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หวัขอ้วิทยานิพนธ์  การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เพื่อพฒันาการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศ
ธรรมประวติั  

ช่ือผูเ้ขียน ศราวธุ  สุทสฺสโน (มกัได)้ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อญัชลี  ทองเอม 
สาขาวิชา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน   
ปีการศึกษา 2559 
 

บทคดัย่อ 
 
 การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาชุดกิจกรรม
การอ่านมหานิบาตชาดก  2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
การอ่านมหานิบาตชาดก  3) ศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร  และ  
4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนสามเณร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 28 รูป  เลือกโดยแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก  
แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนสามเณร  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ t – test 
(Dependent Samples) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนสามเณร มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้เท่ากบั 81.43 / 96.25  2) ผลเปรียบเทียบการ
คิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนกัเรียนสามเณร  
มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05  3)  นักเรียนสามเณร 
มีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ตามท่ีกาํหนดไวจ้าํนวน 20 รูป  
คิดเป็นร้อยละ 71.42  และนักเรียนสามเณรมีความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน  8 รูป คิดเป็นร้อยละ 
28.57  4) ระดบัความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนกัเรียนสามเณร 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51)    
 
 
คาํสาํคญั : ชุดกิจกรรมการอ่าน  มหานิบาตชาดก  การคิดวิเคราะห์  

DPU



ง 
 

Title  Development of Mahanipata Jataka reading set for analytical thinking of student-
novices in Matthayomsuksa 1 of Nivesdhammapravat School 

Researcher  PhraKhruSangkharak Sarawut Sutassano (Makdai) 
Advisor  Assistant Professor Dr. Anchali Thongime  
Program Master Of Education Program in Curriculum and Instruction  
Year  2016 
 

Abstract 
  

The objectives of this study were: 1. to develop Mahanipata Jataka reading set, 2. to 
compare analytical thinking before and after reading Mahanipata Jataka reading set, 3. to study 
ability in analytical thinking of student-novices, and 4. to study the satisfaction in Mahanipata 
Jataka reading set. The samples used in the study were 28 novices studying in Matthayomsuksa 1, 
Nivesdhammapravat School, in academic year 2016. The samples were obtained by purposive 
sampling. The research instruments were Mahanipata Jataka reading set, analytical reading ability 
test and novices’ satisfaction questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test. 

The results of the study found that: 1. Mahanipata Jataka reading set analytical 
thinking of student-novices was efficient at the set criteria 81.43. 2. The result of analytical 
thinking of student-novices after the practice with the reading set was higher than before reading 
practice with a significant statistic figure at 0.05. 3. 71.42% of student-novices had reading ability 
over the criteria set at 80% upwards, and 4. The level of satisfaction in Mahanipata Jataka reading 
set was high overall (4.51). 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เป็นเพราะไดรั้บความกรุณาให้ความช่วยเหลือ
ช้ีแนะและใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่งดียิง่จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  ทองเอม อาจารย ์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้พกพร่องของงานวิจยั ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือในกระบวนการดําเนินการวิจยัมาตั้งแต่ตน้จนสําเร็จ  ทาํให้งานวิจยัมีคุณค่า  
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยก์ิตติคุณ  ดร.ไพฑูรย  ์  สินลารัตน์ ประธานกรรมการ  
ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. วิภารัตน์  แสงจนัทร์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเมตตา
เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และไดใ้ห้คาํปรึกษาพร้อมทั้งช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์
แก่ทาํให้วิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ยความเคารพยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ ดร.จตุพร มีสกุล  อาจารยป์รียาภรณ์ เผือกผ่อง และผูช่้วยศาสตราจารย์
ดร.ธัญธัช  วิภติัภูมิประเทศ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเมตตาตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยั ฉบบัน้ี  
  ขอขอบคุณ คณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ที่ให้กาํลงัใจและไดส้ั่ง
สอนวิชาความรู้และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทาํวิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งเจา้หน้าที่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งท่ีมิไดก้ล่าวนามไว  ้ณ ท่ีน้ี ท่ีให้กาํลงัใจและอาํนวยความสะดวกตั้งแต่ตน้ดว้ยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะครูผูส้อนโรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั                       
ท่ีให้กาํลงัใจและอนุญาตให้ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยั 
  ขอกราบขอบพระคุณ พระราชวินยัสุนทร เจา้อาวาสวดันิเวศธรรมประวตัิ ที่ให้การ
ส่งเสริมและสนบัสนุน และเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอดในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
 และสุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาผูใ้ห้ชีวิตและคอยให้กาํลงัใจ ตลอดจน
ญาติพ่ีน้อง รวมทั้งเพื่อนๆ ท่ีเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอด 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1   ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 การเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนสาํหรับศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองสําคญัเพราะกระแส
การเปล่ียนทางสังคม  และวิถีการดาํเนินชีวิตของคนสังคมเป็นไปอย่างทัว่ถึง ครูในฐานะผูส้อน 
จึงตอ้งต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีทกัษะท่ีจะ
ออกไปดาํรงชีวิตในสังคมและโลกได ้ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้ด็กๆ ในศตวรรษท่ี 21 น้ี ซ่ึงเป็น
ผลจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ 
จะเป็นตวักาํหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลกการทาํงานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน ไดแ้ก่ ความ
ริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การส่ือสารและ 
การร่วมมือ ดงัท่ี ไพฑูรย ์ สินลารัตน์และคณะ (2558) กล่าววา่ ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เม่ือผูเ้รียนสนใจใคร่รู้และมีทกัษะในการหา
ความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีไดแ้ลว้ ทกัษะท่ีสําคญัและจาํเป็นคือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ส่ิงท่ีได้
ศึกษามาว่าอะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จ ซ่ึงผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งคิดเป็น  

 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวถึง การคิดเป็นว่า เป็นการรู้จกัใช้
วิจารณญาณในการตดัสินปัญหา รวมทั้งให้มีการคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาเพ่ือท่ีจะตอบ
รับส่ิงท่ีเกิดข้ึน ในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน และเป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัท่ีนานาประเทศกาํลงัจบัตามองและใหค้วามสาํคญัสูงสุดในการศึกษาเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดหรือความคิดสร้างสรรค ์ดงันั้นการพฒันาผูเ้รียนจึงตอ้งให้ความสาํคญักบัการพฒันา
ทกัษะทางดา้นการคิด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาเป็นอนัดบัแรก เพราะพ้ืนฐานทางการเรียนท่ีสาํคญั
ทุกวิชาไม่ใช่อยูท่ี่การท่องจาํแต่เพียงอยา่งเดียว  ถึงแมค้นท่ีมีความรู้ความจาํอยา่งมาก แต่ไม่สามารถ
นาํไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นปัญหาท่ีเรา
กาํลงัประสบกนัอยู ่เพราะระบบการศึกษาทั้งจุดประสงค ์การเรียนการสอน กิจกรรม ตลอดจนการ
วดัและประเมินผล  เน้นการท่องจาํเน้ือหาท่ีสอนให้กบัเด็กจนเกินไป ไม่สามารถพิจารณาถึงส่ิงท่ี
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ตนเองไดรั้บกงัวลกบัคะแนนซ่ึงเป็นส่ิงสมมติอยา่งหน่ึงเพื่อมาวดัคุณภาพหรือระดบัการศึกษาของตน 
การท่ีเราจะใหเ้ด็กไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเรียนนั้น เราสามารถสอนใหเ้ด็กรู้จกัคิด และนาํส่ิง
ท่ีเรียนไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีคุณค่า การสอนคิดไม่ใช่เป็นเร่ืองยากถา้ครูหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งไดท้าํความเขา้ใจและเปิดใจกวา้งให้รับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะทาํให้การศึกษาในเร่ืองของการ
คิดเกิดข้ึนได ้                   

 ราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายคาํว่า “คิด” หมายความว่า ทาํให้ปรากฏเป็น
รูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเร่ืองข้ึนในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเนคาํนวณ มุ่ง จงใจ 
ตั้งใจ ส่วนคาํว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท ้
ดงันั้นคาํวา่ คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายวา่ เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอยา่งละเอียดรอบคอบแยก
เป็นส่วนๆ ในเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดดอ้ยของเร่ืองนั้นๆ และเสนอแนะส่ิงท่ี
เหมาะสมอยา่งมีความเป็นธรรมและเป็นไปไดด้งันั้นการพฒันาคุณภาพการคิดวิเคราะห์จึงสามารถ
กระทาํไดโ้ดยการฝึกทกัษะการคิดและให้นกัเรียนมีโอกาสไดคิ้ดวิเคราะห์ สามารถเสนอความคิด
ของตนและอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยครูและนกัเรียนต่างยอมรับเหตุผล
และความคิดของแต่ละคน โดยเช่ือว่าไม่มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว โดยมีผูใ้ห้ความหมาย
ของการคิดวิเคราะห์ไวต่้างๆ กนัดงัน้ี เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546) ให้ความหมายของการคิด
วิเคราะห์ว่าเป็นความสามารถในการจาํแนกแจกแจงและแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิง
หน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์
เชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน สุวิทย ์มูลคาํ 
(2547) ให้ความหมายว่า การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจาํแนก แยกแยะองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้นเพื่อคน้หาสภาพความเป็นจริงหรือส่ิงสาํคญัของส่ิงท่ีกาํหนดให ้ 

 การอ่านเป็นทกัษะสาํคญัในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การอ่านเป็นกระบวนการ
ท่ีตอ้งฝึกฝนอยา่งมีระบบเพราะการอ่านเป็นทกัษะท่ีสามารถฝึกได ้การฝึกมากทาํใหมี้ความสามารถ
ในการอ่านเพิ่มมากข้ึนตามระดบัของการอ่าน การอ่านออกหรือการได ้เป็นการอ่านตามตวัอกัษร
และตวัสะกดการันตเ์ท่านั้น แต่อาจออกเสียงไม่ถูกตอ้ง หรือผูอ่้านอาจจะไม่เขา้ใจขอ้ความท่ีอ่าน 
ถึงแมจ้ะเขา้ใจก็อาจจะเขา้ใจไม่ดีพอ หรืออาจจะเขา้ใจผิดก่อให้เกิดความเสียหายกบัผูอ่้านเองได ้
ส่วนการอ่านเป็นคือ การอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพหรือมความสามารถในการอ่านไดถู้กตอ้ง การอ่าน
ไดค้ล่อง รวดเร็วเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน จบัใจความสําคญั ตอบคาํถามได ้อ่านแลว้ตีความได ้สามารถ
วิเคราะห์วิจารณ์ไดมี้สมาธิ และอ่านแลว้รู้จกัจดบนัทึกสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั
ได ้ฉวีวรรณ คูหาภินันท ์(2542) ความหมายของการอ่าน การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาท่ีนาํผูอ่้าน

DPU



    3 

 
ไปสู่โลกกวา้ง ช่วยให้ผูอ่้านมีความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและงานสร้างสรรค ์จดัพิมพใ์นหนังสือและ
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ มากมาย นอกจากน้ีแลว้ข่าวสารสาํคญัๆ หลงัจากการนาํเสนอดว้ยการพดู หรืออ่านให้
ฟังผ่านส่ือต่างๆ แล้วส่วนใหญ่มีการจัดพิมพ์เก็บรักษาไวเ้ป็นหลักฐานแก่ผูอ่้านในชั้นหลังๆ 
ความสามารถในการอ่านจึงสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคม
ปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดว้า่องคก์ารระดบันานาชาติ เช่น องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) จะใชค้วามสามารถในการรู้หนงัสือของประชากรประเทศต่างๆ เป็น
ดชันีวดัระดบัการพฒันาของประเทศนั้นๆ โดยมีผูใ้หค้วามหมายของการอ่านไวต่้างๆ กนัดงัน้ี คาร์
และคณะ (1983) ใหค้วามหมายของการอ่านว่าเป็นการตีความ เร่ืองท่ีอ่านและนาํความคิดท่ีไดจ้าก
การอ่านไปใชค้วามรู้เดิมในการตีความตดัสินใจอย่างมีเหตุผล สนิท ฉิมเล็ก (2540) คือ การแปล
อกัษรออกมาเป็นความคิด เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงอ่านและนาํความคิดท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในการส่ือความหมาย วฒันะ บุญจบั (2541) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวว้่า “การ
รับรู้ความหมายจากขอ้ความหรือถอ้ยคาํท่ีจดัพิมพ ์หรือจารึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ปรากฏหรือ
ปรากฏในรูปสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีสามารถแปลความหมายหรือตีความหมายได”้ กล่าวโดยสรุป การอ่าน
เป็นการแปลความหมายจากตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือความหมาย ซ่ึงผูอ่้าน
จะตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานเดิมท่ีมีอยู ่ประกอบกบัความสามารถในการคิดและความรู้ 

 ความสาํคญัของการอ่าน การอ่านมีความจาํเป็นสาํหรับคนในยคุขอ้มูลข่าวสาร ในการ
แสวงหาความรู้โดยไม่มีท่ีส้ินสุด นักการศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัของการ
อ่านดงัน้ี วอลเลช (1992) กล่าวถึงความสาํคญัของความสามารถในการอ่าน สรุปไดว้่า การอ่าน เช่น 
การอ่านป้ายเตือนต่างๆ การอ่านเพื่อความเขา้ใจสารว่าหากทาํหรือไม่ทาํส่ิงใดจะเกิดผลกระทบ
อยา่งไร เป็นตน้ นอกจากน้ีการอ่านยงัเป็นแหล่งความรู้และใหค้วามเพลิดเพลินอีกดว้ย สาลี รักสุทธ์ิ 
(2553) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านว่าการอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่มีการจดัเวลาและสถานท่ี
สามารถนาํไปไหนมาไหนได ้ผูอ่้านสามารถฝึกคิดและสร้างจินตนาการไดเ้องในขณะท่ีอ่าน การ
ส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าส่ืออ่ืน ทั้งน้ีเพราะขณะอ่านจิตใจตอ้งมุ่งมัน่อยู่กบัขอ้ความ 
พินิจพิเคราะห์ขอ้ความ ซ่ึงผูอ่้านกาํหนดการอ่านดว้ยตวัเอง จะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่านขา้ม
หรืออ่านทุกตวัอกัษรเป็นไปตามใจของผูอ่้าน และฉวีวรรณ คูหานนัทน์ (2545) กล่าวว่า การอ่านมี
ความสําคญัต่อชีวิตมนุษยช่์วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองความอยากรู้อยากเห็น อนัเป็น
ธรรมชาติของมนุษยไ์ดทุ้กเร่ืองผูท่ี้อ่านนอ้ยหรือไม่อ่าน จะเปรียบเสมือนคนหูหนวก ตาบอด ไม่รู้
เร่ืองโลกภายนอกจะทาํให้ลุ่มหลงงมงายไดง่้าย เพราะความคิดไม่กวา้งไกล เช่ือในส่ิงท่ีไร้สาระ
เพราะติดตามการอ่านนอ้ยขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง จากความคิดเห็นของศึกษาดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า 
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การอ่านมีความสาํคญัท่ีสุดต่อการแสวงหาความรู้ของมนุษย ์มีส่วนช่วยในการพฒันาคุณภาพชีวิต
เพิ่มพนูประสบการณ์ และใหค้วามบนัเทิง 

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติไทย และถือวา่เป็นมรดกอนัลํ้าค่าของชาวไทย ภาษาไทย
จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารซ่ึงกนัและกนั เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ การพฒันาความรู้ การคิดวิเคราะห์ ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการ (2551) หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไวข้อ้หน่ึงว่า เพื่อให้
การเรียนเกิดลกัษณะอนัพึงประสงค ์คือ มีความคิดสร้างสรรคใ์ฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน
และรักการคน้ควา้ และยงัไดก้าํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย สาระท่ี 1 :  
การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ไวว้่าใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แกปั้ญหาและสร้างวิสยัทศัน์ในการดาํเนินชีวิต และมีนิสยัรักการอ่าน  

 สําหรับการพัฒนาการศึกษาของผู ้เ รียนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ 
สร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสมมีความรู้ทั้งหลกัการและทกัษะปฏิบติั
ท่ีมีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติ แต่การ
เรียนการสอนท่ีผ่านมาไม่ไดน้าํไปสู่การฝึกให้นกัเรียนสามเณรรู้จกัคิดสังเคราะห์ รู้จกัเลือกขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย หากแต่กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเนน้ทางดา้นความรู้และ
เนน้ความจาํ ทาํใหน้กัเรียนสามเณรคิดไม่เป็น ทาํไม่เป็น แกปั้ญหาไม่เป็น การอ่านเป็นอีกทกัษะหน่ึงท่ี
จะช่วยให้นักเรียนสามเณรมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณและรู้จักใช้
วิจารณญาณในการตดัสินปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพให้พร้อมกบัชีวิตในศตวรรษ ท่ี 21 ตาม
สมณสารูปและหลกัธรรมคาํสัง่สอน 

 มหานิบาตชาดกเป็นคาํสอนท่ีรวมอยู่ในพระสุตตนัตปิฎกเป็นวิธีสอนอย่างหน่ึงของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีได้ทรงนําตวัอย่างบุคคลในอดีตมาเล่าให้พระสาวกฟังในโอกาสต่างๆ  
ซ่ึงเป็นขอ้ช้ีใหเ้ห็นแบบอยา่งในทางท่ีดีและทางท่ีไม่ดีท่ีบุคคล ควรบาํเพญ็และควรละและนอกจาก
จะมีชาดกในพระสุตตนัตปิฎกแลว้ ยงัมีเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธเจา้ท่ีทรงบาํเพ็ญบารมีในชาติ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองเช่นเดียวกบัชาดก แต่เนน้การบาํเพญ็พระบารมีในชาตินั้นๆ เรียกว่า จริยาปิฎกอีก
ดว้ย เม่ือนกัเรียนสามเณรไดน้าํมาเทศน์หรืออ่านวรรณกรรมเร่ืองน้ีแลว้ยอ่มเกิดความซาบซ้ึงบนัเทิง
ใจ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณและไตร่ตรอง สามารถแสวงหาความรู้  
ไดด้ว้ยตนเอง และทกัษะปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานตามหลกัธรรมคาํสั่งสอน นอกจากน้ี ผูฟั้งยงัศรัทธาตวั
เอกของเร่ืองท่ีกล่าววา่เป็นพระโพธิสตัว ์คือ ชาติปางก่อนของพระพุทธเจา้ จึงมกัจะจดจาํพฤติกรรม
และจริยวตัรมาเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิต หรือนาํมาอบรมบุตรหลานของตนอนัจะนาํพาให้
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สังคมเกิดความสงบสุขจึงไดเ้กิดการถ่ายทอดหรือแปลจากภาษาบาลีเป็นสาํนวนทอ้งถ่ินต่างกนัไป 
การศึกษาเร่ืองมหานิบาตชาดกนอกจากจะทราบเร่ืองราวต่างๆ และการบาํเพ็ญเพียรบารมีของ
พระพทุธเจา้แลว้ ยงัสามารถทราบถึงคุณค่าของหลกัธรรมท่ีจะนาํมาปฏิบติัในสงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหา
นิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศ
ธรรมประวติั เพื่อเป็นแนวทางพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
1.2   วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก สาํหรับนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการอ่าน
มหานิบาตชาดก ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   
 3.  เพื่อศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนกัเรียนสามเณร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   
 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 
       1.  ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 
       2.  นกัเรียนสามเณรชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลงัจากการเรียนรู้กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.  นกัเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

 4.  ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนกัเรียนสามเณร อยู่ใน
ระดบัมาก 

 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วดันิเวศธรรมประวติั ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 28 รูป 
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 เน้ือหามหานิบาตชาดก จาํนวน 5 เร่ือง 

- เตมียช์าดก ( พระเตมียใ์บ ้) 
- ชนกชาดก ( พระมหาชนก ) 
- สุวรรณสามชาดก ( พระสุวรรณสาม ) 
- มโหสถชาดก ( พระมโหสถ ) 
- ภูริทตัชาดก ( พระภูริทตั ) 

 ระยะเวลาในการวิจยั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 
1.5   ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ตวัแปรตน้  -  ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จาํนวน 5 เร่ือง  
  เน้ือหามหานิบาตชาดก จาํนวน 5 เร่ือง 

- เตมียช์าดก ( พระเตมียใ์บ ้) 
- ชนกชาดก ( พระมหาชนก ) 
- สุวรรณสามชาดก ( พระสุวรรณสาม ) 
- มโหสถชาดก ( พระมโหสถ ) 
- ภูริทตัชาดก ( พระภูริทตั ) 

 ตวัแปรตาม  -  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
              -  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
              -  ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกรรม 
 
1.6   นิยามศัพท์เฉพาะ 

ชุดกิจกรรมการอ่าน หมายถึง เร่ืองมหานิบาตชาดก จาํนวน 5 เร่ือง ท่ีผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียง
ข้ึน ประกอบไปดว้ยเน้ือหามหานิบาตชาดก แบบฝึกทกัษะการคิด จาํนวน 5 เร่ือง 

- เตมียช์าดก ( พระเตมียใ์บ ้) 
- ชนกชาดก ( พระมหาชนก ) 
- สุวรรณสามชาดก ( พระสุวรรณสาม ) 
- มโหสถชาดก ( พระมโหสถ ) 
- ภูริทตัชาดก ( พระภูริทตั ) 

มหานิบาตชาดก หมายถึง ชาดกทีชุ่มนุมเร่ืองใหญ่เป็นชาดกทีมี่เกนิ 80 คาถาขึน้ไป ซ่ึงมี 
10 เร่ือง เรียกว่า ทศชาติ หรือพระเจา้สิบชาติ เล่าถึงการท่ีพระโพธิสัตวเ์วียนว่ายตายเกิด ถือเอา
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กาํเนิดในชาติต่างๆ ไดพ้บปะผจญกบัเหตุการณ์ดีบา้งชัว่บา้ง แต่กไ็ดพ้ยายามทาํความดีติดต่อกนัมาก
บา้งน้อยบา้งตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจา้ในชาติสุดทา้ย ท่ีนาํมาใชใ้นวิจยัน้ี จาํนวน 5 เร่ือง คือ 
(1)เตมียช์าดก (พระเตมียใ์บ)้ (2)ชนกชาดก (พระมหาชนก) (3)สุวรรณสามชาดก (พระสุวรรณสาม) 
(4)มโหสถชาดก (พระมโหสถ) (5)ภูริทตัชาดก (พระภูริทตั) 

การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนสามเณรในการพิจารณา คน้หา
ใคร่ครวญ โดยใชเ้หตุผลเป็นหลกัในการหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง สรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์แบบอยา่งสมเหตุสมผลก่อนท่ีจะตดัสินใจ โดยการใชห้ลกัการคิดวิเคราะห์ 3 อยา่ง คือ การ
คิดวิเคราะห์ส่วนประกอบ สามารถแยกแยะ คน้หาส่วนประกอบหรือเร่ืองราวต่างๆ การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์โดยหาความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผล ความแตกต่างระหวา่งขอ้โตแ้ยง้  และการวิเคราะห์
หลกัการ ความสามารถว่าอะไรเป็นหลกัการสาํคญัหรือประเด็นสาํคญับา้งและหาขอ้เทจ็จริงและ
ขอ้คิดเห็น 

 
1.7   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      1.  ไดชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
       2.  นกัเรียนสามเณรใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลงัจากการเรียนรู้สูงข้ึน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2.1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 
2.1.2  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.2  ชุดกิจกรรมการอ่าน 
2.2.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
2.2.2  ความหมายและความสาํคญัของการอ่าน 
2.2.3  จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
2.2.4  การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ 

 2.3  มหานิบาตชาดก 
2.3.1  ความหมายของชาดกและมหานิบาตชาดก 
2.3.2  ประเภทของชาดก 
2.3.3  เน้ือเร่ืองยอ่ 10 เร่ือง ในท่ีน่ีผูว้ิจยัเลือกมา 5 เร่ือง  

 2.4  การคิดวิเคราะห์ 
2.4.1  ความหมายของการการคิดวิเคราะห์ 
2.4.2  ลกัษณะและองคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ 
2.4.3  กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
2.4.4  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน 
ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมีความรู้และทกัษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.4) 
 1.  หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐานมีหลักการท่ีสํ าคัญดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.4) 
  1)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทกัษะเจตคติและคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
  2)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
  3)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจโดยให้สังคมไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  4)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจดัการเรียนรู้ 
         5)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
         6)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 2.  จุดหมาย หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีมี
ปัญญามีความสุขมีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิด
กบัผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.5) 
  1)  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ห็นคุณค่าของตนเองมีวินยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2)  มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารการคิดการแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยี
และมีทกัษะชีวิต 
  3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีสุขนิสยัและรักการออกกาํลงักาย 
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  4)  มีความรักชาติมีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยดึมัน่ในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  5)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
 3.  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะสาํคญั 5 ประการดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.6) 
  1)   ความสามารถในการส่ือสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร 
มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเขา้ใจความรู้สึกและทศันะของตนเองเพ่ือ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดย
คาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
  2)  ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพ่ือนาํไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3)  ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  4)  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตเป็นความสามารถในการนาํกระบวนการ
ต่างๆ ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองการทาํงาน
และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา
และความขัดแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
  5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคมใน
ดา้นการเรียนรู้การส่ือสารการทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคถู์กตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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 4.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พ่ือให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้
อยา่งมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.7) 
  1)  รักชาติศาสน์กษตัริย ์
  2)  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
  3)  มีวินยั 
  4)  ใฝ่เรียนรู้ 
  5)  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  6)  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
  7)  รักความเป็นไทย 
  8)  มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมใหส้อดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 
 สมรรถนะสําคญัของนักเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง คือ นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร เพื่อการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม ผูศึ้กษาจึงไดบู้รณาการหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก
เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั 
 5.  การจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การ
ปฏิบติัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ
สาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนในการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัตามเป้าหมายของหลกัสูตร ผูส้อนพยายามคดัสรรกระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคพ์ฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะสาํคญัให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.20-21) 

1)  หลกัการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสําคญัและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลกัว่านักเรียนมีความสําคญัท่ีสุดเช่ือว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดย้ึดประโยชน์ท่ีเกิดกบันกัเรียนกระบวนการจดัการเรียนรู้
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ตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมองเนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้และคุณธรรม 

2)  กระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญันักเรียนจะตอ้ง
อาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับนกัเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการคิดกระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติัลงมือทาํจริง กระบวนการจดัการ
กระบวนการวิจัยกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนและพฒันาเพราะ
จะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้นผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้ง
ศึกษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

3)  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เขา้ใจ
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะสาํคญัของนกัเรียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสาระ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันักเรียนแลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอน
และเทคนิคการสอนส่ือ แหล่งเรียนรู้การวดัและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนได้พฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

4)  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลกัสูตรทั้งผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาทดงัน้ี 

   ก.  บทบาทของผูส้อน 
 (1)  ศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลแลว้นาํขอ้มูลมาใช้ในการวาง

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
 (2)  กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันักเรียนทั้งดา้นความรู้และ

ทักษะกระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอดหลักการและความสัมพันธ์รวมทั้ งคุณลักษณะ 
อนัพึงประสงค ์

 (3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมองเพ่ือนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 

 (4)  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 (5)  จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
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 (6)  ประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม

กบัธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
 (7)  วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน

รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
ข.  บทบาทของนกัเรียน 
1. กาํหนดเป้าหมายวางแผนและรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2. เสาะแสวงหาความรู้เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ความรู้

ตั้งคาํถามคิดหาคาํตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่างๆ 
3. ลงมือปฏิบติัจริงสามารถสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและนาํความรู้ไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
4. มีปฏิสมัพนัธ์ทาํงานทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู 
5. ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 6.  ส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภททั้งส่ือธรรมชาติส่ือส่ิงพิมพส่ื์อเทคโนโลยี
และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆท่ีมีในทอ้งถ่ินการเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบั
พฒันาการและลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียนการจดัหาส่ือการเรียนรู้ผูเ้รียนและผูส้อน
สามารถจดัทาํและพฒันาข้ึนเองหรือปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อ
นาํมาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดย
สถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพียงเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงสถานศึกษาเขต
พื้นท่ีการศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้หน้าท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดาํเนินการดังน้ี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.22) 
 1.  จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนเพื่อการศึกษาคน้ควา้และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษาทอ้งถ่ินชุมชนสงัคมโลก 
 2.  จดัทาํและจดัหาส่ือการเรียนรู้สาํหรับการศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียนและเสริมความรู้
ใหผู้ส้อนรวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพมีความเหมาะสมมีความหลากหลายสอดคลอ้ง
กบัวิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 
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 5.  มีการศึกษาคน้ควา้วิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
 6.  จดัให้มีการกาํกบัติดตามประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือและการใช้
ส่ือการเรียนรู้เป็นระยะๆ และสมํ่าเสมอในการจดัทาํการเลือกใชแ้ละการประเมินคุณภาพส่ือการ
เรียนรู้ท่ีใชใ้นสถานศึกษาควรคาํนึงถึงหลกัการสําคญัของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน
เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยัไม่กระทบความมัน่คงของชาติไม่ขดัต่อศีลธรรมมีการใชภ้าษาท่ี
ถูกตอ้งรูปแบบการนาํเสนอท่ีเขา้ใจง่ายและน่าสนใจ 
 7.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้ง
อยูบ่นหลกัการพื้นฐานสองประการคือ การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียนใน
การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบผลสาํเร็จนั้นผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและ
ประเมินตามตวัช้ีวดั เพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สะทอ้นสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่
ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการความกา้วหนา้และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียนตลอดจนขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู ้เ รียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.23) 
2.1.2  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระการ
งาน และดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้  พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ เป็นสมบติัลํ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
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 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร การ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนาํไปใชใ้นชีวิตจริง 
 การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ ประโยค การอ่านบทร้อยแกว้ คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ  
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพ่ือนาํไป 
ปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถอ้ยคาํและรูปแบบ
ต่างๆ ของการเขียน ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พดูลาํดบัเร่ืองราวต่างๆ อยา่งเป็นเหตุเป็นผล การพดูในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพดูเพื่อโนม้นา้วใจ  
 หลกัการใชภ้าษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกบัโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย  
 วรรณคดีและวรรณกรรม   วิ เคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่ บท
ร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย  ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อใหเ้กิด
ความซาบซ้ึงและภูมิใจ ในบรรพบุรุษท่ีไดส้ัง่สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1    การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนาํไปใชต้ดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน   
 สาระท่ี 2    การเขียน  
 มาตรฐาน  ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ  
 สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพดู 
 มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์
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 สาระท่ี 4    หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  
 สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 กระบวนการคิด  
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนท่ีจะคิดไดดี้ตอ้งเป็น
ผูฟั้ง ผูพ้ดู ผูอ่้าน และผูเ้ขียนท่ีดี บุคคลท่ีจะคิดไดดี้จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานในการ
คิด บุคคลจะมีความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานท่ีนาํมาช่วยในการคิดทั้งส้ิน การสอนใหคิ้ดควรใหผู้เ้รียน
รู้จกัคดัเลือกขอ้มูล ถ่ายทอด รวบรวม และจาํขอ้มูลต่างๆ สมองของมนุษยจ์ะเป็นผูบ้ริโภคขอ้มูล
ข่าวสาร และสามารถแปลความขอ้มูลข่าวสาร และสามารถนาํมาใชอ้า้งอิง การเป็นผูฟั้ง ผูพ้ดู ผูอ่้าน 
และผูเ้ขียนท่ีดี จะตอ้งสอนให้เป็นผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสารท่ีดีและเป็นนกัคิดท่ีดีดว้ย กระบวนการ
สอนภาษาจึงตอ้งสอนให้ผูเ้รียนเป็นผูรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารและมีทกัษะการคิด นาํขอ้มูลข่าวสารท่ีได้
จากการฟังและการอ่านนํามาสู่การฝึกทกัษะการคิด นําการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน   
มาสอนในรูปแบบบูรณาการทกัษะ ตวัอย่าง เช่น การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์  
การแยกแยะ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค ์ผูเ้ขียนจะนาํความรู้และประสบการณ์สู่
การคิดและแสดงออกตามความคิดของตนเสมอ ตอ้งเป็นผูอ่้านและผูฟั้งเพ่ือรับรู้ข่าวสารท่ีจะนาํมา
วิเคราะห์และสามารถแสดงทรรศนะได ้
 กระบวนการอ่าน 
 การอ่านเป็นกระบวนการซ่ึงผูอ่้านสร้างความหมายหรือพฒันา การตีความระหว่างการ
อ่านผูอ่้านจะตอ้งรู้หวัขอ้เร่ือง รู้จุดประสงคข์องการอ่าน มีความรู้ทางภาษาท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาท่ีใช้
ในหนงัสือท่ีอ่าน โดยใชป้ระสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่าน  
 กระบวนการอ่านมีดงัน้ี 
 1. การเตรียมการอ่าน ผูอ่้านจะตอ้งอ่านช่ือเร่ือง หัวขอ้ย่อยจากสารบญัเร่ือง อ่านคาํนาํ 
ให้ทราบจุดมุ่งหมายของหนงัสือ ตั้งจุดประสงคข์องการอ่านจะอ่านเพ่ือความเพลิดเพลินหรืออ่าน
เพื่อหาความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนงัสือตอนใดตอนหน่ึงว่าความยากง่ายอยา่งไร หนงัสือมี
ความยากมากน้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะกบัผูอ่้านประเภทใด เดาความ 
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ว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร เตรียมสมุด ดินสอ สาํหรับจดบนัทึกขอ้ความหรือเน้ือเร่ืองท่ีสาํคญัขณะ
อ่าน 
 2.  การอ่าน ผูอ่้านจะอ่านหนงัสือใหต้ลอดเล่มหรือเฉพาะตอนท่ีตอ้งการอ่าน ขณะอ่าน
ผูอ่้านจะใชค้วามรู้จากการอ่านคาํ ความหมายของคาํมาใชใ้นการอ่าน รวมทั้งการรู้จกัแบ่งวรรคตอน
ดว้ย การอ่านเร็วจะมีส่วนช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดดี้กว่าผูอ่้านชา้ ซ่ึงจะสะกดคาํอ่านหรืออ่านยอ้น
ไปยอ้นมา ผูอ่้านจะใชบ้ริบทหรือคาํแวดลอ้มช่วยในการตีความหมายของคาํเพื่อทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน 
 3.  การแสดงความคิดเห็น ผูอ่้านจะจดบนัทึกขอ้ความท่ีมีความสาํคญั หรือเขียนแสดง 
ความคิดเห็น ตีความขอ้ความท่ีอ่าน อ่านซํ้ าในตอนท่ีไม่เขา้ใจเพ่ือทาํความเขา้ใจให้ถูกตอ้ง ขยาย
ความคิดจากการอ่าน จบัคู่กบัเพื่อนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตั้งขอ้สังเกตจากเร่ืองท่ีอ่าน ถา้
เป็นการอ่านบทกลอนจะตอ้งอ่านทาํนองเสนาะดงัๆ เพื่อฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 
 4. การอ่านสํารวจ ผูอ่้านจะอ่านซํ้ าโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหน่ึง ตรวจสอบคาํและ
ภาษาท่ีใชส้าํรวจโครงเร่ืองของหนงัสือเปรียบเทียบหนงัสือท่ีอ่านกบัหนงัสือท่ีเคยอ่าน สาํรวจและ
เช่ือมโยงเหตุการณ์ในเร่ืองและการลาํดบัเร่ือง และสาํรวจคาํสาํคญัท่ีใชใ้นหนงัสือ 
 5.  การขยายความคิด ผูอ่้านจะสะทอ้นความเขา้ใจในการอ่าน บนัทึกขอ้คิดเห็น คุณค่า
ของเร่ือง เช่ือมโยงเร่ืองราวในเร่ืองกบัชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน จดัทาํโครงงานหลกัการอ่าน 
เช่น วาดภาพ เขียนบทละคร เขียนบนัทึกรายงานการอ่าน อ่านเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีผูเ้ขียนคนเดียวกนัแต่ง 
อ่านเร่ืองเพิ่มเติม เร่ืองท่ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ีชดัเจนและกวา้งขวางข้ึน 
 -  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3.  มีวินยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
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 -  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล ตอ้งคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  
 1.  ภาษาไทย 

