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 สมันตา วีรกุล : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ (A COMPARATIVE STUDY 
OF CRITICAL READING ACHIEVEMENT IN THAI LITERATURE OF MATHAYOMSUKSA 4 
STUDENTS  BY USING THE “SIX THINKING HATS” METHOD AND THE TRADITIONAL METHOD 
OF TEACHING) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. สมพร รวมสุข, อ.มณฑนา วัฒนถนอม และ       อ.
สุนิดา  กิตติศรีธนานันท. 300 หนา. ISBN 974-653-984-1 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 1    ปการศึกษา 2546โรงเรียนบางเลนวิทยา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 50 คน ใชวิธีการสุมแบบ
หลาย  ขั้นตอน ไดกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน ดําเนินการทดลองโดยใหนักเรียนกลุม
ทดลองเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ และกลุมควบคุมเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติใชเวลาทดลองกลุม
ละ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรยีนรูการอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ 
เรื่อง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ 2) แผนการจัดการเรียนรูการอานวรรณคดีไทยอยางมี
วิจารณญาณ เรื่อง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนแบบปกติ 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมี
วิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ 

การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test แบบ กลุมตัวอยาง 2 กลุม
อิสระตอกันและการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุม
ทดลองที่เรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ และกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์การอาน
อยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ  
 2.  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ เนื่องจากนักเรียนไดทํากิจกรรมกลุม 
ไดฝกคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลรวมทั้งไดแสดงความคิดเห็นอยางเปนขั้นตอนตอเนื่อง อีกทั้งบรรยากาศในการเรียน
สนุกสนานเพลิดเพลิน  
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                    The purposes of this experimental research were 1) to compare critical reading achievement of 
Mathayomsuksa 4 students between the six thinking hats method and the traditional method of teaching, 2) 
to study students’ opinions toward the instruction of Mathayomsuksa 4 students taught by using the six 
thinking hats method. 
                    The sample consisted of 50 Mathayomsuksa 4 students of Banglanewitthaya in Nakhon Pathom 
province during the first semester of the academic year 2003. Twenty–five students were assigned to be 
taught by using the six thinking hats method and the remainders were assigned to be taught by using the 
traditional method of teaching. Each group had to study the same content for 10 periods. 
                    The research instruments were lesson plans of  the six thinking hats method, lesson plans of the 
traditional method of teaching , critical reading  test and questionnaires. 
                    The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test independent  and content analysis. 
                    The results of this research were :  

      1. The critical reading achievement in Thai literature of Mathayomsuksa 4 students taught by 
using the six thinking method and the traditional method of teaching were significantly different at the 0.01 
level of which the achievement scores of the students taught by using the six thinking method were higher 
than the achievement scores of the students taught by using the traditional method of teaching. 
                    2. The students had good opinions toward the instruction of  Mathayomsuksa 4 students taught 
by using the six thinking hats method. They gained more knowledge and better understanding of the 
contents when working in groups, and learned to think more critically and rationally. They also had freedom 
of expression. Besides, the learning environment was enjoyable.    
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                    ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา      
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
                   ภาษาไทยนอกจากจะเปนภาษาประจําชาติแลว ภาษาไทยยังมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารของคนในชาติ ดังที่       
หลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 (กระทรวงศกึษาธกิาร, กรมวชิาการ 2545 ข : 3) กลาวถึง
ความสําคัญของภาษาไทยไววา

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอเกิดความเปนเอกภาพ และ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และการดํารงชีวิตรวม
กันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข

                  ฉะนั้นบุคคลใดที่สามารถใชภาษาไทยไดดีก็ยอมดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
และสามารถดําเนินกิจการตางๆอยางมีประสิทธิภาพ ผูที่จะใชภาษาไทยไดดีตองทําความเขาใจและ
ศึกษาหลักเกณฑทางภาษา และฝกฝนใหมีทักษะพื้นฐานทางภาษา คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด
ทักษะการอาน และทักษะการเขียน อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชในการติดตอส่ือสาร และ
เสริมสรางความเขาใจอันดีตอกันในสังคม
                   การอาน เปนทักษะพื้นฐานทางภาษาที่สําคัญไมนอยไปกวา การฟง การพูด และการ
เขียน เพราะการอานเปนทักษะที่มนุษยใชในการแสวงหาความรูเพื่อนําไปพัฒนาตนเองและสังคม
การอานจึงเปรียบเหมือนกุญแจดอกสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต โดยเฉพาะในวัยเรียนที่
ตองอาศัยการอานชวยในการเรียนรูทุกแขนงวิชา ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย  (2537 : 1 ) ไดกลาว
วา “การอานเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเสาะแสวงหาความรู การรูและใชวิธีอานที่ถูกตองเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับผูอานทุกคน การรูจักฝกฝนอานอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหผูอานมีพื้นฐานที่ดี อีกทั้ง
จะชวยใหเกดิความชาํนาญ และมคีวามรูกวางขวาง…” ซ่ึงสอดคลองกบัความคดิของวรรณ ีโสมประยูร
(2539 : 121) ที่กลาววา “การอานเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการศึกษาเลาเรียนทุกระดับ ผูเรียน
จําเปนตองอาศัยทักษะการอาน ทําความเขาใจเนื้อหาสาระของวิชาการตางๆ เพื่อใหตนเองไดรับ
ความรูและประสบการณตามที่ตองการ” จะเห็นไดวาการอานชวยพัฒนาสติปญญาของมนุษยทําให
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เปนผูรอบรูมากยิ่งขึ้น ไมโงเขลาเบาปญญา ดังนั้นการอานจึงมีความสําคัญมาก ประเทศชาติจะเจริญ
กาวหนาพัฒนาไปอยางรวดเร็วก็ตอเมื่อประชาชนในชาติมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนที่กวาง
ไกล ทนัเหตกุารณ สามารถแขงขนั และแกปญหาตางๆได  ส่ิงเหลานีต้างๆยอมไดมาจากการอานทัง้สิ้น
                   ปจจุบันประเทศไทยอยูในยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) การรับสารดวยการอาน
จึงมีความสําคัญสําหรับคนในสังคมเพราะจะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมไดอยางรวดเร็ว ดังที่ ประเทิน มหาขันธ (2530 : 4) กลาววา

    การอานมีบทบาทอยางสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูในยุคปจจุบัน ทั้งนี้เพราะเหตุวาการอาน
นอกจากจะทําใหผูอานสามารถแกปญหาตาง ๆ ทั้งปญหาที่เกี่ยวของกับสังคมไดแลวยังชวยใหผูอาน
เปนผูที่ทันตอเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอีกดวย ซึ่งทําใหสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานการณไดอยางแนบเนียนยิ่งกวานั้นการอานยังเปนการตอบสนองความสนใจและความอยาก
รูอยากเห็นอันเปนวิสัยของมนุษยไดเปนอยางดี

                   กลาวโดยสรุป การอานเปนทักษะที่สําคัญตอชีวิต เพราะเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู พัฒนาสติปญญา และชวยใหผูอานเปนผูที่ทันตอเหตุการณ และสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันไดดี
                   ขอมลูขาวสารตาง ๆ นัน้จะถายทอดออกมาในหลาย ๆ รูปแบบทีแ่ตกตางกนั เชน ส่ือ
ส่ิงพมิพ ปายประกาศ และปายโฆษณาชวนเชือ่ เปนตน การอานเพือ่เขาใจเรือ่งราวเพยีงอยางเดยีวคงจะ
ไมเพียงพอกับสภาพสังคมในปจจุบันที่บางครั้งมีการเขียนขอมูลอยางลําเอียงหรือบิดเบือนไปจาก
ความจริง ผูอานจึงจําเปนตองใชวิจารณญาณในการตัดสินเรื่องที่อาน หรือที่เรียกวาอานอยางมี
วิจารณญาณ โกชัย สาริกบุตร (2521 : 15-16) กลาววา “การอานออกเขียนไดมิใชจุดหมายปลายทาง
ของการเรียนภาษา แตเปนเพียงบันไดขั้นแรกเทานั้นเอง จุดสําคัญที่จะตองกาวตอไป คือ จะตอง
ฝกฝนใหเปนผูมีวิจารณญาณในการอาน นั่นคือ รูความหมายของการอาน รูเทาทันขอเขียนทุก
ชนิด…”
                   การอานอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะการอานขั้นสูงที่ตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห
พิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผลกลาวคือการอานประเภทนี้ตองอาศัยทักษะการคิดอยางมี        
วิจารณญาณเปนพื้นฐาน ดังที่ สมพร มันตะสูตร (2534 :14) กลาววา “การอานอยางมีวิจารณญาณ
เปนการอานที่ตองใชความคิดพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบในการตรวจสอบสิ่งที่อานอยางถี่ถวน
เพื่อประเมินคุณคาของสิ่งที่อานวานาเชื่อถือหรือไมเพียงใด…” ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ ธิดา
โมสิกรัตน และนภาลัย สุวรรณธาดา (2526 : 567) ที่วา “การอานอยางมีวิจารณญาณ เปนการอานที่
ผูอานจะตองใชความคิด วิเคราะห ใครครวญ และประเมินไดวาขอความหรือเรื่องที่อานนั้นสิ่งใด
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เปนใจความสําคัญส่ิงใดเปนใจความประกอบและสามารถแยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น…”      
ดงันัน้การอานอยางมวีจิารณญาณจะตองอาศยัความคดิควบคูกนัไป ผูอานตองใชความคดิในขณะทีอ่าน
เมื่อผูอานรูจักคิดไตรตรองหาเหตุผลก็จะชวยใหผูอานรูเทาทันสิ่งที่ตนอานไมหลงเชื่อส่ิงใดกอนที่
จะคิดหาเหตุผลมาพิสูจนความจริงนอกจากนี้การอานอยางมีวิจารณญาณยังเปนเครื่องมือสําคัญใน
การแสวงหาความรู พัฒนาสติปญญาใหรูจักคิดใชเหตุผลในการแกปญหา ชวยใหสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพสังคมในปจจุบันไดเปนอยางดี
                  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณจึงไดระบุ
ไวในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยกําหนด
จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทยขอหนึ่งวาเพื่อใหสามารถฟงและอานไดอยางมีวิจารณญาณ
รวมทั้งคําอธิบายรายวิชา ท 401 และ ท 402 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ก็สอดคลองกับจุดประสงค
ของหลักสูตรที่ใหความสําคัญกับการอานอยางมีวิจารณญาณโดยกําหนดใหอานงานเขียนบันเทิงคดี
และสารคดีที่เปนรอยแกวและรอยกรอง เขียนในลักษณะการบรรยายหรือสรุปความในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางรวดเร็วและคลองแคลวในการจับใจความสําคัญ     แยกขอเท็จจริง
จากขอคิดเห็น ตีความ แสดงออกไดตรงตามวัตถุประสงค แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับรู
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2534 : 9-11) และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนาหลักสูตร
ขึ้นใหมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ยังคงใหความสําคัญกับการอานอยางมี
วิจารณญาณโดยระบุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ก : 12) สาระที่ 1 : การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใช
กระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน และกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4-6   ไววา
                 1. สามารถอานอยางมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ ตีความ แปลความ และขยายความ
เร่ืองที่อานอยางลึกซึ้งรักและสนใจการอานหนังสือประเภทตาง ๆ อยางกวางขวางมากขึ้น และใช
แหลงความรูพัฒนา ประสบการณการอาน

    2. สามารถวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาเรื่องที่อาน โดยใชประสบการณและความรู
จากการอานหนังสือที่หลากหลายเปนพื้นฐานการพิจารณาเนื้อหา รูปแบบรวมทั้งคุณคาทาง
วรรณคดีและสังคมโดยใชกระบวนการคิดวิ เคราะหอยางหลากหลายเปนเครื่องมือพัฒนา         
สมรรถภาพการอานและการเรียนรู

   3. สามารถอานหนังสืออยางหลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถภาพ
การเขียน นําขอความหรือบทประพันธที่มีคุณคา และระบุความประทับใจไปใชในการสื่อสาร
อางอิง  เลือกอานหนังสือจากแหลงการเรียนรู และสื่อสารสนเทศ เพื่อความรอบรู และ
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ประโยชนในการศึกษาตอ การทํางาน และการประกอบอาชีพ มีมารยาทการอานและนิสัยรัก
การอาน
                  แมวากระทรวงศึกษาธิการจะตระหนักถึงความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณวา
เปนสิ่งจําเปนที่ครูภาษาไทยจตองฝกใหนักเรียนมีทักษะดังกลาว แตปรากฏวาการจัดการเรียนการ
สอนอานอยางมีวิจารณญาณในระดับมัธยมศึกษายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรซึ่งปญหา        
ดังกลาวเกิดจากทั้งตัวผูเรียนและครูผูสอน ปญหาที่เกิดจากตัวผูเรียนนั้น ฐะปะนีย นาครทรรพ
(2520:5) ไดกลาววา “นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในปจจุบันยังมีจํานวนมากที่อานหนังสือไมเปน
คืออานแลวไมสามารถจับใจความของเรื่องที่อานได ไมเขาใจเนื้อเร่ืองและวิจารณไมเปน” นอกจาก
นี้ยังมีผูวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว เชน งานวิจัยของ มาลี ไชยกาล (2530:13) เร่ืองการสํารวจความสนใจ
ในการอานวรรณกรรมปจจุบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การอานในระดับมัธยมศึกษาที่ประสบความสําเร็จนอยที่
สุดคือ การอานที่ทําใหเกิดวิจารณญาณกวางขวางขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอุดมพร พัสถาน
(2537 : 5) เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณกับเจตคติ
การอานกอนและหลังฝกอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ที่พบวา นักเรียนสวนมากไมมีนิสัยรักการอาน เบื่อหนายการอาน
หนังสือ บางคนอานแลวไมเขาใจเรื่องที่อาน ไมสามารถแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ
หรือประเมนิคาเรือ่งทีอ่านได อีกทัง้นกัเรยีนไมมคีวามสนใจทีจ่ะเรยีน หรือฝกอานอยางมวีิจารณญาณ
เทาที่ควรจึงทําใหนักเรียนไมสามารถพัฒนาความสามารถทางการอานอยางมีวิจารณญาณไดอยาง
เต็มที่นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2545 ระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม  เขตการศึกษา 1 จํานวน 29
โรงเรียน  ผลการประเมินสรุปเปนตารางได     ดังนี้
ตารางที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประจํา

ปการศึกษา 2545  ระดับจังหวัด  จังหวัดนครปฐม  เขตการศึกษา 1

ปรับปรุง พอใช ดีวิชา จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ภาษาไทย 6,264 40 19.22 700 11.18 4,418 70.53 1,146 18.30

ทีม่า : กระทรวงศกึษาธกิาร, กรมวชิาการ, สํานกัทดสอบการศกึษา, รายงานผลการประเมนิ คณุภาพการศกึษาระดบั
ชาต ิ ช้ันมธัยมศกึษาปที ่3 ปการศกึษา 2545 จงัหวดันครปฐม  เขตการศกึษา 1 (กรุงเทพมหานคร:ม.ป.ท.,2546), 11.
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                  จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดนครปฐม มีคะแนนเฉลี่ยไมสูงมากนักและอยูในเกณฑพอใช และตอง
ปรับปรุง ถึง 5,118 คน หรือรอยละ 81.71   ซ่ึงนับวามีจํานวนนักเรียนที่ตองพัฒนาทักษะภาษาไทย
คอนขางสูง นอกจากนี้กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดประเมินความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2545 ระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม เขตการศึกษา
1 จํานวน 27 โรงเรียน ผลการประเมินสรุปเปนตารางไดดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความถนัดทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําป
การศึกษา 2545 ระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม เขตการศึกษา 1 สังกัด กรมสามัญศึกษา

ความถนัด จํานวน
โรงเรียน

จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ต่ําสุด

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
เฉล่ีย

ความสามารถทั้งหมด
ความสามารถทางภาษา
ความสามารถทางการคิด
คํานวณ
ความสามารถเชิงวิเคราะห

27
27
27

27

4,018
4,018
4,018

4,018

100
35
35

30

11
2
1

1

89
33
33

29

41.71
14.42
13.69

13.60

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, สํานักทดสอบการศึกษา, รายงานผลการประเมิน
ความถนัดทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2545 จังหวัดนครปฐม
เขตการศึกษา 1 (กรุงเทพมหานคร:ม.ป.ท.,2546), 14.

                  จากตารางขางตนจะเห็นไดวาความสามารถที่เกี่ยวของกับการอานอยางมีวิจารณญาณ คือ
ความสามารถเชิงวิเคราะหนั้นจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนไดคะแนนต่ําสุด 1 คะแนน
คะแนนสูงสุด 29 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 13.60 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความสามารถเชิงวิเคราะห
อยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถประเภทอื่นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา เชน ความ
สามารถทางภาษา ที่มีคะแนนเฉลี่ย 14.42 และความสามารถทางการคิดคํานวณ ที่มีคะแนนเฉลี่ย
13.69 จึงพอจะสรุปไดวาความสามารถทางการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนในระดับมัธยม
ศึกษาอยูในระดับคอนขางต่ํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6

                  สําหรับปญหาการเรียนการสอนอานอยางมีวิจารณญาณที่เกิดจากตัวครูผูสอนนั้นมีหลาย
ประการ กลาวคือ ครูไมพยายามหาวิธีสอนแบบใหมมาใชจัดการเรียนการสอน ยังคงใชวิธีสอนแบบ
เดิมๆ คือครูเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอน ครูไมฝกใหนักเรียนอานและคิดวิเคราะหตาม
ดังคํากลาวของ ศิริรัตน นีละคุปต (2523 : 24-28) ที่กลาวถึงปญหาการสอนอานสรุปไดวา ปญหาที่
สําคัญอยางหนึ่งในการสอนอานภาษาไทยก็คือ ผูสอนอานยังไมเขาใจวาการอานคืออะไร และการ
สอนอานควรจะสอนอยางไร ครอูาจารยสวนใหญยงัคงใชวธีิสอนแบบเกา  ๆ คอืครูมกัสอนใหนกัเรียน
อานไดแตไมไดสอนใหนกัเรยีนอานเปน สอดคลองกบัแนวคดิของ สุจริต   เพยีรชอบ (2533 : 11-16 )
ซ่ึงสรุปไดวา  ปญหาการสอนอานอยางมีวิจารณญาณนั้นเกิดจากครูไมพยายามเปลี่ยนแปลง
กลวิธีสอน และไมคุนเคยกับวิธีสอนแบบใหม จึงไมทําใหนักเรียนเกิดวิจารณญาณในการอาน จาก
สาเหตุเหลานี้ทําใหการสอนอานอยางมีวิจารณญาณไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ปญหานี้จัดวา
เปนปญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไขอยางจริงจัง การจะทําใหการสอนอานอยางมีวิจารณญาณ
ประสบความสําเร็จก็คงตองเริ่มจากตัวครูเปนสําคัญ เนื่องจากครูผูสอนจัดวาเปนบุคคลที่สําคัญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นครูควรใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติบอยครั้งเพื่อชวยใหนักเรียน
ไดพัฒนาความสามารถทางการอานอยางมีวิจารณญาณ
                  การสอนอานอยางมีวิจารณญาณในขั้นแรกครูตองฝกใหนักเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพราะการคิดอยางมีวิจารณญาณถือวาเปนองคประกอบสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ         
วิธีสอนที่จะชวยฝกใหนักเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นมีดวยกันหลากหลายวิธี เชน ประภาศรี
สีหอําไพ (2524 : 296) ไดเสนอวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยมุงใหนักเรียนใชเหตุผลอยางมี
วิจารณญาณใครครวญหาเหตุผลดวยปญญา ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นสังกัปแนวหนา ขั้นสังเกต
ขั้นอธิบาย ขั้นทํานาย และขั้นควบคุมและคิดสรางสรรค และ ลําจวน นิชเปยม (2535) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการอานอยางมีวิจารณญาณวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานการใชเหตุผลตามแนวคิดของบลูม
(Bloom) ซ่ึงมี 6 ขั้น ไดแก ขั้นความรูความจํา ขั้นความเขาใจ ขั้นการนําไปใช ขั้นการวิเคราะห       
ขั้นการสังเคราะห  และขั้นการประเมินคา ผลปรากฏวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยางมี
วิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนตามคูมือครู นอกจากนี้ วิไลลักษณ
บุญเคลือบ (2538)ไดวิจัยผลของการใชรูปแบบการสอนกระบวนการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาวรรณคดีไทย โดยอาศัยกระบวนการกลุมตามแนวคิด
ของเกวิท (Gawith) ซ่ึงมี 10 ขั้น ไดแก ขั้นระดมสมอง ขั้นทําแผนผัง ขั้นวางเคาโครงโดยแยก
ประเภท จัดกลุม ขั้นเปรียบเทียบความแตกตางแยกคําสําคัญและความคิดหลัก ขั้นตั้งคําถาม (ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน เพราะเหตุใด เมื่อไหร อยางไร) ขั้นตั้งปญหาหรือตั้งสมมติฐาน ขั้นรวบรวมขอมูล ขั้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

วิเคราะห วินิจฉัย และตีความ ขั้นอนุมาน (หาเหตุผลมาสนับสนุนความคิด) ขั้นหาความคิดขางเคียง
ผลปรากฏวากลุมทดลองมีความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผลสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีปกติ
                  เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (De Bono 2000 : 13-15) ไดเสนอวิธีสอนที่เกี่ยวกับการคิดอยางมี
วิจารณญาณนาสนใจเชนกัน คือ วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ วิธีนี้เปนวิธีที่สอนใหคิดอยางเปน
ระบบ โดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณแทนการคิดหกแบบ ไดแก หมวกสีขาว เปนการคิดหา
ขอมูล ขอเท็จจริงของสถานการณ  หมวกสีแดง เปนการคิดจากอารมณ ความรูสึก หมวกสีดํา เปน
การคิดถึงผลในทางลบ จุดออน จุดบกพรอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หมวกสีเหลือง เปนการคิดถึง
ผลในทางบวก  ขอดี จุดเดน คุณคา คิดถึงความเปนไปไดและประโยชนที่ไดรับ สีเขียว เปนการคิด
หาแนวความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค สีฟา เปนการกําหนดปญหา จุดเนนของการคิด การ
สรุป โดยผูสอนจะกาํหนดขัน้ตอนและควบคมุการคดิของแตละคนใหตรงกบัสีของหมวกทีใ่ช วธีิสอน
นี้มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนํา ขั้นชี้แจงรายละเอียด  ขั้นสาธิต ขั้นฝกปฏิบัติ ขั้นหารายละเอียด
เพิ่มเติม และขั้นสรุป วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบนี้จะชวยพัฒนาการคิดซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ ดังเชน งานวิจัยของประภาศรี รอดสมจิตร (2542) เร่ืองการ
พัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 โดยใชแนวคิดหมวกคิดหกใบของ เดอ โบโน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิด
อยางมวีจิารณญาณของนกัเรยีนหลงัเขารวมโปรแกรมสงูกวากอนเขารวมโปรแกรม นอกจากนีสุ้นนัทา
สายวงศ (2544) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และ
การสอนแบบซินดิเคท ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบซินดิเคท 
และนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีการคิด
อยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบซินดิเคท ดังนั้นจึงสรุปไดวาวิธีสอนตาม
แนวคิดหมวกหกใบเปนวิธีสอนหนึ่งที่ชวยสงเสริมการคิดและฝกใหนักเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
                  ครูสามารถนําวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบนี้ไปประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอานอยางมีวิจารณญาณได เพราะการอานจําเปนตองใชการคิดควบคูกันไป ซ่ึงตรงกับ
คํากลาวของ อเซลรอด เจอรร่ี (Axelrod Jerry 1974 :1, อางถึงใน สุรีรัตน ไชยสุริยา 2543 : 61) ที่วา
“การอานคือการคิดอยางหนึ่ง คนที่กําลังอานคือคนที่กําลังคิด ขณะที่คนเราไมไดคิดเขาก็ไมสามารถ
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อานใหเขาใจไดนั่นคือการคิดอยางมีวิจารณญาณมีประโยชนเอ้ือตอการอานอยางมีวิจารณญาณ” 
กลาวคือการอานตองอาศัยการคิดประกอบ
                  นอกจากนี้ส่ือสําหรับการอานก็เปนส่ิงจําเปนเชนกัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ก : 12)
ไดระบุสื่อสําหรับอานในสาระที่ 1 : การอานไวอยางกวางๆ คือ หนังสือประเภทตางๆ แตเมื่อ
พิจารณาสาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม  พบวาในสาระที่ 5 นี้ไดกําหนดสื่อสําหรับอานไว
อยางชัดเจน คือ บทกวีนิพนธ ประเภท กาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร วรรณคดี
ดังนั้นครูจึงสามารถนําสื่อสําหรับการอานจากสาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม มาใชในการ
ฝกทกัษะการอานในสาระที ่ 1: การอาน ได แตการเลอืกสือ่ทีใ่ชกบัการสอนอานอยางมวีจิารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรเปนเรื่องราวที่นักเรียนสนใจ ใกลตวั เหมาะสมกบัวยั เนือ้หา
สาระเปนประโยชนตอตัวนักเรียน และเปนเรื่องที่ใหขอคิด คติสอนใจเพื่อใหนักเรียนสามารถ
นาํมาประยกุตใชในการดาํเนนิชวีติได ซ่ึงวรรณคดไีทยมคีวามเหมาะสมอยางยิง่ ดงัทีสุ่นนัทา   มัน่เศรษฐวิทย
(2544:23) ไดกลาววา “สามารถนําวรรณคดีและวรรณกรรมมาสรางเปนเครื่องมือหรือส่ือการอาน
เพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณ เนื้อเร่ืองของวรรณคดีและวรรณกรรมแสดงคุณคาหลายประการ เชน
การใชถอยคําที่สละสลวย มีสํานวนโวหารที่ทําใหผูอานเกิดความประทับใจ ใหแนวคิดและคติสอน
ใจ…” และเมื่อมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการได
คัดเลือกวรรณคดีจํานวน 6 เรื่อง ที่เหมาะสมสําหรับชวงชั้นที่ 4  มัธยมศึกษาปที่ 4-6 โดยไดออก
ประกาศ เร่ืองวรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ใหการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีความ
เปนเอกภาพ รวมทั้งเพื่ออนุรักษวรรณคดีไทยอันเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ และกําหนดให
บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา เปนวรรณคดีที่ตองเรียนในชวงชั้นนี้ แสดงให
เห็นวากระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญของบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกาวาเปนตอนที่มีคุณคาควรแกการศึกษาเหมาะสมกับวัยของผูเรียน   เพราะเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับความรัก และการตัดสินใจ ซ่ึงเปนเรื่องที่ใกลตัวและอยูในความสนใจของนักเรียนในชวงชั้น
ที่ 4 ซ่ึงเปนวัยรุน สามารถนํามาใหนักเรียนฝกวิพากษวิจารณ แสดงความคิดอีกทั้งวรรณคดีเร่ืองนี้ยัง
ใหขอคิดอันเปนประโยชนแกผูเรียน นอกจากนี้เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนจะทําใหผูอานไดทราบ
วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในสมัยอดีต ดังที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงพระนิพนธในหนังสือสาสนสมเด็จวา“…เอาเสภาเรื่องขุนชาง
ขุนแผนมาอานเลนในเวลาวาง เห็นวาเปนเรื่องดี และแตงดีอยางเอกทีเดียว เคยอานมาแลวนับครั้งไม
ถวนก็ยังอานสนกุไมรูจกัเบือ่อยูนัน่เองมารูสึกวามปีระโยชน” (กรมศลิปากร 2544 : คาํนาํ) นอกจากนี้
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ม.ร.ว. คกึฤทธิ์ ปราโมช (2532 : 1-2) ไดกลาวถึงเสภาขุนชางขุนแผน สรุปไดวา ขุนชางขุนแผน
สามารถบอกใหรูถึงอดีตของคนไทยในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนโดยบอกถึงรายละเอยีดชวีติประจาํวนั กจิการงาน ตลอดจนอาชพี ความเชือ่ถือและประเพณี
ตางๆ ซ่ึงรายละเอียดทางประวัติศาสตรเหลานี้คนไทยทุกคนจําเปนตองรู ใครเกิดมาเปนคนไทยแลว
ยังไมไดอานหนังสือเร่ืองขุนชางขุนแผนถือวาเปนคนไทยที่ไมสมบูรณ เพราะการรูถึงอดีตนั้นเทา
กับเปนการรูเหตุของปจจุบัน และเปนขอมูลที่เราสามารถสรางอนาคตของเราไดในทางที่ถูกตอง
สรุปไดวาเสภาเรื่อง    ขุนชางขุนแผนมีคุณคาทั้งทางดานวรรณศิลปและดานสังคมเหมาะสมที่จะนํา
มาเปนสื่อการสอนอานอยางมีวิจารณญาณ โดยใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นได
อยางมีเหตุผล
                   ดวยเหตผุลดงักลาวผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะนาํแนวคดิหมวกหกใบมาสอนการอานวรรณคดไีทย
อยางมีวิจารณญาณ และเลือกวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกามาเปนสื่อที่ใช
สอนอาน โดยเปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบปกติ เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรูเร่ือง
การอานอยางมีวิจารณญาณใหบรรลุเปาหมายตามที่หลักสูตรกําหนดไว

วัตถุประสงคการวิจัย
                     การวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ ผูวิจัย
มีวัตถุประสงคดังนี้
                  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ
                  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ

 สมมติฐานการวิจัย
                  1. ผลสัมฤทธ์ิการอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน
                  2. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
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ขอบเขตการวิจัย
                    1. ประชากร

    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสหวิทยาเขตเทพนคร
นครปฐม จํานวน 9 โรงเรียน คือ กําแพงแสนวิทยา มัธยมฐานบินกําแพงแสน ศาลาตึกวิทยา
คงทองวิทยา บานหลวงวิทยา บางหลวงวิทยา บางเลนวิทยา บัวปากทาวิทยา และสถาพรวิทยา มี
นักเรียนทั้งส้ิน 1,046 คน
                    2. กลุมตัวอยาง
                        กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา จํานวน 50 คน
ไดจากการสุมโดยใชหลักการของความนาจะเปน (Probability Sampling) แบบหลายขั้นตอน (Multi
Stage Random Sampling ) มีขั้นตอนดังนี้
                        2.1 สุมโรงเรียนจากสหวิทยาเขตเทพนคร นครปฐม มาจํานวน 1 โรงเรียน โดยวิธีสุม
อยางงาย(Simple Random Sampling) ตัวอยางที่ได คือ โรงเรียนบางเลนวิทยา
                        2.2 สุมกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา   ที่
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 มาจํานวน  2  หองเรียน รวม  50  คน จากจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 4  หองเรียน โดยวิธีสุมแบงกลุม  (Cluster Random Sampling)  กลุมตัวอยางทั้ง 2
หองที่ไดนี้เปนกลุมที่มีความสามารถใกลเคียงกัน โดยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบกอนเรียน
(pretest)
                        2.3 จับสลากเลือกกลุมทดลอง 1 หองเรียน เพื่อใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
และกลุมควบคุม 1 หองเรียน เพื่อใชวิธีสอนแบบปกติ
                    3. ตัวแปรที่ศึกษา
                        ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีสอน 2 วิธี คือ
                        1. วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
                        2. วิธีสอนแบบปกติ
                        ตัวแปรตาม ไดแก
                        1. ผลสัมฤทธ์ิการอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ
                   2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
ขอบเขตเนื้อหา
                   ผู วิ จั ย กําหนด เนื้ อ ห าในการ เปรี ยบ เทียบผลสัมฤทธิ์ ก า รอ านวรรณคดีไทย
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธี
สอนแบบปกติ ดังนี้
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                   1. เนื้อหาการอานอยางมีวิจารณญาณ
                    กําหนดเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1: การอาน มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด
ไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน  และมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4-6
                   2. ส่ือที่ใชสําหรับสอนอานอยางมีวิจารณญาณ คือ วรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน
ตอน ขุนชางถวายฎีกา ฉบับของกรมศิลปากร พ.ศ. 2544 ซ่ึงกําหนดไวในประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิยามศัพทเฉพาะ
               1. การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง  การอานที่ผูอา นสามารถจับใจความสําคัญ
ตีความ แยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาหรือตัดสินเรื่องที่อานได

    2. วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน
คิดอยางเปนขั้นตอนในการพิจารณาสถานการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวคิดหมวกหกใบของ
เอ็ดเวิรด เดอ โบโน ซ่ึงมี 6 ขั้น ไดแก  ขั้นนํา (Lead-in) ขั้นการชี้แจงรายละเอียด (Explanation) ขั้น
การสาธิต (Demonstration) ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) ขั้นการหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration)
และขั้นการสรุป (Conclusion) ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 10 ครั้ง นักเรียนจะไดเรียนรูการ
ทํา กิจกรรมครบทั้ง 6 ขั้น

    3. วธีิสอนแบบปกต ิ หมายถงึ   การจดักจิกรรมการเรยีนรูตามคูมอืครูทีใ่ชวธีิบรรยาย อธิบาย    
ซักถาม และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด วิธีสอนมี 3 ขั้น คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป
บทเรียน
      4. วรรณคดีไทย หมายถึง เสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา ฉบับ
กรมศิลปากร พ.ศ. 2544

      5. ผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง คะแนนความสามารถ
ทางการอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนซ่ึงไดจากการทําแบบทดสอบวัด             
ผลสัมฤทธ์ิการอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

       6. แบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยเปแบบทดสอบ   
อัตนัย จํานวน 7 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน
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บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

                  การวิจัย เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย ดังนี้
                   1. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
                       1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
                       1.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
                       1.3 คุณภาพของผูเรียน
                    2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน
                        2.1 ความหมายของการอาน
                        2.2 ความสําคัญของการอาน
                        2.3 ลําดับขั้นของการอาน
                        2.4 ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ
                        2.5 ความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ
                        2.6 ประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ
                        2.7 หลักการอานอยางมีวิจารณญาณ
                        2.8 การสอนอานอยางมีวิจารณญาณ
                        2.9 งานวิจัยในประเทศ
                        2.10 งานวิจัยตางประเทศ
                    3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวรรณคดี
                        3.1 ความหมายของวรรณคดี
                        3.2 ลักษณะของวรรณคดี
                        3.3 ลักษณะของวรรณคดีไทย
                        3.4 คุณคาของวรรณคดี
                        3.5 องคประกอบของวรรณคดี
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                        3.6 หลักการวิจารณวรรณคดี
                        3.7 การสอนวรรณคดี
                        3.8 วรรณคดีเสภา
                        3.9 วรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน
                        3.10 งานวิจัยในประเทศ
                    4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดหมวกหกใบ

4.1 ประวัติความเปนมาของแนวคิดหมวกหกใบ
4.2 ความหมายของหมวกหกใบ
4.3 จุดประสงคของการคิดแบบหมวกหกใบ
4.4 วิธีการใชหมวกคิดหกใบ
4.5 ขอสังเกตในการใชหมวกหกใบ
4.6 ประโยชนของแนวคิดหมวกหกใบ
4.7 ขั้นตอนการสอนโดยใชหมวกหกใบ
4.8 ลําดับขั้นของการใชหมวกหกใบ
4.9 งานวิจัยในประเทศ

    4. 10 งานวิจัยตางประเทศ
                    5. วิธีการสอนแบบปกติ
                         5.1 ระยะเริ่มตน หรือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
                         5.2 ระยะดําเนินการสอน หรือ ขั้นสอน
                         5.3 ระยะสรุป หรือ ขั้นสรุป

1. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
                 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ไดกําหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้
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          สาระที่ 1 : การอาน
              มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช

ตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน

                        สาระที่ 2 : การเขียน
              มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ      

ยอความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ

          สาระที่ 3 : การฟง การดู การพูด
              มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง

ความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค

          สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา
                     มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย

การเปลีย่นแปลงของภาษา และพลงัของภาษา ภมูปิญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบตัขิอง
ชาติ

                     มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะ
นิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวฒันธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน

          สาระที่ 5 : วรรณคดี และวรรณกรรม
               มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคดิเหน็ วจิารณวรรณคดแีละ

วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

                 1.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
                       หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นไวทุกชวงชั้นใน
สาระที่ 1  : การอาน  ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ไดกําหนดมาตรฐานชวงชั้นไว ดังนี้

           1. สามารถอานอยางมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ ตีความ แปลความ และขยาย
ความเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง รักและสนใจการอานหนังสือประเภทตางๆ อยางกวางขวางมากขึ้น และ
ใชแหลงความรูพัฒนาประสบการณการอาน
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           2. สามารถวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาเรื่องที่อาน โดยใชประสบการณและ
ความรูจากการอานหนังสือที่หลากหลายเปนพื้นฐานการพิจารณาเนื้อหา รูปแบบรวมทั้งคุณคา
ทางวรรณคดี และสังคม โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหอยางหลากหลายเปนเครื่องมือพัฒนา
สมรรถภาพการอานและการเรียนรู

           3. สามารถอานหนังสืออยางหลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถภาพ
การเขียน นําขอความหรือบทประพันธที่มีคุณคา และระบุความประทับใจไปใชในการสื่อสารอางอิง
เลือกอานหนังสือจากแหลงเรียนรู และส่ือสารสนเทศ เพื่อความรอบรู และเปนประโยชนในการ
ศึกษาตอ การทํางาน และการประกอบอาชีพ มีมารยาทการอาน และนิสัยรักการอาน

                 1.3 คุณภาพของผูเรียน
          เมื่อจบชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ผูเรียนตองมีความรูความสามารถ ดังนี้
          1. สามารถอานอยางมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ
          2. สามารถตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง วิเคราะห วิจารณ

ประเมินคา เร่ืองที่อาน
           3. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรู
           4. เขียนเชิงวิชาการ เขียนอธิบาย ช้ีแจง เขียนโนมนาวใจ เขียนแสดงทัศนะ เขียน

บันเทิงคดีและสารคดี เขียนเชิงสรางสรรค
           5. รูจักตั้งประเด็นหัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค เรียบเรียงงานเขียน โดยมีการ

อางอิงขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง
           6. นําความรูจากการฟงและสื่อรูปแบบตางๆ มาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแก

ปญหา และแสดงความคิดเห็น และสามารถวิเคราะห วิจารณไดอยางมีเหตุผล
           7. สามารถพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พูดโนมนาว

จิตใจ พูดเพื่อความบันเทิง พูดแสดงความคิดเห็น
           8. ใชภาษาเพื่อการพัฒนาการเรียน การทํางาน และการประกอบอาชีพ สรางสรรค

งานวิชาการ และใชอยางสรางสรรค เปนประโยชน
           9. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่น และภาษา

ตางประเทศที่มีตอภาษาไทย
           10. เขาใจประวัติวรรณคดี และวรรณกรรมในแตละยุค และใชหลักการวิจารณ

วรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อานและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
           11. สามารถแตงกาพย กลอน โคลง ฉันท และราย
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           12. ศึกษารวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น สํานวน ภาษิต
ที่มีในวรรณกรรมพื้นบาน และวิเคราะหคุณคาทางดานภาษา และสังคม

           13. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด และมีนิสัยรักการอาน การ
เขียน

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานอยางมีวิจารณญาณ
                 2.1 ความหมายของการอาน
                        นกัการศกึษาและผูเชีย่วชาญทางดานการอานไดใหความหมายของการอานไวตาง ๆ กัน
เชน
                        ประสิทธิ์ กาพยกลอน (2523 : 18) กลาววา การอาน คือ กระบวนการคนหาความ
หมายของเครื่องหมายและสัญลักษณซ่ึงไมเพียงแตเปนสัญลักษณของตัวอักษรเทานั้น แตอาจเปน
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่สามารถตีความได

                        ปรีชา ชางขวญัยนื (2525 : 56) กลาววา การอานเปนการถายทอดตวัอักษรเปนความคิด
การอานจึงนับเปนการใชภาษาอยางหนึ่ง เพราะผูที่สามารถถายทอดภาษาอักษรออกเปนความคิดได
ตองรูภาษานั้น ตองใชภาษานั้นได

                        ประเทิน มหาขันธ (2530 : 13) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการในการแปล
ความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว การอานเปนกระบวนการที่ประกอบ
ดวย การแปลความ การตอบสนอง การกําหนดความมุงหมายและการจัดลําดับ ภาพของตัวอักษร
หรือสัญลักษณที่ผูอานเห็นจะกระตุนการทํางานของสมอง ซ่ึงขึ้นอยูกับคุณภาพและปริมาณของ
ประสบการณซ่ึงผูอานมีมากอน

                        ปรียา หิรัญประดิษฐ (2532 : 60) กลาววา การอาน คือ การรับรูความหมายของสาร
จากลายลักษณอักษร การแปลตัวหนังสือออกมาเปนเสียงและความหมาย ดังนั้นการอานจึงมี
เปาหมายอยูที่ผูอานตองเขาใจสารและรับรูความหมายของสิ่งที่อานได

                        ศิริพร ลิมตระการ (2541 : 5) กลาววา การอาน คือ กระบวนการแหงความคิดในการ
รับสารเขา ขณะที่อานสมองของผูอานจะตองคิดตามผูเขียนหรือตีความขอความที่อานไปดวยตลอด
เวลา
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                        เดล (Dale 1956 : 89) กลาววา  การอาน หมายถึง กระบวนการคนหาความหมายจาก
ส่ิงตีพิมพ เปนการเพิ่มพูนประสบการณของผูอาน การอานไมไดหมายเฉพาะการมองผานแตละ
ประโยคหรือแตละยอหนาเทานั้น แตผูอานจะตองเขาใจความคิดในเรื่องนั้นๆ ดวย

                        แฮรรีส (Harris 1971 : 13) กลาววา การอาน คือ การตีความสิ่งตีพิมพ หรือสัญลักษณ
ของถอยคําอยางมีความหมาย

                        จากขอความขางตนสรุปไดวา การอานเปนกระบวนการที่ผูอานรับรูตัวอักษร หรือ
สัญลักษณ แลวแปลความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณเพื่อทําความเขาใจสิ่งที่ผูเขียนตองการ
จะสื่อ

                  2.2 ความสําคัญของการอาน
                        การอานเปนพฤติกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับการรับรู และความเขาใจ มีนักการศึกษา
หลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไว ดังนี้

                        ประเทิน มหาขันธ (2530 : 2-3) กลาวถึงความสําคัญของการอานวา การอานมีความ
สําคัญตอชีวิตของมนุษย เปนการใหคําบอกเลาที่จะนําไปสูความรู ซ่ึงจากความรูนี้จะนําไปสูความ
ฉลาด การอานเปนการหาความรูอยางประหยัด เปนการพักผอน เปนการหาความ   สนุกสนานผจญ
ภัย การอานเปนการหาทางแกปญหา เปนประสบการณทางสุนทรียภาพทางหนึ่ง เชนเดียวกับการฟง
ดนตรี หรือดูภาพงามๆ เพราะหนังสือที่อานบางเลมเปนวรรณคดี มีศิลปะในการเขียน ซ่ึงสามารถทํา
ใหผูอานเขาถึงประสบการณทางสุนทรียภาพได

                        วรรณี โสมประยูร  (2539 : 121-122) กลาวถึงความสําคัญของการอาน ดังนี้
                        1. การอานเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการศึกษาเลาเรียนทุกระดับ ผูเรียนจําเปนตอง
อาศัยทักษะการอาน ทําความเขาใจเนื้อหาสาระของวิชาการตางๆ เพื่อใหตนเองไดรับความรูและ
ประสบการณตามที่ตองการ
                        2. ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป คนเราตองอาศัยการอานติดตอส่ือสารเพื่อทําความเขา
ใจกับบุคคลอื่นรวมไปกับทักษะการฟง การพูด และการเขียน ทั้งในดานภารกิจสวนตัวและการ
ประกอบอาชีพการงานตางๆ ในสังคม
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                        3. การอานชวยใหบคุคลสามารถนาํความรูและประสบการณจากสิง่ทีอ่านไปปรบัปรุง
และพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระทําอยูใหเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จไดใน
ที่สุด
                        4. การอานสามารถสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลในดานตางๆ ไดเปนอยางดี
เชน ชวยใหมั่นคงปลอดภัย ชวยใหไดรับประสบการณใหม ชวยใหเปนที่ยอมรับของสังคม ชวยใหมี
เกียรติยศและชื่อเสียง เปนตน
                        5. การอานทั้งหลายจะสงเสริมใหบุคคลไดขยายความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น
อยางลึกซึ้งและกวางขวาง ทําใหเปนผูรอบรูเกิดความมั่นใจในการพูด ปราศรัย การบรรยายหรือ การ
อภิปรายปญหาตางๆ นับวาเปนการเสริมบุคลิกภาพและความนาเชื่อถือใหแกตนเอง
                        6. การอานหนังสือหรือส่ิงพิมพหลายชนิดนับวาเปนกิจกรรมนันทนาการที่นาสนใจ
มาก เชน อานหนังสือพิมพ นิตยสาร นวนิยาย การตูน เปนการชวยใหบุคคลรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานไดเปนอยางดี
                        7. การอานเรือ่งราวตางๆ ในอดตี เชน ศลิาจารกึ ประวตัศิาสตร เอกสารสาํคญั วรรณคดี
จะชวยใหอนุชนรูจักอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเอาไว และสามารถพัฒนาใหเจริญ
รุงเรืองตอไปได

                        ศิริพร ลิมตระการ (2541 : 5-6) กลาววา ปจจุบันเปนยุคของขาวสาร การอานจึงมี
ความสําคัญมากในชีวิตประจําวันของทุกคน ขอมูลหรือความเจริญในแทบทุกดานไดรับการเผยแพร
ในรูปของสิ่งตีพิมพมากมาย บุคคลในวงการตางๆ จึงควรมีความรู และความสามารถในการอานเพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู อันนําไปสูการพัฒนาทางเทคโนโลยีตลอดจนพัฒนาประเทศชาติใน
ที่สุด ความสําคัญของการอานหนังสือสรุปไดดังนี้
                        1. การอานหนังสือทําใหไดเนื้อหา สาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวยวิธี
อ่ืนๆ เชน การฟง
                        2. ผูอานสามารถอานหนังสือไดโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่ สามารถนําติดตัวไป
ได
                        3. หนังสือเก็บไวไดนานกวาอยางอื่น ซ่ึงมักมีอายุการใชงานจํากัด
                        4. ผูอานสามารถฝกการคิดและสรางจินตนาการไดเองขณะอาน
                        5. การอานสงเสริมใหมีสมองดี มีสมาธินานกวาและมากกวาสื่ออยางอื่น เพราะขณะ
ที่อานจิตใจจะตองมุงมั่นอยูกับขอความ พินิจพิเคราะหขอความ
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                        6. ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตนเอง จะอานคราวๆ อานอยางละเอียด อาน
ขาม  หรืออานทุกตัวอักษรได ตามใจของผูอาน หรือจะเลือกอานเลมไหนก็ได เพราะมีหนังสือให
เลือกมากมาย
                        7. หนังสือมีหลายรูปแบบและราคาถูกกวาส่ืออยางอื่น ทําใหสมองผูอานเปดกวาง
สรางแนวคิดและทรรศนะไดกวางกวา ทําใหผูอานไมติดอยูกับแนวคิดใดๆ โดยเฉพาะ
                        8. ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตัวของตัวเองในขณะที่อาน สามารถวินิจฉัยเนื้อหา
สาระได หนังสือบางเลมสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยและเมื่อปฏิบัติแลวก็เกิดผลดี
                        9. ผูรักการอานจะรูสึกวามีความสุขเมื่อไดสัมผัสหนังสือ แมวาปจจุบันจะมีหนังสือ
ในรูปของการเก็บขอมูลในแผนดิสกที่ใชกับคอมพิวเตอรก็ตาม

                        สรุปไดวาการอานมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมุษยในยุคสังคมขอมูลขาวสาร 
เพราะการอานจะชวยใหเกิดความรูทางวิชาการ เปนผูรอบรู รูทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และยัง
ทําใหเกิดความเพลิดเพลินอีกดวย

                  2.3 ลําดับขั้นของการอาน
                        การอานเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตามลําดับขั้น นับตั้งแตอานออก อานได จนกระทั่ง
ถึงอานเปน ซ่ึง จุฑามาศ สุวรรณโครธ (2519 : 27-30) ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนของการอานสรุปได
วา ขั้นอานออกนั้นคือขั้นที่เร่ิมหัดอาน อานออกตามตัวอักษรที่ปรากฏอยู สวนขั้นอานไดคือข้ันที่
อานออกแลวไดรับการฝกจนแคลวคลอง และขั้นสุดทายคือข้ันอานเปน เปนขั้นที่สามารถแปลสิ่ง
ตางๆ ที่อานออกมาเปนความเขาใจ ถือวาเปนขั้นสัมฤทธิ์ผลของการอาน ซ่ึงผูอานจะมีความสามารถ
ในลักษณะตางๆกัน เชนรูจักเลือกหนังสือที่อานไดตรงตามความตองการ อานไดเร็ว จับใจความของ
ส่ิงที่อานได รูจักใชความคิดวิจารณญาณ รูจักบันทึกสิ่งที่อานและเกิดนิสัยรักการอาน

                        โกชัย สาริกบุตร (2521 : 19) กลาววาผูอานตองมียุทธศาสตรในการอาน คือ กําหนด
สมาธิและสติสัมปชัญญะ รูตนดีวา กําลังอานเรื่องอะไร ประเภทใด จะอานไปทําไม จะนําไปใชทํา
อะไร อานแลวตองการใหเกิดสิ่งใดแกตน เมื่อกําหนดจิตไดดังนี้แลว จึงดําเนินการเปนลําดับติดตอ
กันไป 3 ขั้น ดังนี้
                        ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจวงศัพทของสารที่กําลังอาน อยาปลอยใหศัพทที่ตนไมเขาใจ
ผานพนไปงายๆ มิฉะนั้นแลวคําศัพทจะเปนอุปสรรคตอการเขาใจเนื้อหา ศัพทเปนสิ่งที่ไมควรจะ
มองขาม แมแตศัพทสมัยใหมซ่ึงคนไทยในยุคเดียวกันควรจะเขาใจไดก็ยังมีที่เราไมเขาใจอีกหลายคํา
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และบางทีคนรุนใหมก็ไปหยิบฉวยศัพทโบราณมาใชตามใจชอบ ผลที่เกิดขึ้น คือ คนรุนใหมอาน
หนังสือของคนรุนใหมดวยกันไมเขาใจ ดังนั้น ศัพท จึงเปนเรื่องแรกที่จะตองพูดกันใหรูเร่ืองเสีย
กอน
                        ขั้นที่ 2 เขาใจเนื้อความทั้งหมดของสิ่งที่อาน คือ แปลได ขั้นนี้เปนผลสืบเนื่องมาจาก
ขั้นที่ 1 คือ ถาเราเขาใจศัพท สํานวน และประโยคโดยตลอดแลว เรายอมแปลถายทอดออกมาเปน
ภาษาพูดธรรมดา และสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจเนื้อหาของสารที่อานนั้นๆ ไดดวย
                        ขั้นที่ 3 ขั้นตีความ ขั้นนี้ผูอานจะตองใชสติปญญาแทงทะลุส่ิงที่อานไดทั้งหมด คือ
สามารถเขาใจวัตถุประสงค และทาทีของผูเขียน การเขาใจความหมายของขอเขียนอยางเดียวไมเปน
การเพียงพอ แตจะตองอานใหซ้ึงในทุกๆ ความคิดที่ผูเขียนแสดงออกมา นั่นคือ หลังจากอานแลว    
ผูอานควรทําไดทั้งการวิเคราะหเจตนาผูเขียน การสรุปความคิด จับความสําคัญ และอธิบาย
ขยายความ การอานในขั้นที่ 1 และ 2 ยังเรียกวา อานได เทานั้นเอง ถาสามารถทําไดในขั้นที่ 3 จึงจะ
เรียกวา อานเปน และ อานจริง ขั้นที่ 3 จึงตองอาศัยความรู ความคิด และประสบการณของผูอานเอง

                        ดนยา วงศธนะชัย (2542 : 14) กลาววา การอานเปนทักษะที่จะตองไดรับการฝกฝน
อยางจริงจังจึงจะกาวหนา การอานมิใชเพียงการมองผานตัวอักษรไปเทานั้นแตตองคิดตามไปดวยจึง
จะเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน และจะตองฝกฝนตอไปจนถึงขั้นเปนผูมีวิจารณญาณในการอาน
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูอานจะตองมองเห็นความแตกตางและความสัมพันธระหวางลักษณะของ
การอานได อานเปน อานเกง เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหระดับการอานของตนเอง และพัฒนาทักษะ
การอานใหงอกงามยิ่งขึ้น
                        1. อานได คือ อานถูกตองตามอักขรวิธี สามารถอานเนื้อเร่ืองไดโดยไมแสดงความคิด
เห็นในเชิงวิพากษวิจารณได การอานในระดับนี้จึงเปนการอานเอาเรื่อง ที่ผูอานจะใชความสามารถ
ในการจําเปนสวนใหญ
                        2. อานเปน จัดเปนอีกลําดับขั้นของการอานที่มิใชเพียงอานถูกตองตามอักขรวิธี และ
รูเร่ืองเทานั้น แตตองตีความ แปลความ และขยายความของเนื้อหาที่อานได ดังนั้นผูอานจึงตองใช
ความสามารถที่เหนือกวาระดับของการอานเอาเรื่อง
                        3. อานเกง คือ การอานขั้นวิจารณ การอานระดับนี้จึงตองใชความสามารถและสติ
ปญญาขั้นสูง ในการวินิจฉัยตัดสินประเมินคาส่ิงที่อาน ผูอานตองใชประสบการณและความสามารถ
ของตนในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาส่ิงที่ตนอาน การอานในระดับนี้ตองอาศัยการ
อานทั้ง 2 ระดับแรกเปนพื้นฐาน
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                        นอกจากนี้ สมิธ (Smith 1963 : 161) ไดจัดระดับความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับ
คือ
                        1. ระดบัความเขาใจความหมายตวัอักษร เปนระดบัความเขาใจพืน้ฐานทีผู่อานสามารถ
เขาใจสิ่งที่ผูเขียนเขียนไวโดยตรง
                           2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ เปนระดับที่ผูอานเขาใจความหมายของขอความที่อาน
ไดลึกซึง้กวาระดบัแรก  เพราะผูอานตองตคีวามทีผู่เขยีนไมไดกลาวไวอยางชดัเจน  แตเปนความหมาย
แฝงอยูในเนื้อความ
                        3. ระดับความเขาใจขั้นวิจารณญาณ เปนระดับที่ตองอาศัยความเขาใจในสองระดับ
แรกเปนพื้นฐาน เนื่องจากการอานระดับนี้ตองใชความคิดเพื่อวิเคราะห ตัดสิน และประเมินคาส่ิงที่
อาน
                        เบอเมียสเตอร(Burmeister 1974 : 147-148) ไดนําทฤษฎีของบลูม มาดัดแปลงและ
แบงความเขาใจในการอานเปน 7 ระดับ คือ
                        1. ระดับความจํา ผูอานตองสามารถจําส่ิงที่ผูเขียนบอกไว เชน ช่ือบุคคล คําจํากัด
ความ ขอเท็จจริง ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดในเรื่องที่อาน
                        2. ระดับการแปลความหมาย ผูอานตองสามารถแปลขอความหรือเร่ืองราวที่อานเปน
เร่ืองใหม เชน การแปลเปนภาษาอื่นๆ หรือแปลเปนแผนที่ แผนภูมิ การถอดความ เปนตน
                        3. ระดับการตีความ ผูอานตองสามารถเขาใจสิ่งที่ผูเขียนไมไดระบุไว เชน สามารถ
คาดการณลวงหนาได จับใจความสําคัญของเรื่องได มองเห็นภาพจากเรื่องที่อานได เปนตน
                        4. ระดับประยุกตใช เปนความสามารถที่ผูอานเขาใจหลักการและนําไปประยุกตใช
ไดสําเร็จ
                        5. ระดับวิเคราะห ผูอานตองสามารถแยกแยะสวนประกอบยอยๆ ที่ประกอบกันเขา
เปนสวนใหญๆ ได เชน แยกแยะบทประพันธ ตรวจสอบการใหเหตุผลผิดๆ และลงความเห็นในส่ิง
ที่อานได
                        6.  ระดับการสังเคราะห ผูอานตองสามารถนําความคิดจากที่ตางๆ มารวบรวมเรียบ
เรียง  เขาดวยกันใหมได
                        7. ระดับการประเมินผล ผูอานตองสามารถวางกฏเกณฑและตัดสินความคิดโดยใช
มาตรฐานที่วางไวได
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                        สรุปไดวาลําดับขั้นของการอานและระดับความเขาใจในการอานนั้นสามารถจัด
ลําดับได 3 ลําดับ คือ ขั้นการอานตามตัวอักษร ขั้นการอานแบบตีความ และขั้นการอานแบบมี
วิจารณญาณ

                   2.4 ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ
                         นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณไว ดังนี้
                         ประสิทธิ์ กาพยกลอน (2525 : 148) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณ คือ สามารถ
ใชดุลพินิจหาเหตุผล และพิจารณาคุณคาของเรื่องที่อานไดถูกตอง สามารถเปรียบเทียบไดอยางมี
หลักเกณฑ และตัดสินไดวาเรื่องนั้นหรือตอนใดตอนหนึ่งของเรื่องนั้นผิดหรือถูก ดีหรือไมดี สําคัญ
หรือไมสําคัญ สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความเห็น และสามารถแยกแยะความเห็นออกจาก
ขอเท็จจริง โดยใชปญญา เหตุผล และหลักวิชา การอานอยางมีวิจารณญาณตองอาศัยการวิเคราะห
เปนพื้นฐานและผนวกดวยการประเมินคาเรื่องที่ไดอานอีกชั้นหนึ่ง คือ เมื่อสามารถวิเคราะหเร่ืองได
แลว สามารถตีคุณคาของเรื่องโดยอาศัยสติปญญาและเหตุผล รวมทั้งความรูที่มีมาไตรตรองไดอีก
ดวย เชน สามารถวิพากษวิจารณเร่ืองนั้นได สามารถสรุปเปรียบเทียบ หรือสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล

                         ธิดา โมสิกรัตน และนภาลัย สุวรรณธาดา (2526 : 567) กลาววา การอานอยางมี
วิจารณญาณเปนการอานที่ผูอานจะตองใชความคิด วิเคราะห ใครครวญ และประเมินคาไดวา
ขอความ หรือเร่ืองที่อานนั้นสิ่งใดเปนใจความสําคัญ ส่ิงใดเปนใจความประกอบ และสามารถแยก
ขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็นของผูเขียนเสนอแกผูอาน รวมทั้งประเมินไดวาผูเขียนสื่อสารไดตาม
ตองการหรือไม

                         ประเทิน มหาขันธ (2530 : 173) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณ หรือ การอาน
อยางพินิจพิเคราะห คือ การอานที่ผูอานจะตองมีความเขาใจเรื่องราวที่อานเปนเบื้องตน ซ่ึงจําเปน
ตองใชทักษะสําหรับการอานทั่ว ๆ ไป นอกจากนั้นผูอานยังตองรูจักประเมินความคิดของผูเขียนซึ่ง
มิไดระบุไวตรง ๆ หากผูอานจะตองใชวิจารณญาณตัดสินเอง ตามความรูและประสบการณ เมื่อ
สามารถเขาใจแนวความคิดของผูเขียนแลว ผูอานก็สามารถวิเคราะหแนวความคิดนั้น ๆ ได

                         สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน (2531 : 69) กลาววา การอานอยางใช
วิจารณญาณ คือ การอานที่ใชปญญาที่สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง หรือกลาวโดยรวบรัดไดวา
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เปนการอานอยางระมัดระวังตรวจตราหาเหตุผล ที่นอกจากจะใหเกิดความรูแลวยังเกิดปญญาในที่
สุดดวย

                         ปรียา หิรัญประดิษฐ (2532 : 64) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณ คือ การอาศัย
การวิเคราะห ซ่ึงหมายถึงการคิดใครครวญแยกออกเปนสวน ๆ การอานวิเคราะหเปนขั้นแรกของการ
วิจารณ หรือตัดสินสิ่งที่อาน ซ่ึงตองมีการอธิบายลักษณะสิ่งที่อานในแงรูปแบบ ภาษา และเนื้อหา
แลวจึงวิจารณหรือประเมินคาวาดีหรือเลวอยางไร เพราะอะไร การอานอยางมีวิจารณญาณ ผูอานจะ
ตองมีความรูเกี่ยวกับผูแตง รูจุดประสงคในการแตง รูรูปแบบ และโครงสรางของหนังสือ รูเร่ืองของ
ภาษา รูจักการวิจารณ และรูจักหนังสือประกอบการคนควา ที่สําคัญก็คือตองอานและฝกการ
วิเคราะหวิจารณอยูเสมอจะไดวิเคราะหวิจารณไดอยางเที่ยงตรง และรวดเร็ว

                         ดนยา  วงศธนะชัย (2542 : 182) กลาววา การอานอยางใชวิจารณญาณ ผูอานตองแยก
ขอเท็จจริงออกจากเนื้อหาสวนอื่นๆ กอน เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของเนื้อหาที่เปนขอเท็จจริง และ
เนื้อหาที่เปนขอคิดเห็นและความรูสึกอันนําไปสูการสรุปวาผูเขียนมีเจตนาเสนอขอเท็จจริง ซ่ึงเปน
ความรู หลักการ หรือมีเจตนาแสดงความคิดเห็น ความรูสึกในเรื่องใด

