเรื่อง 
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3. มีความคงท่ี คือ บทสนทนาจะต้องมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับลักษณะการเขียนของ 
เรื่องด้วย เพื่อให้การเล่าเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นสม่ าเสมอ 

4. มีความเหมาะสม คือ การใช้บทสนทนาต้องสอดคล้องกับตัวละครแต่ละตัว โดยค านึงถึง
ครอบครัว การศึกษา สภาพสังคม นิสัยใจคอ วัย อาชีพ เพศ เป็นต้น เพราะส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการสร้างตัวละครให้สมจริง 
วัตถุประสงค์ของบทสนทนา 

บทสนทนามีวัตถุประสงค์ คือ  
1. เพื่อช่วยด าเนินเรื่อง แทนการบรรยายของผู้แต่ง โดยเฉพาะในบทละครท่ีบทสนทนาคือ     

การด าเนินเรื่องโดยตรง 
2. เพื่อช่วยให้รู้จักตัวละครในเรื่อง ท้ังรูปร่างหน้าตา และนิสัยใจคอ โดย ผู้แต่งไม่ต้องช้ีแจง

ตรง ๆ  
3. ช่วยให้วิธีการไม่ซ้ าซาก คือ เปล่ียนเป็นบทสนทนาบ้าง หรือเป็นการบรรยายบ้าง 
4. สร้างความสมจริง ค าพูดท่ีสมมติว่าเป็นถ้อยค าจริง ๆ ของตัวละคร ท าให้รู้สึกใกล้ชิดกับ

ความเปน็จริงมากกว่าค าบรรยายของผู้แต่ง 
5. ท าให้บทประพันธ์น่าอ่าน น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาขึ้น โดยเฉพาะบทสนทนาท่ีคมคาย            

มีอารมณ์ขัน หรือพูดได้ถูกต้องตามฐานะของตัวละคร สมกับบทบาทในตอนนั้น ๆ 
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ใบงานที่ 3.1 (กิจกรรมกลุ่ม) 
เร่ือง การพินิจตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน จากนั้นด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. ร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง “การศึกษาตัวละคร ฉากและบทสนทนา” และใบความรู้        
   เรื่อง “เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา” 
2. ร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ในหัวข้อ “ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และ 
   ข้อคิด ของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา” (แล้วบันทึกลงใบงานท่ี 3.1) 
3. สรุปผลการคิดเป็นแผนผังความคิดเรื่อง “ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด ของเสภาเรื่อง  

ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา” (ท าลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให้ เพื่อใช้น าเสนอหน้า 
ช้ันเรียน) 

4. ส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการคิดหน้าช้ันเรียน 
 

แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้องและชัดเจน 
สมาชิกกลุ่ม  1.……………………………………….. 2.……………………………………….. 

3.……………………………………….. 4.……………………………………….. 
5.……………………………………….. 6.……………………………………….. 

1. สภาพปัญหาเกิดขึ้นกับตัวละครส าคัญตัวใดบ้าง และส่งผลกระทบอย่างไรกับตัวละคร 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครท่ีกลุ่มได้รับมอบหมาย โดยสังเขป  
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. หากเปรียบเทียบลักษณะนิสัย พฤติกรรมของตัวละครท่ีกลุ่มได้รับมอบหมายกับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันมีความเหมาะสมหรือไม่  เพราะอะไร   
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ลักษณะนิสัย พฤติกรรมของตัวละครท่ีกลุ่มได้รับมอบหมายสะท้อนให้เห็นข้อคิดท่ีสามารถน าไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา มีการด าเนินเรื่องโดยใช้ฉากจากท่ีใดบ้าง  
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 3.2 (รายบุคคล) 
เร่ือง การพินิจตัวละคร ฉาก บทสนทนา และข้อคิด 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้องและชัดเจน 
 

1. จงวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครเอกในเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา         
   จ านวน 2 ตัวละคร โดยสังเขป  
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครใน เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ท่ี

นักเรียนประทับใจ 1 ตัวละคร พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงอธิบายฉากและบรรยากาศใน เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จงวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวละคร 1 ตัวละคร และปัญหานั้นส่งผลกระทบกับตัวละคร

อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



  124 

5. จงแสดงความคิดเห็น หากนักเรียนเป็นตัวละครท่ีวิเคราะห์ในข้อท่ี 4 จะเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วย
วิธีใด เพราะเหตุใด และวิธีแก้ปัญหาท่ีเลือกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
6. จงแสดงความคิดเห็น หากนักเรียนเป็นนางวันทองท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ต้องเลือก นักเรียนจะ

เลือกอยู่กับใคร เพราะเหตุใด  
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย  

 
ค าช้ีแจง    

1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย            
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา   
และโยนิโสมนสิการ  

2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจ านวน 40 ข้อ 
3. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แล้วเขียนเครื่องหมายกากบาท 

() ลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ เสภา 
ก. การขับล าน าเป็นเรื่องราว ใช้กรับเป็นเครื่องประกอบจังหวะ 
ข. การร้องเป็นท านองไทยเดิม ใช้ฉิ่งเป็นเครื่องประกอบจังหวะ 

           ค. การร้องเป็นท านองแหล่  ใช้โทนร ามะนาเป็นเครื่องประกอบจังหวะ 
           ง. การร้องเป็นท านองสรภัญญะ ใช้โทนร ามะนาเป็นเครื่องประกอบจังหวะ 
 
2. ข้อใดใช้ค าอัพภาส  

ก.  ครั้นเวลาดึกก าดัดสงัดเงียบ  ใบไม้แห้งแกร่งเกรียบระรุบร่อน 
     พระพายโชยเสาวรสขจายจร   พระจันทรแจ่มแจ้งกระจ่างดวง 
ข.  ดุเหว่าเร้าเสียงส าเนียงก้อง  ระฆงัฆ้องขานแข่งในวังหลวง 
     วันทองน้องนอนสนิททรวง   จิตรง่วงระงับสู่ภวังค์ 
ค. ท้ังสองมองหมอบอยู่ริมทาง  พอนางด้ันป่ามาถึงท่ี 
     โดดตะครุบคาดค้ันในทันที   แล้วฉุดคร่าพารี่ไปในไพร 
ง.  ส้ินฝันครั้นต่ืนตกประหม่า  หวีดผวากอดผัวสะอื้นไห ้
     เล่าความบอกผัวด้วยกลัวภัย   ประหลาดใจน้องฝันพรั่นอุรา 
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3. ข้อใดปรากฏการใช้ภาพพจน์แบบสัทพจน์ 

ก.  ข้าไทได้ฟังขุนช้างใช้   ต่างเท่ียวค้นด้นไปจะเอาหน้า 
     ท้ังห้องนอกห้องในไมพ่บพา   ท่ัวเคหาแล้วไปค้นจนแผ่นดิน  
ข.  ลืมตาเหลียวหาเจ้าวันทอง  ไม่เห็นน้องห้องสว่างตะวันสาย 
     ผ้าผ่อนล่อนแก่นไม่ติดกาย   เห็นม่านขาดเรี่ยรายประหลาดใจ 
ค. ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกก   แมงมุมทุ่มอกที่ริมฝา 
     ยิ่งหวาดหวั่นพรั่นตัวกลัวมรณา  ดังวิญญานางจะพรากไปจากกาย 
ง. ตะโกนเรียกในห้องวนัทองเอ๋ย  หาขานรับเช่นเคยสักค าไม่ 
     ท้ังข้าวของมากมายก็หายไป   ปากประตูเปิดไว้ไม่ใส่กลอน 
 

4. เหตุการณ์ใดท่ียืนยันความเช่ือท่ีว่าคนเราไม่สามารถฝืนชะตาชีวิตของตนเองได้  
ก. ขุนแผนสร้างกลอุบายเพื่อฆ่านางบัวคล่ี 
ข. นางพิมพิลาไลยเปล่ียนช่ือใหม่เป็นวันทอง 
ค. ขุนช้างใช้กลอุบายจนได้นางวันทองเป็นภรรยา  
ง. นางวันทองถูกประหารชีวิตแม้จะได้รับการอภัยโทษแต่ก็ช่วยไม่ทัน 

 

 

5.   “...............................  เหงื่อออกโซมล้านกระบาลใส 
คิดคิดให้แค้นแสนเจ็บใจ   ช่างท าได้ต่างต่างทุกอย่างจริง 

 

   จากบทประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงใครในเสภาเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน  
 ก. ขุนแผน     ข. จมื่นไวยวรนาถ 
 ค. ขุนช้าง     ง. หมื่นวิเศษผล 
 
6. ข้อใดไม่แสดงอาการเคล่ือนไหว  
       ก. ย่างท้าวก้าวไปในทันที             มิได้มีใครทักแต่สักคน        

ข. ชมพลางย่างเย้ืองช าเลืองมา         เปิดมุ้งเห็นหน้าแม่วันทอง 
ค. พลางนั่งลงนอบนบอภิวันทน์         สะอื้นอั้นอกแค้นน้ าตาคลอ 

         ง. โอ้แม่เจ้าประคุณของลูกเอ๋ย          ไม่ควรเลยจะพรากจากคุณพ่อ 
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7. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงความเช่ือทางไสยศาสตร์  
ก. ลงยันต์ราชะเอาปะอก    หยิบยกมงคลขึ้นใส่หัว  
ข. จึงเซ่นเหล้าข้าวปลาให้พรายกิน  เสกขม้ินว่านยาเข้าทาตัว 
ค. เป่ามนตร์เบื้องบนชอุ่มมัว  พรายยั่วยวนใจให้ไคลคลา 
ง. เงียบสัตว์จตุบาททวิบาท  ดาวดาษเดือนสว่างกระจ่างไข 
 