2.  คณิตศาสตร์ 
3.  วิทยาศาสตร์  
4.  สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.  ศิลปะ 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8.  ภาษาต่างประเทศ 

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคญัของ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ ปฏิบติัได ้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยม ท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
สาํคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ  
 - ตวัช้ีวดั 
 ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละ
ระดบัชั้น ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นาํไปใช ้
ในการกาํหนดเน้ือหา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์าํคญัสาํหรับการ
วดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   
 1.  ตวัช้ีวดัชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3) 
 2.  ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6) 
 สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และ
คุณลกัษณะ อนัพึงประสงค ์ซ่ึงกาํหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1  องคค์วามรู้ ทกัษะสาํคญัและคุณลกัษณะในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

องค์ความรู้ ทกัษะสาํคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 

วทิยาศาสตร์   :   การนาํความรู้
และกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นการศึกษา 
คน้ควา้หาความรู้ และแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ การคิดอยา่งเป็น
เหตุเป็นผล คิดวเิคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์และจิตวทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  :   การอยูร่่วม 
กนัในสงัคมไทยแลสงัคม 
โลกอยา่งสนัติสุข การ
เป็นพลเมืองดี ศรัทธาใน
หลกัธรรมของศาสนา 
การเห็นคุณค่าของ

ศิลปะ :  ความรู้และทกัษะ
ในการคิดริเร่ิม จินตนาการ 
สร้างสรรคง์านศิลปะ 
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ 

ภาษาไทย   :  ความรู้ ทกัษะ 
และวฒันธรรมการใชภ้าษา 
เพื่อ การส่ือสาร  ความช่ืนชม 
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย   
และภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :   
ความรู้ทกัษะ เจตคติ และ
วฒันธรรม การใชภ้าษา 
ต่างประเทศในการส่ือสาร 
การแสวงหาความรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
:   ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
ในการทาํงาน การจดัการ  
การดาํรงชีวติ การประกอบ
อาชีพ และการใชเ้ทคโนโลย ี

สุขศึกษาและพลศึกษา   :  
ความรู้ ทกัษะและเจตคติใน
การสร้างเสริมสุขภาพพลานามยั
ของตนเองและผูอ่ื้น การป้อง 
กนัและปฏิบติัต่อส่ิงต่างๆ 
ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่งถูกวธีิ
และทกัษะในการดาํเนินชีวติ 

คณิตศาสตร์  :  การนาํความรู้
ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้น การ
แกปั้ญหา การดาํเนินชีวติ  และ
ศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติ
ท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิด
อยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์DPU
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ภาพที ่2.2  คุณภาพของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
            1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

 2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3. มีวนิยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

จุดหมาย 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรม 

      ของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
             4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
            5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะ 
ท่ีมุ่งทาํประโยชนแ์ละสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข   
 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 

วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ

สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                1. ภาษาไทย          2. คณิตศาสตร์         3. วทิยาศาสตร์        4. สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                        
                5. สุขศึกษาและพลศึกษา      6.  ศิลปะ      7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     8. ภาษาต่างประเทศ 
 

คุณภาพของ

ผู้เรียนระดบั

การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
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 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตารางที ่2.1  สาระท่ี 1    การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ    
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  และมีนิสยัรักการอ่าน 

 
ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1  1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อย
กรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย   
- บทร้อยแกว้ท่ีเป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสกัวา 
กาพยย์านี 11 กาพยฉ์บงั 16  กาพยสุ์รางคนางค ์28 และ
โคลงส่ีสุภาพ 

 2. จบัใจความสาํคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน  การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
 
 
 
 
 

 

3. ระบุเหตุและผล  และขอ้เทจ็จริงกบั
ขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 

4. ระบุและอธิบายคาํเปรียบเทียบ และคาํท่ี
มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จาก
การอ่าน 

5. ตีความคาํยากในเอกสารวชิาการ โดย
พจิารณาจากบริบท 

- เร่ืองเล่าจากประสบการณ์   
- เร่ืองสั้น   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์  
- บทความ     

 6. ระบุขอ้สงัเกตและความสมเหตุสมผล
ของงานเขียนประเภทชกัจูง โนม้นา้วใจ 

- สารคดี 
- บนัเทิงคดี 
- เอกสารทางวชิาการท่ีมีคาํ ประโยค  และ
ขอ้ความท่ีตอ้งใชบ้ริบทช่วยพจิารณา
ความหมาย 

- งานเขียนประเภทชกัจูงโนม้นา้วใจเชิง
สร้างสรรค ์

 7. ปฏิบติัตามคู่มือแนะนาํวธีิการใชง้าน ของ
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชใ้นระดบัท่ียากข้ึน 

 การอ่านและปฏิบติัตามเอกสารคู่มือ  

 8. วเิคราะห์คุณค่าท่ีไดรั้บจากการอ่านงาน
เขียนอยา่งหลากหลายเพือ่นาํไปใช้
แกปั้ญหาในชีวติ 

 การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น    
- หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจ เหมาะสมกบัวยั 
- หนงัสืออ่านท่ีครูและนกัเรียนกาํหนดร่วมกนั  

 9. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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ตารางที ่2.2  สาระท่ี 2    การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียน 
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ช้ัน ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั   การคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบการ
เขียนตวัอกัษรไทย 

 2. เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยคาํถกูตอ้งชดัเจน 
เหมาะสม และสละสลวย   

 การเขียนส่ือสาร เช่น      
- การเขียนแนะนาํตนเอง 
- การเขียนแนะนาํสถานท่ีสาํคญัๆ 
- การเขียนบนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

 3. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ
สาระสาํคญัและรายละเอียดสนบัสนุน 

 การบรรยายประสบการณ์ 
 

 4. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 5. เขียนยอ่ความจากเร่ืองท่ีอ่าน  การเขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ เช่น เร่ืองสั้น คาํสอน 

โอวาท คาํปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ 
คาํสั่ง บทสนทนาเร่ืองเล่าประสบการณ์ 

 6. เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระ
จากส่ือท่ีไดรั้บ 

 

 การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระจากส่ือ
ต่างๆ เช่น 
- บทความ  
- หนงัสืออ่านนอกเวลา  
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาํวนั  
- เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ              

 7. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายกิจธุระ 
 

 การเขียนจดหมายส่วนตวั 
- จดหมายขอความช่วยเหลือ 
- จดหมายแนะนาํ 

  การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายสอบถามขอ้มูล 

 8. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และ
โครงงาน 

 การเขียนรายงาน ไดแ้ก่    
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 9. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
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ตารางที ่2.3  สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพดู 
 มาตรฐาน ท 3.1   สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์    

 
ช้ัน ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. พดูสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
2. เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีฟังและดู 
3. พดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
4. ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ                  ท่ี

มีเน้ือหาโนม้นา้วใจ 

  การพดูสรุปความ พดูแสดงความรู้ ความคิด
อยา่งสร้างสรรคจ์ากเร่ืองท่ีฟังและดู 

  การพดูประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมี
เน้ือหาโนม้นา้ว 

 

 5. พดูรายงานเร่ืองหรือประเดน็ท่ีศึกษาคน้ควา้
จากการฟัง การดู และการสนทนา 

 การพดูรายงานการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ในชุมชน และทอ้งถ่ินของตน 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู  มารยาทในการฟัง การดู และการพดู 

 
ตารางที ่2.4  สาระท่ี 4    หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1   เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  

                     
ช้ัน ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. อธิบายลกัษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย 
 2. สร้างคาํในภาษาไทย 

 
 การสร้างคาํ 
    - คาํประสม คาํซํ้ า คาํซอ้น 
    - คาํพอ้ง  

 3. วิเคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของคาํในประโยค  ชนิดและหนา้ท่ีของคาํ 
 4. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพดูและ

ภาษาเขียน 
 ภาษาพดู  
 ภาษาเขียน 

 5.  แต่งบทร้อยกรอง  กาพยย์านี 11 
 6. จาํแนกและใชส้าํนวนท่ีเป็นคาํพงัเพยและ

สุภาษิต 
 สาํนวนท่ีเป็นคาํพงัเพยและสุภาษิต 
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ตารางที ่2.5  สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1   เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 
ช้ัน ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ่าน 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกบั     
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคาํสอน 
- เหตุการณ์ประวติัศาสตร์   
- บนัเทิงคดี   
- บนัทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

 2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม    
ท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 

4. สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม             

 

 5. ท่องจาํบทอาขยานตามท่ีกาํหนดและ
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-   บทอาขยานตามท่ีกาํหนด 
-   บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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2.2  ชุดกจิกรรมการอ่าน 
2.2.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 

 ชุด กิจกรรม  เ ป็น ส่ือนวัตกรรมท่ีจัดทํา ข้ึน เ พ่ือใช้ประกอบการสอนของครู  
หรือประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามปกติ หรือเพื่อแก้ปัญหา
นกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนั หรือเรียนรู้ชา้ ซ่ึงมีรายละเอียดในการจดัทาํ ดงัน้ีการสร้างชุดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพสาํหรับนาํไปใชก้บันกัเรียนนั้น ตอ้งอาศยัหลกัจิตวิทยาในการเรียนรู้ และทฤษฏีการ
เรียนรู้ ท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐานของการสร้างชุดกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีดงัน้ี  
 ทิศนา แขมณี (2550, น.51) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค ์
(Thorndike’s Classical Connectionism) ซ่ึงตั้งกฎแห่งการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้เกิดข้ึนไดดี้ เม่ือผูเ้รียนมีความ
พร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
 2.  กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระทาํบ่อยๆ กระทาํซํ้ าๆ  
ดว้ยความเขา้ใจ จะทาํใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 
 3.  กฎแห่งผลลพัธ์ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ ยอ่มอยากจะเรียนรู้
ต่อไป 
 วิไลวรรณ วิภาจกัษณะกุล (2549, น.155) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ 
(Constructivisim theory) การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง มีความเช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดจากการผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ (Active Process) ความรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองและความรู้เก่า กบั
โครงสร้างทางสติปัญญาของตน โดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออาํนวยความสะดวก ช่วยให้ผูเ้รียนจะตอ้งใช้
กระบวนการทางสติปัญญา ในการดูดซึมหรือดูดซบั และปรับโครงสร้างความรู้ใหม่และความรู้เก่า 
กบัโครงสร้างทางสติปัญญาของตน โดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออาํนวยความสะดวก ช่วยให้ผูเ้รียนสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตวัเอง ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ังเกต ไดส้าํรวจจนพบปัญหา เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน 
ไดส้ร้างความรู้ความคิดท่ียงัไม่สมบูรณ์ ใหเ้กิดความสมบูรณ์ข้ึน 
 อุษา รัตนบุปผา (2547, น.16) ไดส้รุปไวว้่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ตามจุดประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล นอกจากน้ีแลว้ยงัทราบผลการปฏิบติักิจกรรมนั้นอย่างรวดเร็ว ทาํให้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 
หรือเกิดความทอ้แทใ้นการเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถกลบัไปศึกษาเร่ืองท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจใหม่ 
โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะทาํใหเ้พื่อนเสียเวลาคอย หรือตามเพ่ือนไม่ทนั 
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 ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ (2548, น.27) ชุดกิจกรรมหมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึน
ประกอบดว้ยส่ือ วสัดุ อุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด เพื่อเกิดความสะดวกต่อการใชใ้น
การเรียนการสอน และทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งดา้นความรู้
ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 ณภทัร พทุธสรณ์ (2551, น.21) ชุดกิจกรรมหมายถึง ชุดการเรียนการสอนท่ีครูสร้างข้ึน
เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้โดยอาศยักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ
ต่างๆ มีลกัษณะเป็นชุด โดยผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตวัเอง มีครูเป็นท่ีปรึกษา ให้คาํแนะนาํ ในแต่ละชุด
ประกอบดว้ยจุดประสงค ์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบท่ีนาํหลกัการทางจิตวิทยา มา
ใช้ประกอบเพ่ือช่วยให้ผู ้เ รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 นลินี อินดีคาํ (2551, น.13) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมคือ การนาํส่ือการสอนหลายอย่างมา
ประสมกนัเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาวิชา ให้แก่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว บรรลุวตัถุประสงคใ์น
การเรียนการสอนท่ีตั้งไว ้โดยให้ผูเ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเอง หรือทั้งผูเ้รียนและผูส้อนใชร่้วมกนั เพื่อ
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือประสมท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึนโดยมี
การวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อนาํมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้ให้นกัเรียน
สามารถศึกษา และปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะไดด้ว้ยตนเอง โดยให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 ประเภทของชุดกิจกรมการเรียนรู้ จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไวต่้างกนั ได ้ดงัน้ี 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545, น.94 – 95 ; อา้งถึงใน ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ 2548, น.27)  
ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ชุดกิจกรรมสาํหรับประกอบการบรรยาย สาํหรับครู ใชเ้ป็นตวักาํหนดกิจกรรมและ
ส่ือการเรียน ใหค้รูใชป้ระกอบการบรรยาย เพื่อเปล่ียนบทบาทการพดูของครูใหล้ดนอ้ยลง และเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมมากข้ึน ชุดกิจกรรมน้ี จะมีเน้ือหาหน่วยเดียวใชก้บันกัเรียนทั้งชั้น 
 2. ชุดกิจกรรมสาํหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม ชุดกิจกรรมน้ีมุ่งเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนไดป้ระกอบ
กิจกรรมร่วมกนั ชุดกิจกรรมน้ี จะประกอบดว้ยชุดกิจกรรมย่อยท่ีมีจาํนวนเท่ากบัศูนยกิ์จกรรมนั้น
ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียงเลก็นอ้ยในระยะเร่ิมเท่านั้น ในขณะทาํกิจกรรมหากมี
ปัญหาผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ 
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 3. ชุดกิจกรรมเป็นรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบขั้นตอนเพ่ือให้ผูเ้รียนใชเ้รียน
ด้วยตนเองตามลาํดับขั้นความสามารถของแต่ละบุคคล เม่ือจบแลว้จะทาํการทดสอบประเมิน
ความกา้วหนา้ และศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามลาํดบั เม่ือมีปัญหาจะปรึกษากนัไดร้ะหว่างผูเ้รียน และ
ผูส้อนพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูช้ี้แนะแนวทาง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น.142) กล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครูท่ีกาํหนดกิจกรรมและ
ส่ือการสอนให้ครูได้ใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย โดยมีหัวขอ้เน้ือหาท่ีจะบรรยาย และ
กิจกรรมท่ีจัดไวต้ามลาํดับขั้นตอน ส่ือท่ีใช้อาจเป็นสไลด์ประกอบเสียงบรรยายในแถบเสียง 
แผนภูมิ ภาพยนตร์และกิจกรรมกลุ่ม 
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับกิจกรรมกลุ่ม มุ่งให้นักเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกัน  
ซ่ึงอาจจดัการเรียนการสอนเป็นศูนยก์ารเรียน โดยวางเคา้โครงเร่ือง จดัประเด็นเน้ือหาหน่วยความรู้
ท่ีเป็นอิสระจากกนั สามารถเรียนรู้จบในหน่วยความรู้แต่ละเร่ืองท่ีมีสัดส่วนเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 
อาจจดัหน่วยความรู้ให้ไดป้ระมาณ 3 – 5 เร่ือง ตามสัดส่วนของการแบ่งประเด็นเน้ือหาแต่ละเร่ือง 
และเวลาท่ีใช้ศึกษาในแต่ละศูนย  ์กิจกรรมในศูนยจ์ดัในรูปแบบเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีส่ือการเรียน บทเรียน แบบฝึกครบตามจาํนวนนกัเรียนในแต่ละศูนย ์
 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน เพื่อให้
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามลาํดบันั้น ความสามารถของแต่ละคนเม่ือเรียนจบแลว้ จะทดสอบประเมินผล
ความกา้วหน้าแลว้จึงศึกษาชุดอ่ืนๆ ต่อไปตามลาํดบั ถา้มีปัญหานักเรียนสามารถปรึกษากนัได ้โดย
ผูส้อนพร้อมท่ีจะช่วยเหลือแนะนาํ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ี จดัข้ึนเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล ใหพ้ฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปไดถึ้งขีดสุดของความสามารถเป็นรายบุคคล 
 จากแนวคิดดังท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น 
 แบ่งตามลักษณะของผู ้ใช้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ช่วยตอบสนองความต้องการ  และ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละประเภทจะมีคาํแนะนาํวิธีการใช ้และการทาํ
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอยา่งมีระบบ มีขั้นตอนจากง่ายไปสู่ยาก ทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จได้
ด้วยตนเอง และเป็นไปในแนวเดียวกัน ทั้ งน้ีเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการกําหนด
วตัถุประสงค ์เชิงพฤติกรรมท่ีแน่นอน และชดัเจนในการท่ีจะให้นักเรียนทาํกิจกรรม และแสดง
พฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการจะประเมิน 
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 องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนาํไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนนั้ น ผูส้ร้างจําเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมว่า มี
องค์ประกอบใดบา้ง เพื่อจะไดก้าํหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมท่ีตอ้งการสร้างข้ึน ซ่ึงไดมี้
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 
 ฮุสตนั และคนอ่ืนๆ (Houston ; et al. 1972,  p.10 – 15) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุด
การเรียนไว ้ดงัน้ี 
 1. คาํช้ีแจง (Prospectus) ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงความสาํคญัของจุดมุ่งหมายขอบข่ายชุด
การเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมดในชุด
การเรียน 
 2. จุดมุ่งหมาย (Objectives) คือ ขอ้ความท่ีแจ่มชดั ไม่กาํกวมท่ีกาํหนดว่าผูเ้รียนจะ
ประสบความสาํเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 
 3. การประเมินผลเบ้ืองตน้ (Pre-assessment) มีจุดประสงค ์2 ประการ คือเพื่อทราบว่า 
ผูเ้รียนอยูใ่นขั้นการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้น และเพื่อดูว่าเขาไดส้ัมฤทธิผลตามจุดประสงค์
เพียงใด การประเมินเบ้ืองตน้น้ี อาจจะอยูใ่นรูปของการทดสอบแบบขอ้เขียน ปากเปล่า การทาํงาน 
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อคาํถามง่ายๆ เพื่อใหรู้้ถึงความตอ้งการและความสนใจ 
 4. การกาํหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ การกาํหนดแนวทางและวิธีการ 
 5. การประเมินขั้นสุดทา้ย (Post- assessment) เป็นขอ้ทดสอบ เพื่อวดัผลการเรียน
หลงัจากท่ีเรียนแลว้ 
ขั้ นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้นกัการศึกษาหลายท่าน ไดเ้สนอขั้นตอนการ
ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยดึเป็นหลกัในการสร้างวา่ จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรไว ้ดงัน้ี 
 สุวิทย  ์มูลคาํ และอรทัย มูลคาํ (2550, น.53 – 55) กล่าวว่า ขั้นตอนในการผลิตชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มี 11 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. กาํหนดเร่ืองเพื่อทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจกาํหนดตามเร่ืองในหลกัสูตรหรือ
กาํหนดเร่ืองใหม่ข้ึนมากไ็ด ้การจดัแบ่งเร่ืองยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหา และลกัษณะการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ การแบ่งเน้ือเร่ืองเพื่อทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดบัย่อมไม่
เหมือนกนั 
 2. กาํหนดหมวดหมู่เน้ือหา และประสบการณ์ อาจกาํหนดเป็นหมวดวิชา หรือบูรณา
การแบบสหวิทยาการไดต้ามความเหมาะสม 
 3. จดัเป็นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นก่ีหน่วย หน่วยหน่ึงๆ จะใชเ้วลานานเท่าใดนั้นควร
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยั และระดบัชั้นนกัเรียน 
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 4.  กาํหนดหวัเร่ือง จดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ เพื่อสะดวกแก่การเรียนรู้ แต่
ละหน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยๆ หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ 4 – 6 ขอ้ 
 5.  กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการ ตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนว่าจะให้นักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลกัการ แนวคิดอะไร ถา้ผูส้อนเองยงัไม่ชัดเจนว่า จะให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง การกาํหนดกรอบความคิด หรือหลกัการก็จะไม่ชดัเจน ซ่ึงจะรวม
ไปถึงการจดักิจกรรม เน้ือหาสาระ ส่ือ และส่วนประกอบอ่ืนๆ กจ็ะไม่ชดัเจนตามไปดว้ย 
 6.  กาํหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม รวมทั้งการกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ไวใ้หช้ดัเจน 
 7.  กาํหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งกาํหนดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการเลือกและผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่งท่ี
นักเรียนปฏิบติั เช่น การอ่าน การทาํกิจกรรมตามบตัรคาํสั่ง การเขียนภาพ การทดลอง การตอบ
คาํถาม การเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นตน้ 
 8.  กาํหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ (การวดัผลท่ียึดเกณฑ์ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
วตัถุประสงค ์โดยไม่มีการนาํไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน) เพื่อใหผู้ส้อนทราบว่าหลงัจากผา่นกิจกรรม
การเรียนรู้มาเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ย
เพียงใด 
 9.  เลือก และผลิตส่ือการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีผูส้อนใชถื้อเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหวัเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ควรจดัส่ือการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็น
หมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มท่ีเตรียมไว ้ก่อนนาํไปหาประสิทธิภาพเพ่ือหาความตรงความเท่ียงก่อน
นาํไปใช ้เราเรียกส่ือการสอนแบบน้ีวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 10.  สร้างขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างขอ้สอบเพ่ือทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน ควรสร้างให้ครอบคลุมเน้ือหา และกิจกรรมท่ีกาํหนดให้เกิดการเรียนรู้ โดย
พิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นสาํคญั ขอ้สอบไม่ควรมากเกินไป แต่ควรเนน้กรอบความรู้
สาํคญัในประเด็นหลกัมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย หรือถามเพื่อความจาํเพียงอย่างเดียว และเม่ือ
สร้างเสร็จแลว้ควรทาํเฉลยไวใ้หพ้ร้อม ก่อนส่งไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 11.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ตอ้งนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่างๆ ก่อนนาํไปใชจ้ริง เช่น 
ทดลองใชเ้พ่ือปรับปรุงแกไ้ข ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมและความตรง
ของเน้ือหา เป็นตน้ 
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 วิชยั วงศใ์หญ่ (2525, น.189-192) ไดเ้สนอขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมไว ้10 ขั้นตอน  
ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเน้ือหาสาระของวิชาทั้งหมดอยา่งละเอียดว่าส่ิงท่ีเรานาํมาทาํเป็นชุดกิจกรรมนั้น
จะมุ่งเนน้ใหเ้กิดหลกัการของการเรียนรู้อะไรบา้งใหก้บัผูเ้รียน นาํวิชาท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์แลว้
มาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยนั้นจะมีหวัเร่ืองยอ่ยๆ รวมอยูอี่กท่ีเราจะตอ้งศึกษาพิจารณา
ให้ละเอียดชดัเจนเพ่ือไม่ให้เกิดการซํ้ าซอ้นในหน่วยอ่ืนๆ และควรคาํนึงถึงการแบ่งหน่วยของการเรียน
การสอนของแต่ละวิชานั้น ควรจะเรียงลาํดับขั้นตอนของเน้ือหา สาระสําคญัให้ถูกตอ้งว่าอะไรเป็น
ส่ิงจาํเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ก่อนอนัเป็นพื้นฐานตามขั้นตอนของความรู้และลกัษณะธรรมชาติในวิชา
นั้น 
 2.  เม่ือศึกษาเน้ือหาสาระและแบ่งหน่วยการเรียนรู้ไดแ้ลว้จะตอ้งพิจารณาตดัสินใจอีกคร้ัง
ว่า จะทาํชุดการสอนแบบใดโดยคาํนึงถึงขอ้กาํหนกว่า ผูเ้รียนคือใคร จะให้อะไรกบัผูเ้รียน จะทาํ
กิจกรรมอยา่งไร และจะทาํไดดี้อยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดการเรียน 
 3.  กาํหนดหน่วยการเรียนรู้ โดยประมาณเน้ือหาสาระท่ีเราจะสามารถถ่ายทอดความรู้แก่
นกัเรียน หาส่ือการเรียนไดง่้าย พยายามศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกคร้ังหน่ึงว่าหน่วยการเรียนรู้น้ีมี
หลกัการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหวัเร่ืองยอ่ยๆ อะไรอีกท่ีรวมกนัอยูใ่นหน่วยน้ี 
 4.  กาํหนดความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญั ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัหน่วย และหัว
เร่ือง โดยสรุปแนวความคิด สาระและหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกนั 
 5. จุดประสงคก์ารเรียน ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสาระสาํคญั 
 6.  การวิเคราะห์งาน คือการนาํจุดประสงคก์ารเรียนแต่ละขอ้มาทาํการวิเคราะห์งานเพื่อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ แลว้จดัลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์กาํหนด
ไวใ้นแต่ละขอ้ 
 7.  เรียงลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการประสานกลมกลืนของการเรียนการสอน  
จะตอ้งนาํกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละขอ้ท่ีทาํการวิเคราะห์งาน และเรียงลาํดบักิจกรรมไวท้ั้งหมดมา
หลอมรวมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นสมบูรณ์ท่ีสุด เพ่ือไม่ใหเ้กิดการซํ้ าซอ้นในการเรียน โดยคาํนึงถึง
พฤติกรรมพื้นฐานของผูเ้รียน วิธีดาํเนินการสอน ตลอดจนการติดตามผล และการประเมินพฤติกรรมท่ี
ผูเ้รียนแสดงออกเม่ือมีการเรียนการสอน 
 8.  ส่ือการเรียน คือวสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งกระทาํ
เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งจดัทาํและจดัหาไวใ้ห้เรียบร้อย ถา้ส่ือการเรียนรู้เป็น
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ของท่ีใหญ่โตหรือมีคุณค่าท่ีตอ้งจดัเตรียมมาก่อนจะตอ้งเขียนบอกไวใ้หช้ดัเจนในคู่มือผูส้อนเก่ียวกบั
การใชชุ้ดการสอนวา่จะตอ้งจดัหาได ้ ณ  ท่ีใด 
 9.  การประเมินผล คือการตรวจสอบดูว่าหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้ผูเ้รียนได้
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ การประเมินผลน้ีจะใช้
วิธีการใดกต็าม แต่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเราตั้งไว ้
 10.  การทดลองใชชุ้ดกิจกรรมเพ่ือหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมควรนาํไปใชก้บักลุ่มเล็กๆ ดูก่อน เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่องและแกไ้ข
ปรับปรุงอยา่งดีแลว้จึงนาํไปใชก้บักลุ่มใหญ่หรือทั้งชั้น 
 สรุปองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ชุดกิจกรรมประกอบดว้ย 
ช่ือกิจกรรม คาํช้ีแจงอธิบายความมุ่งหมายหลกัของกิจกรรม จุดมุ่งหมายของกิจกรรม แนวคิด ส่ือ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการดาํเนินกิจกรรม เวลา ขั้นตอนในการดาํเนินกิจกรรม และแบบทดสอบ 
2.2.2  ความหมายและความสาํคญัของการอ่าน 

 1. ความหมายของการอ่าน 
 เมธี ล่ิวโรจน์สกุล (2547, น.77) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวว้่า การอ่านเป็นทกัษะ
พื้นฐานทกัษะแรกท่ีควรพฒันาก่อน การอ่านทาํให้รู้ไวยากรณ์ ความหมายของคาํศพัท ์รวมทั้งการ
ใชค้าํท่ีถูกตอ้ง การอ่านภาษาองักฤษอยา่งสมํ่าเสมอจะทาํใหจิ้ตใตส้าํนึกเรียนรู้ผา่นสายตา ยิง่ไดพ้บ
เห็นบ่อยๆ ซํ้าๆ ยิง่ทาํใหจิ้ตใตส้าํนึกจดจาํรูปแบบประโยค และการใชค้าํไดอ้ยา่งอตัโนมติั 
 สุธาสินี บุญครอบ (2547, น.21-31) ได้ให้ความหมายของการอ่านไวว้่า การอ่าน 
หมายถึงกระบวนการทางความคิดและยงัเป็นกระบวนการของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูอ่้านและ
ผูเ้ขียน ในด้านของความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือส่ือความหมาย ผูเ้ขียนย่อมจะ
พยายามใชส้ัญลกัษณ์ หรือตวัอกัษรส่ือความหมายหรือใหข้อ้มูลท่ีตนตอ้งการส่ือสารแก่ผูอ่้าน และ
ผูอ่้านเอง ก็ย่อมจะต้องการส่ือความหมายจากสัญลักษณ์หรือตัวอักษรท่ีผูเ้ขียนต้องการส่อ
ความหมายแก่ตนดงันั้น การอ่านจึงเป็นกระบวนการท่ีสมองแปลสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมองเห็นใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านเร็วข้ึน 
 รัชนก แสงภกัดีจิต (2548, น.1) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไวว้่า การอ่าน หมายถึง
กระบวนการส่ือสารระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขียน ผูเ้ขียนจะใชต้วัอกัษรเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด
ประสบการณ์และความคิดต่างๆ ของผูเ้ขียนเอง หลงัจากนั้นผูอ่้านจะสามารถเขา้ใจความหมายของ
ผูเ้ขียนจากตวัอกัษรท่ีปรากฏ 
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 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549, น.95 – 96) กล่าวถึงความหมายของการอ่านไวห้ลายส่วน 
ดงัน้ี 
 1.  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของกระบวนการ หมายถึง ลาํดบัขั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํ
ความเขา้ใจความหมายของคาํ กลุ่มคาํ ประโยค ขอ้ความและเร่ืองราวข่าวสารท่ีผูอ่้านสามารถบอก
ความหมายได ้
 2.  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับจิตวิทยาพฒันาการ หมายถึง การสอนอ่านเพื่อให้เขา้ใจหลกั
จิตวิทยาพฒันาการทางภาษาของเด็กแต่ละวยั จดัส่ือการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความสนใจของเดก็ 
 3.  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาศาสตร์ หมายถึง การสอนอ่านจะตอ้งเขา้ใจเสียงฐานท่ีเกิด
ของเสียงพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์เขา้ใจหลกัภาษาและการใชภ้าษา เพื่อนาํหลกัการเหล่านั้นมา
สอนอ่านและเขา้ใจความหมายไดถู้กตอ้ง 
 4.  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาการศึกษา หมายถึง การนาํหลกัจิตวิทยามาใชท้างการ
ศึกษา เช่น ความพร้อมของการอ่าน ความสนใจ แรงจูงใจ การเสริมแรง และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ใชเ้ป็นพื้นฐานในการพิจารณาในการจดักิจกรรมการอ่าน 
 5. ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาการศึกษา หมายถึง การรู้จกัเลือกวิธีสอนอ่านท่ีเหมาะสมกบั
วยัและระดบัความสามารถในการอ่านของนกัเรียน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขั้นพฒันาการเพื่อใหน้กัเรียน
ประสบความสาํเร็จในการอ่าน 
 6.  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาดา้นการจาํและการลืม หมายถึง การท่ีผูอ่้านสามารถจดจาํ
เร่ืองและเก็บไวใ้นสมอง ถา้มีโอกาสเล่าให้ผูอ่ื้นฟังก็สามารถเล่าไดถู้กตอ้ง แต่การท่ีผูอ่้านจะ จาํ
ขอ้ความท่ีอ่านไดก้จ็ะตอ้งเขา้ใจความหมายของคาํ รู้หนา้ท่ีของคาํ อีกทั้งสามารถแยกพยญัชนะ สระ
ตวัสะกด และวรรณยุกต์ออกจากกนัได ้อีกประการหน่ึงการท่ีผูอ่้านจะจาํเร่ืองไดม้ากหรือน้อยนั้น
ข้ึนอยูก่บัความสนใจของผูอ่้านท่ีมีต่อเร่ืองนั้นอีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ การอ่านเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมจากการมองเห็นตวัอกัษร ขอ้ความ
หรือสัญลกัษณ์แลว้ทาํความเขา้ใจความหมายจากส่ิงดงักล่าว เป็นทกัษะพื้นฐานทกัษะแรกท่ีควร
พฒันาก่อนทั้งน้ีตอ้งวิเคราะห์และตีความใหถู้กตอ้งและชดัเจนใหต้รงตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความ 
 2.  ความสาํคญัของการอ่าน 