                         สมิธ (Smith 1963 : 167) กลาววา การอานขั้นวิจารณญาณนั้นเปนการอานชั้นสูงสุด
ของการอานอยางมีความหมาย คือ ผูอานจะตองมีความเขาใจในสิ่งที่เห็นเปนตัวอักษรเปนการอาน
ดวยการสืบสวนสอบสวน และมีความพอใจในการคนหาความจริง สามารถประเมินหรือตัดสินวา
สวนใดเปนขอเท็จจริง หรือความลําเอียงของผูแตง และจะตองสามารถวิจารณโดยใชความเห็นเปน
สวนตัวที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยของผูเขียน โดยใชประสบการณความจริง หรือเหตุผลเปนเกณฑ

                         สรุปไดวา การอานอยางมีวิจารณญาณ คือ การอานที่ผูอานตองเขาใจเรื่องที่อาน
สามารถจับใจความสําคัญ ตีความ แยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ และประเมิน
คุณคาหรือตัดสินเรื่องที่อานได

                   2.5 ความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ
                        การอานอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะที่มีความสําคัญมากสําหรับนักเรียนทุกระดับ
ช้ัน เพราะนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อปรับตัวใหทันกับสังคมยุคขอมูล
ขาวสาร ดังที่ ปานตา ใชเทียมวงศ  (2516 : 95) กลาวถึงความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ
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ไววา “ส่ิงที่นาเปนหวงคือ การอานอยางมีความคิดไตรตรอง (critical reading) ซ่ึงเปนทักษะที่ขาด
กันมาก และเปนทักษะที่สําคัญมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน การอานโดยขาดวิจารณญาณใน
ปจจุบันเปนสิ่งที่อันตราย”

                        กมล การกุศล (2529 : 186) กลาวถึงความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณวา
การอานอยางมีวิจารณญาณมีความสําคัญเพราะทําใหผูอานรูจักพินิจพิเคราะหสาร สามารถแยกแยะ
สวนที่เปนขอเท็จจริง และขอคิดเห็นได การปลูกฝงเรื่องการอานอยางมีวิจารณญาณจึงนับวาเปนสิ่ง
สําคัญ

                        ประเทิน มหาขันธ (2530 : 173-174) กลาววา ปจจุบันการเผยแพรขาวสารเปนไป
อยางกวางขวาง ระบบสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทุกวันนี้เปนอัน
มาก การฝกใหเด็กเพียงแตอานหรือฟงเพื่อความเขาใจนั้นยังไมเปนการเพียงพอ จะตองใหเด็กรูจัก
คิดหาเหตุผลควบคูไปกับการอานหรือการฟงทุกครั้ง ความกาวหนาในดานการโฆษณาชวนเชื่อใน
ยุคปจจุบันมีมากจนคนสวนใหญตามไมทัน หากผูอานหรือผูฟงไมไดใชความคิดอยางรอบคอบแลว
ก็จะตกเปนเหยื่อของการโฆษณานั้นโดยงาย ความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณมี   ดังนี้
                        1. ปจจุบันความกาวหนาทางดานสื่อสารมวลชนมีมาก การรับขาวสารจึงจําเปนตอง
ใชวิจารณญาณใหรอบคอบ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง
                        2. ความกาวหนาทางดานการโฆษณาขายสินคามีมากจนคนสวนใหญหลงเชื่อในคํา
โฆษณา การใชความคิดอยางพินิจพิเคราะหจะชวยใหการตัดสินใจซื้อสินคาเปนไปอยางถูกตอง
                        3. เนื่องจากลัทธิการปกครองในปจจุบันมีหลายลัทธิ แตละลัทธิก็พยายามโฆษณา
ชวนเชื่อ โดยใชหลักจิตวิทยาตางๆ อยางกวางขวาง การใชวิจารณญาณอยางรอบคอบจะชวยใหการ
ตัดสินใจเชื่อหรือไมเชื่อลัทธิใดเปนไปอยางถูกตอง
                        4. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และวิถีทางของประชาธิปไตย
นั้นสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผล ดวยเหตุนี้การอานอยางพินิจพิเคราะหก็ดี การคิดอยางพินิจ
พิเคราะหก็ดี จึงมีความจําเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย
                        5. ปจจุบันบรรดาสรรพตําราตางๆ มีมาก การเรียนรูของคนในยุคปจจุบันจึงมิไดยึด
อยูแตกับตําราเพียงเลมเดียว หากตองใชวิจารณญาณพิจารณาจากตําราหลายเลม หลายผูเขียน
ดวยเหตุนี้การอานอยางพินิจพิเคราะหจึงมีความจําเปนมากในยุคปจจุบัน
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                        สรุปไดวาการอานอยางมีวิจารณญาณมีความสําคัญเพราะเปนการอานที่พัฒนาความ
คิดทําใหรูจักพิจารณาวิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ประเมินคาตัดสินขอมูล ขาวสารตางๆไดวา
ส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก ส่ิงใดควรเชื่อ ส่ิงใดไมควรเชื่อ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินทุกครั้ง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง

                   2.6 ประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ
                         การอานอยางมีวิจารณญาณมีประโยชนอยางยิ่ง เพราะฝกใหผูอานคิดเปน และรูจัก
ใชเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังที่ ฐะปะนีย นาครทรรพ และประภาศรี สีหอําไพ (2519 : 4)
กลาววาการอานอยางมีวิจารณญาณจะชวยใหผูที่ไดรับการฝกการอานแบบนี้สามารถพิจารณาวาสิ่ง
ใดถูก ส่ิงใดควรและไมควร และจะทําใหผูนั้นดํารงชีวิตอยูไดในสังคมไดเปนอยางดี

                         สมถวิล วิเศษสมบัติ (2528 : 74) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณจะชวยใหผูอาน
ไดประโยชนอยางแทจริงเพราะผูอานไมใชจะรับเฉพาะความคิดของผูเขียนเทานั้น ผูอานจะตองนํา
ความคิดของผูเขียนมาประกอบกับความเห็นของตน ทําใหเกิดความคิดใหม ซ่ึงนําไปใชประโยชน
ไดเมือ่อานอยางมวีจิารณญาณ ฉะนัน้จงึจาํเปนตองฝกฝนอานอยางมวีจิารณญาณอยูเสมอเพือ่ให ผูอาน
เกิดความคิดพิจารณาหาเหตุผลมาตัดสินเรื่องที่อานไดถูกตอง

                         สุขุม เฉลยทรัพย (2531 : 7) กลาวถึงประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณวา
การอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวยใหผูอานเกิดปญญา
มีความรูกวางขวาง เขาใจตนเอง สามารถวินิจฉัยขอมูลผิดถูกไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแก
ปญหาได

                         สรุปไดวา ประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ คือ ชวยใหผูอานมีความรูมี
ความคิดอยางรอบคอบ สามารถวินิจฉัยปญหาตางๆไดอยางสมเหตุสมผล และสามารถนําประโยชน
ที่ไดจากการอานอยางมีวิจารณญาณไปประยุกตใชแกปญหาในชิวิตประจําวันได
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                2.7   หลักการอานอยางมีวิจารณญาณ
                         หลักการอานอยางมีวิจารณญาณเปนสิ่งสําคัญที่ผูอานควรจะรู เพื่อชวยใหการอาน
อยางมีวิจารณญาณนั้นมีประสิทธิภาพไดมีนักการศึกษาหลายทานไดแนะนําหลักการอานอยางมี       
วิจารณญาณ ไวดังนี้
                         ประเทิน มหาขันธ (2530 : 183) ไดกลาวถึงหลักในการอานอยางมีวิจารณญาณไวดัง
นี้
                         1. ทราบผูเขียน ผูอานจะตองรูวาเรื่องที่อานนั้นใครเปนผูเขียน และผูเขียนนั้นเปนที่
เชื่อถือไดเพียงใด
                         2. ทราบความมุงหมายในการเขียน ผูอานจะตองสามารถเดาไดวา ผูเขียนนั้นเขียน
ดวยความประสงคอันใด เขียนเพื่อยุยง เขียนเพื่อใหเกลียดชังฝายตรงขาม หรือเขียนเพื่อช้ีแจง
ขอเท็จจริง
                         3. ทราบความคิดเห็นของผูเขียน ผูอานจะตองสามารถประเมินไดวาความคิดเห็น
ของ     ผูเขียนที่แสดงไวในเรื่องราวนั้นเปนไปอยางมีเหตุผลหรือไม
                         4.  ทราบขอสนับสนุนหรือขอโตแยง ผูอานจะตองทราบขอสนับสนุนหรือขอโตแยง
ความคิดเห็นของผูเขียนที่ปรากฏในแหลงอ่ืน
                         5.  ทราบขอมลูทีใ่ชอางองิ ผูอานจะตองทราบวาเรือ่งนัน้ๆ มขีอมลูทีเ่ปนหลักฐานยนืยัน
จนเปนที่เชื่อถือไดหรือไม
                         6. ทราบเรื่องราวที่อานนั้นวาเปนการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม หรือขอความนั้นเปน
เพียงการเสนอขอมูลธรรมดา
                         7. ทราบถึงวิธีการปฏิบัติใหเกิดประโยชน หลังจากที่ไดอานเรื่องราวนั้นๆ แลว หรือ
ทราบแนวทางตางๆ อันเกิดจากการอานเรื่องราวนั้นๆ
                         8. ทราบแหลงที่มีผูเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ แสดงความคิดเห็นในลักษณะคัดคาน
หรือเห็นดวยกับเรื่องราวนั้นๆ
                         9. การมีปฏิกิริยาตอเร่ืองที่อาน ผูอานจะตองมีความคิดเห็นตอเร่ืองนั้นๆ วาดี หรือไม
ดี ถูกตองหรือไมถูกตองเพียงใด ควรปรับปรุงแกไขเพียงใดหรือไม การมีความรูสึกตอเร่ืองที่อานนี้
จัดวาเปนสิ่งสําคัญกับการอานอยางพินิจพิเคราะหที่จะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นแกเด็ก

                         กุลทรัพย เกษแมนกิจ (2533 : 6, อางถึงใน พจนีย ประเสริฐศรี  2538 : 17) ไดแนะนํา
หลักการอานอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้
                         1. พิจารณาทําความเขาใจประเด็นหรือหัวขอเร่ืองใหเขาใจ
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                         2. ตั้งคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของเรื่อง
                         3. วิเคราะหสาระสําคัญของเรื่อง
                         4. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
                         5. ตัดสินวาส่ิงใดดีหรือไมดี
                         6.  หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผูเขียน

                         อาเธอร (Arthur, อางถึงใน นงนุช วัฒนเขจร 2533 : 35) ไดเสนอหลักการอานอยางมี
วิจารณญาณที่ไว 8 ขั้นตอน ดังนี้
                         1. จําความหมายของคําได
                         2. เลือกความหมายของคําในกรณีที่มีความหมายหลายอยางไดอยางเหมาะสม
                         3. เขาใจถอยคําความหมายที่ซอนเรนซึ่งผูเขียนไมไดบอกตรง ๆ
                         4. จับความคิดสําคัญของผูเขียนได
                         5. รูจุดหมายความคิดเห็นและความลําเอียงของผูเขียนได
                         6. จับลักษณะการเขียนของผูเขียนได
                         7. ลงความเห็นวินิจฉัยตัดสินใจ
                         8. จับความรูสึกที่ผูเขียนตองการแสดงออกได

                         ดนยา  วงศธนะชัย (2542 : 180) ไดเสนอแนะหลักในการอานอยางมีวิจารณญาณ
ดังนี้
                         1. พิจารณาความถูกตองของภาษาที่อาน เชน ดานความหมาย การวางตําแหนงคํา
การเวนวรรคตอน ความผิดพลาดดังกลาวจะทําใหการสื่อความหมายเสียไป
                         2. พิจารณาความตอเนื่องของประโยความีเหตุผลรับกันดีหรือไมโดยอาศัยความรู
ดาน  ตรรกวิทยาเขาชวย ความจากประโยคจะตองไมขัดแยงกัน หรือเรียงลําดับไมสับสนจนอานไม
รูเร่ือง หรือเสียเวลาในการอานโดยเปลาประโยชน
                         3. พจิารณาความตอเนือ่งของเรือ่งระหวางเรือ่งทีเ่ปนแกนหลกั หรือแกนนาํกบัแกนรอง
และสวนประกอบอื่นๆ วากลมกลืนกันหรือไม
                         4. แยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น และความรูสึกของผูแตง เพื่อชวยใหการ
พิจารณาขอเขียนนั้น ทําไดถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด
                         5. พิจารณาความสัมพันธของหลักการและตัวอยาง โดยท่ัวไปแลว ขอความที่เปน
เหตุการณ หรือเร่ืองที่คนพบใหม ถาผูเขียนอางอิง หรือยกตัวอยางมาใหเห็นดวย จะเปนการเพิ่ม
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น้ําหนักของความเชื่อถือไดมากขึ้น ดังนั้นกอนที่เราจะเชื่ออะไรลงไป ขอใหพิจารณาถึงความ
สัมพันธของหลักการ และตัวอยางที่นํามาประกอบวามีความเปนจริงเพียงไร สมเหตุสมผลหรือไม
                         6. ประเด็นขอเท็จจริง ความคิดเห็นและความรูสึก วิเคราะหความเปนไปในความคิด
ของผูเขียนกับความคิดเห็นสวนตัวของเรา ผลลัพธแหงการประเมินนั้น จะกอเปนความคิดสราง
สรรคใหกับเราหรือไม

                         เฮลแมน (Heilman 1967 : 426) ไดกลาวถึงหลักการอานอยางมีวิจารณญาณไว 10
ขั้นตอน  ดังนี้
                         1. จําความหมายของคําตางๆ ได
                         2. เลือกความหมายของคําศัพทไดอยางเหมาะสมในกรณีที่ศัพทนั้นมีความหมาย
หลายอยาง
                         3. เขาใจถอยคําอุปมาหรือความหมายแฝงที่ผูเขียนไมไดบอกไวอยางตรงๆ
                         4. จับความคิดสําคัญของผูเขียนได
                         5. ถายทอดขอความที่ผูเขียนเขียนไวได
                         6. มองเห็นความสัมพันธของสวนตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนขอความนั้นๆได
                         7. รวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่ผูเขียนเขียนไวไดอยางดี หรือลําดับเรื่องได
                         8. รูจุดมุงหมาย ความตั้งใจ และทัศนคติของผูเขียน
                         9. อนุมานสิ่งที่ผูเขียนไมไดบงไวอยางชัดแจงได
                         10. ตีความได

                         สรุปไดวาหลักการอานอยางมีวิจารณญาณนั้นผูอานตองทําความเขาใจเรื่องที่อาน                  
จับใจความสําคัญ ตีความ วิเคราะหแยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็น แสดงความคิดเห็น และตัดสิน
ประเมินคา

                  2.8 การสอนอานอยางมีวิจารณญาณ
                            การสอนอานอยางมีวิจารณญาณเปนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนรูจักการคิด การ
วิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการประเมินคาส่ิงที่อานได ดังคํากลาวของประภาศรี สีหอําไพ
(2524 : 22) ที่วา การสอนอานอยางมีวิจารณญาณ คือ การสอนใหรูจักคิด ตัดสินใจในทางที่ถูก ฝก
ใหนกัเรยีนใชความคดิไดเสมอ เชน คดิหาเหตผุลเกีย่วกบัการกระทาํของตวัละครในเรือ่ง เปรยีบเทียบ
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เหตุการณ นําปญหาชีวิตมาอภิปราย วิจารณการใชภาษาของหนังสือพิมพ มอบงานหรือ
จัดประสบการณใหอภิปราย แสดงความคิดเห็น คนควาตอบปญหา

                         ประเทิน มหาขันธ (2530 : 182) กลาวถึงการสอนอานอยางพินิจพิเคราะห หรือการ
อานอยางมีวิจารณญาณวา นอกจากครูจะไดฝกฝนการอานอยางมีวิจารณญาณในบทเรียนโดยทั่วไป
แลว ครูจําเปนตองมีแบบฝกหัดสําหรับการสอนอานอยางมีวิจารณญาณสําหรับเด็กโดยเฉพาะ การ
สอนอานอยางมีหลักการดังนี้
                         1.  ครูควรยึดหลักการสอนอานโดยทั่วๆ ไป ซ่ึงสามารถนํามาใชกับการอานอยาง
พินิจพิเคราะหได คือ
                                  1.1 การหาสมมติฐานมีความจําเปน เพราะจะทําใหทราบวาผูอานมีขอบกพรอง
ดานใด จะไดแกไขไดถูกตอง
                                  1.2 การสอนควรยึดหลักความตองการของผูเรียน
                                  1.3 การอานคือการรับรูความหมาย
                                  1.4 การใชวิธีการหลายๆ อยาง มีความจําเปน
                                  1.5 ใหเด็กอานสิ่งที่เด็กสามารถอานได ทําความเขาใจได
                         2.     กอนการอาน ครูควรไดมีการเตรียมตัวเปนการลวงหนา เชน การเลาเรื่อง
อธิบายคํายาก อธิบายความหมายที่แฝงอยู ทั้งนี้รวมถึงการสะกดการันตดวย
                        3.     หลีกเลี่ยงความคิดที่วา “การสอนอานจะเกิดขึ้นเฉพาะในชั่วโมงสอนอานเทา
นั้น” การสอนอานนั้นเกิดขึ้นไดทุกโอกาสที่เหมาะสม
                         4.     ควรมีเวลาที่สอนเกี่ยวกับหลักภาษาสอดแทรกในบางโอกาสที่เหมาะสม เชน
การสอนเกี่ยวกับรูปประโยค อนุเฉท เปนตน
                                  4.1 สอนการออกเสียง การสะกดตัวเมื่อเด็กตองการ
                                  4.2 อธิบายประโยคยากๆ ใหเขาใจ
                         5.    สอนเกี่ยวกับลําดับ และความสัมพันธของเหตุผลในเรื่องที่อาน
                         6.    ใชโสตทศันปูกรณเทาทีม่อียูทัง้หมด เพือ่ชวยใหเดก็เกดิความคดิรวบยอดทีถู่กตอง
มีประสบการณที่กวางขวาง
                         7.    ใชคําถามใหเปนประโยชน ในการกระตุนใหเด็กอานและคิดตอไป
                         8.     การใหเด็กอานอยางจริงจัง ในเรื่องที่กําหนดใหโดยครูเปนผูตั้งคําถามใหบาง
สวนจะทําใหเด็กรูจักวิเคราะห เห็นความสัมพันธของแตละสวน และรูจักเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรับ
จากแหลงตางๆ ไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30

                         9.  สอนใหเด็กรูจักแปลความหมายจาก กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพประกอบ ซ่ึงจะ
ชวยใหเด็กทําความเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น
                         10. สอนใหเด็กเขาใจหลักเหตุผล เพื่อเด็กจะไดนําหลักดังกลาวไปใชตีความจากเรื่อง
ที่อาน
                         11.  ฝกใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กไดใช
การตัดสินใจของตนเองไดอยางถูกตอง
                         12.  ชวยใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการตั้งคําถามเพื่อเด็กจะไดทราบวา อะไรคือความ
จริง อะไรคือความคิดเห็น เด็กสามารถเห็นความสัมพันธของเหตุผลไดอยางถูกตอง รูจักใชขอมูลที่
ไดรับจากการอาน และประสบการณของตนเองในการประเมินไดอยางถูกตอง

                         สรุปไดวา การสอนอานอยางมีวิจารญาณ คือ การสอนใหผูอานรูจักคิด ทําความเขา
ใจเรื่องที่อาน แสดงความคิดเห็น ประเมินคาหรือตัดสินเรื่องที่อานได โดยจัดกิจกรรมใหนาสนใจ

                  2.9 งานวิจัยในประเทศ
                         นงนุช วัฒนเขจร (2533) ศึกษาเรื่องผลการทดลองใชแบบฝกสมรรถภาพการอาน
อยางมีวิจารณญาณกับการสอนอานตามปกติ ที่มีตอความสามารถในการอานและสมรรถภาพการ
อานเร็ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางคือ โรงเรียนบางบอวิทยา จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 2 หองเรียน แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝก
สมรรถภาพการอานอยางมีวิจารณญาณและกลุมควบคุมใชการเรียนการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบฝกสมรรถภาพการอานอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียน
โดยใชแบบฝกพัฒนาสมรรถภาพการอานอยางมีวิจารณญาณมีผลการเรียนที่สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนอานแบบปกติ กลาวคือความสามารถในการอานของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         เพ็ญศิริ มีปน (2534) ศึกษาเรื่องการใชวรรณคดีเร่ือง สามกก พัฒนาทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ใชแบบฝกมีผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียน
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โดยไมใชแบบฝก และจากการเปรียบเทียบคะแนนการอานอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลองกอน
เรียน และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                         ลําจวน นิชเปยม (2535) ศึกษาเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอาน
อยางมีวิจารณญาณวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถดานการใชเหตุผล กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 โรงเรียน
พรหมสาคร จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 75 คน แบงเปนกลุมทดลอง 38 คน กลุมควบคุม 37 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกการอานอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์และ
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลองสูงกวาควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

                         จริยาพร สงิมทอง (2536) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกัลยาณมิตร จังหวัดขอนแกนที่อาน
โดยใชวิธีวิทยาศาสตรกับอานโดยใชวิธี SQ 3R   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองที่อานโดยวิธีวิทยาศาสตร และกลุมทดลองที่อาน
โดยวิธี SQ 3R เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกการอานอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธ์ิในการอานอยางมีวิจารณญาณทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
และคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนระหวางกลุมทดลองทั้ง 2
กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                         สวลี ชนะปาลพันธ (2536) ศึกษาเรื่องการใชวรรณกรรมที่ชนะการประกวด
พัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชํานาญสามัคคี จังหวัด
ระยอง กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมตัว
อยาง และกลุมควบคุมกลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกพัฒนาการอานอยางมี
วิจารณญาณผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ใชแบบฝกสูง
กวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชแบบฝก และผลคะแนนการอานอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลอง
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลคะแนนผลสัมฤทธิ์
ในการอานอยางมีวิจารณญาณของกลุมที่ใชแบบฝกแยกตามเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตกลุมที่ไมใชแบบฝกไมแตกตางกัน
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                         เนาวรัตน สมราง (2536) ศึกษาเรื่องการใชวรรณกรรมรวมสมัยพัฒนาทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางแกว จังหวัด
สมุทรปราการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 60 คน แบง
เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกพัฒนาทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่ใชแบบฝกสูงกวานักเรียนที่ไมใชแบบฝก และผลคะแนนการอานอยางมีวิจารณญาณกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

                         อุดมพร พัสถาน (2537) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ในการอานอยาง
มีวิจารณญาณกับเจตคติการอานกอนและหลังฝกอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 จํานวน 75 คน แบงเปนกลุมระดับความสามารถทางภาษาไทย สูง ปานกลาง และต่ํา
กลุมละ 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกการอานอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนกลุมที่มีระดับความสามารถทางภาษาไทย สูง ปานกลาง และต่ํา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การ
อานอยางมีวิจารณญาณและคะแนนเจตคติในการอานหลังฝกสูงเพิ่มขึ้นและไมมีความสัมพันธกัน
ระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณกับคะแนนเจตคติในการอานในแตละกลุม

                         พจนีย ประเสริฐศรี (2538) ศึกษาเรื่องการใชนิทานชาดกเปนสื่อพัฒนาการอานอยาง
มีวิจารณญาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ
30 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกการอานอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวาคะแนน
การอานอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                  2.10 งานวิจัยตางประเทศ
                          วิลเลี่ยม (William 1981) ศึกษาเรื่องพัฒนาการในการอานอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนเกรด 3-6 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาดานความคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยสราง
แบบฝกเกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนเกรด 3-6 และสรางแบบทดสอบที่ใช
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ประเมินการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวาแบบฝกที่สรางขึ้นสามารถชวยพัฒนาดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ

                          วอรเดน (Worden, อางถึงใน ศุภวรรณ เล็กวิไล 2539 : 63) ไดศึกษาเรื่องพัฒนาการ
ในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ 3-6 เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกเกี่ยวกับการอาน
อยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนระดับ 3-6 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ 3-6
เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบ และแบบฝกการอานอบางมีวิจารณญาณที่ไดสรางและพัฒนาขึ้น ผล
การวิจัยพบวา แบบฝกที่สรางขึ้นสามารถชวยพัฒนาดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ การอานอยางมี
วิจารณญาณ ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ  และกระบวนการพัฒนาดานการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ

                          เชเรอร (Shearer, อางถึงใน สุรีรัตน ไชยสุริยา 2543 : 34) ไดศึกษาเปรียบเทียบผล
การอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนเปนรายบุคคล และเปนกลุมโดยมรครูเปนผูแนะนํา
เพื่อหาวาวิธีใดที่จะทําใหนักเรียนมีวิจารณญาณในการอานมากกวากัน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
เกรด 8 จํานวน 120 คน แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 60 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนนของทั้งสองกลุมไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในกลุมทดลอง นักเรียนจะมีแนวโนมในดานการวินิจฉัย และเขาใจ
ศัพทมากกวากลุมควบคุม

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับวรรณคดีไทย
                 3.1 ความหมายของวรรณคดี
                        นักวรรณคดีและผูเชี่ยวชาญดานวรรณคดีหลายทานไดใหความหมายของวรรณคดี 
ดังนี้
                         วิทย ศิวะศริยานนท (2518 : 1-4 ) ใหความหมายของวรรณคดีสรุปไดวา วรรณคดี
อันเปนคําที่เราบัญญัติขึ้นใชเทียบคํา Literature ในภาษาอังกฤษ หมายถึง บทประพันธที่รัดรึงตรึงใจ
ผูอาน ปลุกมโนคติ (Imagination) ทําใหเพลิดเพลินและเกิดอารมณตางๆ ละมายคลายคลึง
ผูประพันธ นอกจากนั้นบทประพันธที่เปนวรรณคดีจะตองมีรูปศิลปะ (Form) รูปศิลปะนี่เองทําให
เกิดความงาม
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                         พระยาอนุมานราชธน (2533 : 3) ไดใหความหมายของวรรณคดีไว 2 ความหมายวา
วรรณคดี คือ ขอเขียนที่แตงขึ้นเปนหนังสือ จะแตงดีหรือไมดี เปนเรื่องดีหรือเลว จะเปนหนังสือชาติ
ใดภาษาใดหรือยุคสมัยใด ก็ไดช่ือวาเปนวรรณคดีทั้งส้ิน รวมทั้งเรื่องที่เลาสืบ ๆ ตอกันมาจะเปนเรื่อง
ความรูหรือเร่ืองนิยาย นิทาน แมจะไมไดจดเปนหนังสือขึ้นไวก็จัดเปนวรรณคดีเหมือนกัน สวน
วรรณคดีในความหมายอีกนัยหนึ่งหมายถึงบทประพันธ ซ่ึงมีลักษณะเดนในเชิงประพันธมีคาทาง
อารมณและความรูสึกแกผูอานคือวรรณคดีมีวรรณศิลป

                         กุสุมา รักษมณี (2533 : 16) กลาววา วรรณคดี คือ ผลงานศิลปะที่บันทึกเรื่องราวและ
ความรูสึกนึกคิดของมนุษยโดยใชภาษาเปนสื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดและอารมณของผูประพันธ
ออกมาอยางงดงาม

                         วิภา กงกะนันท (2533 : 3) กลาววา วรรณคดี หมายถึง ผลงานสรางสรรคประเภท
หนึ่งของมนุษยโดยผานภาษาและที่มนุษยสรางสรรคขึ้นก็ดวยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อบรรยาย
ความรูสึก ความคิด ความฝน อารมณ จินตนาการ หรือประสบการณสวนตัวออกมาใหปรากฏในรูป
แบบอยางหนึ่ง

                         ปญญา บริสุทธิ์ (2534 :3) กลาววา วรรณคดี หมายถึง หนังสือที่แตงดี นั่นคือมีการใช
ภาษาอยางดี และภาษานั้นใหความหมายแจมแจง เดนชัด ทําใหเกิดการโนมนาวอารมณผูอานให
คลอยตามไปดวย กลาวงายๆ ก็คือ อานแลวทําใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ตื่นเตน หรือดื่มด่ําในลักษณะ
ตางๆ ซ่ึงภาษาอังกฤษเรียกวา emotion ซ่ึงลักษณะอยางนี้จะตองมีในหนังสือที่เปนวรรณคดีทุกเรื่อง

                         สรุปไดวาวรรณคดี หมายถึง หนังสือที่แตงขึ้นซึ่งมีลักษณะเดนในดานการประพันธ
คือมีวรรณศิลป ใหความรูสึกแกผูอาน เปนสิ่งบันทึกเรื่องราวความรูสึกนึกคิดของมนุษย โดย
ถายทอดออกมาทางภาษาที่งดงาม

                   3.2 ลักษณะของวรรณคดี
                         วรรณคดีเปนงานเขียนที่มีลักษณะเฉพาะหากผูอานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของวรรณคดี จะชวยใหเขาใจธรรมชาติของวรรณคดีและมองเห็นความแตกตางระหวาง
วรรณคดีกับงานเขียนประเภทอื่น กุสุมา รักษมณี (2541 : 656-662) ไดกลาวถึงลักษณะของวรรณคดี
ดังนี้
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                         1. วรรณคดีเปนงานประพันธที่แสดงความรูสึกนึกคิด
                             โดยทั่วไปมนุษยจะพูดหรือเขียนเพื่อที่จะสื่อความรู ความรูสึก หรือความคิด อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือทั้งสามอยางก็ได ความรูในที่นี้หมายถึงขอเท็จจริงที่ผูเขียนตองการจะบอก ความ
รูสึก คือ ส่ิงที่รูดวยการสัมผัสทางกายและใจ สวนความคิด คือ ส่ิงที่เกิดจากการใชสติปญญา
ใครครวญเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักมีการประเมินคาอยูดวย อยางไรก็ตามความรูสึกกับความคิดมัก
จะเกี่ยวเนื่องกันจนบางครั้งแยกไมได เชนคิดวาดีจึงรูสึกชอบ หรือสบอารมณจึงคิดวาถูกตอง เรามัก
เรียกรวมๆ กันวา ความรูสึกนึกคิด วรรณคดีเปนผลงานที่เกิดจากความตองการที่จะสื่อแสดงความรู
สึกนึกคิด เมื่อมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งมากระทบอารมณ
                             เมื่อเขาใจลักษณะของวรรณคดีแลววาเปนงานประพันธที่แสดงความรูสึกนึกคิด   
มิใชการสื่อความรูขอเท็จจริงเหมือนงานเขียนบางประเภท เชน ตํารา ผูอานวรรณคดีจึงเห็นวาหนาที่
ของวรรณคดีนั้น คือ การสรางอารมณสะเทือนใจ หรือจุดประกายความคิดใหแกผูอาน มิใชการบอก
ใหรูเทานั้น แมจะมีบางตอนที่กวีตองการจะสื่อความรูก็ยังนับวาเปนความรูที่ผานความรูสึกนึกคิด
ของกวีมาแลว จึงมีการตีความของกวีมาแลวช้ันหนึ่ง ยิ่งเมื่อประสานกับการบรรยายหรือพรรณนา
ใหเกิดจินตภาพ ความรูนั้นกเ็ปลี่ยนฐานะจากขอเท็จจริง เปนทรรศนะของกวีไปแลว เมื่อตระหนัก
ถึงลักษณะนี้ของวรรณคดีแลว ผูอานก็ไมควรจะอานวรรณคดีอยางอานตํารา

                         2. วรรณคดีเปนงานประพันธที่เกิดจากจินตนาการ
                             จินตนาการ หมายถึง การสรางภาพขึ้นในจิตใจ โดยสรางขึ้นจากสิ่งที่เคยพบเห็น
ในชีวิต แลวใชความคิดคํานึงสรางใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น การประพันธวรรณคดีนั้นเรามักใชคํา
วาสรางสรรค ซ่ึงมีความหมายวาสรางใหมีใหเปนขึ้นมา หรือเนรมิตขึ้นมา เพราะกวีตองใช
จินตนาการขยายสิ่งที่รับรูดวยใจใหมีรูปราง มีรสชาติ ราวกับรับรูดวยตา ล้ิน อันเปนประสบการณ
ทางสัมผัส จินตนาการซึ่งเปนพลังสรางสรรคนี้เปนคุณสมบัติพิเศษ บางคนเรียกวาพรสวรรค ส่ิงที่
สรางสรรคขึ้นมาจากจินตนาการของกวีมักมีเพียงเคาความจริงอยูบาง แตมีรายละเอียดและเรื่องราว
ตางๆ เพิ่มขึ้นมาก
                             ลักษณะหนึ่งของวรรณคดีไทยโบราณ คือ เปนงานสรางสรรคขึ้นจากจินตนาการ
คนอานในสมัยกอนตางก็นิยมเร่ืองที่แสดงจินตนาการลึกซึ้ง กวางไกลหางจากชีวิตจริง หากผูอานใน
ปจจุบันเขาใจลักษณะนี้ของวรรณคดีไทย ก็จะไมอานอยางคาดหวังขอเท็จจริงทั้งหมด เพราะการ
อานเชนนี้จะทําใหไมไดรสวรรณคดีตามหนาที่ของวรรณคดี
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                         3. วรรณคดีเปนงานประพันธที่ใชภาษาวรรณศิลป
                             วรรณคดี คือ งานประพันธที่มีคุณคาทางอารมณ และความคิดแกผูอาน วรรณคดีก็
เปนศิลปกรรมประเภทหนึ่ง ศิลปะเปนสิ่งที่อยูตรงขามกับธรรมชาติเพราะเปนสิ่งที่มนุษยผลิตและ
สรางสรรคขึ้นมา การพูดหรือการเขียนเพื่อส่ือความก็เชนกัน ในระดับตนๆ เปนไปเพื่อสนองความ
ตองการในการสื่อสาร แตเมื่อมีความตองการทางสุนทรียภาพเพิ่มขึ้น ก็เกิดเปนงานประพันธที่
งดงามดวยภาษาที่ตกแตงอยางวิจิตรประณีต และภาษาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความคิดหรืออารมณที่
ลึกซึ้ง ภาษาดังกลาวเรียกวาภาษาวรรณศิลป
                             กวีที่มีความสามารถนั้น นอกจากจะใชพลังจินตนาการการสรางสรรคส่ิงที่มีอยูใน
โลกวรรณคดีแลวยังจะตองมีความสามารถในการเรียงรอยถอยคําใหผูอานไดรับรูส่ิงที่กวีจินตนาการ
ราวกับผูอานเห็นดวยตา หรือไดยินดวยหูอีกดวย กวีจึงมักใชภาษาที่ตางกับภาษาธรรมดา การสราง
จินตภาพที่สามัญที่สุดที่มักพบในภาษาพูดคือการเปรียบเทียบ เมื่อตองการกลาวถึงส่ิงที่เปน
นามธรรม เรามักยกไปเปรียบกับสิ่งที่เปนรูปธรรมอันมีลักษณะคลายกัน เพื่อใหผูฟงเขาใจ กวีไม
พอใจอยูเพียงการเปรียบเทียบเพื่อส่ือความเทานั้น แตจะใชภาพพจนที่ทั้งไพเราะและสื่ออารมณกับ
ความคิดไดลึกซ้ึงดวยเมื่อผูอานเขาใจลักษณะของวรรณคดีวาอาจใชภาษาที่ตางกับภาษาเขียนหรือ
ภาษาพูดโดยปกติและภาษาที่ตกแตงเพื่อความไพเราะและความหมายลึกซึ้ง ผูอานก็สามารถรับสาร
จากผูเขียนไดในระดับที่เปนการสื่อเพื่อบอกใหรูตรงๆ เทานั้น ผูอานจึงประจักษคุณคาของงาน
ประพันธนั้นๆ ตามหนาที่ของวรรณคดี นั่นคือหนาที่ทางสุนทรียภาพ

                         กตัญ ูชูช่ืน (2543 : 6-7) ไดกลาวถึงลักษณะของวรรณคดีไทยไว  ดังนี้
                         1. เกี่ยวกับผูแตง ผูแตงมักเปนบุคคลสําคัญ เปนบุคคลชั้นสูง เชน พระมหากษัตริย
ขุนนางขาราชการในราชสํานัก และพระสงค สวนสามัญชนมีนอยมาก ทั้งนี้สะทอนภาพการศึกษา
หนังสือจะมีไวแตในรั้วในวังและตามวัดวาอาราม สวนชาวบานทั่วๆ ไปไมคอยมีโอกาส เพราะสวน
ใหญสนใจเรื่องการทํามาหากินในทางเกษตรกรรม
                             ความมุงหมายในการแตงวรรณคดีมักแตงดวยใจรัก ถือเปนงานอดิเรกมิไดยึดถือ
เปนอาชีพสวนใหญเนนหนักเพื่อความจรรโลงใจ เพื่ออบรมสั่งสอนประชาชน หรือเพื่อเปนการ
สนองนโยบายของผูปกครองบานเมือง
                         2. เนื้อหาของวรรณคดีไทย มักเปนเรื่องจักรๆวงศๆ เปนเรื่องบุญญาธิการ เปนเรื่อง
นิทาน เปนเรื่องสะทอนภาพชีวิตความเปนอยูหรือวิถีชีวิตแบบไทยๆ เชน เร่ืองรามเกียรติ์จากอินเดีย
เร่ืองอิเหนาจากชวา เปนตน เนื้อหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีปรากฏในวรรณคดีไทยอาจถือไดวา
เปนเรื่องที่ขาดเสียไมได คือ บทพรรณนาธรรมชาติอันเปนเรื่องสะทอนอารมณของมนุษย
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                         3. สารัตถะของเรื่อง มักมุงไปทางอรรถรสทางภาษา การใชถอยคํา มีการเลนการ
เลือกสรรถอยคําอยางเหมาะสม แสดงถึงความเปนชาติที่มีนิสัยเจาบทเจากลอนโดยแท
                         4. ตัวละครสําคัญในเรื่อง ตัวละครที่ปรากฏในนิทานหรือบทละครตางๆ มักเปน
บุคคลชั้นสูง เปนเจาฟาพระมหากษัตริย มีบุญญาธิการ มีอภินิหาร ตัวละครเปนสามัญชนนั้นมีนอย
มากเห็นจะมีแตเร่ืองขุนชางขุนแผน
                         5. ทวงทาํนองการเขยีน (Style) มกัเขยีนกนัอยางงายๆ ตรงไปตรงมา มกัแฝงคตธิรรม
หรือปรัชญาที่ลึกล้ํา ถาเปนการกลาวถึงสัญลักษณ ผูอานก็มักเขาใจไดงายๆ ทวงทํานองการเขียนมัก
มุงแสดงชั้นเชิงศิลปะในทางการประพันธ
                             ธรรมเนียมนิยม (Convention) ที่ปรากฏสําคัญคือตองมีบทไหวครูเปนบทนําบท
พรรณนาความงามของบานเมือง บทพรรณนาธรรมชาติ ตอนจบเรื่องมักบอกนามผูแตงและจุดมุง
หมายในการแตงแตไมคอยใหรายละเอียดมากนัก
                         6. คานิยมและอุดมคติ คานิยม เปนเรื่องของการนับถือยกยองสิ่งหนึ่งส่ิงใดวาดีงาม
และอาจถือปฏิบัติเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเวลาใด สวนอุดมคติเปนคานิยมที่ถาวร ในเรื่องของ
วรรณกรรมและวรรณคดีไทยนั้นมักใชคําวา “คานิยม” มากกวา “อุดมคติ”
                             คานิยมที่ปรากฏในวรรณคดี คือ แสดงความเปนคนรักสงบ รักธรรมชาติ มีความ
เมตตากรุณา มีวิถีชีวิตอยางงายๆ มีความรักสนุกและเจาบทเจากลอน สวนอุดมคติที่เห็นชัด คือการ
นับถือยกยองสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนในสมัยกรุง
รัตนโกสินทรตอนตนคือเครื่องพิสูจนเร่ืองนี้ไดอยางแจมชัด

                         สรุปไดวาลักษณะของวรรณคดีนั้นจะตองเปนงานประพันธที่แสดงความรูสึกนึกคิด
เกิดจากจินตนาการ และใชภาษาวรรณศิลป เพื่อแสดงอารมณ ความรูสึก ไปยังผูอาน โดยเฉพาะ
วรรณคดีไทยที่ผูแตงจะเปนบุคคลชั้นสูง พระมหากษัตริย หรือ ขุนนาง เนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องใน
ราชสํานัก ตัวละครก็จะเปนเจาฟาเจาแผนดิน มีการใชคําที่สละสลวย แฝงไปดวยคติธรรมสอนใจ
และตองมีบทไหวครูซ่ึงเปนธรรมเนียมนิยมในการแตง

                  3.3 คุณคาของวรรณคดี
                         วรรณคดีเปนงานประพันธทรงคุณคา ควรแกการศึกษา ซ่ึงมีนักวรรณคดีไดกลาวถึง
คุณคาของวรรณคดีไว ดังนี้
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                         ประดิษฐ กลัดประเสริฐ (2522 : 37) กลาววาคุณคาที่สําคัญของวรรณคดีมีอยางนอย
3 ประการ คือ
                         1. คุณคาทางอารมณ (Emotional Value) คือ กอใหเกิดความสนุกสนานบันเทิงใจทํา
ให   ผูอานสะเทือนอารมณในทางใดทางหนึ่ง เชน รัก โกรธ เกลียด ภูมิใจ เสียสละ เห็นอกเห็นใจ
และในที่สุดจะชวยใหเกิดพัฒนาการทางอารมณ ยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น และสงเสริมจินตนาการที่
จะนํามวลมนุษยไปสูสันติสุข
                         2. คุณคาทางสติปญญา (Intellectual Value) คือ ใหความรูในดานตางๆ เชน สังคม
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ภาษา ศิลปะการประพันธ เสริมสรางประสบการณใหแกชีวิต ชวยให
ความคิดเห็นงอกงามขึ้น จนเกิดการหยั่งเห็นชีวิตและโลกในที่สุด
                         3. คุณคาทางศีลธรรม (Moral Value) คือ ชวยผดุงรักษาศีลธรรมในสังคมของตน ไม
บอนทําลายความสงบสุขในสังคม หรือฉุดใหสังคมเสื่อมทรามลง แตจะตองชวยใหมนุษยอยูรวมกัน
อยางผาสุก และดวยความเขาใจอันดีตอกัน
                         คุณคาทั้ง 3 ประการนี้ ขอที่ควรตระหนักมากที่สุดคือ คุณคาทางอารมณ เพราะ
ศิลปกรรมเกิดมาจากอารมณสะเทือนใจ จึงยอมมีหนาที่ใหความสําเริงอารมณเปนหลัก สวนจะมีส่ิง
อ่ืนใดเพิ่มขึ้นมาอีกก็เปนแตเพียงสวนประกอบที่ชวยเพิ่มคุณคาของศิลปกรรมนั้นใหมากขึ้นเทานั้น
เอง หากวามีแตคุณคาทางอื่นโดยปราศจากคุณคาทางอารมณ งานนั้นยอมไมใชงานศิลปะ แตจะ
กลายเปนงานอยางอื่นไป เชน อาจเปนหนังสือสอนศีลธรรม หรือสอนลัทธิการเมืองไปก็ได

                         ศรีวิไล ดอกจันทร (2529 : 10) ไดกลาวถึงคุณคาของวรรณคดีไว 10 ประการ ดังนี้
                         1. คุณคาทางอารมณเพื่อใหผูอานไดตีความวรรณคดีนั้นๆ ออกมาอันอาจเปนอารมณ
ที่คลายกับกวี
                         2. คุณคาทางปญญาทั้งในทางเคาเรื่องของวรรณคดีนั้นๆ ในทางคําและความหมาย
ในทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมและในทางที่เราอาจจะเกิดปญญากวางขวางตอไปอีกเมื่ออาน
วรรณคดีนั้นๆ จบลง
                         3. คุณคาทางศีลธรรม วรรณคดีเร่ืองหนึ่งๆ อาจจะมีคติหรือแงคิดอยางหนึ่งแทรกไว
                         4. คุณคาทางวัฒนธรรม กวียอมจะแตงเรื่องที่กลาวถึงวัฒนธรรมของตนและในบาง
คร้ังก็จะกลาวถึงวัฒธรรมของตางประเทศที่ตนรูและเขาใจดวย
                         5. คุณคาทางประวัติศาสตร ทําใหผูอานรูความเปนไปในสมัยนั้นและเกิดความภูมิใจ
ในบรรพบุรุษ
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                         6. คุณคาทางจินตนาการ จินตนาการเกิดจากความนึกฝนออกไปถือวาเปนการ
ลับสมอง ทําใหประดิษฐกิจกรรมอะไรขึ้นมาได
                         7. คุณคาทางประสบการณ วรรณคดียอมใหประสบการณแกผูอานอยางสมบูรณและ
มีระเบียบ
                         8. คุณคาทางการรูแจงในความเปนจริง จะเกิดขึ้นหลังการอานอยางใครครวญแลว
                         9. คุณคาทางทักษะเชิงวิจารณ จะไมคํานึงถึงความงดงามของวรรณคดี
                         10. คุณคาทางภาษาและเนื้อหาของวรรณคดีนั้นๆ

                         สายทิพย นุกูลกิจ (2533 : 26) กลาววาวรรณคดีมีคุณคาที่ควรกลาวถึง 2 ประการ คือ
                         1. คุณคาภายในของวรรณคดี หมายถึง คุณคาที่มีอยูในตัวของวรรณคดีเอง ไดแก
คุณคาทางอารมณ คุณคาทางจินตนาการ คุณคาทางความรู คุณคาทางคติธรรม คุณคาทางปญญา
หรือความคิด คุณคาทางประสบการณ และคุณคาทางวรรณศิลป
                         2. คุณคาภายนอกของวรรณคดี หมายถึง คุณคาของวรรณคดีที่บุคคลภายนอก เปน
ผูกาํหนดขึน้ อาจกาํหนดโดยรูสึกตวัหรือไมรูสึกตวักไ็ด โดยมเีกณฑในการพจิารณาคณุคาของวรรณคดี
จากสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้คือ
                               2.1 ความนิยมของผูอาน ควรจะมีเปนจํานวนมากและมีทุกระดับบุคคล
                               2.2 เวลา แมเวลาจะลวงผานไปนานเทาไรก็ตาม ความนิยมของผูอาน ควรจะมีอยู
เปนอันมาก แตการที่จะบอกวา ความนิยมของผูอานนั้น ควรมีจํานวนเทาไรและเวลาตองลวงไปนาน
เทาไรนั้น ยังไมมีใครกําหนดไว
                               2.3 ผูสนับสนุน ควรจะเปนผูมีความรูหรือผูมีอํานาจก็ได

                         สรุปไดวาวรรณคดีตองใหคุณคาทางอารมณ  คุณคาทางสติปญญา คุณคาทาง
ศีลธรรม คุณคาทางสังคม  และคุณคาทางภาษา แกผูอาน

                   3.5 องคประกอบของวรรณคดี
                         องคประกอบของวรรณคดีเปนสวนสําคัญสําหรับผูที่จะศึกษาวรรณคดีควรทราบ        
นักวรรณคดีไดกลาวถึงองคประกอบของวรรณคดีไว ดังนี้
                         กุหลาบ มัลลิกะมาส (2522 : 99-142) กลาวถึงองคประกอบของวรรณคดีสรุปได     
ดังนี้
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                         1. ประเภทของวรรณคดีเรื่องนั้น (Gender)
                             1.1 วรรณคดีประเภทเรื่องเลา
                             1.2 วรรณคดีประเภทรอยกรอง
                         2. โครงเรื่องและเหตุการณในเรื่อง (Plot and Events)
                             โครงเรื่องมีลักษณะใกลเคียงกับเนื้อเร่ืองแตส้ันและสังเขปความกวาเนื้อเร่ือง   
โครงเรื่องอาจบอกเราวาตัวละครคิดอยางไร พูดอะไร แตจะไมบรรยาย หรือวิเคราะหตัวละคร
เหลานั้นเหมือนในเนื้อเรื่อง แมเหตุการณก็กลาวถึงเฉพาะเหตุการณสําคัญในเนื้อเรื่องเทานั้น ในบาง
กรณีโครงเรื่องอาจมีแตเฉพาะเหตุการณสําคัญๆ ก็ได ไมจําเปนตองมีปญหา หรือขอขัดแยงเสมอไป
แตโดยทั่วไปแลว โครงเรื่องที่ดี และที่ผูอานนิยมนั้น คือ โครงเรื่องที่มีปญหาหรือความ   ขัดแยง ที่
สําคัญเกิดขึ้นกับตัวเอกของเรื่อง เปนปญหาหรือความขัดแยงที่มีความเขมขนรุนแรง   มีอิทธิพลที่ทํา
ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอยางแรงตอวิถีชีวิตของตัวเอกของเรื่อง ปญหาหรือความ
ขัดแยง อาจเปนไปได 3 แบบ คือ
                             1. ปญหาหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางตัวเอกของเรื่องกับคูกรณี คูตอสู หรือ
กับบุคคลอื่น (man against man) เปนความขัดแยงที่เกิดจากบุคคลที่อยูคนละฝาย
                             2.   ปญหาหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสิ่งตอตานบีบบังคับ
มนุษยจากอํานาจภายนอก (man against environment)
                             3.  ปญหาหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางตัวเอกของเรื่องกับตนเอง (man
against himself) อาจเปนความขัดแยงดานกายภาพ ดานอารมณ ดานศีลธรรม ซ่ึงมนุษยตอสูกับตน
เอง และจําตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง บางครั้งก็ชนะใจตนเอง แตบางครั้งก็พายแพไป
                                   เหตุการณในเรื่อง คือ เร่ืองที่บังเกิดขึ้นแกตัวละครหรือพฤติกรรมของตัวละคร
เปนรายละเอียดแตละเรื่องไป เชน ตัวเอกขับรถยนตชนหญิงสาวผูหนึ่งลมลง เปนเหตุการณหนึ่ง เขา
ไดชวยเหลือนําเธอไปสงโรงพยาบาล นับเปนอีกเหตุการณหนึ่ง เขาไดใหความเอาใจใสชวยดูแลเปน
อยางดีตลอดเวลารวมทั้งหมดเปนเหตุการณชุดหนึ่ง เธอหายปวยเปนปกติ และออกจากโรงพยาบาล
ได เปนเหตุการณตอมาอีกตอนหนึ่ง ตัวอยางเหลานี้เปนเหตุการณหลายตอนเกิดขึ้นแกตัวละครทั้ง
สอง ในเนื้อเร่ืองวรรณคดีเร่ืองหนึ่งมีเหตุการณตอเนื่องกันหลายเหตุการณ
                         3. สารัตถะหรือแกนเรื่อง (Theme)
                             สารัตถะหรือแกนเรื่อง คือ ทัศนะที่ผูแตงแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติอยางใดอยาง
หนึ่ง (หลายอยาง) ของมนุษย (ชีวทัศน) หรือทัศนะที่ผูแตงมองดูความเปนไปในโลกมนุษย (โลก
ทัศน) แลวนํามาแสดงใหประจักษแกผูอานโดยใชเนื้อเร่ืองวรรณคดีเปนเครื่องสื่อสาร สารัตถะจึง
เปนจุดมุงหมายอันเปนแกนกลางของเรื่องหรือเปนความคิดสําคัญในเรื่อง นักเขียนที่ดียอมแสดง
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โลกทัศนหรือชีวทัศนของตนอยางเดนชัด จนผูอานรับทราบไดวาอะไรเปนความคิดสําคัญของ
วรรณคดีเร่ืองนี้ สารัตถะของวรรณคดี ก็คือลักษณะอันเปนวิสัยธรรมดา ธรรมชาติของโลกและ
มนุษยที่ผูแตงมองเห็น และมุงหมายจะแสดงลักษณะนั้นออกมาใหปรากฏแกผูอาน สารัตถะของ
เร่ืองจึงเปน สาร (Message) ที่ผูแตงส่ือมายังผูอาน แสดงใหเห็นเขาใจวาวิถีทางแหงโลกเรานี้ หรือ
มนุษยเรานี้เปนเชนนี้แหละ ในขณะที่เร่ืองดําเนินไปนั้น สารัตถะของเรื่องก็จะปรากฏขึ้นอยาง
สม่ําเสมอเพื่อยืนยันวา นั่นคือความมุงหมายที่ผูแตงมีเจตนาจะเปดเผยถึงธรรมชาติของลักษณะของ
ชีวิตมนุยษ วรรณคดีบางเรื่องอาจไมมีสารัตถะก็ได ถาผูแตงเปนแตประสงคจะใหเปนเรื่องสนุก
ขบขัน เพื่อใหตื่นเตนนาสยองขวัญ หรือเพื่อใหเกิดความปรารถนาใครรูเร่ืองตอไป แตวรรณคดีที่มี
สารัตถะนั้นจะตองมีเจตจํานงแนนอนของผูแตงเนนใหเห็นวิถีทางของโลก และชีวิตของมนุษยตาม
นัยตางๆ ขณะที่ดําเนินเรื่องไป ซ่ึงเมื่อผูอานอานจบแลวก็จะบังเกิดความเขาใจในเชิงสรุปไดวา
มนุษยในโลกนี้เปนเชนนี้ตามธรรมชาติวิสัยของมนุษยดังที่ผูแตงไดช้ีใหเห็น
                         4. เวลาและสถานที่ (Setting)
                             ฉาก คือสถานที่ และเวลาที่เร่ืองนั้นๆ เกิดขึ้น สถานที่และเวลา อาจหมายความ
แคบเฉพาะหอง หรือกวางขวางทั้งประเทศหรือโลกก็ได ในบางกรณี ฉาก มีบทบาทเสมือนเปนตัว
ละครดวยตัวหนึ่งในโครงเรื่อง คือมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องบาง
เร่ืองสถานที่และเวลาอาจจะกลมกลืนสอดคลองกับเนื้อเร่ืองอยางประสานสนิท
                         5. ตัวละครในเรื่อง และบทสนทนา (Characters and Dialogues)
                             ตัวละคร คือ ผูมีบทบาทในเนื้อเร่ือง ตัวละครจะเปนคนหรือเทียบเทาคนก็ได
ตัวละครในเรื่องมีความสัมพันธกับผูแตงอยางยิ่ง คือผูแตงเปนผูสรางตัวละครในเรื่องอยางแทจริง
โดยเปนผูใหช่ือ กําหนดรูปราง หนาตา เพศ วัย กําหนดนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ กําหนดบทบาท และ
กําหนดแมแตโชคชะตาใหตัวละครนั้นๆ จึงเทากับผูแตงทําใหตัวละครมีตัวตน มีชีวิตอยางแทจริง
จนผูอานรักหรือชัง สงสาร เห็นใจ ตัวละครเหลานั้น ตัวละครในเรื่องจะตองเหมือนมนุษย (หรือ
ใกลเคียงที่สุด) แตจะตองไมใชมนุษยจริงคนใดคนหนึ่ง มิฉะนั้นก็จะกลายเปนบุคคลจริงใน
จดหมายเหตุ ในชีวประวัติหรือ ในประวัติศาสตรพงศาวดารไป นักเขียนที่ยังไมสันทัด มักสราง
ตัวละครซึ่งมีลักษณะนิสัยประจําเปนประเภทๆไป เชน ประเภทสดใสราเริง ประเภทเฉื่อยชา
ประเภทขี้โกรธและประเภทเศราเหี่ยวแหง ตัวละครจึงมีลักษณะนิสัยอยางเดียว หรือนอยอยาง (Flat
Character) นักเขียนที่มีฝมือจะสรางตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหลายอยางหรือหลากหลาย (Round
Character)
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                             บทสนทนาของตัวละคร มีวัตถุประสงคสําคัญในการแตง คือ
                             1. เพือ่ชวยดาํเนนิเรือ่ง แทนการบรรยายของผูแตง โดยเฉพาะในบทละครบทสนทนา
คือการดําเนินเรื่องโดยตรง
                             2. เพื่อชวยใหรูจักตัวละครในเรื่อง ทั้งรูปรางลักษณะหนาตา และนิสัยใจคอ โดย
ผูแตงไมตองชี้แจงตรงๆ
                             3. ชวยใหมีวิธีการไมซํ้าซาก คือ เปลี่ยนเปนสนทนาบางเปนการบรรยายบาง
                             4. สรางความสมจริง คําพูดที่สมมติวาเปนถอยคําจริงๆ ของตัวละครทําใหรูสึก
ใกลชิดกับความเปนจริงมากกวาคําบรรยายของผูแตง
                             5. ทําใหบทประพันธ นาอาน นาสนใจ และมีชีวิตชีวาขึ้น โดยเฉพาะบทสนทนาที่
คมคาย มีอารมณขัน หรือพูดไดถูกตองตามฐานะของตัวละคร และสมกับบทบาทในตอนนั้นๆ
                             6. กลวิธีหรือเทคนิคในการแตง (Techniques)
                                 กลวิธีในการแตงวรรณคดีเปนคุณสมบัติสําคัญอยางยิ่งในการทําใหวรรณคดีมี       
คุณคา กลวิธีเปนความสามารถและเปนฝมือของผูแตง วรรณคดีประเภทเรื่องเลา (เชน นิทาน
นวนิยาย เร่ืองสั้น) กลวิธีมีหลายแบบ และจะมีมากทวีขึ้นไปเสมอตราบเทาที่ศิลปะการแตงเจริญกาว
หนาไป กลวิธีที่ผูแตงนํามาใชเทาที่อาจจะพบในวรรณคดีทั่วไปมีตัวอยางดังตอไปนี้
                                   1. กลวิธีเกี่ยวกับผูเลาเรื่อง
                                       1.1 ผูแตงไมแสดงวาตัวละครตัวใดเปนผูเลาบรรยายเรื่อง แตจะบรรยายไป
ตามเรื่องที่มีตัวละครมีบทบาทตางๆ ทั้งที่เปนเหตุการณและความรูสึกนึกคิดภายในใจของตัวละคร
แตละตัว ผูแตงเปนผูลวงรูหมดทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับตัวละคร และนํามาบรรยายไดถวนถ่ีครบทุก
คนและครบขณะจิตของตัวละครเหลานั้นตามเนื้อเร่ือง วิธีนี้เปนวิธีที่นักเขียนสมมติตนเองวาเปน
ผูรูแจงและผูแตงเปนผูเลาเอง (Omniscient point of view)
                                       1.2 ผูแตงกําหนดใหตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องเปนผูเลาเรื่องของตนเอง
แสดงถึงเหตุการณ หรือขอขัดแยงใดๆที่เกิดขึ้น นั่นคือ ตัวละครในเรื่องเปนผูเลา (First person point
of view)
                                       1.3 ผูแตงกําหนดใหตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องเปนผูเลา (Third person
point of view) โดยสมมติวาตัวละครตัวนั้นไดอยูในเหตุการณ หรือรวมรูเร่ืองตางๆ เปนอยางดี
                                       1.4 วรรณคดีบางเรื่อง ผูแตงเลือกผูเลาเรื่องหลายแบบประสมกัน
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                                   2. กลวิธีเกี่ยวกับการดําเนินเรื่อง รวมถึงฉากผูแตงอาจใชวิธีการไดหลายแบบ
เชน
                                       2.1 เลาเรื่องตามลําดับปฏิทิน เร่ืองเกิดกอนเลากอน เร่ืองเกิดทีหลังเลาทีหลัง
เปนลําดับ
                                       2.2  การเลาเรื่องยอนตน (Flash Back) เร่ืองอาจเปดขึ้นในตอนใดของเรื่องก็
ได แตมีวิธีเลายอนตน สลับไปมากับเรื่องในปจจุบัน
                                       2.3  เลาเหตุการณเกิดตางสถานที่ สลับกันไปมา
                                       2.4  การผูกเรื่องใหนาสนใจ เปนตัวการสรางความใครรูเร่ืองตอไป
                                       2.5  การสรางความขัดแยงในการดําเนินเรื่อง
                                       2.6 การสรางความสัมพันธระหวางโครงเรื่องใหญกับโครงเรื่องยอย และ
การคัดเลือกเหตุการณประกอบอันเปนรายละเอียดตางๆ
                                       2.7 การใชเหตุบังเอิญหรือเหตุประจวบเหมาะมีหรือไม และถามีใชเพื่อ
ประโยชนอะไร ไดผลเพียงใด
                                       2.8 การสื่อความคิด ตามทัศนะของผูแตงอยางแจมแจง เปนที่เขาใจของ
ผูอานหรือการมีสารัตถะของเรื่องที่ชัดเจน ใหผูอานรับทราบขอคิดตามที่ผูแตงมีเจตนารมณ
                                       2.9 การคลี่คลายสารัตถะของเรื่องไปตามลําดับขั้นตางๆ อยางมีประสิทธิ
ภาพ จนเรื่องจบลงสอดคลองกับสารัตถะของเรื่องสมเจตนารมณของผูแตง
                                       2.10 การใชสัญลักษณและบุคลาธิษฐาน ซ่ึงอาจใชเปนเนื้อเรื่องทั้งเรื่อง
 หรือแทรกอยูเปนบางเรื่องบางตอน ชวยใหเห็นความสามารถพิเศษของผูแตงวา มีวิธีเลาเนื้อเร่ือง
และแสดงความคิดเห็นอยางไร กลาวอยางตรงไปตรงมา หรืออยางมีกลวิธีที่แปลกแตกตางออกไป
                                       2.11 การจบอยางประทับใจ เร่ืองที่จบไดอยางประทับใจ คือ เร่ืองที่เมื่อการ
อานจบสิ้นลงแลว แตความคิดของผูอานยังไมจบตาม และมักทาทาย หรือเชิญชวนการอภิปรายตอ
ไปอยูเสมอไมวาจะเปนเรื่องจบดวยความเศรา หรือจบดวยความสุข หรือไมใชทั้ง 2 อยาง
                                   3. กลวิธีเกี่ยวกับการสรางตัวละครในเรื่อง ตัวละครและเนื้อเร่ืองเปนส่ิงที่จะ
แยกออกกันไมได การสรางตัวละครจึงเปนเรื่องสําคัญเทากับการสรางโครงเรื่อง เพราะโครงเรื่องคือ
ชีวิต ตัวละครคือผูแสดงบทบาทของชีวิต โดยท่ัวไปแลวอาจแบงออกไดเปน 6 ประเภทใหญๆ คือ
                                       3.1 ประเภทใหความสําคัญแกตัวละคร โดยถือตัวละครเปนจุดศูนยกลาง
ของเรื่อง ตัวละครเดนกวาโครงเรื่อง เนื้อเร่ืองดําเนินไปตามลักษณะนิสัยใจคอของตัวละคร
                                       3.2  ประเภทเนนเนื้อเร่ือง ตัวละครมีบทบาทไปตามเนื้อเร่ือง เนื้อเร่ืองเปน
ฝายนํา
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                                       3.3 การใชกลวิธีกระแสจิตประหวัด (Stream of consciousness) ทําใหเนื้อ
เร่ืองกลมกลืนอยางประสานเขากับความคิดของตัวละคร เปนการแสดงทั้งเรื่องและแสดงทั้งลักษณะ
ตัวละครดําเนินไปในโอกาสเดียวกัน เปนการใชความคิดของตัวละครเปนเนื้อเร่ืองหรือกลาวอีกนัย
หนึ่งวามีเร่ืองอยูในความคิดของตัวละคร
                                       3.4 กลวิธีในการสรางตัวละครใหสมจริง หรือมีลักษณะเปนภาพมายาแปลก
เกินออกไปจากปกติของมนุษยสวนใหญ
                                       3.5 กลวิธีในการบรรยายตัวละครแบบรางภาพ (Sketch) คือ วิธีบรรยาย
ลักษณะและเรื่องตางๆ เกี่ยวกับตัวละครอยางละเอียด ทําใหผูอานรูจักตัวละครนั้นถวนถ่ีหลายแง
หลายมุม แตไมมีการดําเนินเรื่องเกี่ยวกับตัวละครนั้นอยางใดในตอนนั้น จึงเปนบทบรรยายใหรูจัก
ตัวละครอยางชัดเจนถวนถ่ีเทานั้น
                                       3.6 กลวิธีในการบรรยายแบบแนะ (Suggest) เปนวิธีการตรงกันขามกับการ
บรรยายแบบราง การบรรยายแบบแนะนี้ทําใหผูอานเขาใจ และรูจักตัวละครไดเอง ซ่ึงเปนวิธีการที่
นักเขียนสมัยใหมนิยมใชมาก
                             7. ทวงทํานองการแตงหรือสไตลการแตง (Style) ทวงทํานองที่แสดงออกเปน
ลักษณะเฉพาะตัวของผูแตงหรือกวีแตละคน ซ่ึงปรากฏอยูในวรรณคดีที่แตง ดังนี้
                                   1 การสรรคําใช
                                       1.1 คําที่มีความหมายเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง และสถานภาพของบุคคล
                                       1.2 การเลือกเสียงของคํา ตลอดจนการเลนคํา เปนเรื่องที่นิยมกันมากในการ
แตงรอยกรองของไทยโดยเฉพาะ
                                       1.3 คําที่มีความหมายเจาะจงเฉพาะที่
                                       1.4 คําภาษาถิ่น อาจนํามาใชในกรณีที่ตองการความสมจริง และ    ใกลชิด
กับสภาพความเปนจริงตามสถานการณในเรื่องมากขึ้น
                                   2. ทวงทํานองที่เกี่ยวกับโวหาร เปนเครื่องบอกทวงทํานองการแตงไดเปน
อยางดี บทรอยกรองสวนใหญมีภาพพจน (Figure of speech) ในเชิงอุปมาอุปไมยหรือเปรียบเทียบ
หรือสัญลักษณอยูดวยเสมอ ดังนี้
                                       2.1 ภาพในจิต หรือจินตภาพ (Image) คือ ภาพที่บังเกิดขึ้นในความรูสึกของ
เราตามที่เราเคยมีประสบการณมา
                                       2.2 ภาพพจน (Figure of speech) คือ ถอยคําที่เรียบเรียงอยางใชโวหาร ไม
กลาวตรงไปตรงมา โดยมีเจตนาใหมีประสิทธิผลตอความเขาใจ และตอความรูสึกยิ่งขึ้นกวาการใช
ถอยคําบอกเลาตามธรรมดา มีดังนี้
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                                              2.2.1 การเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย เปรียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนอีกสิ่ง
หนึ่ง (Simile) มีคําแสดงความหมายวา เหมือน คําใดคําหนึ่งปรากฏอยู เปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง
(Metaphor) เปนการกลาวเปรียบเทียบโดยตรงวา ส่ิงหนึ่ง เปน อีกส่ิงหนึ่ง
                                              2.2.2 บุคลาธิษฐาน (Personification) เปนภาพพจนอีกแบบหนึ่ง เปน
การสมมติขึ้น ใหมีกิริยาอาการเหมือนมนุษย
                                              2.2.3 สัญลักษณ (Symbol) หมายถึงส่ิงหนึ่งซ่ึงใชแทนอีกสิ่งหนึ่ง อาจ
เปนคําๆ เดียว เปนขอความ เปนเรื่องเฉพาะตอน หรืออาจเปนเรื่องทั้งเรื่องก็ได
                                              2.2.4 การกลาวถึงความขัดแยงคูขนานกัน (Paradox)
                                              2.2.5 การกลาวเกินจริง (Hyperbol) มีปรากฏในชีวิตประจําวันอยูเปน
ปกติ เมื่อเราตองการเนนความรูสึกใด
                                              2.2.6 การกลาวนอยแตกินใจความกวางขวาง (Understatement) เปน
ความพยายามสื่อสารอารมณอันลึกซึ้ง
                                              2.2.7 การใชคําถามที่รูคําตอบดีอยูแลว และไมตองการคําตอบอีก
(Rhetoric question)
                                              2.2.8 การกลาวเยยกลาวประชด (Irony) เริ่มตั้งแตขั้นตนดวยการ
ประชดประชัน เยาะ ไปจนถึงแดกดัน และเหยียบหยามเปนขั้นที่สุด
                                              2.2.9 การกลาวเทาความ (Allusion) เปนการกลาวอางถึง บคุคล สถานที่
เหตุการณที่สําคัญๆ เปนที่รูจักกันดีทั่วไป ยกมาประกอบขอความ เมื่อเอยขึ้นมาก็เปนที่รูจัก และเขา
ใจทันที
                                              2.2.10 การเรียบเรียงขอความที่มีสัมผัส มีดุลแหงความหมาย
และน้ําหนักของเสียงเทาเทียมกัน
                                     3. ทวงทํานองที่เกี่ยวกับการสรางประโยค (Syntax) ถาจะรวบรวมแบบประโยค
ตางๆคงได  4  แบบใหญๆ ไดแก
                                       3.1 ประโยคสั้น นักเขียนใชเอกัตถประโยคเปนสวนใหญ
                                       3.2 ประโยคยาวขึ้น เปนอเนกัตถประโยค หรือสังกรประโยค