8. ค าประพันธ์ในข้อใดแสดงถึงความมุ่งมั่นและเด็ดเด่ียวของขุนช้าง  
ก. ขุนช้างเห็นข้าไม่มาใกล้   ขัดใจลุกขึ้นท้ังแก้ผ้า 
ข. แหงนเถ่อเป้อปังยืนจังก้า   ย่างเท้าก้าวมาไม่รู้ตัว 
ค. เอาเถิดเป็นไรก็เป็นไป    ไม่เอากลับมาได้มิใช่กู 
ง. ลุกขึ้นถกเขมรร้องเกนไป   ทุดอ้ายไพร่ขี้ครอกหลอกผู้ดี 
 

9. ข้อใดคือแก่นเรื่องของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา   
 ก. ความรักท าให้คนตาบอด    

ข. มนุษย์หนีไม่พ้นความตาย 
 ค. มนุษย์ย่อมมีท้ัง รัก โลภ โกรธ หลง   

ง. ความทุกข์ของมนุษย์เกิดโดยยึดอารมณ์เป็นใหญ่ 
 

10. เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวาฎีกา มีการสร้างฉากลักษณะใด  
ก. สร้างเหมือนจริง    ข. สร้างตามอดุมคติ 
ค. สร้างในลักษณะมัณฑนศิลป์   ง. สร้างในลักษณะเหนือจริง 
 

11. พระไวยฯ ควรน าหลักธรรมข้อใดไปปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึน  
ก. ความวางเฉย    ข. ความข่มใจ    ค. ความปรารถนา   ง. ความอ่อนหวาน 
 

12. การท่ีขุนช้างถวายฎีกา นักเรียนคิดว่าเป็นผลดีหรือผลเสีย เพราะเหตุใด  
ก. เป็นผลดี เพราะจะได้แสดงให้ผู้คนท่ัวไปรู้ว่าขุนช้างมีความรักต่อนางวันทองอย่างมั่นคง 
ข. เป็นผลดี เพราะพระไวยฯ จะต้องถูกลงโทษและขุนช้างก็จะได้นางวันทองคืนไปอย่างถูกต้อง 
ค. เป็นผลเสีย เพราะท าให้นางวันทองได้รับความอับอาย ผู้คนรู้ถึงเรื่องท่ีคนนั้นฉุดไปคนนี้ฉุดมา 
ง. เป็นผลเสีย เพราะท าให้นางวันทองสับสนในจิตใจจนไม่สามารถตัดสินใจเลือกใครได้ ท าให้ 
   สมเด็จพระพันวษากริ้วรับส่ังให้น านางประหารชีวิต 
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13. การท่ีขุนแผนลอบเข้าห้องนางวันทอง นักเรียนคิดว่าเป็นการกระท าท่ีถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด    
      ก. ถูกต้อง เพราะท้ังคู่เคยเป็นสามีภรรยากัน 
 ข. ถูกต้อง เพราะเป็นความต้องการของพระไวยฯ ผู้เป็นลูก  
 ค. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการไปลักพาตัวมาโดยมิชอบด้วยเหตุผล 
 ง. ไม่ถูกต้อง เพราะขณะนั้นขุนแผนก็มีภรรยาอยู่ 2 คนแล้ว และนางวันทองก็เป็นภรรยาของขุนช้าง 
 
14. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงน้ าเสียงของผู้พูดในเชิงตัดพ้อ   

ก.  มีธุระส่ิงไรในใจเจ้า   พ่อจงเล่าแก่แม่แล้วกลับบ้าน 
     มิควรท าเจ้าอย่าท าให้ร าคาญ   อย่าหาญเหมือนพ่อนักคะนองใจ 
ข.  จึงว่าอนิจจาลูกมารับ   แม่ยังกลับทัดทานเป็นหนักหนา 
     เหมือนไม่มีรักใคร่ในลูกยา   อุตส่าห์มารับแล้วยังมิไป  
ค.  เล่าความบอกผัวด้วยกลัวภัย  ประหลาดใจน้องฝันพรั่นอุรา 
     ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกก   แมลงมุมทุ่มอกที่ริมฝา 
ง.  มาอยู่ไยกับไอ้หินชาติ   แสนอุบาทว์ใจจิตริษยา 
     ดังทองค าท าเล่ียมปากกะลา   หน้าตาด าเหมือนมินหม้อมอม 
 

15. หากยึดตามประเพณีนิยมในสมัยอยุธยา นางวันทองประพฤติตนเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
ก. ไม่เหมาะสม เพราะนางวันทองมีสามีสองคน 
ข. ไม่เหมาะสม เพราะหูเบาไม่ตรวจสอบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ 
ค. เหมาะสม เพราะแสดงให้เห็นว่านางวันทองเป็นกลางในการตัดสินใจ 
ง. เหมาะสม เพราะแสดงให้เห็นว่านางวันทองมีความรักสามีท้ังสองคน 
 