 การอ่านมีความสําคญัต่อการมีชีวิตอยู่และการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ทั้งน้ีเพราะหนังสือมี
ความสาํคญัยิ่งเหนือส่ิงอ่ืนในฐานะเป็นส่ือถ่ายทอดวิชาการให้การศึกษา และคุณค่าทางวฒันธรรม
ในสงัคม การอ่านจะช่วยใหผู้อ่้านมีหู ตากวา้งไกล ไดเ้ปิดโลกทศัน์ของตนเอง ดงัท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานหนังสือระหว่างชาติ
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และงานแสดงการพิมพแ์ห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 3 (มทันา นาคะบุตร, 2544, น.5) ความตอนหน่ึง 
วา่ “หนงัสือเป็นเสมือนคลงัท่ีรวบรวมเร่ืองราว ความคิด วิทยาการทุกดา้น ทุกอยา่งท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้
ไดคิ้ดอ่านและพากเพียรพยายามบนัทึกรักษาไวด้ว้ยลายลกัษณ์อกัษร หนังสือแพร่ไปท่ีใดความคิด
แพร่ไปท่ีนัน่ หนงัสือจึงเป็นส่ิงมีค่าและมีประโยชน์ท่ีจะประมาณมิได ้ในแง่ท่ีเป็นบ่อเกิดการเรียนรู้
ของมนุษย”์ ดงันั้นการรณรงคใ์หมี้การส่งเสริมการอ่านใหก้บัเด็กและเยาวชนจึงเป็นส่ิงท่ีควรทาํอยา่ง
ยิง่ 

 บญัชา อ่ึงสกุล (2545, น.69) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านว่า การอ่านเป็นกุญแจ
สาํคญัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การอ่านเป็นทกัษะท่ีช่วยในการ
พฒันาการเรียนภาษาไปสู่ทกัษะอ่ืน เช่นการฟัง การพูด และการเขียนในลกัษณะทกัษะสัมพนัธ์ไม่
วา่เป็นภาษาแม่ หรือภาษาองักฤษกต็ามจนสามารถกล่าวไดว้า่ การอ่านเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีสาํคญัยิง่
ในการเรียนรู้วิชาต่างๆ 

 ไพพรรณ อินทนิล (2546, น.7) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านไวด้งัน้ี 

 1.  การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั องคก์ารสหประชาชาติได้
เสนอใหป้ระเทศสมาชิกทุกประเทศช่วยรณรงคใ์หทุ้กคนในโลกน้ี อ่านหนงัสือใหอ้อกทั้งหมดในปี 
พ.ศ. 2543 เพราะตระหนกัในความสาํคญัของการอ่าน 

 2.  การอ่านเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเรียนรู้ การอ่านเป็นรากฐานสาํคญัของการศึกษา
เพราะทาํใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว กวา้งขวางยิง่ข้ึนเพราะการเรียนวิชา
ต่างๆ ไม่วา่จะเรียนในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียนลว้นแต่ใชก้ารอ่านเป็นส่ือในการเรียนรู้ทั้งส้ิน 

 3.  การอ่านเป็นส่ือสําคญัในการพฒันาและแกปั้ญหาสังคม การพฒันาสังคมท่ีดีนั้น
อุปกรณ์สาํคญัคือ “การอ่าน” การอ่านหนงัสือจะทาํให้เกิดการพฒันาความคิด สติปัญญาจริยธรรม
ศีลธรรมและเชาวปั์ญญาไดเ้ป็นอย่างดี และรู้จกันาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านมาพฒันาตนสติปัญญา
และจิตใจ ผลท่ีตามมาก็คือทาํใหส้ามารถกระทาํใหใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อส่วนรวมสามารถ
วินิจฉัยความถูกตอ้งของเร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ย่างฉับไวทาํให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต ผูอ่้านมาก
ย่อมจะมีมุมมองและวิสัยทศัน์กวา้งไกล และเป็นคนยึดหยุ่นสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและ
พฒันาสงัคมได ้

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549, น.104) กล่าวไวว้่า การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
เลือกหนงัสือท่ีดีมีประโยชน์ใหลู้กไดอ่้านเป็นเร่ืองท่ีพอ่แม่ส่วนใหญ่ควรจะตระหนกัในความสาํคญั
เน่ืองจากการอ่านเป็นช่องทางทาํให้เด็กไดรั้บขอ้มูลความรู้ ช่วยกระตุน้ให้เกิดการพฒันาการทาง
ความคิดใหม่ๆ การอ่านมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้เพราะเป็นวิธีการแสวงหาความรู้อย่าง
หน่ึง ซ่ึงมีความจาํเป็นในโลกยุคเสรีภาพแห่งขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนัท่ีส่ือต่างๆ ได้เปิดกวา้ง 
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ดงันั้นจึงเป็นการดีท่ีพ่อแม่จะส่งเสริมใหลู้กๆ รักการอ่านตั้งแต่เด็กๆ และสนบัสนุนใหลู้กรู้จกัเลือก
หนงัสือท่ีดีมีประโยชน์ไวอ่้านเพ่ือประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตเม่ือลูกเติมโตข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
หนงัสือภาษาองักฤษ เพราะเราไดส้ามารถปฏิเสธไดว้่าภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีกาํลงัทวีความสาํคญั
อย่างมากในโลกปัจจุบนั โดยองคก์ารสหประชาชาติไดมี้การพิจารณาคดัเลือกภาษาท่ีใชก้นัอย่าง
แพร่หลายทั่วโลก มี 6 ภาษาด้วยกัน และภาษาท่ีใช้เป็นอันดับหน่ึงก็คือภาษาอังกฤษนั่นเอง
นอกจากน้ียงัมีบุคคลต่างๆ ท่ีไดศึ้กษาและกล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านไวด้งัน้ี 

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การอ่านมีความสาํคญัยิง่ต่อมนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน การอ่านยงัช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต วิธีการอ่านท่ีถูกตอ้งจึงเป็น
ส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูอ่้านทุกคน การรู้จกัฝึกฝนการอ่านอยา่งสมํ่าเสมอ จะช่วยใหผู้อ่้านมีพื้นฐานในการ
อ่านท่ีดี ทั้งจะช่วยใหเ้กิดความชาํนาญและมีความรู้กวา้งขวางยิ่งข้ึน ผูอ่้านตอ้งมีความเขา้ใจในส่ิงท่ี
อ่านจึงจะทาํให้การอ่านนั้นเกิดประโยชน์ สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป 

2.2.3  จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

 การอ่านแต่ละคร้ังจะมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีแตกต่างกนัออกไปถา้ผูอ่้านตั้งจุดหมาย
ในการอ่านแต่ละคร้ังไวก้็จะช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพสูงและไดทิ้ศทางในการอ่านชดัเจน
ยิง่ข้ึนมีผูก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวด้งัน้ี 

 สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2545, น.5-6) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะของการอ่านดงัน้ี 

 1.  ตอบสนองอารมณ์ท่ีผูอ่้านสนใจ 

 2.  ช่วยใหพ้บกบัความตอ้งการในชีวิตประจาํวนั เพราะการอ่านจะช่วยชดเชยอารมณ์ท่ี
ขาดหายไป และช่วยตอบสนองความตอ้งการในส่วนของอารมณ์หรือความรู้สึก ท่ีตอ้งการติดตาม
เร่ืองท่ีไดรั้บฟังจากผูอ่ื้น 

 3.  ส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์โดยอาศยัแนวทางจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 4.  ส่งเสริมใหมี้ความกระตือรือร้นในการอ่านเร่ืองอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 

 5.  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดของสมอง 

 6.  ช่วยใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึน สามารถใชป้ระกอบการเรียนวิชาอ่ืนๆ 

 7.  รู้จกัสถานท่ีท่ีไม่สามารถเดินทางไปเยอืนแต่สามารถหาประสบการณ์ไดจ้ากการอ่าน 

 8.  มีความคิดเป็นอิสระในการเลือกเร่ืองท่ีจะอ่าน มีความเฉลียวฉลาดโดยอาศยัความรู้
และแนวคิดจากการอ่านไปสนทนาโตต้อบกบัผูอ่ื้นได ้

 9.  เป็นการใชเ้วลาพกัผอ่น 

 10.  ช่วยใหเ้กิดความสนใจเร่ืองใหม่ๆ 
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 11.  ส่งเสริมการฝึกทกัษะการอ่านจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นท่ีสูงข้ึน 

กานตม์ณี ศกัด์ิเจริญ (2546, น. 90-92) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวด้งัน้ี 

 1.  อ่านเพ่ือความรู้คนเราตอ้งการให้ความรู้ของตนเองเจริญงอกงามขยายขอบเขต
ออกไปจากท่ีมีอยูเ่ดิมตอ้งการรู้ในส่ิงท่ีเป็นปัญหาไม่เขา้ใจต่างๆ การอ่านจึงเนน้ให้ความรู้เก่ียวกบั
วิทยาการแขนงต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพเพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมโดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็น
นกัปราชญผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาเพื่อเขา้ใจผูอ่ื้นเขา้ใจตนเองดีข้ึนเพื่อรู้ความเป็นไปในโลกสถานท่ี
ท่ีห่างไกลคนท่ีแปลกเผา่แปลกพนัธ์ุและวฒันธรรมท่ีต่างออกไปเพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ของตนและเพื่อทราบข่าว
ความเคล่ือนไหวของสงัคมท่ีตนอยู ่
 2.  อ่านเพื่อใหเ้กิดความคิดการอ่านวสัดุส่ิงพิมพท่ี์แสดงทรรศนะต่างๆ ไดแ้ก่บทวิจารณ์
บทความวิจยัต่างๆ จะช่วยใหท้รรศนะของผูอ่้านกวา้งขวางข้ึนการอ่านในลกัษณะน้ีเป็นการอ่านเพ่ือ
ทาํความเขา้ใจแนวคิดท่ีสาํคญัการจดัลาํดบัขั้นแนวความคิดของผูเ้ขียนพิจารณาเหตุผลและแรงจูงใจ
ในการเขียนเร่ืองนั้นๆ ข้ึนเป็นการปลูกฝังนิสยัการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 3.  อ่านเพ่ือความบนัเทิงสภาวะแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อจิตใจอารมณ์และร่างกายของ
มนุษยเ์ป็นอนัมากบางคร้ังก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายการอ่านหนงัสือท่ีเน้ือหาสาระไม่เป็นวิชาการ
นกัจะช่วยให้เกิดความบนัเทิงควบคู่ไปกบัความรู้ความคิดไดมี้ความสุขกบัความไพเราะของภาษา
เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ตึงเครียด 

 4.  การอ่านเพ่ือสนองความตอ้งการอ่ืนๆ มนุษยเ์รามีความตอ้งการตามธรรมชาติคือ
ตอ้งการความมัน่คงในชีวิตตอ้งการการยอมรับจากลุ่มเพื่อนการมีหน้ามีตาความนับถือในสังคม
ตอ้งการความสาํเร็จในชีวิตซ่ึงในชีวิตจริงทุกคนจะสมปรารถนาทุกประการการอ่านจะช่วยชดเชย
ให้ไดก้ารอาศยัหนงัสือเพื่อวตัถุประสงคน้ี์เป็นประโยชน์ดีกว่าไปหาวิธีการชดเชยวิธีอ่ืนผูอ่้านมกั 
ใช้หนังสือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเพื่อสร้างบุคลิกภาพขยายขอบเขตของความ
สนใจในส่ิงใหม่หางานอดิเรกใหม่ๆ เตรียมตวัหาเหตุผลสนบัสนุนแนวคิดหรือขอ้เสนอแนะของตน
หรือหาขอ้โตแ้ยง้ท่ีมีเหตุผล เพื่อแสดงความคิดเห็นคดัคา้นเพ่ือสนองอารมณ์บางอย่างในขณะนั้น
หรือสร้างอารมณ์ท่ีตอ้งการบางคร้ังก็อยากรู้เร่ืองใหม่แนวทางใหม่เพ่ือเขา้ใจตนเองและปรับตวัให้
เขา้กบัวิธีการดาํรงชีวิต 

สมพร แพง่พพิฒัน์ (2547, น.124) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวด้งัน้ี 

 1.  การอ่านเพือ่ความรู้ 

 2.  การอ่านเพือ่ความบนัเทิง 

 3.  การอ่านเพือ่ความแปลกใหม่ 
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 4.  การอ่านเพือ่ปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 5.  การอ่านเพือ่พฒันาอาชีพ 

สมพร จารุนฏั (2549, น.46-62) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวว้่าการตั้งคาํถาม
แบบเปิดว่าใครทาํอะไรท่ีไหนอย่างไรเป็นวิธีการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีดีเวลาอ่านเร่ือง
อะไร ก็ตามควรพยายามแปลงหัวเร่ืองเป็นคาํถามให้ติดเป็นนิสัยบางคนอาจเขียนคาํถามไวข้า้งๆ 
หวัขอ้เร่ืองการตั้งคาํถามก่อนการอ่านในลกัษณะเช่นน้ีช่วยใหเ้รามีจุดมุ่งหมายในการอ่าน 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของการอ่านคือการอ่านเป็นทกัษะเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ ความคิดการวิเคราะห์ การพัฒนาอาชีพ รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีแท้จริงและความ
เพลิดเพลินใจทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายและความสนใจของผูอ่้าน 

        2.2.4  การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ 
การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านเพ่ือแยกแยะข้อความท่ีอ่านอย่างถ่ี

ถว้น เพื่อใหท้ราบถึงโครงสร้าง องคป์ระกอบ หลกัการและเหตุผลของเร่ือง จนสรุปไดว้า่แต่ละส่วน
เป็นอยา่งไร สัมพนัธ์กนัอยา่งไร เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร มีผูก้ล่าวถึงความหมายของการ
อ่านเพื่อการวิเคราะห์ไวด้งัน้ี 

กรมวิชาการ (2546, น. 27) ไดใ้หค้วามหมายว่า การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์เป็นการอ่าน
หนังสือแต่ละเล่มอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะให้ได้ว่าส่วนต่างๆ นั้นมี
ความหมายและความสําคญัอย่างไรบา้ง แต่ละด้านสัมพนัธ์กับส่วนอ่ืนๆ อย่างไร วิธีอ่านแบบ
วิเคราะห์น้ี อาจใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบของคาํและวลี การใชค้าํในประโยควิเคราะห์สาํนวนภาษา 
จุดประสงคข์องผูแ้ต่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์นยัหรือเบ้ืองหลงัการจดัทาํหนงัสือหรือเอกสารนั้น 

สมบติั จาํปาเงินและสําเนียง มณีกาญจน์ (2542, น.71 - 76) กล่าวถึงการอ่านเพื่อ
วิเคราะห์หมายถึง การแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น 

การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ อาจวิเคราะห์องค์ประกอบของคาํและวลี การใช้คาํใน
ประโยค วิเคราะห์สาํนวนภาษา จุดประสงคข์องผูแ้ต่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์นยัหรือเบ้ืองหลงั การ
จดัทาํหนงัสือหรือเอกสารนั้น การอ่านเพื่อการวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านทุกชนิด ส่ิงท่ีจะละเลยเสียมิไดก้็
คือ การพิจารณาถึงการใชถ้อ้ยคาํสาํนวนภาษาว่า มีความเหมาะสมกบัระดบั และประเภทของงาน
เขียนหรือไม่ เช่น ในบทสนทนาก็ไม่ควรใชภ้าษาท่ีเป็นแบบแผน ควรใชส้าํนวนให้เหมาะสมกบั
สภาพจริงหรือเหมาะ แก่กาลสมยัท่ีเหตุการณ์ในหนงัสือนั้นเกิดข้ึน เป็นตน้  

การอ่านเพื่อการวิเคราะห์จึงตอ้งใชเ้วลาอ่านมาก และยิ่งมีเวลาอ่านมากก็ยิ่งมีโอกาส
วิเคราะห์ ไดดี้มากข้ึน การอ่านในระดบัน้ี ตอ้งรู้จกัตั้งคาํถามและจดัระเบียบเร่ืองราวท่ีอ่าน เพื่อจะ
ได้เขา้ใจเร่ืองและความคิดของผูเ้ขียนตอ้งการ การอ่านวิเคราะห์ช่วยให้เห็นภาพรวมและรวย
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ละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน ฝึกให้อ่านอย่างรอบคอบ ช่วยให้เขา้ใจเร่ืองนั้นอย่างแทจ้ริง ช่วยพฒันา
สติปัญญาเพราะตอ้งใชเ้หตุผลในการอธิบายแง่มุมต่างๆ ซ่ึงทกัษะในการอ่านน้ีสามารถนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้และจะนาํไปใชใ้นการอ่านประเมินค่าต่อไป 

การอ่านเพื่อการวิเคราะห์มีสาระสาํคญัท่ีจะตอ้งพจิารณาอยู ่4 ประเดน็ ดงัน้ี 
1.  รูปแบบคาํประพนัธ์ พิจารณาเก่ียวกบัลกัษณะคาํประพนัธ์ท่ีใชข้นบธรรมเนียมนิยม

ในการดาํเนินเร่ือง และรูปแบบของภาษาท่ีใช ้ 
2.  เน้ือหา หรือเน้ือเร่ือง พิจารณาโครงสร้างของเน้ือหา ถ้าเป็นงานเขียนประเภท 

พิจารณาเก่ียวกบั โครงเร่ือง แนวคิด จุดมุ่งหมาย เน้ือเร่ือง ขอ้ขดัแยง้และขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน ส่วน
งานเขียนบนัเทิงคดี จะพิจารณาเก่ียวกบัโครงเร่ือง แนวคิด เน้ือเร่ือง ตวัละคร ฉาก บรรยากาศและบท
เจรจา  

3.  กลวิธีแต่ง พิจารณาถึงความชาํนาญในการเขียน เช่น การตั้งช่ือเร่ือง วิธีเล่าเร่ือง 
วิธีการดาํเนินเร่ือง การจบเร่ือง การนาํเสนอท่ีแปลกใหม่  

4.  การใชภ้าษา พิจารณาถึง ความสามารถในการใชภ้าษา เช่น การใชค้าํ + ประโยค สาํนวน
โวหาร เป็นตน้  

กระบวนการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ 
กรมวิชาการ (2546, น. 27) ไดก้าํหนดรูปแบบของกระบวนการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
1.  ดูรูปแบบของงานประพนัธ์ว่าใชรู้ปแบบใด อาจเป็นนิทาน บทละคร นวนิยาย เร่ือง

สั้น บทร้อยกรอง หรือบทความจากหนงัสือพิมพ ์
2.  แยกเน้ือเร่ืองออกเป็นส่วนๆ ใหเ้ห็นวา่ใครทาํอะไร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไร 
3.  แยกพิจารณาแต่ละส่วนใหล้ะเอียดลงไปวา่ประกอบกนัอยา่งไรหรือประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
4.  พิจารณาใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีเสนอเร่ืองอยา่งไร 
การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ในขั้นต่าง ดงัน้ี 
1.  การอ่านวิเคราะห์คาํเป็นการอ่านเพื่อให้ผูอ่้านแยกแยะถอ้ยคาํในวลี ประโยคหรือ

ขอ้ความต่างๆ โดยสามารถบอกไดว้่า คาํใดใชอ้ยา่งไร ใชผ้ดิความหมาย ผดิหนา้ท่ี ไม่เหมาะสม ไม่
ชดัเจนอยา่งไร ควรจะตอ้งหาทางแกไ้ข ปรับปรุงอยา่งไร เป็นตน้ เช่น 

                           หนงัส่ือพิมพไ์ม่สะอาด 
                           ท่ีน่ีรับอดัพระ 
                           เขาท่องเท่ียวไปทัว่พิภพ 
                           เจา้อาวาสวดัน้ีมรณกรรมเสียแลว้    
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2.  การอ่านวิเคราะห์ประโยคเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะประโยคต่างๆ วา่ 
                           เป็นประโยคท่ีถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่  
                           ใชป้ระโยคผดิไปจากแบบแผนของภาษาอยา่งไร  
                           เป็นประโยคท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์เพียงใดหรือไม่  
                           มีหน่วยความคิดในประโยค ขาด เกิน หรือไม่  
                           เรียงลาํดบัความในประโยคท่ีใช ้ถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่  
                           ใชฟุ้่ มเฟือย โดยไม่จาํเป็น   
                           หรือใชรู้ปประโยคท่ีส่ือความหมายไม่ชดัเจนหรือไม่ 
3.  การอ่านวิเคราะห์ทศันะของผูแ้ต่ง ผูอ่้านตอ้งพิจารณาไตร่ตรองใหร้อบคอบวา่ผูเ้ขียน

เสนอทรรศนะมีนํ้าหนกัเหตุผลประกอบขอ้เทจ็จริงน่าเช่ือถือเพียงใด เป็นคนมองโลกในแง่ใด เป็นตน้ 
4.  การอ่านวิเคราะห์รส การอ่านวิเคราะห์รส หมายถึง การอ่านอยา่งพิจารณาถึงความ

ซาบซ้ึงประทบัใจท่ีไดจ้ากการอ่าน วิธีการท่ีจะทาํให้เขา้ถึงรสอย่างลึกซ้ึง คือการวิเคราะห์รสของ
เสียงและรสของภาพ 

4.1  ดา้นรสของเสียง ผูอ่้านจะรู้สึกไดช้ดัจากการอ่านออกเสียงดงัๆ ไม่ว่าจะเป็น
การอ่านอย่างปกติหรือการอ่านทาํนองเสนาะ จึงจะช่วยให้รู้สึกถึงความไพเราะของจงัหวะ และความ
เคล่ือนไหว ซ่ึงแฝงอยูใ่นเสียง ทาํใหเ้กิดความรู้สึกไปตามท่วงทาํนองของเสียงสูงตํ่าจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 

4.2  ดา้นรสของภาพ เม่ือผูอ่้านอ่านแลว้เกิดความเขา้ใจเร่ือง ในขณะเดียวกนัทาํให้
เห็นภาพดว้ย เป็นการสร้างเสริมให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจความหมาย การเขียนบรรยายความดว้ยถอ้ยคาํ
ไพเราะ ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง ก่อให้เกิดภาพข้ึนในใจผูอ่้าน ทาํให้เกิดความเพลิดเพลินและ
เขา้ใจความหมายของเร่ืองไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.  การอ่านเพื่อวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาและการตีความเน้ือหาของขอ้ความ การ
อ่านเพื่อวิเคราะห์ ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา คือ การวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาและการตีความ เน้ือหา
ของหนงัสือ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1  การวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
5.1.1  จดัประเภทหนงัสือตามชนิดและเน้ือหา หนงัสือแต่ละประเภทมีวิธีอ่าน

ต่างกนั ก่อนอ่านตอ้งวิเคราะห์รู้วา่ หนงัสือเล่มนั้นอยูใ่นประเภทใด การแบ่งประเภทจะดูแต่ช่ือเร่ือง
หรือลกัษณะภายนอกเพียงอยา่งเดียวไม่ไดต้อ้งสาํรวจเน้ือหาดว้ย อยา่งไรก็ตาม ช่ือเร่ืองเป็นส่ิงแรก
ท่ีใชเ้ป็นแนวทางได ้เพราะผูเ้ขียนย่อมตอ้งพยายามตั้งช่ือเร่ืองให้ตรงแนวเขียนหรือจุดมุ่งหมายใน
การเขียนของตนใหม้ากท่ีสุด 
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5.1.2  สรุปให้สั้นท่ีสุดว่า หนงัสือนั้นกล่าวถึงอะไร หนงัสือท่ีดีทุกเล่มตอ้งมี

เอกภาพ มีการจดัองคป์ระกอบของส่วนย่อยอย่างมีระเบียบ ผูอ่้านตอ้งพยายามสรุปภาพดงักล่าว
ออกมาเพียง 1-2 ประโยคว่า หนังสือเล่มนั้นมีอะไรเป็นจุดสําคญัหรือเป็นแก่นเร่ืองแลว้จึงหา
ความสมัพนัธ์กบัส่วนสาํคญัต่อไป 

5.1.3  กาํหนดโครงสังเขปของหนงัสือ เม่ืออ่านตอ้งตั้งประเด็นดว้ยว่าจาก
เอกภาพของหนงัสือเล่มนั้นมีส่วนประกอบสาํคญับา้ง ส่วนท่ีสาํคญัๆ สัมพนัธ์กนัโดยตลอดหรือไม่ 
และแต่ละส่วนกมี็หนา้ท่ีของตน สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ 

5.1.4  กาํหนดปัญหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการแก ้ผูอ่้านควรพยายามอ่านและคน้พบว่า
ผูเ้ขียนเสนอปัญหา อะไร อยา่งไร มีปัญหายอ่ยอะไร และให้คาํตอบไวต้รงๆ หรือไม่ การตั้งปัญหาเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีจะทาํให้เขา้ใจเร่ืองแจ่มแจง้ ยิ่งตั้งปัญหาไดก้วา้งขวางลึกซ้ึงเพียงใด ยิ่งเขา้ใจไดเ้พิ่มข้ึน
เพียงนั้น 

5.2 การตีความเน้ือหาของหนังสือ การตีความเป็นส่ิงท่ีผูอ่้านทาํความเขา้ใจ 
ความคิดของผูเ้ขียน พิจารณาวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน ซ่ึงบางคร้ังผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกความหมายหรือ
นยัของขอ้ความท่ีเขียนออกมาตรงๆ แต่ผูอ่้านตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจบริบทของเร่ืองเป็นอยา่งดี 
จึงจะตีความไดถู้กตอ้ง การทาํความเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียนนั้น ไม่ว่าความคิดจะถูกตอ้งหรือไม่
เราจะเห็นดว้ยหรือไม่ก็ตามแต่การพยายามเขา้ใจเช่นนั้นทาํใหเ้ราไม่วิจารณ์ผูเ้ขียนอยา่งไม่ยติุธรรม 
แต่จะพิจารณาทั้งขอ้ดี ขอ้บกพร่องของงานเขียนนั้นอยา่งแจ่มแจง้ การตีความเน้ือหาของหนงัสือมี
รายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

5.2.1   ตีความหมายของคาํสาํคญั และคน้หาประโยคสาํคญัท่ีสุด ผูอ่้านตอ้ง
พยายามเขา้ใจคาํสาํคญั และเขา้ใจประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีผูเ้ขียนเสนอ เพื่อเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียน 

5.2.2  สรุปความคิดสาํคญัของผูเ้ขียน โดยพิจารณาวา่ประโยคใดเป็นเหตุ ประโยค
ใดเป็นผล ประโยคใดเป็นขอ้สรุป ซ่ึงบางคร้ังผูเ้ขียนไม่ไดส้รุปความคิดออกมาให้เห็นชดัเจน แต่ผูอ่้าน
ตอ้งพยายามสรุปออกมาใหไ้ด ้

5.2.3  ตดัสินว่าอะไรคือการแกปั้ญหาของผูเ้ขียน เม่ือผูอ่้านตีความสาํคญัให้
ตรงกบัผูเ้ขียน เขา้ใจความคิดสําคญัของผูเ้ขียน และสรุปความคิดของผูเ้ขียนไดแ้ลว้ ผูอ่้านก็จะ
วิ เคราะห์หรือตัดสินได้ว่า  จากเร่ืองราวหรือเหตุผลต่างๆ  ท่ีผู ้เ ขียนนํามาเสนอนั้ นมีความ
สมเหตุสมผลหนักแน่น น่าเช่ือถือได้หรือไม่เพียงใด เพื่อนําไปสู่การวิจารณ์หนังสือเร่ืองนั้นๆ 
ต่อไป 

สรุปได้ว่าการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์ เป็นการอ่านอย่างละเอียด ถ่ีถ้วนให้ได้ความ
ครบถว้นสมบูรณ์แลว้จึงแยกแยะให้ได้ว่าส่วนต่างๆ นั้นมีความหมายและความสําคญัอย่างไร  
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อาจวิเคราะห์องคป์ระกอบของคาํและวลี การใชค้าํในประโยค  วิเคราะห์สาํนวนภาษา จุดประสงค์
ของผูแ้ต่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์นยัสาํคญัโดยใชห้ลกัการอ่านวิเคราะห์ เช่น รูปแบบคาํประพนัธ์ 
เน้ือหาหรือเน้ือเร่ือง กลวิธีการแต่ง และการใชภ้าษา  
 
2.3  มหานิบาตชาดก 
2.3.1  ความหมายของชาดกและมหานิบาตชาดก 

คาํว่า ชาตก หรือ ชาดก แปลว่า ผูเ้กิด มีรากคาํมาจากธาตุ ว่า ชนฺ แปลว่า “เกิด” แปลง 
ชนฺ ธาตุเป็นชา ลง ต ปัจจยัในกิริยากิตก์ ต ปัจจยัตวัน้ีกาํหนดให้แปลว่า “แลว้” มีรูปคาํเป็น “ชาต” 
แปลว่า เกิดแลว้ เสร็จแลว้ให้ลง ก ปัจจยัต่อทา้ยอีกสําเร็จรูปเป็น “ชาดก” อ่านออกเสียงตามบาลี
สันสกฤตว่า “ชา-ตะ-กะ” แปลว่าผูเ้กิดแลว้ เม่ือนาํคาํน้ีมาใชใ้นภาษาไทย เราออกเสียงเป็น ชาดก 
โดยแปลง ต เป็น ด และให้ ก เป็นตวัสะกดในแม่กก ในความหมาย คือเล่าถึงการท่ีพระโพธิสัตว์
เวียนวา่ยตายเกิด ถือเอากาํเนิดในชาติต่างๆ ไดพ้บปะผจญกบัเหตุการณ์ดีบา้งชัว่บา้ง แต่กไ็ดพ้ยายาม
ทาํความดีติดต่อกนัมากบา้งนอ้ยบา้งตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจา้ในชาติสุดทา้ย กล่าวอีกอยา่งหน่ึง 
จะถือว่า เร่ืองชาดก เป็นวิวฒันาการแห่งการบาํเพ็ญคุณงามความดีของพระโพธิสัตวอ์ยู่ก็ได ้ใน
อรรถกถาแสดงดว้ยวา่ ผูน้ั้นผูน้ี้กลบัชาติมาเกิดเป็นใครในสมยัพระพทุธเจา้ แต่ในบาลีพระไตรปิฎก
กล่าวถึงเพียงบางเร่ือง เพราะฉะนั้นสาระสําคญัจึงอยู่ท่ีคุณงามความดีและอยู่ท่ีคติธรรมในนิทาน
นั้นๆ โดยมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, น.359) ได้ให้ความหมายของชาดก  
วา่ “ชาดก น. เร่ืองพระพทุธเจา้ท่ีมีมาในชาติก่อนๆ 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (2550, น.614– 619 พระไตรปิฎกฉบบัประชาชน) คาํว่า ชาตก หรือ 
ชาดก แปลว่า ผูเ้กิด คือเล่าถึงการท่ีพระพุทธเจา้ทรงเวียนว่ายตายเกิด ถือเอากาํเนิดในชาติต่างๆ ได้
พบปะผจญกบัเหตุการณ์ดีบา้งชัว่บา้ง แต่ก็ไดพ้ยายามทาํความดีติดต่อกนัมากบา้งนอ้ยบา้งตลอดมา 
จนเป็นพระพุทธเจา้ในชาติสุดทา้ย กล่าวอีกอย่างหน่ึง จะถือว่าเร่ืองชาดกเป็นวิวฒันาการแห่งการ
บาํเพญ็คุณงามความดีของพระพุทธเจา้ ตั้งแต่ยงัเป็นพระโพธิสัตวอ์ยูก่็ไดใ้นอรรถกถาแสดงดว้ยว่า ผู ้
นั้นผูน้ี้กลบัชาติมาเกิดเป็นใครในสมยัพระพุทธเจา้ แต่ในบาลีพระไตรปิฎกกล่าวถึงเพียงบางเร่ือง 
เพราะฉะนั้นสาระสาํคญัจึงอยูท่ี่คุณงามความดีและอยูท่ี่คติธรรมในนิทานนั้นๆ 

พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ (2542, น.197 - 213) ชาดกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบาํเพญ็บารมี
ของพระโพธิสตัว ์แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่างๆ ท่ีไดเ้กิดมาสร้างบารมีเอาไวเ้พื่อการตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจา้ เราเรียกว่าพระเจา้ 500 ชาติ ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกเล่มท่ี 27, 28 มีทั้งหมด 
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547 เร่ือง อาจมีเร่ืองท่ีซํ้ ากนับา้งแต่คาถาจะต่างกนั หรือบางเร่ืองยกมาเพียงคาถาเดียวจากเร่ืองท่ีมี
หลายๆ คาถา  

พระธรรมโกศาจารย ์(ชอบ อนุจารี) (2513, น.6) ชาดก ไดแ้ก่ระเบียบคาํท่ีทรงแสดงถึงบุ
รพจริยา คือความประพฤติท่ีเคยทรงทาํมาแต่ปางก่อน หรือทรงทาํมาแต่ชาติหนหลงั 