                                         3.3 ประโยคยาวแบบโวหารจะตองกลาวรายละเอียดแตละอยางๆ ไปจนจบ
ประโยค จึงมีเนื้อหาสมบูรณเปนที่เขาใจ หรือแบบประโยคคําถามที่ไมตองการ     คําตอบ หรือแบบ
ประโยคที่พูดใหความหมายเสียกอนไมกลาวตรงไปตรงมา
                                       3.4 ประโยคบาโรก มีโครงสรางของประโยคที่ขาดดุล หรือลักษณะคูขนาน
อาจเพิ่มพูนทวีขึ้น คล่ีคลายเนื้อความจากประโยคหนึ่งขยายไปสูอีกประโยคหนึ่ง หรือเปนแต
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ประโยคสั้นๆ มีคําเดียว โดยไมคํานึงถึงความผิดถูกทางไวยากรณ แตตองการใหประทบัใจ แปลกใจ
ผูอาน
                                   4. ลักษณะการแตงรอยกรอง (Prosody) คือ รูปแบบหรือกําหนดคณะของรอย
กรองแบบตางๆ เชน จํานวนคํา สัมผัสนอก-ใน ครุ ลหุ ลีลาจังหวะ การเลนคํา การใชกลบท การจัด
เปนบาท การจัดเปนบท
                                   5. ทวงทํานองในการบรรยายและพรรณนาความ
                             8. หางเสียงของผูแตง (Tone) มีความหมายถึงทัศนคติ หรือทาทีของผูแตงที่มีอยู
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และอาจเปรียบไดวา มีลักษณะใกลเคียงกับน้ําเสียงซ่ึงอาจเปนทํานองประชด แสดง
อารมณขัน ลอเลียน เยาะเยย จริงจัง เครงเครียด ออนโยน ออนหวาน กราดเกรี้ยวเคียดแคน ขมขื่น
หรือการกลาวอยางมีเจตนาอยางหนึ่งอยางใดแฝงอยู
                             9. บรรยากาศ (Atmosphere) คือ อารมณความรูสึกของผูแตง ซ่ึงจะสอดคลองกับ
ฉาก
                             10. ปรัชญาและแนวนิยมในการแตง (Philosophy) คือ ส่ิงที่ผูแตงนํามาแทรกไวใน
เนื้อเร่ืองเพื่อเปนแงคิดหรือขอคิด

                         สุธิวงศ พงศไพบูลย (2525 : 35) ไดกลาวถึงองคประกอบหลักของวรรณคดีวา
ประกอบดวยส่ิงตางๆ ตอไปนี้
                         1. ภาษา มีทั้งการใชถอยคํา และระดับของภาษา
                         2. รูปแบบ ซ่ึงหมายถึงวิธีการเขียนของแตละบุคคล ซ่ึงแบงได 2 ลักษณะ คือ
รูปแบบของลักษณะการประพันธและรูปแบบซึ่งเปนขนบนิยมในการดําเนินเรื่อง
                         3. สารัตถะหรือแนวคิดของเรื่อง ก็คือลักษณะอันเปนวิสัยธรรมดาธรรมชาติของโลก
และมนุษยที่ผูแตงมองเห็น และมุงหมายจะแสดงลักษณะนั้นออกมาใหปรากฏแกผูอาน สารัตถะ
ของเรื่องจึงเปนสารที่ผูแตงส่ือมายังผูอานแสดงใหเขาใจวาวิถีทางแหงโลกก็เปนเชนนี้
                         4. กลวิธีทางศิลปะจะทําใหวรรณคดีมีชีวิตชีวามีความถูกตองและสมจริง และมีความ
เปนตัวของตัวเอง

                         วิภา กงกะนันท (2533 : 8) กลาววา วรรณคดีประกอบดวยสวนตางๆ ที่สําคัญ และ
สัมพันธกัน 3 สวน คือ
                         1. ภาษา คือ ภาษาที่ใชในการดําเนินเรื่อง โวหารภาพพจน
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                         2. เนื้อหา ซ่ึงประกอบดวยเร่ืองราว หรือขอคิดและอาจจะมีคนหรือตัวละคร เวลา
สถานที่ และทัศนะ
                         3. รูปแบบ คือ รูปแบบของการแตง

                         สรุปไดวาวรรณคดีจะตองมีองคประกอบอยางนอย 3 องคประกอบ คือ ภาษา เนื้อหา
ที่ประกอบดวยโครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และรูปแบบ

                  3.6 หลักการวิจารณวรรณคดี
                          การศึกษาการวิจารณวรรณคดี ผูอานจําเปนตองทราบถึงหลักการวิจารณวรรณคดี
เพื่อเปนแนวทางในการวิจารณวรรณคดี นักวรรณคดีหลายทานไดใหหลักในการวิจารณวรรณคดีไว
ดังนี้
                         บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517 : 5-10) ไดใหหลักการสําหรับวรรณคดีวิจารณ เปน
ขั้น ๆ  ดังนี้
                         1. วิเคราะห   คือ แยกแยะสวนตาง ๆ พิจารณางานเขียนแยกแยะไปตามรูปแบบของ
งานนั้น
                         2. วินิจสาร   คือ  การตีความ ตองทําความเขาใจขนบประเพณีเชิงวรรณกรรม,
ประวัติของเรื่อง พิจารณาตามความเปนไปของเหตุการณที่เกิดขึ้นในหนังสือเร่ืองนั้น ๆ นําความรู
ตาง ๆ มาประมวลเขาแลวจึงตีความ จึงจะไดรสของวรรณคดีนั้นอยางเต็มที่
                         3. วิจารณ   คือ  พิจารณากลวิธีของผูแตง
                         4. วิพากษ   คือ  การวินิจฉัยเหตุผลหลายดานแลวนํามาตัดสิน ในการพิจารณา
วรรณคดีนั้นขึ้นอยูที่กลวิธีมากกวาเนื้อหาหรือสาร ฉะนั้นการวิจารณวรรณคดีจึงเปนกิจสําคัญในการ
ศึกษาวรรณคดี การวิเคราะหวินิจสารและวิจารณเปนปรวิสัย คือ วิทยาการที่ช้ีแจงบอกกลาวกันได
แตขั้นวิพากษเปนอัตวิสัย คือ เร่ืองของบุคคลที่จะใหเหตุผลวินิจฉัย

                         กุหลาบ มัลลิกะมาส (2522 : 144-146) ไดเสนอหลักการวิจารณวรรณคดีไวดังนี้
                         1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจารณวรรณคดีประเภทเรื่องเลา
                                1.1 การวิจารณเต็มรูปแบบ  คือ การวิจารณวรรณคดีทั้งเรื่อง และมีกระบวนการ
ของการวิจารณเต็มที่ คือ
                                       1.1.1 เลาเรื่องยอใหเปนที่เขาใจ
                                       1.1.2 บอกประเภทวรรณคดี
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                                       1.1.3 วิเคราะหเนื้อเร่ืองวรรณคดีเร่ืองนั้น เชน โครงเร่ือง สารัตถะของเรื่อง
ตัวละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีแตง ทวงทํานองแตง หางเสียง บรรยากาศ
                                       1.1.4 กลาวถึงขอมูลแวดลอมตางๆ ภายนอกเนื้อเร่ืองของวรรณคดีเร่ืองนั้น
เชน เร่ืองเกี่ยวกับผูแตง ประวัติการแตง
                                       1.1.5 ประเมินคุณคา แสดงขอคิดเห็นสวนตัวของผูวิจารณตามเกณฑการ
ประเมิน
                                1.2 การวิจารณเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของวรรณคดี
                                       1.2.1 เลาเรื่องโดยยอที่สุด
                                       1.2.2 บอกประเภทอยางสั้นๆ
                                       1.2.3 วิเคราะหสวนที่ตองการวิจารณนั้น เชนเดียวกับการวิเคราะหลักษณะ
ตางๆ ในเนื้อเร่ือง หรืออาจกลาวถึงขอมูลประกอบอื่นๆ ตามความจําเปน
                                       1.2.4 ประเมินคุณคา ทํานองสรุปความคิดเห็นสวนตัวของผูวิจารณตาม
เกณฑการประเมิน
                         2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจารณวรรณคดีประเภทรอยกรอง
                               2.1 เนื้อเร่ืองสําคัญ ถาเปนเรื่องเลา ก็ดําเนินการวิจารณเหมือนประเภทเรื่องเลา
ธรรมดา
                                2.2 รูปแบบการประพันธ (ลักษณะการแตง) หรือ ฉันทลักษณ
                                2.3 แงงามของรอยกรอง หรือ ศิลปะการแตง อันไดแก
                                       2.3.1 เสียงและลีลาจังหวะ
                                       2.3.2 กวีโวหารดานภาพพจน และจินตนาการ
                                2.4 ประเมินคุณคา สรุปความคิดเห็นของผูวิจารณตามเกณฑการประเมิน

                         เบญจมาศ  พลอินทร (2526 : 17) กลาวถึงหลักการวจิารณวรรณคดสีรปุไดวา วรรณคดี
และวรรณกรรมจะมคีณุคาโดยสมบรูณกต็อเมือ่ผูอานอานเปน หมายถงึ มคีวามซาบซึง้ในรสแหงวรรณคดี
และวรรณกรรม มคีวามซมึทราบจนสามารถวเิคราะหวนิจิฉยัเนือ้หาสาระไดดวยเหตผุล มคีวามเขาใจ
ในสิง่ผิดและถกู เหน็คณุคาและสามารถนาํสิง่ดงักลาวมาประยกุตใชในชวีติประจาํวนัทัง้ของตนเองและ
ข องผูอ่ืนได

                         แฮรรีส และ สมธิ (Harris and Smith, อางถึงใน เถกงิ พนัธุเถกงิอมร 2528 ข : 39-42)
กลาวถึงหลักการวิจารณวรรณคดีสรุปไดวา หลักการวิจารณวรรณคดีมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
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                         1. ความเขาใจตามตัวอักษร ผูอานตองมีความเขาใจตามตัวอักษรในสิ่งที่อานเปน
อยางดี คือมีความเขาใจขอเท็จจริงและความคิดของผูเขียนที่เสนอมา สามารถจับใจความสําคัญของ
เนื้อหา และบอกเลารายละเอียดที่สําคัญๆ ไดดวยการตรวจสอบความเขาใจตามตัวอักษร ทักษะการ
ใช  ความคิดในการอานซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับการอานอยางวิจารณ ดังนั้นหนาที่หนึ่งของ
ผูอานอยางวิจารณก็คือ ตีความเนื้อสารของผูเขียนไดอยางถูกถวนแนนอน ในการตีความนั้นมีสอง
ระดับ คือ การตีความอยางวิเคราะห และการตีความอยางลงความเห็น
                         2. การวิเคราะห การวิเคราะหในการอานจัดเปนขั้นตอนตอจากความเขาใจตามตัว
อักษร เปนขั้นที่ผูอานพยายามทําความเขาใจกับส่ิงที่อานตามเหตุผล ขั้นนี้เองที่ผูอานจะเริ่มตน
พิจารณาความคิดของผูเขียนเพื่อสังเกตความสัมพันธตางๆ และมองเห็นโครงสรางของสิ่งที่อาน
                         3. การแสดงความคดิเหน็ การแสดงความคดิเหน็ หรือการลงความเหน็จดัเปนขัน้ตอน
ที่ผูอานพยายามทําความเขาใจกับสิ่งที่ผูเขียนมิไดกลาวไว หรือส่ิงที่ผูเขียนพยายามกลาวถึงโดยไมมี
คําพูด ขั้นตอนนี้เปนขั้นที่กระโดดขามจากสิ่งที่ระบุไวตามตัวอักษรไปยังสิ่งที่เปนความตั้งใจจริงๆ
                         4. การประเมินคาความคิดของผูเขียนมีคาอยางไร ผูอานตองตัดสินหรือตีคาส่ิงที่อาน
การประเมินคาขึ้นอยูกับความเขาใจตามตัวอักษรและทักษะการตีความ การตัดสินคาของงานเขียนที่
เปนโคลงหรือ รอ ยกรองก็จัด ว า เ ปน การอ านอย า งวิจ ารณประ เภทหนึ่ ง เ ชน กัน ซึ่ ง มัก
เรียกวาวรรณวิจักษณ  เพราะวาเปนหลักการปฏิบัติที่ใชใน   กระบวนการของวรรณคดีวจิารณ การ
ตัดสินคาของรอยกรองจงึจดัเปนการอานอยางวจิารณประเภทหนึง่ โดยใชเกณฑตดัสนิจากรปูแบบ
คาํประพนัธและประสบการณของผูอาน

                         สรุปไดวาหลักการวิจารณวรรณคดี มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทําความเขาใจ ขั้น
วิเคราะห ขั้นแสดงความคิดเห็น และขั้นประเมินคา

                   3.7 การสอนวรรณคดี
                         ครูภาษาไทยจําเปนตองทราบหลักการสอนวรรณคดีเพื่อเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการสอนวรรณคดีไว ดังนี้

                         สุนีย สินธุเดชะ (2518 : 1-4) กลาวถึงการสอนวรรณคดีสรุปไดวา ควรใชวรรณคดี
เปน  แกนกลางในการฝกทักษะทั้ง 4 รวมทั้งหลักภาษา ควรใหนักเรียนไดทรรศนะและนําแงคิดจาก
วรรณคดีมาสงเสริมสรางใหเกิดความคิดอยางมีเหตุผล และใหคํานึงถึงเนื้อเรื่อง การใชสํานวนภาษา
ตีความ และจดจําขอความที่ควรจํา ควรจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เพลิดเพลิน ไดความรู
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เกี่ยวกับวัฒนธรรม คติธรรม เกิดความคิดอยางกวางขวาง และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กิจกรรมที่
ควรจัด ไดแก การคนควาหนังสืออานประกอบที่เกี่ยวของ การแสดงละครตามเนื้อเร่ือง การรวบรวม
วัฒนธรรมประเพณีไทยในวรรณคดี การเขียนคําประพันธประกวด จัดนิทรรศการผลงานกวี เปนตน

                         บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2523 : 33-35) กลาวถึงการสอนวรรณดีไทยสรุปไดดังนี้
                         1. นักเรียนทุกประเทศควรรับทราบประวัติวรรณคดีของตน ประวัตินี้สอนเพื่อใหรู
วา วรรณคดีของชาติมีลักษณะอยางไร วิวัฒนาการมาอยางไร มีงานชิ้นเอกที่บรรพบุรุษยกยองคือ
อะไรบาง ยกยองเพราะเหตุใด คนรุนหลังควรภูมิใจเชนเดียวกับบรรพบุรุษหรือไม เพราะเหตุใด
                         2. นักเรียนตองไดเรียนตัววรรณคดี วรรณคดีที่คัดเลือกมาใหนักเรียนนั้น ก็ควรมี
หลายประเภทเพื่อวาจะไดเขาใจกวางขวาง บางเรื่องที่ยาวมาก ก็ตองตัดตอนบางตอนมาเรียน แต
นักเรียนควรไดเห็นตัววรรณกรรมทั้งเรื่อง บางโรงเรียนมีกิจกรรมใหนักเรียนแบงกันเปนกลุมไป
อานหนังสือที่ยาวมายอใหเพื่อนฟง ดังนี้ก็มีประโยชนมาก งานประพันธที่ส้ันพอนักเรียนอานได ก็
ควรใหอานทั้งเลม ความมุงหมายสําคัญของการเรียนศิลปะทุกชนิด รวมทั้งวรรณคดี คือ ใหรูวาสวน
งามสวนบกพรองอยูตรงไหน จึงตองฝกผูเรียนใหเกิดความคิดที่จะติชม ซ่ึงเรียกเปนศัพทวิชาการวา
ความคิดเชิงวิจารณ ความคิดชนิดนี้เปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต จําเปนตองใหเกิดในการเรียนทุก
วิชา
                                  นักเรียนตางวัยกับครู ยอมแลเห็นสวนงามและสวนบกพรองไมตรงกัน ครูจึง
ควรใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ของนักเรียนใหมากที่สุดที่จะทําได เมื่อครูรับทราบความคิดเห็น
ของนักเรียนแลว ครูก็ควรบอกความคิดใหนักเรียนทราบ เพราะเปนหนาที่ของผูมีประสบการณใน
ชีวติที่จะชวยช้ีทางใหผูออนประสบการณ  ในการชี้ทางสําหรับศิลปะยอมไมมีใครถูกใครผิด เพราะ
รสนิยมของมนุษยบังคับกันไมได ครูควรเสนอความคิดของครูสําหรับเปนแนวทางใหนักเรียนคิด
ตอไปเทานั้น การที่จะใหนักเรียนแสดงความคิดยอมอาศัยกลวิธีของวิชาครู อาจใชการอภิปรายใน
หองเรียน  ใหเขียนเปนรายงานสั้นๆบาง เขียนเปนบทความที่ยาวพอสมควรบาง
                         3. ตองมีวัสดุสําหรับฝกการเรียนวรรณคดี  แบบฝกหัดที่ดีที่สุดสําหรับสอนวรรณคดี
คือ  วรรณกรรมที่ใชเปรียบเทียบกับงานวรรณศิลปที่เราตองการใหนักเรียนเขาถึง เชน ถาจะใหเขา
ถึงวรรณคดีรอยกรองที่ดีเยี่ยมก็ควรใหไดอานรอยกรองที่ไมคอยดีบาง เพื่อใหนักเรียนหาที่ติเองได

                         สมถวิล วิเศษสมบัติ (2525 : 110-118) ไดเสนอวิธีการสอนวรรณคดีไทยสรุปไดวา
การสอนวรรณคดีนั้นควรจะใชวิธีการหลายๆ วิธี ไมเนนในดานการสอนแบบถอดความ แบบครู
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บรรยายแตผูเดียว หรือแบบใหนักเรียนทองจํา ควรใหนักเรียนคิด ใชเหตุผลศึกษาคนควา และรวม
กิจกรรมใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การสอนวรรณคดีดวยวิธีการตางๆ มีดังนี้
                         1. การสอนวรรณคดีดวยวิธีการบรรยาย ยังมีสวนดีและมีประโยชนอยูมากหากผู
สอนมีการวางแผนขั้นตอนในการสอนที่ถูกตอง มีวัตถุประสงคแนนอนวาในแตละคาบจะจัดกิจ
กรรมอยางไรบาง ครูไมควรเปนผูทํากิจกรรมเพียงคนเดียว ควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนอยางแข็งขัน
                         2. การสอนวรรณคดีดวยการอภิปรายประกอบการบรรยาย เปดโอกาสใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็น หลังจากที่ครูบรรยาย การอภิปรายนั้นอาจจะเปนการอภิปรายทั้งชั้น หรือ
อภิปรายในกลุมยอยก็ได
                         3. การสอนวรรณคดีดวยวิธีการอภิปราย การสอนดวยวิธีการอภิปรายนั้นอาจทําได
หลายวิธี คือ
                             3.1 การอภิปรายเปนคณะ โดยครูมอบหมายใหนักเรียนทั้งชั้นไปอานบทเรียนมา
และจะมีนักเรียนกลุมหนึ่งประมาณ 5-6 คน ไดรับมอบหมายใหจัดอภิปรายหนาชั้น แสดงความคิด
เห็นใหเพื่อนๆ ทั้งชั้นฟง มีผูดําเนินการอภิปราย
                             3.2 การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู การอภิปรายแบบนี้นักเรียนจํานวนประมาณ 5-6
คน จะไดรับมอบหมายใหไปศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องตางๆ มาอยางละเอียด และนําความรูที่
ไดรับมาเสนอในชั้นเรียน การอภิปรายนี้เปนทางการและมีความจริงจังมากกวาการอภิปรายแบบ
แรก
                             3.3 การอภิปรายซักถาม การสอนวรรณคดีดวยการอภิปรายแบบนี้ครูจะแบง
นักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 7-8 คน มอบหมายใหไปศึกษาคนควาในเรื่องตาง ๆ
หลังจากที่ไดไปศึกษาคนควา และอภิปรายกลุมยอยแลวก็นํามาเสนอในชั้นเรียน
                         4. การสอนวรรณคดีดวยวิธีการแกปญหา การแกปญหานั้นเปนทักษะสําคัญที่นัก
เรียนควรจะไดรับการฝกฝน เพราะในการดาํเนนิชวีติของคนเรานัน้ตองผจญกบัปญหาอยูเสมอวรรณคดี
เปนแบบจําลองชีวิต การดําเนินเรื่อง พฤติกรรม การตัดสินใจของตัวละคร บางครั้งตัวละคร
ก็จะประสบปญหา มีการตัดสินใจแกปญหา ฉะนั้นครูควรจะไดถือโอกาสฝกฝนทักษะในการแก
ปญหาใหมีขึ้นในตัวนักเรียน โดยอาศัยวรรณคดีเปนสื่อกลาง
                         5. การสอนดวยการศึกษาคนควา ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาคนควา
จากแหลงวิทยาการตางๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพื่อใหนักเรียนจะไดมีทักษะและนิสัยรักการ
คนควา ศึกษาดวยตนเอง การศึกษาคนควานั้นอาจทําเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได
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                         6. การสอนวรรณคดีดวยวิธีแบงหมูทํางาน การสอนวรรณคดีดวยวิธีแบงหมูทํางาน
จะชวยนักเรียนใหรูจักทํางานรวมกันเปนหมูไดดียิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนเรียนจบแลว ครูอาจจะแบงหมู
มอบหมายใหนักเรียนทํางาน
                         7. การสอนวรรณคดีดวยวิธีการแสดง หรือการละเลน เปนวิธีการเรียนที่ไดผลวิธี
หนึ่ง เพราะนอกจากบรรยากาศในการเรียนจะดี ผูเรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดความบันเทิงแลว ยัง
เกิดการเรียนรูอยางแทจริงอีกดวย วิธีการที่ใช ไดแก การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร และ
สถานการณจําลอง วิธีการดังกลาวจะชวยใหนักเรียนไดเขาถึงวรรณคดีไดดียิ่งขึ้น เพราะนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติดวยตัวของนักเรียนเอง ความรูสึกคลอยตามจึงเกิดขึ้นโดยงาย
                         8. การสอนวรรณคดีดวยวิธีการสอนเปนคณะ การสอนเปนคณะ เปนวิธีการหนึ่งที่
จะชวยใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนยิ่งขึ้น เพราะการสอนเปนคณะ คือการสอนที่จัดครู
เปนกลุมคณะ ประมาณกลุมละ 4-5 คน
                         9. การสอนวรรณคดีดวยวิธีการตอบสนอง การสอนวรรณคดีโดยวิธีนี้เปนผลเนื่องมา
จากทฤษฎีการเรา และการตอบสนอง วิธีนี้เนนทั้งตัวนักเรียน และเนื้อหาวิชา เปนสําคัญ ครูพยายาม
ใหนักเรียนมีสวนรวม โดยเฉพาะใหนักเรียนมีการตอบสนองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได นักเรียนจะ
รูสึกวาตนเองมีความสําคัญที่ครูใหความเอาใจใส เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และ
ครูก็จะยอมรับฟง และเคารพความเห็นนั้นๆ การแสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออกนั้น
นักเรียนทําไดโดยเสรี ไมตองจํากัดอยูเพียงกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
                         10. การสอนวรรณคดีแบบหนวย พยายามจัดใหการเรียนการสอนวรรณคดีสัมพันธ
กับหลักภาษา และทักษะการใชภาษา วิธีดําเนินการก็คือ แทนที่จะสอนวรรณคดีตามที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียน ก็จัดทําเปนหนวย ตั้งชื่อหนวยข้ึนใหม เมื่อเรียนจบแลว อาจใชการสอนวรรณคดี
แบบหนวยเปนการสรุปบทเรียน ก็ได
                         11. การสอนวรรณคดีในหองเรียนแบบศูนยการเรียน การจัดหองแบบศูนยการเรียน
นี้คือ การแบงนักเรียนในหองออกเปนกลุมกิจกรรมประมาณ 4 กลุม แตละกลุมจะเรียนเนื้อหา ใชส่ือ
การสอน และทํากิจกรรมแตกตางกันออกไป การเรียนแบบนี้ นักเรียนจะมีประสบการณตรงในการ
เรียนดวยตนเอง โดยใชส่ือการสอนเปนเครื่องชวย นักเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางแทจริงจาก
ประสบการณในการทํากิจกรรม
                         12. การสอนวรรณคดีโดยใชวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธ การสอนกลุมสัมพันธนั้น
คือ การสอนเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ที่ชวยใหผูเรียนมีความสัมพันธ สามารถอยูและทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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                         สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร (2525 : 46 อางถึงใน สายทิพย นุกูลกิจ 2525 : 2) กลาวถึง
การสอนวรรณคดีวา ครูก็ควรทําความเขาใจใหถองแทดวยวาวิชานั้นมีจุดมุงหมายอยางไร เพื่อที่จะ
ไดนําการสอนไปสูจุดที่ตองการ การสอนวรรณคดีนั้นครูตองทําหนาที่เปนทั้งผูแนะใหนักเรียนเห็น
ความงามของวรรณคดี เปนทั้งผูวิพากษ คือประเมินคุณคาของวรรณคดีนั้นๆ ใหนักเรียนเห็นวามี
ลักษณะเดน มีความงามและมีคาอยางไร ดีหรือไมดีอยางไรดวย ฉะนั้นครูตองสรางความรูสึกที่ดีใน
การเรียนวรรณคดีใหแกเด็กโดยมุงหลักที่วาวรรณคดีเปนส่ิงที่สอนใหคนรูสึกถึงความงาม         
ความประณีตบรรจงในชีวิต วรรณคดีแสดงความเปนไปแหงชีวิตในจินตนาการของผูแตงโดยชีวิต
ใน    วรรณคดีนั้นอาจไมมีปรากฏอยูในชีวิตจริง แตก็เทียบเคียงไดกับชีวิตจริง เพราะความสัมพันธ
ระหวางสิ่งตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนวรรณคดีนั้นประกอบดวยความมีเหตุผลไมใชเปนไปโดย
ความบังเอิญ แมวาในบางครั้งวรรณคดีอาจมองดูเปนเรื่องเพอฝน แตก็เปนความเพอฝนที่มีพื้นฐาน
มาจากความจริง

                         สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2538 : 235) กลาวถึงการสอนวรรณคดี
วา ครูควรเปนผูมีความรูเกี่ยวกับวรรณคดีอยางแทจริงและจะตองมีความรูความสามารถพิเศษ เชน
การฟอนรํา การขับรอง การแสดงละคร และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ตองมีทัศนคติที่ดีตอการ
สอนวรรณคดี และพยายามปลูกฝงใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวรรณคดี ในการสอนวรรณคดีควร
คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนตลอดจนความสนใจและความตองการของนักเรียน ในการสอนทุก
คร้ังควรเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไปดวย เพราะจะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไป
ตามเปาประสงคที่ไดตั้งไว ควรใชวิธีสอนหลายๆ วิธีใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมใหมากที่สุดเทาที่ทํา
ได ควรเนนมโนทัศนมากกวาเนื้อหา มุงใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความสุขความ
จรรโลงใจ โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี โดยไม
ตองเกิดความกังวลวาความคิดของตนจะไมสอดคลองกับครู ครูเองก็ควรเปนผูที่มีใจกวางยอมรับฟง
และเคารพความคิดเห็นของนักเรียน พยายามสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น และมีความเปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่

                         กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอแนวทางการสอนวรรณคดีไวในเอกสารการจัดสาระ
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ค : 331-334) วาครูผูสอนควรคํานึงในการจัดการเรียนการ
สอนวรรณคดี ประเภทตางๆ ตอไปนี้      
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                         1. วรรณคดีเปนผลผลิตที่สําคัญของภาษา เปนผลงานที่นําภาษามารอยเรียงอยาง
ประณีตงดงาม การศึกษาวรรณคดีใหไดรส ไดรูคุณคาของวรรณคดีจึงตองอาศัยทักษะตางๆ ทาง
ภาษาเปนสําคัญ ไดแก การอานวินิจสารดวยตนเอง การฟงผูอ่ืนอานออกเสียง ฟงการอภิปราย การ
เลาถึงวรรณคดี การพูดเกี่ยวกับวรรณคดีที่อานมาแลว เชน การเลา การพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การพูดแสดงทรรศนะ สวนการเขียนเกี่ยวกับวรรณคดีก็มีมากดวยเชนกัน เชน บันทึกเรื่องที่ไดฟง
ยอเร่ือง เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนรายงานเรื่องที่ไดคนควาเกี่ยวกับวรรณคดีที่เรียน การดูก็มี
สวนเกี่ยวของกับการเรียนวรรณคดี เชน การดูภาพฝาผนัง ภาพเขียน ละคร โขนลวนมีประโยชน
กลาวโดยรวมไดวา การเรียนวรรณคดีเปนการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4  รวมทั้งการดู ผสม
ผสานกับการคิด การจัดการเรียนการสอนจึงควรเพงเล็งใหเกิดการบูรณาการดังกลาว เพื่อใหเกิด
สัมฤทธิผล
                         2.  การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีประเภทรอยกรอง การอานออกเสียงเปนเรื่องที่
สําคัญมาก เพราะบทรอยกรองมีความไพเราะ อันเกิดจากการที่ผูประพันธคัดสรรนํามาบรรจงจัด
รอยเรียงเปนวรรคเปนบทตามกฎเกณฑของฉันทลักษณ รอยกรองแตละประเภทจะกําหนดจํานวน
คํา จํานวนวรรค เสียงสัมผัส เสียงสูงต่ํา เสียงหนักเบา ที่ผสมผสานกันแลวเกิดจังหวะ ลีลา การ
กระทบกระทั่งของเสียง ทําใหเกิดความไพเราะ ดังนั้นการอานรอยกรองจึงควรอานออกเสียง อาน
ใหถูกจังหวะ ออกเสียงอักขระชัดเจน (ชวยการอานออกเสียงใหชัดดวย) ควรพินิจคําในบทรอยกรอง
อานใหมีลีลาจังหวะตามเนื้อความ อาจเปนจังหวะเนิบชา ออนโยน หรือคึกคักสนุกสนาน หรือ
กระชั้นกระชาก ขอสําคัญใหทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสไดอาน อาจอานเปนกลุมเปนแถว อานเดี่ยว
อานทั้งชั้น สลับกันไป เมื่อนักเรียนสามารถอานถูกจังหวะแลว ควรฝกอานทํานองเสนาะ

                         3. การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเร่ืองยาวที่ตัดตอนมาใหเรียน สําหรับนักเรียน
ช้ันเลก็ ครอูาจเลาเรือ่งกอนถึงตอนทีอ่าน เพือ่ชวยใหเขาใจเรือ่ง ถาครมูวีธีิเลาทีส่นกุจะจงูใจนกัเรียนให
อยากเรียนมากขึ้น การเลานั้นไมควรฟงไปเรื่อย ๆ แตตองกําหนดใหฟงอยางมีจุดหมาย เชน ฟงแลว
ตอบคําถามได หรือฝกบันทึกจากการฟงไปดวย เปนตน นักเรียนชั้นโต ครูอาจนําเรื่องยอมาใหอาน
หรือกําหนดใหเลา แตการเลาของครู ถาเลาอยางมีช้ันเชิงก็จะทําใหนักเรียนกระตือรือรน อยากอาน
ตอไดมาก
                                ในการเรียนการสอนวรรณคดีเร่ืองยาว ครูไมควรกังวลเรื่องศัพทมากเกินไป นํา
ศัพทมาสอนกอนอยางละเอียด หรือเกณฑใหนักเรียนหาศัพทมากอน ใชเวลาเรื่องศัพทมากจน
นักเรียนเบื่อเพราะมีแตคําที่ไมรูจัก ขั้นตนควรใหนักเรียนอานไปเรื่อย ๆ ก็พอเขาใจได โดยท่ัวไปคํา
ที่ยากหรือพนสมัยก็จะมีคําอธิบายไวแลว นักเรียนจะอานไดเองตอเมื่อทํากิจกรรม อาจมอบหมายให
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รวบรวมคําศัพทที่มีความหมายทํานองเดียวกันไวดวยกัน สวนคําทั่วไปอาจใหแบงกันหาศัพทตาม
จํานวนหนา ยกเวนคําที่ไมมีในพจนานุกรม ครูอาจชวยเหลือบอกแหลงคนควาให
                         4. ในการเรียนการสอนวรรณคดีประเภทมีเนื้อเรื่อง ครูควรใหนักเรียนไดรับการฝก
ใหพินิจตัวละครอยางละเอียด โดยเฉพาะตัวละครเอก ใหสังเกตคําพูด ความคิด การกระทําของ
ตัวละครทุกตัว และทําความเขาใจวาเหตุใดตัวละครจึงทําเชนนั้น และพิจารณาวาตัวละครตาง ๆ นั้น
มีความเกี่ยวกันเชื่อมโยงกันอยางไร นอกจากนี้ควรพิจารณาฉากในเรื่อง ฉากหมายถึง เวลา และ
สถานที่ที่เรื่องเกิดขึ้น การเขาใจฉากจะทําใหเขาใจบรรยากาศของเรื่องเพิ่มขึ้นดวย
                                เมื่อใหนักเรียนอานวรรณคดีประเภทมีเนื้อเร่ือง จบไปตอนหนึ่ง ๆ ควรให
นักเรียนไดพินิจดวยวาไดขอคิดอะไร จากตอนที่อานนั้น การสงเสริมใหนักเรียนคิด ครูอาจชวยดวย
การตั้งคําถามก็ได นักเรียนอาจคิดตางกันหรือคิดตางจากครู ครูควรใหอิสระในการคิด แตควรให
นักเรียนคิดโดยมีเหตุผลประกอบวาเหตุใดจึงคิดไดเชนนั้น
                                นอกจากขอคิดจากเรื่องที่อาน ครูควรใหนักเรียนสังเกตรายละเอียดตาง ๆ ของ
เร่ืองที่อานวามีส่ิงใดที่ตางจากปจจุบัน ผูประพันธไดสอดแทรกสิ่งใดไวบาง เชน ความคิด ความเชื่อ
ความเปนอยูของสมัยกอน เพื่อจะไดมีหัวขอในการสนทนาเปรียบเทียบความแตกตางของสมัยที่อาน
ในเรื่องกับสมัยปจจุบัน
                                ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ครูควรแนะใหนักเรียนพินิจ คือ การพินิจบทประพันธ พินิจวา
คําประพันธบทใด วรรคใดที่นักเรียนชื่นชอบเปนพิเศษ อาจชอบความกระชับของบทรอยกรอง คือ
เขียนสั้นๆ มีเนื้อความคมคาย ใชคํานอยไดความมาก มีเสียงของคําไพเราะ มีการเลียนเสียงธรรมชาติ
มีการเปรียบเทียบนาสนใจ มีขอคิดใหนักเรียนเลือกตามความพอใจ พรอมทั้งชี้แจงแกเพื่อน ๆ ไดวา
เหตุใดจึงชอบคําประพันธบทนั้นหรือวรรคนั้นเปนพิเศษ
                                นอกจากการพินิจบทประพันธ ครูอาจใหนักเรียนทํากิจกรรมการเขียนเชิงสราง
สรรค เชน นําเรื่องมาเขียนใหมเปนบทละครสั้นงาย ๆ สําหรับแสดงในกลุม หรือนํามาเปนขอความ
ประกอบภาพ หรือจัดทําเปนการตูนแบบตาง ๆ มีภาพและขอความ การเรียนวรรณคดีจึงสามารถ
บูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ได เชน ศิลปะ การวาดภาพ ดนตรี การรองเพลง นาฏศิลป การรายรําตาง ๆ
วรรณคดีบางเรื่องอาจนํามาแสดงละคร ถามีโอกาสควรจัดใหนักเรียนไดดูและแสดงความคิดเห็นเชิง
เปรียบเทียบเรื่องวรรณคดีจากการอานและการดู ก็จะทําใหเกิดความคิดกวางขวางขึ้น

                        สรุปไดวา การสอนวรรณคดีนั้นครูผูสอนสามารถใชวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให
นกัเรยีนไมเกดิความเบือ่หนาย รวมทัง้มคีวามสขุทีไ่ดเรียน และใหนกัเรยีนสามารถแสดงความคดิเหน็
ไดอยางเต็มที่ สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค รูจักการวิพากษวิจารณในสิ่งที่อาน
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                   3.8 วรรณคดีประเภทเสภา
                         วรรณคดีประเภทเสภาเปนงานประพันธชนิดหนึ่งที่มีมาชานาน  ไดมีผูใ ห      
ความหมายของคําวาเสภาไว ดังนี้

                         สิทธา พินิจภูวดล และคณะ (2524 : 94-95) กลาววา เสภา หมายถึง การขับลําเปน
เร่ืองยาวดวยจังหวะและดนตรีอยางหนึ่ง รากศัพทหรือที่มาของคําวาเสภานั้นยังไมทราบแนวาเปน
ภาษาอะไร หรือมีความหมายที่แทจริงอยางไร แตเมื่อคนไทยเอยถึงคําวาเสภาก็เปนที่เขาใจกันวา
หมายถึง การขับลํานําโดยอาศัยคําประพันธรอยกรองประเภทกลอน และนิยมขับกันแตเรื่องขุนชาง
ขุนแผน ในการขับเสภา ผูขับมักจะขับลํานําไปเรื่อยๆ คอนขางชา โดยเฉพาะตอนที่พรรณนาอารมณ
ความรูสึกของตัวละคร เชน อารมณรัก อารมณโศกเศรา ความเงียบเหงาเปลาเปลี่ยว แตตอนที่
บรรยายการตอสู หรืออารมณโกรธก็จะขับดวยจังหวะกระชั้นเร็วขึ้น เวลาขับมักใชกรับเสภาเปน
เครื่องประกอบจังหวะ

                         กตัญ ู ชูช่ืน (2527 : 120-121) กลาววา บทเสภา หมายถึง เปนบทขับทํานองเพื่อเลา
นิทาน มีมาแลวแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ที่เดน คือ ขุนชางขุนแผน และการขับเสภานั้นถือได
วาเปนอาชีพอยางหนึ่ง เราเรียกผูขับเสภาวา ครูเสภา ครูเสภาแตละคนไมสามารถขับไดทั้งเรื่อง ตอง
แบงกันขับตามความถนัดคนละตอน เพราะอยางนี้เองจึงมีการปกปดบทขับของตนเอาไว เมื่อส้ิน
สมัยอยุธยาแลวจึงมีบทเสภาหลงเหลือมานอยมาก บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนที่สมบูรณเปน
บทเสภาที่รัชกาลที่ 2 ไดโปรดเกลาฯ นักปราชญราชบัณฑิตชวยกันชําระสะสางและแตงใหตอเนื่อง
กัน พระองคก็เปนผูทรงพระราชนิพนธดวยพระองคหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีครูเสภาที่สําคัญๆ เชน
ครูแจง สุนทรภู เปนตน ไดชวยกันจนเรื่องนี้เปนเรื่องที่ดีเยี่ยมเร่ืองหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน ตอมาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและกรมหมื่นกวีพจนสุปรีชา ไดชวยกันชําระ
คัดเลือกจากสํานวนครั้งกรุงเกากับสํานวนที่แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2-3 เรียกวาเสภาขุนชางขุนแผน
ฉบับหอสมุดแหงชาติ

                         ปญญา บริสุทธิ์ (2534 : 70) กลาวถึงเสภาวา เสภาเปนคําประพันธรอยกรองชนิด
หนึ่ง มีรูปแบบคําประพันธชนิดเดียว คือ กลอนสุภาพชนิดกลอนเพลงเหมือนกับเพลงยาว คือ ขึ้นตน
ดวยวรรคที่ 2 เมื่อจบเรื่องใหจบดวยคําวา เอย เสภาใชสําหรับขับรองโดยเฉพาะมีเครื่องมือสําหรับ
บอกจังหวัดในการขับเรียกวา กรับ มีมาตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อมาถึงสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยแหงกรุงรันตโกสินทร ไดโปรดใหนําปพาทยมาใชบรรเลง
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ในการขับเสภาดวย เรียกวา เสภาทรงเครื่อง เนื้อหาสาระของเสภาสวนใหญเปนเรื่องทํานองนิทาน
เชน    ขุนชางขุนแผน การขับเสภาเปนเครื่องบันเทิงพระทัยของพระเจาแผนดินอยางหนึ่ง

                         สรุปไดวา เสภา คือ คําประพันธรอยกรองประเภทหนึ่ง มีรูปแบบเดียวกับรอยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีกรับเปนเครื่องมือใชบอกจังหวะ
เร่ืองที่นิยมใชขับเสภา คือ เร่ืองขุนชางขุนแผน

                   3.9 วรรณคดไีทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน
                         วรรณคดไีทย เร่ือง ขนุชางขนุแผนเปนวรรณคดปีระเภทกลอนเสภา ซ่ึงม.ร.ว. คกึฤทธิ์
ปราโมช (2532 : 1-7) กลาวถึงวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผนสรุปไดวา วรรณคดีไทยเรื่องขุนชาง
ขุนแผนเปนวรรณคดีที่ทําใหเราทราบถึงอดีตของคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน ชีวิตความเปนอยู
คานิยม  สามารถนํามาศึกษาในแงของประวัติศาสตร  ขุนชางขุนแผนจึงเปนสมบตัิอันลํ้าคาของคน
ชาติไทย

                         ปญญา บริสุทธิ์ (2534 : 71-76) กลาวถึงวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผนสรุปไดวา
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนมีหลายสิบตอน และมีกวีแตงหลายสิบคน เปนการแตงคนละตอนสองตอน
เพื่อความพอใจ เชน     พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กรมหมื่นเจษฎาบดินทร และครู
แจง เปนตน เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนนี้ถือกันวาเปนวรรณคดีไทยเลมเดียวที่สะทอนภาพสังคมไทย
สมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรตอนตนไดอยางชัดเจนและละเอียดลออที่สุด เชน ทําใหเห็นวิถี
ชีวิตชาวบานของคนไทยทั้งคนดีและคนเลวในสังคมสมัยนั้น  อีกทั้งยังแสดงใหเห็นชีวิตของคนไทย
พวกหนึ่งซ่ึงเปนชาวบานธรรมดา แตเปนพวกที่เลนเรื่องไสยศาสตรซ่ึงเปนคานิยมในสมัยนั้น การ
เลนไสยศาสตรทําใหเกิดความฮึกเหิมทะนงตนกระทําความชั่วโดยเห็นผิดเปนชอบ ทําใหตองอาญา
แผนดินในลักษณะตางๆ กัน แตแมกระนั้นวิชาที่เรียนมาอยางช่ําชองในทางไสยศาสตรก็ทําใหเปน
ประโยชนแกตัวเองและราชการไดในที่สุด หนังสือเลมนี้จึงมีประโยชนทางการศึกษาวัฒนธรรมของ
ชาติไทยในแงตางๆ อยางกวางขวาง รวมทั้งใชคํางายๆ ไมมีศัพทแสง แตก็ใหความรูสึกในทาง
เปรียบเทียบอยางเห็นจริงเห็นจังแมภาษาที่ใชบางครั้งอาจจะคอนขางหยาบคาย แตก็เปนภาษาที่ใช
กันเชนนั้นในชนบท ฟงไมขัดหู
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                  สรุปไดวา วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนนั้นเปนวรรณคดีที่ลํ้าคา สมควรแกการศึกษา
เพราะจะทําใหผูอานทราบถึงวิถีชีวิตของคนไทยสมัยกอน คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทั้ง
ภาษาที่ใชก็สละสลวยเขาใจงาย

                  เนื้อเร่ืองยอวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
                  สุจิตต วงษเทศ ( 2545 : 16-17) ไดกลาวถึงเนื้อเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวาย
ฎีกา ไวดังนี้ ถึงวันแตงงานจมื่นไวย วันทองและขุนชางก็เขามาชวยงานดวย ขุนชางเมามายจนเกิด
วิวาทกับจมื่นไวย จมื่นไวยบันดาลโทสะทํารายขุนชาง ขุนชางเขาเฝาถวายฎีกากลาวโทษ จมื่นไวยจึง
ฟองทวนวา ขุนชางคิดฆาจมื่นไวยเมื่อคร้ังยังเปนเด็กอยู ขุนชางปฏิเสธ ขอพิสูจนดําน้ําถวาย ขุนชาง
ดําน้ําแพถึง 2 ครั้ง พระพันวษาทรงพระพิโรธ รับส่ังใหนําขุนชางไปประหารชีวิต วันทองออนวอน
ขอใหจมื่นไวยกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษแกขุนชาง จมื่นไวยเห็นแกมารดาจึงกราบทูลขอ ก็
โปรดพระราชทานอภัยโทษขุนชาง ตอมาจมื่นไวยลอบสะกดขึ้นเรือนขุนชางออนวอนใหวันทอง
ผูมารดามาอยูที่บานของตน ดวยหวังจะใหคืนดีกับขุนแผนผูบิดา ขุนชางขัดเคืองมากจึงไปดักทาง
เสด็จลอยคอชูฎีกาถวายขณะพระพันวษาเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคกลับจากประพาสบึง           
พระพันวษากริ้ว ตรัสใหเฆี่ยนขุนชาง 30 ที แตก็โปรดใหรับฟอง แลวทรงตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดโทษเจาหนาที่รักษาพระองคซ่ึงประมาทปลอยใหมีผูลวงล้ําเขามาในลอมวง มีโทษ 7 สถาน
และประหารชีวิตสืบมาแตนั้น ฝายขุนแผนทราบวาวันทองมาอยูที่บานจมื่นไวยก็มาหา วันทองเกรง
จะมีความผิดที่ถูกคนนั้นลักไปคนนี้ลักมา จึงไมยอมปรองดองดวยขุนแผน คร้ันรุงเชาพระพันวษา
โปรดใหไตสวนคดีตามฎีกาของขุนชาง แลวโปรดใหวันทองซึ่งเปนคนกลางตัดสินใจวาจะเลือกอยู
กับขุนชางหรือขุนแผน หรือจะอยูกับลูก ดวยชะตาถึงฆาตถึงคราวที่วันทองจะสิ้นชีวิต กรรมจึง
บันดาลใหนางทูลตอบเปนกลางวาตามแตจะโปรดตัดสิน     พระพันวษาเขาพระทัยวาวันทองคิดจะ
ครองทั้งสองชาย จึงตรัสบริภาษแลวรับสั่งใหนําไปประหารชีวิต

                   3.10 งานวิจัยในประเทศ
                           ธีรเดช   ช่ืนประภานุสรณ (2535) ไดศึกษาวิเคราะห บทบาท คานิยม ความเชื่อใน
ส่ือพื้นบาน "ละครเสภาขุนชางขุนแผน" ตลอดจนปจจุบันที่กอใหเกิดการเสื่อมความนิยม ผลการ
ศึกษาพบวา "บทขับเสภาขุนชางขุนแผน" เคยไดรับความนิยมในสมัยอยุธยา โดยมีวิวัฒนาการมา
จากนิทานพื้นบานและบทขับเสภาจนกระทั่งกลายมาเปนละครเสภาโดยกวีในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ละครเสภาเปนการแสดงซึ่งมีองคประกอบโดยรวมคือ การขับ การรอง
การรายรํา และการสนทนา ส่ือพื้นบานชนิดนี้มีการแสดงเปนคณะ กลาวคือ มีผูขับเสภา นักดนตรี
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และ ผูแสดงชายหญิง โดยมีเครื่องดนตรีสําคัญที่ใชประกอบการแสดงคือ "กรับ" ละครเสภาแสดงได
ตามสถานที่ตาง ๆ ทุกโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคล การศึกษาบทบาททางสังคมและละคร
เสภาขุนชางขุนแผน พบวา บทบาทหลักคือ การใหความบันเทิง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้รวม
ไปถึง การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ แกชุมชน การเสนอแนะการดําเนินชีวิต การ
สอดสองแจงขอเท็จจริงใหสังคม การวิพากษวิจารณสังคม และการประสานสัมพันธใหคนในสังคม
เปนอันหนึ่งดันเดียวกัน ผลการศึกษาทางดานคานิยมความเชื่อมีอยู 5 ประเภทคือ คานิยมความเชื่อ
ในเรื่องครอบครัว การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาและศาสนา สําหรับการศึกษาทางดานการเสื่อม
ความนิยม พบวา เกิดจากการลดจํานวนของกลุมผูชม อิทธิพลของสื่อมวลชน และความบันเทิงสมัย
ใหม อาทิเชน วิทยุ โทรทัศน โรงภาพยนตร เอกสารสิ่งพิมพ และเกิดจากขอจํากัดของสื่อพื้นบาน "
ละครเสภาภาขุนชาง ขุนแผน" เอง ซ่ึงไดแก การใชผูแสดงทั้งชายและหญิงเปนจํานวนมาก และ
ปญหารายไดของผูแสดง

                           อภิวันทน อดุลยพิเชฏฐ  (2544) ไดศึกษาถึงสถานภาพและบทบาทของผูหญิงและ
ผูชายไทยในอดีตโดยการศึกษาจากวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผน ซ่ึงประพันธโดยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัยและกวีราชสํานัก เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องนี้มีลักษณะเดนตรงที่ตัวละคร
เอกเปนสามัญชนมิใชกษัตริย แตกตางไปจากวรรณกรรรมเรื่องอื่นๆในยุคสมัยนั้น ในการศึกษา
วิเคราะหตัวละครโดยแบงตามเพศเปนหลัก และแบงตามสถานะทางสังคมและความสัมพันธทาง
สังคมของตัวละคร จากการศึกษาพบวา ตัวละครเอกที่เปนหญิงในเรื่องนี้เปนภาพสะทอนของผูหญิง
ในกลุมชนชั้นผูปกครองหรือกลุม ขุนนาง ผูหญิงในชนชั้นนี้ตองอยูภายใตความคาดหวังทางสังคม
ในการสืบทอดสถานภาพ ทางสังคม ซ่ึงแสดงออกในลักษณะของการผลิตซํ้ารูปแบบของผูหญิงใน
อุดมคต ิ โดยมกีลไกแหงอาํนาจทางสงัคมครอบงาํพฤตกิรรมทางสงัคมของผูหญิงชนช้ันนี ้ การครอบงํา
แสดงออก ในรูปของความสัมพันธเชิงอํานาจของคนตางวัย คือ บิดามารดาที่มีตอ ลูก  และ
ความสัมพันธเชิงอํานาจของคนตางเพศ คือผูชายท่ีมีตอผูหญิง ที่ปรากฏในคานิยมของความสัมพันธ
ทางสังคม ในการดําเนินวิถีชีวิตและในคติความเชื่อทางศาสนา ซ่ึงลักษณะของผูหญิงในอุดมคติ
แบบชนชั้นสูงนี้จะแตกตางจากผูหญิงชนชั้นลาง เนื่องดวยผูหญิงชั้นลางหรือผูถูกปกครองจะมีภาระ
และ ความรับผิดชอบทางสังคมที่เปดโอกาสใหหญิงชนช้ันลางมีสิทธิ มีอิสระ และมีอํานาจในการ
ตัดสินใจมากกวาผูหญิงชนชั้นสูง ในสวนของตัวละครชายที่เปนกลุมชนชั้นผูปกครอง สังคมมีความ
คาดหวังตอการดํารงสถานะทางสังคมเชนเดียวกับผูหญิง แตกลไกแหงอํานาจในการครอบคลุม
พฤติกรรมทางสังคมของผูชายไมมีลักษณะที่เครงครัดอยางผูหญิง เพราะบทบาททางสังคมของผูชาย
จะสัมพันธกับการทํากิจกรรมกับสังคมภายนอก คือ การเกี่ยวของกับรัฐ ทั้งในสวนของการเปน
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ขุนนางและไพร ทั้งนี้ ในกลุมไพร-ทาส กลไกอํานาจของรัฐจะครอบคลุมวิถีชีวิต ทําใหคนกลุมนี้ไม
มีอิสระและตองอยู ภายใตอํานาจของรัฐและมูลนาย กลาวโดยสรุปไดวา ลักษณะโครงสรางทาง
สังคมทีแ่ตกตางกนัของแตละชนชัน้ เปนปจจยัตอ สถานะ บทบาท และอาํนาจของผูหญิงและผูชายใน
สังคมไทยในอดีต

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับของกับแนวคิดหมวกหกใบ
                   4.1 ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับแนวคิดหมวกหกใบ
                         ผูคิดคนแนวคิดหมวกหกใบ คือ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (2536 : 9) เอ็ดเวิรด เดอ โบโน
เกดิทีเ่มอืงมอลตา ประเทศสหรฐัอเมรกิา จบการศกึษาขัน้ตนทีม่หาวทิยาลัยเซนตเอ็ดเวริด ในมอลตา
และไดรับปริญญาดานเภสัชศาสตรจากรอยัล ยูนิเวอรซิตี้ ออฟ มอลตา จากนั้นไดไปศึกษาตอยัง
สํานักไครสต เชิรช มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และตอมาก็ไดรับปริญญา   กิตติมศักคิ์ดานจิตวิทยา
และสรีรศาสตร รวมถึงปริญญาเอกดานเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ และฮารวารด
และไดรับเลอืกใหเปนอาจารยประจาํสาขามหาวทิยาลัยออกซฟอรด ลอนดอน เคมบรดิจ และ  ฮารวารด
                         เอ็ดเวิรด เดอ โบโน เปนผูกอตั้งและผูอํานวยการสถาบัน Cognitive Reseach Trust
ใน     เคมบริดจ (กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2512) และ Centre for the Study of Thinking และเปนผูกอตั้ง
SITO (Supranational Independent Thinking Organization) ทั้งยังไดดําเนินโครงการที่นับวาใหญที่
สุดในโลกดานการสอนเกี่ยวกับวิธีคิดในโรงเรียนตางๆ คําแนะนําของเดอ โบโน ในเรื่องการคิดนี้มี
การนาํไปปฏบิตัติามโดยบรษิทัชัน้นาํตางๆ อาท ิไอบเีอม็ เชลล ยนูลีิเวอร ไอซไีอ ดปูองต มอนชานโต   
ยูไนเต็ด เทคโนโลยี และอ่ืนๆอีกมาก
                         เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (2536 : 7) เปนคนแรกๆที่เสนอความคิดแปลกใหมที่นาสนใจ
เร่ืองนี้ เขาคิดวาประสิทธิภาพของการคิดของมนุษยนั้นดอยกวาศักยภาพที่มีจริงอยูมากนัก นั่นก็
เพราะเราไมเคยแยกเรื่อง หรือแงมุมการคิดที่แตกตางออกจากกัน เพื่อพิจารณาไปทีละเรื่องๆ เราเอา
อารมณความรูสึกไปผูกอยูกับทัศนะเชิงเหตุผล เอาความคิดสวนตัวไปรวมกับการวิพากษวิจารณ
และตั้งขอกังขา และนั่นจึงทําใหการคิดของเรายุงเหยิง ไรระเบียบ และไมสามารถมองหาทางออก
ไดอยางฉลาดหลักแหลม เดอ โบโนยังเปนผูนําระดับโลกทานหนึ่งทางสาขาวิชาแนวความคิด และ
การสอนการคิด เปนผูคิดคนแนวความคิดที่เรียกวา ความคิดแนวขาง (Lateral Thinking) และเปน
ผูบัญญัติศัพทคํานี้ดวย ซ่ึงปจจุบันคํานี้ถูกระบุอยูในพจนานุกรม The Oxford English Dictionary นับ
เปนการยอมรับอยางเปนทางการวา ศัพทคํานี้ไดกลายเปนสวนหนึ่งของภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได
ประพันธหนังสืออ่ืนอีกกวา 27 เลม โดยมีผูนําไปแปลเปนภาษาอื่นอีกกวา 20 ภาษา และยังไดรับ
เชิญใหจัดรายการโทรทัศนของบีบีซี (BBC) ที่ช่ือวา วิชาการคิดของเดอ โบโน และรายการโทรทัศน
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อ่ืนอีกสองรายการ นอกจากนั้นยังไดรับเชิญใหอภิปรายในการสัมมนาตางๆ มาแลวทั่วโลกไมวาที่
อเมริกา แคนาดา ยุโรป สแกนดิเนเวีย อเมริกาใต ญี่ปุน