16. ข้อใดปรากฏการใช้บรรยายโวหารในการแต่ง  
 ก. ฝันว่าพลัดไปในไพรเถ่ือน   เล่ือนเป้ือนไม่รู้ท่ีจะกลับหลัง 

     ลดเล้ียวเท่ียงหลงในดงรัง   ยังมีพยัคฆ์ร้ายมาราวี 
 ข. ทุกวันนี้ใช่แม่จะผาสุก   มีแต่ทุกข์ใจเจ็บดังเหน็บหนาม 

     ต้องจ าจนทนกรรมท่ีติดตาม   จะขืนความคิดไปก็ใช่ที 
ค. คราวนั้นเมื่อตามไปกลางป่า  หน้าด าเหมือนหนึ่งทามินหม้อไหม้ 
     ชนะความงามหน้าดังเทียนชัย   เขาฉุดไปเหมือนลงทะเลลึก 
ง.  ครานั้นขุนช้างได้ฟังว่า   แค้นดังเลือดตาจะหล่ังไหล 
     ดับโมโหโกรธาท าว่าไป   เราก็ไม่ว่าไรสุดแต่ดี 
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17. พฤติกรรมของพระไวยฯ แสดงให้เห็นแง่คิดตรงกับข้อใด  
 ก. ความโกรธน าความพินาศมาให้  ข. ความทะนงตนท าให้เกิดศัตรู 
 ค. การใช้อ านาจก่อให้เกิดแรงต่อต้าน ง. ความหุนหันพลันแล่นก่อให้เกิดผลร้าย 
 
18. ข้อใดไม่ใชคุ่ณค่าด้านสังคมของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน  

ก. ค่านิยมและความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตา ส่ิงเหนือธรรมชาติ 
 ข. บทบาทของกษัตริย์ต่อประชาชนในสังคมไทยสมัยนั้น ซึ่งมีอ านาจสูงสุด 

ค. ฐานะและบทบาทของสตรีในสังคมไทยสมัยนั้น ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในครอบครัว 
ง. ค่านิยมและความเช่ือเกี่ยวกับสตรีในสังคมไทยสมัยนั้น ท่ีต้องรักและมีสามีเพียงคนเดียว 
 

19. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่น  
ก. ครานั้นพระองค์ผู้ทรงภพ   ฟังจบแค้นค่ังดังเพลิงไหม้ 
     เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ  ดูดู๋เป็นได้อีวันทอง 
ข. อีแสนถ่อยจัญไรใจทมิฬ   ดังเพชรนิลเกิดขึ้นในอาจม 
     รูปงามนามเพราะน้อยไปหรือ   ใจไม่ซื่อสมศักดิ์เท่าเส้นผม 
ค.  คิดคะนึงถึงมิตรแต่ก่อนเก่า  นิจจาเจ้าเหินห่างร้างพิสมัย 
     ถึงสองครั้งต้ังแต่พรากจากพี่ไป  ดังเด็ดใจจากร่างก็ราวกัน 
ง. เจ้าพลายงามตามรับเอากลับมา  ทีนี้หน้าจะด าเป็นน้ าหมึก 
     ก าเริบใจด้วยเจ้าไวยก าลังฮึก   จะพาแม่ตกลึกให้จ าตาย 
 

20. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงความเช่ือทางไสยศาสตร์และคาถาอาคม  
ก. ถือดาบฟ้าฟื้นยืนแกว่งไกว  ตกใจกลัวว่าจะฆ่าฟัน 
ข. แล้วท าผงอิทธิเจเข้าเจิมพักตร์    คนเห็นคนทักรักทุกหน้า 
ค. สีขี้ผ้ึงสีปากกินหมากเวทย์    ซึ่งวิเศษสารพัดแก้ขัดสน 
ง. เป่ามนตร์เบ้ืองบนชอุ่มมัว    พรายยั่วยวนใจให้ไคลคลา 
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21.    “พระเอยพระทรงชัย  เคราะห์อะไรกระท าเข็ญ” 
     จากบทประพันธ์ข้างต้นมี ครุ ลหุ ตรงตามรูปแบบข้อใด   
 

ก.    ุ    ั    ุ    ั     ั       ุ    ุ    ั   ุ   ั     ั ข.    ั     ั    ุ    ั     ั       ุ    ุ    ั   ุ   ั     ั 
 

ค.    ุ    ั    ุ    ั     ั      ั  ุ    ั   ุ   ั     ั 
 

ง.    ั     ั    ุ    ั     ั       ั  ุ    ั   ุ   ั     ั 
 

 

22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
 ก. กาพย์ยานี 1 บาท มี 11 ค า 
 ข. วิชชุมมาลาฉันท์ 1 บาทมี ลหุ รวม 8 ค า  
 ค. กาพย์สุรางคนางค์ 1 บทมี 28 หรือ 32 ค า 