เปล้ือง ณ นคร (2516, น.164) ชาดก หมายถึง เร่ืองราวของพระพุทธเจา้ท่ีมีมาในชาติ
ก่อน เป็นช่ือคาํสอนหมวดหน่ึงในพระพทุธศาสนา 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น คาํว่า ชาดก จึงหมายถึงเร่ืองราวการบาํเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว ์แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่างๆ ท่ีไดเ้กิดมาสร้างบารมีเอาไวเ้พื่อการตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้ ท่ีพระพุทธองคท์รงยกนาํมาแสดงให้พระสาวกไดฟั้ง โดยปรารภเหตุการณ์ต่างๆ มีคุณ
งามความดีและหลกัธรรมในเร่ืองชาดกนั้นๆ 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (2550, น.614 – 619 พระไตรปิฎกฉบบัประชาชน) มหานิบาตชาดก 
แปลวา่ ชาดกท่ีชุมนุมเร่ืองใหญ่ หรือท่ีโบราณเรียกวา่ ทศชาติ ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 28 น้ีมีเพียง 22 
เร่ือง เพราะเป็นเร่ืองยาวๆ ทั้งนั้น โดย 12 เร่ืองแรกเป็นเร่ืองท่ีมีคาํฉนัท ์ส่วน 10 เร่ืองหลงั คือเร่ืองท่ี
เรียกว่า มหานิบาตชาดก หรือท่ีว่า ทศชาติ เป็นชาดกท่ีสาํคญั กล่าวถึงการบาํเพญ็บารมีใน 10 ชาติ
สุดทา้ยของพระโพธิสัตว ์ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระโคตมพุทธเจา้ หรือเจา้ชายสิทธตัถะ
แห่งศากยวงศ์ ชาดกทั้ง 10 เร่ือง เพื่อให้จาํง่าย มกันิยมท่องโดยใชพ้ยางคแ์รกของแต่ละชาติ คือ  
เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว 

1. เตมียช์าดก   บาํเพญ็เนกขมัมบารมี 
2. ชนกชาดก   บาํเพญ็วิริยบารมี 
3. สุวรรณสามชาดก  บาํเพญ็เมตตาบารมี 
4. เนมิราชชาดก  บาํเพญ็อธิษฐานบารมี 
5. มโหสถชาดก  บาํเพญ็ปัญญาบารมี 
6. ภูริทตัชาดก  บาํเพญ็ศีลบารมี 
7. จนัทชาดก   บาํเพญ็ขนัติบารมี 
8. นารทชาดก  บาํเพญ็อุเบกขาบารมี 
9. วิทูรชาดก   บาํเพญ็สจัจบารมี 
10. เวสสนัดรชาดก  บาํเพญ็ทานบารมี 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (2539, บทนาํ) เป็นชาดกท่ีกล่าวถึงอดีตชาติ
ของพระพุทธเจ้าท่ีทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ได้บาํเพ็ญบารมีก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจา้ เรียกว่า มหานิบาตชาดกหรือทศชาติ ประกอบดว้ยชาดกจาํนวน 10 เร่ือง คือ เตมีย์
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ชาดกทรงบาํเพญ็เนกขมัมบารมี มหาชนกชาดกทรงบาํเพญ็วิริยบารมี สุวรรณสามชาดกทรงบาํเพญ็
เมตตาบารมี เนมิราชชาดกทรงบาํเพญ็อธิษฐานบารมี มโหสถชาดกทรงบาํเพญ็ปัญญาบารมี ภูริทตัต
ชาดกทรงบาํเพญ็ศีลบารมี จนัทกมุารชาดกทรงบาํเพญ็ขนัติบารมี มหานารทกสัสปชาดกทรงบาํเพญ็
อุเบกขาบารมี วิธุรชาดกทรงบาํเพญ็สจัจะบารมี และพระเวสสนัดรชาดกทรงบาํเพญ็ทานบารมี 

พงศจ์นัทร์ ศรัทธา (2533, น.1-3) มหานิบาตชาดกหรือทศชาติชาดกเป็นคาํตรัสเล่าจาก
พระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ท่ีได้ทรงบาํเพ็ญบารมี 10 ประการ ความเก่ียวพนัของชาดกใน
พระพุทธศาสนายอ่มถือว่าเป็นเร่ืองพระพุทธเจา้ท่ีมีมาในชาติก่อนๆ และเป็นคาํตรัสจากพระโอษฐ์
เองซ่ึงไดโ้ปรดประทานใหเ้ป็นอุทาหรณ์แก่พระภิกษุสาวกทั้งหลาย ภายหลงัท่ีไดต้รัสรู้อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณแลว้ พระองคไ์ดท้รงถ่ายทอดการบาํเพญ็บารมี 10 ประการของพระองคใ์นแต่ละพระ
ชาติสู่มวลชนเกือบทั้ งโลกได้รับรู้ก็เพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้นโดยไม่ทรงคาํนึงถึงประโยชน์ของ
พระองคแ์มแ้ต่นอ้ย พระเจตน์จาํนงของพระองคซ่ึ์งมุ่งให้ผูศึ้กษาเจริญปัญญา เจริญบุญกุศลในทาง
พระพทุธศาสนาตามโอกาสอนัสมควรสืบตลอดไป  

แกว้ ชิดตะขบ (2549, น.75-76) มหานิบาตชาดกหรือท่ีเรียกว่า ทศชาติชาดก เป็นการ
บาํเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นสิบพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ มิใช่เป็นเร่ืองท่ีเล่าสืบๆ 
กนัมาจากปากต่อปาก หากเป็นพระพุทธดาํรัสจากพระโอษฐต์รัสเล่าแก่พุทธบริษทัโดยพระองคเ์อง
ซ่ึงถือวา่เป็นพระพทุธประวติัในอดีตชาติ ในการตรัสเล่าของพระพทุธองคน์ั้นทรงมุ่งแสดงหลกัธรรม 
คุณงามความดีและอยูท่ี่คติธรรมเป็นสาํคญั 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  มหานิบาตชาดก  หมายถึงเ ร่ืองอดีตชาติของ
พระพุทธเจา้ท่ีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตวบ์าํเพ็ญบารมีก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ เป็น
ชาดกในคมัภีร์ขุททกนิกายท่ีแต่งเป็นคาถา คือ คาํฉันท์นั้นมาแต่งขยายเน้ือความ ให้กวา้งขวาง
พิสดารออกไป โดยแต่งเป็นร้อยแก้วหุ้มคาถาเอาไว  ้ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในหมู่พุทธศาสนิกชน และ
แพร่หลายมาจนตราบถึงปัจจุบนั เรียกวา่ มหานิบาตชาดก หรือทศชาติชาดก มีชาดกจาํนวน 10 เร่ือง 
         2.3.2  ประเภทของชาดก 

ประเภทของชาดก มี 2 ประเภทคือ 
1. ชาดกนิบาต ชาดกในนิบาต หรือท่ีเรียกว่า นิบาตชาดก หมายถึง ชาดกจาํนวน 547 

เร่ืองที่มีอยูใ่นคมัภีร์ขุททกนิกายของพระสุตตนัตปิฎก ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีนิบาตชาดกแต่ง
เป็นคาถาคือคาํฉันท์ลว้นๆ โดยจะมีการแต่งขยายความเป็นร้อยแกว้ เป็นอรรถกถาชาดก เหตุท่ี
เรียกว่า นิบาตชาดก ก็เพราะว่า ชาดกในพระไตรปิฎกน้ีจะถูกจดัหมวดหมู่ตามจาํนวนคาถา มี
ทั้งหมด 22 หมวด หรือ 22 นิบาต นิบาตสุดทา้ยมีคาถามากกว่า 80 คาถา จึงเรียกว่า มหานิบาตชาดก 
คือ นิบาตท่ี 22 ประกอบดว้ยชาดก 10 เร่ือง ท่ีเรียกวา่ มหานิบาตชาดก หรือทศชาติชาดก 
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พระไตรปิฎกเล่มท่ี 27 สุตตนัตปิฎกท่ี 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 พระไตรปิฎกเล่มท่ี 

27 เป็นภาคแรกของชาดก ไดก้ล่าวถึงคาํสอนทางพระพุทธศาสนา อนัมีลกัษณะเป็นนิทานสุภาษิต 
แต่ในตวัพระไตรปิฎกไม่มีเล่าเร่ืองไว ้มีแต่คาํสุภาษิต รวมทั้งคาํโตต้อบในนิทาน เร่ืองละเอียดมีเล่า
ไวใ้นอรรถกถา คือหนงัสือท่ีแต่งข้ึนอธิบายพระไตรปิฎกอีกต่อหน่ึง 

2. ชาดกนอกนิบาต หมายถึง ชาดกท่ีไม่ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก เป็นชาดกท่ี
พระภิกษุชาวเชียงใหม่ได้รวบรวมเร่ืองราวมาจากนิทานพื้นบา้นไทยมาแต่งเป็นชาดก ข้ึนเม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2000 – 2200 ชาดกน้ีเรียกอีกช่ือว่า "ปัญญาสชาดก" แปลว่า ชาดก 50 เร่ือง และรวม
กบัเร่ืองในปัจฉิมภาคอีก 11 เร่ือง รวมเป็น 61 เร่ือง 

โครงสร้างชาดก 
ชาดกนั้นมีคมัภีร์หลกัอยู ่2 ส่วน คือคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ตามท่ีกล่าวแลว้ และคมัภีร์

อรรถกถา ขยายความเร่ืองน้ีอีก 10 เล่ม นอกนั้นอาจปรากฏในพระวินยัปิฏก แลพระสูตรส่วนอ่ืนๆ 
หรือมีปรากฏในคมัภีร์อรรถกถาธรรมบทบา้ง การอ่านชาดกในพระไตรปิฎกโดยตรง เราจะได้
ขมุทรัพยคื์อปัญญา เพราะเป็นการอ่านพระพุทธพจน์ท่ีท่านบนัทึกไวใ้นรูปของคาถาร้อยกรอง แต่
เราอาจจะไม่ทราบท่ีมาท่ีไป หรือความเป็นมาความเป็นไป แมไ้ดข้องดีแต่บางทีไม่รู้วิธีใช ้ก็อาจเกิด
ประโยชน์นอ้ย เหมือนคนไดย้ารักษาโรคขนานดีมา แต่ไม่มีฉลากกาํกบัวิธีใชม้าให้ ยอ่มไม่ค่อยโปร่ง
ใจเท่าไรท่ีจะบริโภค ส่วนในอรรถกถาชาดกนั้น มีโครงสร้าง 5 ส่วน คือ 

1.  ปัจจุบันนิทาน กล่าวถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในสมัยท่ีพระพุทธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยู ่
ประทบัอยู่ท่ีไหน ทรงปรารภใคร เราจะทราบเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสมยันั้นว่าใครทาํอะไร ท่ีไหน 
เร่ืองอะไร 

2.  อดีตนิทาน เป็นเร่ืองชาดกโดยตรง เร่ืองท่ีเคยเกิดมีมาในอดีต ทรงนาํมาเล่าในท่ี
ประชุมสงฆใ์ห้รับทราบ บางเร่ืองเป็นเร่ืองทางประวติัศาสตร์ของชนชาติต่างๆ ในชมพูทวีป บาง
เร่ืองเป็นนิทานทอ้งถ่ิน บางเร่ืองเป็นนิทานเทียบสุภาษิต เช่นคนพูดกบัสัตว ์สัตวพ์ูดกบัสัตว ์หรือ
เทวดาพดูกบัคน แต่ทั้งหมดนั้นมุ่งสอนใหค้นประกอบกรรมดี 

3.  คาถา เป็นพุทธพจน์ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มท่ีกล่าวแลว้ ท่านยกมาตั้งไว ้ซ่ึง
ภาษิตบางเร่ืองเป็นพุทธพจน์โดยตรง บางเร่ืองเป็นฤๅษีภาษิต บางเร่ืองเป็นเทวดาภาษิต แต่ก็ถือเป็น
พทุธพจน์เพราะเป็นคาํท่ีนาํมาตรัสเล่าใหม่ 

4.  เวยยากรณภาษิต เป็นการอธิบายธรรมท่ีปรากฏในคาถานั้นๆ เพื่อให้เขา้ใจง่าย เช่น
คาํวา่ หิริโอตตปัปะ ความละอายชัว่กลวับาป ท่านอธิบายวา่ ละอายชัว่คือละอายต่อการทาํทุจริตทาง
กาย วาจา ใจ มีเหตุเกิดจากเหตุภายใน คือนึกถึงตนเอง ชาติตระกูล ความรู้ความสามารถ ฐานะ 
การศึกษา เป็นตน้แลว้ไม่กลา้ทาํทุจริต ส่วนความกลวับาปมีเหตุเกิดจากภายนอกคือกลวัว่าตนเอง
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จะตอ้งติเตียนตนเอง กลวัสังคมติเตียน กลวัถูกจบักุมลงโทษ และกลวัว่าหลงัจากตายแลว้จะไปเกิด
ในทุคติ แลว้จะไม่กลา้ทาํความชัว่ (เทวธรรมชาดก ขทุทกนิกาย อรรถกถาชาดก เล่มท่ี 1 ขอ้ 6 หนา้ 
185  ฉบบัมหาจุฬาอฏัฐกถา 2535)  

5.  สโมธาน เป็นการสรุปชาดก ให้เห็นว่าผูท่ี้ปรากฏในชาดกนั้นๆ เม่ือก่อนไดเ้คยทาํ
กรรมท่ีไม่ดีมาแลว้อย่างน้ี แมช้าติน้ีก็ยงัทาํอยู่ ผลท่ีไดคื้อทาํให้ท่านผูน้ั้นไม่กลา้ทาํความผิดซํ้ าอีก 
หรือไม่กไ็ดบ้รรลุธรรมชั้นโสดาบนับุคคลข้ึนไป 
    เน้ือเร่ืองยอ่ 10 เร่ือง ในท่ีน่ีผูว้ิจยัเลือกมา 5 เร่ือง คือ 

1.  เตมียช์าดก 
     ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบาํเพญ็เนกขมัมบารมี คือการออกบวชหรือออกจากกาม เล่า
เร่ืองเตมียร์าชกุมาร เกรงการท่ีจะได้ครองราชสมบติั เพราะทรงสลดพระหฤทยัท่ีเห็นราชบุรุษ
ลงโทษโจรตามพระราชดาํรัสของพระราชา เช่น เฆ่ียนพนัคร้ังบา้ง เอาหอกแทงบา้ง เอาหลาวเสียบ
บา้ง จึงใชว้ิธีแสร้งทาํเป็นง่อยเปล้ีย หูหนวก เป็นใบไ้ม่พดูจากบัใคร แมจ้ะถูกทดลองต่างๆ กอ็ดกลั้น
ไว ้ไม่ยอมแสดงอาการพิรุธให้ปรากฏ ทั้งน้ีเพื่อจะเล่ียงการครองราชสมบติั พระราชาปรึกษาพวก
พราหมณ์ ก็ไดรั้บคาํแนะนาํให้นาํราชกุมารไปฝังเสียพระราชมารดาทรงคดัคา้นไม่สําเร็จ ก็ทูล
ขอให้พระราชกุมารครองราชยเ์พียง 7 วนั แต่พระราชกุมารก็ไม่ยอมพูด ต่อเม่ือ 7 วนัแลว้ สารถีนาํ
ราชกุมารข้ึนสู่รถเพ่ือจะฝังตามรับสั่งพระราชา ขณะท่ีขดุหลุมอยูพ่ระราชกุมารก็เสด็จลงจากรถ ตรัส
กบันายสารถี แจง้ความจริงให้ทราบว่า มีพระประสงคจ์ะออกบวชสารถีเล่ือมใสในคาํสอนขอออกบวช
ดว้ย จึงตรัสใหน้าํรถกลบัไปคืนก่อน สารถีนาํความไปเล่าถวายพระราชมารดา พระราชบิดาใหท้รงทราบ 

ทั้งสองพระองคพ์ร้อมดว้ยอาํมาตยร์าชบริพารจึงไดเ้สด็จออกไปหา เชิญให้พระราช
กุมารเสด็จกลบัไปครองราชสมบติั แต่พระราชกุมารกลบัถวายหลกัธรรมให้ยินดีในเนกขมัมะคือ 
การออกจากกาม พระชนกชนนีพร้อมดว้ยบริวารทรงเล่ือมใสในคาํสอน ก็เสด็จออกผนวชและบวช
ตาม และไดมี้พระราชาอ่ืนอีกเป็นอนัมากสดบัพระราชโอวาทขอออกผนวชตาม 

2.  มหาชนกชาดก 
ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบาํเพ็ญวิริยบารมี คือความพากเพียร ไวว้่า พระเจา้มหาชน

กกษตัริยแ์ห่งกรุงมิถิลา มีพระราชโอรสสองพระองค ์พระนามว่า อริฏฐชนก และ โปลชนก เม่ือ
สวรรคตแลว้ พระอริฏชนกไดค้รองราชสมบติัและทรงตั้งพระโปลชนกเป็นอุปราช อมาตยผ์ูใ้กลชิ้ด
ไดก้ราบทูลใส่ร้ายว่า พระอุปราชโปลชนกคิดไม่ซ่ือ พระอริฏฐชนกก็หลงเช่ือ สั่งจองจาํพระโปล
ชนก แต่พระโปลชนกตั้ งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได้ ภายหลงัได้รวบรวมพลมาทา้รบและ
เอาชนะไดใ้นท่ีสุด พระอริฏฐชนกส้ินพระชนมใ์นท่ีรบ พระเทวีท่ีกาํลงัทรงครรภจึ์งปลอมตวัหนี
ออกนอกเมือง ดว้ยความช่วยเหลือของทา้วสักกเทวราชจึงเสด็จหนีไปจนถึง เมืองกาลจมัปากะ ได้

DPU



    45 

 
พราหมณ์ผูห้น่ึงอุปการะไวใ้นฐานะน้องสาว ต่อมามีพระประสูติกาล ตั้งพระนามพระโอรสตาม
พระอยัยิกาว่า "มหาชนก" จวบจนกระทัง่มหาชนกเติบใหญ่ และได้ทราบความจริง ก็คิดจะไป
คา้ขายตั้ งตวั แลว้จะไปเอาราชสมบติัคืน จึงนําสมบติัก่ึงหน่ึงของพระมารดาไปขาย แลกเป็น
สินคา้ออกเรือไปยงัสุวรรณภูมิ ระหว่างทางในมหาสมุทร เรือตอ้งพายลุ่มลง ลูกเรือตายหมดยงัแต่
พระมหาชนกรอดผูเ้ดียว ทรงอดทนว่ายนํ้ าในมหาสมุทรดว้ยความเพียร 7 วนั 7 คืน จนไดพ้บนาง
มณีเมขลาในท่ีสุดนางมณีเมขลาไดอุ้ม้พระมหาชนกไปส่งยงัมิถิลานคร ฝ่ายมิถิลานครพระโปลชนก
ไดส้วรรคตเหลือเพียงพระราชธิดานาม "สีวลีเทวี" ก่อนสวรรคตทรงตั้งปริศนาเร่ืองขมุทรัพยท์ั้งสิบ
หกไวส้าํหรับผูจ้ะข้ึนครองราชยต่์อไป แต่ไม่มีผูใ้ดไขปริศนาได ้เหล่าอาํมาตยจึ์งไดป้ระชุมกนัแลว้
ปล่อยราชรถ ราชรถก็แล่นไปยงัท่ีมหาชนกบรรทมอยู ่เหล่าอาํมาตยจึ์งเชิญเสด็จข้ึนครองราชยแ์ละ
อภิเษกกบัสีวลีเทวี ทรงไขปริศนาต่างๆ ได ้และทรงครองราชสมบติัโดยธรรม ชาดกเร่ืองน้ีเป็นท่ีมา
แห่งภาษิตท่ีว่าเป็นชายควรเพียรร่ําไปอย่างเบ่ือหน่าย (ความเพียร) เสีย เราเห็นตวัเองเป็นไดอ้ย่างท่ี
ปรารถนาข้ึนจากนํ้ามาสู่บกได ้

3.  สุวรรณสามชาดก 
     ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบาํเพญ็เมตตาบารมี คือการแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตวท์ั้งปวง
เป็นสุขทัว่หนา้ มีเร่ืองเล่าว่าสุวรรณสามเล้ียงมารดาบิดาของตนซ่ึงเสียจกัษุในป่า และเน่ืองจากเป็น
ผูมี้เมตตาปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น หมู่เน้ือกเ็ดินตามแวดลอ้มไปในท่ีต่างๆ วนัหน่ึงถูกพระเจา้กรุงพาราณสี 
ช่ือปิลยกัษย์งิเอาดว้ยธนูดว้ยเขา้พระทยัผดิ ภายหลงัเม่ือทราบว่าสุวรรณสามเป็นผูเ้ล้ียงมารดาบิดา ก็
สลดพระทยั จึงไปจูงมารดาบิดาของสุวรรณสามมา มารดาบิดาของสุวรรณสามก็ตั้งสัจจกิริยา อา้ง
คุณความดีของสุวรรณสามขอใหพ้ิษของศรหมดไป สุวรรณสามก็ฟ้ืนคืนสติ และไดส้อนพระราชา 
แสดงคติธรรมว่า ผูใ้ดเล้ียงมารดาบิดาโดยธรรม แมเ้ทวดาก็ย่อมรักษาผูน้ั้น ย่อมมีคนสรรเสริญใน
โลกน้ี ละโลกน้ีไปแลว้ก็บนัเทิงในสวรรค ์ต่อจากนั้นเม่ือพระราชาให้สั่งสอนต่อไปอีก ก็สอนให้
ทรงปฏิบติัธรรมปฏิบติัชอบในบุคคลทั้งปวง 
 4.  มโหสถชาดก 
     ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบาํเพญ็ปัญญาบารมี คือความทัว่ถึงส่ิงท่ีควรรู้ มีเร่ืองเล่าว่าใน
อดีตกาลมีพระราชานามว่า พระเจา้วิเทหราช ซ่ึงปกครองกรุงมิถิลาทรงมีบณัฑิตคู่พระทยัอยู ่4 คน
คือ เสณกะ, ปุกกสุะ, กามินทะและเทวินทะ ในคืนหน่ึงพระเจา้วิเทหราชทรงพระสุบินประหลาดจึง
โปรดให้เสณกะ หัวหน้าบณัฑิตทาํนายพระสุบิน ก็ทรงทราบว่าจะมีบณัฑิตคนท่ี 5 ท่ีมีสติปัญญา
ล่วงเลยบณัฑิตทั้ง 4 ถือกาํเนิดในมิถิลา ขณะเดียวกนัในหมู่บา้นปาจีนยวมชัฌคาม พระโพธิสัตวไ์ด้
ทรงถือปฏิสนธิในครรภข์องนางสุมนา ภรรยาของสิริวฒักเศรษฐี เม่ือผา่นไป 10 เดือนนางสุมนาก็
ให้กาํเนิดบุตรชายท่ีไดถื้อแท่งยาออกมา ทนัทีท่ีคลอดเสร็จสิริวฒักเศรษฐีก็ไดน้าํแท่งยาไปฝนกบั
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หินบดยาแลว้นาํมาทาท่ีหน้าผาก ปรากฏว่าอาการปวดหัวของท่านเศรษฐีก็หายเป็นปลิดท้ิง ท่าน
เศรษฐีจึงตั้งช่ือบุตรชายวา่ มโหสถกมุาร แปลวา่ กมุารผูมี้ยาอนัมีอานุภาพมาก 

7 ปีผา่นไปพระเจา้วิเทหราชทรงรําลึกไดว้า่เม่ือ 7 ปีก่อนทรงพระสุบินว่าจะมีบณัฑิตคน
ท่ี 5 มาเกิดในยคุของพระองคจึ์งโปรดให้มหาอาํมาตยอ์อกไปสังเกตการณ์ในทิศทั้ง 4 ของมิถิลาซ่ึง
ในท่ีสุดกมี็มหาอาํมาตยท่์านหน่ึงมาถึงหมู่บา้นท่ีมโหสถกมุารอาศยัอยูก่็ไดย้นิกิตติศพัทแ์ละช่ือเสียง
ของมโหสถจึงกลบัไปทูลรายงานว่าพบบณัฑิตคนท่ี 5 แลว้พระเจา้วิเทหราชดีพระทยัหมายจะเรียก
มโหสถเขา้มาเป็นบณัฑิตในราชสาํนกั แต่ทรงถูกเสณกะบณัฑิตยบัย ั้งไวโ้ดยอา้งว่าตอ้งการพิสูจน์
ปัญญาของมโหสถกุมาร ในการพิสูจน์ปัญญาของมโหสถกุมารว่าเหมาะสมจะเป็นบณัฑิตคนท่ี 5 
หรือไม่นั้นมีปัญหาทดสอบเชาวน์ปัญญาของมโหสถกุมารถึง 19 ขอ้ แต่มโหสถกุมารก็สามารถ
วิสชันาปัญหาไดห้มด  

พระเจา้วิเทหราชจึงรับมโหสถเป็นพระราชโอรสบุญธรรม พร้อมทั้งสถาปนาให้เป็น
มหาบณัฑิต ซ่ึงช่ือเสียงของมโหสถบณัฑิตก็ไปเขา้พระกรรณของพระเจา้จุลนีพรหมทตัราชาแห่งกรุง
พาราณสีท่ีหมายจะตีกรุงมิถิลา แต่กถู็กมโหสถบณัฑิตยบัย ั้งไวไ้ดส้าํเร็จ จนพระเจา้จุลนีพรหมทตัตอ้ง
ขอร้องให้มโหสถมารับราชการท่ีราชสํานักของพระองคแ์ต่มโหสถบณัฑิตไดป้ฏิเสธไป แต่ไดใ้ห้
สญัญากบัพระเจา้จุลนีพรหมทตัวา่ถา้พระเจา้วิเทหราชสวรรคตเม่ือไหร่จะไปรับใชท้นัทีหลงัจากพระ
เจา้วิเทหราชสวรรคตมโหสถไดไ้ปรับใชพ้ระเจา้จุลนีพรหมทตัตามสัญญาตราบจนส้ินอายขุยั 

5.  ภูริทตัชาดก 
ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบาํเพ็ญบาํเพ็ญศีลบารมี คือการรักษาศีล มีเร่ืองเล่าว่าพระ

โพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพญานาคช่ือภูริทตั ไดต้ั้งความปรารถนาอยากไปเกิดในเทวโลก จึงไป
รักษาอุโบสถศีลอยูท่ี่จอมปลวกแห่งหน่ึงในถ่ินมนุษย ์แต่ถูกพราหมณ์หมองูผูรู้้มนตร์อาลมัพายนะ
จับตัวไปเท่ียวแสดงละครหาเงินตามสถานท่ีต่างๆ ต่อมานาคพี่น้องชาย 3 ตัวได้มาช่วยเหลือ
พญานาคภูริทตัใหร้อดพน้จากพราหมณ์หมองูไปได ้นาคพี่ชายมีความแคน้เคืองจึงคิดจะทาํลายชีวิต
พราหมณ์หมองูนั้น แต่ถูกนาคนอ้งชายซ่ึงกลวัตกนรกหา้มปรามไว ้เพราะพราหมณ์หมองูผูน้ี้เป็นผูรู้้
พระเวทและเป็นผูส้าธยายมนตร์ ใครๆ ไม่ควรทาํลาย พญานาคภูริทตัไดช้ี้แจงให้นาคนอ้งชายได้
ทราบว่า ความเขา้ใจเช่นนั้นเป็นความเขา้ใจผิด การปฏิบติัตามลทัธิของพราหมณ์เช่นน้ีเป็นการ
กระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง พญานาคภูริทตัไดมุ่้งมัน่รักษาอุโบสถศีลจนตลอดชีวิตแลว้จึงไปเกิดในเทวโลก
ตามความปรารถนาพร้อมดว้ยบริษทัอีกเป็นจาํนวนมาก 

สรุปไดว้่า มหานิบาตชาดก หมายถึง ชาดกท่ีมีเน้ือเร่ืองยาว มีจาํนวน 10 เร่ือง หรือท่ี
เรียกอีกอยา่งว่า ทศชาติชาดก เป็นเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจา้ท่ีพระองคท์รงยกข้ึนมาแสดง
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ปรารภเหตุการณ์เป็นพระชาติท่ีทรงบาํเพญ็บารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต และยงัทรงใช้
หลกัธรรม คุณงามความดีในแต่ละชาติมาสัง่สอนพระสาวกและประชาชนไดป้ระพฤติปฏิบติัตาม 

สาํหรับงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัเลือกทาํชุดกิจกรรม เพียง 5 เร่ือง เพราะ 1. มีเน้ือหาไม่ยาว
มาก กระชบั เขา้ใจง่าย  2. เน้ือหาเหมาะสาํหรับในการทาํชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 
2.4  การคดิวเิคราะห์ 
        2.4.1  ความหมายของการการคิดวิเคราะห์ 

การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติพุทธศกัราช 
2530 (2530, น. 492) คาํว่า คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง ส่วนคาํว่า วิเคราะห์หมายถึงว่า  
ดู สังเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเร่ืองราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วน
บกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของเร่ืองนั้ นๆ แลว้ เสนอแนะส่ิงท่ีดีท่ีท่ีเหมาะสมอย่างยุติธรรม  
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการคิดไวด้งัน้ี 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2539, น.41-44) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็น
ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนยอ่ยของเหตุการณ์เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ย
อะไร มีความสาํคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตูอะไรเป็นผล และท่ีเป็นอยา่งนั้นอาศยัหลกัการของอะไร  

ชาํนาญ เอ่ียมสาํอาง (2539, น.51) ใหค้วามหมายการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอยา่ง
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดท่ีเร่ิมตน้จากสถานการณ์ท่ีมี
ความยุง่อยาก และส้ินสุดลงดว้ยสถานการณ์ท่ีมีความชดัเจน 

วิไลวรรณ ปิยปกรณ์ (2540, น.25) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดเพื่อ
แกปั้ญหาชนิดหน่ึงโดยผูคิ้ดจะตอ้งใชก้ารพิจารณาตดัสินในเร่ืองราวต่างๆ วา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการประเมินหรือการจดัหมวดหมู่โดยอาศยัเกณฑท่ี์เคยยอมรับกนัมา
แต่ก่อนๆ แลว้สรุปหรือพิจารณาตดัสิน 

สมจิต สวธนไพบูลย ์(2541, น.94) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอยา่งรอบครอบโดยใชเ้หตุผล ประกอบการตดัสินใจ 

ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2542, น.14) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือการแสวงหา
ขอ้เท็จจริงดว้ยการระบุ จาํแนก แยกแยะ ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทั้งท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดดอ้ย ในสถานการณ์เป็นการจดัขอ้มูลให้เป็นระบบเพื่อ
ไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ 
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อรพรรณ พรสีมา (2543, น.24) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะการคิดระดบักลาง

ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อจากทกัษะการคิดพ้ืนฐาน มีการพฒันาแง่มุมของขอ้มูลโดยรอบดา้น
เพื่อหาเหตุผลและความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น.251, 1071) ใหค้วามหมายคาํว่า “คิด” หมายความว่า ทาํให้
ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบใหเ้ป็นรูปหรือเป็นเร่ืองข้ึนในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเน คาํนวณ 
มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่วนคาํว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือศึกษาให้
ถ่องแท ้ดังนั้นคาํว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียด
รอบคอบแยกเป็นส่วนๆ ในเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดดอ้ยของเร่ืองนั้นๆ และ
เสนอแนะส่ิงท่ีเหมาะสมอย่างมีความเป็นธรรมและเป็นไปได ้ดังนั้นการพฒันาคุณภาพการคิด
วิเคราะห์จึงสามารถกระทาํไดโ้ดยการฝึกทกัษะการคิดและให้นักเรียนมีโอกาสไดคิ้ดวิเคราะห์ 
สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายร่วมกันในกลุ่มอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยครูและ
นกัเรียนต่างยอมรับเหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเช่ือวา่ไม่มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546, น.24) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น
ความสามารถในการจาํแนก แจกแจงและแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

สุวิทย ์มูลคาํ (2547, น.9)ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการ
วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจาํแนก แยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วนๆ 
เพื่อคน้หาว่ามีองคป์ระกอบยอ่ยๆ อะไรบา้ง ทาํมาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอ้ย่างไรและมีความ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการ
จาํแนก แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หา สภาพความเป็น
จริงหรือส่ิงสาํคญัของส่ิงท่ีกาํหนดให ้

ชาตรี สาํราญ (2548, น.40-41) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ การคิดวิเคราะห์
คือ การรู้จกัพิจารณา คน้หาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใชเ้หตุผลเป็นหลกัในการหาความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง หล่อหลอมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบอยา่งสมเหตุสมผลก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, น.5) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์
ว่าเป็นการระบุเร่ืองหรือปัญหา จาํแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อจดักลุ่มอยา่งเป็นระบบ ระบุ
เหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้
เพียงพอในการตดัสินใจ แกปั้ญหา คิดสร้างสรรค ์
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Ennis. (1985, p.83) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินขอ้ความได้

ถูกตอ้ง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั 
Watsan and Glaser (1964, p.11) ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นส่ิงท่ีเกิดจาก

ส่วนประกอบของทศันคติ ความรู้และทกัษะ โดยทศันคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ ตอ้งการ
สืบคน้ปัญหาท่ีมีอยู ่ความรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้หตุผลในการประเมินสถานการณ์การสรุปความอยา่ง
เท่ียงตรงและการเขา้ใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทกัษะจะประยกุตร์วมอยูใ่นทศันคติและความรู้ 

สรุปไดว้า่การคิดวิเคราะห์หมายถึง การพิจารณาส่ิงต่างๆ ในส่วนยอ่ยๆ ซ่ึงประกอบดว้ย
การวิเคราะห์เน้ือหา ดา้นความสัมพนัธ์และดา้นหลกัการจดัการโครงสร้างของการส่ือความหมาย 
และสอดคลอ้งกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจาํแนก รวบรวมเป็น
หมวดหมู่ และจบัประเด็นต่างๆ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ดงันั้น การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทกัษะการ
คิดท่ีสามารถพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียนได ้และให้คงทนจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อให้นักเรียน
สามารถคิดไดด้ว้ยตวัเอง เกิดความสําเร็จในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งเป็นเร่ืองของการ
รู้จกัคิด ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันารูปแบบการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนคิด
เป็น เรียนรู้เป็น สามารถจาํแนก ให้เหตุผล จับประเด็นเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ตัดสินใจและ
แกปั้ญหาต่างๆ ไดจ้ากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นสงัคมยคุปัจจุบนั 
        2.4.2  ลกัษณะและองคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ 

ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์มีดงัน้ี 
เสง่ียม โตรัตน์ (2546, น.28) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์ 