                   4.2 ความหมายของหมวกหกใบ
                         เดอ โบโน (De Bono 2000 : Preface XI) กลาววา  การคิด เปนความสามารถขั้น
พื้นฐานของมนุษย แตมนุษยยังไมพอใจกับความสามารถทางการคิดของตนเทาใดนักไมวาเขาจะมี
ความสามารถทางการคิดมากเพียงใดก็ตามเขาก็ยังตองการที่จะพัฒนาความสามารถทางการคิดขึ้น
ไปอีก    ผูที่พอใจกับความสามารถทางการคิดของตนนั้นจัดวาเปนนักคิดที่ไมดีเพราะเขาจะเชื่อวา
วัตถุประสงคของการคิดคือการพิสูจนวาเขาคิดถูกเสมอ สวนที่ยากที่สุดในการคิดคือเราจะเกิดความ
สับสนระหวางขอเท็จจริง อารมณความรูสึก เหตุผล ความคาดหมาย ความคิดเห็นที่มีอยูในตัวเรา
มากมาย แนวคิดหมวกหกใบจะชวยใหเราคิดเพียงอยางเดียวในเวลาเดียว ชวยทําใหเราแยกอารมณ
จากเหตุผล แยกความคิดเห็นออกจากขอเท็จจริงได หมวกคิดหกใบจะชวยเราควบคุมความคิดของ
ตนเองราวกับเปนวาทยากรผูควบคุมวงดนตรีออเคสตรา ในทํานองเดียวกันหมวกหกใบจะเปน
ประโยชนมากในการประชุม การอภิปราย เพราะจะชวยทําใหคนเปลี่ยนจากการคิดแบบเดิมๆมาเปน
การคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
                         เดอ โบโน (De Bono 2000 : 13-15) ไดกลาวถึงความหมายของหมวกหกใบไว  ดังนี้
                         1. หมวกสีขาว
                             สีขาว หมายถึง ธรรมชาติ และความเปนจริง หมวกสีขาวจึงเกี่ยวของกับความเปน
จริง ขอเท็จจริง ตัวเลข และภาพที่เปนภาววิสัย การคิดดวยหมวกสีขาว เปนการคิดที่มีระเบียบวินัย
และมีทิศทางแนชัด ผูฝกคิดจะตองพยายามเปนกลาง และมองสิ่งตางๆ อยางปราศจากอคติ โดยนํา
เสนอในรูปขอมูลเทานั้น
                             ผูสวมหมวกสีขาวควรปฏิบัติตนดังคอมพิวเตอรในความหมายที่วาคอมพิวเตอร
ใหแตขอเท็จจริงและตัวเลขที่ถูกถามมา และใหเฉพาะขอเท็จจริง และตัวเลขที่เปนกลางโดยไม
ปะปนกับขอคิดเห็น และการแปลความหมายของผูสวมหมวกสีขาว ผูขอขอมูลควรตั้งคําถามโดย
เฉพาะจุดที่ตองการขอมูลจริงๆเทานั้น
                             ตัวอยางคําถาม เมื่อคิดแบบหมวกสีขาว (ชาตรี สําราญ 2542  : 72) คือ
                             1. เรามีขอมูลอะไรบาง
                             2. เราตองการขอมูลอะไรบาง
                             3. เราไดขอมูลที่ตองการมาดวยวิธีใด
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                         2. หมวกสีแดง
                             สีแดง หมายถึงความ โกรธ ความเดือดดาล และอารมณ หมวกสีแดงจึงใหทัศนคติ
ที่เต็มไปดวยอารมณ ความรูสึก เปนการแสดงความรูสึกของผูคิด แสดงถึงอารมณ สัญชาตญาณ
ลางสังหรณ ความประทับใจ รวมไปถึงความโกรธ ความสนุก ความอบอุน และความพอใจ
                            หมวกสีแดงใหชองทางที่ถูกตองเหมาะสม และเปนที่ยอมรับของกลุมในการแสดง
ออกซ่ึงอารมณความรูสึกใหปรากฏอยางชัดเจน กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับอารมณความ
รูสึกนั้น เมื่อเกิดความเขาใจที่ถูกตอง ก็สามารถนําอารมณความรูสึกมาประกอบ หมวกสีอ่ืนๆที่เหลือ
ทั้งหมดเปนแผนที่ที่สมบูรณได และยังสามารถนําอารมณความรูสึกมาประกอบกับสิ่งอ่ืนๆในการ
ใชหมวกสีแดง ไมควรอยางยิ่งที่พยายามหาเหตุผลมาอธิบายอารมณความรูสึก
                             ตัวอยางคําถาม เมื่อคิดแบบหมวกสีแดง (ชาตรี สําราญ 2542  : 72) คือ
                             1. เรารูสึกอยางไร
                       2. เรามีความรูสึกอยางไรกับสิ่งที่ทํา
                             3. เรามีความรูสึกอยางไรกับความคิดนี้

                         3. หมวกสีดํา
                             สีดํา หมายถึง ความมืดมนและการปฏิเสธ หมวกสีดําจึงเปนทัศนคติในแงลบ
เหตุใดมันจึงไมมีทางทําสําเร็จ เปนการคิดเชิงวิจารณ การคิดแบบหมวกสีดําทําใหรูวาจุดใดผิดพลาด
ไมถูกตอง และมีขอบกพรองหรือจุดออนอยางไร สามารถมองปญหาที่อาจจะเกิดลวงหนา รวมทั้ง
ชวยตรวจสอบหาหลักฐาน หาความเปนเหตุเปนผล หาผลกระทบ หาความเหมาะสม การคิดแบบ
หมวกสีดําไมใชการโตเถียง แตการคิดแบบนี้เปนความพยายามอยางมีเปาหมาย เพื่อคิดถึง
องคประกอบแงลบดวย
                             ความคิดหมวกสีดําสามารถถามคําถามดานลบ ความลุมหลง ส่ิงที่ไมควรปฏิบัติ
ความคิดหมวกสีดํามากมายนั้นอันที่จริงเปนหมวกสีแดง ในการพิจารณาความคิดใหมหรือการ
เปลี่ยนแปลง ควรสวมหมวกสีเหลืองกอนหมวกสีดํา
                             ตัวอยางคําถาม เมื่อคิดแบบหมวกสีดํา (ชาตรี สําราญ 2542  : 73) คือ
                             1. อะไรคือจุดออน
                             2. อะไรคือส่ิงที่ยุงยาก
                             3. อะไรคือส่ิงที่ผิดพลาด
                             4. เร่ืองนี้มีจุดออนตรงไหน
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                         4. หมวกสีเหลือง
                             สีเหลือง หมายถึง ความสวางไสวและการสรางสรรค หมวกสีเหลืองจึงเปนทัศนะ
ในแงบวก ซ่ึงรวมไปถึงความหวัง และการคิดในแงดี ความมั่นใจ เหตุผลในการยอมรับ ประโยชน
ขอดี จุดเดน และความพยายามในการคนหาผลดีที่จะไดรับ
                             หมวกสีเหลืองครอบคลุมลําดับมากนอยดานบวกตั้งแตความฝน ความหวัง และ
ภาพแหงอนาคตไปจนถึงการปฏิบัติไดจริง หมวกสีเหลืองพยายามสํารวจเพื่อเสาะแสวงหาคุณคา
และประโยชน เมื่อพบแลวจึงหาเหตุผลมาสนับสนุน
                             ตัวอยางคําถาม เมื่อคิดแบบหมวกสีเหลือง (ชาตรี สําราญ 2542  : 73) คือ
                             1. จุดดีคืออะไร
                             2. ผลดีคืออะไร

                        5. หมวกสีเขียว
                             สีเขียว หมายถึง หญา ผัก และความอุดมสมบูรณ หรือการเจริญเติบโตงอกงาม
หมวกสีเขียวจึงหมายถึงความคิดริเร่ิม และความคิดใหม หลบหลีกความคิดเกาๆ มุมมองเกาๆ รวม
ทั้งเปนการเปลี่ยนแปลง และสรางสรรคดวย
                             ความคิดสรางสรรค คือ การแสวงหาทางเลือกใหมๆ การกาวพนทางเลือกที่
ชัดเจน เปนที่รูจัก หรือเปนที่พึงพอใจ ในการคิดสรางสรรคการเคลื่อนหนาเขามาแทนที่การตัดสิน
ผูคิดสรางสรรคจะตองเคลื่อนหนาจากความคิดหนึ่ง สูความคิดสรางสรรคใหมๆ
                             ตัวอยางคําถาม เมื่อคิดแบบหมวกสีเขียว (ชาตรี สําราญ 2542  : 73-74) คือ
                             1. เราจะนําความคิดนี้ไปทํา (สรางปรับปรุงพัฒนา…อะไรได)
                             2. ถาเราจะทําใหส่ิงนี้…(ดีขึ้น)…จะตองเปลี่ยนแปลงอยางไร

                         6. หมวกสีฟา
                             สีฟา หมายถึง ความเยือกเย็น ขณะเดียวกันก็เปนสีของทองฟาที่อยูเหนือสรรพสิ่ง
ทั้งปวง หมวกสีฟาจึงหมายถึงการควบคุมและการจัดระบบของกระบวนการคิด ซ่ึงรวมไปถึงการนํา
หมวกอื่นๆ มาใชดวย ทําหนาที่เหมือนผูควบคุมวงออเคสตรา โดยทําหนาที่บอกใหมีการสวมหมวก
สีตางๆ จะกําหนดทิศทางการคิดที่จะตองดําเนินไป การคิด กําหนดปญหาใหชัดเจน สรุปหรือตัดสิน
ในขั้นตอไป นอกจากนี้หมวกสีฟายังทําหนาที่ตรวจดูการคิด และใหมั่นใจวากฎของเกมการคิดนี้ได
ดําเนินไปอยางดี คอยยุติขอโตเถียง รวมทั้งบังคับใหมีการรักษาวินัย
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                             หมวกสีฟามีหนาที่จัดระเบียบ และควบคุมขั้นตอนการคิด ขั้นตอนการประชุม
ระดมความคิด และขั้นตอนการใชหมวกหกใบ หมวกสีฟาหาคําจํากัดความแกเร่ือง หรือปญหาที่จะ
คิด ตั้งประเด็นถามใหถูกคําถาม รวมทั้งตั้งกรอบและประเด็นแหงคําถามใหถูกตอง
                             ตัวอยางคําถาม เมื่อคิดแบบหมวกสีฟา (ชาตรี สําราญ 2542  : 74) คือ
                             1. อะไรที่ตองการ
                             2. ขั้นตอนตอไปคืออะไร
                             3. อะไรที่ทําไปกอนแลว

                        สรุปไดวาแนวคิดหมวกหกใบ เปนวิธีคิดที่เปนระบบ เปนการแสดงบทบาทการคิด
ตามสีของหมวกที่สวมใส โดยสีของหมวกแตละใบก็หมายถึงการคิดแตละแบบ ไดแก หมวกสีขาว
คิดถึงขอเท็จจริง ขอมูลขาวสาร หมวกสีแดง เปนการแสดงอารมณความรูสึก หมวกสีดํา คิดในทาง
ลบ   ขอเสีย จุดดอย จุดบกพรอง หมวกสีเหลือง คิดในทางบวก ขอดี จุดเดน หมวกสีเขียว ความคิดริ
เร่ิม      สรางสรรค หมวกสีฟา คิดสรุป และเปนผูควบคุมการคิดของแตละคนใหตรงกับหมวกที่สวม
อยู

                  4.3 จุดประสงคของการคิดแบบหมวกหกใบ
                            จุดประสงคของการคิดแบบหมวกหกใบของ เดอ โบโน (2535 ก : 27-28) มีดังนี้
                         1. เปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่ ขอจํากัดสําคัญของความสามารถในการคิดคืออัตตา
และศักดิ์ศรีซ่ึงมักเปนชนวนใหเกิดการมองผิด หรือคิดผิด หมวกความคิดเปดโอกาสใหเราคิดและ
พูดในสิ่งที่อัตตา และศักดิ์ศรีปดกั้นมิใหเราคิดและพูด
                         2. เปนการตั้งประเด็นหรือหัวขอของความคิด ถาเราตองการใหความคิดของเราเปน
มากกวาเพียงความคิดปฏิกิริยา เราจําเปนตองมีประเด็นไวเพื่อเปนจุดรวมความคิด หมวกหกใบให
ประเด็นไวเปนจุดรวมความคิดครั้งละประเด็นไปจนครบทั้งหกประเด็น
                         3. เอื้ออํานวยความสะดวก สัญลักษณหมวกหกใบเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนมุม
มองไดอยางสะดวก ทานสามารถขอใหผูอ่ืนเปลี่ยนมุมมองไปเปนการมองในดานลบหรือดานบวก
ดานสรางสรรค ดานอารมณ หรือดานเหตุผลไดอยางสะดวกและอยางไมเปนการกระทบศักดิ์ศรีของ
ผูอ่ืนดวย
                         4. เปนการปรับสภาพทางเคมีในสมอง สมมติฐานนี้ยังไมไดรับรองการพิสูจนเนื่อง
จากยังอยูเหนือขีดความรูของวิทยาการในปจจุบัน แตผูเขียนก็เชื่อมั่นวาเปนความจริงเนื่องจากทฤษฎี
ระบบขอมูลที่แข็งขันจะจัดระเบียบตนเองได
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                         5. เปนการวางรากฐาน คนเรามักสามารถเรียนรูกฎของเกมไดเปนอยางดี รูปแบบ
หนึ่งของการเรียนรูที่ดีที่สุดของเด็ก คือ การเรียนรูกฎเกม นี่คือเหตุผลวาทําไมเด็กจึงสามารถเรียนรู
การใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี หมวกหกใบใหกฎของเกมการคิด และการระดมความคิดทั้งจาก
คนเดียว และหลายคนในที่ประชุม เกมนี้เหมาะสมกับการคิดเชิงวาดแผนที่มากกวาการคิดเชิงวิจารณ

                        สรุปไดวาการคิดแบบหมวกหกใบเปนการคิดตามบทบาทของหมวกแตละใบที่ถูก
กําหนดไว โดยมุงความสนใจไปที่หมวกทีละใบ สามารถเปลี่ยนหมวกไดตามตองการ และเปนการ
ฝกคิดในรูปแบบของเกม

                  4.4 วิธีการใชหมวกหกใบ
                         การสวมหมวก คือ การคิด โดยผูสวมหมวกก็คือ ทุกๆ บุคคล เพื่อเปนสัญลักษณ
หรือส่ิงแทนใหผูสวมหมวกคิดตามสีของหมวกที่สวมอยูขณะนั้น เมื่อตองการใหบุคคลไดคิดไปใน
ทางใดก็ใหบุคคลนั้นสวมหมวกสีนั้น ซ่ึงโดยปกติ ผูนําหรือหัวหนากลุมจะเปนผูสวมหมวกสีฟา ซ่ึง
จะเปน     ผูควบคุม และจัดระเบียบในการคิด เพื่อใหผูรวมงาน หรือสมาชิกในกลุมคิดไปในทาง
เดียวกัน

                  4.5 ขอสังเกตในการใชหมวกหกใบ
                         เดอ โบโน (De Bono 1992 : 19) ไดเสนอขอสังเกตในการใชหมวกหกใบ ดังนี้
                         1. จุดเนน (Focussed)  การสอนควรเนนที่ทักษะ หรือหมวกที่กําลังสอน ทบทวนชื่อ
ของหมวกที่ใชบอยๆ
                         2. ชัดเจน (Clear) หลีกเลี่ยงความสับสน ถามีความสับสนใหพิจารณาสิ่งที่งายๆ โดย
ใหตัวอยางที่ชัดเจน
                         3. วองไว รวดเร็ว (Brisk) กําหนดเวลาสั้นๆ สําหรับการคิดในแตละประเด็น
สนุกสนาน (Enjoyable) การเรียน และการฝกจะตองสนุกสนาน ความสนุกสนานเกิดจากกิจกรรม
ซ่ึงใชความคิด และแบบฝกที่มีชีวิตชีวา เพื่อเพิ่มความกระตือรือรนแกผูเรียน
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                  4.6 ประโยชนของแนวคิดหมวกหกใบ
                         เดอ โบโน (2535 ข : 11) ไดกลาวถึงประโยชนของแนวคิดหมวกหกใบไวดังนี้
                         1. งายตอการเรียนรูและการใช และเปนการกระตุนความสนใจที่ดี  การใชหมวกจริง
หรือภาพหมวก และสีสันตางๆ มีสวนชวยอยางมาก
                         2. ทําใหเหลือเวลาสําหรับความคิดสรางสรรคอยางแทจริง
                         3. ยินยอมใหแสดงออกในที่ประชุมไดอยางถูกตองเปดเผยซึ่งความรูสึกหรือ
สัญชาตญาณโดยไมตองเกรงใจวาจะไมเหมาะสมแตอยางใด
                         4.ทําใหสามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มที่ โดยไมสับสนปนเป
กับความคิดของหมวกสีอ่ืนในเวลาเดียวกัน
                         5.ทําใหสามารถเปลี่ยนแบบความคิดไดงาย และตรงไปตรงมาโดยไมลวงเกินใคร
ดวยการเปลี่ยนสีหมวก
                         6.ทําใหผูรวมประชุม หรือผูรวมอภิปรายสามารถระดมความคิดไดทุกคน สามารถ
ใชหมวกแตละสีไดครบทุกสี แทนที่จะคิดแตเพียงสีเดียวดานเดียวตามปกติ
                         7.เปนการแยกทิฐิออกไป และปลอยความคิดใหมีอิสระภาพที่จะคิดไดอยางเต็มที่
                         8. ทําใหสามารถจัดลําดับการระดมความคิดใหเหมาะสมที่สุดกับหัวขอ หรือ
ประเด็นของการคิด
                         9. ปองกันมิใหเกิดการโตเถียงกันไปมาในที่ประชุม เพื่อฝายตางๆ จะไดสามารถรวม
กนัคิดอยางสรางสรรค

10. ทําใหการระดมสมองในการคิด เพื่อผลิตผลงานออกมาดีขึ้น

                        สรุปไดวา ประโยชนของแนวคิดหมวกหกใบอยูที่งายตอการนําไปใช ชวยใหผูเรียนคิด
ไดงายขึ้น คิดไดรอบดาน และปองกันการโตเถียงกัน

                   4.7 ขั้นตอนการสอนโดยใชหมวกหกใบ
                         เดอ โบโน (De Bono 1992 : 18) ไดเสนอขั้นตอนการสอนโดยใชหมวกคิดหกใบ
ดังนี้
                         1. ขั้นนํา (Lead-in) เปนการแนะนําใหทราบถึงส่ิงที่จะสอน
                         2. การชี้แจงรายละเอียด (Explanation) เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
สอน ซ่ึงเปนรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติ และลักษณะของหมวกแตละใบ
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                         3. การสาธิต (Demonstration) แสดงใหเห็นถึงการใชหมวกที่มีความสัมพันธกับการ
คิดแตละแบบ พรอมกับอธิบาย แนะนําตัวอยางคําถาม เพื่อสรางความเขาใจ
                         4. การฝกปฏิบัติ (Practice) เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชหมวกคิดจากสถานการณ
หรือหัวขอที่กําหนดให โดยพยายามใหนักเรียนไดฝกคิดใหรอบคอบทุกหมวก
                         5. การหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) เปนการสนทนาเพื่อหารายละเอียดเพิ่ม
เติมเพื่อใหนักเรียนเห็นความชัดเจนในสิ่งที่คิด ปองกันการสับสน
                         6. การสรุป (Conclusion) เปนการทบทวน และเรียบเรียงสิ่งที่คิด โดยเนนประเด็น
สําคัญเพื่อใหเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการคิด
                         สรุปไดวา ขั้นตอนการสอนโดยใชหมวกหกใบ มีทั้งหมด 6 ขั้น คือ ขั้นนํา ขั้นชี้แจง
รายละเอียด ขั้นสาธิต ขั้นฝกปฏิบัติ ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นสรุป

                   4.8 ลําดับขั้นของการใชหมวก
                         หมวกหกใบนั้นจะใชหมวกใบใดกอน ใบใดหลัง ไมมีขอกําหนดตายตัว แตหมวก
ใบแรกที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือ หมวกสีฟา เพราะในการอภิปรายนั้นจําเปนที่จะตองมีผูนําใน
การกําหนดจุดเริ่มตนและกลาวถึงกติกาขั้นตอนการอภิปราย จากนั้นอาจเริ่มใช หมวกสีเขียว ซ่ึงเปน
จุดเริ่มตนของการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย หมวกสีเหลือง จะใชตามมาเพื่อสนับสนุนความ
คิดสรางสรรคที่ไดนําเสนอไปแลวโดยหมวกสีเขียว หมวกสีขาวจะใชเมื่อมีผูตอ งการทราบ
ขอมูลขอเท็จจริงตางๆ หมวกสีแดง เปนการแสดงออกของอารมณ และความรูสึกตอขอคิดเห็นของ
บุคคล หรือตอความคิดเห็นที่แสดงออกมา หมวกสีดํา เปนหมวกที่ใชใบสุดทาย ทั้งนี้เพราะไม
ตองการใหความคิดสรางสรรคถูกตัดทิ้ง หรือเผชิญกับปญหา หรืออุปสรรคในเวลาที่เร็วกวาที่ควร
อยางไรก็ดีหมวกสีดําจะชวยใหเกิดความ      สมดุลของการคิดตอประเด็นที่อภิปรายกัน แตทั้งนี้
ไมไดมีขอกําหนดที่ตายตัววาตองใชตามลําดับขั้นที่กลาวดังขั้นตน

                   4.9 งานวิจัยในประเทศ
                         ประยุทธ ไทยธานี (2542) ศึกษาผลของการฝกการคิดแบบหมวกหกใบที่มีตอความ
คิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของนักวิชาการการศึกษา ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษา จํานวน 20 คน โดยแบงกลุมทดลอง 10 คน ไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบ
กลุมควบคุม 10 คน ไมไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบ ผลการวิจัยพบวานักวิชาการการศึกษา
มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักวิชาการศึกษาที่ไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบมีความ
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คิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานมากกวานักวิชาการศึกษาที่ไมไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         ประภาศรี รอดสมจิตร (2542) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแนวคิดหมวกหกใบของเดอ
โบโน กลุมตัวอยางที่ใชในการคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกฤษณา จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช คือ โปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรม
สูงกวาเกณฑการประเมินหลังเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่
เขารวมโปรแกรมบางสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโปรแกรมอยูในระดับเหมาะสม
มาก

                         สุนันทา สายวงศ (2544) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และ
การสอนแบบซนิดเิคท กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 โรงเรยีนวชูิทิศ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 70 คนโดยแบงเปนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ 35 คน และกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบซินดิเคท 35 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียน
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบซินดิเคท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
ที่ เ รียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีการคิดอยางมี       
วิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบซินดิเคทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4.10 งานวิจัยตางประเทศ
                           งานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับการสอนอานอยางมีวิจารณญาณโดยใชแนวคิดหมวก
หกใบนั้นยังไมมีผูทําวิจัยไวอยางแนชัด แตแนวคิดหมวกหกใบ (De Bono 2000 : Preface) ไดถูกนํา
ไปใชโดยบริษัทที่สําคัญมากมายทั่วโลก ในป ค.ศ. 1990 แนวความคิดหมวกหกใบนี้เปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรการฝกอบรมที่บริษัท IBM ที่จัดใหแกเจาหนาที่ระดับผูจัดการ 40,000 คนทั่วโลก      
แนวคิดหมวกใบไดนําไปใชอยางกวางขวางโดยองคการนาซา (NASA) บริษัทดูปองต (DuPont)
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บริษัทเชลล (Shell) บริษัทบีพี (BP) บริษัทอเมริกันสแตนดารด (American Standard) บริษัท
สเตตอยล (Statoil) ของประเทศ  นอรเวย บริษัทมาซอตโต (Marzotto) ของประเทศอิตาลี บริษัท
เอ็นทีที (NTT) ของประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดหมวกหกใบไปใชในวงการการ
ศึกษา เชน โรงเรียนเวลเลสลี่ (Wellesley School) โรงเรียนชั้นนําของประเทศนิวซีแลนด  ไดนําแนว
คิดหมวกหกใบไปสอนเด็กนักเรียนที่มีอายุ 5 ขวบ

5. วิธีการสอนแบบปกติ
                  วิธีการสอนแบบปกติ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครู ซ่ึงกรมวิชาการ (2544 :
21-27) กลาววา วิธีสอนใดๆ ก็ตามมีขั้นตอนการสอนแยกออกเปน 3 คือ
                   5.1 ระยะเริ่มตน หรือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
                         ระยะเริ่มตนนี้ครูมีหนาที่เตรียมตัวนักเรียนใหพรอมที่จะเรียน ปลุกเราความสนใจ
กระตุนใหอยากรูอยากเรียนดวยกลวิธีตางๆ ซ่ึงครูจําเปนตองมีคุณสมบัติพื้นฐานตอไปนี้
                         1. มีสมรรถภาพในการพูด เสียงของครูที่พูดกับนักเรียนทั้งชั้นตองแจมใส ชัดเจน
หนักแนน มีความเด็ดขาดแตนุมนวลนาฟง
                         2. รูจักสังเกตจดจําเรื่องราว และเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวนักเรียน ติดตาม
ขาวสารการบานการเมือง ความกาวหนาทางวิชาการ
                         3. ชางซักชางถาม สนทนากับนักเรียนอยางเปนกันเองอยูเสมอ ฝกตนเองใหมี
อารมณขัน หาจุดสนใจรวมกับนักเรียนของตน แมจะตางวัยกัน
                         4. รูจักสะสมสิ่งที่อาจนํามาใชประโยชนในการสอนได เชน ภาพจากปฏิทิน แผนพับ
ใบปลิว
                         5. รูจักเลือกใชส่ือการสอนที่ทันสมัย เชน ภาพนิ่ง วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง
คอมพิวเตอรชวยสอน

                  5.2 ระยะดําเนินการสอน หรือ ขั้นสอน
                         ระยะดําเนินการสอนเปนระยะสําคัญที่ทําใหนักเรียนรูส่ิงใหมมีขอเสนอแนะที่ครู     
ผูสอนวิชาภาษาไทย นาจะไดพิจารณาในระยะดําเนินการสอน ดังตอไปนี้
                         1. ครูตองปลูกฝงใหนักเรียนมีอุปนิสัยรักการอาน ครูอาจใชกุศโลบายไดหลายทาง
เชน
                             1.1 ส่ังใหนักเรียนอานลวงหนา
                             1.2 ซักถามเรื่องราว หรือ เนื้อหาตามที่กําหนดใหอาน
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                             1.3 ใหนักเรียนสรุปหัวขอสําคัญสงครูเปนขอเขียน
                             1.4 แยกนักเรียนที่อานหนังสือมา กับนักเรียนที่ไมไดอาน แลวมอบหมายงานให
ทําแตกตางกัน
                             1.5 ใหนักเรียนทําบันทึกผลการอานของตน
                             1.6 จัดกิจกรรมกลุมอภิปรายถึงเนื้อความที่กําหนดใหอาน ช้ีใหเห็นวาผูที่ไมอาน
มากอนยอมไมสามารถรวมแสดงความคิดเห็นได
                             1.7 ใหนักเรียนทุกคนเขียนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่กําหนดใหอาน
                             1.8 ใหเขียนทั้งคําถามและคําตอบเกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดใหอาน
                         2. หากนักเรียนไดอานหนังสือเรียนมาแลว ใหทํากิจกรรมในหนังสือเรียน ซ่ึงตอง
ซักซอมความเขาใจใหตรงกัน ดังนี้
                             2.1 ใหนักเรียนอานคําส่ัง หรือคําถามในกิจกรรมนั้นๆ ใหเขาใจ อาจใหนักเรียน
สรุปอีกครึ่งหนาวา กิจกรรมนั้นๆ ส่ังใหทําอะไร
                             2.2 กิจกรรมทุกขอตองใชความคิด และทักษะทางภาษาทั้งส้ิน ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
เรียนรูใหมๆ
                             2.3 ใหนักเรียนเขาใจวากิจกรรมไมใชขอสอบแตกิจกรรมมีไวใหนักเรียนไดเรียน
รูเปนขั้นตอน
                         3. การสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมในหนังสือเรียน มีขอที่ครูผูสอนควรคํานึงถึง
ดังนี้
                             3.1 ไมควรขามกิจกรรมใดโดยคิดวาไมสําคัญ หรือไมจําเปน
                             3.2 การตอบคําถามในกิจกรรม ควรย้ําใหนักเรียนทราบวาคําตอบบางขอ อาจมีได
หลากหลาย บางขอตองสังเกต เงื่อนไขที่กําหนดไว และบางขอก็มุงใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
                             3.3 ครูควรอานกิจกรรมแตละตอนใหเขาใจ และอธิบายใหชัดเจนกอนใหนักเรียน
ลงมือทํา
                             3.4 กิจกรรมหลายขออาจคอนขางยาก ครูไมจําเปนตองรีบเรงเฉลยคําตอบ ควรให
โอกาสนักเรียนหาคําตอบเอง หรือ ชวยกันหาเปนกลุม
                         4. การฝกใหนักเรียนรูจักแสดงออก ตองคํานึงถึงการสื่อสาร 2 ทาง คือ ฟงแลวตอง
แสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไม
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                  5.3 ระยะสรุป หรือ ขั้นสรุป
                         ระยะสรุปในการเรียนการสอนแตละคาบ ครูผูสอนมีความสําคัญมาก ครูผูสอนจะ
มองขามไมไดส่ิงที่ครูควรกําหนดเสมอๆ กอนยุติการเรียนการสอน คือ
                         1. สรุปใหนักเรียนฟงวาสาระสําคัญที่ไดเรียนมา หรือ ไดทํากิจกรรมรวมกันมาใน
คาบนั้นๆ มีอะไรบาง ใหนักเรียนจดลงไวอยางสั้นๆ นักเรียนอาจมาซักถามเพิ่มเติมนอกเวลา หรือ
ในคาบเรียนหนาได
                         2. ใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งเปนผูสรุป หรือ ใหหลายๆ คน ชวยกันสรุปก็ไดวา
นักเรียนไดเรียนรูอะไรมาบางใน 1 หรือ 2 คาบ ที่อานมา ครูควรขัดเกลาใหตามสมควรและให
นักเรียนจดลงสมุดไว
                         3. ครูแจงใหนักเรียนทราบลวงหนาวาความรู และทักษะที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลว
นั้นจะนําไปใชประโยชนตอเนื่องกับบทเรียนตอไปอยางไร
                         4.  ครูควรฝากขอคิด สุภาษิต คําคม หรือ บทกวีส้ันๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนมา
และจํางายใหแกนักเรียน
                         5. ในระยะสรุปนี้ครูอาจสั่งใหนักเรียนเตรียมตัวลวงหนา บทเรียนครั้งตอไป
                         สรุปไดวา วิธีการสอนแบบปกติ หรือวิธีสอนตามคูมือครูนั้น คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ใชวิธีบรรยาย อธิบาย ซักถาม และใหนักเรียนทําแบบฝกหัด วิธีสอนมี 3 ขั้น คือ ขั้นนําเขาสู
บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุปบทเรียน
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บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

                   การวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติเปน
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนว
คิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนว
คิดหมวกหกใบ ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
                 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
                 ขั้นตอนที่ 2 การสรางเครื่องมือ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอานอยางมีวิจารณญาณ
โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน
วรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนว
คิดหมวกหกใบ
                 ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางขึ้น นําไปทดลอง
และเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบสมมติฐาน
                 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหและอภิปรายผลขอมูล

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย
                  1.1 ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
                         1.1.1 ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานอยางมี
วิจารณญาณ
                         1.1.2   ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดหมวกหกใบ
เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
                         1.1.3   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
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                         1.1.4    ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัด
การเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น
                  1.2 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
                         1.2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสหวิทยาเขต
เทพนคร นครปฐม จํานวน 9 โรงเรียน คือ กําแพงแสนวิทยา มัธยมฐานบินกําแพงแสน
ศาลาตึกวิทยา คงทองวิทยา บานหลวงวิทยา บางหลวงวิทยา บางเลนวิทยา บัวปากทาวิทยา และ
สถาพรวิทยา มีนักเรียนทั้งส้ิน 1,046 คน
                         1.2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา จํานวน
50 คนไดจากการสุมโดยใชหลักการของความนาจะเปน (Probability Sampling) แบบหลายขั้นตอน
(Multi Stage Random Sampling ) มีขั้นตอนดังนี้
                                  1.2.2.1 สุมโรงเรียนจากสหวิทยาเขตเทพนคร นครปฐม มาจํานวน 1 โรงเรียน
โดยวิธีสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) ตัวอยางที่ได คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบางเลนวิทยา
                                  1.2.2.2 สุมกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา ที่
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 มาจํานวน 2 หองเรียน รวม 50 คน จากจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน โดยวิธีสุมแบงกลุม (Cluster Random Sampling) กลุมตัวอยางทั้ง 2
หองที่ไดนี้เปนกลุมที่มีความสามารถใกลเคียงกัน โดยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบกอนเรียน
(pretest)
                                  1.2.2.3 จับสลากเลือกกลุมทดลอง 1 หองเรียน เพื่อใชวิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ กับกลุมควบคุม 1 หองเรียน เพื่อใชวิธีสอนแบบปกติ ไดกลุมตัวอยาง ม.4/2 เปนกลุม
ทดลอง และม. 4/4 เปนกลุมควบคุม
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงการสุมกลุมตัวอยาง

ขั้นตอนที่ 2 การสรางเครื่องมือ
                  2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
                         2.1.1 แผนการจดัการเรยีนรูวรรณคดไีทย เร่ือง ขนุชางขนุแผน โดยวธีิสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ
                         2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนแบบปกติ
                  2.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
                         2.2.1 แผนการจดัการเรยีนรูวรรณคดไีทย เร่ือง ขนุชางขนุแผน โดยวธีิสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สหวิทยาเขตเทพนคร

กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
โรงเรียนบางเลนวิทยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4
โรงเรียนบางเลนวิทยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
กลุมทดลอง เรียนดวยวิธีสอน
ตามแนวคิดหมวกหกใบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4
กลุมควบคุม เรียนดวยวิธีสอน

แบบปกติ
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                                    2.2.1.1 ศึกษาตํารา เอกสาร ในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
                                    2.2.1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 : การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิด
ไปใชตัดสินใจ แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน รวมท้ัง
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4-6
                                    2.2.1.3 วิเคราะหหลักสูตร และคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
                                    2.2.1.4 ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานอยาง
มีวิจารณญาณ
                                    2.2.1.5 ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอน และ
ขั้นตอนการสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
                                    2.2.1.6 พิจารณาแบงเนื้อหาออกเปน 10 ประเด็น ใหสอดคลองกับการอาน
อยางมีวิจารณญาณ วรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา และแนวคิดหมวก
หกใบ เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ใชเวลาในการสอน แผนละ 1 ช่ัวโมง  ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การกําหนดเนื้อหาในการทดลอง

รายการ เนื้อหา เวลา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 การอานอยางมีวิจารณญาณ 1 ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 การฝกคิดแบบหมวกหกใบ 1 ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 การจับใจความสําคัญ (เนื้อเร่ือง  ลักษณะ

คําประพันธ โครงเร่ือง แกนเรื่อง)
1 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 การอานตีความ (จุดประสงคของผูแตง น้ํา
เสียงของผูแตง)

1 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การอานตีความ (คําศัพท โวหารภาพพจน) 1 ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การอานวิเคราะห (ตัวละคร) 1 ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 การอานวิเคราะห (ฉาก บรรยากาศ) 1 ช่ัวโมง
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ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ เนื้อหา เวลา

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 การแสดงความคิดเห็น (พฤติกรรมตัว
ละคร

1 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 การแสดงความคิดเห็น (การตัดสินใจของ
ตัวละคร)

1 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 การประเมินคา (ขอคิด) 1 ช่ัวโมง

                                                แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ มีขั้นตอน ดังนี้
                                                1. ขั้นนํา (Lead-in)  แนะนําเรื่องที่จะสอน
                                                2. การชี้แจงรายละเอียด (Explanation) ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และลักษณะของหมวกแตละใบ
                                                3. การสาธิต (Demonstation) แสดงการใชหมวกที่มีความสัมพันธกับ
การคิดแตละแบบ พรอมกับอธิบาย แนะนําตัวอยางคําถาม
                                                4. การฝกปฏิบัติ (Practice) ใหนักเรียนฝกใชหมวกคิดจากสถานการณ
หรือหัวขอที่กําหนดให โดยพยายามใหนักเรียนไดฝกคิดใหรอบคอบทั้งหกหมวก
                                                5. การหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) สนทนากับนักเรียนถึงส่ิง
ที่คิดเพื่อหา    รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนเห็นความชัดเจนในสิ่งที่คิด ปองกันการสับสน
                                                6. การสรุป (Conclusion) ทบทวน และเรียบเรียงส่ิงที่คิด โดยเนน
ประเด็นสําคัญเพื่อใหเห็นผลที่เกิดจากการคิด
                                                การจัดการเรียนรูเมื่อจัดครบทั้ง 10 ครั้ง นักเรียนจะไดเรียนรูการทํา
กิจกรรมครบทั้ง 6  ขั้นตอน ดังกลาวขางตน
                                    2.2.1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองทางดานเนื้อหา การใชถอยคํา และปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
                                    2.2.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 3 ทาน (รายละเอียดภาคผนวก ง) ตรวจสอบความสอดคลองของ
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC-Index
of Item Objective Congruence)   ซ่ึงคาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณได คือ 0.97
                                    2.2.1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมทดลอง
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                         2.2.2  แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนแบบ
ปกติ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
                                    2.2.2.1 ศึกษาตํารา เอกสาร คูมือครู ในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
                                    2.2.2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 : การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิด
ไปใชตัดสินใจ แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน รวมท้ัง
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4-6
                                    2.2.2.3 วิเคราะหหลักสูตร  และคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
                                    2.2.2.4 ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานอยาง
มีวิจารณญาณ
                                    2.2.2.5 ศึกษาตํารา เอกสาร คูมือ ในการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
                                    2.2.2.6 พิจารณาแบงเนื้อออกเปน 10 ประเด็น ใหสอดคลองกับการอานอยาง
มีวิจารณญาณ วรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา เพื่อจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู 10 แผน ใชเวลาในการสอน แผนละ 1 ช่ัวโมง โดยมีเนื้อหาในการสอนแตละแผนสอดคลอง
กับแผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนแบบปกต ิ มีขั้นตอนการสอน
ดังนี้
                                                1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูใชการสนทนา เกม หรือการซักถาม
                                                2. ขั้นสอน ครูอธิบายเนื้อหา และจัดกิจกรรม เชน การอภิปราย การ
บรรยาย การซักถาม โดยใชส่ือประกอบ คือ ใบความรู  ภาพประกอบ บัตรคํา และใบงานเปนตน
                                                3. ขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน และทําแบบ
ฝกหัด
                                    2.2.2.7 นําแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองทางดานเนื้อหา การใชคําและปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
                                    2.2.2.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 3 ทาน (รายละเอียดภาคผนวก ง) ตรวจสอบความสอดคลองของ
จุดประสงค เนื้อหา  กิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC-Index
of Item Objective Congruence) ซ่ึงคาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณได คือ 0.97
                                    2.2.2.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมควบคุม
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                  2.3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
                          2.3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ
                          2.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวก
หกใบ
                   2.4 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในรวบรวมขอมูล
                         2.4.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงใช
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 7 ขอ ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน
ดังนี้
                                       2.4.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1: การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด
ไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน รวมทั้งมาตร
ฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาที่ 4-6
                                  2.4.1.2    ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
                                  2.4.1.3   วเิคราะหเนือ้หาแบบทดสอบและจดุประสงคการเรยีนรูทีม่สีาระเกีย่วกับ
การอาน
                                  2.4.1.4 จัดทําตารางวิเคราะหหลักสูตร และสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณที่เปนขอสอบอัตนัย จํานวน 7 ขอ
                                  2.4.1.5   สรางเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก์ารอาน
วรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ
                                  2.4.1.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ
และเกณฑการตรวจใหคะแนน เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองทางดาน
เนื้อหา เพื่อปรับปรุงแกไข
                                  2.4.1.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ
และเกณฑการตรวจใหคะแนนที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาภาษาไทย 
จํานวน 3 ทาน ประเมินแบบทดสอบเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาของขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู  (IOC–Index of Item Objective Congruence) นําผลจากการวิเคราะหคา IOC
ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน(รายละเอียดภาคผนวก ง) มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง และ
คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.5 ขึ้นไปเก็บไว และปรับปรุงแบบทดสอบที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองต่ํากวา 0.5 ใหมีความถูกตอง และนําไปใหผูเชี่ยวชาญวิเคราะหคา IOC อีกครั้งเพื่อ
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ใหไดขอสอบที่ถูกตองสมบูรณ คาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณได คือ 1 โดยใชเกณฑการ
ประเมินผลดังนี้

+ 1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น
    0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม
 - 1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคนั้น

                                       2.4.1.8 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง
                           2.4.2    แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
                                       2.4.2.1 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย
                                       2.4.2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
เปนแบบพรรณนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ 
ประโยชนที่ไดรับ ปญหาในการเรียน ขอเสนอแนะ และขอควรปรับปรุง จํานวน 5 ขอ
                                       2.4.2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนว
คิดหมวกหกใบ เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง เพื่อปรับปรุงแกไข
                                       2.4.2.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบหมวก
คิดหกใบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน(รายละเอียดภาคผนวก ง) ตรวจสอบ
ความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) นาํผลจากการตรวจสอบของผูเชีย่วชาญทัง้ 3 ทานมาปรบัปรุง
แบบสอบถามใหมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่กําหนด และนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อ
ใหไดแบบสอบถามความคิดเห็นที่สมบูรณ
                                       2.4.2.5 นาํแบบสอบถามความคดิเหน็ทีไ่ดแกไขปรบัปรงุแลวไปใชกบันกัเรียน
กลุมทดลอง จํานวน 25 คน

ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการวิจัย
                   3.1 รูปแบบของการวิจัย
                         การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบกลุมควบ
คุมมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง หรือ non equivalent control group design (นิคม            
ตังคะพิภพ 2543:315) มีการทดสอบกอนเรียน และทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การอาน
วรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้
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กลุมทดลอง O1 X1 O2

กลุมควบคุม O3 X0 O4

                  O1         คือ การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   
การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ

                  O2         คือ การทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ

                  O3         คือ การทดสอบกอนเรียนของกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ

                  O4         คือ การทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ

                  X          คือ วิธีสอน
X1   คือ  วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
X0   คือ  วิธีสอนแบบปกติ

                  3.2 การดําเนินการทดลอง
                        3.2.1 กอนดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดทดสอบกอนเรียน (pretest) นักเรียนทั้ง 4 หอง
เรียน ไดแก ม. 4/1 ม. 4/2  ม.4/3 และม. 4/4 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทย
อยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเวลา 1 ช่ัวโมง ไดหองเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกัน คือ
ม. 4/2 ซ่ึงเปนกลุมทดลอง และม. 4/4 ซ่ึงเปนกลุมควบคุม
                        3.2.2 ผูวจิัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แผนละ 1 ช่ัวโมง โดยกลุมทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวรรณคดีไทย เร่ืองขุนชาง
ขุนแผน โดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ และกลุมควบคุมใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนแบบปกติ
                        3.2.3 ระยะเวลาในการทดลอง เร่ิมทดลองวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2546 ดังตารางที่4
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาและรายละเอียดในการทดลองสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

แผนการจัด
การเรียนรูท่ี

กลุม เนื้อหา หมวก วันท่ี

- ควบคุม ทดสอบกอนเรียน - 18 ส.ค. 46
- ทดลอง ทดสอบกอนเรียน - 19 ส.ค. 46
1 ควบคุม การอานอยางมีวิจารณญาณ - 19 ส.ค. 46
1 ทดลอง การอานอยางมีวิจารณญาณ หมวกหกสี 20 ส.ค. 46
2 ควบคุม ขุนชางขุนแผนบนแผนฟลม - 20 ส.ค. 46
2 ทดลอง ขุนช างขุนแผนบนแผนฟลม  

(การฝกคิดแบบหมวกหกใบ)
หมวกหกสี 22 ส.ค. 46

3 ควบคุม การจับใจความสําคัญ (เนื้อเร่ือง
ลักษณะคําประพันธ โครงเรื่อง
แกนเรื่อง) การจับใจความสําคัญ
(เนื้อเร่ือง  ลักษณะคําประพันธ
โครงเรื่อง แกนเรื่อง)

- 26 ส.ค. 46

3 ทดลอง การจับใจความสําคัญ (เนื้อเร่ือง
ลักษณะคําประพันธ โครงเรื่อง
แกนเรื่อง) การจับใจความสําคัญ
(เนื้อเร่ือง  ลักษณะคําประพันธ
โครงเรื่อง แกนเรื่อง)

สีขาว  สีฟา 27 ส.ค. 46

4 ควบคุม การอานตีความ (จุดประสงคของ
ผูแตง น้ําเสียงของผูแตง)

- 27 ส.ค. 46

4 ทดลอง การอานตีความ (จุดประสงคของ
ผูแตง น้ําเสียงของผูแตง)

สีขาว  สีฟา
สีแดง  สีเขียว

29 ส.ค. 46

5 ควบคุม การอานตีความ (คําศัพท โวหาร
ภาพพจน)

- 1 ก.ย. 46
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ตารางที่ 4  (ตอ)

แผนการจัด
การเรียนรูท่ี

กลุม เนื้อหา หมวก วันท่ี

5 ทดลอง การอานตีความ (คําศัพท โวหาร
ภาพพจน)

สีฟา  สีขาว 2 ก.ย. 46

6 ควบคุม การอานวิเคราะห (ตัวละคร) - 2 ก.ย. 46
6 ทดลอง การอานวิเคราะห (ตัวละคร) สีขาว สีดํา สี

เหลือง สีแดง
สีฟา

3 ก.ย. 46

7 ควบคุม ก า ร อ า น วิ เ ค ร า ะ ห ( ฉ า ก  
บรรยากาศ)

- 3 ก.ย. 46

7 ทดลอง การอานวิเคราะห (ฉาก
บรรยากาศ)

สีขาว สีฟา สี
เขียว  สีแดง

5 ก.ย. 36

8 ควบคุม การแสดงความคิดเห็น
(พฤติกรรมตัวละคร)

- 8 ก.ย. 46

8 ทดลอง การแสดงความคิดเห็น
(พฤติกรรมตัวละคร)

สีขาว สีฟา สี
แดง  สีเขียว

9 ก.ย. 46

9 ควบคุม การแสดงความคิดเห็น (การตัด
สินใจของตัวละคร)

- 9 ก.ย. 46

9 ทดลอง การแสดงความคิดเห็น (การตัด
สินใจของตัวละคร)

สีขาว สีเขียว สี
แดง  สีฟา

10 ก.ย. 46

10 ควบคุม การประเมินคา (ขอคิด) - 10 ก.ย. 46
10 ทดลอง การประเมินคา (ขอคิด) สีขาว สีฟา สี

แดง สีดํา สี
เหลือง

12 ก.ย. 46

- ควบคุม ทดสอบหลังเรียน - 19 ส.ค. 46
- ทดลอง ทดสอบหลังเรียน - 19 ส.ค. 46
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                         3.2.4 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง คือ เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1: การอาน มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวน
การอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 โดยใชส่ือสําหรับสอน
อานอยางมีวิจารณญาณ คือ วรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา ฉบับของ
กรมศิลปากร พ.ศ. 2544 ซ่ึงกําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง วรรณคดีสําหรับจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงการอานอยางมีวิจารณญาณนั้นจะตอง
พิจารณาประเด็นตางๆ คือ การจับใจความสําคัญ การอานตีความ การวิเคราะห การแสดงความคิด
เห็น และการประเมินคา
                         3.2.5 หลังการทดลองนักเรียนทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุมทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัย
สรางขึ้น เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับทดสอบกอนเรียน
                         3.2.6 ผูวิจัยกําหนดผูตรวจใหคะแนน 2 คน คือ ผูวิจัย และ อาจารยศการวรรณ
บุญสรางสม อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนขจรเนติยุทธ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยผูวิจัย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแยกเปน 5 ประเด็น ดังนี้
                                  1. การจับใจความสําคัญ 5 คะแนน
                                 - การเลาเรื่องยอ
                                         เลาเรื่องยอไดถูกตองมีสาระสําคัญครบถวน และลําดับความได
                                  2. การตีความ 5 คะแนน
                                 - บอกวัตถุประสงคของกวี
                                         บอกวัตถุประสงคของกวีไดอยางถูกตอง
                                      - บอกน้ําเสียงของกวี

       บอกน้ําเสียงของกวีที่ปรากฏในคําประพันธไดอยางถูกตอง
                                  3. การวิเคราะห 10 คะแนน
                                 - วิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี
                                         บอกชื่อตัวละครที่ปรากฏไดอยางถูกตอง และบอกลักษณะนิสัยตัวละคร
โดยสามารถแยกเปนขอดีขอบกพรองได
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                                  4. การแสดงความคิดเห็น 10 คะแนน
                                      - แสดงความคิดเห็นตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของตัวละคร

      แสดงความคิดเห็นตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของตัวละครไดและมี      
เหตุผลประกอบที่เหมาะสม

                                  5. การประเมินคา 10 คะแนน
                                      - บอกคุณคาและขอคิดที่ไดจากเรื่อง

       ประเมินเรื่องที่อานไดวาดีหรือไม และสามารถบอกขอคิดที่ไดจากเรื่องได
อยางถูกตอง
                                     รวม  40  คะแนน
                                  เมื่อกําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแลว ผูวิจัยและผูรวมตรวจแบบทดสอบ
ไดทําความเขาใจในประเด็นการใหคะแนน และทําการตรวจแบบทดสอบ  เมื่อตรวจใหคะแนนแลว
จึงนํามาพิจารณารวมกัน
                        3.2.7 เก็บรวบรวมขอมูลผลจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาวรรณคดี
ไทยอยางมีวิจารณญาณ มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
                        3.2.8 นักเรียนกลุมทดลองทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน
ตามแนวคิดหมวกหกใบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
                       3.2.9 เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตาม
แนวคิดหมวกหกใบ

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลขอมูล
                     ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวธีิทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน และ
เพื่อสรุปผลการทดลอง ดังนี้
                      4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ โดยใชสถิติวิเคราะห
คาเฉลี่ย (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของวิธี
สอนทั้ง 2 วิธี ดวยสถิติ t-test แบบกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน
                      4.2 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบโดยใช
การคิดวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอแบบพรรณนา
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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

                  การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
                  ตอนที่   1      ผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 โดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ
                  ตอนที่ 2 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
โดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ

                   ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม

กลุมตัวอยาง N X S.D. t
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

25
25

18.48
16.46

3.28
3.40

1.77

α .01, df  48      t .01,48 = 2.68
                   ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 5 พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลองที่เรียนโดยวิธี
สอนตามแนวคิดหมวกหกใบ มีคาเฉลี่ย (X)  18.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.28 และ
คะแนนทดสอบกอนเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีคาเฉลี่ย (X)  16.46  และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.40 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนของนักเรียนทั้งสอง
กลุม พบวาผลสัมฤทธิก์ารอานวรรณคดไีทยอยางมวีจิารณญาณของนกัเรยีนกลุมทดลองทีเ่รียนโดยวิธี
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สอนตามแนวคิดหมวกหกใบ และกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

กลุมตัวอยาง N X S.D. t
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

25
25

25.22
21.84

3.40
4.05

3.19**

α .01, df  48 t .01,48 = 2.68 ** =  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                   ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 6 พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลองที่เรียนโดยวิธี
สอนตามแนวคิดหมวกหกใบ มีคาเฉลี่ย (X)  25.22 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.40 และ
คะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีคาเฉลี่ย (X)  21.84  และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนทั้งสอง
กลุมพบวานักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบและนักเรียนกลุมควบคุม
ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือนักเรียนกลุม
ทดลองทีเ่รียนโดยวธีิสอนตามแนวคดิหมวกหกใบมผีลสัมฤทธิก์ารอานวรรณคดไีทยอยางมวีจิารณญาณ
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ

ตอนที่ 2      ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวก
      หกใบ

                   ผลการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ จากนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 25 คน ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ที่
นักเรียนทุกคนตอบคําถามทุกขอ และมีความเขาใจขอคําถามและสามารถตอบคําถามตามที่ตองการ
ได มีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 7
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ตารางที่7    ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวก
หกใบ

ประเด็น ความคิดเห็นของนักเรียน
1. การจดักจิกรรมการเรยีนรู 1. นักเรียนไดเรียนรูการคิดวิเคราะห การใชเหตุผล

2. นักเรียนไมสับสนเวลาเรียน
3. นักเรียนแยกแยะความคิดตามหมวกแตละสีออก
4. นักเรียนไดใชความคิดและแสดงความคิดเห็นอยางเปนระบบ
5. นักเรียนไดเรียนแบบกิจกรรมกลุม

2. บรรยากาศในการเรียน 1. นักเรียนมีความคิดเห็นวาเปนการเรียนที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 
และนาสนใจ เนื่องจากเปนกิจกรรมกลุมที่ตองชวยกันตอบคําถาม
ตองใชทักษะทางการคิด และไดเปลี่ยนหมวกตลอดเวลา

2. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
3. นักเรียนไมเครียดเวลาเรียน
4. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดตลอดเวลา

3. ปญหา 1. บางครั้งลืมใสหมวกเวลาตอบคําถาม
2. บางครั้งจําไมไดวาหมวกแตละสีหมายถึงการคิดแบบใด

4. ขอเสนอแนะ 1. ควรทําหมวกใหดีกวานี้ คือ มีความแข็งแรงมากขึ้น
2. ควรทําหมวกแบบอื่น เชน หมวกพลาสติก
3. ควรมีการเลนเกมใหมาก

5. ประโยชนที่ไดรับ 1. เขาใจบทเรียนงายขึ้น
2. คิดเปน และมีความกระตือรือรน
3. ไดรูวาหมวกแตละใบคือความคิดแตละแบบ
4. จําบทเรียนไดงายข้ึน
5. รูจักการคิดวิเคราะห
6. ไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีคิดมากขึ้น และการคิดอยางเปนระบบ
7. ไดใชแนวคิดหลากหลายในการคิดตามหมวกแตละสี
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                 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 7 จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ พบวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบทํา
ใหนักเรียนไดเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม รูจักการคิดวิเคราะห การใชเหตุผล สามารถแยกแยะความคดิ
ได และแสดงความคดิเหน็อยางเปนระบบ ชวยใหไมสับสนเวลาเรยีน บรรยากาศในการเรยีนสนกุสนาน
เพลิดเพลนิ นาสนใจ เนือ่งจากเปนกจิกรรมกลุมทีต่องชวยกนัตอบคําถาม ตองใชทักษะการคิด และได
เปลี่ยนหมวกตลอดเวลา ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ไมเครียดเวลาเรียน อีกทั้ง
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดตลอดเวลา ปญหาที่พบในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวก
หกใบ คือ นักเรียนลืมใสหมวกเวลาตอบคําถาม และบางครั้งจําไมไดวาหมวกแตละสีหมายถึงการ
คิดแบบใด นักเรียนคิดวาประโยชนที่ไดรับ คือ การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบทําให
เขาใจ และจําบทเรียนงายขึ้น ไดเรียนรูวาหมวกแตละใบคือความคิดแตละแบบ ทําใหเรียนรูเกี่ยวกับ
วิธีคิดมากขึ้น คิดเปน คิดอยางเปนระบบ รูจักการคิดวิเคราะห ไดใชแนวคิดหลากหลายในการคิด
ตามหมวกแตละสี และมีความกระตือรือรนมากขึ้น โดยภาพรวมแลวนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอ
วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
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บทท่ี 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

                   การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ ประชากรที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสหวิทยาเขตเทพนคร นครปฐม จํานวน 9 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งส้ิน
1,046 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา
จํานวน 50 คนไดจากการสุมโดยใชหลักการของความนาจะเปน (Probability Sampling) แบบหลาย
ขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling ) ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีสอน 2 วิธี คือ วิธีสอนตามแนว
คิดหมวกหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมี
วิจารณญาณ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
                  เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดี
ไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย
เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมี
วิจารณญาณ  ซ่ึงใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบ  อัตนัย จํานวน 7 ขอ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ เปนแบบพรรณนา
ความ จํานวน 5 ขอ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) รูปแบบ
การวิจัยเปนแบบกลุมควบคุมมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (non equivalent control group
design)
                  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ วิเคราะหโดยใชสถิติ คือคา
เฉล่ีย (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของวิธีสอนทั้ง 2
วิธี ดวย t-test แบบกลุมตัวอยาง 2 กลุมอิสระตอกัน และวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
                  การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ สรุป
ผลการวิจัยได ดังนี้
                  1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ และกลุม
ควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์
การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ กลาวคือ วิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบทําใหนักเรียนอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณไดดีกวาวิธีสอนแบบปกติ
                  2. ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวก
หกใบ พบวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบทําใหนักเรียนไดเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม      
รูจักการคิดวิเคราะห การใชเหตุผล สามารถแยกแยะความคิดได และแสดงความคิดเห็นอยางเปน
ระบบ ชวยใหไมสับสนเวลาเรยีน บรรยากาศในการเรยีนสนกุสนานเพลดิเพลิน นาสนใจ เนือ่งจาก
เปนกิจกรรมกลุมที่ตองชวยกันตอบคําถาม ตองใชทักษะการคิด และไดเปลี่ยนหมวกตลอดเวลา
ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ไมเครียดเวลาเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดตลอดเวลา ทําใหเขาใจ และจําบทเรียนงายขึ้น เรียนรูเกี่ยวกับวิธีคิดมากขึ้น คิดเปน
และคิดอยางเปนระบบ รูจักการคิดวิเคราะห ไดใชแนวคิดหลากหลายในการคิดตามหมวกแตละสี
และมคีวามกระตอืรือรนมากขึน้ ปญหาทีพ่บในการจดัการเรยีนรูตามแนวคดิหมวกหกใบ คอื นกัเรียน
ลืมใสหมวกเวลาตอบคําถาม และบางครั้งจําไมไดวาหมวกแตละสีหมายถึงการคิดแบบใด นักเรียน
ไดเสนอแนะใหทําหมวกในแบบอื่น และมีการเลนเกมใหมากขึ้น สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี
ตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ

อภิปรายผลการวิจัย
                  จากการวิจัยเ ร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมี           
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอน
แบบปกติ ผลการวิจัยเปนไปตามตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
                  1. จากผลการวิจัยที่พบวาผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของ         
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบทําใหผลสัมฤทธิ์การ
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อานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เหตุผลดังตอไปนี้
                       1.1 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนได
ฝกคิดอยางเปนระบบและคิดอยางหลากหลาย ฝกคิดไดหลายดาน ทําใหผูเรียนมีอิสระในการคิด ไม
เปนการตีกรอบความคิดของผูเรียน เห็นไดจากการใชสีของหมวกเปนสัญลักษณแทนการคิดแตละ
แบบ ไดแก หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟา ทําให
สามารถคิดพิจารณาเรื่องแตละเรื่องไดถึง 6 ดาน ดังที่ เดอ โบโน (De Bono 2000: 22) กลาววา
มนุษยคิดไดหลายแบบและมีความสามารถที่จะเลือกวิธีคิดแบบใดก็ได ยิ่งรูจักวิธีคิดแบบตางๆ มาก
ขึ้นเทาใดก็ยิ่งเปนนายความคิดของตนมากขึ้นเทานั้น สามารถเลือกไดวาในสถานการณใดควรใช
ความคิดแบบใด มีลําดับกอนหลังอยางไร ไมผูกติดกับความคิดใดความคิดหนึ่งอยางงมงายหรือขาด
สติ ซ่ึงสอดคลองกับสุนันทา สายวงศ (2544 : 81) ที่กลาววา กระบวนการคิดจะชวยพัฒนาการคิด
ของผูเรียนไดเพราะในแตละกระบวนการจะมีขั้นตอนของการคิดตามลําดับโดยใชเหตุผลในการ
พิจารณา จะไดไมหลงเชื่ออะไรงายๆ หรืองมงายคลอยตามคําโฆษณา โดยไมมีเหตุผล ซ่ึงการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบนั้นแตกตางจากการจัดการเรียนรูแบบปกติที่ครูผูสอนเปนผูปอน      
ขอมูลใหนักเรียนเปนสวนใหญเปนการตีกรอบความคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสที่จะ
ฝกคิดอยางมีอิสระเทาที่ควร นักเรียนจึงคิดไดเพียงมุมเดียวคือคิดตามที่ครูผูสอนชี้นําเทานั้น จึงทํา
ใหบางครั้งนักเรียนไมสามารถจะหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนไดดีเพียงพอ
                       1.2 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ เปนการจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง เนนการจัดกิจกรรมกลุม ซ่ึงฝกใหนักเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
ซ่ึงกันและกัน ไดรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลาย และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูอ่ืน รูจักการปรับตัว ดังที่ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540 :53)   กลาววา การที่ผูเรียนไดมี
บทบาทตางๆ จะชวยใหผูเ รียนเกิดความพรอม มีความกระตือรือรนที่จะเรียนและเรียนอยางมี
ชีวิตชีวา โดยยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ และจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
จากกลุมใหมาก เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม จําเปนตองอาศัยอยูรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความรู
ความเขาใจ และเรียนรูที่จะปรับตัวใหสามารถอยูและทํางานกับผูอ่ืนไดดี สอดคลองกับคํากลาวของ
รูธ (Ruth 1985 : 50-53, อางถึงใน ประยุทธ ไทยธานี 2541 : 43) ที่วา การจัด กิจกรรมกลุมโดยให
สมาชิกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสมาชิกจะไดเรียนรูจากเพื่อนไดแลกเปลี่ยนประสบการณ     
แนวคิด และวิธีแกปญหาตางๆ มีการถายทอดความรูใหกันและกัน และใหความชวยเหลือ ตลอดทั้ง
สมาชิกตางรวมมือกันทํากิจกรรม และสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความรูสึก
สนุกสนานในการทํากิจกรรมรวมกัน และสุนันทา สายวงศ (2544 :79) กลาวไวสอดคลองกันวา
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การสอนโดยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู และการอภิปรายกลุมเพื่อ
แลกเปลีย่นความรูอยางเปนระบบ เปนการคดิทีม่ทีศิทาง ซ่ึงตรงกบัที ่ Thorndike (อางถงึใน กมลรัตน
หลาสุวงศ 2528 : 182) ไดกลาวถึงกฎการเรียนรูจากทฤษฎีเชื่อมโยงขอหนึ่งวา กฎแหงการฝกฝน
เมื่อตองการใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตองใหผูเรียน เขาใจในบทเรียน และหมั่นฝกฝนหรือนําส่ิงที่
รูนั้นมาใชบอยๆ จะทําใหการเรียนรูนาน และคงทนถาวร แตการจัดการเรียนรูแบบปกตินั้นมีความ
แตกตางในดานกิจกรรมคอนขางชัดเจน คือ กิจกรรมไมมีความหลากหลายเทากับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดหมวกหกใบ อีกทั้งความนาสนใจของกิจกรรมก็นอยกวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
หมวกหกใบที่เนนการฝกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุมเปนหลัก
                       1.3 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ เปนการจัดการเรียนรูที่ฝกให นักเรียน
คิดเปน และฝกใหคิดเปนลําดับขั้น การใหผูเรียนสวมหมวกสีตางๆ ทั้งหกสี อันไดแก หมวกสีขาว
หมวกสีแดง หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา หมวกสีเขียว และหมวกสีฟา  จะเปนการฝกผูเรียนใหคิด
อยางมีวิจารณญาณ คือ คิดวิเคราะห วิจารณใครครวญหาเหตุผล และประเมินคาได  และเมื่อผูเรียน
เกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณแลวก็จะนําไปสูการอานอยางมีวิจารณญาณไดจึงทําให         
ผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญ   ตีความ วิเคราะห วิจารณ และประเมินคาเรื่องที่อานได ดังคํากลาว
ของ ธิดา โมสิกรัตน และนภาลัย สุวรรณธาดา (2526 : 567) วา การอานอยางมีวิจารณญาณเปน
การอานที่ผูอานจะตองใชความคิดวิเคราะห ใครครวญ และประเมินคาไดวาขอความ หรือเร่ืองที่
อานนั้นสิ่งใดเปนใจความสําคัญ ส่ิงใดเปนใจความประกอบ และสามารถแยกขอเท็จจริงออกจาก
ความคิดเห็นของผูเขียนเสนอแกผูอานรวมทั้งประเมินไดวาผูเขียนสื่อสารไดตามตองการหรือไม ซ่ึง
สอดคลองกับคํากลาวของ ฮาฟเนอร (Hafner 1997 : 78) ที่วา การอานอยางมีวิจารณญาณเปน
กระบวนการที่ซับซอนซ่ึงมีจุดมุงหมายที่จะแสวงหาความเปนจริง หรือความถูกตอง จากสิ่งที่เขียน
โดยอาศัยการตีความ การวิเคราะห และการลงความเห็นที่ถูกตองจากความเห็นที่แตกตางกัน

การที่นักเรียนจะประสบความสําเร็จในการอานอยางมีวิจารณญาณไดนั้นนักเรียน
จะตองคิดอยางมีวิจารณญาณไดกอน เพราะถานักเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณไดก็จะสามารถอาน
อยางมีวิจารณญาณได ดังที่ เดอร (Durr 1977 : 161 ) กลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณ คือการคิด
อยางมีวิจารณญาณนั่นเอง  จะตางกันเพียงการอานตองมีส่ิงตีพิมพเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรีรัตน ไชยสุริยา (2543) เร่ืองความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการ
วิจัยพบวาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสัมพันธกับความสามารถในการอาน
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อยางมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เพราะนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณสูงสามารถใชความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมาชวยสงเสริมในการอาน
อยางมีวิจารณญาณ วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบเปนวิธีสอนใหนักเรียนคิดไดอยางมีวิจารณญาณ
ซ่ึงเปนพื้นฐานในการอานอยางมีวิจารณญาณ ดังเชนงานวิจัยของ ประภาศรี รอดสมจิตร (2542)
เร่ืองการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแนวคิดหมวกคิดหกใบของ เดอ โบโน ผลการวิจัย พบวา ความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา สายวงศ (2544) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และการสอนแบบซินดิเคท ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชา
สังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา   
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบซินดิเคท และนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ
ซินดิเคท ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้ก็เปนเครื่องยืนยันไดวาถานักเรียนฝกคิดไดอยางมีวิจารณญาณแลว
นักเรียนจะสามารถอานไดอยางมีวิจารณญาณดวย เห็นไดจากเมื่อนักเรียนศึกษาวรรณคดีเรื่อง
ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา แลวมีการฝกคิดตามแนวคิดหมวกหกใบทําใหนักเรียนคิดได
อยางมรีะบบ และคดิไดอยางอสิระจงึสามารถคดิไดอยางมวีจิารณญาณ และการคดิอยางมวีจิารณญาณ
ก็สงผลตอการอานของนักเรียนทําใหนักเรียนสามารถอานวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน
ขุนชางถวายฎีกาอยางมีวิจารณญาณไดในที่สุด
                       1.4  การใชวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา เปนสื่อในการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบนั้นเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เพราะเนื้อหาของวรรณคดีไทยเรื่อง
ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา นั้นเปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน และอยูในความสนใจของ
นักเรียน และเมื่องานวิจัยนี้ไดนําวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา มาให
นักเรียนไดศึกษา ก็พบวา นักเรียนใหความสนใจมากพอสมควร เพราะเปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน
เชน เร่ืองความรัก ทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงตัวละครในเรื่องไดงาย สามารถคิดวิเคราะห วิจารณ
พฤติกรรมของตัวละครไดไมยาก โดยการคิดแตละครั้งนักเรียนจะเชื่อมโยงกับประสบการณของตน
เอง ทําใหนักเรียนเห็นวาวรรณคดีไมยากอยางที่คิด ดังนั้นวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน
ขุนชางถวายฎีกานั้นสามารถนาํมาใหนกัเรยีนฝกคดิและแสดงความคดิเหน็ไดอยางเตม็ที ่ ดงัทีเ่บญจมาศ
พลอินทร (2526 : 17) กลาววา “เร่ืองขุนชางขุนแผน เปนเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญที่ใกลเคียง
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ความเปนจรงิมากทีสุ่ด เราพบวา พฤตกิรรมของตวัละครนัน้สามารถนาํมาวเิคราะห วจิารณไดหลาย
แงมุม” ดังนั้นการนําวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา มาเปนสื่อในการจัด
การเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบจะทําใหนักเรียนไดฝกคิดอยางมีวิจารณญาณและนําไปสูความ
สามารถทางการอานอยางมีวิจารณญาณไดในที่สุด
                  2. ผูวิจัยไดใชส่ือการเรียนรูหลากหลาย เชน เกม แถบประโยค ขาวสถานการณปจจุบันที่
อยูในความสนใจของนักเรียน รูปภาพ วีดิทัศนภาพยนตรเร่ืองขุนแผน และหมวกหกใบที่นักเรียนแต
ละคนจะไดรับเพื่อใชสวมรวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดหมวกหกใบ ซ่ึงการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบนี้จะชวยกระตุนใหนักเรียนมีความ
ตื่นตัวในการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการตื่นตัวของ Fiske และ Maddi ที่ พรรณี ช. เจนจิต
(2528 : 261-262) ไดกลาวไววา ส่ิงเราที่มีความหมาย มีความแปลกใหมจะกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความตื่นตัวในบทเรียน การเปลี่ยนอิริยาบถและพฤติกรรมของนักเรียนจะชวยปรับระดับการตื่นตัว
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และบทเรียนที่มีความยากงายพอเหมาะจะชวยใหการตื่นตัวอยูในระดับ
ปานกลางจะชวยใหเกดิการเรยีนรูดทีีสุ่ด นอกจากนีผู้วจิยัไดสงเสรมิใหนกัเรยีนไดแสดงความคดิเห็น
อยางอิสระตามแนวคิดหมวกหกใบ มีการทํากิจกรรมกลุม เชน การอภิปราย การระดมความคิด
เปนตน ส่ิงเหลานี้ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน และมีความกระตือรือรนในการรวม
กจิกรรม ทาํใหบรรยากาศในการเรยีนวรรณคดไีทย เร่ืองขนุชางขนุแผน ตอน ขนุชางถวายฎกีาสนกุสนาน
เพลิดเพลิน ไมนาเบื่อ และไมตึงเครียด สวนปญหาที่พบในการจัดการเรียนรู โดยวธีิสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ คือ นักเรียนลืมใสหมวกเวลาตอบคําถาม และ บางครั้งนักเรียนสับสนในการใชหมวก
ทั้งหกใบ ซ่ึงอาจเกิดจากความไมเคยชินของนักเรียนกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ
เพราะการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบถือวาเปนสิ่งใหมสําหรับนักเรียนตองใหเวลาใน
การปรับตัว อีกทั้งจํานวนหมวกที่ใชในการจัดการเรียนรูมีถึง 6 ใบ และหมวกแตละใบก็มีความ
หมายตางกัน จึงทําใหนักเรียนสับสนไดงาย ผูวิจัยไดแกปญหาโดยหมั่นทบทวนความหมายของ
หมวกแตละใบรวมทั้งวิธีการใชหมวกทั้งหกใบและคอยเตือนใหใสหมวกทุกครั้งที่ตอบคาํถามเพือ่
ใหนกัเรยีนเกดิความเคยชนิ และสามารถใชหมวกทัง้หกใบไดอยางถูกตองคลองแคลว การจัดการเรียน
รูตามแนวคิดหมวกหกใบนั้นแตกตางกับการจัดการเรียนรูแบบปกติตรงสื่อการเรียนรู เนื่องจากการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบมีการใชส่ือที่หลากหลาย แตการจัดการเรียนรูแบบปกติส่ือที่
ใชสวนใหญจะเปนใบความรู หรือแถบคําประพันธ ไมมีความหลากหลาย ทําใหนักเรียนเบื่อหนาย
ไดงายไมสนุกกับการเรียนหรือการรวมกิจกรรมตางๆเทาที่ควร บรรยากาศในการเรียนก็คอนขาง
เงียบไมคอยมีปฏิกิริยาตอบสนองจากนักเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็มีนอยเชนกัน เนื่องจาก
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นักเรียนขาดความกระตือรือรนในการเรียน หรือการแสวงหาความรูใหมๆ ทําใหการจัดการเรียนรู
แบบปกติไมประสบผลสําเร็จเทาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ

ขอเสนอแนะ
                  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู และในการทําวิจัยคร้ังตอไป
ดังนี้
                  ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู
                  1. ครูผูสอนควรมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวคิดหมวกหกใบ การจัดทําแผนการ
เรียนรูนั้นการคัดเลือกเนื้อหา และสื่อที่ใชตองเลือกใหเหมาะสมกับเวลา อายุ และความสามารถของ
นักเรียน
                  2. ในระยะแรกผูเรียนอาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับวิธีใชหมวกหกใบ ครูผูสอนควร       
เอาใจใสดูแล และใหนักเรียนฝกใชอยางสม่ําเสมอ นักเรียนก็จะคุนเคยและใชไดอยางถูกตอง
                 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
                  1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ โดยใชวิธีสอน
ตามแนวคิดหมวกหกใบกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น
                  2. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยใชวิธีสอนตาม
แนวคิดหมวกหกใบ ที่ใชส่ือการอานประเภทอื่น เชน ขาว เร่ืองสั้น หรือนวนิยาย
                  3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ โดยใชวิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกัน เชน เกง ปานกลาง ออน
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ภาคผนวก ก
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ

แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน โดยวิธีสอนแบบปกติ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบหมวกคิดหกใบ
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แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย
เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา ของกลุมทดลอง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 (กลุมทดลอง)

เร่ือง การอานอยางมีวิจารณญาณและแนวคิดหมวกหกใบ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะการอานขั้นสูงที่ผูอานตองสามารถจับใจความสําคัญ

วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิด และประเมินคาได การอานอยางมีวิจารณญาณจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตในสภาพสังคมยุคขอมูลขาวสาร

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆไดอยางมีวิจารณญาณ

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนเขาใจความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ ขั้นตอนการอานอยางมี

วิจารณญาณและความหมายของหมวกหกใบ

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณได
4.2 นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณได
4.3 นักเรียนสามารถบอกความหมายของหมวกหกใบได

5. เนื้อหาสาระ
การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การอานอยางพินิจพิเคราะห เปนการอานที่ผูอาน

สามารถแปลความ จับใจความสําคัญ ตีความ วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และ
ประเมินคาเรื่องที่อานได หรือ การอานที่ใชปญญาที่สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง หรือ
กลาวโดยรวบรัดไดวา เปนการอานอยางระมัดระวังตรวจตราหาเหตุผลที่นอกจากจะใหเกิด
ปญญาในที่สุด การอานแลวคิดหาเหตุผลเพื่อใหเกิดความเขาใจดวยการพินิจพิจารณาดังกลาวนี้
อาจทําไดแมแตในระดับแรกๆ ไปจนถึงระดับลึกซึ้งสูงสุด จนมีบางคนกลาววาการอานอยาง
ใชวิจารณญาณ เปนการอานระดับพื้นฐานที่สําคัญจนถึงระดับยอดของการอานทั้งปวง
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ขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ
1. อานเรื่องทั้งหมด
2. ทําความเขาใจเรื่องที่อาน
3. จับใจความสําคัญ
4. ตีความเรื่องที่อาน
5. วิเคราะหแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
6. แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อาน
7. ประเมินคาเรื่องที่อาน

หลักการอานอยางใชวิจารณญาณ
1. พิจารณาความถูกตองของภาษาที่อาน เชน ดานความหมาย การวางตําแหนงคํา

การเวนวรรคตอน ความผิดพลาดดังกลาวจะทําใหส่ือความหมายเสียไป
2. พิจารณาความตอเนื่องของประโยความีเหตุผลรับกันดีหรือไม โดยอาศัย

ความรูดานตรรกวิทยาเขาชวย ความจากประโยคจะตองไมขัดแยงกัน หรือเรียงลําดับสับสน
วุนวายจนอานไมรูเร่ืองหรืออานเสียเวลาเปลา

3. พิจารณาดูความตอเนื่องของเรื่องราวระหวางเรื่องที่เปนแกนหลัก หรือแกนนํา
กับแกนรอง และสวนประกอบอื่นๆ กลมกลืนกันดีหรือเปลา

4. รูจักแยกแยะขอเท็จจริงออกจากเรื่องการแสดงความรูสึกและขอคิดเห็นของ   
ผูแตง เพื่อจะไดนํามาพิจารณาภายหลังไดถูกตองใกลเคียงความเปนจริงยิ่งขึ้น

5. พิจารณาความรูเนื้อหาตัวอยางที่ไดวามีสวนสัมพันธกันอยางเหมาะสมหรือไม
เพียงใด เปนความรูความคิดตัวอยางที่แปลกใหมหรืออางอิงมาจากไหน นาสนใจเพียงใด จาก
นั้นควรทําการประเมินผลโดยทั่วไปวาผลจากการอานจะทําใหเกิดความรู ความคิดมากเพียงใด
โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดสรรคที่ผูอานประสงคหรือปรารถนาจะไดจากการอานนั้นๆอยู
เสมอ

หมวกหกใบ หมายถึง การคิดอยางเปนระบบในการพิจารณาสถานการณ หรือปญหาที่เกิด
ขึ้น โดยใชสีหมวกเปนสัญลักษณของการคิดแบบตางๆ ดังนี้

หมวกสีขาว หมายถึง ขอเท็จจริง  ขอมูล
หมวกสีแดง หมายถึง ความรูสึก  อารมณ
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หมวกสีเหลือง หมายถึง ขอดี  จุดเดน
หมวกสีดํา หมายถึง ขอเสีย จุดดอย
หมวกสีเขียว หมายถึง ความแปลกใหม ความคิดสรางสรรค
หมวกสีฟา หมายถึง การสรุป  การควบคุมการคิด

หนังสืออางอิง
สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน.หลักนักอาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมดิคัลมีเดีย,

2531.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นเตรียม
- นักเรียนอานหัวขอขาวสถานการณปจจุบันที่ครูนํามาติดบนกระดาน
- นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงหัวขอขาว ตามประเด็นตอไปนี้

• นักเรียนเขาใจหัวขอขาววาอยางไร
• นักเรียนรูสึกอยางไร
• นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร
• นักเรียนเชื่อหัวขอขาวนั้นหรือไม

              - นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงการอานอยางมีวิจารณญาณ และขั้นตอนการอานอยางมี
วิจารณญาณ ตามประเด็นตอไปนี้

• ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ
• ขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ

              -      ครูใชคําถามนําเพื่อเขาสูหัวขอความสําคัญของการคิด คือ นักเรียนคิดวาสมองคนเรามี
ไวทําอะไร

ขั้นนํา
1. นักเรียนเลนเกมจับผิดภาพเหมือน (Photo Hunt) โดยครูนํารูปภาพติดบนกระดานดํา

นักเรียนชวยกันหาวาแตละรูปภาพมีจุดใดที่เหมือนกัน
2. เมื่อนักเรียนหาไดวาจุดที่เหมือนกัน คือ หมวก ครูขออาสาสมัคร 6 คน ออกมาสวม

หมวก 6 สี หนาชั้น
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ขั้นชี้แจงรายละเอียด
นักเรียนฟงครูอธิบายความหมายของหมวกแตละสี
ขั้นสาธิต
1. ครูขอนักเรียนอาสาสมัคร 1 คน มายืนหนาชั้นเรียน
2.  นักเรียนอาสาสมัครสาธิตการใชหมวกแตละใบใหสัมพันธกับความคิดแตละแบบ โดย

ครูใชคําถามนํา คือ หากนักเรียนคิดถึงขอดี จุดเดน แสดงวานักเรียนกําลังสวมหมวกสี……………
นักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบเพื่อที่อาสาสมัครจะไดสวมหมวกสีที่ตรงกับความคิดนั้น ครูถามคําถาม
ลักษณะเดียวกันจนครบจํานวนหมวกทั้งหกสี

ขั้นฝกปฏิบัติ
1. นักเรียนอานหัวขอขาวที่ครูนํามาติดบนกระดานดําอีกครั้ง
2. นักเรียนตอบคําถามครูที่ใหคิดแบบหมวกหกใบ
ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
1. นักเรียนทบทวนการใชหมวกหกใบ เพื่อปองกันความสับสน
2. นักเรียนฟงครูเลาเรื่องคนไขริมหนาตาง และตอบคําถามโดยคิดแบบหมวกหกใบ
ขั้นสรุป
1. นักเรียนรวมกันสรุปความหมายของหมวกหกใบที่สัมพันธกับความคิดหกแบบ
2. นักเรียนรับใบงาน เร่ือง หมวกหกใบ จากครู เพื่อทําเปนการบาน

7. สื่อการเรียนรู
  7.1 รูปภาพ

7.2 หมวกหกใบ
7.3 หัวขอขาวสถานการณปจจุบัน
7.4 เร่ือง คนไขริมหนาตาง
7.5 ใบงานเรื่องหมวกหกใบ

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.2 ประเมินจากการตอบคําถาม
8.3 ประเมินจากใบงาน
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9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนหาขาวที่ตนสนใจ และออกมานําเสนอหนาชั้น โดยใชกระบวนการคิดแบบหมวก

หกใบ

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………ผูสอน
                (     )
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ใบงาน เรื่อง หมวกหกใบ

จงบอกความหมายของหมวกทั้งหกใบ

1. หมวกสี…………….หมายถึง…………………………………………

2. หมวกสี…………….หมายถึง…………………………………………

3. หมวกสี…………….หมายถึง…………………………………………

4. หมวกสี……………..หมายถึง…………………………………………

5. หมวกสี………………หมายถึง………………………………………

6. หมวกสี……………….หมายถึง……………………………………….
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เรื่อง คนไขริมหนาตาง
ชายสองคนกําลังปวยหนักดวยกันทั้งคู และถูกจัดใหอยูในหองคนไขเดียวกัน ชายคนหนึ่ง

ไดรับอนุญาตใหลุกนั่งบนเตียงเปนเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกบายเพื่อชวยใหของเสียไหลออกจากปอดได
สะดวกขึ้น เตียงของผูปวยคนนี้ตั้งอยูขางหนาตางบานเดียวของหองนั้น สวนชายท่ีอยูอีกมุมหนึ่ง
ตองนอนจมอยูบนเตียงตลอดเวลา เขาทั้งสองมักมีเรื่องราวพูดคุย แลกเปลี่ยนกันเสมอ ทุกๆบาย เมื่อ
ชายขางหนาตางลุกขึ้น เขาก็จะเลาใหเพื่อนรวมหองฟงถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เขามองเห็นผานหนาตาง
บานนั้น ขณะที่ผูฟงก็รูสึกมีความสุขกับหวงเวลาหนึ่งชั่วโมงดังกลาว เพราะไมเพียงทําใหโลกของ
เขากวางขึ้น หากยังชวยใหเขารูสึกมีชีวิตชีวากับกิจกรรมและสีสันของโลกขางนอกนั้นอีกดวย

คร้ังหนึ่ง เขาไดฟงการพรรณนาถึงสวนสาธารณะแหงหนึ่งที่มีเปดและหานเริงเลนน้ํากันอยู
ในทะเลสาป ขณะเด็กๆสนุกสนานกับการละเลนบนเรือ หนุมสาวเดินเกี่ยวกอยพลอดรักอยู
ทามกลางมวลดอกไมหลากสีและสายรุง โดยมีตนไมชราสูงใหญเพิ่มความสวยงามใหกับสวนอีกทั้ง
ยังพลอยเห็นภาพทิวทัศนของเมืองที่ตัดกับเสนขอบฟาโพนไกล เนื่องจากผูอยูใกลหนาตางได
บรรยายทุกสิ่งอยางละเอียดละออถี่ถวน ชายอีกมุมหนึ่งจึงจินตนาการตามไปไดอยางรื่นรมย ในบาย
ที่อากาศสบายๆวันหนึ่ง ชายคนนั้นไดเลาวามีขบวนพาเหรดกําลังเดินผานไป แมชายอีกคนไมไดยิน
เสียงดนตรีจากวงดุริยางคก็ตาม เขาก็สามารถสัมผัสมันไดดวยใจจากถอยบรรยายของเพื่อนรวมหอง
ขางหนาตางเปนอยางดี

เวลาเคลื่อนคลอยจากวันเปนหลายสัปดาห เชาวันหนึ่งพยาบาลประจําเวรไดเขามาปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติของเธอเพื่อดูแลทําความสะอาดรางกายใหชายทั้งสอง เธอไดพบวาคนไขใกลหนา
ตางไดส้ินลมไปแลว เขาจากไปอยางสงบในขณะกําลังหลับ นํามาซึ่งความเศราโศกเสียใจแกเธอ
อยางมาก จากนั้นเธอไดเรียกผูชวยใหนําศพออกไปจากหอง เมื่อเวลาผานไปพอสมควร ชายท่ีอยูอีก
มุมหนึ่งของหองจึงขออนุญาตยายไปพักเตียงใกลหนาตางพยาบาลยินดีจัดการใหตามความประสงค
ของเขา และเมื่อทุกอยางเรียบรอยเธอก็ขอตัวออกไปจากหอง ปลอยเขาไวเพียงลําพัง แลวเขาก็คอยๆ
ยันตนเองเปนครั้งแรก แนหละเขาควรจะมีความสุขที่มีโอกาสสัมผัสมันดวยตนเอง เขาชะเงอคอ
อยางชาๆ เพื่อมองออกไปนอกหนาตาง แตแลวภาพที่เขาพบกลับเปนเพียงกําแพงโลงๆ ชายผูนี้จึง
สอบถามพยาบาลในเวลาตอมา อะไรกันเลาที่ทําใหเพื่อนผูจากไปของเขาเที่ยวไดพรรณนาเปนคุง
เปนแควถึงส่ิงตางๆที่อยูนอกหนาตางบานนี้ใหเขาฟง พยาบาลคนเดิมแจงใหเขาทราบวา แทจริงแลว
ชายคนนั้นตาบอดเขาไมสามารถมองเห็นอะไรไดเลย แมแตกําแพง “บางทีเขาอาจอยากใหกําลังใจ
คุณก็ได”
ทีม่า  : นวพนัธ  ปยะวรรณกร และสปุราณ ีวชัระมงคล,เร่ืองดีๆ มไีวแบงปน(กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ
ดอกหญากรุป,2545), 97-99.
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แบบประเมินใบงานเรื่องหมวกหกใบ

วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินใบงานเรื่องหมวกหกใบเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียนตาม

ความเปนจริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล ความถูกตอง
(6 คะแนน)

ความสวยงาม
(4 คะแนน)

รวม
(10 คะแนน)
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 (กลุมทดลอง)

เร่ือง การฝกคิดแบบหมวกหกใบ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การคิด เปนทักษะพื้นฐานของมนุษยที่มีความสําคัญ และมีประโยชนตอการอาน เพราะการ

อานตองอาศัยการคิดควบคูกันไป  การคิดตามแนวคิดหมวกหกใบเปนกระบวนการฝกคิดอยาง
เปนระบบ และฝกคิดหลากหลายรูปแบบ เมื่อนําการคิดตามแนวคิดหมวกหกใบใปใชในการ
อานก็จะทําใหสามารถอานไดอยางมีวิจารณญาณ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนใชกระบวนการคิดวิเคราะห ในการตัดสินใจแกปญหา และนําไปใชในชีวิต

ประจําวัน

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถนํากระบวนการคิดแบบหมวกหกใบไปใชกับการศึกษาวรรณคดีไทยได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกแนวคิดแบบหมวกหกใบได
4.2 นักเรียนสามารถบอกความหมายของหมวกทั้งหกใบได
4.3 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากภาพยนตรเร่ือง ขุนแผน โดยใชกระบวนการคิดแบบ

หมวกหกใบได

5. เนื้อหาสาระ
เนื้อเร่ืองยอ ภาพยนตร ขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

หลังจากที่จมื่นไวยชนะความขุนชางก็กลับมาอยูบานกับภรรยาทั้งสองคนจะขาดก็
แตแมวันทองที่ตองไปอยูกับขุนชาง เมื่อนึกถึงตอนที่ขุนชางแพดําน้ํา ก็ยังแคนใจไมหาย เพราะ
ถานางวันทองไมขอชีวิตขุนชางไว ขุนชางก็คงโดนประหารชีวิตไปแลว ตัวของจมื่นไวยเองก็
อยากจะรับนางวันทองกลับมาอยูดวยเพื่อที่จะไดอยูกับขุนแผน ดังนั้นจมื่นไวยจึงลอบขึ้นเรือน
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ขุนชางออนวอนใหนางวันทองกลับมาอยูที่บานของตน โดยหวังจะใหคืนดีกับขุนแผน ขุนชาง
เมื่อทราบวาจมื่นไวยมาลักนางวันทองไปก็ขัดเคืองมากจึงไปดักทางเสด็จลอยคอชูฎีกาถวายทํา
ใหพระพันวษากริ้ว และตรัสใหเฆี่ยนขุนชาง 30 ที แตโปรดใหรับฟองแลวทรงตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดโทษเจาหนาที่รักษาพระองคซ่ึงประมาทปลอยใหมีผูลวงล้ําเขามาในวงลอม มี
โทษ 7 สถานและประหารชีวิตสืบมาตั้งแตนั้น ฝายขุนแผนทราบวานางวันทองมาอยูที่บานจ
มื่นไวยก็มาหา เพื่อปรับความเขาใจกับนางวันทอง นางวันทองเองเกรงจะมีความผิดที่ถูกคน
นั้นลักไปคนนี้ลักมา จึงไมยอมปรองดองกับขุนแผน คร้ันพอรุงเชา พระพันวษาโปรดใหไต
สวนคดีตามฎีกาของขุนชาง แลวโปรดใหนางวันทองซึ่งเปนคนกลางตัดสินใจวาจะเลือกอยูกับ
ขุนชางหรือขุนแผน หรือจะอยูกับลูก แตดวยนางวันทองชะตาถึงฆาต ทําใหนางวันทองทูล
ตอบไปเปนกลางวา ตามแตจะโปรดตดัสนิเพราะนางเองกไ็มทราบวาจะอยูกบัผูใด พระพนัวษา
เขาพระทัยวานางวันทองคิดจะครองทั้งสองชายจึงกริ้วเปนอยางมากและตรัสบริภาษแลวรับสั่ง
ใหนํานางวันทองไปประหารชีวิต แลวจึงเสด็จกลับ

แนวคิดหมวกหกใบ หมายถึง การคิดอยางเปนระบบในการพิจารณาสถานการณ
หรือปญหาที่เกิดขึ้น โดยใชสีหมวกเปนสัญลักษณของการคิดแบบตางๆ ความหมายของหมวก
แตละสี มีดังนี้

หมวกสีขาว หมายถึง ขอเท็จจริง  ขอมูล
หมวกสีแดง หมายถึง ความรูสึก  อารมณ
หมวกสีเหลือง หมายถึง ขอดี  จุดเดน
หมวกสีดํา หมายถึง ขอเสีย จุดดอย
หมวกสีเขียว หมายถึง ความแปลกใหม ความคิดสรางสรรค
หมวกสีฟา หมายถึง การสรุป  การควบคุมการคิด

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
นักเรียนและครูรวมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่นักเรียน

รูจัก
ขั้นชี้แจงรายละเอียด
1. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อเปนการทบทวนสิ่งที่เรียน

ไปเมื่อคร้ังกอน
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2. นักเรียนอภิปรายถึงความสัมพันธระหวางการคิดแบบหมวกหกใบกับการอานวรรณคดี
ไทย โดยครูตั้งประเด็น คือ

• ความสัมพันธระหวางการคิดและการอาน
ขั้นสาธิต
นักเรียนสงตัวแทน 1 คน เปนคนสาธิตการใชหมวกทั้งหกใบ เพื่อเปนการทบทวนความ

หมายของหมวกทั้งหกใบ
ขั้นฝกปฏิบัติ
1. นักเรียนชมวีดิทัศนภาพยนตร เร่ือง ขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา ใชเวลา 15 นาที
2.    นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร

เร่ือง ขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา ที่ไดดู ตามประเด็นที่ครูกําหนด ดังนี้
•     นักเรียนคิดวาภาพยนตรเร่ือง ขุนแผน เกิดในสมัยใด
•     นักเรียนชอบภาพยนตรเร่ือง ขุนแผน หรือไม เพราะเหตุใด
•      นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดจึงมีการนําวรรณคดีไทยไปสรางเปนภาพยนตร

3.     นักเรียนตอบคําถามของครูเกี่ยวกับภาพยนตร เร่ือง ขุนแผน โดยใชกระบวนการคิด
แบบหมวกหกใบ โดยครูสุมเรียกนักเรียนตอบ  คําถามมีดังนี้

• ใครเปนคนลักตัวนางวันทองจากเรือนขุนชาง โดยนักเรียนตองสวม
หมวกสีขาวในการตอบคําถาม

• นักเรียนรูสึกอยางไรกับตอนจบของภาพยนตร เร่ือง ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีแดงในการตอบคําถาม

• ถานักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงตอนจบของเรื่องขุนชางขุนแผนได นัก
เรียนคิดวาจะเปลี่ยนแปลงตอนจบของเรื่องอยางไร โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีเขียวในการตอบคํา
ถาม

• นักเรียนคิดวานางวันทองมีลักษณะนิสัยแบบใดที่ตองปรับปรุง โดยนัก
เรียนตองสวมหมวกสีดําในการตอบคําถาม

• นักเรียนคิดวาขอดีของการนําวรรณคดีไทยมาทําเปนภาพยนตรคืออะไร
โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีเหลืองในการตอบคําถาม

• นักเรียนคิดวาความหมายของคําวา ฎีกา คืออะไร โดยนักเรียนตองสวม
หมวกสีฟาในการตอบคําถาม
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ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
นักเรียนและครูสนทนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชาง

ถวายฎีกา
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน

7. สื่อการเรียนรู
7.1 วีดิทัศนภาพยนตร เร่ือง ขุนแผน
7.2 หมวกหกใบ

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.2 ประเมินจากการตอบคําถาม

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนยกตัวอยางวรรณคดีไทยที่ประทับใจ พรอมอธิบายเหตุผล

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
 (  )
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 (กลุมทดลอง)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การจับใจความสําคัญ) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานเพื่อจับใจความสําคัญเปนพื้นฐานที่จําเปนในการศึกษาหาความรูจึงควรฝกฝนให

เกิดความชํานาญจนสามารถจับใจความสําคัญในงานเขียนทุกประเภท เพื่อใหสามารถอานได
อยางมีวิจารณญาณ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว จับใจความ

สําคัญ   ตีความ และประเมินคาได

3. จุดประสงคปลายทาง
เมื่อนักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ืองขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา แลวสามารถจับ

ใจความสําคัญได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกลักษณะคําประพันธเร่ืองขุนชางขุนแผนได
4.2 นักเรียนสามารถบอกโครงเรื่องได
4.3 นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอได
4.4 นักเรียนสามารถบอกแกนเรื่องได

5. เนื้อหาสาระ
การอานจับใจความสําคัญ

การอานจับใจความสําคัญ คือ การจับประเด็นใหไดวา ผูเขียนตองการเสนอขอคิดเห็นอะไร
การหาประเด็นสําคัญขึ้นอยูกับลักษณะและความยาวของยอหนาและเรื่องดวย ตามปกติยอ
หนาแตละยอหนาจะมีใจความสําคัญที่สุดอยูหนึ่งใจความ บางครั้งใจความสําคัญจะอยูใน
ประโยคใดประโยคหนึ่ง สวนประโยคอื่นๆ เปนรายละเอียดประกอบ หรือยอหนาเปน
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พรรณนาโวหาร ผูอานจะตองสรุปใจความสําคัญเอาเองโดยทั่วไปการทําความเขาใจเนื้อเร่ืองที่
อานจากยอหนา หรือจากขอความตอเนื่องที่ผูเขียนไมตั้งประเด็นเขียน และไมมีการขยายความ
ประเด็นที่ตั้งไว แตเขียนไปเรื่อยๆนั้นทําไดยาก ผูอานตองอาศัยการวิเคราะหโครงสรางของ
ประโยค ขอความ ยอหนา จึงจะเขาใจความหมาย  แตสําหรับงานเขียนที่มีโครงสรางกระชับ
เปนระบบผูอานจะสามารถจับใจความไดงายการอานประเภทนี้เปนนี้ เปนการอานที่มี            
จุดมุงหมายเพื่อจับใจความทั่วไป ซ่ึงแบงออกได 2 อยาง คือ

1. ใจความสําคัญหรือใจความหลัก ใหตั้งคําถามวา ยอหนานี้กลาวถึงใครหรืออะไร กลาว
ถึงบุคคลนั้นหรือส่ิงนั้นวาอยางไร

2. ใจความรอง คือ รายละเอียดที่เปนขอมูลสนับสนุนใจความหลักใหชัดเจนขึ้น อาจเปน
ตัวอยาง เหตุผล และสถานการณตางๆ
องคประกอบของวรรณคดี

1. เนื้อเร่ือง คือ เหตุการณตางๆ หลายเหตุการณที่ผูแตงเขียนใหเปนเรื่องราวตอเนื่องกัน ตั้ง
แตตนจนจบอยางละเอียดตามที่ผูแตงเลือกแลว ผูอานไดรูวามีเหตุการณใดบางเกิดขึ้นกับ
ตัวละครตางๆ ตัวละครแตละตัว มีพฤติกรรมอยางไรบาง เหตุการณเกิดที่ไหน เมื่อไร ใคร
พูดกับใครวาอยางไร ผูแตงเลาเรื่องอยางละเอียด มีการบรรยายและพรรณนาความประกอบ
ตลอดจนแสดงโดยตรงหรือโดยออมใหผูอานไดเขาใจตัวละครและเหตุการณอยางแจมแจง 
ตั้งแตตนจนจบ

2. โครงเรื่อง โครงเรื่องมีลักษณะใกลเคียงกับเนื้อเร่ือง แตส้ันและสังเขปความกวาเนื้อเร่ือง
โครงเรื่องอาจบอกเราวาตัวละครคิดอยางไร พูดอะไร แตจะไมบรรยาย หรือวิเคราะหตัว
ละครเหลานั้นเหมือนในเนื้อเร่ือง แมเหตุการณก็กลาวถึงเฉพาะเหตุการณสําคัญในเนื้อเร่ือง
เทานั้น ในบางกรณีโครงเรื่องอาจมีแตเฉพาะเหตุการณสําคัญๆ ก็ได ไมจําเปนตองมีปญหา
หรือขอขัดแยงเสมอไป แตโดยท่ัวไปแลว โครงเรื่องที่ดี และที่ผูอานนิยมนั้น คือ โครงเรื่อง
ที่มีปญหาหรือความขัดแยง ที่สําคัญเกิดขึ้นกับตัวเอกของเรื่อง เปนปญหาหรือความขัดแยง
ที่มีความเขมขนรุนแรง มีอิทธิพลที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอยางแรง
ตอวิถีชีวิตของตัวเอกของเรื่อง

3. แกนเรื่อง หรือ สารัตถะ คือ ทัศนะที่ผูแตงแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่ง
(หลายอยาง) ของมนุษย (ชีวทัศน) หรือทัศนะที่ผูแตงมองดูความเปนไปในโลกมนุษย   
(โลกทัศน)แลวนํามาแสดงใหประจักษแกผูอานโดยใชเนื้อเรื่องวรรณคดีเปนเครื่องสื่อสาร 
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สารัตถะจึงเปนจุดมุงหมายอันเปนแกนกลางของเรื่องหรือเปนความคิดสําคัญในเรื่อง      
นักเขียนที่ดียอมแสดงโลกทัศนหรือชีวทัศนของตนอยางเดนชัดจนผูอานรับทราบไดวา
อะไรเปนความคิดสําคัญของวรรณคดีเร่ืองนี้ สารัตถะของวรรณคดี ก็คือความลักษณะอัน
เปนวิสัยธรรมดา ธรรมชาติของโลกและมนุษยที่ผูแตงมองเห็น และมุงหมายจะแสดง
ลักษณะนั้นออกมาใหปรากฏแกผูอาน สารัตถะของเรื่องจึงเปน สาร (Message) ที่ผูแตงส่ือ
มายังผูอาน แสดงใหเห็นเขาใจวาวิถีทางแหงโลกเรานี้ หรือมนุษยเรานี้เปนเชนนี้แหละ ใน
ขณะที่เร่ืองดําเนินไปนั้น สารัตถะของเรื่องก็จะปรากฏขึ้นอยางสม่ําเสมอเพื่อยืนยันวา
นั่นคือความมุงหมายหมายที่ผูแตงมีเจตนาจะเปดเผยถึงธรรมชาติของลักษณะของชีวิต
มนุยษ วรรณคดีบางเรื่องอาจไมมีสารัตถะก็ได ถาผูแตงเปนแตประสงคจะใหเปนเรื่องสนุก
ขบขัน เพื่อใหตื่นเตนนาสยองขวัญ หรือเพื่อใหเกิดความปรารถนาใครรูเร่ืองตอไปแต
วรรณคดีที่มีสารัตถะนั้นจะตองมีเจตจํานงแนนอนของผูแตงเนนใหเห็นวิถีทางของโลก 
และชีวิตของมนุษยตามนัยตางๆ ขณะที่ดําเนินเรื่องไป ซ่ึงเมื่อผูอานจบแลวก็จะบังเกิดความ
เขาใจในเชิงสรุปไดวามนุษยในโลกนี้เปนเชนนี้ตามธรรมชาติวิสัยของมนุษยดังที่ผูแตงไดช้ี
ใหเห็น

ความหมายและลักษณะของเสภา
เสภา หมายถึง การขับลําเปนเรื่องยาวดวยจังหวะและดนตรีอยางหนึ่ง รากศัพท

หรือที่มาของคําวาเสภานั้นยังไมทราบแนวาเปนภาษาอะไร หรือมีความหมายที่แทจริง
อยางไร แตเมื่อคนไทยเอยถึงคําวาเสภาก็เปนที่เขาใจกันวา หมายถึง การขับลํานําโดยอาศัย
คําประพันธรอยกรองประเภทกลอน และนิยมขับกันแตเร่ืองขุนชางขุนแผน ในการขับเสภา
ผูขับมักจะขับลํานําไปเรื่อยๆ คอนขางชา โดยเฉพาะตอนที่พรรณนาอารมณความรูสึกของ
ตัวละคร เชน อารมณรัก อารมณโศกเศรา ความเงียบเหงาเปลาเปลี่ยว แตตอนที่บรรยายการ
ตอสู หรืออารมณโกรธก็จะขับดวยจังหวะกระชั้นเร็วขึ้นเวลาขับมักใชกรับเสภาเปนเครื่อง
ประกอบจังหวะ มีมาแลวแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่เดน คือ ขุนชางขุนแผน และการ
ขับเสภานั้นถือไดวาเปนอาชีพอยางหนึ่ง เราเรียกผูขับเสภาวา ครูเสภา ครูเสภาแตละคนไม
สามารถขับไดทั้งเรื่อง ตองแบงกันขับตามความถนัดคนละตอน เพราะอยางนี้เองจึงมีการ
ปกปดบทขับของตนเอาไว เมื่อส้ินสมัยอยุธยาแลวจึงมีบทเสภาหลงเหลือมานอยมาก บท
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนที่สมบูรณเปนบทเสภาที่รัชกาลที่ 2 ไดโปรดเกลาฯ นักปราชญราช
บัณฑิตชวยกันชําระสะสางและแตงใหตอเนื่องกัน พระองคก็เปนผูทรงพระราชนิพนธดวย
พระองคหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีครูเสภาที่สําคัญๆ เชน ครูแจง สุนทรภู เปนตน ไดชวยกันจน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



126

เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ดีเยี่ยมเร่ืองหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ตอมาสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพและกรมหมื่นกวีพจนสุปรีชาไดชวยกันชําระคัดเลือกจากสํานวนครั้งกรุง
เกากับสํานวนที่แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2-3 เรียกวาเสภาขุนชางขุนแผนฉบับหอสมุดแหง
ชาติ เสภานั้นมีลักษณะขอบังคับในการแตงเชนเดียวกับกลอนสุภาพ

ลักษณะคําประพันธประเภทกลอนสุภาพ  หรือ กลอนแปด
กลอนสุภาพ  หรือ กลอนแปด หนึ่งบทมี 4 วรรค วรรคละ 8-9 พยางค 8 พยางค

ไพเราะที่สุด สัมผัสบังคับของกลอนสุภาพเปนสัมผัสสระ สัมผัสระหวางวรรค คือ พยางค
สุดทายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับพยางคที่ 3 หรือ 5 ในวรรคที่ 2 พยางคสุดทายของวรรคที่ 2
สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่ 3 และสัมผัสกับพยางคที่ 3 หรือ 5 ในวรรคที่ 4 สัมผัส
ระหวางบท คือ พยางคสุดทายของบทตน สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่ 2 ของบทถัด
ไป กลอนสุภาพจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นไปนอกเหนือจากการสัมผัสบังคับแลว ยังตองมี
สัมผัสในที่เปนสัมผัสสระและสัมผัสอักษรอีกดวย นอกจากสัมผัสในแลว เสียงวรรณยุกต
ทายวรรคแตละวรรคก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน พยางคทายวรรคที่ 2 นิยมเสียงจัตวา เอก
และโท พยางคทายวรรค 3 และ 4 นิยมเสียงสามัญ และตรี ไมนิยมเสียงจัตวา เอก และโท

ผังภูมิกลอนสุภาพ

บทท่ี 1 สดับ รับ

O O O O O O O O O O O O O O O O
รอง สง

         O O O O O O O O O O O O O O O O
บทท่ี 2 สัมผัสระหวางบท

O O O O O O O O          O O O O O O O O

      O O O O O O O O             O O O O O O O O
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ตัวอยางกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพพึงจํามีกําหนด กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร

          วรรคละแปดพยางคนับศัพทสุนทร อาจยิ่งหยอนเจ็ดหรือเกาเขาหลักการ
หาแหงคําคลองจองตองสัมผัส สลับจัดรับรองสงประสงคสมาน

                        เสียงสูงต่ําตองเรียงเยี่ยงโบราณ เปนกลอนกานทครบครันฉันทนี้เอย

เนื้อเร่ืองยอ ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
หลังจากที่จมื่นไวยชนะความขุนชางก็กลับมาอยูบานกับภรรยาทั้งสองคน จะขาดก็แตแม
วันทองที่ตองไปอยูกับขุนชาง พลันนึกถึงตอนที่ขุนชางแพดําน้ํา  ก็ยังแคนใจไมหาย เพราะ
ถา   นางวันทองไมขอชีวิตขุนชางไว ขุนชางก็คงโดนประหารชีวิตไปแลว ตัวของจมื่นไวย
เองก็อยากจะรับนางวันทองกลับมาอยูดวยเพ่ือที่จะไดอยูกับขุนแผน ดังนั้นจมื่อไวยจึงลอบ
สะกดขึ้นเรือนขุนชางออนวอนใหนางวันทองกลับมาอยูที่บานของตน โดยหวังจะใหคืนดี
กับขุนแผน ขุนชางเมื่อทราบวาจมื่นไวยมาลักนางวันทองไปก็ขัดเคืองมากจึงไปดักทาง
เสด็จลอยคอชูฎีกาถวายทําใหพระพันวษากริ้ว และตรัสใหเฆี่ยนขุนชาง 30 ที แตโปรดให
รับฟองแลวทรงตราพระราชกฤษฎีกากําหนดโทษเจาหนาที่รักษาพระองคซ่ึงประมาท
ปลอยใหมีผูลวงล้ําเขามาในวงลอม มีโทษ 7 สถานและประหาชีวิตสืบมาตั้งแตนั้น ฝาย
ขุนแผนทราบวานางวันทองมาอยูที่บานจมื่นไวยก็มาหา เพื่อปรับความเขาใจกับนางวันทอง
นางวันทองเองเกรงจะมีความผิดที่ถูกคนนั้นลักไปคนนี้ลักมา จึงไมยอมปรองดองกับ
ขุนแผน ครั้นพอรุงเชา พระพันวษาโปรดใหไตสวนคดีตามฎีกาของขุนชาง แลวโปรดให
นางวันทองซึ่งเปนคนกลางตัดสินใจวาจะเลือกอยูกับขุนชางหรือขุนแผน หรือจะอยูกับลูก
แตดวยนางวันทองชะตาถึงฆาต ทําใหนางวันทองทูลตอบไปเปนกลางวา ตามแตจะโปรด
ตัดสินเพราะนางเองก็ไมทราบวาจะอยูกับผูใด พระพันวษาเขาพระทัยวานางวันทองคิดจะ
ครองทั้งสองชายจึงกริ้วเปนอยางมากและตรัสบริภาษแลวรับส่ังใหนํานางวันทองไป
ประหารชีวิต แลวจึงเสด็จกลับ

ลักษณะคําประพันธ เร่ืองขุนชางขุนแผนตอนขุนชางถวายฎีกา    คือ กลอนเสภา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128

โครงเรื่องตอนขุนชางถวายฎีกา คือ จมื่นไวยลักตัวนางวันทองจากบานขุนชางทําใหขุนชาง
โกรธแคน จึงเขียนฎีกาถวายพระพันวษา พระพันวษาไดไตสวนความและใหนางวันทอง
เปนผูเลือกวาจะอยูกับผูใด แตนางเลือกไมไดจึงโดนลงโทษประหารชีวิต

แกนเรื่องตอนขุนชางถวายฎีกา  คือ ความรักบางครั้งก็นําไปสูจุดจบที่นากลัว
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6. กิจกรรมการเรียนรู
ขึ้นฝกปฏิบัติ
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม เพื่อเปนผูสวมหมวกสี

ฟา และเปนผูควบคุมดูแลความเรียบรอย
2. นักเรียนและครูสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอานจับใจความสําคัญ โดย

ครูขอตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเลาขาวที่ไดอานวันนี้ใหเพื่อนฟง ครูสรุปให       นักเรียนฟงวา
การที่เพื่อนออกมาเลาขาวที่ไดอานนั้น เพื่อนไดพูดเพียงใจความสําคัญของขาวเทานั้น

3. นักเรียนทั้งชั้นรวมกันอภิปรายเรื่องการอานจับใจความสําคัญ ตามประเด็นดังนี้
• นักเรียนคิดวาใจความสําคัญคืออะไร
• นักเรียนคิดวาใจความสําคัญของเรื่องอยูตรงตําแหนงใดของเรื่องไดบาง

4. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลากเนื้อหาที่ครูเตรียมมา
5. นกัเรยีนแตละกลุมศกึษาขนุชางขนุขนุแผน ตอน ขนุชางถวายฎกีา ตามทีก่ลุมตนรบัผิดชอบ
6. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอเนื้อเร่ืองตามที่กลุมตนรับผิดชอบ หนา

ช้ันเรียน โดยตัวแทนกลุมตองสวมหมวกสีขาว
7. นักเรียนทุกกลุมสวมหมวกสีฟาเพื่อรวมกันสรุปเนื้อเรื่องยอ และบันทึกลงสมุด
ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
1. นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเกี่ยวกับองคประกอบของวรรณคดี  ดังนี้
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• ลักษณะคําประพันธคืออะไร
• โครงเรือ่ง โดยครมูคีาํถามนาํคอื กอนสรางบานตองวางอะไรของบานกอน
• แกนเรือ่ง โดยครมูคีาํถามนาํคอื ตนไมเมือ่ลอกเปลอืกออกจนหมดแลวจะพบอะไร

2. ครูอธิบายลักษณะคําประพันธ โครงเร่ือง และแกนเรื่อง เพิ่มเติมใหสมบูรณ
3. นักเรียนแตละกลุมอภิปรายคําประพันธ ของวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุน

ชางถวายฎีกา
4. นักเรียนแตละกลุมอภิปรายถึงโครงเรื่อง และแกนเรื่อง ของวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชาง

ขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
5. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมสวมหมวกสีขาวออกมานําเสนองานหนาชั้นประกอบ

ไปดวย
• ลักษณะคําประพันธของเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา
• โครงเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา
• แกนเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา

6. นักเรียนแตละกลุมเขียนผังภูมิลักษณะคําประพันธ  วรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน
ตอน ขุนชางถวายฎีกา เปนการบานสงครู

ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนทั้งหมด โดยสวมหมวกสีฟา

7. สื่อการเรียนรู
7.1  หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2 หมวกสีขาว
7.3 หมวกสีฟา
7.4 สลากเนื้อหา

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
8.2 ประเมินจากการทํางานกลุม
8.3 ประเมินจากการตอบคําถาม
8.4 ประเมินจากการเขียนผังภูมิลักษณะคําประพันธ
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9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเสภา

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินการเขียนผังภูมิคําประพันธ

วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินการเขียนผังภูมิคําประพันธ  ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียนตามความเปน

จริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล ความถูกตอง
(5 คะแนน)

ความสวยงาม
(3 คะแนน)

ตรงตอเวลา
(2 คะแนน)

รวม
(10คะแนน)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 (กลุมทดลอง)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานตีความ) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานตีความจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจความหมายของคําศัพท และสํานวนในเรื่อง

พรอมทั้งจุดมุงหมายของเรื่องที่อานได การฝกอานตีความจึงเปนกระบวนการฝกทักษะอาน
อยางมีวิจารณญาณที่สําคัญ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว จับใจความ

สําคัญ  ตีความ และประเมินคาได

3. จุดประสงคปลายทาง
เมื่อนักเรียนอานวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา นักเรียนสามารถ

ตีความไดอยางถูกตอง

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกจุดประสงคของกวีได
4.2 นักเรียนสามารถบอกน้ําเสียงของกวีได

5. เนื้อหาสาระ
การอานตีความ คือ การอานขอความบางอยางที่ผูเขียนเขียนไวอยางกวางๆ เพื่อใหครอบ

คลุมมากที่สุด เชน กฎเกณฑ หรือระเบียบตางๆ มักจะตองมีการตีความ บางครั้งถางานเขียน
นั้นเขียนอยางกํากวมไมชัดเจนก็ทําใหตองมีการตีความกัน การตีความจึงเปนขั้นตอนของการ
อานที่ลึกซึ้งกวาการอานใหเขาใจ เพราะผูอานจะตองสังเกตความสัมพันธของขอความที่ได
อานกับความคิดและเจตนาของผูเขียนที่แทรกไวในขอความ โดยเหตุที่การตีความของแตละ
คนจะไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับความคิดประสบการณเดิมที่สะสมมา ยิ่งมีประสบการณมาก
เทาใดก็จะสามารถตีความไดลึกซึ้งมากขึ้นเทานั้น  หลักในการอานตีความนั้นถาหาก
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เปนขอความทั่วไป ผูอานจะตองหาความหมายที่ถูกตองของคําหรือกลุมคําหรือขอความที่เปน
ปญหาโดยพิจารณาจากบริบทหรือขอความที่แวดลอมคําหรือกลุมคําที่ตองตีความนั้น ถาหาก
สอดคลองสัมพันธกันก็นาจะเปนความหมายที่ถูกตอง อยางไรก็ตามตองพิจารณาใจความทั้ง
หมดประกอบดวยมิใชพิจารณาเฉพาะประโยคหรือเพียงบางสวนเทานั้น เหตุที่ตองพิจารณา
บริบทดวยเพราะคําหรือกลุมคําจะมีความหมายเมื่ออยูในบริบทเทานั้น และตัวบริบทนี้แหละ
จะบอกความหมายของคําและกลุมคําวาเปนความหมายโดยตรงหรือความหมายแฝง ขอสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ ผูตีความจะตองมีความรูเร่ืองศัพทอยางกวางขวางและรูศัพทเฉพาะอาชีพ
หรือเฉพาะวงการ เชน  ถาเปนขอความในระเบียบราชการ ผูตีความตองรูความหมายของคํา
ศัพทในวงราชการนั้นดวย ความรูในเรื่องศัพทสํานวนตางๆ ตลอดจนตัวยออักษรเปนสิ่งสําคัญ
ในการตีความของผูอานซึ่งจัดไดวาเปนสวนหนึ่งของประสบการณที่ควรจะสะสมไว เมื่อ
ตีความประโยคหรือขอความไดแลว ผูอานควรจะสรุปใหไดวาสาระสําคัญของสิ่งที่อานคือ
อะไรเมื่ออานขอความหรือเร่ืองทั้งหมดจบลงแลว นั่นก็คือผูอานตีความสิ่งที่อานจนเขาใจอยาง
ถองแท

จุดประสงคในการแตงของกวี จาก เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
1. เพื่อใหทราบสภาพบานเมืองและความเปนอยูของคนไทยในอดีต
2. เพื่อใหเห็นสัจธรรมของชีวิตคนที่มีทั้งทุกขและสุขปะปนกันไป
3. เพื่อใหเห็นความรัก โลภ โกรธ หลง
4. เพื่อใชขับเสภา
5. เพื่อความบันเทิง

น้ําเสียงของกวี (Tone) คือ เจตนา ทาที หรือความรูสึกของผูเขียนที่แสดงในงานเขียน ในการตี
ความงานเขียนจําเปนตองจับน้ําเสียงหรือเจตนาของผูเขียนใหไดกอน ผูเขียนอาจแสดงน้ํา
เสียงไดหลายวิธีซ่ึงขึ้นอยูกับเนื้อเรื่องในแตละตอน คือ น้ําเสียงประชดประชัน น้ําเสียงถาก
ถาง น้ําเสียงร่ืนเริง น้ําเสียงเครงเครียด น้ําเสียงใหขอคิดเตือนสติอยางหนักแนน เตือนอยาง
นุมนวล น้ําเสียงยั่วแหย มีอารมณขัน น้ําเสียงเยยหยัน รูทัน อารมณขัน ลอเลียน เยาะเยย
จริงจัง เครงเครียด ออนโยน ออนหวาน กราดเกรี้ยว เคียดแคน ขมขื่น หรือการกลาวอยางมี
เจตนาอยางหนึ่งอยางใดแฝงอยูนอกจากนี้ยังมีการแสดงน้ําเสียงหรือทาทีอีกหลายแบบ เชน
ทาทีเครงขรึม ทาทีเรียบๆ ซ่ือๆ ตรงไปตรงมา ทาทีอิสระ ทาทีโอหัง อวดดี ทาทีเสียดสี
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ประชดประชัน ผูอานจะจับน้ําเสียงหรือทาทีของงานเขียนแตละชิ้นไดถูกตอง อยูที่การ
สังเกตการใชถอยคําภาษาของผูเขียนในแตละความ

น้ําเสียงของกวี  จาก เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา

ความรักขุนแผนก็แสนรัก ดวยรวมยากมานักไมเดียดฉันท
สูลําบากบุกปามาดวยกัน สารพันอดออมถนอมใจ
ขุนชางแตอยูดวยกันมา คําหนักหาไดวาใหเคืองไม
เงินทองกองไวมิใหใคร ขาไทใชสอยเหมือนของตัว
จมื่นไวยเลาก็เลือดที่ในอก ก็หยิบยกรักเทากันกับผัว
ทูลพลางตัวนางเริ่มระรัว ความกลัวพระอาญาเปนพนไป

       น้ําเสียงของกวี  คือ เครงเครียด เพื่อใหเห็นภาพตัวละครที่กําลังสับสนอยางชัดเจน

ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบแคนคั่งดั่งเพลิงไหม
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดูเปนไดอีวันทอง
จะวารักขางไหนไมวาได น้ําใจจะประดังเขาทั้งสอง
ออกนั่นเขานี้มีสํารอง ยิ่งกวาทองทะเลอันลํ้าลึก
จอกแหนแพเสาสําเภาใหญ จะทอดถมเทาไรไมรูสึก
เหมือนมหาสมุทรสุดซึ้งซึก น้ําลึกเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน

 น้ําเสียงของกวี  คือ เครงเครียด โกรธ ไมพอใจผูหญิงที่ใจโลเล

นิจจาใจเจาจะใหพี่เจ็บจิต ดังเอากริชแกระกรีดในอกผัว
เกรงผิดคิดบาปจึงหลาบกลัว พี่นี้ช่ัวเพราะหมิ่นประมาทความ
อ่ืนไกลไหนพี่จะละเลา นี่เจาวาดอกจะยั้งไวฟงหาม
เสียงแรงมาวาวอนจงผอนตาม อยาหวงหามเสนหาใหชาวัน

น้ําเสียงของกวี คือ ออนหวาน แสดงธาตุแทของผูชายยามตองการสิ่งใดตองใชคํา
หวานใหผูหญิงใจออน
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หนังสืออางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2522.
เถกิง พันธุเถกิงอมร.การอานทั่วไป. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช,2528.
ปรียา หิรัญประดิษฐ. การใชภาษาในวงราชการ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

โอเดียนสโตร, 2532.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นฝกปฏิบัติ
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ซ่ึงเปนกลุมเดิมที่ทํากิจกรรมครั้งกอน
2. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีเขียวสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอานตี

ความ โดยครูเขียนคําวา “ทะเล” บนกระดาน และถามวาเมื่อเห็นคําวา “ทะเล” นักเรียนนึกถึงอะไร
ไดบาง ครูจะถามทีละกลุม

3. ครูสรุปวาการที่นักเรียนแตละกลุมเห็นคําวาทะเลและนึกถึงส่ิงที่ตางกันแปลวานักเรียน
ไดใชการตีความแลว จากนั้นครูอธิบายเรื่องการอานตีความเพิ่มเติม

4.     นักเรียนทั้งชั้นสวมหมวกสีฟาเพื่อชวยกันสรุปความหมายของการอานตีความ
5.    นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมารับใบงาน เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชาง

ถวายฎีกา จากครู
6. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีเขียวอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องจุดประสงคในการ

แตงของกวี จากวรรณคดี เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7. นกัเรยีนแตละกลุมสวมหมวกสฟีาในการสรปุจดุประสงคในการแตงของกวจีากวรรณคดี

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา และเขียนลงในใบงานที่ไดรับจากครู
ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
1. นักเรียนแตละกลุมอานคําประพันธที่ครูนํามาติดบนกระดาน

ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบแคนคั่งดั่งเพลิงไหม
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดูเปนไดอีวันทอง
จะวารักขางไหนไมวาได น้ําใจจะประดังเขาทั้งสอง
ออกนั่นเขานี้มีสํารอง ยิ่งกวาทองทะเลอันลํ้าลึก
จอกแหนแพเสาสําเภาใหญ จะทอดถมเทาไรไมรูสึก
เหมือนมหาสมุทรสุดซึ้งซึก น้ําลึกเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน
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2. นักเรียนตอบคําถามครูจากคําประพันธ
• ใครเปนคนพูดคําประพันธนี้ โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีขาวในการ

ตอบ   คําถาม
•        พูดกับใคร โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีขาวในการตอบคําถาม
• เมื่ออานแลวนักเรียนรูสึกอยางไร โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีแดงใน

การตอบคําถาม
3. นักเรียนทั้งชั้นฟงครูพูดประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน แตมีน้ําเสียงแตกตางกัน คือ

• เงียบเดี๋ยวนี้นะ!
• คุยกันเขาไป คยุไปเลย คุยกันตามสบาย
• นักเรียนคะหยุดคุยเถอะนะคะ นะคะ

4.    นักเรียนแตละกลุมชวยกันพิจารณาประโยคทั้ง 3 ประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน แต
ส่ิงที่ทําใหประโยคทั้ง 3 ประโยคแตกตางกันคืออะไร

4. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีเขียวสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง   
“น้ําเสียงของผูพูด” วามีแบบใดบาง โดยครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ําเสียงของกวี

6.     นักเรียนแตละกลุมอานคําประพันธที่ครูนํามาติดบนกระดานอีกครั้ง
        แถบคําประพันธท่ี 1

ความรักขุนแผนก็แสนรัก ดวยรวมยากมานักไมเดียดฉันท
สูลําบากบุกปามาดวยกัน สารพันอดออมถนอมใจ
ขุนชางแตอยูดวยกันมา คําหนักหาไดวาใหเคืองไม
เงินทองกองไวมิใหใคร ขาไทใชสอยเหมือนของตัว
จมื่นไวยเลาก็เลือดที่ในอก ก็หยิบยกรักเทากันกับผัว
ทูลพลางตัวนางเริ่มระรัว ความกลัวพระอาญาเปนพนไป

       แถบคําประพันธท่ี 2
ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบแคนคั่งดั่งเพลิงไหม
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดูเปนไดอีวันทอง
จะวารักขางไหนไมวาได น้ําใจจะประดังเขาทั้งสอง
ออกนั่นเขานี้มีสํารอง ยิ่งกวาทองทะเลอันลํ้าลึก
จอกแหนแพเสาสําเภาใหญ จะทอดถมเทาไรไมรูสึก
เหมือนมหาสมุทรสุดซึ้งซึก น้ําลึกเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน
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 แถบคําประพันธท่ี 3
นิจจาใจเจาจะใหพี่เจ็บจิต ดังเอากริชแกระกรีดในอกผัว
เกรงผิดคิดบาปจึงหลาบกลัว พี่นี้ช่ัวเพราะหมิ่นประมาทความ
อ่ืนไกลไหนพี่จะละเลา นี่เจาวาดอกจะยั้งไวฟงหาม
เสียงแรงมาวาวอนจงผอนตาม อยาหวงหามเสนหาใหชาวัน

7.  นักเรียนแตละกลุมชวยกันพิจารณาน้ําเสียงของกวีจากคําประพันธที่ครูนํามาติดบน
กระดาน

8. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีฟาเพื่อสรุปน้ําเสียงของกวีลงในใบงาน เร่ือง ขุนชาง
ขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

9.    นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนที่ตองสวมหมวกสีขาวออกมานําเสนองานหนาชั้น
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูสวมหมวกสีฟาเพื่อรวมกันสรุปบทเรียนทั้งหมด และนักเรียนนําใบงาน

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา มาสงครู

7. สื่อการเรียนรู
7.1  หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2  หมวกสีขาว
7.3  หมวกสีฟา
7.4  หมวกสีแดง
7.5  หมวกสีเขียว
7.6  แถบคําประพันธ
7.7  ใบงาน เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.2 ประเมินจากการทํางานกลุม
8.3 ประเมินจากการตอบคําถาม
8.4 ประเมินจากใบงาน เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



140

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนเลือกวรรคทองที่นักเรียนประทับใจในเรื่อง และตีความออกมาเปนรอยแกว เพื่อนํา

เสนอหนาชั้น

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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ใบงาน เรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

จงตอบคําถามตอไปน้ี

1. จุดประสงคในการแตงของกวี คือ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. จากคําประพันธที่ 1 น้ําเสียงของกวี คือ
……………………………………………………………………………

3. จากคําประพันธที่ 2 น้ําเสียงของกวี คือ
……………………………………………………………………………

4. จากคําประพันธที่ 3 น้ําเสียงของกวี คือ
……………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอมรับ
ฟงความคิด

เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินใบงาน เรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินใบงานเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียนตามความเปนจริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล จุดประสงคใน
การแตงถูกตอง

(7 คะแนน)

น้ําเสียงถูกตอง
(3 คะแนน)

รวม
(10 คะแนน)
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 (กลุมทดลอง)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานตีความ) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานตีความจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจความหมายของคําศัพท และสํานวนในเรื่อง

พรอมทั้งจุดมุงหมายของเรื่องที่อานได การฝกอานตีความจึงเปนกระบวนการฝกทักษะอาน
อยางมีวิจารณญาณที่สําคัญ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว จับใจความ

สําคัญ   ตีความ และประเมินคาได

3. จุดประสงคปลายทาง
เมื่อนักเรียนอานวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา นักเรียนสามารถ

ตีความไดอยางถูกตอง

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําศัพทในเรื่องได
4.2 นักเรียนสามารถบอกโวหารภาพพจนที่ปรากฏในเรื่องได

5. เนื้อหาสาระ
การอานตีความ คือ การอานขอความบางอยางที่ผูเขียนเขียนไวอยางกวางๆ เพื่อใหครอบ

คลุมมากที่สุด เชน กฎเกณฑ หรือระเบียบตางๆ มักจะตองมีการตีความ บางครั้งถางานเขียน
นั้นเขียนอยางกํากวมไมชัดเจนก็ทําใหตองมีการตีความกัน การตีความจึงเปนขั้นตอนของการ
อานที่ลึกซึ้งกวาการอานใหเขาใจ เพราะผูอานจะตองสังเกตความสัมพันธของขอความที่ได
อานกับความคิดและเจตนาของผูเขียนที่แทรกไวในขอความ โดยเหตุที่การตีความของแตละ
คนจะไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับความคิดประสบการณเดิมที่สะสมมา ยิ่งมีประสบการณมาก
เทาใดก็จะสามารถตีความไดลึกซึ้งมากขึ้นเทานั้น  หลักในการอานตีความนั้นถาหาก
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เปนขอความทั่วไป ผูอานจะตองหาความหมายที่ถูกตองของคําหรือกลุมคําหรือขอความที่เปน
ปญหาโดยพิจารณาจากบริบทหรือขอความที่แวดลอมคําหรือกลุมคําที่ตองตีความนั้น ถาหาก
สอดคลองสัมพันธกันก็นาจะเปนความหมายที่ถูกตอง อยางไรก็ตามตองพิจารณาใจความทั้ง
หมดประกอบดวยมิใชพิจารณาเฉพาะประโยคหรือเพียงบางสวนเทานั้น เหตุที่ตองพิจารณา
บริบทดวยเพราะคําหรือกลุมคําจะมีความหมายเมื่ออยูในบริบทเทานั้น และตัวบริบทนี้แหละ
จะบอกความหมายของคําและกลุมคําวาเปนความหมายโดยตรงหรือความหมายแฝง ขอสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ ผูตีความจะตองมีความรูเร่ืองศัพทอยางกวางขวางและรูศัพทเฉพาะอาชีพ
หรือเฉพาะวงการ เชน  ถาเปนขอความในระเบียบราชการ ผูตีความตองรูความหมายของคํา
ศัพทในวงราชการนั้นดวย ความรูในเรื่องศัพทสํานวนตางๆ ตลอดจนตัวยออักษรเปนสิ่งสําคัญ
ในการตีความของผูอานซึ่งจัดไดวาเปนสวนหนึ่งของประสบการณที่ควรจะสะสมไวเมื่อ        
ตีความประโยคหรือขอความไดแลว ผูอานควรจะสรุปใหไดวาสาระสําคัญของสิ่งที่อานคือ
อะไรเมื่ออานขอความหรือเร่ืองทั้งหมดจบลงแลว นั่นก็คือผูอานตีความสิ่งที่อานจนเขาใจอยาง
ถองแท

ประเภทของความหมายของคํา
1. ความหมายกักตุน คําวา “กักตุน” หมายถึง ส่ิงที่มีอยูแลวหรือเก็บไวแตเดิมความหมายกัก

ตุนจึงหมายถึงความหมายของคําที่ผูอานมีอยูกอนแลว และนํามาตีความในสิ่งที่อานตอ
ไป ในการตีความผูอานจะตองระวังการใชความหมายกักตุนของตนตีความไมตรงกับ
เจตนาของผูเขียน เชน “สีแดง” มีความหมายกักตุนหมายถึง ความรอนแรง ความรุนแรง
“ฝน” หมายถึง ความเยือกเย็น ความชุมชื้น ผูเขียนบางคนอาจเจตนาใหสีแดง หมายถึง
ความรักชาติ รักแผนดินถ่ินเกิด และฝน หมายถึง ความกรุณาปรานีก็ได วิธีที่จะไม
ตีความหมายผิดไปจากเจตนาของผูเขียนก็คือ ตองพิจารณาคําและความหมายที่แวดลอม
คํานั้นๆ ประกอบ รวมทั้งสังเกตการใชคําในความหมายตางๆ จากงานเขียนของผูเขียน
คนเดียวกัน ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถตีความไดถูกตองตามเจตนาของผูเขียนนั้นๆ

2. ความหมายหลายนัย คําวา “นัย” คือ แง มุม ดาน อยาง กลาวคือ คําบางคําอาจมีความ
หมายหลายนัยหรือหลายแงมุม แลวแตการตีความของผูอาน ซ่ึงสามารถตีความไดหลาย
ความคิดไมวาจะลึกซึ้งหรือตื้นเขินเพียงใดก็ตามบางครั้งคําที่มีความหมายหลายนัยนี้ อาจ
เปนคําที่มีทั้งความขัดแยงและความกลมกลืนในตัวเองในขณะเดียวกัน เชน คําวา “น้ํา
ตา” เปนเครื่องหมายของความเสียใจ ความคับแคนใจ ความขัดใจ ความนอยเนื้อ    ต่ําใจ
อันเปนสัญลักษณของความออนแอซึ่งมักหมายถึงเพศหญิง แตในขณะเดียวกันน้ําตาก็
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เปนเครื่องหมายของความปลื้มใจ ความตื้นตันใจ ความซาบซึ้งใจ ความสมหวัง ซ่ึงเปน
สัญลักษณของความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ และใชไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย       ดัง
นั้น “น้ําตา” จึงเปนคําที่มีความหมายหลายนัยทั้งขัดแยงและกลมกลืนในตัวเอง เพราะ
เปนทั้งเครื่องหมายของความออนแอ และความเขมแข็งจริงใจในขณะเดียวกัน ในการ
ตีความจึงตองพิจารณาวาคําใดในเนื้อความนั้นมีความหมายในแงใด เพราะเหตุใด

3. ความหมายนัยประหวัด คําวา “นัยประหวัด” หมายถึง การมีจิตประหวัดถึงบางสิ่งบาง
อยางที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ปรากฎในงานเขียน ความหมายนัยประหวัดจะทําให
ผูอานที่เขาใจความหมายชนิดนี้อานหนังสือไดเขาถึงอรรถรสมากกวาผูอ่ืน และสามารถ
ตีความเจตนาของผูเขียนไดถูกตอง เชน “บานนอก” ทําใหนึกไปถึงความลาหลัง ความ
ยากจน ความอดอยาก โรคภัยไขเจ็บ ความจริงใจ ความเปนไทยแท หรือ “กรุงเทพ” ก็ทํา
ใหนึกถึงความเจริญรุงเรืองทางวัตถุ ความเห็นแกตัว ความรุมรวยของผูคน ความวุนวาย
ยุงเหยิงของสังคม หรือศูนยกลางแหงอารยธรรมทั้งหลาย เปนตน ในการตีความตองไม
ใชนัยประหวัดผิดพลาดไปจากเจตนาของผูเขียน ตองวิเคราะหใหไดวา ผูเขียนเจตนาจะ
ใหความหมายวาอยางไร

โวหารภาพพจน คือ ถอยคําที่ทําใหเกิดภาพในใจ โดยใชกลวิธี หรือช้ันเชิงในการเรียบเรียง
ถอยคําใหมีพลังที่จะสัมผัสอารมณของผูอานจนเกิดความประทับใจ เกิดความเขาใจลึกซึ้ง และ
เกิดอารมณสะเทือนใจมากกวาถอยคําที่กลาวอยางตรงไปตรงมา

อุปมา (Simile) คือการเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งที่โดยธรรมชาติแลวมีสภาพที่แตกตาง
กัน แตมีลักษณะเดนรวมกันและใชคําที่มีความหมายวา เหมือน หรือ คลาย เปนคําแสดงการ
เปรียบเทียบ เพื่อเนนใหเห็นจริงวา เหมือนอยางไร ในลักษณะใด เชน ดวงหนานางนวลกระจาง
ดุจดวงจันทร เพลงนี้ไพเราะราวกับเพลงสวรรค เธอวายน้ําเกงเหมือนปลา

อุปลักษณ (Metaphor) คือการเปรียบเทียบดวยการกลาววาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง
โดยใชคําแสดงการเปรียบวา “เปน” หรือ “คือ” ความหมายจึงลึกซึ้งกวาอุปมา เชน ลูกคือดวงตา
ดวงใจของพอแม มอมมิไดรักนายเทาชีวิต แตนายคือชีวิตของมอม ปญญาคือดาบสูดัสกร  นี่คือ
นรกเพราะเต็มไปดวยความรอนแหงผากและฝุนบาๆ

สัญลักษณ (Symbol) คือการเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งส่ิงใดโดยใชคําอ่ืนแทน คํา
ที่ใชเรียกนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซึ่งใชกันมานานจนเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป 
เชน สิงโต หมายถึง ผูมีอํานาจ ตราชู หมายถึง ความยุติธรรม สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
ดอกกุหลาบแดง หมายถึง ความรัก
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อติพจน (Hyperbole) คือการกลาวเกินจริง ซ่ึงเปนความรูสึกหรือความคิดของผู
กลาวที่ตองการย้ําความหมายใหฟงหนักแนนจริงจัง ทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวามิใชเปนการ
กลาวเท็จ เชน ฉันหิวไสจะขาดแลว ชาติหนาตอนบายๆ จึงจะไดพบคนดีเชนนี้อีก คอแหงเปนผง
ถึงตายแลวเกิดใหมสักแสนชาติที่จะใหละความจงรักภักดีนั้นอยาหวังเลย

บุคลาธิษฐาน (personification) คือการสมมติใหส่ิงที่ไมมีชีวิต ไมมีความคิด ส่ิงที่
เปนนามธรรม หรือสัตวใหมีปญญา อารมณ หรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย เชน ดาวกระพริบตา
เยาะเราหรือดาวเอย ทะเลไมเคยหลับใหล เธอตอบไดไหม ไฉนจึงตื่น

การเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) คือการใชคําที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน
เสียงดนตรี เสียงรองของสัตว หรือเลียนเสียงกิริยาอาการตางๆ ของคน เชน เสียงระฆังดังหงาง
เหงงวังเวงแวว มันรองดังกระโตงโฮง มันดังก็อกๆ ก็อกๆ กระโตงโฮง ยุงชุมรุมกัดปดปวะปะ
เสียงผัวะผะผลับผลับปุบปบแปะ

แถบคําประพันธท่ี 1
ลูกมาหมายวาจะมารับ เชิญแมวันทองกลับคืนไปบาน
 แมจะบังเกิดเหตุเภทพาล ประการใดก็ตามแตเวรา
 มาอยูไยกับอายหินชาติ แสนอุบาทวใจจิตริษยา
 ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา หนาตาดําเหมือนหม่ินหมอมอม
 เหมือนแมลงวันวอนเคลาที่เนาชั่ว มาเกลือกกล้ัวประทุมมานที่หวานหอม
ดอกมะเดื่อฤาจะเจือดอกพยอม วานักแมจะตรอมระกําใจ
คําศัพท
1. ประทุมมาน หมายถึง นางวันทอง
2. ปากกะลา หมายถึง ขุนชาง
3. แมลงวัน หมายถึง ขุนชาง
โวหารภาพพจน  1. อุปมา  จาก  ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา และเหมือนแมลงวันวอนเคลา
ที่เนาชั่ว

                                           2. อุปลักษณ  จาก ดอกมะเดื่อ เปรียบกับ ขุนชาง และดอกพยอม เปรียบ
กับนางวันทอง

แถบคําประพันธท่ี 2
ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบกริ้วขุนชางเปนหนักหนา
มีพระสิงหนาทตวาดมา ไอบาเยอหยิ่งอายลิงโลน
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ตกวากูหาเจาชีวิตไม มึงถือใจวาเปนเจาที่โรงโขน
เปนไมมีอาญาสิทธิ์คิดถึงโดน เที่ยวทําโจรใจคะนองจองหองครัน
คําศัพท
1. พระองคผูทรงภพ หมายถึง พระพันวษา
2. พระสิงหนาท หมายถึง เสียง
3. เจาชีวิต หมายถึง พระมหากษัตริย
4 ลิงโลน หมายถึง ขุนชาง

หนังสืออางอิง
เถกิง พันธเถกิงอมร.การอานทั่วไป. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช,2528.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นฝกปฏิบัติ
1. นักเรียนทั้งชั้นอานคําประพันธที่ครูนํามาติดบนกระดาน

แถบคําประพันธท่ี 1
ลูกมาหมายวาจะมารับ เชิญแมวันทองกลับคืนไปบาน

 แมจะบังเกิดเหตุเภทพาล ประการใดก็ตามแตเวรา
 มาอยูไยกับอายหินชาติ แสนอุบาทวใจจิตริษยา
 ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา หนาตาดําเหมือนมินหมอมอม
 เหมือนแมลงวันวอนเคลาที่เนาชั่ว มาเกลือกกล้ัวประทุมมานที่หวานหอม

ดอกมะเดื่อฤาจะเจือดอกพยอม วานักแมจะตรอมระกําใจ

แถบคําประพันธท่ี 2
ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบกริ้วขุนชางเปนหนักหนา
มีพระสิงหนาทตวาดมา ไอบาเยอหยิ่งอายลิงโลน
ตกวากูหาเจาชีวิตไม มึงถือใจวาเปนเจาที่โรงโขน
เปนไมมีอาญาสิทธิ์คิดถึงโดน เที่ยวทําโจรใจคะนองจองหองครัน

2. นักเรียนเลนเกม “ทายไดใหเลย” นักเรียนสงตัวแทนกลุมมารับถุงความหมายจากครู
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3.  นักเรียนแตละกลุมเลือกแผนปายบนกระดาน ซ่ึงหลังแผนปายจะเปนคําศัพทที่นักเรียน
สวมหมวกสีขาวเพื่อหาความหมายใหตรงกับคําศัพท กลุมที่ทายถูกจะได 1 คะแนน  กลุมที่มี
คะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัลจากครู

4.    นักเรียนทั้งชั้นสวมหมวกสีฟาเพื่อรวมกันสรุปความหมายของคําศัพททั้งหมดอีกครั้ง
ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
1. นักเรียนแตละกลุมอานแถบคําประพันธที่ครูนํามาติดบนกระดานอีกครั้ง
2. นักเรียนแตละกลุมตอบคําถามครูจากคําประพันธ ดังนี้

• ใครเปนคนพูด (คําประพันธที่ 1) โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีขาวในการ
ตอบคําถาม

• พูดกับใคร (คําประพันธที่ 1) โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีขาวในการ
ตอบคําถาม

• ใครโกรธขุนชางมาก (คําประพันธที่ 2) โดยนักเรียนตองสวมหมวกสีขาว
ในการตอบคําถาม

3.  นักเรียนและครูสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องโวหารภาพพจน โดยนักเรียนแตละกลุม
บอกโวหารภาพพจนที่กลุมตนรูจักมา 2 อยาง ครูอธิบายเรื่องโวหารภาพพจนเพิ่มเติม

4.   นักเรียนแตละกลุมชวยกันหาโวหารภาพพจนที่ปรากฏในคําประพันธที่ 1
5.   นักเรียนสงตัวแทนกลุมที่สวมหมวกสีขาวออกมานําเสนองานหนาชั้น
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูสวมหมวกสีฟาเพื่อชวยกันสรุปบทเรียน

7. สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2 แผนปายคําศัพท
7.3 ถุงใสความหมาย
7.4 แถบคําประพันธ
7.5 หมวกสีฟา
7.6 หมวกสีขาว
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8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการตอบคําถาม
8.2 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
8.3 ประเมินจากการทํางานกลุม

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนหาคําศัพทยากในเรื่อง พรอมทั้งบอกความหมาย

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 6 (กลุมทดลอง)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานวิเคราะห) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานวิเคราะห เปนการอานที่พิจารณาเนื้อเร่ืองอยางละเอียดใหเห็นความแตกตาง ความ

กลมกลืน ขอดี ขอเสียของแตละสวน และพินิจพิจารณาสวนประกอบแตละสวนของเรื่องอยาง
ถ่ีถวน การอานวิเคราะหมีความสําคัญ และจําเปนตองฝกใหชํานาญเพื่อเปนพื้นฐานในการอาน
อยางมีวิจารณญาณ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเชิง

วิเคราะห วิจารณ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

3. จุดประสงคปลายทาง
เมื่อนักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา นักเรียนสามารถ

วิเคราะหเร่ืองได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวละครในเรื่องได
4.2 นักเรียนสามารถอภิปรายลักษณะนิสัยตัวละครได

5. เนื้อหาสาระ
การอานวิเคราะห คือ การใครครวญแยกออกเปนสวนๆ การอานวิเคราะหเปนขั้นแรกของ

การวิจารณหรือตัดสินสิ่งที่อาน ซ่ึงตองมีการอธิบายลักษณะของสิ่งที่อานในแงของรูปแบบ
ภาษา และเนื้อหาแลวจึงจะวิจารณหรือประเมินคาวาดีหรือเลวอยางไร  เพราะอะไร การอาน
อยางวิเคราะหวิจารณนั้นผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับผูแตง รูจุดประสงคในการแตง รูรูปแบบ
และโครงสรางของหนังสือ รูในเรื่องภาษา รูหลักในการวิจารณ และรูจักหนังสือประกอบการ
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คนควาดวย ที่สําคัญก็คือตองอานและฝกการวิเคราะหวิจารณอยูเสมอจะไดวิเคราะหวิจารณได
อยางเที่ยงตรงและรวดเร็ว

ตัวละคร (Characters) คือ ผูมีบทบาทในเนื้อเร่ือง ตัวละครจะเปนคนหรือ สัตว พืช ส่ิงของ
ก็ได ตัวละครในเรื่องมีความสัมพันธกับผูแตงอยางยิ่ง แตมีความรูสึกนึกคิดอยางคนคือผูแตง
เปนผูสรางตัวละครในเรื่องอยางแทจริง โดยเปนผูใหช่ือ กําหนดรูปราง หนาตา เพศ วัย
กําหนดนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ กําหนดบทบาท และกําหนดแมแตโชคชะตาใหตัวละครนั้นๆ จึง
เทากับผูแตงทําใหตัวละครมีตัวตน มีชีวิตอยางแทจริงจนผูอานรักหรือชัง สงสาร เห็นใจ ตัว
ละครเหลานั้น ตัวละครในเรื่องจะตองเหมือนมนุษย (หรือใกลเคียงที่สุด) แตจะตองไมใช
มนุษยจริงคนใดคนหนึ่ง มิฉะนั้นก็จะกลายเปนบุคคลจริงในจดหมายเหตุ ในชีวประวัติหรือ ใน
ประวัติศาสตรพงศาวดารไป นักเขียนที่ยังไมสันทัด มักสรางตัวละครซึ่งมีลักษณะนิสัยประจํา
เปนประเภทๆไป เชน ประเภทสดใสราเริง ประเภทเฉื่อยชา ประเภทขี้โกรธและประเภทเศรา
เหี่ยวแหง ตัวละครจึงมีลักษณะนิสัยอยางเดียว หรือนอยอยาง (Flat Character) นักเขียนที่มีฝมือ
จะสรางตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหลายอยางหรือหลากหลาย (Round Character)

         ประเภทของตัวละคร
1. ตัวละครดานเดียว หรือ ตัวละครนอยลักษณะ (Flat Character) หมายถึง

ตัวละครที่แสดงนิสัยดานใดดานหนึ่งใหเห็นเดนเพียงดานเดียว ไมเนนความเปนปุถุชนซึ่งยอม
มีความดีความชั่วคละปนกันไป นิสัยที่แสดงออกมักจะเปนนิสัยที่สังเกตงายๆ เชน เด็กขี้อิจฉา
เด็กสาวบริสุทธิ์ไรเดียงสา ผูชายที่เปนสุภาพบุรุษเต็มตัว อันธพาลที่หยาบชาเลวทราม โดยมาก
นักเขียนที่ยังไมเชี่ยวชาญในการสรางตัวละครมักจะสรางตัวละครประเภทดานเดียวเพราะ
บรรยายไดงายและไมตองศึกษาเรื่องความซับซอนในลักษณะและอุปนิสัยของมนุษย

2. ตัวละครหลายดานหรือตัวละครหลายลักษณะ (Round Character) อี.เอ็ม ฟอส
เตอร เรียกตัวละครที่มีความซับซอนในลักษณะนิสัยนี้วา round character ตัวละครประเภทนี้
จะมีลักษณะคลายกับมนุษยจริงๆ ตรงที่มีความลึกและความซับซอนทางดานอุปนิสัยใจคอ
กลาวคือ มีดี ช่ัว โง และฉลาด ปะปนกันอยูตามวิสัยของปุถุชน นักเขียนที่มีฝมือมักจะสรางตัว
ละครหลายดานและเปนที่ประทับใจสําหรับคนอานไดดวยการสรางอุปนิสัยใจคอคลายคลึงกับ
มนุษยจริง จนคนอานเขาใจ เห็นภาพ และเหมือนกับรูจักคุนเคยได
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ตัวละครในเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
1. นางวันทอง  ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ รักลูกรักสามี เปนผูหญิงที่เจาคารม ชางประชด

ประชัน มีความกตัญ ูหวงคนอื่นมากกวาตนเอง เวลารักใครก็รักจริง ไมมีความมั่นใจ
ในตัวเอง ไมรูจักการเอาตัวรอด กลาตอปากตอคํา  เชนตอน

ครานั้นวันทองฟงรับสั่ง ใหละลาละลังเปนหนักหนา
คร้ันจะทูลกลัวพระอาญา ขุนชางแลดูตายักคิ้วลน
พระหมื่นไวยใชใบใหแมวา บุยปากตรงบิดาเปนหลายหน
วันทองหมองจิตคิดเวียนวน เปนจนใจนิ่งอยูไมทูลไป

       แสดงใหเห็นความไมมีความมั่นใจของนางวันทองที่ตัดสินใจไมไดวาจะอยูกับใคร
เจาวันทองนองตื่นจากที่นอน โอนออนวอนไหวพิไรวา
หมอมนอยใจฤาที่ไมเจรจา ใชตัวขานี้จะงอนคอนพิไร
ชอบผิดพอจงคิดคะนึงตรอง อันตัวนองมลทินหาสิ้นไม
ประหนึ่งวาวันทองนี้สองใจ พบไหนก็เปนแตเชนนั้น
ที่จริงใจถึงไปอยูเรือนอื่น คงคิดคืนที่หมอมเปนแมนมั่น
ดวยรักลูกรักผัวยังผัวพัน คราวนั้นก็ไปอยูเพราะจําใจ
แคนคิดดวยมิตรไมรักเลย ยามมีที่เชยเฉยเสียได
เสียแรงรวมทุกขยากกันกลางไพร กินผลไมตางขาวทุกเพรางาย
พอไดดีมีสุขลืมทุกขยาก ก็เพราะหากหมอมมีซ่ึงที่หมาย
วานักก็เครื่องเคืองระคาย เอ็นดูนองอยาใหอายเขาอีกเลย

แสดงใหเห็นวานางวันทองเปนคนรักลูกรักสามี ชางประชดประชัน กลาตอปากตอคํา
และเจาคารม

2. ขุนแผน ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ รักภรรยา  ปากหวาน พูดจาไพเราะ คารมดี
        เชนตอน

พี่ผิดจริงแลวเจาวันทอง เหมือนลืมนองหลงเลือนทําเชือนเฉย
ใชจะเพลิดเพลินชื่นเพราะอื่นเชย เงยหนาเถิดจะเลาอยาเฝาแคน
เมื่อติดคุกทุกขถึงเจาทุกเชาค่ํา ตองกลืนกล้ําโศกเศรานั้นเหลือแสน
ซํ้าขุนชางคิดคดทําทดแทน มันดูแคลนวาพี่นี้ยากยับ
อาลัยเจาเทากับดวงชีวิตพี่ คิดจะหนีไปตามเอาเจากลับ
เกรงจะพากันผิดเขาติดทับ แตขยับอยูจนไดไปเชียงอินทร
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       แสดงใหเห็นความเจาชู และคารมที่ดีของขุนแผน

3. ขุนชาง ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ เจาเลห รักเดียวใจเดียว ทําทุกอยางเพื่อใหไดใน
ส่ิงที่ตนตองการ ไมมีความอาย เชนตอน

พอเรือพระที่นั่งประทับที่ ขุนชางก็ร่ีลงตีนทา
ลอยคอชูหนังสือดื้อเขามา ผุดโผลโงหนายึดแคมเรือ
เขาตรงบโทนอนตนกัญญา เพื่อนโขกลงดวยกะลาวาผีเสื้อ
มหาดเล็กอยูงานพัดพลัดตกเรือ รองวาเสือตัวใหญวายน้ํามา
ขุนชางดึงดื้อมือยึดเรือ มิใชเสือกระหมอมฉานลานเกศา
สูตายขอถวายซึ่งฎีกา แคนเหลือปญญาจะทานทน

       แสดงใหเห็นวาขุนชางเปนคนที่ทําทุกอยางเพื่อใหไดในสิ่งที่ตนเองตองการ

4. จมื่นไวย ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ กตัญ ูใจรอน ทํากอนคิด ชอบเอาชนะ เจาคิด
เจาแคน จงรักภักดี เชนตอน

จมื่นไวยสารภาพกราบบาทา ลูกมาผิดจริงหาเถียงไม
รักตัวกลัวผิดแตคิดไป ก็หักใจเพราะรักแมวันทอง
ทุกวันนี้ลูกชายสบายยศ พรอมหมดเมียมิ่งก็มีสอง
มีบาวไพรใชสอยท้ังเงินทอง พี่นองขางพอก็บริบูรณ
ยังขาดแตแมคุณไมแลเห็น เปนอยูก็เหมือนตายไปหายศูนย
ขอนี้ที่ทุกขยังเพิ่มพูน ถาพรอมมูลแมดวยจะสําราญ

 แสดงใหเห็นความกตัญขูองจมื่นไวยที่มีตอมารดา
วันนั้นแพกูเมื่อดําน้ํา ก็กร้ิวซํ้าจะฆาใหเปนผี
แสนแคนดวยมารดายังปราณี ใหไปขอชีวีขุนชางไว
แคนแมจําจะแกใหหายแคน ไมทดแทนอายขุนชางบางไมได
หมายจิตคิดจะใหมันบรรลัย ไมสมใจจําเพราะเคราะหมันดี

แสดงใหเห็นความเจาคิดเจาแคนของจมื่นไวย

5. พระพันวษา ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ ใจรอน เอาแตใจตัวเอง ชอบใชอารมณ  ไมหู
เบา ไมเชื่ออะไรงายๆ ตองหาที่มาที่ไป เชนตอน
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ทอดพระเนตรมาเห็นขุนชางเฝา เออใครเอาฟองมันไปไวไหน
พระหมื่นศรีถวายพลันในทันใด รับไวคล่ีทอดพระเนตรพลัน
พอทรงจบแจงพระทัยในขอหา ก็โกรธาเคืองขุนหุนหัน
มันเคี่ยวเข็ญทําเปนอยางไรกัน อีวันทองคนเดียวไมรูแลว
ราวกับไมมีหญิงเฝาชิงกัน หรืออีวันทองนั้นมันมีแกว
รูปไอชางชั่วชาตาบองแบว ไมเห็นแววที่มันจะรัก
ใครจะเอาเปนผัวเขากลัวอาย หัวหูดูเหมือนควายที่ตกปลัก
คราวนั้นเปนความกูถามซัก ตกหนักอยูกับเฒาศรีประจัน
วันทองกูสิใหกับอายแผน ไยแลนมาอยูกับอายชางนั่น
จมื่นศรีไปเอาตัวมันมาพลัน ทั้งวันทองขุนแผนอายหม่ืนไวย

      แสดงใหเห็นวาพระพันวษาเปนคนที่ไมหูเบา ไมเชื่ออะไรงายๆ

หนังสืออางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2522.
ปรียา หิรัญประดิษฐ. การใชภาษาในวงราชการ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

โอเดียนสโตร, 2532.
วินิตา ดิถียนต.การเขียนบันเทิงคดี.นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,2530.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นฝกปฎิบัติ
1. นักเรียนและครูทบทวนเนื้อเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
2. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีขาวเพื่อชวยกันบอกชื่อตัวละครสําคัญที่ปรากฏในเรื่อง
3. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีขาวชวยกันอภิปรายวิเคราะหลักษณะนิสัยตัวละคร

สําคัญที่ปรากฏในเรื่อง โดยเขียนเปน แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
4. นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมาจับสลากชื่อตัวละคร คือ 1. นางวันทอง 2. ขุนแผน 3.

ขุนชาง 4. จมื่นไวย 5. พระพันวษา และรับปายชื่อตัวละครจากครู
5. ตัวแทนแตละกลุมสวมหมวกสีขาวและแขวนปายชื่อตัวละครที่กลุมตนจับสลากได 

แลวออกมาพูดลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นหนาชั้น
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ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
1.นักเรียนทั้งชั้นสวมหมวกสีเหลืองเพื่อชวยกันบอกลักษณะนิสัยที่ดีของตัวละครที่เพื่อน

ออกมานําเสนอ
2.นักเรียนทั้งชั้นชวยสวมหมวกสีดําเพื่อกันบอกลักษณะนิสัยที่ไมดีของตัวละครที่เพื่อน

ออกมานําเสนอ
3. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีแดงเพื่อบอกความรูสึกของกลุมที่มีตอตัวละครที่ตน  รับ

ผิดชอบ
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูสวมหมวกสีฟาเพื่อรวมกันสรุปตัวละครและลักษณะนิสัยของตัวละครอีก

คร้ัง และนักเรียนนําแผนที่ความคิด (Mind Mapping) มาสงครู

7. สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

  7.2 ปายชื่อตัวละคร
7.3 สลากชื่อตัวละคร
7.4 หมวกสีขาว
7.5 หมวกสีดํา
7.6 หมวกสีเหลือง
7.7 หมวกสีแดง
7.8 หมวกสีฟา

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการทํางานกลุม
8.2 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.3  ประเมินจากการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนแสดงความคิดเกี่ยวกับตัวละครที่นักเรียนประทับใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



160

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินแผนที่ความคิด
วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินแผนที่ความคิด ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียนตามความเปนจริง คะแนน

เต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล ความถูกตอง
(5 คะแนน)

ความคิด
สรางสรรค
(3 คะแนน)

ความสวยงาม
(2 คะแนน)

รวม
(10คะแนน)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



164

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 (กลุมทดลอง)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานวิเคราะห) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานวิเคราะห เปนการอานที่พิจารณาเนื้อเร่ืองอยางละเอียดใหเห็นความแตกตาง ความ

กลมกลืน ขอดี ขอเสียของแตละสวน และพินิจพิจารณาสวนประกอบแตละสวนของเรื่องอยาง
ถ่ีถวน การอานวิเคราะหมีความสําคัญ และจําเปนตองฝกใหชํานาญเพื่อเปนพื้นฐานในการอาน
อยางมีวิจารณญาณ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเชิง

วิเคราะห วิจารณ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกาและสามารถ

วิเคราะหเร่ืองได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกฉากที่ปรากฏเรื่องได
4.2 นักเรียนสามารถบอกบรรยากาศที่ปรากฏในเรื่องได

5. เนื้อหาสาระ
ฉาก คือ สถานที่ในเนื้อเร่ืองและรวมถึงเวลาหรือยุคสมัยที่เกิดเหตุการณในเรื่องดวย
ฉากเปนสวนประกอบสําคัญที่ชวยใหบรรยากาศของเนื้อเรื่องในแตละตอนมีน้ําหนักเขม
ขน เพิ่มความสมจริงสมจัง ตลอดจนโนมนาวอารมณของผูอานใหคลอยตามความรูสึกของ
ตัวละคร หรือบรรยากาศในเหตุการณตอนนั้นๆ ไดชัดเจน นักเขียนที่พิถีพิถันกับบรรยากาศ
ของเรื่องมักจะสรางฉากใหกลมกลืนกับเหตุการณและอารมณเพื่อชักจูงจิตใจคนอานให
เห็นภาพและมีอารมณคลอยตามดวย นอกเหนือจากการใชบทสนทนาหรือพรรณนาโวหาร
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นักเขียนบางคนพิถีพิถันกับการบรรยายฉาก โดยมิไดบรรยายเฉพาะสิ่งที่เห็นคราวๆ เทานั้น
แตจะประกอบดวย เสียง สี แสงสวาง การเคลื่อนไหว และแมกระทั่งกลิ่น เพื่อใหฉากนั้นมี
บรรยากาศที่มีชีวิตจิตใจสมจริงมากกวาการบรรยายเฉพาะมองผานเพียงอยางเดียว ในบาง
กรณี ฉาก มีบทบาทเสมือนเปนตัวละครดวยตัวหนึ่งในโครงเรื่อง คือมีความสัมพันธเกี่ยว
เนื่องกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง  บางเรื่องสถานที่และเวลาอาจจะกลมกลืนสอด
คลองกับเนื้อเร่ืองอยางประสานสนิท

วิธีการสรางฉาก
1. สรางเหมือนจริง ตองมีความรูทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมวิทยา สังคม

ศาสตร วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา ฯลฯ อยางพอเพียง
2. สรางฉากตามอุดมคติ ในการสรางฉากตามอุดมคติ ผูเขียนจะสรางขึ้นตาม

ลักษณะที่เห็นวานาจะเปน หรือควรจะเปนอยางนั้นอยางนี้ คือลักษณะที่ดีกวา มีคุณคากวาที่
เปนอยูจริง

3. สรางในลักษณะของมัณฑนศิลป มักเปนการบรรยายฉากในวรรณคดีเกาๆ
4. สรางฉากแบบเหนือจริง สวนใหญกวีมักแสดงใหเห็นวา มุงสรางความตื่นเตน

ทางอารมณ มากกวามุงบันทึกความเปนจริงของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
5. สรางฉากตามประเพณีนิยม โดยยึดถือตามแบบแผนของวรรณคดีรุนเกา

ในการสรางฉากของงานประพันธ ผูเขียนมักใชวิธีสรางฉากหลายๆ วิธี จึงเปนหนาที่ของผู
อานที่จะพิจารณาดูวา สวนไหนของฉากมีลักษณะอยางไร รวมทั้งการที่ผูเขียนบางคนสราง
ฉากแบบจับแพะชนแกะ หรือสรางตามอารมณ ไมไดยึดถือแบบไหนเปนเกณฑ

บรรยากาศ คือ กล่ิน เสียง แสง สี และสัมผัสอื่นๆ ที่กอใหเกิดอารมณคลอยตาม
หรือสภาพเหตุการณเดนชัดยิ่งขึ้น ดังนั้น การที่จะใหไดฉากและบรรยากาศที่สมจริงและสม
เหตุสมผล ผูเขียนจะตองมีความรูจริง มีประสบการณเกี่ยวกับฉากและบรรยากาศที่จะใช
หรือบรรยายในฉากนั้นๆ ประการสําคัญคือจะตองไมผิดขอเท็จจริง

แถบคําประพันธท่ี 1
จะกลาวถึงพระองคผูทรงเดช เสด็จถึงนิเวศนพอจวนค่ํา
ฝพายรายเลมมาเต็มลํา เรือประจําแหนแหเซ็งแซมา
พอเรือพระที่นั่งประทับที่ ขุนชางก็ร่ีลงตีนทา
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ลอยคอชูหนังสือดื้อเขามา ผุดโผลโงหนายึดแคมเรือ
เขาตรงโทนอนตนกัญญา เพื่อนโขกลงดวยกะลาวาผีเสื้อ
มหาดเล็กอยูงานพัดพลัดตกเรือ รองวาเสือตัวใหญวายน้ํามา
ขุนชางดึงดื้อมือยึดเรือ มิใชเสือกระหมอมฉานลานเกศา
สูตายขอถวายซึ่งฎีกา แคนเหลือปญญาจะทานทน

แถบคําประพันธท่ี 2
มานมูล่ีมีฉากประจํากั้น อัฒจันทรเครื่องแกวก็หนักหนา
ชมพลางยางเยื้องชําเลืองมา เปดมุงเห็นหนาแมวันทอง
นิ่งนอนอยูบนเตียงเคียงขุนชาง มันแนบขางกอดกลมประสมสอง
เจ็บใจดังหัวใจจะพังพอง ขยับจองดาบงาอยากฆาฟน
จะใครถีบขุนชางที่กลางตัว นึกกลัวจะถูกแมวันทองนั่น
พลางนั่งลงนอบนบอภิวันท สะอื้นอั้นอกแคนน้ําตาคลอ

แถบคําประพันธท่ี 3
นางวันทองรับพระราชโองการ ใหบันดาลบังจิตหาคิดไม
อกุศลดลมัวใหช่ัวใจ ดวยส้ินในอายุที่เกิดมา
คิดคะนึงตะลึงตะลานนอก ดังตัวตกพระสุเมรุภูผา
ใหอุทัจอัดอั้นตันอุรา เกรงผิดภายหนาก็สุดคิด
จะวารักขุนชางกระไรได ที่จริงใจมิไดรักแตสักนิด
รักพอลูกหวงดังดวงชีวิต แมนทูลผิดจะพิโรธไมโปรดปราน

หนังสืออางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2522.
เถกิง พันธเถกิงอมร.การอานทั่วไป. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช,2528.
วินิตา  ดิถียนต.การเขียนบันเทิงคดี.นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,2530.
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6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นฝกปฏิบัติ
1.  นักเรียนดูกลองละครที่ค รูนํามา  พิจารณาวานอกจากตัวละครแลวมีอะไรอีก

ที่ทําใหละครสมจริง
2.    นักเรียนพิจารณาฉากในกลองละครที่ครูเตรียมมา เชน สถานที่ วัน เวลา  นักเรียนสวม

หมวกสีฟาเพื่อสรุปความหมายของฉาก ครูอธิบายเรื่องฉากเพิ่มเติม
3. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมาจับสลากหมายเลขคําประพันธที่ครูเตรียมมา

พรอมทั้งรับคําประพันธ รับสี และกระดาษจากครู
4. นักเรียนแตละกลุมอานคําประพันธที่จับสลากได และสวมหมวกสีเขียวเพื่อชวยกัน

วิเคราะหฉากจากคําประพันธนั้น และวาดฉากตามจินตนาการของกลุมบนกระดาษที่รับจากครู เชน
ฉากเรือนขุนชางควรเปนเชนไร

5. นักเรียนสงตัวแทนกลุมที่ตอ งสวมหมวกสีขาวออกมานําเสนองานหนาชั้นโดย
ใสในกลองละครที่ครูเตรียมมา

6.      นักเรียนกลุมอ่ืนและครูติชม แสดงความคิดเห็น
ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
1. นักเรียนแตละกลุมอานคําประพันธที่ตนรับผิดชอบอีกครั้ง
2. นัก เรียนแตละกลุม สวมหมวกสีแดงเพื่อ บอกความรู สึก ที่มีตอ ฉ ากนั้น เมื่อ

ไดอา นคําประพันธ เชน ถารูสึกตึงเครียด หมายถึงบรรยากาศในฉากนั้นตึงเครียด โดยครูช้ีใหเห็น
วาฉากและบรรยากาศมีความสัมพันธกัน ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องบรรยากาศ

3.    นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายถึงความสมัพันธของฉากกับบรรยากาศตามประเด็น
ดังนี้

• ถาฉากที่ทําใหผูอานรูสึกสดชื่นแจมใส บรรยากาศควรเปนอยางไร
• ถาบรรยากาศเงียบเหงา วังเวง แสดงวาผูอานรูสึกกับฉากอยางไร

4.   นักเรียนแตละกลุมเขียนบรรยากาศที่ปรากฏในฉากที่กลุมตนรับผิดชอบบนภาพวาด
ฉากของกลุมตน

ขั้นสรุป
นักเรียนและครูสวมหมวกสีฟาเพื่อรวมกันสรุปบทเรียน และนักเรียนนําภาพวาดมาสงครู
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7. สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2 กลองละคร
7.3 แถบคําประพันธ
7.4 หมวกสีขาว
7.5 หมวกสีฟา
7.6 หมวกสีเขียว
7.7 หมวกสีแดง
7.8 สลากหมายเลขคําประพันธ
7.9 สี
7.10 กระดาษ

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการตอบคําถาม
8.2 ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม
8.3 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.4 ประเมินจากการวาดภาพ

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนออกมาเลาเรื่องหนาชั้น ใหเพื่อนชวยกันวิเคราะหฉาก และบรรยากาศที่เหมาะสม

กับเรื่อง

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินภาพวาด
วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินภาพวาด ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียนตามความเปนจริง คะแนนเต็ม 10

คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล ความถูกตอง
(4 คะแนน)

ความคิด
สรางสรรค
(3 คะแนน)

ความสวยงาม
(3 คะแนน)

รวม
(10คะแนน)
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 (กลุมทดลอง)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การแสดงความคิดเห็น) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เปนการแสดงประสิทธิภาพในการอานอยางมี

วิจารณญาณ ซ่ึงตองอาศัยพื้นฐานเกี่ยวกับการอานอื่นๆ เปนสวนประกอบ และตองฝกฝนให
ชํานาญจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเชิง

วิเคราะห วิจารณ แยกแยะขอเท็จและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครจากวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน

ตอนขุนชางถวายฎีกาที่อานได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมของตัวละครได
4.2 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครได

5. เนื้อหาสาระ
การแสดงความคิดเห็น หรือ การวิจารณ คือ ใหคําตดัสินสิ่งที่เปนศิลปกรรมหรือ
วรรณกรรมโดยผูมีความรูควรเชื่อถือไดวามีความงาม ความไพเราะดีอยางไร หรือมีขอขาด
ตกบกพรองอยางไรบาง ในภาษางายๆ เรียกวาการกลาวติชมนั่นเอง การวิจารณตองกระทํา
ดวยปญญาที่สามารถรอบรู หรือการใหเหตุผลที่ถูกตอง ผูวิจารณไดตองมีวิจารณญาณ มี
ความรู มีเหตุผล และหลักเกณฑ ที่ถูกตอง
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การวิจารณ คือ การพิจารณาเรื่องที่อานดวยเหตุผลแลวแสดงความคิดเห็นประกอบ ซ่ึง
ความคิดเห็นที่แสดงนั้นอาจเปนไปในทางชื่นชม เห็นดวย สนับสนุน หรืออาจเปนไป
ในทางติติง โตแยง คัดคาน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืออาจตั้งเปนขอสังเกต ขอเสนอ
แนะตางๆ ก็ได การวิจารณเปนกระบวนการที่สืบเนื่องจากการวิเคราะหโดยอาศัยความรู
และประสบการณเดิมที่มีอยูชวยในการวิจารณ และหากผูอานวิเคราะหงานเขียนอยางมี
หลักเกณฑและมีมุมมองที่กวางขวาง จะชวยใหการวิจารณงานเขียนมีความเที่ยงธรรมยิ่ง
ขึ้น

พฤติกรรมของตัวละคร
1. พฤติกรรมของจมื่นไวย คือ ลักตัวนางวันทองจากบานขุนชาง, ใหหมื่นวิเศษผลไปแจง

ขุนชางวานางวันทองอยูกับตน, โกหกขุนชางวาตนเองไมสบายตองการเห็นหนาแม
2. พฤติกรรมของขุนชาง  คือ เขียนฎีกาถวายพระพันวษาเรื่องที่จมื่นไวยลักตัวนางวันทอง

ไป, ลอยคอถวายฎีกาแกพระพันวษา
3. พฤติกรรมของนางวันทอง  คือ กลับไปอยูบานจมื่นไวย ไมยอมคืนดีกับขุนแผน
4. พฤติกรรมของขุนแผน คือ ไปหานางวันทองที่บานจมื่นไวยเพื่อปรับความเขาใจ,

เสกคาถาอาคมใหนางวันทอง โกหกนางวันทองตอนทํานายฝนใหนางวันทอง
5. พฤติกรรมของพระพันวษา  คือ รับฎีกาขุนชางและสั่งลงโทษขุนชางดวยการเฆี่ยน30 ที

ส่ังใหนางวันทอง ขุนชาง ขุนแผน จมื่นไวยเขาเฝาเพื่อไตสวน

หนังสืออางอิง
ดนยา วงศธนะชัย.การอานเพื่อชีวิต. พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตรและสังคม สถาบันราชภัฏ

   พิบูลสงคราม, 2542.
ศิริพร ลิมตระการ.การอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน.หลักนักอาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมคิคัลมีเดีย,

2531.
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6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นฝกปฏิบัติ
1. นักเรียนทั้งชั้นสวมหมวกสีขาวเพื่อทบทวนชื่อตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีไทย เร่ือง

ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
2.  นกัเรยีนแตละกลุมเลอืกแผนปายชือ่ตวัละครทีค่รูเตรยีมมาและออกมารบัสลากพฤตกิรรมของ

ตัวละครนั้นจากครู โดย 1 กลุมจะรับผิดชอบ 1 ตัวละคร
3. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีเขียวเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของตัวละครที่กลุมตนรับผิดชอบ
4.     นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนที่สวมหมวกสีขาวออกมานําเสนอผลงานหนาชั้น
5. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีแดงเพื่อบอกความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมของตัวละครที่

กลุมตนรับผิดชอบ
ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
 นักเรียนกลุมอ่ืนสวมหมวกสีแดงเพื่อแสดงความคิดเห็นและบอกความรูสึกที่มีตอตัวละคร

นั้น
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูสวมหมวกสีฟาเพื่อรวมกันสรุปพฤติกรรมของตัวละคร จากนั้นนักเรียน

ตอบคําถามในใบงาน เร่ือง พฤติกรรมตัวละคร สงครู

7 . สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2  ปายชื่อตัวละคร
7.3  สลากพฤติกรรมของตัวละคร
7.4  หมวกสีขาว
7.5  หมวกสีฟา
7.5  หมวกสีแดง
7.6  หมวกสีเขียว
7.7  ใบงาน เร่ือง พฤติกรรมตัวละคร
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8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม
8.2 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.3 ประเมินจากใบงาน เร่ือง พฤติกรรมตัวละคร

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นวาพฤติกรรมใดของนักเรียนที่นักเรียนอยากเปลี่ยนแปลง และ

เพราะเหตุใด

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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ใบงาน เรื่อง พฤติกรรมของตัวละคร

จงวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวละครตอไปนี้

1.  นักเรียนคิดวาจมื่นไวยลักตัวนางวันทองจากบานขุนชาง เพราะเหตุใด ………………………
      …………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………

2. นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดนางวันทองจึงยอมไปกับจมื่นไวย…………………………………
     …………………………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………………

3. เมื่อขุนชางทราบวาจมื่นไวยลักตัวนางวันทองไป จึงไปถวายฎีกาตอพระพันวษา ทําไมขุนชางจึง
ทําเชนนั้น……………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………

4. นักเรียนคิดวาการกระทําของจมื่นไวยที่ไปลักตัวนางวันทอง เปนการกระทําที่ถูกตองหรือไม
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินใบงาน เรื่อง พฤติกรรมตัวละคร

วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินใบงาน เร่ือง พฤติกรรมตัวละคร  ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียนตามความ

เปนจริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล ความคิด
สรางสรรค
(4 คะแนน)

การใหเหตุผล
สนับสนุน
(4 คะแนน)

ความถูกตอง
(2 คะแนน)

รวม
(10คะแนน)
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 (กลุมทดลอง)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การแสดงความคิดเห็น) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เปนการแสดงประสิทธิภาพในการอานอยางมี

วิจารณญาณ ซ่ึงตองอาศัยพื้นฐานเกี่ยวกับการอานอื่นๆ เปนสวนประกอบ และตองฝกฝนให
ชํานาญจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเชิง

วิเคราะห วิจารณ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครจากวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน

ตอนขุนชางถวายฎีกาที่อานได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกเหตุผลในการตัดสินใจของตัวละครได
4.2 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจของตัวละครได

5. เนื้อหาสาระ
การแสดงความคิดเห็น หรือ การวิจารณ คือ ใหคําตัดสินสิ่งที่เปนศิลปกรรมหรือ
วรรณกรรมโดยผูมีความรูควรเชื่อถือไดวามีความงาม ความไพเราะดีอยางไร หรือมีขอขาด
ตกบกพรองอยางไรบาง ในภาษางายๆ เรียกวาการกลาวติชมนั่นเอง การวิจารณตองกระทํา
ดวยปญญาที่สามารถรอบรู หรือการใหเหตุผลที่ถูกตอง ผูวิจารณไดตองมีวิจารณญาณ มี
ความรู มีเหตุผล และหลักเกณฑ ที่ถูกตอง
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    การวิจารณ คือ การพิจารณาเรื่องที่อานดวยเหตุผลแลวแสดงความคิดเห็นประกอบ ซ่ึงความ
คิดเห็นที่แสดงนั้นอาจเปนไปในทางชื่นชม เห็นดวย สนับสนุน หรืออาจเปนไปในทางติติง
โตแยง คัดคาน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืออาจตั้งเปนขอสังเกต ขอเสนอแนะตางๆ ก็ได
การวิจารณเปนกระบวนการที่สืบเนื่องจากการวิเคราะหโดยอาศัยความรู และประสบการณ
เดิมที่มีอยูชวยในการวิจารณ และหากผูอานวิเคราะหงานเขียนอยางมีหลักเกณฑและมีมุม
มองที่กวางขวาง จะชวยใหการวิจารณงานเขียนมีความเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น

การตัดสินใจของตัวละคร
1. นางวันทอง ตัดสินใจไปกับจมื่นไวย ตัดสินใจตอบพระพันวษาเปนกลางๆ

ไมตัดสินใจใหแนนอน ทําใหพระพันวษากริ้ว จนเปนเหตุใหถูก
ประหารชีวิต

2. ขุนชาง  ตัดสินใจถวายฎีกาตอพระพันวษา
3. ขุนแผน ตัดสินใจไปหานางวันทองที่บานจมื่นไวยตอนกลางคืนเพื่อปรับ

ความเขาใจ
4. จมื่นไวย ตัดสินใจไปลักตัวนางวันทองจากบานขุนชาง
5. พระพันวษา ตัดสินใจสั่งประหารนางวันทอง

หนังสืออางอิง
ดนยา วงศธนะชัย.การอานเพื่อชีวิต. พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตรและสังคม สถาบันราชภัฏ

    พิบูลสงคราม,2542.
ศิริพร ลิมตระการ.การอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
                  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน.หลักนักอาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ เมคิคัล มีเดีย,                 

2531.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นฝกปฏิบัติ
1. นักเรียนแตละกลุมเลือกปายชื่อตัวละคร 1 ตัว ที่ครูเตรียมมา
2. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับแผนการตัดสินใจของตัวละครที่กลุมตนเลือก
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3. นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีขาวเพื่อรวมกันอภิปรายถึงการตัดสินใจของตัวละครที่
รับผิดชอบ โดยพิจารณาเหตุผลที่ทําใหตัวละครตัดสินใจเชนนั้น

4.      นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีแดงเพื่อแสดงความรูสึกตอการตัดสินใจนั้น
5.      นักเรียนสงตัวแทนกลุมที่สวมหมวกสีขาวออกมานําเสนองานหนาชั้น
6.      นักเรียนกลุมอ่ืนแสดงความคิดเห็น
ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
1.    นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีเขียวเพื่อตอบคําถามครู “ถานักเรียนอยูในสถานการณ

เดียวกับตัวละคร  นักเรียนจะทําเชนไร”
2.   นักเรียนสงตัวแทนกลุมที่สวมหมวกสีขาวออกมานําเสนอความคิดเห็นของกลุม หนา

ช้ัน
3.      ครูสุมนักเรียน 3 คน เพื่อตอบคําถามครู “ใครคือคนที่นักเรียนชื่นชอบ” อาจเปนดารา

นักรอง นักกีฬา พรอมใหเหตุผลที่เหมาะสม
4.      นักเรียนพิจารณาคําตอบของเพื่อน
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูสวมหมวกสีฟาเพื่อรวมกันสรุปบทเรียนและนักเรียนออกมารับใบงาน เร่ือง

การตัดสินใจของตัวละคร จากครู ทําเปนการบาน

7. สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2 ปายชื่อตัวละคร
7.3 แผนการตัดสินใจของตัวละคร
7.4 หมวกสีขาว
7.5 หมวกสีเขียว
7.6 หมวกสีแดง
7.7 หมวกสีฟา
7.8 ใบงาน เร่ือง การตัดสินใจของตัวละคร

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการการตอบคําถาม
8.2 ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม
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8.3 ประเมินจาการพูดแสดงความคิดเห็น
8.4 ประเมินจากใบงาน เร่ือง การตัดสินใจของตัวละคร

9. กิจกรรมเสนอแนะ
 นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจของตัวละครในเรื่องที่นักเรียนประทับใจ

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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ใบงาน เรื่อง การตัดสินใจของตัวละคร

จากเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา นักเรียนอยากจะเปนตัวละครตัวใด เพราะเหตุใด
นักเรียนจึงอยากเปนตัวละครนั้น

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินใบงาน เรื่องการตัดสินใจของตัวละคร
วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินใบงานเรื่อง การตัดสินใจของตัวละคร ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียนตาม

ความเปนจริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล การแสดง
ความคิดเห็น
(4 คะแนน)

การใหเหตุผล
สนับสนุน
(4 คะแนน)

ความคิด
สรางสรรค
(2 คะแนน)

รวม
(10

คะแนน)
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 (กลุมทดลอง)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานประเมินคา) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานอยางมีวิจารณญาณนอกจากจะสามารถจับใจความสําคัญ วิเคราะห วิจารณ แสดง

ความคิดเห็นตอเร่ืองที่อานไดแลวจําเปนตองประเมินคาในสิ่งที่อานไดดวยเพื่อประเมินวาเรื่อง
ที่อานนั้นมีคุณคามากนอยเพียงใด

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว จับใจความ

สําคัญ   ตีความ และประเมินคาได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา และสามารถ

ประเมินคาเรื่องที่อานได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกขอคิดจากเรื่องที่อานได
4.2 นักเรียนสามารถบอกความรูสึกที่มีตอเร่ืองที่อานได

5. เนื้อหาสาระ
การอานประเมินคา คือ การวินิจฉัยตัดสินโดยสรุปอยางมีหลักเกณฑวา งานเขียนนั้นมี

คุณภาพเพียงใด มีคุณคา มีประโยชนหรือไม เหมาะควรหรือไม ถาเปนสารคดีจะตองเนนถึง
ความถูกตองตอขอเท็จจริง ตอหลักการที่อางถึง และการใหขอคิดอยางมีเหตุผล และเปนไปได
ในทางปฏิบัติ ถาเปนบันเทิงคดีก็จะตองเนนความรื่นรมยบันเทิงใจตามศิลปะการแตง และโดย
นัยเดียวกัน ถาเปนรอยกรองจะตองมีน้ําหนักสําคัญที่ เสียง ลีลาจังหวะ และภาพพจน
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เกณฑในการประเมินคางานเขียน
1. ประเมินคุณคาจากความถูกตองเกี่ยวกับขอเท็จจริงบางประการ หรือเกี่ยวกับหลักการ

หรือความเหตุสมผล แมงานเขียนประเภทที่เนนจินตนาการก็ยังมีความจําเปนที่จะตองรักษา
ความถูกตอง และความเที่ยงตรงบางประการอยูเสมอ

2. ประเมินคุณคาโดยแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ในงานเขียนเร่ืองนั้น เพื่อ
แสดงใหเห็นความเหมาะสม ความสอดคลองตลอดจนความแตกตางกัน

3. ประเมินคุณคาในดานเอกภาพของงานเขียนนั้นวามีบูรณภาพเพียงใด มีตอนใด สวนใด
แตกแยกออกไป ไมสอดคลองกับจุดประสงคของงานเขียนเร่ืองนั้นหรือไม

4. ประเมินคุณคาของประสิทธิภาพในการใชกลวิธีและทวงทํานองของผูแตงวาดีเดน 
หรือ ออน ไมเหมาะสมในสวนใดตอนใด

5. ประเมินคุณคาดวยการเปรียบเทียบกับงานเขียนเร่ืองอื่น (ควรเปนเรื่องที่เปนที่รูจักดี
หรือมีความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งกับเรื่องที่กําลังประเมิน) เพื่อเนนใหเห็นคุณคาของงานที่
กําลังประเมินใหชัดเจนขึ้น

การประเมินคาหนังสือบันเทิงคดี หนังสือบันเทิงคดีเปนหนังสือที่มุงจะใหความเพลิดเพลิน
เปนประการสําคัญ สวนเนื้อหาสาระเปนเรื่องรอง การประเมินคุณคาหนังสือบันเทิงคดีนั้น จะ
ตางจากหนังสือสารคดีในแงที่วา หนังสือบันเทิงคดีไมใช “เร่ืองจริง” ผูเขียนสามารถใช
จินตนาการประกอบการเขียน เพื่อใหเร่ืองตื่นเตน สนุกสนาน ทวีความ    เขมขน หรือเพื่อให
เศราสลด ประทับใจจินตนาการของผูเขียนไมมีการจํากัดขอบเขต การประเมินคุณคาจึงตอง
คํานึงในขอนี้ ถาเปนหนังสือบันเทิงคดีประเภทนิทาน นิยาย ผูเขียนอาจใชอํานาจเหนือธรรม
ชาติ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยเขามาแทรกเพื่อเพิ่มรสชาติของเรื่อง  ถาเปนหนังสือบันเทิงคดีประเภท
นิยาย เร่ืองสั้น การประเมินคุณคาตองพิจารณาในดานโครงเรื่อง ฉาก บรรยากาศ ตัวละคร
ความสมจริง แนวคิด กลวิธีการแตง รวมทั้งการเพิ่มสาระความรู ก็อาจจะทําใหเนื้อเร่ืองนาสน
ใจขึ้นหรือมีคุณคาขึ้น