ง. อินทรวิเชียรฉันท์ 1 บาทมี ครุ ลหุ  รวม 11 ค า 

 

23. ธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเส่ือมท่ีเหล่ากษัตริย์ลิจฉวียึดถือในการปกครองเมืองคือข้อใด  
ก. อิทธิบาท 4  ข. อปริหานิยธรรม    ค. พรหมวิหาร    4  ง. ฆราวาสธรรม 
 

24. ค าประพันธ์ในข้อใดไม่ใชบ่ทเสาวรจนี  
ก. สามยอดตลอดระยะระยับ  วะวะวับสลับพรรณ 
     ช่อฟ้าตระการกลจะหยัน  จะเยาะยั่วทิฆัมพร  
ข. บราลีพิลาศศุภจรูญ  นภศูลประภัสสร   
     หางหงส์ผจงพิจิตรงอน  ดุจกวักนภาลัย   

 ค. พร้อมพรั่งสะพรึบพหลรณ  พยุห์พลทหารหาญ 
     อ ามาตย์และราชบริวาร   วุฒิเสวกากร 
ง. รอบด้านตระหง่านจตุรมุข  พิศสุกอร่ามใส 
     กาญจน์แกมมณีกนกไพ   ฑุรย์พร่างพะแพรวพราย 
 

 

25.    “แม้มากผิกิ่งไม้   ผิวใครจะใคร่ลอง 
มัดก ากระนั้นปอง  พลหักก็เต็มทน” 

     บทประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นหลักธรรมข้อใด  
 ก. ความเมตตา    ข. ความสามัคคี    ค. ความมีสติ    ง. ความกล้าหาญ 
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26.    “เราคิดจะใคร่ยก  พยุห์พลสกลไกร 
ประชุมประชิดชัย   รณรัฐวัชชี” 

     จากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นค าพูดของใคร 
 ก. พระเจ้าอชาตศัตรู    ข. วัสสการพราหมณ์   

ค. เหล่ากษัตริย์ลิจฉวี    ง.อ ามาตย์กรุงราชคฤห์ 
 

27. ข้อใดเป็นแก่นเรื่องหลักของเรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์  
 ก. โทษของการแตกสามัคคีน าหมู่คณะไปสู่ทางหายนะ 
 ข. การใช้ปัญญาเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ 
 ค. การรู้จักใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงานท าให้งานส าเร็จด้วยดี 
 ง. การใช้วิจารณญาณใครครวญก่อนตัดสินใจท าส่ิงใดย่อมเป็นผลดี 
 
28. ตัวละครใดควรใช้ส านวนเตือนใจว่า “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง” มากท่ีสุด  

ก. กษัตริลิจฉวี     ข. พระเจ้าอชาตศัตรู  
ค. วัสสการพราหมณ์     ง. ราชกุมารลิจฉวี 
 

29. บทประพันธ์ข้อใดพรรณนาให้เห็นภาพชัดเจนท่ีสุด  
 ก.  จึงให้ตีกลอง  ป่าวร้องทันที 
      แจ้งข่าวไพรรี   รุกเบียนบีฑา 
 ข. ราชาลิจฉวี  ไป่มีสักองค์ 

     อันนึกจ านง   เพื่อจักเสด็จไป 
ค. ข่าวเศิกเอิกอึง   ทราบถึงบัดดล 

      ในหมู่ผู้คน    ชาวเวสาลี 
 ง. ต่ืนตาหน้าเผือด  หมดเลือดส่ันกาย 

     หลบล้ีหนีตาย  วุ่นหวั่นพรั่นใจ 
 

30. การท่ีพระเจ้าอชาตศัตรูสามารถยึดกรุงเวสาลีได้โดยง่ายนั้น ให้ข้อคิดอย่างไรแก่คนท่ัวไป  
ก. กษัตริย์ลิจฉวีประสบความพินาศเพราะขาดสามัคคีธรรม 
ข. หากไม่หลงเช่ือวัสสการพราหมณ์กษัตริย์ลิจฉวีก็ไม่ต้องเสียเมือง  
ค. หากเกิดความแตกแยกกันภายใน เป็นช่องทางให้ศัตรูโจมตีได้ง่าย 
ง. กษัตริย์ลิจฉวีหลงเช่ือพระราชโอรสโดยขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบ 
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31. ตัวละครใดมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในเรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์  
ก. วัสสการพราหมณ์     ข. พระเจ้าอชาตศัตรู 
ค. กษัตริย์ลิจฉวี      ง. ราชกุมารกษัตริย์ลิจฉวี 
 

32. การกระท าของวัสสการพราหมณ์ในเรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์ ตรงกับส านวนไทยข้อใดมากท่ีสุด  
 ก. เกลือเป็นหนอน    ข. ไส้ศึก 
 ค. เห็นขี้ดีกว่าไส้     ง. น้ าร้อนปลาเป็น น้ าเย็นปลาตาย 
 