ไวว้่า การคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 2 องคป์ระกอบ คือ ทกัษะในการจดัระบบ
ขอ้มูล ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และการใชท้กัษะเหล่านั้นอยา่งมีปัญญาเพ่ือการช้ีนาํพฤติกรรมดงันั้น 
การคิดวิเคราะห์จึงมีลกัษณะต่อไปน้ี 

1. การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็นเพียงการรู้หรือการจาํขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว เพราะการคิด
วิเคราะห์จะเป็นการแสวงหาขอ้มูลและการนาํขอ้มูลไปใช ้

2. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทกัษะเท่านั้น แต่การคิดวิเคราะห์จะตอ้งเก่ียวกบัการใช้
ทกัษะอยา่งต่อเน่ือง 

3. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การฝึกทกัษะอยา่งเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งมีทกัษะท่ีจะตอ้ง
คาํนึงถึงผลท่ียอมรับได ้

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546, น.15-16) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ไวว้่า การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์
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แตกต่างไปตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยทัว่ไปสามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ ได้
ดงัน้ี 

1. การสงัเกต จากการสงัเกตขอ้มูลมากๆ สามารถสร้างเป็นขอ้เทจ็จริงได ้
2. ขอ้เทจ็จริง จากกการรวบรวมขอ้เทจ็จริง และการเช่ือมโยงขอ้เทจ็จริงบางอยา่งท่ีขาด

หายไป สามารถทาํใหมี้การตีความได ้
3. การตีความ เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของการอา้งอิง จึงทาํให้เกิดการตั้งขอ้ตกลง

เบ้ืองตน้ 
4. การตั้งขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ทาํใหส้ามารถมีความคิดเห็น 
5. ความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดจะตอ้งมีหลกัและเหตุผลเพ่ือพฒันาขอ้วิเคราะห์ 
นอกจากนั้น เป็นกระบวนการท่ีอาศยัองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ทุกอยา่งร่วมกนั โดยทัว่ไป

นักเรียนจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและขอ้เท็จจริง หากนักเรียนเขา้ใจถึงความ
แตกต่างกจ็ะทาํใหน้กัเรียนเร่ิมพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได ้

สุวิทย ์มูลคาํ (2548, น.23-24) ไดจ้าํแนกลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ ไวเ้ป็น 3 ดา้น คือ 
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะคน้หาส่วนประกอบท่ี

สําคญัของส่ิงหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรือเหตุการณ์ต่างๆ 
ตวัอยา่งคาํถาม เช่น อะไรเป็นสาเหตุสาํคญัของการระบาดไขห้วดันกในประเทศไทย 

2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนสาํคญั
ต่างๆ โดยระบุความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่าง
ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งคาํถาม เช่น การพฒันาประเทศกบัการศึกษามี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนสาํคญัใน
เร่ืองนั้นๆ ว่าสัมพนัธ์กนัอยู่โดยอาศยัหลกัการใด ตวัอย่างคาํถาม เช่น หลกัการสําคญัของศาสนา
พทุธ ไดแ้ก่อะไร 

จะเห็นไดว้่าการวิเคราะห์นั้นจะตอ้งกาํหนดส่ิงท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ กาํหนดจุดประสงคท่ี์
ตอ้งการจะวิเคราะห์ แลว้จึงวิเคราะห์อย่างมีหลกัเกณฑ์ โดยใช้วิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิค
วิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมประเด็นสาํคญัหาคาํตอบให้กบัคาํถาม โดยมีลกัษณะของการคิด
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ วิเคราะห์ความสาํคญัและวิเคราะห์หลกัการของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ 

1. การคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงขอ้มูล ตรวจสอบแนวคิดสาํคญัและ
ความเป็นเหตุเป็นผล แลว้นาํมาหาความสมัพนัธ์และขอ้ขดัแยง้ในแต่ละสถานการณ์ได ้
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2. การคิดวิเคราะห์ความสําคญั ไดแ้ก่ การจาํแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่าง

ขอ้เทจ็จริงและสมมติฐานแลว้นาํมาสรุปความได ้
3. การคิดวิเคราะห์หลกัการ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้าง เทคนิค วิธีการและ

การเช่ือมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จริงและทศันคติของ
ผูเ้ขียนได ้

ไพรินทร์ เหมบุตร (2549, น.1) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 4 ประการ 
คือ 

1. การมีความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เพื่อแปลความส่ิงนั้น ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยม 

2. การตีความ ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 
3. การช่างสังเกต ช่างถาม ขอบเขตของคาํถาม ยดึหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร 

(What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) อยา่งไร (How) เพราะเหตุใด (Why) 
4. ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ใชค้าํถามคน้หาคาํตอบ หาสาเหตุ หาการเช่ือมโยง ส่งผล

กระทบ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางแกปั้ญหา คาดการณ์ขา้งหนา้ในอนาคต 
องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, น.52) กล่าวว่า องคป์ระกอบของ

การคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 
1. การตีความ ความเขา้ใจ และใหเ้หตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์เพื่อแปลความของส่ิง

นั้นข้ึนกบัความรู้ประสบการณ์และค่านิยม 
2. การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคาํถาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงวิเคราะห์จะ

ยดึหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) ทาํไม (Why) อยา่งไร 
(How) 

4. การหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล (คาํถาม) คน้หาคาํตอบไดว้่า อะไรเป็นสาเหตุใหเ้ร่ือง
นั้นเช่ือมกบัส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร เร่ืองน้ีใครเก่ียวขอ้ง เม่ือเกิดเร่ืองน้ีส่งผลกระทบอยา่งไรมีองคป์ระกอบ
ใดบา้งท่ีนาํไปสู่ส่ิงนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทาํให้เกิดส่ิงน้ีอยา่งไร มีแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร
บา้ง ถา้ทาํเช่นน้ีจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ลาํดบัเหตุการณ์น้ีดูว่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรเขาทาํส่ิงน้ีได้
อยา่งไร ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีใช้ปัญญา หรือใช้ความคิดนําพฤติกรรม ผูท่ี้คิด
วิเคราะห์เป็น จึงสามารถใชปั้ญญานาํชีวิตไดใ้นทุกๆ สถานการณ์ เป็นบุคคลท่ีไม่โลภไม่เห็นแก่ตวั
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ไม่ยึดเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลาง มีเหตุผล ไม่มีอคติ มีความยุติธรรม และพร้อมท่ีจะสร้างสันติสุขใน
ทุกโอกาส การคิดวิเคราะห์จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีสําคญัสองเร่ือง คือ เร่ืองความสามารถใน
การให้เหตุผลอย่างถูกตอ้งกับเทคนิคการตั้งคาํถามเพ่ือใช้ในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงทั้งสองเร่ืองมี
ความสาํคญัต่อการคิดวิเคราะห์เป็นอยา่งยิง่  

วนิช สุธารัตน์.(2547, น.125-128) ความสามารถในการให้เหตุผลอยา่งถูกตอ้ง การท่ีจดั
ให้เร่ืองของการให้เหตุผลอยา่งถูกตอ้งว่ามีความสาํคญัก็เน่ืองจากในเร่ืองของการคิดการใชปั้ญญา
ทั้งหลายนั้น เร่ืองของเหตุผลจะตอ้งมีความสาํคญั ถา้เหตุผลท่ีใหใ้นเบ้ืองแรกไม่ถูกตอ้ง หรือมีความ
คลุมเครือไม่ชดัเจนแลว้ กระบวนการคิดก็จะมีความไม่ชดัเจนตามไปดว้ยการเช่ือมโยงสาระต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนัยอ่มไม่สามารถกระทาํได ้และมีผลสืบเน่ืองต่อไปคือ ทาํให้การสรุปประเด็นท่ีตอ้งการ
ทั้งหลายขาดความชดัเจน หรืออาจผดิพลาดตามไปดว้ย ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งถูกตอ้ง
ประกอบดว้ย (Center for Critical Thinking. 1996, p.8-9) 

1. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใหเ้หตุผล วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการให้
เหตุผลตอ้งมีความชดัเจนโดยปกติการให้เหตุผลในเร่ืองต่างๆบุคคลจะตอ้งให้เหตุผลท่ีสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของเร่ืองนั้น เช่น ในการเขียนเรียงความ งานวิจยั การอภิปราย ฯลฯ
ถา้วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน การให้เหตุผลก็จะเป็นเร่ืองง่าย แต่ถา้ไม่
ชดัเจน หรือมีความสลบัซับซ้อน จะตอ้งทาํให้ชดัเจนการให้เหตุผลก็จะเป็นเร่ืองง่าย หรืออาจจะ
ตอ้งแบ่งแยกออกเป็นขอ้ย่อยๆเพื่อลดความสลบัซบัซอ้นลง และนอกจากน้ีเป็นเป้าหมายจะตอ้งมี
ความสาํคญัและมองเห็นวา่สามารถจะทาํใหส้าํเร็จไดจ้ริงๆ 

2.  ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงท่ีนาํมาอา้ง เม่ือมีการใหเ้หตุผล ตอ้งมีความคิดเห็น
หรือกรอของความจริงท่ีนาํมาสนบัสนุน ถา้ส่ิงท่ีนาํมาอา้งมีขอ้บกพร่อง การใหเ้หตุผลก็จะผดิพลาด
หรือบกพร่องตามไปดว้ย ความคิดเห็นท่ีแคบเฉพาะตวั ซ่ึงอาจเกิดจากอคติหรือการเทียบเคียงท่ีผิด 
ทาํใหก้ารใหเ้หตุผลทาํไดใ้นขอบเขตอนัจาํกดั เท่ียงตรง และมีเสถียรภาพ 

3.  ความถูกตอ้งของส่ิงท่ีอา้งอิง การอา้งอิงขอ้มูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือส่ิงต่างๆ มี
หลกัการอยูว่่า ส่ิงท่ีนาํมาอา้งจะตอ้งมีความชดัเจน มีความสอดคลอ้ง และมีความถูกตอ้งแน่นอนถา้
ส่ิงท่ีนาํมาอา้งผดิพลาดการสรุปผลหรือการสร้างกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองยอ่มผดิพลาดดว้ย 
ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัก็คือ ตอ้งเขา้ใจขอ้จาํกดัของขอ้มูลต่างๆ ลองหาขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะตรงกนั
ขา้ม หรือขดัแยง้กบัขอ้มูลท่ีเรามีอยู่บา้งว่ามีหรือไม่และก็ตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีใชอ้า้งนั้นมีความ
สมบูรณ์เพียงพอด้วยขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีความถูกต้อง มีการบิดเบือนหรือการนําเสนอเพียง
บางส่วนและปิดบงัหรือมีเจตนาปล่อยปละละเลยในบางส่วน ทาํให้การนาํไปอา้งอิงหรือเผยแพร่
ขาดความสมบูรณ์ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลองคก์ารหรือ
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สังคมไดด้งันั้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารก่อนท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
อา้งอิงทุกๆ เร่ืองจึงเป็นเร่ืองท่ีควรจะกระทาํดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ 

4. การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด การใหเ้หตุผลจะตอ้งอาศยัการสร้างความคิด
หรือความคิดรวบยอด ซ่ึงมีตวัประกอบท่ีสาํคญัคือทฤษฎี กฎ หลกัการ อนัเป็นตวัประกอบสาํคญั
ของการสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดถา้หากเขา้ใจผิดพลาดในเร่ืองของทฤษฎี กฎ หรือ
หลกัการต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด การใหเ้หตุผลก็
จะไม่ถูกตอ้งดว้ย ดงันั้นเม่ือสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดข้ึนมาไดแ้ลว้ จะตอ้งแสดงหรืออธิบาย 
เพื่อบ่งบอกออกมาให้ชดัเจน ลกัษณะของความคิดรวบยอดท่ีดีจะตอ้งมีความกระจ่างมีความเช่ือมโยง
สมัพนัธ์มีความลึกซ้ึง และมีความเป็นกลางไม่โนม้เอียงไปทางใดทางหน่ึง 

5.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุผลกบัสมมติฐาน การใหเ้หตุผลข้ึนอยูก่บัสมมติฐานเม่ือใด
มีการกาํหนดสมมติฐานข้ึนมาในกระบวนการแกปั้ญหา ตอ้งแน่ใจว่าสมมุติฐานนั้น กาํหนดข้ึนจาก
ส่ิงท่ีเป็นความจริงและจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู ่ความบกพร่องในการให้เหตุผลสามารถเกิดข้ึนได้
เม่ือบุคคลไปติดยึดในสมติฐานท่ีตั้งข้ึน จนทาํให้ความคิดเห็นโนม้เอียงหรือผิดไปจากสภาพท่ีควร
จะเป็น สมมติฐานท่ีดีจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถตดัสินใจ และมีเสถียรภาพเช่นเดียวกนั 

6.  การลงความเห็น การให้เหตุผลในทุกๆ เร่ือง จะตอ้งแสดงถึงความเขา้ใจดว้ยการ
สรุปและให้ความหมายของขอ้มูล ลกัษณะการให้เหตุผลนั้นโดยธรรมชาติจะเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีเช่ือมโยงกนัอยูร่ะหว่างเหตุกบัผล เช่นเพราะว่าส่ิงน้ีเกิดส่ิงนั้นจึงเกิดข้ึน หรือเพราะว่าส่ิง
น้ีเป็นอย่างน้ีส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงน้ีจึงเป็นอย่างนั้น ถา้ความเขา้ใจในขอ้มูลเบ้ืองตน้ผิดพลาดการให้
เหตุผลยอ่มผดิพลาดดว้ย ทางออกท่ีดีกคื็อ การลงความเห็นจะทาํไดก้็ต่อเม่ือมีหลกัฐานบ่งบอกอยา่ง
ชดัเจน จะตอ้งตรวจสอบความเห็นนั้นสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ไหนและมี
อะไรเป็นตวัช้ีนาํอยูอี่กบา้ง ซ่ึงอาจทาํใหก้ารลงความเห็นผดิพลาด 

7.  การนาํไปใช ้เม่ือมีขอ้สรุปแลว้จะตอ้งมีการนาํไปใชห้รือมีผลสืบเน่ือง จะตอ้งมีความ
คิดเห็นประกอบว่าขอ้สรุปท่ีเกิดข้ึนนั้น สามารถนําไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ควรจะนําไปใช้
ลกัษณะใดจึงจะถูกตอ้ง ลกัษณะใดไม่ถูกตอ้ง โดยพยายามคิดถึงทุกส่ิงท่ีอาจเป็นผลต่อเน่ืองท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดด้งันั้นจะเห็นไดว้่า การคิดวิเคราะห์ท่ีดีหรือมีมาตรฐาน ในอนัดบัแรกจะตอ้งรู้จกั
การให้เหตุผลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอย่าง ตามท่ีไดแ้สดงรายละเอียดมาแลว้ 
เร่ืองท่ีสําคญัและเป็นหัวใจของการคิดวิเคราะห์อีกเร่ืองหน่ึงก็คือ เทคนิคการตั้งคาํถาม เพื่อการ
วิเคราะห์เป็นการบอกให้ทราบว่า นกัคิดวิเคราะห์จะตอ้งใชค้าํถามอยา่งไร เพื่อเป็นการนาํความคิด
ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
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เทคนิคการตั้ งค ําถามเพื่อการคิดวิ เคราะห์  เ ป็นเ ร่ืองท่ี มีความสําคัญพอๆ  กับ

ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งถูกตอ้ง การตั้งคาํถามท่ีดีจะช่วยส่งเสริมใหก้ารใชเ้หตุผลเป็นไป
ดว้ยความสะดวก มีระบบและช่วยแกปั้ญหาได ้นกัคิดวิเคราะห์ตอ้งมีความสามารถในการตั้งคาํถาม
หลายๆ แบบ คาํถามท่ีตอ้งการคาํตอบกวา้ง ๆ ตอ้งการหลายๆ คาํตอบ คาํถามตอ้งการคาํตอบเดียว
แต่มีความลึกซ้ึง ลกัษณะคาํถามท่ีจะช่วยใหคิ้ดหาเหตุผลในระดบัลึกหรือมีเหตุผลจากการใชปั้ญญา
ของการคิดวิเคราะห์นั้นจะตอ้งมีคุณสมบติั 8 ประการ วนิช สุธารัตน์ (2547, น.128-130) ดงัต่อไปน้ี 

1.  ความชดัเจน (Clarity) ความชดัเจนของปัญหาเป็นจุดเร่ิมตน้สาํคญัของการคิด เช่น 
ตวัอยา่งของปัญหาท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อตรวจสอบความชดัเจน เช่น ยงัมีเร่ืองอะไรอีกในส่วนน้ีท่ีเรายงัไม่
รู้สามารถยกตวัอยา่งมาอา้งอิงไดห้รือไม่ สามารถอธิบายขยายความส่วนนั้นใหม้ากข้ึนไดห้รือไม่ 

2.  ความเท่ียงตรง (Accuracy) เป็นคาํถามท่ีบอกว่าทุกคนสามารถตรวจสอบไดถู้กตอ้ง
ตรงกันหรือไม่ เช่น จริงหรือ เป็นไปได้หรือ ทาํไมถึงเป็นไปได้ สามารถตรวจสอบได้หรือไม่
ตรวจสอบอยา่งไร เราจะหาขอ้มูลหลกัฐานไดอ้ยา่งไร ถา้ตรงนั้นเป็นเร่ืองจริงเราจะทดสอบมนัได้
อยา่งไร 

3. ความกระชบั ความพอดี (Precision) เป็นความกะทดัรัด ความเหมาะสม ความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล เช่น จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองน้ีอีกหรือไม่ ทาํให้ดูดีกว่าน้ีไดอี้กหรือไม่ 
ทาํใหก้ระชบักวา่น้ีไดอี้กหรือไม่ 

4.  ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง (Relevance) เป็นการตั้งคาํถามเพ่ือคิดเช่ือมโยงหา
ความสัมพนัธ์ เช่น ส่ิงนั้นเก่ียวขอ้งกับปัญหาอย่างไร มนัเกิดส่ิงต่างๆ ข้ึนตรงนั้นได้อย่าง ผลท่ี
เกิดข้ึนตรงนั้น มนัมีท่ีมาอยา่งไร ตรงส่วนนั้นช่วยใหเ้ราเขา้ใจอะไรไดบ้า้ง 

5.  ความลึก (Depth ) หมายถึงความหมายในระดบัท่ีลึกความคิดลึกซ้ึง การตั้งคาํถามท่ี
สามารถเช่ือมโยงไปยงัการคิดหาคาํตอบท่ีลึกซ้ึง ถือว่าคาํถามนั้นมีคุณค่ายิง่ เช่น ตวัประกอบอะไรบา้ง
ท่ีทาํใหต้รงน้ีเป็นปัญหาสาํคญั อะไรท่ีทาํใหปั้ญหาเร่ืองน้ีมนัซบัซอ้น ส่ิงใดบา้งท่ีเป็นความลาํบากหรือ
ความยุง่ยากท่ีเราจะตอ้งพบ 

6.  ความกวา้งของการมอง (Breadth ) เป็นการทดลองเปล่ียนมุมมอง โดยให้ผูอ่ื้นช่วย เช่น 
จาํเป็นจะตอ้งมองส่ิงน้ีจากดา้นอ่ืน คนอ่ืน ดว้ยหรือไม่ มองปัญหาน้ีโดยใชว้ิถีทางอ่ืน  ๆบา้งหรือไม่ ควรจะให้
ความสาํคญัของความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนหรือไม่ ยงัมีขอ้มูลอะไรในเร่ืองน้ีอีกหรือไม่ท่ีไม่นาํมากล่าวถึง 

7.  หลกัตรรกวิทยา (Logic ) มองในดา้นของความคิดเห็นและการใชเ้หตุผล เช่น ทุก
เร่ืองท่ีเรารู้ เราเขา้ใจตรงกนัหมดหรือไม่ ส่ิงท่ีพดูมีหลกัฐานอา้งอิงหรือไม่ ส่ิงท่ีสรุปนั้นเป็นเหตุผล
ท่ีสมบูรณ์หรือไม่ ส่ิงท่ีกล่าวอา้งมีขอบข่ายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรือไม่ 
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8.  ความสาํคญั (Significance ) ซ่ึงหมายถึง การตั้งคาํถามเพ่ือตรวจสอบว่าส่ิงเหล่านั้นมี

ความสาํคญัอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากในบางคร้ังพบว่า ความสาํคญัเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการจะ
ให้เป็นมากกว่าเป็นความสาํคญัจริงๆ เช่น ส่วนไหนของความจริงท่ีสาํคญัท่ีสุด ยงัมีเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสาํคญัอยูอี่กหรือไม่ น่ีคือปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดในเร่ืองน้ีใช่หรือไม่ ตรงน้ีเป็นจุดสาํคญัท่ีควรให้
ความสนใจหรือเปล่า 

สรุปได้ว่า เทคนิคการตั้งคาํถามการคิดวิเคราะห์ ตอ้งอาศยัความสามารถในการให้
เหตุผลและความสามารถในการตั้งคาํถาม เร่ืองของเทคนิคการตั้งคาํถามเพื่อการวิเคราะห์ หรือมีเหตุผล
โดยใชปั้ญญาของการคิดวิเคราะห์จึงจะตอ้งมีคุณสมบติั 8 ประการ คือ ความชดัเจน ความเท่ียงตรง ความ
พอดี ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง ความลึก ความกวา้งของมุมมอง หลกัตรรกวิทยา ความสาํคญัจะสมบูรณ์ได ้
2.4.3  กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นการแสดงให้เห็นจุดเร่ิมตน้ ส่ิงท่ีสืบเน่ืองหรือเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กันในระบบการคิด และจุดส้ินสุดของการคิด โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์มีความ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบเร่ืองความสามารถในการให้เหตุผลอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเทคนิคการตั้ง
คาํถามจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในทุกๆ ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ระบุหรือทาํความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหา ผูท่ี้จะทาํการคิดวิเคราะห์จะตอ้งทาํ
ความเขา้ใจปัญหาอย่างกระจ่างแจง้ ดว้ยการตั้งคาํถามหลายๆ คาํถาม เพื่อให้เขา้ใจปัญหาต่างๆ ท่ี
กาํลงัเผชิญอยูน่ั้นอยา่งดีท่ีสุด ตวัอยา่งคาํถาม เช่น ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดของบา้นเมืองใช่
หรือไม่ (ความสาํคญั) ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ากนัอีกหรือไม่ (ความสาํคญั) ทราบ
ไดอ้ยา่งไรวา่เร่ืองน้ีเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุด (ความชดัเจน) 

ขั้นท่ี 2 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ในขั้นน้ีผูท่ี้จะทาํการคิดวิเคราะห์ จะตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากขอ้มูลการประชุม จากขอ้เขียน 
บนัทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจยั และอ่ืนๆ การเก็บขอ้มูลจากหลายๆ แหล่ง
และดว้ยวิธีการหลายๆ วิธีจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ ชดัเจน และมีความเท่ียงตรงคาํถามท่ีจะตอ้ง
ตั้งในตอนน้ี ไดแ้ก่ 

เราจะหาขอ้มูลใหค้รบถว้นโดยวิธีใดไดอี้กบา้งและหาอยา่งไร (เท่ียงตรง) 
ขอ้มูลน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองใดอีกบา้ง (ความกระชบัพอดี) 
ขั้นท่ี 3 พิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล หมายถึงผูท่ี้คิดวิเคราะห์พิจารณาความ

ถูกตอ้งเท่ียงตรงของส่ิงท่ีนาํมาอา้ง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใช ้คาํถามท่ี
ควรจะนาํมาใชใ้นตอนน้ีไดแ้ก่ 
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ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพยีงไร (ความเท่ียงตรง) 
เราจะหาหลกัฐานไดอ้ยา่งไรถา้ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นเร่ืองจริง (ความเท่ียงตรง) 
ยงัมีเร่ืองอะไรอีกในส่วนน้ีท่ียงัไม่รู้ (ความชดัเจน) 
ยงัมีขอ้มูลอะไรในเร่ืองน้ีอีกท่ียงัไม่นาํมากล่าวถึง (ความกวา้งของการมอง) 
ขั้นท่ี 4 การจดัขอ้มูลเขา้เป็นระบบ เป็นขั้นท่ีผูคิ้ดจะตอ้งสร้างความคิด ความคิดรวบยอด 

หรือสร้างหลกัการข้ึนให้ไดด้้วยการเร่ิมตน้จากการระบุลกัษณะของขอ้มูล แยกแยะขอ้เท็จจริง 
ขอ้คิดเห็น จัดลาํดับความสําคัญของขอ้มูล พิจารณาขีดจาํกัดหรือขอบเขตของปัญหารวมทั้ ง
ขอ้ตกลงพื้นฐาน การสงัเคราะห์ขอ้มูลเขา้เป็นระบบและกาํหนดขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้คาํถามท่ีควร
นาํมาใชใ้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

ขอ้มูลส่วนน้ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองน้ีอีกหรือไม่ จากใครท่ีใด (ความกวา้งของการมอง) 
อะไรบา้งท่ีทาํใหก้ารจดัขอ้มูลในเร่ืองน้ีเกิดความลาํบาก (ความลึก) 
จะตรวจสอบไดอ้ยา่งไรวา่การจดัขอ้มูลมีความถูกตอ้ง (ความเท่ียงตรง) 
สามารถจดัขอ้มูลโดยวิธีอ่ืนไดอี้กหรือไม่ (ความกวา้งของการมอง) 
ขั้นท่ี 5 ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นท่ีนกัคิดวิเคราะห์จะตอ้งนาํขอ้มูลท่ีจดัระบบระเบียบแลว้

มาตั้งเป็นสมมติฐานเพ่ือกาํหนดขอบเขตและการหาขอ้สรุปของขอ้คาํถาม หรือปัญหาท่ีกาํหนดไว้
ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความคิดเช่ือมโยงสมัพนัธ์ในเชิงของเหตุผลอยา่งถูกตอ้ง สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจะตอ้งมี
ความชดัเจนและมาจากขอ้มูลท่ีถูกตอ้งปราศจากอคติหรือความลาํเอียงของผูท่ี้เก่ียวขอ้งคาํถามท่ี
ควรนาํมาใชใ้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

ถา้สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนถูกตอ้ง เราจะมีวิธีตรวจสอบไดอ้ยา่งไร (ความเท่ียงตรง) 
สามารถทาํใหก้ระชบักวา่น้ีไดอี้กหรือไม่ (ความกระชบั ความพอดี) 
รายละเอียดแต่ละส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
ขั้นท่ี 6 การสรุป เป็นขั้นตอนของการลงความเห็น หรือการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหว่าง

เหตุผลกบัผลอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผูคิ้ดวิเคราะห์จะตอ้งเลือกพิจารณาเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมตามสภาพ
ของขอ้มูลท่ีปรากฏ โดยใช้เหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึง
ความเป็นไปไดต้ามสภาพท่ีเป็นจริงประกอบกนั คาํถามท่ีควรนาํมาถามไดแ้ก่ 

เราสามารถจะตรวจสอบไดห้รือไม่ ตรวจสอบอยา่งไร (ความเท่ียงตรง) 
ผลท่ีเกิดข้ึนมนัมีท่ีมาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
ขอ้สรุปน้ีทาํใหเ้ราเขา้ใจอะไรไดบ้า้ง (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
ส่ิงท่ีสรุปนั้นเป็นเหตุผลท่ีสมบูรณ์หรือไม่ (หลกัตรรกวทิยา) 
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ขั้นท่ี 7 การประเมินขอ้สรุป เป็นขั้นสุดทา้ยของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินความ

สมเหตุสมผลของการสรุป และพิจารณาผลสืบเน่ืองท่ีจะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์จริง หรือการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆ คาํถามท่ีควรนาํมาถามไดแ้ก่ 

ส่วนไหนของขอ้สรุปท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด (ความสาํคญั) 
ยงัมีขอ้สรุปเร่ืองใดอีกท่ีควรนาํมากล่าวถึง (ความกวา้งของการมอง) 
ถา้นาํเร่ืองน้ีไปปฏิบติัจะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบา้ง (ความกวา้งของการมอง) 
อะไรจะทาํใหปั้ญหามีความซบัซอ้นยิง่ข้ึน (ความลึก) 
สรุปไดว้า่กระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสาํคญัอยา่งมากในการใชแ้กปั้ญหาต่างๆ ของ

มนุษย ์การใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์สัมพนัธ์กนัอยา่งมีเหตุผล มีความเช่ือถือและถูกตอ้ง จะช่วย
ทาํให้มองเห็นปัญหา ทาํความเขา้ใจปัญหา รู้จักปัญหาอย่างแท้จริง และจะสามารถแก้ปัญหา
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนได ้
2.4.4  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น.1071) กล่าวไวว้่าทกัษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความ
ชาํนาญในการคิดใคร่ครวญอยา่งละเอียดรอบคอบในเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วน
บกพร่อง หรือจุดเด่นจุดดอ้ยของเร่ืองนั้นๆ แลว้ เสนอแนะส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีเหมาะสมนั้นอยา่งยติุธรรม 

สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, น.5) ไดใ้ห้ความหมายทกัษะการคิด
วิเคราะห์ คือ การระบุเร่ืองหรือปัญหา การจาํแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบขอ้มูลอ่ืนๆ และ
ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งชาํนาญหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหแ้ละแม่นยาํเพียงพอแก่การตดัสินใจ 

อาจสรุปได้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง
แกปั้ญหาท่ีแม่นยาํมีความละเอียดในการจาํแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆ 
อยา่งชาํนาญ โดยการหาหลกัฐานท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงหรือขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาสนบัสนุนหรือ
ยนืยนัเพื่อพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจเช่ือหรือสรุป 

การจดัการเรียนเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพฒันากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีผูศึ้กษาวิธีและ
เทคนิคการสอนพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้เน่ืองจากวิธีการคิดวิเคราะห์มีการปฏิบติัตาม
หลกัการเป็นขั้นตอนอยา่งมีระบบและมีความสาํคญัอยา่งยิง่อีกทั้งทกัษะการคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะ
ของการนาํไปปรับแกปั้ญหาต่างๆ ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์มีนักวิชาการท่ีศึกษา
ขอ้มูลจากอดีตจนถึงปัจจุบนัไดอ้ธิบายไวห้ลายประเดน็ดงัน้ี 
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อาร์ม โพธ์ิพฒัน์ (2550, น.16) ไดก้ล่าววา่ วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนไดเ้พราะเป็น

เร่ืองความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ Bloom ว่าดว้ย
การอธิบายขั้นตอนและการเร่ิมจากความรู้ความเขา้ใจ การนาํไปใชซ่ึ้งเป็นจุดมุ่งหมายของการสอน
ใหเ้กิดพุทธิพิสัยระดบัตํ่า ส่วนท่ีอยูใ่นระดบัสูงคือ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินผล
ในส่วนของการวิเคราะห์ยงัไดแ้ยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้คือความสามารถท่ีจะนาํความคิดต่างๆ 
มารวมกนัเพื่อนเกิดมโนทศัน์ใหม่ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ 

สุมน อมรวิวฒัน์ (2541, น.130) ไดก้ล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพฒันาทกัษะคิด
วิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นถึงกระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาการคิด
วิพากษว์ิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบยอ้นทวนการคิดจาํแนก
แยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสมัพนัธ์และการคิดจดัอนัดบั  

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544, น.16) กล่าวถึง การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะทางปัญญา
ประกอบดว้ย 4 ทกัษะยอ่ยซ่ึงแต่ละระดบัเป็นพื้นฐานของกนัและกนัตามลาํดบัซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
การเรียนรู้ท่ีเป็นการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนองและความต่อเน่ืองของการเรียนรู้ต่างๆ เป็น
ลูกโซ่ซ่ึงทกัษะยอ่ยแต่ละระดบั ไดแ้ก่ 

1. การจาํแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบติัทางกายภาพ
ของวตัถุต่างๆ ท่ีรับรู้เขา้มาวา่เหมือนหรือไม่เหมือนกนั 

2. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจดักลุ่มวตัถุหรือส่ิงต่างๆ 
โดยระบุคุณสมบติัร่วมกนัของวตัถุส่ิงนั้นๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีทาํใหก้ลุ่มวตัถุหรือส่ิงต่างๆเหล่านั้น
ต่างจากกลุ่มวตัถุหรือส่ิงอ่ืนๆ ในระดบัรูปธรรม และระดบันามธรรมท่ีกาํหนดข้ึนในสังคมหรือ
วฒันธรรมต่างๆ 

3. การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการนาํความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็นกลุ่ม 
ตั้งเป็นกฎเกณฑข้ึ์น เพื่อใหส้ามารถสรุปอา้งอิง และตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. การสร้างกระบวนการหรือกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการนาํกฎหลายๆ ขอ้ท่ี
สัมพนัธ์กนัมาประมวลเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน ประเวศ วะสี (อา้ง
ถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2548, น.301-302) ไดก้ล่าววา่ ในการเรียนรู้ตอ้งใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสฝึกคิด 
ฝึกตั้งคาํถาม เพราะคาํถามเป็นเคร่ืองมือในการไดม้าซ่ึงความรู้ควรใหผู้เ้รียนฝึกการถาม-ตอบ ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความกระจ่างในเร่ืองท่ีศึกษารวมทั้งไดฝึ้กการใชเ้หตุผล การวิเคราะห์และการ
สงัเคราะห์ ฝึกคน้หาคาํตอบจากเร่ืองท่ีเรียน 

วีระ สุดสังข ์(2550, น.26-28) ไดก้ล่าวไวว้่า วิธีการคิดสามารถฝึกสมองให้มีทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ใหพ้ฒันาข้ึน สามารถฝึกตามขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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1. กาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เป็นการกาํหนดวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์

ต่างๆ ข้ึนมา เพื่อเป็นตน้เร่ืองท่ีจะใชว้ิเคราะห์ 
2. กาํหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์เป็นการกาํหนดประเด็นสงสัยจากปัญหาหรือส่ิงท่ี

วิเคราะห์ อาจจะกาํหนดเป็นคาํถามหรือกาํหนดวตัถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อคน้หาความจริง
สาเหตุหรือความสาํคญั 

3. กาํหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใชแ้ยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีกาํหนดให้ เช่น 
เกณฑใ์นการจาํแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั 

4. กาํหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการกาํหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และ
กระจายส่ิงท่ีกาํหนดใหอ้อกเป็นส่วนยอ่ย ๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคคาํถาม 5 W 1 H ประกอบดว้ย What 
(อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ทาํไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร) 

5. สรุปคาํตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีสาํคญัเพ่ือหาขอ้สรุปเป็นคาํตอบหรือตอบ
ปัญหาของส่ิงท่ีกาํหนดให ้

อาจสรุปไดว้่าการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ทาํไดโ้ดยการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 
เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอยา่งมีระบบจะช่วยใหเ้กิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสาํเร็จตาม
ความมุ่งหมายซ่ึงในขณะเดียวกนักระบวนการทางสมองมีการปฏิบติัตามลาํดบัขั้นตอน เร่ิมจาก
ความรู้ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้มีการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้ง
คาํถาม กาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบยอ้นทวน 
การคิดจาํแบบแยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์และการคิดจดัอนัดบัเป็นการปฏิบติัตามหลกัการเป็น
ขั้นตอนคือ การกาํหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์กาํหนดหลกัการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาคาํตอบ 

เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
มีนกัวิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์ ไวด้งัน้ี 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546, น.97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งคาํถามอยูใ่น

ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แทจ้ริงคือการตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสงสัยใคร่รู้
ของผูถ้าม เม่ือเห็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดแล้ว อยากรู้เก่ียวกับส่ิงนั้ นมากข้ึนในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้
ขอ้เท็จจริงใหม่ๆ ความเขา้ใจใหม่ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแกปั้ญหา
ขอบเขตของคาํถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจท่ีรอบคอบมากข้ึน ขอบเขตของคาํถามเชิง
วิเคราะห์เก่ียวกบัการจาํแนกแจกแจงองคป์ระกอบและการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างเร่ือง
ท่ีวิเคราะห์ โดยใชค้าํถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพื่อนาํไปสู่การคน้หาความจริงในเร่ืองนั้นๆ  ทุก
แง่ทุกมุม โดยตั้งคาํถาม ใคร (Who) ... ทาํอะไร (What) ... ท่ีไหน (Where) ... เม่ือไร (When) ...
อยา่งไร (How) ... เพราะเหตุใด...ทาํไม (Why) 
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อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547, น.62-63) กล่าวไวด้งัน้ี การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่ง

หมายให้นกัเรียนคิดออยา่งแยกแยะได ้และคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว หรือมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์
ไดข้ั้นแรก ครูผูส้อนตอ้งรู้จกัความคิดแบบวิเคราะห์น้ีอย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิด
แบบน้ีเขา้ไปในกระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใชร้ะเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดย
แบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคาํถามใหพ้ฒันาการคิดแบบวิเคราะห์ข้ึนในตวันกัเรียน การ
สอนการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 

1.  การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองคป์ระกอบ (Analysis of elements) มุ่งใหน้กัเรียนคิด
แบบแยกแยะวา่ส่ิงสาํเร็จรูปหน่ึงมีองคป์ระกอบอะไร มีแนวทางดงัน้ี 

1.1  วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นกัเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาขอ้ความ เร่ืองราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใดๆ ท่ีพิจารณาอยู่นั้น จดัเป็นชนิดใด ประเภทใด ลกัษณะใด ตามเกณฑ์
หรือหลกัการใหม่ท่ีกาํหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย ์ให้นักเรียนคิด (ช่วยกนัคิด) ว่าเป็นขอ้ความ
ชนิดใด และเพราะอะไรตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้ใหม่เหมือนในตาํรา จุดสาํคญัของการสอนให้คิด
แบบวิเคราะห์ชนิดกคื็อ ตอ้งใหเ้กณฑใ์หม่และบอกเหตุผลท่ีจดัชนิดตามเกณฑใ์หม่ท่ีกาํหนด 

1.2  วิเคราะห์ส่ิงสําคญั มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองคป์ระกอบใด ท่ีสาํคญั
หรือไม่สาํคญั เช่น ใหค้น้หาสาระสาํคญั แก่นสาร ผลลพัธ์ ขอ้สรุป จุดเด่น จุดดอ้ย 

1.3  วิเคราะห์เลศนยั มุ่งให้คิดคน้หาส่ิงท่ีพรางไว ้แฝงเร้นอยูมิ่ไดบ่้งบอกไวต้รงๆ 
แต่มีร่องรอยส่งใหเ้ห็นวา่มีความจริงนั้นซ่อนอยู ่

2.  การสอนการคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Analysis of relationships) มุ่งใหน้กัเรียนคิด
แบบแยกแยะวา่มีองคป์ระกอบใดสมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนัแบบใด สมัพนัธ์ตามกนัหรือกลบักนั สัมพนัธ์
กนัสูงตํ่าเพียงไร มีแนวทางดงัน้ี 

2.1  วิเคราะห์ชนิดความสัมพนัธ์ มุ่งให้คิดแบบคน้หาชนิดของความสัมพนัธ์ว่า
สัมพนัธ์แบบตามกนักลบักนัไม่สัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบกบัองคป์ระกอบ
องคป์ระกอบกบัเร่ืองทั้งหมด เช่น มุ่งใหคิ้ดแบบคน้หาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงใดสอดคลอ้ง กบัไม่
สอดคลอ้งกบัเร่ืองน้ี 

คาํกล่าวใดสรุปผดิ เพราะอะไร ขอ้เทจ็จริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร 
ขอ้ความในยอ่หนา้ท่ี... เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัขอ้ความทั้งเร่ือง 
ร้อยละกบัเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
2.2  วิเคราะห์ขนาดของความสัมพนัธ์ โดยมุ่งให้คิดเพื่อคน้หาขนาด ระดบัของ

ความสมัพนัธ์ เช่น ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด (นอ้ยท่ีสุด) กบัส่ิงใด 
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2.3  วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพนัธ์ มุ่งให้คิดเพื่อคน้ลาํดบัขั้นของความสัมพนัธ์

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่ เช่น 
ส่ิงใดเป็นปฐมเหตุ ตน้กาํเนิดของปัญหา เร่ืองราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 
ส่ิงใดเป็นผลท่ีตามมา ผลสุดทา้ยของเร่ืองราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 
2.4  วิเคราะห์วตัถุประสงคแ์ละวิธีการ มุ่งให้คิดและคน้ว่าการกระทาํ พฤติกรรม

พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและคน้หาว่า การกระทาํนั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิด
วินัยในตนเอง ความไพเราะของดนตรีข้ึนอยู่กับอะไร ข้ึนอยู่กับจังหวะ ความตอนท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งไรกบัวตัถุประสงคข์องเร่ือง ผลคือสนบัสนุน หรือขยายความ 

2.5  วิ เคราะห์สาเหตุและผลท่ี เ กิดตามมา  มุ่งให้ คิดแบบแยกแยะให้ เ ห็น
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาประการหน่ึงของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุ
และผลไดดี้ เช่น ใหคิ้ดและคน้หาวา่ 

ส่ิงใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) ส่ิงใดเป็นเหตุของ... (ผล) 
ตอนใดเป็นสาเหตุท่ีสอดคลอ้งกบั.... เป็นผลขดัแยง้กบัขอ้ความ .... 
เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตวัอยา่งสนบัสนุน 
2.6  วิเคราะห์แบบความสัมพนัธ์ โดยให้คน้หาแบบความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ส่ิง

แลว้บอกแบบความสมัพนัธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกบัความสมัพนัธ์คู่อ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั ทาํนองเดียวกนั
ในรูปอุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตร
เพราะฉะนั้นเซนติเมตร : เมตร คลา้ยกบั ลูก : แม่ 

3.  การสอนคิดวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้
นกัเรียนคิดอยา่งแยกแยะจนจบัหลกัการไดว้่า ส่ิงสาํเร็จรูปคุมองคป์ระกอบต่างๆ อยูใ่นระบบใด คือ
หลกัการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะห์หลกัการต้องอาศัยการวิเคราะห์ขั้นต้น คือ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบ และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เสียก่อน กล่าวคือ ตอ้งแยกแยะส่ิงสมบูรณ์หรือระบบให้
เห็นว่าองค์ประกอบสําคญัมีหน้าท่ีอย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นเก่ียวขอ้งพาดพิง อาศัย
สัมพนัธ์กนัอยา่งไร พิจารณาจนรู้ความสัมพนัธ์ตลอดจนสามารถสรุป จบัหวัใจ หรือหลกัการไดว้่า
การท่ีทุกส่วนเหล่านั้นสามารถทาํงานร่วมกนั เกาะกลุ่มกนัคุมกนัจนเป็นระบบอยูไ่ด ้เพราะหลกัการ
ใด ผลท่ีไดเ้ป็นการวิเคราะห์หลกัการ (principle) ซ่ึงเป็นแบบวิเคราะห์การสอนใหคิ้ดแบบวิเคราะห์
หลกัการเนน้การสอนวิเคราะห์ดงัน้ี 

3.1  วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นกัเรียนคิดแบบแยกแยะแลว้คน้หาโครงสร้างของ
ส่ิงสาํเร็จรูปนั้น ไม่วา่จะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ขอ้ความ การทดลอง เช่น 
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การคน้ควา้น้ี (ทดลอง เน้ือเร่ืองน้ี การพิสูจน์) ดาํเนินการแบบใด 
คาํตอบคือ นิยามแลว้พิสูจน์ - ตั้งสมมติฐานแลว้ตรวจสอบ 
ขอ้ความน้ี (คาํพดู จดหมาย รายงาน) มีลกัษณะใด โฆษณาชวนเช่ือ 
เร่ืองน้ีมีการนาํเสนอเช่นไร - ขู่ใหก้ลวัแลว้ล่อใหห้ลง 

3.2  การวิเคราะห์หลกัการ มุ่งให้นกัเรียนคิดแบบแยกแยะแลว้คน้หาความจริง
แม่บทของส่ิงนั้น เร่ืองราวนั้น ส่ิงสาํเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลกัการ เช่นหลกัการสาํคญัของเร่ืองน้ี
มีว่าอย่างไร - ยึดความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์คร้ังน้ีลุกลามมากข้ึน (สงบ 
รุนแรง) เน่ืองจากอะไรคาํโฆษณา (แถลงการณ์ การกระทาํ) ใชว้ิธีใดจูงใจใหค้วามหวงั 

ชาตรี สาํราญ (2548, น.40-41) ไดก้ล่าวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์
ได ้สามารถสรุปรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ครูจะตอ้งฝึกใหเ้ดก็หดัคิดตั้งคาํถาม โดยยดึหลกัสากลของคาํถาม คือ ใคร ทาํอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไร เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการนาํสถานการณ์มาให้นกัเรียนฝึกคน้ควา้จากเอกสารท่ีใกล้
ตวั หรือส่ิงแวดลอ้ม เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคาํถามเอง โดยสอนวิธีตั้ งคาํถามแบบวิเคราะห์ใน
เบ้ืองตน้ ฝึกทาํบ่อยๆ นกัเรียนจะฝึกไดเ้อง 

2.  ฝึกหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล โดยอาศยัคาํถามเจาะลึกเขา้ไป โดยใชค้าํถามท่ีช้ีบ่งถึง
เหตุและผลกระทบท่ีจะเกิด ฝึกจากการตอบคาํถามง่ายๆ ท่ีใกลต้วันกัเรียนจะช่วยให้เด็กๆ นาํตวัเอง
เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์เหล่านั้นไดดี้ ท่ีสาํคญัครูจะตอ้งกระตุน้ดว้ยคาํถามยอ่ยใหน้กัเรียนไดคิ้ดบ่อยๆ 
จนเป็นนิสยั เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสยัก่อน แลว้พฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์กจ็ะเกิดข้ึนแก่นกัเรียน 

สุวิทย ์มูลคาํ (2548, น.21-22) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไวด้งัน้ี การคิดวิเคราะห์
เป็นการใชส้มองซีกซา้ยเป็นหลกั เนน้คิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผลเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผล 
เชิงเง่ือนไข การจดัลาํดบัความสาํคญั และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคท่ีง่ายคือ 5 W 1H เป็นท่ีนิยมใช้
คาํตอบ What (อะไร) Where(ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ทาํไม) Who (ใคร) How(อยา่งไร) 
ชดัเจนในแต่ละเร่ือง ทาํให้เกิดความครบถว้นสมบูรณ์ นิยมใชเ้ทคนิคคาํถามในช่วงตน้หรือช่วง
เร่ิมตน้ การคิดวิเคราะห์ 

นอกจากน้ี ไพรินทร์ เหมบุตร (2549, น.3-4) ไดบ้อกวิธีการและขั้นตอนในการฝึกคิด
วิเคราะห์ ประกอบดว้ย 6 ขั้น คือ 

1.  ศึกษาขอ้มูลหรือส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
2.  กาํหนดวตัถุประสงค ์/ เป้าหมายของการคิดวิเคราะห์ 
3.  แยกแยะแจกแจงรายละเอียดส่ิงของท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
4.  ตรวจสอบโครงสร้างหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบใหญ่และยอ่ย 
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5.  นาํเสนอขอ้มูลการคิดวิเคราะห์ 
6.  นาํผลมาวิเคราะห์ไปใชป้ระโยชน์ตามเป้าหมาย 
ประทีป ยอดเกตุ (2550, น.30) ไดจ้าํแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาดา้นการคิดตอนตน้ 

และไดเ้รียบเรียงลาํดบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนง่ายไปสู่พฤติกรรมท่ีซบัซอ้นมีอยู ่6 ระดบัขั้น ดงัน้ี ระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศึกษา
เทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์  

สรุปได้ว่า เทคนิคในการสอนคิดวิเคราะห์นั้น ครูผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจความคิดแบบ
วิเคราะห์ จึงจะสามารถนาํไปผสานเทคนิค คาํถาม “5W 1H” โดยการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้ั้ง
คาํถามตามเทคนิคดงักล่าวบ่อยๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัย แลว้พฤติกรรม
วิเคราะห์กจ็ะเกิดข้ึนกบันกัเรียน เพื่อนาํไปสู่การคน้หาความจริงได ้

พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีการคิดวิเคราะห์ 
นกัการศึกษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ีบ่งช้ีถึงคุณลกัษณะการคิดวิเคราะห์ไวด้งัน้ี 
ดิลก ดิลกานนท ์(2543, น.64-65) ไดก้ล่าวไวว้่า การฝึกใหค้นมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ควรมีลกัษณะท่ีรู้จกัคิดและตดัสินใจไดอ้ยา่งมีระบบ แนวทางการฝึกทาํไดโ้ดยให้
พิจารณาจากเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเร่ืองจริงและสมมติให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสคิด
วิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน 

1.  วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหา ขั้นน้ีผูเ้รียนตอ้งรวบรวมปัญหา หาขอ้มูลพร้อมสาเหตุ
ของปัญหาจากการคิด การถาม การอ่าน หรือพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงนั้นๆ 

2.  กาํหนดทางเลือก เพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้น ผูเ้รียนจะตอ้งหาทางเลือกท่ีจะแกปั้ญหา
โดยพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละขอ้จาํกดัต่างๆ ทางเลือกท่ีจะแกปั้ญหานั้นไม่จาํเป็นตอ้งมีทางเลือกทาง
เดียว อาจมีหลายทางเลือก 

3.  ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นทางเลือกท่ีจะแกปั้ญหานั้น โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจ
ท่ีสําคญั คือผลได้ ผลเสีย ท่ีจะเกิดข้ึนจากทางเลือกนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึนในด้านส่วนตวั สังคมและ
ส่วนรวม  

4.  ตดัสินใจ เม่ือพิจารณาทางเลือกอยา่งรอบคอบในขั้นท่ี 3 แลว้ตดัสินใจเลือกทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุดหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดรั้บการฝึกคิดวิเคราะห์และตดัสินใจ เลือกท่ีจะแกปั้ญหาในสถานการณ์
นั้นๆ แลว้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นซ่ึงบางคร้ังจะมีความขดัแยง้ข้ึนผูท่ี้จะประสานความเขา้ใจในกลุ่มช่วงแรกๆ ครูตอ้ง
แนะนาํและสงัเกตการณ์อยูห่่างๆ จะพบวา่ผูเ้รียนจะมีพฤติกรรมท่ีมีการทาํงานอยา่งมีระบบและเป็น
ผูท่ี้มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล แกปั้ญหา ตดัสินใจกบัปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
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ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, น.133) ไดก้าํหนดขอบเขตของทกัษะการคิดวิเคราะห์

ไวว้า่ทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย 6 ทกัษะ คือ 
1.  การรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบหรือเรียบเรียงใหง่้ายแก่การทาํความเขา้ใจ 
2.  การกาํหนดมิติหรือแง่มุมท่ีจะวิเคราะห์โดยอาศยัองคป์ระกอบ ท่ีมาจากความรู้หรือ

ประสบการณ์เดิม และการคน้พบลกัษณะหรือกลุ่มของขอ้มูล 
3.  การกาํหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมท่ีจะวิเคราะห์ 
4. การแจกแจงขอ้มูลท่ีมีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยคาํนึงถึงความเป็นตวัอย่าง

เหตุการณ์ การเป็นสมาชิก หรือความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งโดยตรง 
5.  การนาํเสนอขอ้มูลท่ีแจกแจงเสร็จแลว้ในแต่ละหมวดหมู่มาจดัลาํดบั 
6.  การเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างหรือแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก - นอ้ย ความ

สอดคลอ้ง - ความขดัแยง้ ผลทางบวก - ทางลบ ความเป็นเหตุ - เป็นผล ลาํดบัความต่อเน่ือง 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 รุ่งรัฐิธยา เจริญยิง่โยชน์ (2553) การพฒันาทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพส์ร้างและใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์
และเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หลงัจากเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านม่วงโตน อาํเภอดอยสะเก็ด สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จาํนวน 8 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย แผนการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดย
ใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์จาํนวน 10 แผน รวมเวลา 20 ชัว่โมง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จาํนวน 20 ขอ้ และแบบอตันยั จาํนวน 5 ขอ้ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียร้อยละ แลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดไวร้้อยละ 60 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์จาํนวน 10 แผน รวมเวลา 20 ชัว่โมง และแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนสามารถพฒันาทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนกัเรียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หลงัจากเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 79.58 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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 ดาวเรือง แก่นทอง (2553) ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้

วิธีการสอนแบบอุปนยัร่วมกบัเทคนิคผงัมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการสอนแบบอุปนยัร่วมกบัเทคนิคผงัมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.92/81.08 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ท่ีตั้งไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกบัเทคนิคผงัมโนภาพ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.55) 

 จิตตรา พิกุลทอง (2557) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดั
กิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลการวิจยั ปรากฏ ดงัน้ี 

 1.  ประสิทธิภาพของการพฒันาทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดว้ยแบบฝึกทกัษะ
ประกอบการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
83.55/ 82.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้

 2.  ดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเท่ากบั 0.6008  แสดงว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความกา้วหน้า
ทางการเรียน ร้อยละ 60.08  

 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน เร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ดว้ยแบบฝึก
ทกัษะประกอบการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 4.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจจากการเรียน เร่ืองการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ดว้ยแบบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ศกลวรรณ นภาพร (2554) การพฒันาชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยัพบว่า 1. ชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัดี และมีประสิทธิภาพ 87.29/83.95 และ
มีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัดีมาก มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.64  มีคุณภาพดา้นเทคโนโลยี
การศึกษาอยูใ่นระดบัดี และคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33  2. นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ .05  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมเสริมทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 สุจิรา แกว้จินดา (2555) การสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า ประการแรก
ไดชุ้ดกิจกรรมการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประการท่ีสองชุดกิจกรรมการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสําหรับนักเรียน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพ E1/E2=85.47/87.18 ประการท่ีสามความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และประการท่ีส่ีความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกกิจกรรม
ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจระดบัมาก 

รัชนิดา ญาณโกมุท (2557) การพฒันาทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะ เร่ือง อ่านถ่ีถว้นชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธารวิทยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อาํเภอกนัทรลกัษ ์
จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา่ 

 1.  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย เร่ือง อ่านถ่ีถว้น
ชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 เล่ม มีคะแนนจากการ
ทาํกิจกรรมระหวา่งเรียนเฉล่ียร้อยละ 86.13 และมีค่าคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเฉล่ีย
ร้อยละ 88.02 นั่นคือแบบฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาํหนด คือ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
ภาษาไทย เร่ือง อ่านถ่ีถว้นชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 6 เล่ม 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 16.06 และ 26.41 ตามลาํดบั และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย  
เร่ือง อ่านถ่ีถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้ งหมด 6 เล่ม ใน
ภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.46, S.D. = 0.49)  

 ดวงคิด วงศภ์กัด์ิ (2538) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ
สาํคญั  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนหลงัจากเรียนด้วยชุดฝึก รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกท่ี
พฒันาข้ึน โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง สังกดัสํานักงานการ
ประถมศึกษาก่ิงอาํเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชียงราย พบว่า คะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการสังเกตพฤติกรรม
นกัเรียนมีความสนใจ ตั้งใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียน 

 ซนัตาเวน็เนียร์ (Suntavenere. 2003, p.428-A) วิจยัเชิงปฏิบติัการน้ี ไดศึ้กษาว่า 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีหรือไม่ ซ่ึงไดส้ังเกตการณ์และสํารวจ
จากนกัเรียนเกรด 11 จาํนวน 75 คน จากทั้งหมด 3 หอ้งเรียน ท่ียงัไม่เรียนในระดบัมหาวิทยาลยัจาก
การใชเ้ทคโนโลยี และโปแกรม Web Guest สุ่มครูและนกัเรียนในการสัมภาษณ์ แนวคิดการ
กระบวนการใชเ้ทคโนโลยี ผลปรากฏว่า การคิดวิเคราะห์จะมีผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างมี
สมเหตุสมผล 

วิวาส  (Vivas. 1985, p.603) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบพฒันาและการประเมิน
ค่าการรับรู้ทางความคิดของนกัเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซุเอรา โดยใชชุ้ดการสอน จากการศึกษา
เก่ียวกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะทั้ง 5 คือ ดา้นความคิด ดา้นความพร้อมในการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค ์ดา้นเชาวปั์ญญา และดา้นการปรับตวัทางสังคม หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยชุด
กิจกรรมสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 

 มีคส์ (Meeks. 1972, p.4296 - A) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุ้ดกิจกรรม
กบัวิธีสอนแบบธรรมดา ผลการวิจยัพบว่า วิธีสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
สอนแบบธรรมดาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ว่า การสอน 
โดยใชชุ้ดกิจกรรมชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัเน้ือหาและประสบการณ์ท่ีตอ้งการสร้างเสริมและพฒันา
ซ่ึงผูส้ร้างทาํข้ึน สามารถพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนสามเณรได ้ช่วยให้นักเรียนสามเณรคิด
วิเคราะห์ คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น และเสริมสร้างทกัษะความรู้ทางดา้นนั้นๆ ตามกิจกรรม 
วิธีการ และเน้ือหาท่ีมีในชุดกิจกรรมไดดี้ข้ึน  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและ
หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เพื่อศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียนสามเณร  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีขั้นตอนดงัน้ี     
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.4  ขั้นตอนดาํเนินการวิจยั 
 3.5  การรวบรวมขอ้มูล 
 3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วดันิเวศธรรมประวติั ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 28 รูป 
  

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1.  ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จาํนวน 5 ชุด 
 2.  แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 1 ชุด ชนิด
ปรนยั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนักเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั มีลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  สร้างชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จาํนวน 5 ชุด มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํชุดกิจกรรมมาใช้ใน
ระบบการจดัการเรียนการสอน ประเภทของชุดกิจกรรม รูปแบบ ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม 
วิธีการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม 
  1.2  ศึกษาเร่ืองมหานิบาตชาดกในหนงัสือพระไตรปิฎก เล่มท่ี 27  สุตตนัตปิฎกท่ี 19  
ขทุทกนิกายชาดก เป็นเน้ือหามหานิบาตชาดก จาํนวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 

-  เตมียช์าดก ( พระเตมียใ์บ ้) 

-  ชนกชาดก ( พระมหาชนก ) 

-  สุวรรณสามชาดก ( พระสุวรรณสาม ) 

-  มโหสถชาดก ( พระมโหสถ ) 

-  ภูริทตัชาดก ( พระภูริทตั ) 

เพื่อนาํมากาํหนดขอบเขตของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในแต่ละชุด
กิจกรรม 
  1.3  สร้างชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 5 ชุด ชุดกิจกรรมน้ีจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละ
คนโดย รู้จกัการจาํแนก แยกแยะ ขอ้มูลโดยคิดวิเคราะห์ ขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็น จุดเด่น จุดดอ้ย 
ซ่ึงการพฒันาน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของสุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั 
มูลคาํ (2550, น.53 – 55) ซ่ึงไดชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 5 ชุด ดงัน้ี 
         ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง เตมียช์าดก ( พระเตมียใ์บ ้) 
         ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง ชนกชาดก ( พระมหาชนก ) 
         ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง สุวรรณสามชาดก ( พระสุวรรณสาม ) 
         ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง มโหสถชาดก ( พระมโหสถ ) 
         ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง ภูริทตัชาดก ( พระภูริทตั ) 
                        1.4  นําชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 5 ชุด ในชุดกิจกรรมประกอบดว้ย เน้ือหา แบบฝึกการคิด
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วิเคราะห์ ชุดละ 10 ขอ้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและพิจารณา
แกไ้ข  
  1.5  นาํชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 5 ชุด ท่ีปรับแกไ้ขแลว้ ส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง สอดคลอ้งของเน้ือหา ภาษาท่ีใชค้วามสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีตอ้งการ
วดั และความเหมาะสมของตวัเลือก ใช้วิธีการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of item – Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49-60) มี
เกณฑพ์ิจารณาใหค้ะแนน ดงัน้ี 
         ให้ +1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้องคป์ระกอบ 
ท่ีตอ้งการวดั และความเหมาะสมของตวัเลือก 
         ให้ 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามน้ีไม่มีความสอดคลอ้งของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้
องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั และความเหมาะสมของตวัเลือก 
         ให ้-1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้องคป์ระกอบท่ี
ตอ้งการวดั และความเหมาะสมของตวัเลือก 
         โดยกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามท่ีไดจ้าก
การคาํนวนจากสูตรท่ีจะมีค่าระหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
         มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป คดัเลือกขอ้สอบขอ้นั้นไวใ้ชไ้ด ้แต่ถา้ไดค่้า IOC ตํ่ากวา่ 0.5 
ควรพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง หรือตดัท้ิง (Rovinelli and Hambleton, 1977, p.49-60) 
 จากการนาํผลการวิเคราะห์ค่า IOC มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งได ้0.95 ซ่ึงถือว่าชุด
กิจกรรมน้ีใชไ้ด ้
                       1.6  นําชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 5 ชุด ท่ีส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ทาํเป็นเคร่ืองมือใชจ้ริงและนาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
    2.  แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 1 ชุด ชนิด
ปรนยั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างแบบทดสอบความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ จากเอกสาร
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ 
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 2.2  วางแผนการสร้างแบบทดสอบโดยรวบรวมสาระเน้ือหาต่างๆ ท่ีไดจ้าก
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้าง
แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ 
 2.3  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ จาํนวน 1 
ชุด โดยเป็นชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และพิจารณาแกไ้ข 
 2.4  นาํแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ท่ีสร้างแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ถามวตัถุประสงคผ์ูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาลงความเห็นและ
ใหค้ะแนน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

         + 1 หมายถึง เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจว่าขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งของเน้ือหา ภาษาท่ี
ใช ้องคป์ระกอบ ท่ีตอ้งการวดั และความเหมาะสมของตวัเลือก 
           0 หมายถึง เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามน้ีไม่มีความสอดคลอ้งของเน้ือหา 
ภาษาท่ีใชอ้งคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั และความเหมาะสมของตวัเลือก 

           - 1 หมายถึง เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจว่าขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งของเน้ือหา ภาษาท่ี
ใช ้องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั และความเหมาะสมของตวัเลือก 

จากการนาํผลการวิเคราะห์ค่า IOC  มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งได ้0.93 ซ่ึงถือ
แบบทดสอบน้ีตรงตามวตัถุประสงค ์
 2.5  นาํแบบทดสอบท่ีไดซ่ึ้งมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.5 – 1. 0 มา
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และจากนั้นปรับแกไ้ขแบบทดสอบในแต่ละดา้นให้
เหมาะสมความอยากง่ายของแบบทดสอบและนาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เป็นการ
สร้างเคร่ืองมือวิจยัแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มีลาํดบัขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
 3.1  กาํหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียนสามเณรเก่ียวกบัทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั และแบบประเมินต่างๆ เพื่อใชใ้นการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3.2  กาํหนดการสร้างแบบสอบถามตามประเด็นท่ีตอ้งการสอบถามความพึงพอใจ
ไดป้ระเดน็คาํถามจาํนวน 20 ขอ้ และกาํหนดรูปแบบการถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
 3.3  ร่างแบบสอบถามตามประเด็นท่ีไดก้าํหนดในการสร้างแบบสอบถาม และ
จดัพิมพแ์บบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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 3.4  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และพิจารณาแกไ้ข  
 3.5  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 
ตรวจสอบคุณภาพ พิจารณาความเหมาะสมของขอ้ถามกบัจุดมุ่งหมายการสร้างแบบสอบถาม แลว้
นาํผลการพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป แสดงว่าขอ้คาํถามมีความตรงเชิง
เน้ือหาทุกขอ้ 
 จากการนาํผลการวิเคราะห์ค่า IOC มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งได ้0.97 ซ่ึงถือว่า
แบบสอบถามความพึงพอใจน้ีใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงค ์
 3.6  จดัพิมพแ์บบสอบถามและนาํไปใช ้ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย  

 
3.4  การรวบรวมข้อมูล 

1.  ช้ีแจงเร่ืองการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จาํนวน 5 ชุด  
โดยใชเ้วลา 7 คร้ัง  รวมเวลา 21 ชัว่โมง  
2.  ผูส้อนสอนเร่ืองหลกัการคิดวิเคราะห์ ยกตวัอยา่งและใชแ้บบทดสอบความสามารถการคิด

วิเคราะห์การอ่าน ก่อนเรียน (Pre – test)  และใชข้อ้สอบชุดเดียวกนันาํมาใชท้ดสอบหลงัเรียน (Post 
– test) โดยสลบัขอ้ เม่ือใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านครบทั้ง 5 ชุดแลว้ 
3.  ผูส้อนใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก คร้ังท่ี 1 - 5 แต่ละชุดกิจกรรมใชเ้วลาชุดละ  

3 ชัว่โมง ทั้ง 5 ชุดน้ีนกัเรียนจะเรียนรู้โดยตนเอง แลว้ทาํแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนและ
เกบ็คะแนนทุกๆ คร้ัง 
4.  หลงัจากเรียนครบทั้ง 5 ชุดแลว้ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรม 
5.  นาํขอ้มูลทั้งหมดมาสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ อภิปรายโดยการใชต้าราง และการ

พรรณนา 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก แบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิด

วิเคราะห์และแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียน มาหาค่า
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั คือ สถิติ t – test (Dependent Samples) 

2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาค่าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชส้ถิติ
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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RIOC 

R

3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
1.  สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนชุด

กิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ 
 1.1  หาค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน โดยการหา

ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
คาํนวณค่า IOC ดงัน้ี (Rovinelli and Hambleton, 1977, p.49-60) 

 

     
 

โดยท่ี IOC    แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั 
                                                    แทน ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
           N        แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
มีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 
                                    ให ้ 1     เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  0     เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 -1     เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

1.2  การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ทางการ
เรียน โดยใชสู้ตร P ดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี, 2541, น.195) 
 

      P =  
 

เม่ือ  P      แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
R      แทน จาํนวนผูต้อบถูก 
N      แทน จาํนวนคนทั้งหมด 

1.3  หาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนรายขอ้ (r) 
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total Correlation) (บุญชม ศรีสะอาดและคณะ. 2550 : 85) 

 

    r =     
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เม่ือ  r       แทน ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 

H      แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
L      แทน จาํนวนคนในกลุ่มตํ่าตอบถูก 
N     แทน จาํนวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

1.4  การหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน โดยวิธี
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) จากสูตร KR-20 ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2548 : 80-
81) 
 

 
 
 

เม่ือ  rtt      แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
n       แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
p       แทน อตัราส่วนของผูต้อบถูกในขอ้น้ี 
q       แทน อตัราส่วนของผูต้อบผดิในขอ้น้ี 
S2     แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

 
2.  สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

2.1  ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 

   P =  × 100 
 

เม่ือ  P      แทน ร้อยละ 
f       แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ 
N     แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 

2.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) มีสูตรดงัน้ี 
 

     = 
∑

 
 

เม่ือ        แทน ค่าเฉล่ีย 
   ∑    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
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N       แทน จาํนวนคะแนนในกลุ่ม 

2.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใชสู้ตร ดงัน้ี (สมบติั  
ทา้ยเรือคาํ, 2546, น.123) 
 

 
 
 

เม่ือ  S.D.    แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
fx        แทน ความถ่ีของคะแนนแต่ละค่า 
N        แทน จาํนวนคะแนน 

Σ       แทน ผลรวม 

4.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั  
 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ 

t – test (Dependent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด. 2548) ดงัน้ี 
 

  เม่ือ   T        แทน สถิติทดสอบท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต จากการแจกแจง 
แบบ t  เพื่อทราบความมีนยัสาํคญั 