การประเมินคากวีนิพนธ กวีนิพนธ คือ งานเขียนรอยกรองตามรูปแบบฉันทลักษณ เชน
โคลง ฉันท กาพย กลอน รวมทั้งรอยกรองที่ไมคงแบบฉันทลักษณ เชน กลอนเปลา  ในสมัย
โบราณการประเมินคุณคาของกวีนิพนธมักจะคํานึงถึง “คําดี ความดี และโวหารไพเราะ
สละสลวย” แตในปจจุบันนี้งานประพันธรอยกรองมีลักษณะเปลี่ยนไป ทั้งในเชิงฉันทลักษณ
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และเนื้อหา การประเมินคุณคาอยางสมัยโบราณจึงอาจไมเพียงพอ อาจจะตองพิจารณาเนื้อหาที่
แสดงความเขมขนของกวี ศิลปะการใชถอยคําอยางอิสระ การใชสัญลักษณ เปนตน

การประเมินคุณคาของงานเขียนคงจะเกิดขึ้นไดยาก หากงานเขียนนั้นไมผานการวิเคราะห
คือ การพิจารณาแยกแยะ ทําความเขาใจโครงสรางและลักษณะเฉพาะของงานเขียนนั้นๆ มา
กอน ขั้นตอนตอมาจึงเปนการพิจารณาแสดงความคิดเห็น วิจารณโครงสราง หรือองคประกอบ
ที่วิเคราะหไวแลวนั้น วาเหมาะสมหรือไม มีขอดีขอบกพรองประการใด แลวจึงนํามาสูการ
ประเมินคาซ่ึงเปนการตัดสินคุณคาของงานเขียน โดยอาศัยขอมูลจากการวิเคราะห และ
ความเห็นจากการวิจารณมาประมวลกันเขา เพื่อช่ังน้ําหนักและตัดสินงานเขียนนั้นดวยความ
เที่ยงธรรมตามขอมูล และสภาพแวดลอมที่ปรากฏ

ขอคิดท่ีไดจากเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
1. การที่จะรักใครนั้นตองรักตัวเองกอน
2. การที่จะรักใครตองรักอยางมีสติ
3. กอนจะทําอะไรตองคิดใหรอบคอบมิฉะนั้นปญหาจะตามมา
4. ตองยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตน

หนังสืออางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นฝกปฏิบัติ
1.  นักเรียนและครูทบทวนเนื้อเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา โดยครูสุม

นักเรียน 2 คนชวยกันเลาเนื้อเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
2.     นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีขาวอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงขอคิดที่ไดจากเรื่อง
3.     นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนที่สวมหมวกสีขาวออกมานําเสนองานหนาชั้น
4.     นักเรียนกลุมอ่ืนแสดงความคิดเห็น ติชม
5.     นักเรียนและครสูวมหมวกสีฟาเพื่อชวยกันสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่อง และบันทึกลงสมุด
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ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
1. นักเรียนและครูสนทนาเรื่องโรงแรมวาการที่จะวัดวาโรงแรมไหนดีโรงแรมไหนไมดีดู

ไดจากดาว เชน โรงแรม 5 ดาว โรงแรม 4 ดาว โรงแรม 3 ดาว เปนตน
2.   นักเรียนและครูอภิปรายถึงความหมายของดาววาคือการประเมินคุณภาพโรงแรม โดย

ครูโยงเขาสูการประเมินคางานเขียน
3.      นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมารับดาวจากครู 5 ดวง
4.    นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีดําเพื่อหาขอเสีย หรือจุดดอยของเรื่อง ขุนชางขุนแผน

ตอน ขุนชางถวายฎีกา และจดบันทึกไว
5.    นักเรียนแตละกลุมสวมหมวกสีเหลืองเพื่อหาขอดี หรือจุดเดนของเรื่อง ขุนชางขุนแผน

ตอน ขุนชางถวายฎีกา และจดบันทึกไว
6.  นักเรียนสวมหมวกสีแดงเพื่อบอกความรูสึกที่มีตอวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน

ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.   นักเรียนแตละกลุมพิจารณาขอดี และขอเสีย ของวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน

เพื่อประเมินคาวาวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา สมควรไดกี่ดาว พรอม
บอกเหตุผลดวย

8.   นักเรียนสงตัวแทนกลุมที่สวมหมวกสีขาวออกมาติดดาวบนกระดาน พรอมทั้งบอกเหตุ
ผลดวย

ขั้นสรุป
นักเรียนและครูสวมหมวกสีฟาเพื่อรวมกันสรุปบทเรียน

7. สื่อการเรียนรู
7.1  หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2  กระดาษรูปดาว
7.3  หมวกสีขาว
7.4  หมวกสีฟา
7.5  หมวกสีแดง
7.6  หมวกสีดํา
7.7  หมวกสีเหลือง
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8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม
8.2 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.3 ประเมินจากการตอบคําถาม

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนหาอานหนังสือที่ตนชื่นชอบและประเมินคาหนังสือนั้น พรอมบอกเหตุผล แลว

ออกมานําเสนอ

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย
เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา ของกลุมควบคุม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 (กลุมควบคุม)

เร่ือง การอานอยางมีวิจารณญาณ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะการอานขั้นสูงที่ผูอานตองสามารถจับใจความสําคัญ

วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิด และประเมินคาได การอานอยางมีวิจารณญาณจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตในสภาพสังคมยุคขอมูลขาวสาร

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆไดอยางถูกตอง มีวิจารณญาณ คลองแคลว

รวดเร็วขึ้น

3. จุดประสงคปลายทาง
นกัเรยีนเขาใจความหมายของการอานอยางมวีจิารณญาณขัน้ตอนการอานอยางมวีจิารณญาณ

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณได
4.2 นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณได

5. เนื้อหาสาระ
การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การอานอยางพินิจพิเคราะห เปนการอานที่ผูอาน

สามารถแปลความ จับใจความสําคัญ ตีความ วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และ
ประเมินคาเรื่องที่อานได หรือการอานที่ใชปญญาที่สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง กลาวโดย
รวบรัดไดวาเปนการอานอยางระมัดระวังตรวจตราหาเหตุผลที่นอกจากจะใหเกิดปญญาในที่
สุด การอานแลวคิดหาเหตุผลเพื่อใหเกิดความเขาใจดวยการพินิจพิจารณาดังกลาวนี้อาจทําได
แมแตในระดับแรกๆ ไปจนถึงระดับลึกซึ้งสูงสุด จนมีบางคนกลาววาการอานอยางใช
วิจารณญาณ เปนการอานระดับพื้นฐานที่สําคัญจนถึงระดับยอดของการอานทั้งปวง
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ขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ
1. อานเรื่องทั้งหมด
2.    ทําความเขาใจเรื่องที่อาน
3.    จับใจความสําคัญ
4.     ตีความเรื่องที่อาน
5.    วิเคราะหแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
6.    แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อาน
7.    ประเมินคาเรื่องที่อาน

หลักการอานอยางใชวิจารณญาณ
1. พิจารณาความถูกตองของภาษาที่อาน เชน ดานความหมาย การวางตําแหนงคํา

การเวนวรรคตอน ความผิดพลาดดังกลาวจะทําใหส่ือความหมายเสียไป
2. พิจารณาความตอเนื่องของประโยความีเหตุผลรับกันดีหรือไมโดยอาศัยความรู

ดานตรรกวิทยาเขาชวย ความจากประโยคจะตองไมขัดแยงกัน หรือเรียงลําดับสับสนวุน
วายจนอานไมรูเร่ืองหรืออานเสียเวลาเปลา

3. พิจารณาดูความตอเนื่องของเรื่องราวระหวางเรื่องที่เปนแกนหลัก หรือแกนนํา
กับแกนรอง และสวนประกอบอื่นๆ กลมกลืนกันดีหรือเปลา

4.   รูจักแยกแยะขอเท็จจริงออกจากเรื่องการแสดงความรูสึกและขอคิดเห็นของ
        ผูแตง เพื่อจะไดนํามาพิจารณาภายหลังไดถูกตองใกลเคียงความเปนจริงยิ่งขึ้น

5. พิจารณาความรูเนื้อหาตัวอยางที่ไดวามีสวนสัมพันธกันอยางเหมาะสมหรือไม
เพียงใด เปนความรูความคิดตัวอยางที่แปลกใหมหรืออางอิงมาจากไหน นาสนใจเพียงใด
จากนั้นควรทําการประเมินผลโดยทั่วไปวาผลจากการอานจะทําใหเกิดความรู ความคิดมาก
เพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดสรรคที่ผูอานประสงคหรือปรารถนาจะไดจากการอาน
นั้นๆอยูเสมอ

หนังสืออางอิง
สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน.หลักนักอาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ เมดิคัลมีเดีย,

2531.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



199

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1.   นักเรียนสนทนากับครูถึงขาวตามหนาหนังสือพิมพ
2.   นักเรียนเลาขาวที่นักเรียนสนใจ โดยครูสุมนักเรียน 2 คน ครูถามนักเรียนวานักเรียนเช่ือ

เร่ืองราวที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพหรือไม เพราะเหตุใด เพื่อโยงเขาสูเร่ืองการอานอยางมี
วิจารณญาณ

ขั้นสอน
1. นักเรียนอานหัวขอขาวที่ครูนํามาติดบนกระดาน
2. นักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบคําถามจากหัวขอขาว  คือ ใคร ทําอะไร ผลเปนอยางไร
3. นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณที่ครูแจกใหพรอมฟง ครู

อธิบายประกอบ
4.   นักเรียนทั้ง ช้ันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของการอานอยาง

มีวิจารณญาณ และขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ

7. สื่อการเรียนรู
7.1 หัวขอขาว
7.2 ใบความรูเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการตอบคําถาม
8.2 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนหาขาวที่ตนสนใจออกมาพูดนําเสนอหนาชั้น
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10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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ใบความรูเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ

ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ
การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การอานที่ผูอานตองใชการพินิจพิจารณา เพื่อ

ทําความเขาใจความหมายของเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่อาน ใชความรู
ประสบการณของผูอานในการชั่งใจวาส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรเชื่อ ส่ิงใดไมควรเชื่อ ส่ิงใดดี
ส่ิงใดไมด ีหรืออาจกลาวไดวาการอานอยางมีวิจารณญาณ คือ การอานอยางพินิจพิเคราะห และเปน
การอานที่ผูอานสามารถแปลความ จับใจความสําคัญ ตีความ วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น
และประเมินคาเรื่องที่อานได

ขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ
1. อานเรื่องทั้งหมด
2. ทําความเขาใจเรื่องที่อาน
3. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
4. ตีความจากเรื่องที่อาน
5. วิเคราะหแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
6. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
7. ประเมินคาเรื่องที่อาน

หลักการอานอยางใชวิจารณญาณ
1. พิจารณาความถูกตองของภาษาที่อาน เชน ดานความหมาย การวางตําแหนงคํา การ

เวนวรรคตอน ความผิดพลาดดังกลาวจะทําใหส่ือความหมายเสียไป
2. พิจารณาความตอเนื่องของประโยความีเหตุผลรับกันดีหรือไมโดยอาศัย   ความรู

ดานตรรกวิทยาเขาชวย ความจากประโยคจะตองไมขัดแยงกัน หรือเรียงลําดับสับสนวุนวายจน
อานไมรูเร่ืองหรืออานเสียเวลาเปลา

3. พิจารณาดูความตอเนื่องของเรื่องราวระหวางเรื่องที่เปนแกนหลัก หรือแกนนํากับ
แกนรอง และสวนประกอบอื่นๆ กลมกลืนกันดีหรือเปลา

4.  รูจักแยกแยะขอเท็จจริงออกจากเรื่องการแสดงความรูสึกและขอคิดเห็นของ   ผูแตง
เพื่อจะไดนํามาพิจารณาภายหลังไดถูกตองใกลเคียงความเปนจริงยิ่งขึ้น
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5.  พิจารณาความรูเนื้อหาตัวอยางที่ไดวามีสวนสัมพันธกันอยางเหมาะสมหรือไมเพียง
ใด เปนความรูความคิดตัวอยางที่แปลกใหมหรืออางอิงมาจากไหน นาสนใจเพียงใด จากนั้น
ควรทําการประเมินผลโดยทั่วไปวาผลจากการอานจะทําใหเกิดความรู ความคิดมากเพียงใด
โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดสรรคที่ผูอานประสงคหรือปรารถนาจะไดจากการอานนั้นๆอยู
เสมอ
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผนบนแผนฟลม ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะการอานขั้นสูงที่ผูอานตองสามารถจับใจความสําคัญ

วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิด และประเมินคาได การอานอยางมีวิจารณญาณจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตในสภาพสังคมยุคขอมูลขาวสาร

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆไดอยางถูกตอง มีวิจารณญาณ คลองแคลว

รวดเร็วขึ้น

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนจับใจความสําคัญจากภาพยนตร เร่ือง ขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกาได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณได
4.2 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากภาพยนตรเร่ือง ขุนแผน ได

5. เนื้อหาสาระ
เนื้อเร่ืองยอ ภาพยนตร ขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

หลังจากที่จมื่นไวยชนะความขุนชางก็กลับมาอยูบานกับภรรยาทั้งสองคน จะขาดก็แต
แมวันทองที่ตองไปอยูกับขุนชาง พลันนึกถึงตอนที่ขุนชางแพดําน้ํา  ก็ยังแคนใจไมหาย เพราะถา
นางวันทองไมขอชีวิตขุนชางไว ขุนชางก็คงโดนประหารชีวิตไปแลว ตัวของจมื่นไวยเองก็อยาก
จะรับนางวันทองกลับมาอยูดวยเพื่อที่จะไดอยูกับขุนแผน ดังนั้นจมื่อไวยจึงลอบสะกดขึ้นเรือน
ขุนชางออนวอนใหนางวันทองกลับมาอยูที่บานของตน โดยหวังจะใหคืนดีกับขุนแผน ขุนชาง
เมื่อทราบวาจมื่นไวยมาลักนางวันทองไปก็ขัดเคืองมากจึงไปดักทางเสด็จลอยคอชูฎีกาถวายทํา
ใหพระพันวษากริ้ว และตรัสใหเฆี่ยนขุนชาง 30 ที แตโปรดใหรับฟองแลวทรงตราพระราช
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กฤษฎีกากําหนดโทษเจาหนาที่รักษาพระองคซ่ึงประมาทปลอยใหมีผูลวงล้ําเขามาในวงลอม มี
โทษ 7 สถานและประหาชีวิตสืบมาตั้งแตนั้น ฝายขุนแผนทราบวานางวันทองมาอยูที่บานจมื่น
ไวยก็มาหา เพื่อปรับความเขาใจกับนางวันทอง นางวันทองเองเกรงจะมีความผิดที่ถูกคนนั้นลัก
ไปคนนี้ลักมา จึงไมยอมปรองดองกับขุนแผน คร้ันพอรุงเชา พระพันวษาโปรดใหไตสวนคดี
ตามฎีกาของขุนชาง แลวโปรดใหนางวันทองซึ่งเปนคนกลางตัดสินใจวาจะเลือกอยูกับขุนชาง
หรือขุนแผน หรือจะอยูกับลูก แตดวยนางวันทองชะตาถึงฆาต ทําใหนางวันทองทูลตอบไปเปน
กลางวา ตามแตจะโปรดตัดสินเพราะนางเองก็ไมทราบวาจะอยูกับ  ผูใด พระพันวษาเขาพระทัย
วานางวันทองคิดจะครองทั้งสองชายจึงกริ้วเปนอยางมากและตรัสบริภาษแลวรับสั่งใหนํานาง
วันทองไปประหารชีวิต แลวจึงเสด็จกลับ

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นักเรียนทบทวนเรื่องการอานอยางมีวิจารณญาณ ความหมายของการอานอยางมี

วิจารณญาณ ขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ โดยครูสุมเรียกนักเรียน 3 คน
2. นักเรียนสนทนากับครูถึงวรรณคดีไทยที่นักเรียนรูจัก หรือประทับใจ โดยครูสุมถาม

นักเรียน 5 คน
ขั้นสอน
1. นักเรียนชมวีดิทัศนภาพยนตรไทย เร่ือง ขุนแผน ในเวลา  15 นาที
2.   นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตรไทย เร่ือง ขุนแผน ที่ไดชม ตามประเด็น

ดังนี้
• นักเรียนคิดวาเรื่อง ขุนแผน เกิดในสมัยใด
• นักเรียนชอบภาพยนตรเร่ือง ขุนแผน หรือไม เพราะเหตุใด
• นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดจึงมีการนําวรรณคดีไทยไปสรางเปนภาพยนตร

3.     นักเรียนตอบคําถามครูเกี่ยวกับภาพยนตรไทย เร่ือง ขุนแผน ดังนี้
• ใครเปนคนลักตัวนางวันทองจากเรือนขุนชาง
• เมื่อขุนชางทราบวานางวันทองถูกลักตัวไป ขุนชางทําอยางไร
• พระพันวษาใหนางวันทองเลือกวาจะอยูกับใครบาง
• พระพนัวษาตัดสินวาอยางไร

ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน
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7. สื่อการเรียนรู
วีดิทัศนภาพยนตร เร่ือง ขุนแผน

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากพูดแสดงความคิดเห็น
8.2 ประเมินจากการตอบคําถาม

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่นํามาสรางเปนภาพยนตร

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การจับใจความสําคัญ) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานเพื่อจับใจความสําคัญเปนพื้นฐานที่จําเปนในการศึกษาหาความรูจึงควรฝกฝนให

เกิดความชํานาญจนสามารถจับใจความสําคัญในงานเขียนทุกประเภท เพื่อใหสามารถอานได
อยางมีวิจารณญาณ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว จับใจความ

สําคัญ   ตีความ ประเมินคาได

3.  จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ืองขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา แลวสามารถจับ

ใจความสําคัญได

4.      จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกลักษณะคําประพันธเร่ืองขุนชางขุนแผนได
4.2 นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอได
4.3 นักเรียนสามารถบอกโครงเรื่องได
4.4 นกัเรียนสามารถบอกแกนเรื่องได

5.       เนื้อหาสาระ
การอานจับใจความสําคัญ

การอานจับใจความสําคัญ คือ การจับประเด็นใหไดวา ผูเขียนตองการเสนอขอคิดเห็นอะไร
การหาประเด็นสําคัญขึ้นอยูกับลักษณะและความยาวของยอหนาและเรื่องดวย ตามปกติยอ
หนาแตละยอหนาจะมีใจความสําคัญที่สุดอยูหนึ่งใจความ บางครั้งใจความสําคัญจะอยูใน
ประโยคใดประโยคหนึ่ง สวนประโยคอื่นๆ เปนรายละเอียดประกอบ หรือยอหนาเปน
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พรรณนาโวหาร ผูอานจะตองสรุปใจความสําคัญเอาเองโดยทั่วไปการทําความเขาใจเนื้อเร่ืองที่
อานจากยอหนา หรือจากขอความตอเนื่องที่ผูเขียนไมตั้งประเด็นเขียน และไมมีการขยายความ
ประเด็นที่ตั้งไว แตเขียนไปเรื่อยๆนั้นทําไดยาก ผูอานตองอาศัยการวิเคราะหโครงสรางของ
ประโยค ขอความ ยอหนา จึงจะเขาใจความหมาย  แตสําหรับงานเขียนที่มีโครงสรางกระชับ
เปนระบบผูอานจะสามารถจับใจความไดงายการอานประเภทนี้เปนนี้ เปนการอานที่มี            
จุดมุงหมายเพื่อจับใจความทั่วไป ซ่ึงแบงออกได 2 อยาง คือ

3. ใจความสําคัญหรือใจความหลัก ใหตั้งคําถามวา ยอหนานี้กลาวถึงใครหรืออะไร กลาว
ถึงบุคคลนั้นหรือส่ิงนั้นวาอยางไร

4. ใจความรอง คือ รายละเอียดที่เปนขอมูลสนับสนุนใจความหลักใหชัดเจนขึ้น อาจเปน
ตัวอยาง เหตุผล และสถานการณตางๆ
องคประกอบของวรรณคดี

1. เนื้อเร่ือง คือ เหตุการณตางๆ หลายเหตุการณที่ผูแตงเขียนใหเปนเรื่องราวตอเนื่องกัน ตั้ง
แตตนจนจบอยางละเอียดตามที่ผูแตงเลือกแลว ผูอานไดรูวามีเหตุการณใดบางเกิดขึ้นกับ
ตัวละครตางๆ ตัวละครแตละตัว มีพฤติกรรมอยางไรบาง เหตุการณเกิดที่ไหน เมื่อไร ใคร
พูดกับใครวาอยางไร ผูแตงเลาเรื่องอยางละเอียด มีการบรรยายและพรรณนาความประกอบ
ตลอดจนแสดงโดยตรงหรือโดยออมใหผูอานไดเขาใจตัวละครและเหตุการณอยางแจมแจง 
ตั้งแตตนจนจบ

2. โครงเรื่อง โครงเรื่องมีลักษณะใกลเคียงกับเนื้อเร่ือง แตส้ันและสังเขปความกวาเนื้อเร่ือง
โครงเรื่องอาจบอกเราวาตัวละครคิดอยางไร พูดอะไร แตจะไมบรรยาย หรือวิเคราะหตัว
ละครเหลานั้นเหมือนในเนื้อเร่ือง แมเหตุการณก็กลาวถึงเฉพาะเหตุการณสําคัญในเนื้อเร่ือง
เทานั้น ในบางกรณีโครงเรื่องอาจมีแตเฉพาะเหตุการณสําคัญๆ ก็ได ไมจําเปนตองมีปญหา
หรือขอขัดแยงเสมอไป แตโดยท่ัวไปแลว โครงเรื่องที่ดี และที่ผูอานนิยมนั้น คือ โครงเรื่อง
ที่มีปญหาหรือความขัดแยง ที่สําคัญเกิดขึ้นกับตัวเอกของเรื่อง เปนปญหาหรือความขัดแยง
ที่มีความเขมขนรุนแรง มีอิทธิพลที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอยางแรง
ตอวิถีชีวิตของตัวเอกของเรื่อง

3. แกนเรื่อง หรือ สารัตถะ คือ ทัศนะที่ผูแตงแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่ง
(หลายอยาง) ของมนุษย (ชีวทัศน) หรือทัศนะที่ผูแตงมองดูความเปนไปในโลกมนุษย   
(โลกทัศน)แลวนํามาแสดงใหประจักษแกผูอานโดยใชเนื้อเรื่องวรรณคดีเปนเครื่องสื่อสาร 
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สารัตถะจึงเปนจุดมุงหมายอันเปนแกนกลางของเรื่องหรือเปนความคิดสําคัญในเรื่อง      
นักเขียนที่ดียอมแสดงโลกทัศนหรือชีวทัศนของตนอยางเดนชัดจนผูอานรับทราบไดวา
อะไรเปนความคิดสําคัญของวรรณคดีเร่ืองนี้ สารัตถะของวรรณคดี ก็คือความลักษณะอัน
เปนวิสัยธรรมดา ธรรมชาติของโลกและมนุษยที่ผูแตงมองเห็น และมุงหมายจะแสดง
ลักษณะนั้นออกมาใหปรากฏแกผูอาน สารัตถะของเรื่องจึงเปน สาร (Message) ที่ผูแตงส่ือ
มายังผูอาน แสดงใหเห็นเขาใจวาวิถีทางแหงโลกเรานี้ หรือมนุษยเรานี้เปนเชนนี้แหละ ใน
ขณะที่เร่ืองดําเนินไปนั้น สารัตถะของเรื่องก็จะปรากฏขึ้นอยางสม่ําเสมอเพื่อยืนยันวา
นั่นคือความมุงหมายหมายที่ผูแตงมีเจตนาจะเปดเผยถึงธรรมชาติของลักษณะของชีวิต
มนุยษ วรรณคดีบางเรื่องอาจไมมีสารัตถะก็ได ถาผูแตงเปนแตประสงคจะใหเปนเรื่องสนุก
ขบขัน เพื่อใหตื่นเตนนาสยองขวัญ หรือเพื่อใหเกิดความปรารถนาใครรูเร่ืองตอไปแต
วรรณคดีที่มีสารัตถะนั้นจะตองมีเจตจํานงแนนอนของผูแตงเนนใหเห็นวิถีทางของโลก 
และชีวิตของมนุษยตามนัยตางๆ ขณะที่ดําเนินเรื่องไป ซ่ึงเมื่อผูอานจบแลวก็จะบังเกิดความ
เขาใจในเชิงสรุปไดวามนุษยในโลกนี้เปนเชนนี้ตามธรรมชาติวิสัยของมนุษยดังที่ผูแตงไดช้ี
ใหเห็น

ความหมายและลักษณะของเสภา
เสภา หมายถึง การขับลําเปนเรื่องยาวดวยจังหวะและดนตรีอยางหนึ่ง รากศัพท

หรือที่มาของคําวาเสภานั้นยังไมทราบแนวาเปนภาษาอะไร หรือมีความหมายที่แทจริง
อยางไร แตเมื่อคนไทยเอยถึงคําวาเสภาก็เปนที่เขาใจกันวา หมายถึง การขับลํานําโดยอาศัย
คําประพันธรอยกรองประเภทกลอน และนิยมขับกันแตเร่ืองขุนชางขุนแผน ในการขับเสภา
ผูขับมักจะขับลํานําไปเรื่อยๆ คอนขางชา โดยเฉพาะตอนที่พรรณนาอารมณความรูสึกของ
ตัวละคร เชน อารมณรัก อารมณโศกเศรา ความเงียบเหงาเปลาเปลี่ยว แตตอนที่บรรยายการ
ตอสู หรืออารมณโกรธก็จะขับดวยจังหวะกระชั้นเร็วขึ้นเวลาขับมักใชกรับเสภาเปนเครื่อง
ประกอบจังหวะ มีมาแลวแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่เดน คือ ขุนชางขุนแผน และการ
ขับเสภานั้นถือไดวาเปนอาชีพอยางหนึ่ง เราเรียกผูขับเสภาวา ครูเสภา ครูเสภาแตละคนไม
สามารถขับไดทั้งเรื่อง ตองแบงกันขับตามความถนัดคนละตอน เพราะอยางนี้เองจึงมีการ
ปกปดบทขับของตนเอาไว เมื่อส้ินสมัยอยุธยาแลวจึงมีบทเสภาหลงเหลือมานอยมาก บท
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนที่สมบูรณเปนบทเสภาที่รัชกาลที่ 2 ไดโปรดเกลาฯ นักปราชญราช
บัณฑิตชวยกันชําระสะสางและแตงใหตอเนื่องกัน พระองคก็เปนผูทรงพระราชนิพนธดวย
พระองคหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีครูเสภาที่สําคัญๆ เชน ครูแจง สุนทรภู เปนตน ไดชวยกันจน
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เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ดีเยี่ยมเร่ืองหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ตอมาสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพและกรมหมื่นกวีพจนสุปรีชาไดชวยกันชําระคัดเลือกจากสํานวนครั้งกรุง
เกากับสํานวนที่แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2-3 เรียกวาเสภาขุนชางขุนแผนฉบับหอสมุดแหง
ชาติ เสภานั้นมีลักษณะขอบังคับในการแตงเชนเดียวกับกลอนสุภาพ

ลักษณะคําประพันธประเภทกลอนสุภาพ  หรือ กลอนแปด
กลอนสุภาพ  หรือ กลอนแปด หนึ่งบทมี 4 วรรค วรรคละ 8-9 พยางค 8 พยางค

ไพเราะที่สุด สัมผัสบังคับของกลอนสุภาพเปนสัมผัสสระ สัมผัสระหวางวรรค คือ พยางค
สุดทายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับพยางคที่ 3 หรือ 5 ในวรรคที่ 2 พยางคสุดทายของวรรคที่ 2
สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่ 3 และสัมผัสกับพยางคที่ 3 หรือ 5 ในวรรคที่ 4 สัมผัส
ระหวางบท คือ พยางคสุดทายของบทตน สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่ 2 ของบทถัด
ไป กลอนสุภาพจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นไปนอกเหนือจากการสัมผัสบังคับแลว ยังตองมี
สัมผัสในที่เปนสัมผัสสระและสัมผัสอักษรอีกดวย นอกจากสัมผัสในแลว เสียงวรรณยุกต
ทายวรรคแตละวรรคก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน พยางคทายวรรคที่ 2 นิยมเสียงจัตวา เอก
และโท พยางคทายวรรค 3 และ 4 นิยมเสียงสามัญ และตรี ไมนิยมเสียงจัตวา เอก และโท

ผังภูมิกลอนสุภาพ

บทท่ี 1 สดับ รับ

O O O O O O O O O O O O O O O O
รอง สง

         O O O O O O O O O O O O O O O O
บทท่ี 2 สัมผัสระหวางบท

O O O O O O O O          O O O O O O O O

         O O O O O O O O             O O O O O O O O
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ตัวอยางกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพพึงจํามีกําหนด กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร

          วรรคละแปดพยางคนับศัพทสุนทร อาจยิ่งหยอนเจ็ดหรือเกาเขาหลักการ
หาแหงคําคลองจองตองสัมผัส สลับจัดรับรองสงประสงคสมาน

                        เสียงสูงต่ําตองเรียงเยี่ยงโบราณ เปนกลอนกานทครบครันฉันทนี้เอย

เนื้อเร่ืองยอ ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
หลังจากที่จมื่นไวยชนะความขุนชางก็กลับมาอยูบานกับภรรยาทั้งสองคน จะขาดก็แตแม
วันทองที่ตองไปอยูกับขุนชาง พลันนึกถึงตอนที่ขุนชางแพดําน้ํา  ก็ยังแคนใจไมหาย เพราะ
ถา   นางวันทองไมขอชีวิตขุนชางไว ขุนชางก็คงโดนประหารชีวิตไปแลว ตัวของจมื่นไวย
เองก็อยากจะรับนางวันทองกลับมาอยูดวยเพ่ือที่จะไดอยูกับขุนแผน ดังนั้นจมื่อไวยจึงลอบ
สะกดขึ้นเรือนขุนชางออนวอนใหนางวันทองกลับมาอยูที่บานของตน โดยหวังจะใหคืนดี
กับขุนแผน ขุนชางเมื่อทราบวาจมื่นไวยมาลักนางวันทองไปก็ขัดเคืองมากจึงไปดักทาง
เสด็จลอยคอชูฎีกาถวายทําใหพระพันวษากริ้ว และตรัสใหเฆี่ยนขุนชาง 30 ที แตโปรดให
รับฟองแลวทรงตราพระราชกฤษฎีกากําหนดโทษเจาหนาที่รักษาพระองคซ่ึงประมาท
ปลอยใหมีผูลวงล้ําเขามาในวงลอม มีโทษ 7 สถานและประหาชีวิตสืบมาตั้งแตนั้น ฝาย
ขุนแผนทราบวานางวันทองมาอยูที่บานจมื่นไวยก็มาหา เพื่อปรับความเขาใจกับนางวันทอง
นางวันทองเองเกรงจะมีความผิดที่ถูกคนนั้นลักไปคนนี้ลักมา จึงไมยอมปรองดองกับ
ขุนแผน ครั้นพอรุงเชา พระพันวษาโปรดใหไตสวนคดีตามฎีกาของขุนชาง แลวโปรดให
นางวันทองซึ่งเปนคนกลางตัดสินใจวาจะเลือกอยูกับขุนชางหรือขุนแผน หรือจะอยูกับลูก
แตดวยนางวันทองชะตาถึงฆาต ทําใหนางวันทองทูลตอบไปเปนกลางวา ตามแตจะโปรด
ตัดสินเพราะนางเองก็ไมทราบวาจะอยูกับผูใด พระพันวษาเขาพระทัยวานางวันทองคิดจะ
ครองทั้งสองชายจึงกริ้วเปนอยางมากและตรัสบริภาษแลวรับส่ังใหนํานางวันทองไป
ประหารชีวิต แลวจึงเสด็จกลับ

ลักษณะคําประพันธ เร่ืองขุนชางขุนแผนตอนขุนชางถวายฎีกา    คือ กลอนเสภา

โครงเรื่องตอนขุนชางถวายฎีกา คือ จมื่นไวยลักตัวนางวันทองจากบานขุนชางทําใหขุนชาง
โกรธแคน จึงเขียนฎีกาถวายพระพันวษา พระพันวษาไดไตสวนความและใหนางวันทอง
เปนผูเลือกวาจะอยูกับผูใด แตนางเลือกไมไดจึงโดนลงโทษประหารชีวิต
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แกนเรื่องตอนขุนชางถวายฎีกา  คือ ความรักบางครั้งก็นําไปสูจุดจบที่นากลัว

หนังสืออางอิง
กตัญ ูชูช่ืน.ประวัติวรรณคดีไทย.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,2527.
 กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522 .
ศิริพร ลิมตระการ.การอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
                  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
สิทธา พินิจภูวดล และคณะ.วรรณคดีมรดก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช,2524.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอานเพื่อจับใจความสําคัญ
2. นกัเรยีนสนทนากบัครเูกีย่วกบัวรรณคดไีทย เรือ่ง ขนุชางขนุแผน ตอน ขนุชางถวายฎกีา
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ออกมาจับสลากเนื้อเร่ืองที่ครูเตรียมมา
2. นักเรียนแตละกลุมศึกษาเนื้อเร่ืองที่จับสลากได และจับใจความสําคัญของเรื่อง
3. นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนองานหนาชั้น
4. นกัเรยีนทัง้ชัน้รวมกนัสรปุใจความสาํคญัทีไ่ดจากการฟงเพือ่นนาํเสนอ และบนัทกึลงสมดุ
5.    นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงลักษณะคําประพันธของวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน

ตอน ขุนชางถวายฎีกา
6.    นักเรียนชวยกันเขียนผังภูมิคําประพันธเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอนขนุชางถวายฎีกา ครู

ตรวจแกไข
7.      นักเรียนฟงครูอธิบายเรื่องโครงเรื่อง แกนเรื่อง
8.    นักเรียนบอกโครงเรื่อง แกนเรื่องของเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา และ

บันทึกลงสมุด
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน
2. นักเรียนแตละกลุมเขียนผังภูมิคําประพันธตกแตงใหสวยงามเปนการบานสงครู
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7.  สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2 ผังภูมิคําประพันธ
7.3 สลากเนื้อหา

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการรวมกิจกรรม
8.2 ประเมินจาการทํางานกลุม
8.3 ประเมินจากเขียนผังภูมิคําประพันธ

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเสภา

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินการเขียนผังภูมิคําประพันธ

วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินการเขียนผังภูมิคําประพันธ  ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียนตามความเปน

จริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล ความถูกตอง
(5 คะแนน)

ความสวยงาม
(3 คะแนน)

ตรงตอเวลา
(2 คะแนน)

รวม
(10คะแนน)
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานตีความ) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานตีความจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจความหมายของคําศัพท และสํานวนในเรื่อง

พรอมทั้งจุดมุงหมายของเรื่องที่อานได การฝกอานตีความจึงเปนกระบวนการฝกทักษะอาน
อยางมีวิจารณญาณที่สําคัญ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว จับใจความ

สําคัญ   ตีความ ประเมินคาได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนอานวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา แลวสามารถตีความ

ไดอยางถูกตอง

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกจุดประสงคของกวีได
4.2 นักเรียนสามารถบอกน้ําเสียงของกวีได

5. เนื้อหาสาระ
การอานตีความ คือ การอานขอความบางอยางที่ผูเขียนเขียนไวอยางกวางๆ เพื่อใหครอบ

คลุมมากที่สุด เชน กฎเกณฑ หรือระเบียบตางๆ มักจะตองมีการตีความ บางครั้งถางานเขียน
นั้นเขียนอยางกํากวมไมชัดเจนก็ทําใหตองมีการตีความกัน การตีความจึงเปนขั้นตอนของการ
อานที่ลึกซึ้งกวาการอานใหเขาใจ เพราะผูอานจะตองสังเกตความสัมพันธของขอความที่ได
อานกับความคิดและเจตนาของผูเขียนที่แทรกไวในขอความ โดยเหตุที่การตีความของแตละ
คนจะไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับความคิดประสบการณเดิมที่สะสมมา ยิ่งมีประสบการณมากเทา
ใดก็จะสามารถตีความไดลึกซึ้งมากขึ้นเทานั้น หลักในการอานตีความนั้นถาหากเปนขอความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



220

ทั่วไป ผูอานจะตองหาความหมายที่ถูกตองของคําหรือกลุมคําหรือขอความที่เปนปญหาโดย
พิจารณาจากบริบทหรือขอความที่แวดลอมคําหรือกลุมคําที่ตองตีความนั้น ถาหากสอดคลอง
สัมพันธกันก็นาจะเปนความหมายที่ถูกตอง อยางไรก็ตามตองพิจารณาใจความทั้งหมด
ประกอบดวยมิใชพิจารณาเฉพาะประโยคหรือเพียงบางสวนเทานั้น เหตุที่ตองพิจารณาบริบท
ดวยเพราะคําหรือกลุมคําจะมีความหมายเมื่ออยูในบริบทเทานั้น และตัวบริบทนี้แหละจะบอก
ความหมายของคําและกลุมคําวาเปนความหมายโดยตรงหรือความหมายแฝงขอสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ผูตีความจะตองมีความรูเร่ืองศัพทอยางกวางขวางและรูศัพทเฉพาะอาชีพหรือ
เฉพาะวงการ เชน  ถาเปนขอความในระเบียบราชการ ผูตีความตองรูความหมายของคําศัพทใน
วงราชการนั้นดวย ความรูในเรื่องศัพทสํานวนตางๆ ตลอดจนตัวยออักษรเปนสิ่งสําคัญในการ
ตีความของผูอานซึ่งจัดไดวาเปนสวนหนึ่งของประสบการณที่ควรจะสะสมไวเมื่อตีความ
ประโยคหรือขอความไดแลว ผูอานควรจะสรุปใหไดวาสาระสําคัญของสิ่งที่อานคืออะไรเมื่อ
อานขอความหรือเร่ืองทั้งหมดจบลงแลว นั่นก็คือผูอานตีความสิ่งที่อานจนเขาใจอยางถองแท

ประเภทความหมายของคํา
1. ความหมายกักตุน คําวา “กักตุน” หมายถึง ส่ิงที่มีอยูแลวหรือเก็บไวแตเดิมความหมาย

กักตุนจึงหมายถึงความหมายของคําที่ผูอานมีอยูกอนแลว และนํามาตีความในสิ่งที่อาน
ตอไป ในการตีความผูอานจะตองระวังการใชความหมายกักตุนของตนตีความไมตรง
กับเจตนาของผูเขียน เชน “สีแดง” มีความหมายกักตุนหมายถึง ความรอนแรง ความรุน
แรง  “ฝน” หมายถึง ความเยือกเย็น ความชุมชื้น ผูเขียนบางคนอาจเจตนาใหสีแดง
หมายถึง ความรักชาติ รักแผนดินถ่ินเกิด และฝน หมายถึง ความกรุณาปรานีก็ได วิธีที่
จะไมตีความหมายผิดไปจากเจตนาของผูเขียนก็คือ ตองพิจารณาคําและความหมายที่
แวดลอมคํานั้นๆ ประกอบ รวมทั้งสังเกตการใชคําในความหมายตางๆ จากงานเขียน
ของผูเขียนคนเดียวกัน ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถตีความไดถูกตองตามเจตนาของผู
เขียนนั้นๆ

2. ความหมายหลายนัย คําวา “นัย” คือ แง มุม ดาน อยาง กลาวคือ คําบางคําอาจมีความ
หมายหลายนัยหรือหลายแงมุม แลวแตการตีความของผูอาน ซ่ึงสามารถตีความได
หลายความคิดไมวาจะลึกซ้ึงหรือตื้นเขินเพียงใดก็ตามบางครั้งคําที่มีความหมายหลาย
นัยนี้ อาจเปนคําที่มีทั้งความขัดแยงและความกลมกลืนในตัวเองในขณะเดียวกัน เชน
คําวา “น้ําตา” เปนเครื่องหมายของความเสียใจ ความคับแคนใจ ความขัดใจ ความนอย
เนื้อต่ําใจ อันเปนสัญลักษณของความออนแอซึ่งมักหมายถึงเพศหญิง แตในขณะเดียว
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กันน้ําตาก็เปนเครื่องหมายของความปลื้มใจ ความตื้นตันใจ ความซาบซึ้งใจ ความสม
หวัง ซ่ึงเปนสัญลักษณของความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ และใชไดทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย ดังนั้น “น้ําตา” จึงเปนคําที่มีความหมายหลายนัยทั้งขัดแยงและกลมกลืนในตัวเอง
เพราะเปนทั้งเครื่องหมายของความออนแอ และความเขมแข็งจริงใจในขณะเดียวกัน
ในการตีความจึงตองพิจารณาวาคําใดในเนื้อความนั้นมีความหมายในแงใด เพราะเหตุ
ใด

3. ความหมายนัยประหวัด คําวา “นัยประหวัด” หมายถึง การมีจิตประหวัดถึงบางสิ่งบาง
อยางที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ปรากฎในงานเขียน ความหมายนัยประหวัดจะทําใหผู
อานที่เขาใจความหมายชนิดนี้อานหนังสือไดเขาถึงอรรถรสมากกวาผูอ่ืน และสามารถ
ตีความเจตนาของผูเขียนไดถูกตอง เชน “บานนอก” ทําใหนึกไปถึงความลาหลัง ความ
ยากจน ความอดอยาก โรคภัยไขเจ็บ ความจริงใจ ความเปนไทยแท หรือ “กรุงเทพ” ก็
ทําใหนึกถึงความเจริญรุงเรืองทางวัตถุ ความเห็นแกตัว ความรุมรวยของผูคน ความวุน
วายยุงเหยิงของสังคม หรือศูนยกลางแหงอารยธรรมทั้งหลาย เปนตน ในการตีความ
ตองไมใชนัยประหวัดผิดพลาดไปจากเจตนาของผูเขียน ตองวิเคราะหใหไดวา ผูเขียน
เจตนาจะใหความหมายวาอยางไร

จุดประสงคในการแตงเรื่องของกวี จาก เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
1. เพื่อใหทราบสภาพบานเมืองและความเปนอยูของคนในอดีตชวงปลายอยุธยาและ

ตนรัตนโกสินทร
2. เพื่อใหเห็นสัจธรรมของชีวิตคนที่มีทั้งทุกขและสุขปะปนกันไป
3. เพื่อใหเห็นวารัก โลภ โกรธ หลง
4. เพื่อใชขับเสภา
5. เพื่อความบันเทิง

น้ําเสียงของกวี (Tone) คือ เจตนา ทาที หรือความรูสึกของผูเขียนที่แสดงในงานเขียน ในการตี
ความงานเขียนจําเปนตองจับน้ําเสียงหรือเจตนาของผูเขียนใหไดกอน ผูเขียนอาจแสดงน้ํา
เสียงไดหลายวิธีซ่ึงขึ้นอยูกับเนื้อเรื่องในแตละตอน คือ น้ําเสียงประชดประชัน น้ําเสียง
ถากถาง น้ําเสียงร่ืนเริง น้ําเสียงเครงเครียด น้ําเสียงใหขอคิดเตือนสติอยางหนักแนน เตือน
อยางนุมนวล น้ําเสียงยั่วแหย มีอารมณขัน น้ําเสียงเยยหยัน รูทัน อารมณขัน ลอเลียน      
เยาะเยย จริงจัง เครงเครียด ออนโยน ออนหวาน กราดเกรี้ยว เคียดแคน ขมขื่น หรือการ
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กลาวอยางมีเจตนาอยางหนึ่งอยางใดแฝงอยูนอกจากนี้ยังมีการแสดงน้ําเสียงหรือทาทีอีก
หลายแบบ เชน ทาทีเครงขรึม ทาทีเรียบๆ ซ่ือๆ ตรงไปตรงมา ทาทีอิสระ ทาทีโอหัง อวดดี
ทาทีเสียดสีประชดประชัน ผูอานจะจับน้ําเสียงหรือทาทีของงานเขียนแตละชิ้นไดถูกตอง
อยูที่การสังเกตการใชถอยคําภาษาของผูเขียนในแตละความ

น้ําเสียงของกวี จาก เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
ความรักขุนแผนก็แสนรัก ดวยรวมยากมานักไมเดียดฉันท
สูลําบากบุกปามาดวยกัน สารพันอดออมถนอมใจ
ขุนชางแตอยูดวยกันมา คําหนักหาไดวาใหเคืองไม
เงินทองกองไวมิใหใคร ขาไทใชสอยเหมือนของตัว
จมื่นไวยเลาก็เลือดที่ในอก ก็หยิบยกรักเทากันกับผัว
ทูลพลางตัวนางเริ่มระรัว ความกลัวพระอาญาเปนพนไป

       น้ําเสียงของกวี  คือ เครงเครียด เพื่อใหเห็นภาพตัวละครทีกําลังสับสนอยางชัดเจน

ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบแคนคั่งดั่งเพลิงไหม
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดูเปนไดอีวันทอง
จะวารักขางไหนไมวาได น้ําใจจะประดังเขาทั้งสอง
ออกนั่นเขานี้มีสํารอง ยิ่งกวาทองทะเลอันลํ้าลึก
จอกแหนแพเสาสําเภาใหญ จะทอดถมเทาไรไมรูสึก
เหมือนมหาสมุทรสุดซึ้งซึก น้ําลึกเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน

 น้ําเสียงของกวี  คือ เครงเครียด โกรธ ไมพอใจที่ผูหญิงใจโลเล

นิจจาใจเจาจะใหพี่เจ็บจิต ดังเอากริชแกระกรีดในอกผัว
เกรงผิดคิดบาปจึงหลาบกลัว พี่นี้ช่ัวเพราะหมิ่นประมาทความ
อ่ืนไกลไหนพี่จะละเลา นี่เจาวาดอกจะยั้งไวฟงหาม
เสียงแรงมาวาวอนจงผอนตาม อยาหวงหามเสนหาใหชาวัน

น้ําเสียงของกวี คือ ออนหวาน แสดงธาตุแทของผูชายยามตองการสิ่งใดตองใชคํา
หวานใหผูหญิงใจออน
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หนังสืออางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522.
เถกิง พันธเถกิงอมร.การอานทั่วไป. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528.
ปรียา หิรัญประดิษฐ. การใชภาษาในวงราชการ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

โอเดียนสโตร, 2532.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1.   นักเรียนทบทวนเนื้อเร่ืองวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา โดย

สุมนักเรียน 2 คน ชวยกันเลาเรื่องยอ ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
2.   นักเรียนอาน คําที่ครูเขียนบนกระดาน คือ คําวา “ทะเล” ครูสุมนักเรียน 3 คน และถาม

วา เมื่อนักเรียนเห็นคําวา “ทะเล” นักเรียนคิดถึงอะไรไดบาง ส่ิงที่นักเรียนคิดถึงเหลานั้น เรียกวาการ
ตีความ

ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง การอานตีความ ที่ครูนํามาแจกให
2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องการอานตีความ
3.    นักเรียนแบงกลุมๆละ 5 คน เพื่อศึกษาวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชาง

ถวายฎีกา จากหนังสือ และรวมกันอภิปรายถึงจุดประสงคของกวี
4.    นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้น
5.    ครูอธิบายประกอบการซักถาม เร่ือง น้ําเสียงของกวี
6.    นักเรียนทั้งชั้นอานแถบคําประพันธที่ครูนํามาติดบนกระดาน และรวมกันอภิปราย

ถึงน้ําเสียงของกวีที่ปรากฏในคําประพันธนั้น
      แถบคําประพันธท่ี 1

ความรักขุนแผนก็แสนรัก ดวยรวมยากมานักไมเดียดฉันท
สูลําบากบุกปามาดวยกัน สารพันอดออมถนอมใจ
ขุนชางแตอยูดวยกันมา คําหนักหาไดวาใหเคืองไม
เงินทองกองไวมิใหใคร ขาไทใชสอยเหมือนของตัว
จมื่นไวยเลาก็เลือดที่ในอก ก็หยิบยกรักเทากันกับผัว
ทูลพลางตัวนางเริ่มระรัว ความกลัวพระอาญาเปนพนไป
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  แถบคําประพันธท่ี 2
              ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบแคนคั่งดั่งเพลิงไหม

เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดูเปนไดอีวันทอง
จะวารักขางไหนไมวาได น้ําใจจะประดังเขาทั้งสอง
ออกนั่นเขานี้มีสํารอง ยิ่งกวาทองทะเลอันลํ้าลึก
จอกแหนแพเสาสําเภาใหญ จะทอดถมเทาไรไมรูสึก
เหมือนมหาสมุทรสุดซึ้งซึก น้ําลึกเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน

      แถบคําประพันธท่ี 3
      นิจจาใจเจาจะใหพี่เจ็บจิต ดังเอากริชแกระกรีดในอกผัว

เกรงผิดคิดบาปจึงหลาบกลัว พี่นี้ช่ัวเพราะหมิ่นประมาทความ
อ่ืนไกลไหนพี่จะละเลา นี่เจาวาดอกจะยั้งไวฟงหาม
เสียงแรงมาวาวอนจงผอนตาม อยาหวงหามเสนหาใหชาวัน

ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน

7. สื่อการเรียนรู
7.1  หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2  แถบคําประพันธ
7.3  ใบความรู เร่ือง การอานตีความ

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.2 ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม
8.3 ประเมินจากการตอบคําถาม

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนเลือกวรรคทองที่นักเรียนประทับใจในเรื่อง และตีความออกมาเปนรอยแกว เพื่อนํา

เสนอหนาชั้น
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10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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ใบความรู เรื่อง การอานตีความ

ความหมายของการอานตีความ
การอานตีความ หมายถึง การอานเพื่อใหเขาใจความหมาย ความรูสึก และอารมณสะเทือน

ใจจากบทประพันธ ซ่ึงอาจเขาใจไดมากนอยลึกซึ้งเพียงใด ตรงกันกับผูประพันธ หรือผูอานคนอื่น
หรือไม ขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณเดิมของผูอาน โดยในกระบวนการอานเพื่อตีความ
นั้นผูอานจะตองใชความรู ความสามารถในการแปลความ จับใจความสําคัญ การสรุปความ รวมทั้ง
การเปรียบเทียบสัมพันธของขอความ

ปจจัยสําคัญที่สุดในการอานตีความ คือ ความเขาใจเจตนารมณของผูเขียนและความหมาย
ของสิ่งที่ผูเขียนไดเขียนขึ้น การแสดงเจตนาของผูเขียนนั้นมีทั้งแสดงไวโดยชัดเจน และโดยซอน
เรน การแสดงเจตนาโดยชัดเจนผูอานสามารถเขาใจไดทันที โดยไมตองใชความคิดพิจารณามาก
มายนัก การแสดงเจตนาโดยซอนเรน คือ ไมบอกเจตนาตรงๆ กลาวถึงเรื่องหนึ่ง แตอาจมี
ความหมายถึงส่ิงหนึ่งก็ได

การจะเขาใจความหมายของเจตนาดังกลาว ผูอานจะตองมีความรูความเขาใจและเขาถึง
ความหมายของคํา ของขอความนั้นๆ เสียกอน ความหมายของคํามี 3 ประเภท คือ

1. ความหมายกักตุน หมายถึง ความหมายของคําที่มีอยูกอนแลว และนํามาตีความในสิ่งที่
อานตอไป เชน สีแดง มีความหมายกักตุนถึงความรอนแรง ความรุนแรง

2. ความหมายหลายนัย หมายถึง คําบางคํามีความหมายหลายแงมุม เชน น้ําตา เปนไดทั้ง
ความดีใจ เสียใจ หรือ แคนใจก็ได

3. ความหมายนัยประหวัด หมายถึง ความหมายที่จิตใจนึกประหวัดไปถึงบางสิ่งบางอยาง
ที่สัมพันธกับคําที่ปรากฎ เชน คําวา กรุงเทพฯ ทําใหนึกถึงความเจริญทางวัตถุ ความเสื่อมทางสังคม
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



229

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานตีความ) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1.  สาระสําคัญ
การอานตีความจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจความหมายของคําศัพท และสํานวนในเรื่อง

พรอมทั้งจุดมุงหมายของเรื่องที่อานได การฝกอานตีความจึงเปนกระบวนการฝกทักษะอานอยาง
มีวิจารณญาณที่สําคัญ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว จับใจความ

สําคัญ   ตีความ ประเมินคาได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนอานวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา แลวสามารถตีความ

ไดอยางถูกตอง

4. จุดประสงคนําทาง
4.1  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําศัพทในเรื่องได
4.2  นักเรียนสามารถอธิบายโวหารภาพพจนที่ปรากฏในเรื่องได

5. เนื้อหาสาระ
การอานตีความ คือ การอานขอความบางอยางที่ผูเขียนเขียนไวอยางกวางๆ เพื่อใหครอบคลุม
มากที่สุด เชน กฎเกณฑ หรือระเบียบตางๆ มักจะตองมีการตีความ บางครั้งถางานเขียนนั้น
เขียนอยางกํากวมไมชัดเจนก็ทําใหตองมีการตีความกัน การตีความจึงเปนขั้นตอนของการอาน
ที่ลึกซึ้งกวาการอานใหเขาใจ เพราะผูอานจะตองสังเกตความสัมพันธของขอความที่ไดอานกับ
ความคิดและเจตนาของผูเขียนที่แทรกไวในขอความ โดยเหตุที่การตีความของแตละคนจะไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับความคิดประสบการณเดิมที่สะสมมา ยิ่งมีประสบการณมากเทาใดก็จะ
สามารถตีความไดลึกซึ้งมากขึ้นเทานั้น หลักในการอานตีความนั้นถาหากเปนขอความทั่วไป   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



230

ผูอานจะตองหาความหมายที่ถูกตองของคําหรือกลุมคําหรือขอความที่เปนปญหาโดยพิจารณา
จากบริบทหรือขอความที่แวดลอมคําหรือกลุมคําที่ตองตีความนั้น ถาหากสอดคลองสัมพันธ
กันก็นาจะเปนความหมายที่ถูกตอง อยางไรก็ตามตองพิจารณาใจความทั้งหมดประกอบดวยมิ
ใชพิจารณาเฉพาะประโยคหรือเพียงบางสวนเทานั้น เหตุที่ตองพิจารณาบริบทดวยเพราะคํา
หรือกลุมคําจะมีความหมายเมื่ออยูในบริบทเทานั้น และตัวบริบทนี้แหละจะบอกความหมาย
ของคําและกลุมคําวาเปนความหมายโดยตรงหรือความหมายแฝงขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ผูตีความจะตองมีความรูเร่ืองศัพทอยางกวางขวางและรูศัพทเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะวงการ เชน
ถาเปนขอความในระเบียบราชการ ผูตีความตองรูความหมายของคําศัพทในวงราชการนั้นดวย
ความรูในเรื่องศัพทสํานวนตางๆ ตลอดจนตัวยออักษรเปนสิ่งสําคัญในการตีความของผูอานซึ่ง
จัดไดวาเปนสวนหนึ่งของประสบการณที่ควรจะสะสมไว เมื่อตีความประโยคหรือขอความได
แลว ผูอานควรจะสรุปใหไดวาสาระสําคัญของสิ่งที่อานคืออะไรเมื่ออานขอความหรือเร่ืองทั้ง
หมดจบลงแลว นั่นก็คือผูอานตีความสิ่งที่อานจนเขาใจอยางถองแท

ประเภทของความหมาย
1. ความหมายกักตุน คําวา “กักตุน” หมายถึง ส่ิงที่มีอยูแลวหรือเก็บไวแตเดิมความหมาย

กักตุนจึงหมายถึงความหมายของคําที่ผูอานมีอยูกอนแลว และนํามาตีความในสิ่งที่อาน
ตอไป ในการตีความผูอานจะตองระวังการใชความหมายกักตุนของตนตีความไมตรง
กับเจตนาของผูเขียน เชน “สีแดง” มีความหมายกักตุนหมายถึง ความรอนแรง ความรุน
แรง  “ฝน” หมายถึง ความเยือกเย็น ความชุมชื้น ผูเขียนบางคนอาจเจตนาใหสีแดง
หมายถึง ความรักชาติ รักแผนดินถ่ินเกิด และฝน หมายถึง ความกรุณาปรานีก็ได วิธีที่
จะไมตีความหมายผิดไปจากเจตนาของผูเขียนก็คือ ตองพิจารณาคําและความหมายที่
แวดลอมคํานั้นๆ ประกอบ รวมทั้งสังเกตการใชคําในความหมายตางๆ จากงานเขียน
ของผูเขียนคนเดียวกัน ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถตีความไดถูกตองตามเจตนาของผู
เขียนนั้นๆ

2. ความหมายหลายนัย คําวา “นัย” คือ แง มุม ดาน อยาง กลาวคือ คําบางคําอาจมีความ
หมายหลายนัยหรือหลายแงมุม แลวแตการตีความของผูอาน ซ่ึงสามารถตีความได
หลายความคิดไมวาจะลึกซ้ึงหรือตื้นเขินเพียงใดก็ตามบางครั้งคําที่มีความหมายหลาย
นัยนี้ อาจเปนคําที่มีทั้งความขัดแยงและความกลมกลืนในตัวเองในขณะเดียวกัน เชน
คําวา “น้ําตา” เปนเครื่องหมายของความเสียใจ ความคับแคนใจ ความขัดใจ ความนอย
เนื้อต่ําใจ อันเปนสัญลักษณของความออนแอซึ่งมักหมายถึงเพศหญิง แตในขณะเดียว
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กันน้ําตาก็เปนเครื่องหมายของความปลื้มใจ ความตื้นตันใจ ความซาบซึ้งใจ ความสม
หวัง ซ่ึงเปนสัญลักษณของความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ และใชไดทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย ดังนั้น “น้ําตา” จึงเปนคําที่มีความหมายหลายนัยทั้งขัดแยงและกลมกลืนในตัวเอง
เพราะเปนทั้งเครื่องหมายของความออนแอ และความเขมแข็งจริงใจในขณะเดียวกัน
ในการตีความจึงตองพิจารณาวาคําใดในเนื้อความนั้นมีความหมายในแงใด เพราะเหตุ
ใด

3. ความหมายนัยประหวัด คําวา “นัยประหวัด” หมายถึง การมีจิตประหวัดถึงบางสิ่งบาง
อยางที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ปรากฎในงานเขียน ความหมายนัยประหวัดจะทําใหผู
อานที่เขาใจความหมายชนิดนี้อานหนังสือไดเขาถึงอรรถรสมากกวาผูอ่ืน และสามารถ
ตีความเจตนาของผูเขียนไดถูกตอง เชน “บานนอก” ทําใหนึกไปถึงความลาหลัง ความ
ยากจน ความอดอยาก โรคภัยไขเจ็บ ความจริงใจ ความเปนไทยแท หรือ “กรุงเทพ” ก็
ทําใหนึกถึงความเจริญรุงเรืองทางวัตถุ ความเห็นแกตัว ความรุมรวยของผูคน ความวุน
วายยุงเหยิงของสังคม หรือศูนยกลางแหงอารยธรรมทั้งหลาย เปนตน ในการตีความ
ตองไมใชนัยประหวัดผิดพลาดไปจากเจตนาของผูเขียน ตองวิเคราะหใหไดวา ผูเขียน
เจตนาจะใหความหมายวาอยางไร

โวหารภาพพจน คือ ถอยคําที่ทําใหเกิดภาพในใจ โดยใชกลวิธี หรือช้ันเชิงในการเรียบเรียง
ถอยคําใหมีพลังที่จะสัมผัสอารมณของผูอานจนเกิดความประทับใจ เกิดความเขาใจลึกซึ้ง และ
เกิดอารมณสะเทือนใจมากกวาถอยคําที่กลาวอยางตรงไปตรงมา

อุปมา (Simile) คือการเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งที่โดยธรรมชาติแลวมีสภาพที่แตกตาง
กัน แตมีลักษณะเดนรวมกันและใชคําที่มีความหมายวา เหมือน หรือ คลาย เปนคําแสดงการ
เปรียบเทียบ เพื่อเนนใหเห็นจริงวา เหมือนอยางไร ในลักษณะใด เชน ดวงหนานางนวลกระจาง
ดุจดวงจันทร เพลงนี้ไพเราะราวกับเพลงสวรรค เธอวายน้ําเกงเหมือนปลา

อุปลักษณ (Metaphor) คือการเปรียบเทียบดวยการกลาววาส่ิงหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง
โดยใชคําแสดงการเปรียบวา “เปน” หรือ “คือ” ความหมายจึงลึกซึ้งกวาอุปมา เชน ลูกคือดวงตา
ดวงใจของพอแม มอมมิไดรักนายเทาชีวิต แตนายคือชีวิตของมอม ปญญาคือดาบสูดัสกร  นี่คือ
นรกเพราะเต็มไปดวยความรอนแหงผากและฝุนบาๆ

สัญลักษณ (Symbol) คือการเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งส่ิงใดโดยใชคําอ่ืนแทน คํา
ที่ใชเรียกนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซึ่งใชกันมานานจนเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป 
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เชน สิงโต หมายถึง ผูมีอํานาจ ตราชู หมายถึง ความยุติธรรม สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ดอก
กุหลาบแดง หมายถึง ความรัก

อติพจน (Hyperbole) คือการกลาวเกินจริง ซ่ึงเปนความรูสึกหรือความคิดของผู
กลาวที่ตองการย้ําความหมายใหฟงหนักแนนจริงจัง ทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวามิใชเปนการ
กลาวเท็จ เชน ฉันหิวไสจะขาดแลว ชาติหนาตอนบายๆ จึงจะไดพบคนดีเชนนี้อีก คอแหงเปนผง
ถึงตายแลวเกิดใหมสักแสนชาติที่จะใหละความจงรักภักดีนั้นอยาหวังเลย