33.   “เปรียบปานมหรรณพนที  ทะนุท่ีประทังความ 
ร้อนกายกระหายอุทกยาม   นรหากประสบเห็น 
เอิบอิ่มกระหยิ่มหทยคราว   ระอุผ่าวก็ผ่อนเย็น 
ยังอุณหมุญจนและเป็น   สุขปีติดีใจ” 

   บทประพันธ์ข้างต้นปรากฏการใช้โวหารภาพพจน์ข้อใด 
ก.  อุปมา  ข.  อุปลักษณ์  ค.  สัญลักษณ์  ง.  อธิพจน์ 
 

34. ข้อใดไม่มีค าไวพจน์ท่ีหมายถึง “พราหมณ์”   
 ก. และฝ่ายกุมารผู้           ทิชครูมิเรียกหา 
                ก็แหนงประดารา        ชกุมารทิชงค์เชิญ 
 ข. ชะรอยว่าทิชาจารย์       ธ คิดอ่านกะท่านเป็น 
                รหัสเหตุประเภทเห็น           ละแน่ชัดถนัดความ 
 ค. ทิชงค์เจาะจงเจตน์        กลห์เหตุยุยงเสริม 
                กระหน่ าและซ้ าเติม             นฤพัทธก่อการณ์ 
 ง. เมตตาทยาลุศุภกรรม    อุปถัมภการุณย์ 
                สรรเสริญเจริญพระคุณสุน    ทรพูนพิบูลงาม 
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35. ค าประพันธ์ข้อใดเป็นบทพิโรธวาทัง  
 ก.  ไป่เห็นกะเจ็บแสบ        ชิวแทบจะท าลาย 
                มอบสัตย์สมรรถหมาย         มนมั่นมิหวั่นไหว 
 ข.  เส่ือมศีรษะผมเผ้า พิศเปล่าประจานตัว 
                เป็นเย่ียงประหยัดกลัว ผิ มลักจะหลาบจ า 
 ค.  ต่างทรงส าแดง            ความแขงอ านาจ 
      สามัคคีขาด             แก่งแย่งโดยมาน 
      ภูมิศลิจฉวี             วัชชีรัฐบาล 

     บ่ ชุมนุมสมาน                 แม้แต่สักองค์ 
 ง.  อวดฉลาดและควาดแถลงเพราะใจ 
      ขยาดขย้ันมิทันอะไร  ก็หมิ่นกู 
 
36. พฤติกรรมของวัสสการพราหมณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติในข้อใด  
 ก. มีความอดทนสูง    ข. มีความซื่อสัตย์ยิ่ง 

ค. มีความจงรักภักดี    ง. มีความขลาดกลัวต่อปัญหา 
 

37. ข้อใดไม่ใชค่่านิยมท่ีปรากฏในเรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์  
 ก. การใช้สติปัญญา    ข. การใช้วิจารญาณ 
 ค. ความจริงใจ     ง. การเสียสละประโยชน์สุขแห่งตน 
 
38. พฤติกรรมการสร้างกลอุบายของวัสสการพราหมณ์ท่ีกระท าแก่ราชกุมารกษัตริย์ลิจฉวี ตรงกับ 
     ส านวนไทยข้อใดมากท่ีสุด  
 ก. หนอนบ่อนไส้     ข. สาวไส้ให้กากิน 
 ค. ยุให้ร า ต าให้รั่ว    ง. ข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย 
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39. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความฉลาดรอบคอบของวัสสการพราหมณ์ 
ก.  พราหมณ์ครูรู้สังเกต    ตระหนักเหตุถนัดครัน 
     ราชาวัชชีสรร            พจักสู่พินาศสม 
ข.  ยินดีบัดนี้กิจ        จะสัมฤทธิ์มนารมณ์ 
     เริ่มมาด้วยปรากรม              และอุตสาหแห่งตน 
ค.  ให้ลองตีกลองนัด           ประชุมขัตติย์มณฑล 
     เชิญซึ่งส่ าสากล                  กษัตริย์สู่สภาคาร            
ง.  วัชชีภูมีผอง        สดับกลองกระหึมขาน 
     ทุกไท้ไป่เอาภาร                ณ กิจเพื่อเสด็จไป 

 
40. หากเปรียบเทียบวัสสการพราหมณ์ขณะอยู่กับกษัตริย์ลิจฉวีกับนิทานอีสป จะตรงกับนิทานอีสป 
     เรื่องใดมากท่ีสุด  
 ก. ชาวนากับงูเห่า    ข. ลาโง่กับจ้ิงหรีด  