   D       แทน ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน  
   n        แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจาํนวนคู่คะแนน 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก 
เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาต
ชาดก และศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนกัเรียนสามเณร ร่วมทั้งศึกษาความพึง
พอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   ปีการศึกษา 2559   จาํนวน 28 รูป   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่   
1) ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จาํนวน 5 ชุด  2) แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์
การอ่าน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 1 ชุด  ชนิดปรนยั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้  3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนักเรียนสามเณร  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งเป็น  4  ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80 
 ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการ
อ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียน
วดันิเวศธรรมประวติั 
 ตอนท่ี 3  ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั 
 ตอนท่ี 4  ผลระดบัความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของ
นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  
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 ตอนที่ 1  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80  
ดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  คะแนนแบบทดสอบชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์
และคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1      
 

ลาํดบัที่ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

รวม 
ทดสอบ
หลงัเรียน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

1 7 8 7 8 8 38 14 
2 7 7 8 8 7 37 14 
3 8 8 7 8 8 39 17 
4 7 8 8 7 8 38 16 
5 7 6 8 8 7 36 17 
6 8 8 7 8 8 39 16 
7 7 8 8 7 7 37 15 
8 8 7 8 8 8 39 16 
9 8 7 8 8 7 38 14 
10 7 8 8 7 8 38 16 
11 9 9 10 9 10 47 17 
12 9 10 9 8 9 45 19 
13 8 7 8 7 8 38 16 
14 8 8 7 8 9 40 17 
15 9 10 9 10 9 47 18 
16 7 7 8 8 8 38 14 
17 8 8 7 8 8 39 15 
18 8 7 8 8 7 38 16 
19 9 10 9 9 10 47 19 
20 10 9 10 9 10 48 18 
21 10 9 8 10 9 46 19 
22 9 10 10 9 9 47 17 
23 8 7 8 7 8 38 15 
24 7 8 8 8 7 38 15 
25 8 8 8 8 9 41 16 
26 7 8 8 8 8 39 18 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)      

 

ลาํดบัที่ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

รวม 
ทดสอบ
หลงัเรียน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

27 8 8 7 8 8 39 19 
28 9 9 9 10 9 46 19 
รวม 225 227 228 229 231 1140 462 

เฉลีย่ 8.04 8.11 8.14 8.18 8.25 40.71 16.5 

ร้อยละ 80.36 81.07 81.43 81.79 82.5 81.43 96.25 

 
จากตารางท่ี 4.1  คะแนนแบบทดสอบชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือ

พฒันาการคิดวิเคราะห์และคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
พบว่าชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80  ไดเ้ท่ากบั 
81.43 / 96.25 

ตอนที่ 2  เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการ
อ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วดันิเวศธรรมประวติั  ดงัตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่านจากชุดกิจกรรมการอ่านมหา
นิบาตชาดก เพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 

ผลการ
ทดสอบ 

จํานวน
นักเรียน 

ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig 

ก่อนเรียน 
28 

10.7143 4.87831 
31.999 .000* 

หลงัเรียน 16.5000 2.77778 
     

   * นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่านจากชุด

กิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1  พบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางท่ี 4.3  ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนการคิดวิเคราะห์การอ่านของนกัเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 28 รูป 
 

ลาํดบั ก่อนเรียน  ร้อยละ  หลงัเรียน ร้อยละ 

1 8 40 14 70 
2 7 35 14 70 
3 12 60 17 85 
4 11 55 16 80 
5 11 55 17 85 
6 10 50 16 80 
7 10 50 15 75 
8 10 50 16 80 
9 7 35 14 70 
10 9 45 16 80 
11 10 50 17 85 
12 15 75 19 95 
13 10 50 16 80 
14 9 45 17 85 
15 13 65 18 90 
16 8 40 14 70 
17 9 45 15 75 
18 10 50 16 80 
19 13 65 19 95 
20 12 60 18 90 
21 14 70 19 95 
22 11 55 17 85 
23 11 55 15 75 
24 9 45 15 75 
25 10 50 16 80 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 

ลาํดบั ก่อนเรียน  ร้อยละ  หลงัเรียน ร้อยละ 

26 12 60 18 90 
27 14 70 19 95 
28 15 75 19 95 

 
จากตารางท่ี 4.3  ผลคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 28 รูป  ทาํแบบทดสอบเร่ืองการคิด
วิเคราะห์การอ่านก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชก้ารสลบัขอ้พบว่า นกัเรียนมีคะแนนทดสอบหลงั
เรียนเพิ่มข้ึนจากคะแนนท่ีทาํแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมีคะแนนเพิ่มข้ึน 4 - 6 คะแนน  จาํนวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.14  และคะแนนเพิ่มข้ึน 7 - 9 คะแนน จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86  
สรุปไดว้่า คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนตามนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั.05 

ตอนที่ 3  ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ดงัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที่ 4.4  คะแนนของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 

ลาํดบั หลงัเรียน  ร้อยละ  เกณฑ์ผ่านไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

1 14 70 - 
2 14 70 - 
3 17 85 ผา่น 
4 16 80 ผา่น 
5 17 85 ผา่น 
6 16 80 ผา่น 
7 15 75 - 
8 16 80 ผา่น 
9 14 70 - 
10 16 80 ผา่น 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ลาํดบั หลงัเรียน  ร้อยละ  เกณฑ์ผ่านไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

11 17 85 ผา่น 

12 19 95 ผา่น 

13 16 80 ผา่น 

14 17 85 ผา่น 

15 18 90 ผา่น 

16 14 70 - 

17 15 75 - 

18 16 80 ผา่น 

19 19 95 ผา่น 

20 18 90 ผา่น 
21 19 95 ผา่น 
22 17 85 ผา่น 
23 15 75 - 
24 15 75 - 
25 16 80 ผา่น 
26 18 90 ผา่น 
27 19 95 ผา่น 
28 19 95 ผา่น 

 
จากตารางท่ี 4.4  ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนกัเรียนสามเณร ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1   พบว่านกัเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  จาํนวน 20 รูป  คิดเป็นร้อยละ 71.42  และนกัเรียนสามเณรมี
ความสามารถไม่ผา่นเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไวจ้าํนวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.57  

ตอนที ่4  ผลระดบัความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนกัเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั จาํนวน 28 รูป  ดงัตารางท่ี 4.5   
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ตารางที่ 4.5  แสดงระดบัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เพื่อพฒันาการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณรชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 28 รูป 
 

รายการประเมนิ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

เนือ้หา 4.42 0.55 มากท่ีสุด 
1. คาํช้ีแจงของชุดกิจกรรมต่าง ๆ มีความชดัเจน  4.11 0.69 มาก 
2. อธิบายเน้ือหาในแต่ละชุดกิจกรรมมีความชดัเจน 4.39 0.57 มาก 
3. ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละชุดกิจกรรมต่าง ๆ  4.21 0.57 มาก 
4. เน้ือหาในชุดกิจกรรมต่าง ๆ มีความชดัเจน 4.36 0.56 มาก 
5. ความถูกตอ้งของเน้ือหาในชุดกิจกรรมต่าง ๆ  4.64 0.49 มากท่ีสุด 
6. ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจท่ีจะเรียนรู้ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
7. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัของผูเ้รียน 4.29 0.66 มาก 
8. นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
แบบทดสอบ 4.52 0.50 มากท่ีสุด 
9. ความชดัเจนของคาํสัง่ของแบบทดสอบชุดกิจกรรม 4.36 0.49 มาก 
10. ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาชุดกิจกรรมกบัแบบทดสอบ 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
11. จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบชุดกิจกรรม 4.54 0.51 มากท่ีสุด 
12. ความเหมาะสมของคาํถามแต่ละชุดกิจกรรม 4.64 0.51 มากท่ีสุด 
13. ความเหมาะสมของคาํตอบและตวัลวงแต่ละขอ้ 4.43 0.50 มากท่ีสุด 
การคดิวเิคราะห์ 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
14. ชุดกิจกรรมสามารถพฒันาใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคิดวเิคราะห์ 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
15. ชุดกิจกรรมช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้การอ่านเพ่ือการคิดวเิคราะห์ 4.54 0.51 มากท่ีสุด 
16. ชุดกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์ความสมัพนัธไ์ด ้ 4.68 0.48 มากท่ีสุด 
17. ชุดกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนแยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
18. ชุดกิจกรรมช่วยใหฝึ้กทกัษะการคิดวเิคราะห์เป็น 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
19. นกัเรียนสามารถอ่านและทาํความเขา้ใจกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
20. ชุดกิจกรรมช่วยใหฝึ้กทกัษะการคิดวเิคราะห์เช่ือมโยงได ้ 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.51 0.52 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4.5   แสดงระดบัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก 

เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณรชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 28 รูป   พบว่าความ
พึงพอใจภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.51, S.D = 0.52)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะ
เห็นว่า ดา้นเน้ือหา (Mean = 4.42, S.D = 0.55)  ดา้นแบบทดสอบ (Mean = 4.52, S.D = 0.50) และ
ดา้นการคิดวิเคราะห์ (Mean = 4.62, S.D = 0.49) 
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ดา้นเน้ือหา มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ไดแ้ก่  เร่ืองนกัเรียนไดรั้บประโยชน์

จากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม (Mean = 4.82, S.D = 0.39ท)  ความถูกตอ้งของเน้ือหาในชุดกิจกรรมต่าง 
ๆ(Mean = 4.64, S.D = 0.49)  ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจท่ีจะเรียนรู้ (Mean = 4.57, S.D = 0.50)  
และอยูใ่นระดบั มาก  คือ  อธิบายเน้ือหาในแต่ละชุดกิจกรรมมีความชดัเจน (Mean = 4.39, S.D = 0.57)     
เน้ือหาในชุดกิจกรรมต่างๆ มีความชดัเจน (Mean = 4.36, S.D = 0.56)  ความเหมาะสมของเน้ือหา
กบัระดบัของผูเ้รียน (Mean = 4.29, S.D = 0.66)  ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละชุดกิจกรรมต่าง ๆ 
(Mean = 4.21, S.D = 0.57)  คาํช้ีแจงของชุดกิจกรรมต่าง ๆ มีความชดัเจน (Mean = 4.11 S.D = 0.69)   

ดา้นแบบทดสอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ความเหมาะสมของ
คาํถามแต่ละชุดกิจกรรม (Mean = 4.64, S.D = 0.51)  ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาชุดกิจกรรมกบั
แบบทดสอบ (Mean = 4.61, S.D = 0.50)  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบชุดกิจกรรม (Mean = 4.54, S.D = 0.51)  
ความเหมาะสมของคาํตอบและตวัลวงแต่ละขอ้ (Mean = 4.43, S.D = 0.50)  และอยูใ่นระดบั มาก  
คือ  ความชดัเจนของคาํสัง่ของแบบทดสอบชุดกิจกรรม  (Mean = 4.36, S.D = 0.49)   

ด้านการคิดวิเคราะห์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุดทุกรายการ  ได้แก่  ชุด
กิจกรรมสามารถพฒันาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ (Mean = 4.75, S.D = 
0.44)   ชุดกิจกรรมช่วยใหฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ (Mean = 4.71, S.D = 0.46)  ชุดกิจกรรมช่วยให้
นกัเรียนคิดวิเคราะห์ได ้(Mean = 4.68, S.D = 0.48)  ชุดกิจกรรมช่วยให้ฝึกทกัษะการคิดอย่าง
สร้างสรรคแ์ละสมเหตุสมผล (Mean = 4.61, S.D = 0.50)  ชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนแยกแยะ
ขอ้เทจ็จริงแลขอ้คิดเห็น (Mean = 4.57, S.D = 0.50)  ชุดกิจกรรมช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้การ
อ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Mean = 4.54, S.D = 0.51)  นักเรียนสามารถอ่านและทาํความเขา้ใจ
กิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง (Mean = 4.50, S.D = 0.51) 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  

สรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
        1.  เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก สําหรับนักเรียนสามเณร  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   
        2.  เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ
อ่านมหานิบาตชาดกของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   
 3.  เพื่อศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   
        4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนกัเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั   
 
สมมติฐานของการวจัิย 
        1.  ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 
        2.  นักเรียนสามเณรชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  นกัเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
80 ของคะแนนเตม็ 

4.  ความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนกัเรียนสามเณร 

อยูใ่นระดบัมาก 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียน
วดันิเวศธรรมประวติั  ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 28 รูป 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1.  ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จาํนวน 5 ชุด 

 2.  แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 1 ชุด 
ชนิดปรนยั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนกัเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
การรวบรวมข้อมูล 

 1.  ช้ีแจงเร่ืองการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จาํนวน 5 
ชุด โดยใชเ้วลา 7 คร้ัง  รวมเวลา 21 ชัว่โมง  

 2.  ผูส้อนสอนเร่ืองหลกัการคิดวิเคราะห์ ยกตวัอยา่งและใชแ้บบทดสอบความสามารถ
การคิดวิเคราะห์การอ่าน ก่อนเรียน (Pre – test) และใชข้อ้สอบชุดเดียวกนันาํมาใชท้ดสอบหลงัเรียน 
(Post – test) โดยสลบัขอ้ เม่ือใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านครบทั้ง 5 ชุดแลว้ 

 3.  ผูส้อนใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก คร้ังท่ี 1 - 5 แต่ละชุดกิจกรรมใชเ้วลา
ชุดละ 3 ชัว่โมง ทั้ง 5 ชุดน้ีนกัเรียนจะเรียนรู้โดยตนเอง แลว้ทาํแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์หลงั
เรียนและเกบ็คะแนนทุกๆ คร้ัง 

 4.  หลงัจากเรียนครบทั้ง 5 ชุดแลว้ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรม 
 5.  นาํขอ้มูลทั้งหมดมาสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ อภิปรายโดยการใชต้าราง และ

การพรรณนา 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  นําข้อมูลท่ีได้จาก แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือ
พฒันาการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงั
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เรียน มาหาค่าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานและสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั คือ สถิติ t – test (Dependent Samples) 

2.  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาค่าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย
ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย  

 จากการศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  สรุปผลดงัน้ี 

 1.  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบว่าชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80  ไดเ้ท่ากบั 81.43 / 96.25 

 2.  ผลเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการอ่าน
มหานิบาตชาดกเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดั
นิเวศธรรมประวติั  พบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.  ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  พบว่านกัเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน
ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เกณฑ์ตามท่ีกาํหนดไวจ้าํนวน 20 รูป  คิดเป็นร้อยละ 71.42  และ
นกัเรียนสามเณรมีความสามารถไม่ผา่นจาํนวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.57 

 4.  ระดบัความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนกัเรียนสามเณร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  พบว่าความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51)    
 
5.2  อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  สรุปผลไดด้งัน้ี 

1.  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์และ
คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรม
ประวติั  พบว่าชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้80/80  
ไดเ้ท่ากบั 81.43 / 96.25   เน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิด
วิเคราะห์ ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนไดด้าํเนินตามขั้นตอนของการสร้างชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ โดยได้
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ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรมของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น วิชยั วงศใ์หญ่ 
(2525)  สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2550) ตลอดจนศึกษาเน้ือหาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาไทยประกอบกบัศึกษาขอ้มูลทกัษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ มาสร้างเป็นชุดกิจกรรม ส่งผล
ให้จุดประสงค ์และแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ ทาํให้เน้ือหามีความเหมาะสมและ
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนสามเณร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกลวรรณ  
นภาพร (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาํหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาํหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัดี และมีประสิทธิภาพ 87.29/83.95 และมีคุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่
ในระดบัดีมาก มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.64  มีคุณภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดบัดี 
และคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33  และสุจิรา  แกว้จินดา (2555) ไดศึ้กษาการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม
การฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3. 

ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาํหรับ
นกัเรียน เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 85.47 / 87.18  

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80   
2.  ผลเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการอ่าน

มหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั
นิเวศธรรมประวติั  พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ดงัน้ี 

1) ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่าน คะแนนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนชุดกิจกรรมการอ่าน 
เท่ากบั 10.71  ส่วนคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนชุดกิจกรรมการอ่าน เท่ากบั 16.50  

2) ผลคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 28 รูป  ทาํแบบทดสอบเร่ืองการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อน
เรียน และหลงัเรียน โดยใช้การสลบัขอ้พบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจาก
คะแนนท่ีทาํแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมีคะแนนเพิ่มข้ึน 4 - 6 คะแนน  จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.14  และคะแนนเพิ่มข้ึน 7 - 9 คะแนน จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86  สรุปไดว้่า คะแนน
แบบทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนตามนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั  เน่ืองจากนักเรียนสามเณรมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พิจารณา คน้หาใคร่ครวญ โดยใชเ้หตุผลเป็นหลกัในการหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง สรุปเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบอยา่งสมเหตุสมผลก่อนท่ีจะตดัสินใจ โดยการใชห้ลกัการคิดวิเคราะห์ 3 
อยา่ง ของอเนก พ.อนุกลูบุตร (2547, น.62-63) คือ การคิดวิเคราะห์ส่วนประกอบ สามารถแยกแยะ 

DPU



    88 

 
คน้หาส่วนประกอบหรือเร่ืองราวต่างๆ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยหาความสัมพนัธ์ในเชิง
เหตุผล ความแตกต่างระหว่างขอ้โตแ้ยง้  และการวิเคราะห์หลกัการ ความสามารถว่าอะไรเป็น
หลกัการสําคญัหรือประเด็นสําคญับา้งและหาขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสุจิรา  แกว้จินดา (2555) ไดศึ้กษาการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3. ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นางจิตตรา  พิกุลทอง (2557) การอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน เร่ือง
การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ดว้ยแบบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ศกลวรรณ นภาพร (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความสามารถทางการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  รัชนิดา ญาณโกมุท 
(2557) การพฒันาทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ือง อ่านถ่ีถว้นชวน
คิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาย
ธารวิทยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการศึกษา
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย 
เร่ือง อ่านถ่ีถว้นชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 6 เล่ม ก่อนเรียน
และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 16.06 และ 26.41 ตามลาํดบั และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลงัเรียน นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

3.  ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  พบว่า ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของ
นกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีนกัเรียนผา่นเกณฑก์ารเรียนรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนเตม็ จาํนวน 20 รูป  คิดเป็นร้อยละ 71.42   ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 8 รูป  คิดเป็นร้อยละ 28.57  
จะเห็นไดว้่านกัเรียนผา่นเกณฑก์ารเรียนรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  จาํนวน 20 รูป  คิดเป็นร้อยละ 71.42  
:ซ่ึงมีมากกวา่นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ ดงันั้นกล่าวไดว้่านกัเรียนมีผลการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การ
อ่านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑก์ารเรียนรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยใชชุ้ดกิจกรรม  เน่ืองจากการใชชุ้ด
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กิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก มาเป็นองคป์ระกอบในการคิดวิเคราะห์เพื่อใหผู้เ้รียนไดอ่้านและ
สามารถคิดวิเคราะห์เน้ือหาในเร่ืองท่ีอ่านได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุมน อมรวิวฒัน์ (2541: 130) ไดก้ล่าว
ว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพฒันาทกัษะคิดวิเคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกบัทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นถึง
กระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาการคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การคิดแบบยอ้นทวนการคิดจาํแนกแยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์และการคิดจดั
อนัดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุจิรา  แกว้จินดา (2555) ไดศึ้กษาการสร้างและพฒันาชุด
กิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3. ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั .05  รัชนิดา ญาณโกมุท (2557) การพฒันาทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะ เร่ือง อ่านถ่ีถว้นชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธารวิทยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อาํเภอกนัทรลกัษ ์
จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย เร่ือง อ่านถ่ีถว้นชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 จาํนวน 6 เล่ม ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 16.06 และ 26.41  ตามลาํดบั และเม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.  ระดบัความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนกัเรียนสามเณร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  พบว่าความพึงพอใจภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.51 เน่ืองมาจากในชุดกิจกรรมจะมีทั้งคาํถาม แบบทดสอบ และแบบฝึกซ่ึง
นักเรียนสามเณรสามารถเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และอ่านมหานิบาตชาดกไดด้ว้ยตนเอง และมี
เน้ือหาท่ีกะทดัรัดชัดเจนทาํให้ผูอ่้านมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน สามารถคิดวิเคราะห์เน้ือหาได้
ตลอดจนนําเน้ือหาในเร่ืองท่ีอ่านไปใช้เป็นคาํตอบในการทาํแบบทดสอบได้ ทาํให้นักเรียนมี
ความสุขและสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี (2550 : 301-302) 
ไดก้ล่าวว่า ในการเรียนรู้ตอ้งให้นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกคิด ฝึกตั้งคาํถาม เพราะคาํถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการไดม้าซ่ึงความรู้ควรใหผู้เ้รียนฝึกการถาม-ตอบ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความกระจ่างในเร่ืองท่ี
ศึกษารวมทั้งไดฝึ้กการใชเ้หตุผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ฝึกคน้หาคาํตอบจากเร่ืองท่ีเรียน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนิดา ญาณโกมุท (2557) การพฒันาทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
ภาษาไทย โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ือง อ่านถ่ีถว้นชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธารวิทยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
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อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึก
ทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย เร่ือง อ่านถ่ีถว้นชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้งหมด 6 เล่ม ในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.46, S.D. = 0.49)  
ดาวเรือง  แก่นทอง (2553)  ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการสอน
แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิคผงัมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกบัเทคนิคผงัมโนภาพ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.55) จิต
ตรา  พิกุลทอง (2557) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรม
กลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลการวิจยัพบว่า
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจจากการเรียน เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดว้ย
แบบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.60 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  ศกลวรรณ นภาพร (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมเสริมทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และสุวรรณี หนองหลวง (2555) การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ วิชา ฟิสิกส์
เพิ่มเติม 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา 2  กาํแพงเพชรผลการวิจยัพบว่าความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ วิชาฟิสิกส์
เพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x) เท่ากบั 
4.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.69 
 
5.3   ข้อค้นพบจากงานวจัิย 

  1.  ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์คือ 80/80 
เท่ากบั 81.43/96.25 แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนน 81.43 เป็นคะแนนท่ีมาจากแบบทดสอบชุดกิจกรรมทั้ง 
5 ชุดนั้นมีขอ้สอบบางขอ้ค่อนขา้งยากมาก จึงทาํใหน้กัเรียนสามเณรวิเคราะห์ไม่ได ้ซ่ึงอาจตอ้งปรับ
ขอ้สอบบางขอ้เม่ือเวลาท่ีจะนาํไปใช ้เช่น อาจจะตอ้งปรับคาํถาม หรือคาํตอบให้ง่ายและชดัเจน
ยิง่ข้ึน อีกประการหน่ึง มหานิบาตชาดกท่ีผูว้ิจยันาํมาเรียบเรียงใหม่นั้น ตามปกติมหานิบาตชาดกจะ
เป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหายาว ละเอียดและยากต่อการจดจาํ ท่ีสาํคญัเม่ือนาํมาทาํเป็นเร่ืองการคิดวิเคราะห์
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การอ่านและมีแบบทดสอบให้เลือก อาจทาํให้นกัเรียนสามเณรเกิดการลงัเลใจหรืออาจมีขอ้สงสัย
เก่ียวกบัคาํตอบในแต่ละขอ้ 
 2.  จะเห็นไดว้่าจากแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียน
สามเณรผา่นเกณฑจ์าํนวน 20 รูป ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 8 รูป แต่เน่ืองจากตั้งเกณฑไ์วร้้อยละ 80 ท่ี
ไม่ผา่นจาํนวน 8 รูป มีคะแนนร้อยละ 70 – 75 ก็ถือว่าผา่น ถา้พิจารณาคะแนนทั้งหมดแลว้คิดเป็น
ร้อยละ จะเห็นได้ว่าแบบทดสอบชุดน้ีมีความง่ายเพราะเน่ืองมีเน้ือสั้ นๆ คาํตอบมีความชัดเจน 
มากกวา่แบบทดสอบชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกทั้ง 5 ชุด 

 3.  ในเร่ืองระดบัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพฒันาการ
คิดวิเคราะห์ จะเห็นไดว้า่นกัเรียนสามเณรมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในทุกๆ ดา้น    

 สรุปว่า ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่าน
สามารถนาํมาใชพ้ฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดันิเวศ
ธรรมประวติัไดเ้ป็นอยา่งดี        

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
        1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับวิจยัไปใช ้
            1.1 ในการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ ครูตอ้งเนน้ให้
นักเรียนสามเณรอ่านคาํแนะนําสําหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อน และในการเรียนการสอนครู
จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํสาํหรับครู และการนาํแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มาทดสอบก่อน
เรียนและเม่ือดาํเนินการเรียนการสอนเสร็จแลว้ให้นาํแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มาทดสอบหลงั
เรียนอีกคร้ัง จะทาํให้ทราบถึงความก้าวหน้าการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนสามเณร 
           1.2 เม่ือเสร็จส้ินการทดสอบการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกในแต่ละคร้ัง  ควรมี
การอภิปรายเสนอผลงานร่วมกบัเพื่อนในห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย เพ่ือให้นกัเรียนสามเณร
ช่วยกันระดมความคิดและคิดวิเคราะห์ และออกมานําเสนอเป็นกลุ่ม หรือส่งตวัแทนของกลุ่ม
ออกมานาํเสนอในหนา้ชั้นเรียน 
 1.3 การส่งเสริมการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนสามเณร  ครูจะตอ้งให้เวลากบันกัเรียนสามเณรในการปรับตวัท่ีจะตอ้งทาํกิจกรรมร่วมกนั  
ซ่ึงในช่วงระยะเวลาสัปดาห์แรกนกัเรียนสามเณรอาจจะไม่ค่อยเขา้ใจในการคิดวิเคราะห์เน้ือหาใน
มหานิบาตชาดก  ในขณะท่ีนกัเรียนสามเณรคิดวิเคราะห์ไม่ได ้ ครูควรเขา้ไปช่วยแนะนาํวิธีการคิด
วิเคราะห์แก่นกัเรียนสามเณรเพื่อใหน้กัเรียนสามเณรเขา้ใจและมีวิธีการคิดวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้ง 
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 2.  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองผลของการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพฒันาการ
คิดวิเคราะห์ท่ีมีผลต่อการเรียนของนักเรียนสามเณร กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น เจตคติต่อการเรียน   
การทาํงานเป็นกลุ่ม 
  2.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองการพฒันาทกัษะการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ  
ของนกัเรียนสามเณร 
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 การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
สามเณร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  มีทั้งหมดจาํนวน 5 ชุด  ดงัน้ี 
 ชุดกิจกรรมท่ี 1  การอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง พระเตมียช์าดก 
 ชุดกิจกรรมท่ี 2  การอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง พระชนกชาดก 
 ชุดกิจกรรมท่ี 3  การอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง พระสุวรรณสามชาดก 
 ชุดกิจกรรมท่ี 4  การอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง พระมโหสถชาดก 
 ชุดกิจกรรมท่ี 5  การอ่านมหานิบาตชาดก เร่ือง พระภูริทตัชาดก 
 การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
สามเณร  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดันิเวศธรรมประวติั  ชุดกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ตามความสามารถ
ของแต่ละคน โดยรู้จกัการจาํแนก แยกแยะขอ้มูล โดยคิดวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงกับความคิดเห็น 
ตลอดจนจุดเด่นจุดดอ้ยได ้
 ชุดกิจกรรมท่ีใชศึ้กษาน้ีเป็นชุดกิจกรรม การอ่านมหานิบาตชาดก ชุดกิจกรรมน้ีสามารถ
นาํไปใชไ้ดใ้นทั้งเวลาเรียนและนอกเวลา เพื่อเป็นการฝึกทกัษะในการเรียนรู้เร่ืองการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนสามเณร  ก่อนการทาํชุดกิจกรรมนักเรียนอ่านคาํแนะนาํ และคาํช้ีแจงให้เขาใจถึง
ขั้นตอนและวิธีการทาํชุดกิจกรรม แลว้จึงลงมือปฏิบติัตามคาํช้ีแจงในแต่ละชุดกิจกรรม  ชุด
กิจกรรมน้ี ไดผ้า่นผูท้รงคุณวฒิุตรวจเน้ือหา และความสอดคลอ้งวา่มีคุณภาพ 
 ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าชุดกิจกรรม การอ่านมหานิบาตชาดก น้ีจะเป็นประโยชน์แก่
นกัเรียน ครูผูส้อน และผูท่ี้สนใจไดเ้ป็นอยา่งยิง่ 
 

 
     พระครูสงัฆรักษ ์ศราวธุ     สุทสฺสโน (มกัได)้ 

     หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
                 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ 

     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ส่ิงสาํเร็จรูปห

1
เหตุการณ์ ป
หรือหลกัการ
ชนิดใดและเ
แบบวิเคราะห

1
สาํคญั เช่น ใ

1
ร่องรอยส่งให

การคิดวิเคราะ
แยะขอ้มูลองค์
ละจดัหมวดห
สามารถอธิบา
ทั้งหาความสั
ลกระทบต่อ
ทาํนายหรือคา
วามรู้เก่ียวกบั
ดจะตอ้งมีคว
านั้น  
นอกจากนั้นย ั
นอาหารท่ีมีรส
ยนจึงตอ้งฝึกอ่
อเนก พ.อนุกูล
ะการ ดงัน้ี  
คิดวิเคราะห์แย
หน่ึงมีองคป์ร
1.1 วิเคราะห์
รากฏการณ์ใ
รใหม่ท่ีกาํหน
เพราะอะไรต
ห์ชนิดกคื็อ ต้
1.2 วิเคราะห์สิ
หค้น้หาสาระ

1.3 วิเคราะห์เ
หเ้ห็นวา่มีควา

ะห์ หมายถึง ค
คป์ระกอบของ
หมู่ เพื่อคน้หา
ายตีความส่ิง
ัมพนัธ์และค
กันอย่างไร อ
าดการณ์ส่ิงต่
บอาหารทุกชนิ
วามรู้ ในเร่ือง

ยงัจะตอ้งมีคว
สชาติท่ีเป็นเลิศ
าน ฝึกการฟัง
ลบุตร (2547 

ยกองค์ประก
ะกอบอะไร มี
ชนิด โดยมุ่
ใด ๆ ท่ีพิจารณ
นด เช่น เสียชี
ตามเกณฑ์ท่ีกํ
อ้งใหเ้กณฑใ์
ส่ิงสําคัญ มุ่งใ
ะสาํคญั แก่นส
ลศนัย มุ่งให้
ามจริงนั้นซ่อ

ใบความรู้

 

ความสามารถ
งส่ิงต่าง ๆ ไม
าความจริง คว
ท่ีเห็น ทั้งท่ีอ
วามเช่ือมโยง
อาศยัหลกักา
างๆ ไดอ้ยา่ง
นิดท่ีจะนาํมา
งการใช้วสัดุ

วามรู้เร่ืองขั้น
ศ ดงันั้นการท่ีจ
งและแสวงหาข
 : 62-63) 

อบ (Analysis
มีแนวทาง ดงั
งให้นักเรียน
ณาอยู่นั้น จดั
ชีพอย่าเสียสัต
กาํหนดให้ให
ใหม่และบอกเ
ใหคิ้ดแยกแยะ
สาร ผลลพัธ์ ข
้คิดคน้หาส่ิงที
นอยู ่

ร้ที ่1 เร่ือง ห

ถในการการพิ
ม่วา่จะเป็นวตั
วามสําคญั แ
อาจแฝงซ่อน
งของส่ิงต่างๆ
ารใด จนได้ค
ถูกตอ้ง เช่น แ
ปรุง ทั้งผกั ห
อุปกรณ์ท่ีใช้

นตอน วิธีการ
จะคิดวิเคราะห
ขอ้มูลความรู้ใ
ไดก้ล่าวถึงทั

s of elements
น้ี 
นคิดและวินิจ
ดเป็นชนิดใด 
ตย ์ให้นักเรีย
ม่เหมือนในต
เหตุผลท่ีจดัช
ะและวินิจฉยั
ขอ้สรุป จุดเด่
ท่ีพรางไว ้แฝ

ลกัการคดิวิ

จารณาส่ิงต่าง
ถุ เร่ืองราวเห
ก่นแท ้องคป์
อยู่ภายในส่ิง
ๆ ว่าเก่ียวพนั
ความคิดเพื่อ
แม่ครัวท่ีจะป
หมู เน้ือ ไก่ ปล
ช้ในการปรุง 

ปรุงอาหารนั้
ห์ไดดี้ จึงจะตอ้
ใหม้ากๆ หลกั
ทกัษะการคิดวิ

s) มุ่งใหน้กัเรี

จฉัยว่า บรรด
 ประเภทใด ล
นคิด (ช่วยกนั
ตาํรา จุดสําคั
นิดตามเกณฑ
ว่าองคป์ระกอ
น จุดดอ้ย 
ฝงเร้นอยูมิ่ได้

เคราะห์ 

งๆ ทั้งรายละ
ตุการณ์ต่างๆ
ประกอบหรือ
งต่างๆ หรือป
นกนัอย่างไร อ
นาไปสู่การส
ปรุงอาหาร จาํ
ลาและเคร่ือง
 รวมทั้งวิธีก

นั้น ๆ อีกดว้ย
อ้งมีความรู้เป็
กการคิดวิเคราะ
วิเคราะห์ประ

รยนคิดแบบแ

ดาข้อความ 
ลกัษณะใด ต
นัคิด) ว่าเป็น
คญัของการส
ฑใ์หม่ท่ีกาํหน
อบใด ท่ีสาํคั

บ่้งบอกไวต้ร
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เอียดและ
 ออกเป็น
อหลกัการ
ปรากฏได้
อะไรเป็น
สรุป การ
เป็นอยา่ง
งปรุงชนิด
ารการใช้

 อาหารท่ี
นพื้นฐาน
ะห์ 
ะกอบดว้ย

ยกแยะว่า

เร่ืองราว
ามเกณฑ์

นขอ้ความ
อนให้คิด
นด 
ญัหรือไม่

รง ๆ แต่มี
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2. การส
แยกแยะวา่ มี
กนัสูงตํ่าเพียง