บุคลาธิษฐาน (personification) คือการสมมติใหส่ิงที่ไมมีชีวิต ไมมีความคิด ส่ิงที่
เปนนามธรรม หรือสัตวใหมีปญญา อารมณ หรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย เชน ดาวกระพริบตา
เยาะเราหรือดาวเอย ทะเลไมเคยหลับใหล เธอตอบไดไหม ไฉนจึงตื่น

การเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) คือการใชคําที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน
เสียงดนตรี เสียงรองของสัตว หรือเลียนเสียงกิริยาอาการตางๆ ของคน เชน เสียงระฆังดังหงาง
เหงงวังเวงแวว มันรองดังกระโตงโฮง มันดังก็อกๆ ก็อกๆ กระโตงโฮง ยุงชุมรุมกัดปดปวะปะ
เสียงผัวะผะผลับผลับปุบปบแปะ

แถบคําประพันธท่ี 1
ลูกมาหมายวาจะมารับ เชิญแมวันทองกลับคืนไปบาน
แมจะบังเกิดเหตุเภทพาล ประการใดก็ตามแตเวรา
มาอยูไยกับอายหินชาติ แสนอุบาทวใจจิตริษยา
ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา หนาตาดําเหมือนหม่ินหมอมอม
เหมือนแมลงวันวอนเคลาที่เนาชั่ว มาเกลือกกล้ัวประทุมมานที่หวานหอม
ดอกมะเดื่อฤาจะเจือดอกพยอม วานักแมจะตรอมระกําใจ
คําศัพท
1. ประทุมมาน หมายถึง นางวันทอง
2.  แมลงวัน หมายถึง ขุนชาง
3. ปากกะลา หมายถึง ขุนชาง
โวหารภาพพจน  1. อุปมา  จาก  ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา และเหมือนแมลงวันวอนเคลา
ที่เนาชั่ว

                                           2. อุปลักษณ  จาก ดอกมะเดื่อ เปรียบกับ ขุนชาง และดอกพยอม เปรียบ
กับนางวันทอง
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แถบคําประพันธท่ี 2
ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบกริ้วขุนชางเปนหนักหนา
มีพระสิงหนาทตวาดมา ไอบาเยอหยิ่งอายลิงโลน
ตกวากูหาเจาชีวิตไม มึงถือใจวาเปนเจาที่โรงโขน
เปนไมมีอาญาสิทธิ์คิดถึงโดน เที่ยวทําโจรใจคะนองจองหองครัน
คําศัพท
1. พระองคผูทรงภพ หมายถึง พระพันวษา
2. พระสิงหนาท หมายถึง เสียง
3. เจาชีวิต หมายถึง พระมหากษัตริย
4 ลิงโลน หมายถึง ขุนชาง

หนังสืออางอิง
เถกิง พันธเถกิงอมร.การอานทั่วไป. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช,2528.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นักเรียนทบทวนเรื่องการอานตีความจากการตอบคําถามครู ดังนี้

• การอานตีความคืออะไร
• “สีดํา” หมายถึงอะไร
• “นกพิราบ”  หมายถึงอะไร

2. นักเรียนบอกความหมายของคําที่ครูนํามาติดบนกระดาน เชน เกาอ้ี
3.  นักเรียนบอกความหมายของคําเมื่อครูนํามาเขียนในประโยค สังเกตความแตกตางของ

ความหมายของคํา
ขั้นสอน
1.    นักเรียนอานแถบคําประพันธที่ครูติดบนกระดาน และบอกความหมายของคําศัพทที่ครู

คัดออกมาจากคําประพันธ โดยเขียนลงสมุด
2.     ครูอธิบายเรื่องโวหารภาพพจน และใหนักเรียนบันทึกลงสมุด
3. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโวหารภาพพจนของ

คําประพันธบนกระดาน และเขียนลงสมุด
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ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนทั้งหมด

7. สื่อการเรียนรู
7.1  หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2  แถบคําประพันธ
7.3  บัตรคํา

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.2 ประเมินจากการตอบคําถาม

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนหาคําศัพทยากในเรื่อง พรอมทั้งบอกความหมาย

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 6 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานวิเคราะห) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานวิเคราะห เปนการอานที่พิจารณาเนื้อเร่ืองอยางละเอียดใหเห็นความแตกตาง ความ

กลมกลืน ขอดี ขอเสียของแตละสวน และพินิจพิจารณาสวนประกอบแตละสวนของเรื่องอยาง
ถ่ีถวน การอานวิเคราะหมีความสําคัญ และจําเปนตองฝกใหชํานาญเพื่อเปนพื้นฐานในการอาน
อยางมีวิจารณญาณ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
        เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห วิจารณ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา และสามารถ

วิเคราะหได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวละครในเรื่องได
4.2 นกัเรียนสามารถอภิปรายลักษณะนิสัยตัวละครได

5. เนื้อหาสาระ
การอานวิเคราะห คือ การใครครวญแยกออกเปนสวนๆ การอานวิเคราะหเปนขั้นแรกของ

การวิจารณหรือตัดสินสิ่งที่อาน ซ่ึงตองมีการอธิบายลักษณะของสิ่งที่อานในแงของรูปแบบ
ภาษา และเนื้อหาแลวจึงจะวิจารณหรือประเมินคาวาดีหรือเลวอยางไร  เพราะอะไร การอาน
อยางวิเคราะหวิจารณนั้นผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับผูแตง รูจุดประสงคในการแตง รูรูปแบบ
และโครงสรางของหนังสือ รูในเรื่องภาษา รูหลักในการวิจารณ และรูจักหนังสือประกอบการ
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คนควาดวย ที่สําคัญก็คือตองอานและฝกการวิเคราะหวิจารณอยูเสมอจะไดวิเคราะหวิจารณได
อยางเที่ยงตรงและรวดเร็ว

ตัวละคร (Characters) คือ ผูมีบทบาทในเนื้อเร่ือง ตัวละครจะเปนคนหรือสัตว พืช ส่ิงของ
ก็ได ตัวละครในเรื่องมีความสัมพันธกับผูแตงอยางยิ่ง คือผูแตงเปนผูสรางตัวละครในเรื่อง
อยางแทจริง โดยเปนผูใหช่ือ กําหนดรูปราง หนาตา เพศ วัย กําหนดนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ
กําหนดบทบาท และกําหนดแมแตโชคชะตาใหตัวละครนั้นๆ จึงเทากับผูแตงทําใหตัวละคร
มีตัวตน มีชีวิตอยางแทจริงจนผูอานรักหรือชัง สงสาร เห็นใจ ตัวละครเหลานั้น ตัวละครใน
เร่ืองจะตองเหมือนมนุษย (หรือใกลเคียงที่สุด) แตจะตองไมใชมนุษยจริงคนใดคนหนึ่ง มิ
ฉะนั้นก็จะกลายเปนบุคคลจริงในจดหมายเหตุ ในชีวประวัติหรือ ในประวัติศาสตร
พงศาวดารไป นักเขียนที่ยังไมสันทัด มักสรางตัวละครซึ่งมีลักษณะนิสัยประจําเปน
ประเภทๆไป เชน ประเภทสดใสราเริง ประเภทเฉื่อยชา ประเภทขี้โกรธและประเภทเศรา
เหี่ยวแหง คัวละครจึงมีลักษณะนิสัยอยางเดียว หรือนอยอยาง (Flat Character) นักเขียนที่มี
ฝมือจะสรางตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหลายอยางหรือหลากหลาย (Round Character)

ประเภทของตัวละคร
1. ตัวละครดานเดียว หรือ ตัวละครนอยลักษณะ (Flat Character) หมายถึง ตัว

ละครที่แสดงนิสัยดานใดดานหนึ่งใหเห็นเดนเพียงดานเดียว ไมเนนความเปนปุถุชนซึ่งยอมมี
ความดีความชั่วคละปนกันไป นิสัยที่แสดงออกมักจะเปนนิสัยที่สังเกตงายๆ เชน เด็กขี้อิจฉา
เด็กสาวบริสุทธิ์ไรเดียงสา ผูชายที่เปนสุภาพบุรุษเต็มตัว อันธพาลที่หยาบชาเลวทราม โดย
มากนักเขียนที่ยังไมเชี่ยวชาญในการสรางตัวละครมักจะสรางตัวละครประเภทดานเดียว 
เพราะบรรยายไดงายและไมตองศึกษาเรื่องความซับซอนในลักษณะและอุปนิสัยของมนุษย

2. ตัวละครหลายดานหรือตัวละครหลายลักษณะ (Round Character) อี.เอ็ม      
ฟอสเตอร เรียกตัวละครที่มีความซับซอนในลักษณะนิสัยนี้วา round character ตัวละคร
ประเภทนี้จะมีลักษณะคลายกับมนุษยจริงๆ ตรงที่มีความลึกและความซับซอนทางดาน
อุปนิสัยใจคอ กลาวคือ มีดี ช่ัว โง และฉลาด ปะปนกันอยูตามวิสัยของปุถุชน นักเขียนที่มี
ฝมือมักจะสรางตัวละครหลายดานและเปนที่ประทับใจสําหรับคนอานไดดวยการสราง
อุปนิสัยใจคอคลายคลึงกับมนุษยจริง จนคนอานเขาใจ เห็นภาพ และเหมือนกับรูจักคุนเคยได
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ตัวละครในเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
1. นางวันทอง  ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ เปนผูหญิงที่เจาคารม มีความกตัญ ู หวงคน

อ่ืนมากกวาตนเอง เวลารักใครก็รักจริง ไมมีความมั่นใจในตัวเอง ปรับตัวไดดี ไมรูจัก
การเอาตัวรอด กลาตอปากตอคํา เชนตอน

               ครานั้นวันทองฟงรับสั่ง ใหละลาละลังเปนหนักหนา
คร้ันจะทูลกลัวพระอาญา ขุนชางแลดูตายักคิ้วลน
พระหมื่นไวยใชใบใหแมวา บุยปากตรงบิดาเปนหลายหน
วันทองหมองจิตคิดเวียนวน เปนจนใจนิ่งอยูไมทูลไป

แสดงใหเห็นความไมมีความมั่นใจของนางวันทองที่ตัดสินใจไมไดวาจะอยูกับใคร
เจาวันทองนองตื่นจากที่นอน โอนออนวอนไหวพิไรวา
หมอมนอยใจฤาที่ไมเจรจา ใชตัวขานี้จะงอนคอนพิไร
ชอบผิดพอจงคิดคะนึงตรอง อันตัวนองมลทินหาสิ้นไม
ประหนึ่งวาวันทองนี้สองใจ พบไหนก็เปนแตเชนนั้น
ที่จริงใจถึงไปอยูเรือนอื่น คงคิดคืนที่หมอมเปนแมนมั่น
ดวยรักลูกรักผัวยังผัวพัน คราวนั้นก็ไปอยูเพราะจําใจ
แคนคิดดวยมิตรไมรักเลย ยามมีที่เชยเฉยเสียได
เสียแรงรวมทุกขยากกันกลางไพร กินผลไมตางขาวทุกเพรางาย
พอไดดีมีสุขลืมทุกขยาก ก็เพราะหากหมอมมีซ่ึงที่หมาย
วานักก็เครื่องเคืองระคาย เอ็นดูนองอยาใหอายเขาอีกเลย

แสดงใหเห็นวานางวันทองเปนคนรักลูกรักสามี ชางประชดประชัน กลาตอปากตอคํา
และเจาคารม

2. ขุนแผน ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ รักภรรยา ปากหวาน พูดจาไพเราะ คารมดี เชน
ตอน

พี่ผิดจริงแลวเจาวันทอง เหมือนลืมนองหลงเลือนทําเชือนเฉย
ใชจะเพลิดเพลินชื่นเพราะอื่นเชย เงยหนาเถิดจะเลาอยาเฝาแคน
เมื่อติดคุกทุกขถึงเจาทุกเชาค่ํา ตองกลืนกล้ําโศกเศรานั้นเหลือแสน
ซํ้าขุนชางคิดคดทําทดแทน มันดูแคลนวาพี่นี้ยากยับ
อาลัยเจาเทากับดวงชีวิตพี่ คิดจะหนีไปตามเอาเจากลับ
เกรงจะพากันผิดเขาติดทับ แตขยับอยูจนไดไปเชียงอินทร
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       แสดงใหเห็นความเจาชู และคารมที่ดีของขุนแผน

3. ขุนชาง ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ เจาเลห รักเดียวใจเดียว ทําทุกอยางเพื่อใหไดใน
ส่ิงที่ตนตองการ ไมมีความอาย เชนตอน

พอเรือพระที่นั่งประทับที่ ขุนชางก็ร่ีลงตีนทา
ลอยคอชูหนังสือดื้อเขามา ผุดโผลโงหนายึดแคมเรือ
เขาตรงบโทนอนตนกัญญา เพื่อนโขกลงดวยกะลาวาผีเสื้อ
มหาดเล็กอยูงานพัดพลัดตกเรือ รองวาเสือตัวใหญวายน้ํามา
ขุนชางดึงดื้อมือยึดเรือ มิใชเสือกระหมอมฉานลานเกศา
สูตายขอถวายซึ่งฎีกา แคนเหลือปญญาจะทานทน

       แสดงใหเห็นวาขุนชางเปนคนที่ทําทุกอยางเพื่อใหไดในสิ่งที่ตนเองตองการ

4. จมื่นไวย ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ กตัญ ูใจรอน ทํากอนคิด ชอบเอาชนะ เจาคิด
เจาแคน จงรักภักดี เชนตอน

จมื่นไวยสารภาพกราบบาทา ลูกมาผิดจริงหาเถียงไม
รักตัวกลัวผิดแตคิดไป ก็หักใจเพราะรักแมวันทอง
ทุกวันนี้ลูกชายสบายยศ พรอมหมดเมียมิ่งก็มีสอง
มีบาวไพรใชสอยท้ังเงินทอง พี่นองขางพอก็บริบูรณ
ยังขาดแตแมคุณไมแลเห็น เปนอยูก็เหมือนตายไปหายศูนย
ขอนี้ที่ทุกขยังเพิ่มพูน ถาพรอมมูลแมดวยจะสําราญ

 แสดงใหเห็นความกตัญขูองจมื่นไวยที่มีตอมารดา
วันนั้นแพกูเมื่อดําน้ํา ก็กร้ิวซํ้าจะฆาใหเปนผี
แสนแคนดวยมารดายังปราณี ใหไปขอชีวีขุนชางไว
แคนแมจําจะแกใหหายแคน ไมทดแทนอายขุนชางบางไมได
หมายจิตคิดจะใหมันบรรลัย ไมสมใจจําเพราะเคราะหมันดี

แสดงใหเห็นความเจาคิดเจาแคนของจมื่นไวย

5. พระพันวษา ลักษณะนิสัยที่เดนชัด คือ ใจรอน เอาแตใจตัวเอง ชอบใชอารมณ  ไมหู
เบา ไมเชื่ออะไรงายๆ ตองหาที่มาที่ไป เชนตอน
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ทอดพระเนตรมาเห็นขุนชางเฝา เออใครเอาฟองมันไปไวไหน
พระหมื่นศรีถวายพลันในทันใด รับไวคล่ีทอดพระเนตรพลัน
พอทรงจบแจงพระทัยในขอหา ก็โกรธาเคืองขุนหุนหัน
มันเคี่ยวเข็ญทําเปนอยางไรกัน อีวันทองคนเดียวไมรูแลว
ราวกับไมมีหญิงเฝาชิงกัน หรืออีวันทองนั้นมันมีแกว
รูปไอชางชั่วชาตาบองแบว ไมเห็นแววที่มันจะรัก
ใครจะเอาเปนผัวเขากลัวอาย หัวหูดูเหมือนควายที่ตกปลัก
คราวนั้นเปนความกูถามซัก ตกหนักอยูกับเฒาศรีประจัน
วันทองกูสิใหกับอายแผน ไยแลนมาอยูกับอายชางนั่น
จมื่นศรีไปเอาตัวมันมาพลัน ทั้งวันทองขุนแผนอายหม่ืนไวย

      แสดงใหเห็นวาพระพันวษาเปนคนที่ไมหูเบา ไมเชื่ออะไรงายๆ

หนังสืออางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522.
ปรียา หิรัญประดิษฐ. การใชภาษาในวงราชการ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

โอเดียนสโตร, 2532.
วินิตา ดิถียนต.การเขียนบันเทิงคดี.นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นักเรียนทบทวนเนื้อเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา โดยตอบคําถามครู ดังนี้

• ใครเปนคนลักตัวนางวันทองจากเรือนขุนชาง
• หลังจากนางวันทองออกจากเรือนขุนชางแลวไปอยูที่ใด
• จมื่นไวยใหหมื่นวิเศษไปบอกขุนชางวาอยางไร
• ทําไมขุนแผนจึงมาหานางวันทองที่เรือนจมื่นไวย
• เมื่อขุนชางทราบวาจมื่นไวยลักตัวนางวันทองไปขุนชางทําอยางไร
• พระพันวษาใหทางเลือกนางวันทองอยางไรบาง
• นางวันทองเลือกใคร
• พระพันวษาตัดสินความอยางไร
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2. นักเรียนอานปายชื่อตัวละครที่ครูนํามาติดบนกระดาน
ขั้นสอน
1.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน เลือกปายชื่อตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีไทย เร่ือง

ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
3. นักเรียนแตละกลุมรวมอภิปรายถึงลักษณะนิสัยของตัวละครแตละตัวและทําแผนที่

ความคิด (Mind Mapping) ลักษณะนิสัยตัวละครที่กลุมตนรับผิดชอบ
4.    ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงานหนาชั้น และบอกความรูสึกที่กลุมมีตอตัวละครนั้น ครู

และนักเรียนกลุมอ่ืนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน

7. สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2 ปายชื่อตัวละคร

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการรวมกิจกรรม
8.2 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนแสดงความคิดเกี่ยวกับตัวละครที่นักเรียนประทับใจ

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานวิเคราะห) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานวิเคราะหเปนการอานที่พิจารณาเนื้อหาอยางละเอียดใหเห็นความแตกตาง       ความ

กลมกลืน ขอดี ขอเสียของแตละสวน และพินิจพิจารณาสวนประกอบแตละสวนของเรื่องอยาง
ถ่ีถวน การอานวิเคราะหมีความสําคัญ และจําเปนตองฝกใหชํานาญเพื่อเปนพื้นฐานในการอาน
อยางมีวิจารณญาณ

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
       เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห วิจารณ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกาและสามารถ

วิเคราะหได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกฉากที่ปรากฏในเรื่องได
4.2 นักเรียนสามารถบอกบรรยากาศที่ปรากฏในเรื่องได

5. เนื้อหาสาระ
ฉาก คือ สถานที่ในเนื้อเร่ืองและรวมถึงเวลาหรือยุคสมัยที่เกิดเหตุการณในเรื่องดวย
ฉากเปนสวนประกอบสําคัญที่ชวยใหบรรยากาศของเนื้อเรื่องในแตละตอนมีน้ําหนักเขม
ขน เพิ่มความสมจริงสมจัง ตลอดจนโนมนาวอารมณของผูอานใหคลอยตามความรูสึกของ
ตัวละคร หรือบรรยากาศในเหตุการณตอนนั้นๆ ไดชัดเจน นักเขียนที่พิถีพิถันกับบรรยากาศ
ของเรื่องมักจะสรางฉากใหกลมกลืนกับเหตุการณและอารมณเพื่อชักจูงจิตใจคนอานให
เห็นภาพและมีอารมณคลอยตามดวย นอกเหนือจากการใชบทสนทนาหรือพรรณนาโวหาร
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นักเขียนบางคนพิถีพิถันกับการบรรยายฉาก โดยมิไดบรรยายเฉพาะสิ่งที่เห็นคราวๆ เทานั้น
แตจะประกอบดวย เสียง สี แสงสวาง การเคลื่อนไหว และแมกระทั่งกลิ่น เพื่อใหฉากนั้นมี
บรรยากาศที่มีชีวิตจิตใจสมจริงมากกวาการบรรยายเฉพาะมองผานเพียงอยางเดียว ในบาง
กรณี ฉาก มีบทบาทเสมือนเปนตัวละครดวยตัวหนึ่งในโครงเรื่อง คือมีความสัมพันธเกี่ยว
เนื่องกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง  บางเรื่องสถานที่และเวลาอาจจะกลมกลืนสอด
คลองกับเนื้อเร่ืองอยางประสานสนิท

วิธีการสรางฉาก
1. สรางเหมือนจริง ตองมีความรูทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมวิทยา สังคม

ศาสตร วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา ฯลฯ อยางพอเพียง
2. สรางฉากตามอุดมคติ ในการสรางฉากตามอุดมคติ ผูเขียนจะสรางขึ้นตาม

ลักษณะที่เห็นวานาจะเปน หรือควรจะเปนอยางนั้นอยางนี้ คือลักษณะที่ดีกวา มีคุณคากวาที่
เปนอยูจริง

3. สรางในลักษณะของมัณฑนศิลป มักเปนการบรรยายฉากในวรรณคดีเกาๆ
4. สรางฉากแบบเหนือจริง สวนใหญกวีมักแสดงใหเห็นวา มุงสรางความตื่นเตน

ทางอารมณ มากกวามุงบันทึกความเปนจริงของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
5. สรางฉากตามประเพณีนิยม โดยยึดถือตามแบบแผนของวรรณคดีรุนเกา

ในการสรางฉากของงานประพันธ ผูเขียนมักใชวิธีสรางฉากหลายๆ วิธี จึงเปนหนาที่ของผู
อานที่จะพิจารณาดูวา สวนไหนของฉากมีลักษณะอยางไร รวมทั้งการที่ผูเขียนบางคนสราง
ฉากแบบจับแพะชนแกะ หรือสรางตามอารมณ ไมไดยึดถือแบบไหนเปนเกณฑ

บรรยากาศ คือ กล่ิน เสียง แสง สี และสัมผัสอื่นๆ ที่กอใหเกิดอารมณคลอยตาม
หรือสภาพเหตุการณเดนชัดยิ่งขึ้น ดังนั้น การที่จะใหไดฉากและบรรยากาศที่สมจริงและสม
เหตุสมผล ผูเขียนจะตองมีความรูจริง มีประสบการณเกี่ยวกับฉากและบรรยากาศที่จะใช
หรือบรรยายในฉากนั้นๆ ประการสําคัญคือจะตองไมผิดขอเท็จจริง
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หนังสืออางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522.
เถกิง พันธเถกิงอมร.การอานทั่วไป. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528.
วินิตา  ดิถียนต.การเขียนบันเทิงคดี.นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นักเรียนดูภาพวิวทิวทัศนที่ครูนํามาติดบนกระดาน
2. ครูนําภาพคนมาติดลงบนภาพวิวทิวทัศน และเลาเรื่อง
3. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงภาพวิวทิวทัศนที่กลายเปนฉากของเรื่อง
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายประกอบการซักถามเรื่องฉาก และบรรยากาศ
2. นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา ใหเวลา 20 นาที
3.   นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงฉากที่ปรากฏในเรื่องวามีกี่ฉาก และฉากใดบาง โดย

ครูจะเขียนไวบนกระดานดํา
4.    นกัเรยีนอานแถบคาํประพนัธทีค่รูนาํมาตดิบนกระดานและรวมกนัอภปิรายถงึบรรยากาศ

ที่ปรากฏในฉากนั้น
แถบคําประพันธท่ี 1

                           จะกลาวถึงพระองคผูทรงเดช เสด็จถึงนิเวศนพอจวนค่ํา
ฝพายรายเลมมาเต็มลํา เรือประจําแหนแหเซ็งแซมา
พอเรือพระที่นั่งประทับที่ ขุนชางก็ร่ีลงตีนทา
ลอยคอชูหนังสือดื้อเขามา ผุดโผลโงหนายึดแคมเรือ
เขาตรงโทนอนตนกัญญา เพื่อนโขกลงดวยกะลาวาผีเสื้อ
มหาดเล็กอยูงานพัดพลัดตกเรือ รองวาเสือตัวใหญวายน้ํามา
ขุนชางดึงดื้อมือยึดเรือ มิใชเสือกระหมอมฉานลานเกศา
สูตายขอถวายซึ่งฎีกา แคนเหลือปญญาจะทานทน

แถบคําประพันธท่ี 2
มานมูล่ีมีฉากประจํากั้น อัฒจันทรเครื่องแกวก็หนักหนา
ชมพลางยางเยื้องชําเลืองมา เปดมุงเห็นหนาแมวันทอง
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นิ่งนอนอยูบนเตียงเคียงขุนชาง มันแนบขางกอดกลมประสมสอง
เจ็บใจดังหัวใจจะพังพอง ขยับจองดาบงาอยากฆาฟน
จะใครถีบขุนชางที่กลางตัว นึกกลัวจะถูกแมวันทองนั่น
พลางนั่งลงนอบนบอภิวันท สะอื้นอั้นอกแคนน้ําตาคลอ

แถบคําประพันธท่ี 3
นางวันทองรับพระราชโองการ ใหบันดาลบังจิตหาคิดไม
อกุศลดลมัวใหช่ัวใจ ดวยส้ินในอายุที่เกิดมา
คิดคะนึงตะลึงตะลานนอก ดังตัวตกพระสุเมรุภูผา
ใหอุทัจอัดอั้นตันอุรา เกรงผิดภายหนาก็สุดคิด
จะวารักขุนชางกระไรได ที่จริงใจมิไดรักแตสักนิด
รักพอลูกหวงดังดวงชีวิต แมนทูลผิดจะพิโรธไมโปรดปราน

ขั้นสรุป
              นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน

7. สื่อการเรียนรู
7.1  หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2   ภาพวิวทิวทัศน
7.3   ภาพคน
7.4   แถบคําประพันธ

8. การวัดและประเมิน
8.1 ประเมินจากการรวมกิจกรรม
8.2  ประเมินจากความตั้งใจ

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนออกมาเลาเรื่องหนาชั้น ใหเพื่อนชวยกันวิเคราะหฉาก และบรรยากาศที่เหมาะสม

กับเรื่อง
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10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
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การ
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อภิ
ปร
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ใหม
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ุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



251

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การแสดงความคิดเห็น) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เปนการแสดงประสิทธิภาพในการอานอยางมี

วิจารณญาณ ซ่ึงตองอาศัยพื้นฐานเกี่ยวกับการอานอื่นๆ เปนสวนประกอบเปนการอานที่สําคัญ
และตองฝกฝนใหชํานาญจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค

2. จุดประสงคปลายทาง
        เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห วิจารณ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา และสามารถแสดง

ความคิดเห็นได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมของตัวละครได
4.2 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครได

5. เนื้อหาสาระ
การแสดงความคิดเห็น หรือ การวิจารณ คือ ใหคําตัดสินสิ่งที่เปนศิลปกรรมหรือ
วรรณกรรมโดยผูมีความรูควรเชื่อถือไดวามีความงาม ความไพเราะดีอยางไร หรือมีขอขาด
ตกบกพรองอยางไรบาง ในภาษางายๆ เรียกวาการกลาวติชมนั่นเอง การวิจารณตองกระทํา
ดวยปญญาที่สามารถรอบรู หรือการใหเหตุผลที่ถูกตอง ผูวิจารณไดตองมีวิจารณญาณ มี
ความรู มีเหตุผล และหลักเกณฑ ที่ถูกตอง
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การวิจารณ คือ การพิจารณาเรื่องที่อานดวยเหตุผลแลวแสดงความคิดเห็นประกอบ ซ่ึง
ความคิดเห็นที่แสดงนั้นอาจเปนไปในทางชื่นชม เห็นดวย สนับสนุน หรืออาจเปนไปใน
ทางติติง โตแยง คัดคาน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืออาจตั้งเปนขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ตางๆ ก็ได การวิจารณเปนกระบวนการที่สืบเนื่องจากการวิเคราะหโดยอาศัยความรู และ
ประสบการณเดิมที่มีอยูชวยในการวิจารณ และหากผูอานวิเคราะหงานเขียนอยางมีหลัก
เกณฑและมีมุมมองที่กวางขวาง จะชวยใหการวิจารณงานเขียนมีความเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น

พฤติกรรมของตัวละคร
1. พฤติกรรมของจมื่นไวย คือ ลักตัวนางวันทองจากบานขุนชาง, ใหหมื่นวิเศษผลไปแจง

ขุนชางวานางวันทองอยูกับตน, โกหกขุนชางวาตนเองไมสบายตองการเห็นหนาแม
2. พฤติกรรมของขุนชาง คือ เขียนฎีกาถวายพระพันวษาเรื่องที่จมื่นไวยลักตัวนางวันทอง

ไป, ลอยคอถวายฎีกาแกพระพันวษา
3. พฤติกรรมของนางวันทอง คือ กลับไปอยูบานจมื่นไวย ไมยอมคืนดีกับขุนแผน
4. พฤติกรรมของขุนแผน คือ ไปหานางวันทองที่บานจมื่นไวยเพื่อปรับความเขาใจ,เสก

คาถาอาคมใหนางวันทอง โกหกนางวันทองตอนทํานายฝนใหนางวันทอง
5. พฤติกรรมของพระพันวษา คือ รับฎีกาขุนชางและสั่งลงโทษขุนชางดวยการเฆี่ยน30 ที

ส่ังใหนางวันทอง ขุนชาง ขุนแผน จมื่นไวยเขาเฝาเพื่อไตสวน

หนังสืออางอิง
ดนยา วงศธนะชัย.การอานเพื่อชีวิต. พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ

พิบูลสงคราม, 2542.
ศิริพร ลิมตระการ.การอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
                 สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน.หลักนักอาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมคิคัลมีเดีย,   

2531.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1.  นักเรียนทบทวนชื่อตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน  ขุน

ชางถวายฎีกา
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2.   นักเรียนออกมาเขียนชื่อตัวละครบนกระดานดํา
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน สงตัวแทนออกมาจับสลากชื่อตัวละครที่ครูเตรียมมา
2. นักเรียนแตละกลุมศึกษาวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

และชวยกันหาพฤติกรรมเดนของตัวละครที่กลุมตนรับผิดชอบ
3. นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนองานหนาชั้น โดยแขวนปายชื่อตัวละครดวย
4.     นักเรียนและครูรวมกันแสดงความคิดเห็นตอพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง
ขั้นสรุป
นกัเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน และนักเรียนรับใบงานเรื่องพฤติกรรมของตัวละคร ทํา

เปนการบานสงครู

7. สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2 ปายชื่อตัวละคร
7.3 สลากชื่อตัวละคร

              7.4 ใบงาน เร่ือง พฤติกรรมของตัวละคร

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการรวมกิจกรรม
8.2 ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม
8.3 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.4 ประเมินจากใบงาน เร่ือง พฤติกรรมของตัวละคร

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นวาพฤติกรรมใดของนักเรียนที่นักเรียนอยากเปลี่ยนแปลงและ

เพราะเหตุใด
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10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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ใบงาน เรื่อง พฤติกรรมของตัวละคร

จงวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวละครตอไปนี้

1.  นักเรียนคิดวาจมื่นไวยลักตัวนางวันทองจากบานขุนชาง เพราะเหตุใด ………………………
      …………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………

2. นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดนางวันทองจึงยอมไปกับจมื่นไวย…………………………………
     …………………………………………………………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………………

3. เมื่อขุนชางทราบวาจมื่นไวยลักตัวนางวันทองไป จึงไปถวายฎีกาตอพระพันวษา ทําไมขุนชางจึง
ทําเชนนั้น …………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………

4. นักเรียนคิดวาการกระทําของจมื่นไวยที่ไปลักตัวนางวันทอง เปนการกระทําที่ถูกตองหรือไม
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอมรับ
ฟงความคิด

เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินใบงาน เรื่อง พฤติกรรมตัวละคร

วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินใบงาน เร่ือง พฤติกรรมตัวละคร  ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียนตามความ

เปนจริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล ความคิด
สรางสรรค
(4 คะแนน)

การใหเหตุผล
สนับสนุน
(4 คะแนน)

ความถูกตอง
(2 คะแนน)

รวม
(10คะแนน)
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การแสดงความคิดเห็น) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เปนการแสดงประสิทธิภาพในการอานอยางมี

วิจารณญาณ ซ่ึงตองอาศัยพื้นฐานเกี่ยวกับการอานอื่นๆ เปนสวนประกอบเปนการอานที่สําคัญ
และตองฝกฝนใหชํานาญจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง และแสดงความคิดเห็นเชิง

วิเคราะห วิจารณ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

3. จุดประสงคปลายทาง
นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกาและสามารถแสดง

ความคิดเห็นได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกเหตุผลในการตัดสินใจของตัวละครได
4.2 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจของตัวละครได

5. เนื้อหาสาระ
การแสดงความคิดเห็น หรือ การวิจารณ คือ ใหคําตัดสินสิ่งที่เปนศิลปกรรมหรือ
วรรณกรรมโดยผูมีความรูควรเชื่อถือไดวามีความงาม ความไพเราะดีอยางไร หรือมีขอขาด
ตกบกพรองอยางไรบาง ในภาษางายๆ เรียกวาการกลาวติชมนั่นเอง การวิจารณตองกระทํา
ดวยปญญาที่สามารถรอบรู หรือการใหเหตุผลที่ถูกตอง ผูวิจารณไดตองมีวิจารณญาณ มี
ความรู มีเหตุผล และหลักเกณฑ ที่ถูกตอง
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การวิจารณ คือ การพิจารณาเรื่องที่อานดวยเหตุผลแลวแสดงความคิดเห็นประกอบ ซ่ึง
ความคิดเห็นที่แสดงนั้นอาจเปนไปในทางชื่นชม เห็นดวย สนับสนุน หรืออาจเปนไปใน
ทางติติง โตแยง คัดคาน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืออาจตั้งเปนขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ตางๆ ก็ได การวิจารณเปนกระบวนการที่สืบเนื่องจากการวิเคราะหโดยอาศัยความรู และ
ประสบการณเดิมที่มีอยูชวยในการวิจารณ และหากผูอานวิเคราะหงานเขียนอยางมีหลัก
เกณฑและมีมุมมองที่กวางขวาง จะชวยใหการวิจารณงานเขียนมีความเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น

การตัดสินใจของตัวละคร
1. นางวันทอง ตัดสินใจไปกับจมื่นไวย ตัดสินใจตอบพระพันวษาเปนกลางๆ

ไมตัดสินใจใหแนนอนทําใหพระพันวษากริ้ว จนเปนเหตุใหโดน
ประหารชีวิต

2. ขุนชาง  ตัดสินใจถวายฎีกาตอพระพันวษา
3. ขุนแผน             ตัดสินใจไปหานางวันทองที่บานจมื่นไวยตอนกลางคืนเพื่อปรับ

ความเขาใจ
4. จมื่นไวย ตัดสินใจไปลักตัวนางวันทองจากบานขุนชาง
5. พระพันวษา ตัดสินใจสั่งประหารนางวันทอง

หนังสืออางอิง
ดนยา วงศธนะชัย.การอานเพื่อชีวิต. พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตรและสังคม สถาบันราชภัฏ
                   พิบูลสงคราม, 2542.
ศิริพร ลิมตระการ.การอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
                  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน.หลักนักอาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมคิคัลมีเดีย,

2531.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการตัดสินใจของตัวละคร

ในเรื่อง
2.      นักเรียนและครูสรุปการตัดสินใจของตัวละคร โดยครูจะเขียนไวบนกระดานดํา
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ขั้นสอน
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน เลือกแผนปายชื่อตัวละคร
2. นักเรียนแตละกลุมเลือกการตัดสินใจของตัวละครที่ตนรับผิดชอบโดยเลือกจากการ

สรุปการตัดสินใจที่ครูเขียนบนกระดานในขั้นนํา
3. นักเรียนแตละกลุมอภิปรายถึงเหตุผลในการตัดสินใจของตัวละครที่กลุมตนรับผิดชอบ

รวมทั้งแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจนั้น โดยเขียนสงครู
4. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาชั้น ครูและนักเรียนกลุมอ่ืน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนทั้งหมด

7. สื่อการเรียนรู
7.1 หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2 ปายชื่อตัวละคร

8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากการรวมกิจกรรม
8.2 ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุม
8.3 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
8.4 ประเมินจากชิ้นงานที่เขียนสงครู

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจของตัวละครในเรื่องที่นักเรียนประทับใจ

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

ช่ือกลุม.................................................................ช่ือครูผูสอน....................................................…...
ช่ือผลงานกลุม.....................................................................................................................................
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุม ตั้งแต............................................ถึง................................................

คําชี้แจง  ใหสมาชิกกลุมทุกคนประเมินตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุมตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานกลุม และตนเอง

เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติทุกครั้ง ได    3    คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง ได    2    คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ได    1    คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย ได    0    คะแนน

ที่ ช่ือนักเรียน การตรงตอ
เวลาในการ
ประชุม

การ
แสดง
ความคิด
เห็น

การยอม
รับฟง
ความคิด
เห็น

การให
ความ
ชวย
เหลือ

ความรับผิด
ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

รวม
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ครูผูสอนเปนผูประเมิน

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ
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น

หม
ายเ
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ุ
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แบบประเมินงานเขียนเรื่องการตัดสินใจของตัวละคร
วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินงานเขียน เร่ือง การตัดสินใจของตัวละคร ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียน

ตามความเปนจริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล การแสดง
ความคิดเห็น
(4 คะแนน)

การใหเหตุผล
สนับสนุน
(4 คะแนน)

ความคิด
สรางสรรค
(2 คะแนน)

รวม
(10คะแนน)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



266

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 (กลุมควบคุม)

เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา (การอานประเมินคา) ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4

1. สาระสําคัญ
การอานอยางมีวิจารณญาณนอกจากจะตองสามารถจับใจความสําคัญ วิเคราะห วิจารณ

แสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานไดแลวจําเปนตองสามารถประเมินคาในสิ่งที่อานไดดวย เพื่อ
ประเมินวาเรื่องที่อานนั้นมีคุณคามากนอยเพียงใด

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
นักเรียนอานวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา และสามารถ

ประเมินคาเรื่องที่อานได

3. จุดประสงคปลายทาง
เพื่อใหนักเรียนอานงานเขียนประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว จับใจความ

สําคัญ   ตีความ และประเมินคาได

4. จุดประสงคนําทาง
4.1 นักเรียนสามารถบอกขอคิดที่ไดจากเรื่องได
4.2 นักเรียนสามารถบอกความรูสึกที่มีตอเร่ืองได

5. เนื้อหาสาระ
การอานประเมินคา คือ การวินิจฉัยตัดสินโดยสรุปอยางมีหลักเกณฑวา งานเขียนนั้นมี

คุณภาพเพียงใด มีคุณคา มีประโยชนหรือไม เหมาะควรหรือไม ถาเปนสารคดีจะตองเนนถึง
ความถูกตองตอขอเท็จจริง ตอหลักการที่อางถึง และการใหขอคิดอยางมีเหตุผล และเปนไปได
ในทางปฏิบัติ ถาเปนบันเทิงคดีก็จะตองเนนความรื่นรมยบันเทิงใจตามศิลปะการแตง และโดย
นัยเดียวกัน ถาเปนรอยกรองจะตองมีน้ําหนักสําคัญที่ เสียง ลีลาจังหวะ และภาพพจน
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เกณฑในการประเมินคางานเขียน
1. ประเมินคุณคาจากความถูกตองเกี่ยวกับขอเท็จจริงบางประการ หรือเกี่ยวกับหลักการ

หรือความเหตุสมผล แมงานเขียนประเภทที่เนนจินตนาการก็ยังมีความจําเปนที่จะตองรักษา
ความถูกตอง และความเที่ยงตรงบางประการอยูเสมอ

2. ประเมินคุณคาโดยแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ในงานเขียนเร่ืองนั้น เพื่อ
แสดงใหเห็นความเหมาะสม ความสอดคลองตลอดจนความแตกตางกัน

3. ประเมินคุณคาในดานเอกภาพของงานเขียนนั้นวามีบูรณภาพเพียงใด มีตอนใด สวนใด
แตกแยกออกไป ไมสอดคลองกับจุดประสงคของงานเขียนเร่ืองนั้นหรือไม

4. ประเมินคุณคาของประสิทธิภาพในการใชกลวิธีและทวงทํานองของผูแตงวาดีเดน 
หรือ ออน ไมเหมาะสมในสวนใดตอนใด

5. ประเมินคุณคาดวยการเปรียบเทียบกับงานเขียนเร่ืองอื่น (ควรเปนเรื่องที่เปนที่รูจักดี
หรือมีความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งกับเรื่องที่กําลังประเมิน) เพื่อเนนใหเห็นคุณคาของงานที่
กําลังประเมินใหชัดเจนขึ้น

การประเมินคาหนังสือบันเทิงคดี หนังสือบันเทิงคดีเปนหนังสือที่มุงจะใหความเพลิดเพลิน
เปนประการสําคัญ สวนเนื้อหาสาระเปนเรื่องรอง การประเมินคุณคาหนังสือบันเทิงคดีนั้น จะ
ตางจากหนังสือสารคดีในแงที่วา หนังสือบันเทิงคดีไมใช “เร่ืองจริง” ผูเขียนสามารถใช
จินตนาการประกอบการเขียน เพื่อใหเร่ืองตื่นเตน สนุกสนาน ทวีความ     เขมขน หรือเพื่อให
เศราสลด ประทับใจจินตนาการของผูเขียนไมมีการจํากัดขอบเขต การประเมินคุณคาจึงตอง
คํานึงในขอนี้ ถาเปนหนังสือบันเทิงคดีประเภทนิทาน นิยาย ผูเขียนอาจใชอํานาจเหนือธรรม
ชาติ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยเขามาแทรกเพื่อเพิ่มรสชาติของเรื่อง  ถาเปนหนังสือบันเทิงคดีประเภท
นิยาย เร่ืองสั้น การประเมินคุณคาตองพิจารณาในดานโครงเรื่อง ฉาก บรรยากาศ ตัวละคร
ความสมจริง แนวคิด กลวิธีการแตง รวมทั้งการเพิ่มสาระความรู ก็อาจจะทําใหเนื้อเร่ืองนาสน
ใจขึ้นหรือมีคุณคาขึ้น

การประเมินคากวีนิพนธ กวีนิพนธ คือ งานเขียนรอยกรองตามรูปแบบฉันทลักษณ เชน
โคลง ฉันท กาพย กลอน รวมทั้งรอยกรองที่ไมคงแบบฉันทลักษณ เชน กลอนเปลา  ในสมัย
โบราณการประเมินคุณคาของกวีนิพนธมักจะคํานึงถึง “คําดี ความดี และโวหารไพเราะ
สละสลวย” แตในปจจุบันนี้งานประพันธรอยกรองมีลักษณะเปลี่ยนไป ทั้งในเชิงฉันทลักษณ
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และเนื้อหา การประเมินคุณคาอยางสมัยโบราณจึงอาจไมเพียงพอ อาจจะตองพิจารณาเนื้อหาที่
แสดงความเขมขนของกวี ศิลปะการใชถอยคําอยางอิสระ การใชสัญลักษณ เปนตน

การประเมินคุณคาของงานเขียนคงจะเกิดขึ้นไดยาก หากงานเขียนนั้นไมผานการวิเคราะห
คือ การพิจารณาแยกแยะ ทําความเขาใจโครงสรางและลักษณะเฉพาะของงานเขียนนั้นๆ มา
กอน ขั้นตอนตอมาจึงเปนการพิจารณาแสดงความคิดเห็น วิจารณโครงสราง หรือองคประกอบ
ที่วิเคราะหไวแลวนั้น วาเหมาะสมหรือไม มีขอดีขอบกพรองประการใด แลวจึงนํามาสูการ
ประเมินคาซ่ึงเปนการตัดสินคุณคาของงานเขียน โดยอาศัยขอมูลจากการวิเคราะห และ
ความเห็นจากการวิจารณมาประมวลกันเขา เพื่อช่ังน้ําหนักและตัดสินงานเขียนนั้นดวยความ
เที่ยงธรรมตามขอมูล และสภาพแวดลอมที่ปรากฏ

ขอคิดท่ีไดจากเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
1. การที่จะรักใครนั้นตองรักตัวเองกอน
2. การที่จะรักใครตองรักอยางมีสติ
3. กอนจะทําอะไรตองคิดใหรอบคอบมิฉะนั้นปญหาจะตามมา
4. ตองยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตน

หนังสืออางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส.วรรณคดีวิจารณ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522.
ดนยา วงศธนะชัย.การอานเพื่อชีวิต. พิษณุโลก : คณะมุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ

พิบูลสงคราม, 2542.

6. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1.  ครูนําหนังสือที่ประทับใจใหนักเรียนดู คือ หนังสือเร่ืองดีๆ มีไวแบงปน และอธิบายเหตุผล

ที่ประทับใจหนังสือเลมนี้
2. นกัเรยีนบอกชือ่หนงัสอืทีช่อบอาน และรูสึกประทบัใจพรอมบอกเหตผุลทีป่ระทบัใจหนังสือ

เลมนั้น ครูอธิบายถึงความประทับใจของนักเรียนวาเปนการประเมินคาหนังสือ และการประเมินคา
ก็เปนขั้นสุดทายของการอานอยางมีวิจารณญาณ
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ขั้นสอน
1. นกัเรยีนบอกความรูสึกเมือ่ไดอานวรรณคดไีทย เร่ือง ขนุชางขนุแผน ตอน ขนุชางถวายฎกีา
2. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจากวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน

ขุนชางถวายฎีกา
3. นักเรียนและครูสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่อง โดยครูเขียนเปนขอๆบนกระดาน

        4.    นักเรียนบันทึกขอคิดที่ไดจากเรื่องลงกระดาษที่ครูแจก และสรุปดวยวาวรรณคดีไทย เร่ือง
ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกาเปนเรื่องที่แตงดีหรือไม อยางไร นํามาสงครู

ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน

7. สื่อการเรียนรู
7.1  หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
7.2  หนังสือเร่ืองดีๆ มีไวแบงปน

8. การวัดและประเมินผล
               8.1 ประเมินจากการรวมกิจกรรม
               8.2 ประเมินจากการพูดแสดงความคิดเห็น
               8.3 ประเมินจากชิ้นงานการประเมินคาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา

9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนหาอานหนังสือที่ตนชื่นชอบและประเมินคาหนังสือนั้น พรอมบอกเหตุผล แลวออกมา

นําเสนอ

10. บันทึกผลหลังการสอน
10.1 ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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10.2 ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………ผูสอน
   (  )
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชา..............................................................ช้ัน.....................ช่ือกลุม..................................................
คําชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลครูผูสอนเปนผูประเมิน      

นักเรียน โดยใชวิธีสังเกตในขณะดําเนินการสอน แลวใสคะแนนใหตรงกับพฤติกรรมที่
เปนจริงของนักเรียน ตามลําดับคะแนนดังนี้
5 กระทํามากที่สุด
4 กระทํามาก
3 กระทําปานกลาง
2 กระทํานอย
1 ไมคอยกระทํา/ไมกระทําเลย

                                   พฤติกรรมนักเรียน

       ช่ือ-สกุล

การ
ซัก

ถาม
ที่ต

รงป
ระเ

ด็น
/นา

สน
ใจ

การ
ตอ

บค
ําถา

ม

การ
รวม

กิจ
กร
รม

การ
รวม

อภิ
ปร

ายต
รงป

ระเ
ด็น

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
ใหม

ๆ/ส
ําคัญ

รวม
คะ

แน
น

หม
ายเ

หต
ุ
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แบบประเมินงานเขียนเรื่องการประเมินคาวรรณคดีไทย
วิชา…………………………………………………ช้ัน…………………………………………….
คําชี้แจง เพื่อประเมินงานเขียน เร่ือง การประเมินคาวรรณคดีไทย ครูผูสอนเปนผูประเมินนักเรียน

ตามความเปนจริง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ ช่ือ-สกุล การแสดง
ความคิดเห็น
(4 คะแนน)

การใหเหตุผล
สนับสนุน
(4 คะแนน)

ความคิด
สรางสรรค
(2 คะแนน)

รวม
(10คะแนน)
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แบบทดสอบการอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ

ช่ือ………………………นามสกุล……………………………..ช้ัน……………เลขที่………

คําชี้แจง

1. แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบอัตนัย มีจํานวน 7 ขอ 40 คะแนน
2. แบบทดสอบนี้ มี 3 หนา ใหเวลาทํา 1 ช่ัวโมง
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ โดยเขียนคําตอบลงในแบบทดสอบนี้

ขอใหโชคดีในการสอบ
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1. จงเลาเรื่องยอเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา (5 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

2. จงบอกจุดประสงคของผูแตง และลักษณะคําประพันธ จากเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผน
ขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา (3 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3.  ความสัตยสารพัดจะสัจจัง ที่แทถังดอกหาใชสัดไม
น้ําลายคายขากจากปากไป กลับกล้ํากลืนไดเจาดีจริง

       จากคําประพันธขางตนกวีมีน้ําเสียงอยางไร และ คําวา “น้ําลาย” หมายถึงอะไร (2 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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4. ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา มีตัวละครสําคัญใดบาง และ
แตละตัวละครมีลักษณะนิสัยอยางไร แยกเปนลักษณะนิสัยที่ดี และลักษณะนิสัยที่ไมดี          
(10 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. ถานักเรียนเปนขุนแผนเมื่อทราบวาขุนชางใสความตนจนเปนเหตุใหตองพลัดพรากจาก         
นางลาวทอง นักเรียนจะทําเชนไร และเหตุใดจึงทําเชนนั้น (5 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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6. นักเรียนคิดวาวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา
เปนเรื่องที่ดีหรือไม เพราะเหตุใด และจงสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่องนี้ (10 คะแนน)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเร่ือง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ เปน

แบบพรรณนาความ จํานวน 5 ขอ
2. ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง เพราะขอมูลที่นักเรียนตอบจะเปน

ประโยชนตอการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ
สมันตา วีรกุล
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1. นักเรียนคิดวาการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา โดย
วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ เปนอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. นักเรียนคิดวาวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบทําใหบรรยากาศในการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง
ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา สนุก และนาสนใจหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. นักเรียนมีปญหาในการเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. นักเรียนคิดวาควรปรับปรุงวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบอยางไรบางพรอมบอกขอ        
เสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. นักเรียนไดรับประโยชนอะไรบางจากการเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง

สูตรหาคาดัชนีความสอดคลอง (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 117)

สูตร                    คา IOC =   ∑ R
        N

IOC = ดัชนีความสอดคลอง
∑ R  = ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ
+1 หมายถึง สอดคลอง
0 หมายถึง ตัดสินไมได
-1 หมายถึง ไมสอดคลอง

คา IOC ตองมีคามากกวา 0.5
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ตารางที่ 8    ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองของจุดประสงค
                    เนื้อหา  กิจกรรม ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (กลุมทดลอง)

สูตร                    คา IOC =   ∑ R     (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 117)
        N

ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา จุดประสงค แผนการจัด
การเรียนรู 1 2 3

IOC

1.การอานอยางมีวิจารณ
ญาณ และแนวคิดหมวก
หกใบ

นักเรียนมีความเขาใจ
ความหมายของการ
อ านอย า งมี วิ จ า รณ
ญาณ ขั้นตอนการอาน
อย า งมี วิ จ ารณญาณ  
และความหมายของ
หมวกหกใบ

1 +1 +1 0 0.67

2.การฝกคิดตามแนวคิด
หมวกหกใบ

นัก เรี ยนสามารถนํา
กระบวนการคิดแบบ
หมวกหกใบไปใชกับ
การศึ กษาวรรณคดี
ไทยได

2 +1 +1 +1 1

3.การจับใจความสําคัญ นักเรียนอานวรรณคดี
ไ ท ย เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
จับใจความสําคัญได

3 +1 +1 +1 1

4. การตีความ นักเรียนอานวรรณคดี
ไ ท ย เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
ตีความได

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

1
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ตารางที่ 8  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา จุดประสงค แผนการจัด
การเรียนรู 1 2 3

IOC

5. การวิเคราะห นักเรียนอานวรรณคดี
ไทยเรื่องขุนชาง
ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
วิเคราะหได

6

7

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

1

6 . ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม  
คิดเห็น

นักเรียนอานวรรณคดี
ไ ท ย เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
แสดงความคิดเห็นได

8

9

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

1

7. การประเมินคา นักเรียนอานวรรณคดี
ไ ท ย เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ตอนขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
ประเมินคาได

10 +1 +1 +1 1

คาเฉลี่ยรวม 0.97
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ตารางที่ 9   ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองของจุดประสงค เนื้อหา
                   กิจกรรม ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (กลุมควบคุม)

สูตร                    คา IOC =   ∑ R     (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 117)
        N

ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา จุดประสงค แผนการจัด
การเรียนรู 1 2 3

IOC

1.การอานอยางมีวิจารณ
ญาณ และแนวคิดหมวก
หกใบ

นักเรียนมีความเขาใจ
ความหมายของการ
อ านอย า งมี วิ จ า รณ
ญาณ ขั้นตอนการอาน
อย า งมี วิ จ ารณญาณ  
และความหมายของ
หมวกหกใบ

1 +1 +1 0 0.67

2. การจับใจความสําคัญ
จากการดู

นักเรียนสามารถจับใจ
ค ว า ม สํ า คั ญ จ า ก  
ภ า พ ย น ต ร เ รื่ อ ง
ขุนแผน ตอนขุนชาง
ถวายฎีกา

2 +1 +1 +1 1

3.การจับใจความสําคัญ นักเรียนอานวรรณคดี
ไ ท ย เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
จับใจความสําคัญได

3 +1 +1 +1 1

4. การตีความ นักเรียนอานวรรณคดี
ไ ท ย เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
ตีความได

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

1
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ตารางที่ 9  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา จุดประสงค แผนการจัด
การเรียนรู 1 2 3

IOC

5. การวิเคราะห นักเรียนอานวรรณคดี
ไทยเรื่องขุนชาง
ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
วิเคราะหได

6

7

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

1

6 . ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม  
คิดเห็น

นักเรียนอานวรรณคดี
ไ ท ย เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
แสดงความคิดเห็นได

8

9

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

1

7. การประเมินคา นักเรียนอานวรรณคดี
ไ ท ย เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ตอนขุนชาง
ถวายฎีกา และสามารถ
ประเมินคาได

10 +1 +1 +1 1

คาเฉลี่ยรวม 0.97
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ตารางที่ 10    ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดี
ไทยอยางมีวิจารณญาณ

สูตร                    คา IOC =   ∑ R     (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 117)
        N

ผูเชี่ยวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท หมวก
1 2 3

IOC

1.นักเรียนสามารถจับใจความ
สําคัญจากเรื่องที่อานได

1 ความจํา หมวกสีขาว +1 +1 +1 1

2.นักเรียนสามารถตีความจาก
เร่ืองที่อานได

2
3

ความเขาใจ
ความเขาใจ

หมวกสีฟา
หมวกสีฟา

+1
+1

+
+1

+1
+1

1
1

3.นักเรียนสามารถวิเคราะห
เร่ืองที่อานได

4 วิเคราะห ห ม ว ก สี
เหลือง
หมวกสีดํา

+1 +1 +1 1

4.นักเรียนสามารถเขียนแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อานได
อยางมีเหตุผล

5
7

นําไปใช
นําไปใช

หมวกสีเขียว
หมวกสีแดง
หมวกสีเขียว

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

5.นักเรียนสามารถประเมินคา
เร่ืองที่อานไดอยางมี  เหตุผล

6 ประเมินคา หมวกสีฟา +1 +1 +1 1

คาเฉลี่ยรวม 1
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ตารางที่ 11   ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี
สอนตามแนวคิดหมวกหกใบ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 รวมขอ
ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ ปฏิเสธ

1 / - / - / - 3 -
2 / - / - / - 3 -
3 / - / - / - 3 -
4 / - / - / - 3 -
5 / - / - / - 3 -
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
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การเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมทดลองและกลุมควบคุม (กอนเรียน)

กลุม N X S.D. S2 Minimum Maximum
กลุมทดลอง 25 18.48 3.283417935 10.7808334 12 23.50
กลุมควบคุม 25 16.46 4.667976007 21.79 10 27

t  -  test  Independent  (Pooled  Variance) (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 162)

สูตร t =  

n
1  

n
1 

2 -  n n
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x  - x
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⎨
⎧
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+
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⎠
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⎝
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⎠
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=
0.08    716.2854166

2.02
×

=
1.30283334

2.02

=
1.14147248

2.02

= 1.769729697

α   =   0.01  df   =   (n1  +  n2)  -  2     =     (25  +  25)  -  2     =     48
t  .01 , 50     =   2.68    (นิคม  ตังคะพิภพ  2543 : 377)
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การเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมทดลองและกลุมควบคุม (หลังเรียน)

กลุม N X S.D. S2 Minimum Maximum
กลุมทดลอง 25 25.22 3.403674485 11.585 20 31
กลุมควบคุม 25 21.84 4.053599224 16.4316667 15 30.50

t  -  test  Independent  (Pooled  Variance) (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 162)

สูตร t =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎪⎭
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+
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⎨
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⎨
⎧
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=
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⎛
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=
0.08    14.0083334

3.38
×

=
71.12066666

3.38

=
1058615448

3.38

= 3.192849685

α     =    0.01  ,   df     =     (n1  +  n2)  -  2     =     (25  +  25)  -  2     =    48
t   .01 , 50     =     2.68   (นิคม  ตังคะพิภพ 2543 : 377)
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ตารางที่ 12      คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง
เลขท่ี Pretest Posttest D D2

1 19.5 30.5 11 121
2 20 28.5 8.5 72.25
3 19.5 26.5 7 49
4 16 25.5 9.5 90.25
5 18.5 21 2.5 6.25
6 16 31 15 2.25
7 12.5 20 7.5 56.25
8 21.5 24 2.5 6.25
9 17 22 5 25
10 23 29.5 6.5 42.25
11 19.5 29.5 10 100
12 23.5 25 1.5 2.25
13 21 27.5 6.5 42.25
14 14.5 23 8.5 72.25
15 22.5 21 -1.5 2.25
16 16.5 24.5 8 64
17 15.5 23 7.5 56.25
18 21.5 24 2.5 6.25
19 20.5 29 8.5 72.25
20 12 23.5 11.5 132.25
21 22 20.5 -1.5 2.25
22 13.5 23 9.5 90.25
23 19 24.5 5.5 30.25
24 17 23.5 6.5 42.25
25 20 30.5 10.5 110.25

∑ 462  X ∑ 630.5  X ∑ 168.5  D ∑ 1518.75  D2

18.48   X 25.22   X 6.74   D
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ (กอนเรียนและหลังเรียน)
ของกลุมทดลอง

กลุม N X S.D. S2 Minimum Maximum
กอนเรียน 25 18.48 3.283417935 10.7808334 12 23.5
หลังเรียน 25 25.22 3.403674485 11.585 20 31

t  -  test  dependent   (ประคอง  กรรณสูตร 2542 : 88)

สูตร t =

1  -  N
D)(  -  DN

D
22∑ ∑

∑

=

1  -  25
(168.5)  -  1518.75)   (25

168.5
2 ×

=

24
28392.25  -  37968.75

168.5

=

24
9576.5

168.5

=
3399.020833

168.5

=
319.9755058

168.5
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= 8.435308664

α     =     0.01          df     =     n  -  1      =     25  -  1    =    24
t  .01 , 24     =     2.80     (นิคม  ตังคะพิภพ 2543 : 377)
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ตารางที่ 13   คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมควบคุม
เลขท่ี Pretest Posttest D D2

1 19 20.5 1.5 2.25
2 12.5 20 7.5 56.25
3 19.5 17.5 -2 4
4 13 25 12 144
5 10.5 21 10.5 110.25
6 11.5 20 8.5 72.25
7 15 20 5 25
8 10.5 15 4.5 20.25
9 17.5 23.5 6 36
10 16.5 21.5 5 25
11 23 27 4 16
12 21 29 8 64
13 20.5 24 3.5 12.25
14 13.5 20 6.5 42.25
15 20.5 22.5 2 4
16 21 30.5 9.5 90.25
17 27 26.5 -0.5 0.25
18 20 24.5 4.5 20.25
19 13.5 18.5 5 25
20 11 17 6 36
21 19 22.5 3.5 12.25
22 16 16 0 0
23 19.5 26.5 7 49
24 10.5 20 9.5 90.25
25 10 17.5 7.5 56.25

∑ 411.5  X ∑ 546  X ∑ 134.5  D ∑ 1013.25  D2

16.46   X 21.84   X 5.38   D
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ (กอนเรียนและหลังเรียน)
ของกลุมควบคุม

กลุม N X S.D. S2 Minimum Maximum
กอนเรียน 25 16.46 4.667976007 21.79 10 27
หลังเรียน 25 21.84 4.053599224 16.43166667 15 30.5

t  -  test  dependent    (ประคอง  กรรณสูตร 2542 : 88)

สูตร t =

1  -  N
D)(  -  DN

D
22∑ ∑

∑

=

1  -  25
(134.5)  -  1013.25)    (25

134.5
2×

=

24
18090.25  -  25331.25

134.5

=

24
7241

134.5

=
3301.708333

134.5
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=
17.3697534

134.5

= 7.743345395

α     =     0.01         df     =    n  -  1      =    25  -  1     =   24
t  .01 , 24     =     2.80     (นิคม  ตังคะพิภพ 2543 : 377)
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ภาคผนวก ง
รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ

1. อาจารยยุทธ  โตอดิเทพ  ศึกษานิเทศก 7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 พุทธมณทล

2.     อาจารยศศิธร  เผดิมรอด   ศึกษานิเทศก  7
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 นครปฐม

3.     อาจารยศิรินทิพย  เดนดวง  อาจารย 3 ระดับ 8
        โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ-สกุล นางสาวสมันตา วีรกุล
ที่อยู 8/254 หมู 7 ซอยเพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท 0-2805-1221 , 0-1809-6374
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท
ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
นครปฐม

พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม
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