ค. กระต่ายกับเต่า    ง. เทพารักษ์กับคนตัดฟืน 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การพินิจวรรณคดีไทย 
ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
1 ก 11 ข 21 ก 31 ก 
2 ก 12 ง 22 ข 32 ข 
3 ค 13 ง 23 ข 33 ก 
4 ง 14 ข 24 ค 34 ง 
5 ค 15 ก 25 ข 35 ง 
6 ง 16 ก 26 ก 36 ง 
7 ง 17 ง 27 ก 37 ค 
8 ค 18 ค 28 ก 38 ค 
9 ง 19 ง 29 ง 39 ค 
10 ก 20 ก 30 ค 40 ก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6             
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

2. แบบสอบถามแต่ละข้อเป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคน ไม่มีข้อใดถูก    
หรือผิด และไม่น าค าตอบไปรวมในการตัดสินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด          
ขอให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ          
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ ให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วท าเครื่องหมายถูก 
() ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ มี
ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด มีความคิดเห็นระดับมาก มีความคิดเห็นระดับปานกลาง มีความคิดเห็น
ระดับน้อย มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา  

   และโยนิโสมนสิการ  
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับ มากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับ มาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับ ปานกลาง  
ระดับ 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับ น้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับ น้อยท่ีสุด  
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ตอนที่ 1  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ  
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่องระดับ 
ความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นตามความเป็นจริงของนกัเรียน 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       

1 
กิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอน และมีเป้าหมาย 
ในการเรียนรู ้

      

2 
กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้นักเรียนได้รวบรวมข้อมลู  
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

      

3 
กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลท่ีเหมาะสม 

      

4 
กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการเรียน และส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

      

5 

กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกนั 
และแสดงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง 
อย่างเต็มท่ี 

      

 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้       

6 
การจัดการเรียนรู้มีความสนุกสนาน ท าให้นักเรียน 
มีความสุขในการท ากิจกรรมทุกขั้นตอน 

      

7 
การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้  

      

8 
บรรยากาศในช้ันเรียนแสดงให้เห็นถึงความเป็น
กัลยาณมิตรของครู ท าให้ครูและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

      

9 
บรรยากาศในช้ันเรียนก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ของนักเรียน 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้       

10 
นักเรียนได้พฒันาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
และคิดอย่างมีเหตุผล 

      

11 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม       
12 นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง       
13 นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะการคิดไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ค  
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบค าประพันธ์ เสภาเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี บทเสภาเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา (1) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี บทเสภาเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา (2) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
การพินิจคุณค่าของวรรณคดี บทเสภาเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา (1) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
การพินิจคุณค่าของวรรณคดี บทเสภาเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา (2) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบของค าประพันธ์วรรณคดีเร่ือง สามัคคีเภทค าฉันท์ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเร่ือง สามัคคีเภทค าฉันท์ (1) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเร่ือง สามัคคีเภทค าฉันท์ (2) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
การพินิจคุณค่าของวรรณคดีเร่ือง สามัคคีเภทค าฉันท์ (1) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
การพินิจคุณค่าของวรรณคดีเร่ือง สามัคคีเภทค าฉันท์ (2) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้          
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ      

2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. สาระการเรียนรู้          

3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด     

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน และสัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน    
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. การวัดและประเมินผล        
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
 

ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
IOC 

ความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้                
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู ้และตัวชี้วัด 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

1.3 สอดคล้องกับการวัด
และประเมินผล 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

2. สาระส าคัญ  
2.1 สอดคล้องกับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับสาระ 
การเรียนรู้ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
IOC 

ความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. สาระการเรียนรู้      
3.1 สอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู้ และตัวชี้วัด     
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

3.2 ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้     

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

3.3 สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

3.4 สอดคล้องกับการวัด
และประเมินผล 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4.1 สอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้     
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

4.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู ้

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

4.3 มีล าดับขั้นตอนท่ี
ชัดเจน และสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน    

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับการวัด
และประเมินผล 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
IOC 

ความหมาย แผนการจัดการเรียนรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
5.1 ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้      

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

5.3 สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้     

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและประเมินผล              
6.1 ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจ
วรรณคดีไทย 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

ผลการประเมิน 
IOC ความหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

9 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

11 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

12 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

13 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

14 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

15 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

16 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

17 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

18 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

19 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

20 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

21 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

22 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

23 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

24 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

25 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

26 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจ
วรรณคดีไทย 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

ผลการประเมิน 
IOC ความหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 3 
27 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

28 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

29 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

30 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

31 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
32 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

33 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

34 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

35 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

36 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

37 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

38 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

39 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

40 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

41 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

42 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

43 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

44 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

45 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

46 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

47 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

48 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

49 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

50 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

51 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

52 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจ
วรรณคดีไทย 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

ผลการประเมิน 
IOC ความหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 3 
53 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

54 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

55 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

56 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

57 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

58 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

59 +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

60 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 
ตารางท่ี 12 ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อสอบขอ้ที่ p r คุณภาพข้อสอบ 
1 0.58 0.37 ใช้ได้ 
2 0.35 0.39 ใช้ได้ 
3 0.33 0.40 ใช้ได้ 
4 0.74 0.43 ใช้ได้ 
5 0.72 0.46 ใช้ได้ 
6 0.74 0.56 ใช้ได้ 
7 0.79 0.71 ใช้ได้ 
8 0.70 0.41 ใช้ได้ 
9 0.26 0.57 ใช้ได้ 
10 0.42 0.46 ใช้ได้ 
11 0.56 0.36 ใช้ได้ 
12 0.65 0.41 ใช้ได้ 
13 0.42 0.46 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 12 ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ข้อสอบขอ้ที่ p r คุณภาพข้อสอบ 

14 0.74 0.56 ใช้ได้ 
15 0.49 0.55 ใช้ได้ 
16 0.53 0.48 ใช้ได้ 
17 0.58 0.49 ใช้ได้ 
18 0.47 0.48 ใช้ได้ 
19 0.30 0.53 ใช้ได้ 
20 0.65 0.49 ใช้ได้ 
21 0.53 0.37 ใช้ได้ 
22 0.37 0.35 ใช้ได้ 
23 0.47 0.43 ใช้ได้ 
24 0.37 0.35 ใช้ได้ 
25 0.56 0.31 ใช้ได้ 
26 0.47 0.40 ใช้ได้ 
27 0.65 0.44 ใช้ได้ 

28 0.42 0.37 ใช้ได้ 

29 0.60 0.36 ใช้ได้ 

30 0.58 0.36 ใช้ได้ 

31 0.65 0.30 ใช้ได้ 

32 0.56 0.43 ใช้ได้ 

33 0.58 0.41 ใช้ได้ 

34 0.33 0.44 ใช้ได้ 

35 0.37 0.57 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 12 ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ข้อสอบขอ้ที่ p r คุณภาพข้อสอบ 

36 0.47 0.40 ใช้ได้ 

37 0.47 0.31 ใช้ได้ 

38 0.56 0.44 ใช้ได้ 

39 0.40 0.33 ใช้ได้ 

40 0.77 0.41 ใช้ได้ 

 

KR-20 Reliability = 0.89 
 
ตารางท่ี  13 ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินความ คิดเห็นของนั ก เรียน ท่ีมี ต่อ 

การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ความหมาย 
1 2 3 

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 
กิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอน และมี
เป้าหมายในการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2 
กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้นักเรียนได้รวบรวม
ข้อมูล และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 
กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 
กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียน และส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  13 ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินความ คิดเห็นของนั ก เรียน ท่ีมี ต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ความหมาย 
1 2 3 

5 

กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และแสดงศักยภาพ ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้      

6 
การจัดการเรียนรู้มีความสนุกสนาน ท าให้
นักเรียนมีความสุขในการท ากิจกรรมทุกขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 
การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 
บรรยากาศในช้ันเรียนแสดงให้เห็นถึงความเป็น
กัลยาณมิตรของครู ท าให้ครูและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 
บรรยากาศในช้ันเรียนก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันของนักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้      

10 
นักเรียนได้พฒันาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และคิดอย่างมีเหตุผล 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

11 
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

12 นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

13 นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะการคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย 1.00 
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ภาคผนวก ง  
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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ตารางท่ี 14 คะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้  

เลขที ่
คะแนน 

ผลต่าง 
ก่อนเรียน (40) หลังเรียน (40) 

1 15 27 12 
2 24 32 8 
3 22 31 9 
4 24 32 8 
5 18 33 15 
6 15 30 15 
7 15 31 16 
8 23 32 9 
9 18 29 11 
10 15 36 21 
11 18 28 10 
12 17 28 11 
13 21 32 11 
14 13 22 9 
15 19 28 9 
16 22 33 11 
17 25 33 8 
18 19 25 6 
19 19 27 8 
20 18 20 2 
21 20 21 1 
22 20 28 8 
23 19 30 11 
24 15 26 11 
25 12 24 12 
26 16 25 9 
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ตารางท่ี 14 คะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพินิจวรรณคดีไทย ก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  

เลขที ่
คะแนน 

ผลต่าง 
ก่อนเรียน (40) หลังเรียน (40) 

27 21 31 10 
28 15 27 12 
29 19 20 1 
30 15 19 4 
31 14 15 1 
32 15 16 1 
33 12 23 11 
34 15 25 10 
35 18 37 19 
36 14 16 2 
37 16 26 10 

Mean 17.73 26.97 9.24 
SD 3.44 5.56 4.76 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายจิรศักดิ์  ขวัญสุข 
วัน เดือน ปี เกิด 11 มกราคม 2533 
สถานที่เกิด จังหวัดนครนายก 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. 2559 ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 251 หมู ่1 ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130   
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