2
แบบตามกัน
องคป์ระกอบ
สอดคลอ้งกบั

2
ความสมัพนัธ

2
เร่ืองใดเร่ืองห
ตามมา ผลสุด

2
พฤติการณ์ มี
วินัยในตนเอ
อยา่งไรกบัวตั

2
เหตุผล ซ่ึงเป็
คิดและคน้ห
ส่ิงใดเป็นเหต

2
โดยให้คน้ห
แ ล้ ว บ อ ก แ
เปรียบเทียบก
ทํานอง เ ดีย
เซนติเมตร : 
ส่วนยอ่ยของ
คลา้ยกบั ลูก 
 

 

สอนการคิดวเิ
มีองคป์ระกอบ
งไร มีแนวทา

2.1 วิเคราะห์ช
นกลับกันไม
บกบัเร่ืองทั้งห
บเร่ือง 
2.2 วิเคราะห์
ธ์ เช่น ส่ิงน้ีเก่ี
2.3 วิเคราะห์ขั้
หน่ึง ท่ีเป็นเร่ื
ดทา้ยของเร่ือ
2.4 วิเคราะห์
มีเป้าหมายอะ
อง ความไพเ
ตถุประสงคข์
2.5 วิเคราะห์ส
นยอดปรารถ
าว่า ส่ิงใดเป็
ตุของ... (ผล) 
2.6 วิเคราะห์
าแบบความส
แบบค ว า ม
กบัความสัมพ
ยวกันในรูป
 เมตร อธิบาย
เมตรเพราะฉะ
: แม่ 

เคราะห์ความ
บใดสัมพนัธ์กั
างดงัน้ี 
ชนิดความสัม
ม่สัมพันธ์กัน
หมด เช่น มุ่งให

ห์ขนาดของค
กยวขอ้งมากท่ี
ขั้นตอนของค
องแปลกใหม
งราว  

ห์วัตถุประสง
ะไร เช่น ให้คิ
เราะของดนต
องเร่ือง ผลคือ
สาเหตุและผล
ถนาประการห
นผลของ... (

 
ห์แบบความส
สัมพนัธ์ระหว
สั ม พัน ธ์ นั้
พนัธ์คู่อ่ืนๆ ท่ี
อุปมา อุปไ
ยไดว้่า เซนติเ
ะนั้นเซนติเมต

 

มสัมพนัธ์ (An
กนั สัมพนัธ์กั

มพันธ์ มุ่งใหคิ้
น  ความสัมพ
หคิ้ดแบบคน้

ความสัมพัน
ท่ีสุด (นอ้ยท่ีสุ
ความสัมพันธ์
ม่ เช่น ส่ิงใดเ

งค์และวิธีกา
คิดและคน้หา
ตรีข้ึนอยู่กับ
อสนบัสนุนห
ลที่เกดิตามมา
หน่ึงของการส
( สาเหตุ) 

สัมพันธ์ 
ว่าง 2 ส่ิง
น  ห รื อ

ทคลา้ยกนั 
มย  เ ช่น 
เมตรเป็น
ตร : เมตร 

nalysis of re
กนัแบบใด สมั

คิดแบบคน้หา
พันธ์ระหว่าง
หาความสมัพ

นธ์ โดยมุ่งให
สด) กบัส่ิงใด 
ธ์ มุ่งใหคิ้ดเพื่อ
ป็นตน้เหตุ ต้

ร มุ่งให้คิดแ
ว่า การกระท
อะไร ข้ึนอยู่
หรือขยายความ
า มุ่งใหคิ้ดแบ
สอนใหคิ้ดเป็น

lationships) 
มพนัธ์ตามกนั

าชนิดของคว
งองค์ประกอ
พนัธ์ระหวา่งสิ

ห้คิดเพื่อค้น

อคน้ลาํดบัขั้น
น้กาํเนิดของ

และค้นว่ากา
ทาํนั้นเพื่อบรร
ยู่กับจังหวะ ค
ม 
บแยกแยะให้
น คือ คิดหาเห

มุ่งใหน้กัเรียน
นหรือกลบักนั

วามสัมพนัธ์ว่
อบกับองค์ป
ส่ิงใดสอดคล้

หาขนาด ระ

นของความสัม
งปัญหา ส่ิงใด

ารกระทํา พ
รลุผลอะไร ผ
ความตอนท่ีเ

หเ้ห็นความสมั
หตุและผลไดดี้
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นคิดแบบ
น สัมพนัธ์

าสัมพนัธ์
ประกอบ
อ้ง กบัไม่

ะดับของ

มพนัธ์ใน
ดเป็นผลท่ี

ฤติกรรม
ผลคือเกิด
เก่ียวขอ้ง

มพนัธ์เชิง
ดี เช่น ให้
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3. การส
อย่างแยกแยะ
อะไร ขั้นตอ
และวิเคราะ
องคป์ระกอบ
อยา่งไร พิจา

ส
กลุ่มกนัคุมกั
ซ่ึงเป็นแบบวิ

3
สาํเร็จรูปนั้น 
น้ี (ทดลอง เน
แลว้ตรวจสอ

3
ส่ิงนั้ น เร่ือง
อย่างไร - ยึด
เน่ืองจากอะไ

 

คิด

สอนคิดวิเครา
ะจนจบัหลกัก
นการวิเคราะ
ห์ความสัมพ
บสาํคญัมีหน้
รณาจนรู้ความ
สรุป จบัหัวใจ
นัจนเป็นระบ
วเิคราะห์การส
3.1 วิเคราะห์โ
 ไม่วา่จะเป็น
น้ือเร่ืองน้ี กา
อบ 
3.2 การวเิครา
ราวนั้น ส่ิงสํ
ดความเสมอภ
ไรคาํโฆษณา 

วิเคราะห์ 

าะห์หลกัการ 
การไดว้่า ส่ิงส
ะห์หลกัการต้
พันธ์เสียก่อน
าท่ีอย่างไร แ
มสมัพนัธ์ตล
จ หรือหลกัก
บบอยูไ่ด ้เพร
สอนใหคิ้ดแบ
โครงสร้าง มุ่
ปัญหาใหม่ เห
รพิสูจน์) ดาํเ

ะห์หลกัการ ม
สําเร็จรูปนั้นโ
ภาคระเบียบวิ ี
 (แถลงการณ์ 

 

 (Analysis of
สาํเร็จรูปคุมอ
ตอ้งอาศยัการ
น กล่าวคือ ต
และองคป์ระก
อดจนสามาร
การไดว้่าการที
ราะหลกัการใ
บบวิเคราะห์ห
มุ่งให้นักเรียน
หตุการณ์ ปรา
เนินการแบบ

มุ่งใหน้กัเรียน
โดยการคิดห
ธีวิทยาศาสต
 การกระทาํ) 

 
 

 

f Organizatio
องคป์ระกอบ
วิเคราะห์ขั้น
ต้องแยกแยะ
กอบเหล่านั้น
ถ 
ท่ีทุกส่วนเหล
ด ผลท่ีไดเ้ป็น

หลกัการเนน้ก
นคิดแบบแยก
ากฏการณ์ ขอ้
ใด คาํตอบคือ

นคิดแบบแยก
หาหลกัการ เช
ตร์เหตุการณ์ค
 ใชว้ิธีใดจูงใจ

onal Principl
บต่าง ๆ อยู่ใน
ตน้ คือ การวิ
ส่ิงสมบูรณ์ห
เก่ียวขอ้งพาด

ล่านั้นสามาร
นการวิเคราะ
ารสอนวิเครา
กแยะแลว้คน้
อความ การทด
อ นิยามแลว้พิ

แยะแลว้คน้ห
ช่นหลกัการส
คร้ังน้ีลุกลามม
จใหค้วามหวงั

ค

les) มุ่งใหน้กั
นระบบใด คือ
วิเคราะห์องค์
หรือระบบใ
ดพิง อาศยัสัม

ถทาํงานร่วม
ห์หลกัการ (p
าะห์ดงัน้ี 
นหาโครงสร้า
ดลอง เช่น กา
พิสูจน์ - ตั้งส

หาความจริงแ
สําคญัของเร่ื
มากข้ึน (สงบ
ง 

วรคิดใหเ้ป็น
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กเรียนคิด
อหลกัการ
ป์ระกอบ 
ห้เห็นว่า
มพนัธ์กนั

มกนั เกาะ
principle) 

างของส่ิง
ารคน้ควา้
สมมติฐาน

ม่บทของ
รืองน้ีมีว่า
บ รุนแรง) 
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ครองเ
โอรส
พระโ
พระโ
เทพบุ
นาง ไ
และช
แหง้แ
ความ
ฉวีวรร

ลงโทษ
ล่ามโซ
เสียบด
บาปยิ่
แห่งเมื
หม่ืนปี
กระทํ
เช่นน้ี
นึกหา
ความส
กุมาร 
เป็นคน

เม่ือคร้ันอ
เมืองพาราณสี
สท่ีจะครองเม
อรส พระนาง
อรส แรงอธิษ
ตรโพธิสัตว ์ซึ
ไม่นานพระน
ชาวเมืองเป็นอ
ลง้หายไปหมู่
หมายว่าเหตุ
รณผดุผอ่ง ทร

เม่ือคร้ังยงั
ษโจร 4 คนอย
ซ่ตรวนขงัไว้
ดว้ยหลาวแหล
งนัก ทรงระลึ
มืองน้ี เพราะบ
ปี บดัน้ีพระอ
าํบาปกรรมเช
แลว้ ทรงสังเว
าอุบายวิธีท่ีจ
สุข คร้ังนั้นเท
 จึงทรงอธิษฐ
นง่อย เป็นคน

ใบค

ดีตกาลนานม
สี มีพระมเหสี
มืองต่อจากพ
งทรงตั้งสตัยา ิ
ษฐานของพระ
ซ้ึงกาํลงัจะจุติ
างก็ทรงครรภ
อย่างยิ่ง วนัท่ีพ
มู่ไมน้านาพนัธ
แห่งความป ี
รงเล้ียงง่าย  
งทรงพระเยา
ยา่งทารุณ คือ ค
ใ้นเรือนจาํ คน
ลมจนตาย พระ
ลึกชาติในหน
บาปกรรมท่ีทร
งคก์ลบัมาเกิด
ช่นเดียวกบัพ
วชสลดพระทั
ะปลีกตัวให้
ทพธิดาซ่ึงเคย
ฐานจิตให้มัน่ค
หูหนวกและเป็

ความรู้ที ่2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาแลว้มีพระ
สีพระนามว่า จ
พระองค์ จึง
ธิษฐานใหพ้ร
ะนางทาํใหท้า้
ติจากสวรรคช์ั้
ภย์งัความปลา
พระโอรสปร
ธ์ุเจริญเติบโต
รีดาแก่ผูค้นท

าว์อยู่นั้ น วนัห
คนหน่ึงใหเ้ฆ่ี
นหน่ึงให้เอาห
ะกุมารทรงเห็
หลงัไดว้่า เม่ื
รงกระทาํในค
ดในเมืองน้ีอีก
ระบิดา ซ่ึงก็จ
ทยั ไม่ทรงปรา
พน้จากราชส
ยเป็นพระมาร
คง ไม่หวัน่ไห
ป็นใบ ้

  พระเตมีย์

ราชาทรงพร
จนัทาเทวี พร
โปรดให้พร
ระอุโบสถศีลที
าวสักกเทวรา
ชั้นดาวดึงส์มา
าบปล้ืมปิติแก
ระสูตินั้นเกิดฝ
 พระโอรสจึง
ทั้ งปวง พระก

หน่ึงได้ทรงเห
ฆียนดว้ยแส้หน
หอกท่ิมแทงใ
นแลว้ทรงหว
อชาติก่อนนั้น
คร้ังนั้นทาํให้พ
ก ต่อไปก็คงจ
จะตอ้งไปสู่น
ารถนาท่ีจะคร
สมบัติ จนหด
ดาในอดีตชาติ
หวท่ีจะปฏิบติั

ย์ชาดก (พร

ะนามว่า พระ
ะเจา้กาสิกราช
ะนางจันทา
ท่ีพระนางรักษ
ช ตอ้งเสด็จไ
าเกิดเป็นพระโ
ก่พระเจา้กาสี 
ฝนตกตลอดท
งไดพ้ระนามว
กุมารเตมียท์

ห็นพระราชบิ
นามหน่ึงพนัค
ให้ทัว่ตวั และ
วาดกลวั สะดุง้
นพระองคเ์คย
พระองคต์อ้งต
จะไดเ้ป็นผูค้ร
รกอีกแน่นอน
รองราชสมบติั
ดหู่พระทัย เศ
ติไดแ้นะอุบา
ติตามอุบายนั้น

ระเตมย์ีใบ้)

ะเจา้กาสิกรา
ชไม่มีพระรา
เทวีทําพิธีข
ษาส่งผลใหไ้ด
ไปออ้นวอนให
โอรสของพร
 ขา้ราชบริพา
ทั้งแควน้ความ
ว่า พระเตมีย ์มี
รงน่ารัก พร

บิดาทรงสั่งให
คร้ัง คนหน่ึงให
ะอีกคนหน่ึงให
งกลวัในการทํ
ยเป็นพระราช
ตกนรกถึงแป
รองเมืองน้ีแล
น เม่ือทรงดาํ ิ
ติอีกต่อไป ทร
ศร้าหมองไม่มี
ายให้พระเตมี
น คือ แสร้งทํ

) 
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ทดลอ
ให้มา
เลา้โล
พระเ
สิกรา
มา้บร

ทดลอ
ยงัมีพ

แมน้า
ตรัสแ

มีใคร
การบ ิ

ถึงแป
พระกุ
และแ
กลบัพ

จนพระเต
องพระโอรสด
าจะทาํร้าย ใ
ลม เป็นตน้ แต
ตมียก์ุมารเป็
าชจึงตรัสสั่งใ
รรทุกพระกมุา

ขณะท่ีนา
องพระกาํลงั โ
พระกาํลงัเหมือ

จากนั้นพร
ายสารถีจะทูล
แก่นายสารถีว่

พระบิดาท
รตอ้งการพระ
ริโภคกาม พร

จากนั้นทร
ปดหม่ืนปีใหน้
กุมารไม่ทรงยิ
แจง้ข่าวการบว
พระราชวงัตาม

ตมียก์ุมารมีพร
ดว้ยวิธีการต่า
ห้บรรทมอยู่
ต่พระโอรสก็
นคนกาลกิณี
ให้นาํพระเตมี
ารไปจดัการเพี
ยสารถีกาํลงั
โดยเสด็จดาํเนิ
อนเดิม จึงเสด็
ระเตมียก์ุมาร
ลออ้นวอนหล
า 

ทรงสละพระอ
ะองคแ์ลว้ พร
ระองคบ์วชยงั
รงเล่าเร่ืองในอ
ายสารถีฟัง จน
นยอมตรัสสั่ง
วชของพระอง
มท่ีพระเตมียก์ุ

 

 

ระชนมายุ 16
าง ๆ เช่น ให้
ยู่กับอุจจาระ 
กไ็ม่มีปฏิกิริยา
ณีหากให้อยู่ใ
มียก์ุมารไปฝัง
พยีงลาํพงั 

ขุดหลุมนั่นเ
นินไปมาแลว้
ดจ็มาหานายส
รทรงตั้งพระท
ลายคร้ัง เพื่อใ

องคแ์ลว้ พระ
ระองคจ์ะไม่เ
งัจะมีประโยช
อดีตชาติ ซ่ึงพ
นนายสารถีมีค
งให้นายสารถี
งคใ์ห้พระราช
กมุารตรัสสัง่ 

6 พรรษา พระ
้อดอาหาร เผ
 บรรทมบนค
าอะไร พวกพ
นพระราชวงั
งเสียท่ีป่าชา้ โ

อง พระเตมีย์
วทรงจบัทา้ยร
สารถีแลว้ทรงเ
ทยัเด็ดเด่ียวท่ี
ให้เสด็จกลบัพ

ะมารดากท็รงอ
สด็จกลบัไปอี
ชน์กวา่  
พระองคท์รงเป็
ความเล่ือมใส
ถีนาํรถและเค ื
ชบิดาทรงทร

ะเจา้กาสิกรา
าท่ีประทบั ป
ความร้อน ใ
พราหมณ์พากั
งจะมีภยัเกิดขึ
โดยมอบใหน้

ยก์ุมารก็เสด็จ
รถตวดัแกว่ง เ
เล่าเร่ืองใหฟั้ง
จะทรงผนวช
พระนครก็ไม่

อนุญาตแลว้ ป
อีก จะมีประโ

ป็นพระราชาแ
ขอบวชตามพ
ร่ืองประดบัไ
าบ นายสารถี

าชทรงพยายา
ปล่อยชา้งและ
ห้หญิงสาวม
นัทูลทาํนายว
ข้ึน พระเจา้ก
นายสารถีขบัร

จลงจากรถทร
เม่ือทรงเห็นว
ง  
ชในป่าคนเดีย
ม่ทรงคลอ้ยตา

ประชาชนก็ไ
โยชน์อะไรใ

และเคยตกนร
พระองคด์ว้ย แ
ไปคืนพระราช
จึงจาํใจจาํยอ
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เม่ือพระเจา้กาสิกราชไดท้รงทราบว่า พระเตมียก์ุมารมิไดเ้ป็นใบท้รงพูดได้
เหมือนคนธรรมดา ทั้งมิไดเ้ป็นง่อยและหูหนวกแต่ประการใด ทรงโสมนสัยนิดีเป็น
อย่างยิ่ง จึงตรัสสั่งเสนาขา้ราชบริพารทั้งปวงให้จดัเตรียมเคร่ืองอุปกรณ์พิธีท่ีจะ
อภิเษกพระกุมารไวใ้นราชสมบติั แลว้พระองคโ์ดยผูมี้นายสารถีนาํทางก็เสด็จข้ึนมา้
ทรงตรงไปหาพระกมุารท่ีป่าชา้ โดยมีเสนาขา้ราชบริพารเป็นจาํนวนมากติดตามไป  

พระเตมียฤ์ๅษีทอดพระเนตรเห็นพระราชากาํลงัเสดจ็มา ดว้ยพระเดชานุภาพ
อนัยิ่งใหญ่ จึงทรงถวายการตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัไมตรี ทรงสนทนาไต่ถามทุกขสุ์ข
ตามธรรมเนียม พระราชาเห็นพระโอรสผนวชเป็นฤๅษี เสวยใบไมล้วกเป็นอาหาร
และประทบัอยู่ลาํพงัในป่า จึงตรัสถามว่าเหตุใดจึงยงัมีผิวพรรณผ่องใสร่างกาย
แขง็แรง พระเตมียฤ์ๅษีตรัสตอบพระบิดาวา่  

" อาตมามีร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณผ่องใสเพราะไม่ต้องเศร้าโศกถึงอดีต 
ไม่ต้องรอคอยอนาคต อาตมาใช้ชีวิตให้เป็นไปตามที่สมควรในปัจจุบัน คนพาลน้ัน
ย่อมซูบซีดเพราะมัวโศกเศร้าถึงอดีต เพราะมัวรอคอยอนาคต "  

พระราชาทรงอ้อนวอนให้พระเตมีย์ฤๅษีเสด็จกลับไปครองราชสมบัติ
จนกวา่จะมีพระราชบุตร ราชธิดาและมีพระชนมายมุากแลว้จึงค่อยทรงผนวช ตอนน้ี
ยงัทรงเป็นหนุ่ม ประทบัอยูใ่นป่าคนเดียวจะมีประโยชน์อะไรเล่า 

พระเตมียฤ์าษีทูลตอบพระราชาวา่    
" การบวชเป็นเ ร่ืองของคนหนุ่ม  คนหนุ่มน่ันแหละควรประพฤติ

พรหมจรรย์  ข้อนี้บัณฑิตทั้ งหลายสรรเสริญแล้ว  อาตมาภาพจักประพฤติ
พรหมจรรย์ไม่ต้องการราชสมบัติ อาตมาภาพเคยเห็นพวกเด็กเป็นอันมาก เกิด
มาแล้วยังไม่แก่กต็าย ของที่น่ารักต้องส้ินไปตายไป บุคคลไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหรือ
หญงิสาวกล้็วนต้องตาย ใครจะประกนัได้ว่าเรายงัหนุ่มสาว ยงัไม่ตาย อายุของคนเรา
เป็นของน้อย วันคืนล่วงไป ๆ ก็ย่อมทําให้อายุของเราแก่มากขึ้น ใกล้ความตายมาก
ขึ้นเหมือนปลาในนํ้าน้อย ฉะน้ันเม่ือโลกถูกครอบงํา ห้อมล้อมด้วยส่ิงอันไม่เป็น
ประโยชน์ มหาบพติรจะอภิเษกอาตมภาพในราชสมบัติทาํไมกนั "   
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ทรงม
สะคร

ประโย
ไปได้
ไม่ไห
แม่นํ้า
ถูกชร

เล่ือม
ประช
จาํนว
ไม่นา
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บาํเพ็
สละร
16 ปีก

คนท่ีจ
พากเพยีร

พระเจา้กา
มอบกองทพัท
ราญ ลว้นแต่เป็

พระเตมีย์
" สัตว์โล

ยชน์ คอื คนืแ
้เท่าใด ส่วนที่
หลกลบัไปสู่ที่ส
าที่เต็มฝ่ังย่อม
ราและมรณะพั

พระราชา
มใสขอผนวช
ชาชนท่ีมาปร
วนมาก นอกจ
านนกักบ็รรลุ

พระเตมีย์
ก่อนท่ีจะสําเ
ญเนกขมับาร
ราชสมบติั แล้
กวา่จะสามาร

ข
ะประสบควา
รและรู้จกัรอเว

าสิกราชทรงอ้
ทั้ งมวลให้ ต
ป็นราชธิดา ผู ้
ฤ์าษี ตรัสต่อไ
ลกถูกความต
และวนัอนัเป็น
ทจีะต้องทอ กเ็
สูงฉันใด อายุ
มพัดพา เอาต้น
พดัพาไปฉันน้ัน
ากาสิกราชทร
ชในสํานักพร
ระชุมกนัในท่ี
จากน้ีไดมี้พระ
ฌานสมาบติั 
ยช์าดกเป็นชา
เร็จเป็นพระส
รมี (เนกขมัมะ
ลว้ออกผนวช
ถออกผนวชไ

 

 
 
 
 
 
 

ข้อคดิ คติธรร
ามสาํเร็จไดน้ั้
วลายอ่มทาํให
อยา่งแทจ้ริง

ออ้นวอนอีก ใ
ลอดจนถึงร

ผูสู้งศกัด์ิคอยห
ไปวา่ 
ตายครอบงําไ
นไปอยู่ มหาบ
เหลอืน้อยเท่า
ยุของคนเรากไ็
นไม้ที่เกิดริมฝ
น เถิดมหาบพิ
รงสดบัคาํสอ
ระเตมีย์ฤๅษี
ท่ีนั้นต่างก็มีค
ะราชาอีกหล
 เม่ือมรณะแล้
าดกในอดีตข
สัมมาสัมพุท
ะ หมายถึง กา
ชเพื่อบาํเพญ็เน
ไดต้ามความม

รม 
นั ตอ้งอดทน
หค้นนั้นไปสู่ค
ง 

ใหเ้สด็จกลบัพ
าชสมบติัรวม
หอ้มลอ้มปรน

ไว้ ถูกความแ
บพติรเมื่อด้าย
าน้ันฉันใด ชีวิ
กไ็ม่ถอยกลับไ
ฝ่ัง ให้หักโค่น
พติรอาตมภาพ
อนของพระเต
ษีด้วย แม้พว
ความเล่ือมใส
ายพระองคท์
ลว้ไปเกิดบนพ
ของพระพุทธ
ธเจา้ ในพระ
ารออกจากกา
นกขมับารมี ซึ
มุ่งหวงั 

 อดกลั้น 
ความสาํเร็จ

พระราชวงั แ
มทั้งพระสน
นนิบติัรับใช ้

 

แก่ห้อมล้อม
ยทีเ่รากาํลงัทอ
วติกฉั็นน้ันเห
ไปสู่ความเป็น
นลอยไปฉันใด
พไม่ต้องการรา
ตมียฤ์ๅษีแลว้
กเสนาข้ารา
 ไดบ้วชตาม
รงผนวชตาม
พรหมโลก 

ธเจา้ชาติท่ี 1 
ะเตมียช์าดกเ
าม, การออกบ
ซ่ึงทรงใชร้ะย

แลว้พระองคจ์
ม กาํนัลผูง้า

มไว้ ส่ิงไม่เป็
ออยู่ ถูกช่างท
มือนกนั แม่นํ้
นเด็กอีกฉันน้ั
ด ปวงชนก็ย่อ
าชสมบัติ" 

ว ทรงมีศรัทธ
าชบริพารแล
มพระราชาเป็
มพระเตมียฤ์ๅ

ในทั้งหมด 1
เป็นชาติท่ีทร
บวช) โดยทร
ยะเวลานานถึ
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ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถาม 
 

" สัตวโ์ลกถูกความตายครอบงาํไว ้ถูกความแก่ห้อมลอ้มไว ้ส่ิงไม่เป็นประโยชน์คือ คืนและวนั
อนัเป็นไปอยู่ มหาบพิตรเม่ือดา้ยท่ีเรากาํลงัทออยู่ ถูกช่างทอไปไดเ้ท่าใด ส่วนท่ีจะตอ้งทอก็เหลือน้อย
เท่านั้นฉนัใด ชีวิตก็ฉนันั้นเหมือนกนั แม่นํ้ าไม่ไหลกลบัไปสู่ท่ีสูงฉนัใด อายขุองคนเราก็ไม่ถอยกลบัไปสู่
ความเป็นเด็กอีกฉนันั้น แม่นํ้ าท่ีเตม็ฝ่ังยอ่มพดัพา เอาตน้ไมท่ี้เกิดริมฝ่ังให้หกัโค่นลอยไปฉนัใด ปวงชนก็
ยอ่มถูกชราและมรณะพดัพาไปฉนันั้น " 

                                                                                                  มหานิบาตชาดกเร่ือง พระเตมียช์าดก 
 

1. สตัวต่์าง ๆ ถูกครอบงาํและหอ้มลอ้มไวด้ว้ยส่ิงใด 

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

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

2. อะไรช่ือวา่ส่ิงไม่เป็นประโยชน์ท่ีเป็นไปอยู ่
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

3. ขอ้ความขา้งตน้เปรียบเทียบชีวติไวอ้ยา่งไร 

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

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

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

4. “ สัตวโ์ลกถูกความตายครอบงาํไว ้ถูกความชราห้อมลอ้มไว ้ส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์คือคืนวนั
เป็นไปอยู.่” ขอ้ความน้ีสอนในเร่ืองใด 

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

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

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

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

5. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านขอ้ความขา้งตน้มีอะไรบา้ง 

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

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

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

 
ช่ือ.......................................... นามสกลุ.................................... ชั้น........... เลขท่ี.......... 

 

ใบงานเร่ือง   
การคดิวเิคราะห์เร่ืองพระเตมีย์ชาดก (พระเตมีย์ใบ้) 
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คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย X ลงในคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

1. ชาดกเร่ืองใดแสดงใหเ้ห็นถึงการบาํเพญ็เนกขมัมบารมีอยา่งแก่กลา้ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ก. เตมียช์าดก  
ข. เวสสนัดรชาดก 
ค. ภูริทตัชาดก  
ง. สุวรรณสามชาดก 

2. ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นเนกขมัมะบารมี 
ก. ระมดัระวงักาย วาจา 
ข. ไม่ชอบอาํนาจ ลาภสกัการะ 
ค. ชอบแสวงหาความสุขทางกาย 
ง. ไม่ชอบคลุกคลีก. ทรงเบ่ือหน่าย 

3. เพราะเหตุใดพระเตมียก์มุารจึงไม่ประสงคจ์ะครองราชย ์
ราชสมบติั 
ข. ไดรั้บคาํเตือนจากเทวดา 
ค. มีการแยง่ชิงราชสมบติักนั 
ง. ทรงเห็นโทษจากการครองราชยใ์นอดีตชาติ 

4. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้อา้งท่ีพระเตมียฤ์ๅษีปฏิเสธราชสมบติัท่ีพระราชามอบให ้
ก. การบรรพชาเป็นของคนหนุ่ม 
ข. สตัวโ์ลกถูกความตายครอบงาํ 
ค. อายขุองคนเราเป็นของนอ้ยเหมือนเปลวเทียน 
ง. สตัวโ์ลกถูกความชราหอ้มลอ้มอยู ่

5. การปลีกตวัออกจากกาม เขา้สู่สุขอิสระทางใจ เป็นการสร้างบารมีในชาดกเร่ืองใด 
ก. เวสสนัดรชาดก 
ข. เตมียช์าดก  
ค. ภูริทตัชาดก  
ง. สุวรรณสามชาดก  

แบบทดสอบหลงัเรียนชุดกจิกรรมการอ่าน 
มหานิบาตชาดก เร่ือง เตมีย์ชาดก 
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6. เม่ือพระเตมียก์มุารมีพระชนมไ์ด ้16 ชนัษา  พระเจา้กาสีไดท้ดลองพระกมุารดว้ยส่ิงใด 
ก. ยัว่ยวนพระกมุารดว้ยสนมนารีทั้งหลาย 
ข. ใชไ้ฟเผาพระบาททั้งสองขา้ง 
ค. ไม่ใหพ้ระกมุารสรงสนานไม่ใหล้งบงัคนหนกัและเบา 
ง. ส่งเพชฌฆาตจอมโหดมากวดัแกวง่ดาบปราดไปท่ีตน้คอ 

7. เหตุใดผูใ้ฝ่เนกขมัมบารมีจึงไม่มีความปรารถนาในตาํแหน่งกษตัริย ์
ก. เพราะทาํใหห้ลงเขา้ใจผดิในเร่ืองอานิสงส์ของบุญและโทษของบาป 
ข. เพราะทาํใหไ้ม่รู้จกัคุณของการบาํเพญ็ตบะและการปรารภความเพียร 
ค. เพราะจะเป็นคนหูเบาหลงเช่ือในคาํของเหล่าบริวารไดง่้าย แลว้กระทาํส่ิงผดิ 
ง. เพราะทาํใหเ้บ่ือหน่ายจากความสุขสบายและเห็นโทษในการครองเรือน 

8. พระเตมียก์มุารทาํอยา่งไรเพ่ือท่ีจะไม่ตอ้งครองราชย ์
ก. ทาํเป็นคนใบ ้
ข. ทาํเป็นคนหูหนวก 
ค. ทาํเป็นคนงอยเปล้ีย 
ง. ถูกทั้งขอ้ ก ข และ ค 

9. ลกัษณะนิสยัของบุคคลใด ไม่จดัอยูใ่นการบาํเพญ็เนกขมัมบารมี 
ก. ใจเยน็ไม่เร่าร้อน 
ข. ละวางอามิสในโลกได ้
ค. ชอบความสงดัวิเวก 
ง. เห็นความสวยงามของส่ิงแวดลอ้ม 

10. บุคคลใดเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัในการสร้างเนกขมัมบารมีตามพระเตมียช์าดก 
ก. เอกรินทร์ พดูจริงเสมอ ไม่เคยคิดใส่ร้ายผูอ่ื้นเลย 
ข. เฉลิม เขา้วดัฟังธรรมแลว้อาราธนาศีล 5 กบัพระสงฆเ์ป็นประจาํ 
ค. เอกวฒิุ ตกับาตรพระทุกวนัเพราะครอบครัวปลูกฝังมาตั้งแต่เดก็ 
ง. ปานรพี ไม่แต่งงานเพราะเห็นทุกขแ์ละโทษของการอยูค่รองเรือน 
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ช่ือ.......................................... นามสกลุ.................................... ชั้น........... เลขท่ี.......... 

 
ขอ้ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
  

 

 
 
 
 

 

เกณฑ์ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10 ดีมาก 
7 – 8 ดี 
5 - 6 พอใช ้

ตํ่ากวา่ 5 ปรับปรุง 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

10  

กระดาษคาํตอบ 
แบบทดสอบหลงัเรียนชุดกจิกรรมการอ่าน 

มหานิบาตชาดก เร่ือง เตมีย์ชาดก DPU
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ช่ือ.......................................... นามสกลุ.................................... ชั้น........... เลขท่ี.......... 

 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1 X    

2   X  

3    X 

4   X  

5  X   

6 X    

7    X 

8    X 

9    X 

10    X 
 

 

 

 
 

เกณฑ์ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
9 - 10 ดีมาก 
7 – 8 ดี 
5 - 6 พอใช ้

ตํ่ากวา่ 5 ปรับปรุง 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

10  

กระดาษคาํตอบ 
แบบทดสอบหลงัเรียนชุดกจิกรรมการอ่าน 

มหานิบาตชาดก เร่ือง เตมีย์ชาดก 

เฉลย 
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ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถาม 
 

" สตัวโ์ลกถูกความตายครอบงาํไว ้ถูกความแก่หอ้มลอ้มไว ้ส่ิงไม่เป็นประโยชน์คือ คืนและ
วนัอนัเป็นไปอยู ่มหาบพิตรเม่ือดา้ยท่ีเรากาํลงัทออยู ่ถูกช่างทอไปไดเ้ท่าใด ส่วนท่ีจะตอ้งทอก็เหลือ
นอ้ยเท่านั้นฉันใด ชีวิตก็ฉันนั้นเหมือนกนั แม่นํ้ าไม่ไหลกลบัไปสู่ท่ีสูงฉันใด อายุของคนเราก็ไม่
ถอยกลบัไปสู่ความเป็นเดก็อีกฉนันั้น แม่นํ้าท่ีเตม็ฝ่ังยอ่มพดัพา เอาตน้ไมท่ี้เกิดริมฝ่ังใหห้กัโค่นลอย
ไปฉนัใด ปวงชนกย็อ่มถูกชราและมรณะพดัพาไปฉนันั้น " 
 

1. สตัวต่์าง ๆ ถูกครอบงาํและหอ้มลอ้มไวด้ว้ยส่ิงใด 

ความตาย และความแก่  

2. อะไรช่ือวา่ส่ิงไม่เป็นประโยชน์ท่ีเป็นไปอยู ่
คนืและวนั 

3. ขอ้ความขา้งตน้เปรียบเทียบชีวติไวอ้ยา่งไร 

1. เปรียบไว้เช่นเดียวกบัด้ายทีเ่รากาํลงัทออยู่ ถูกช่างทอไปได้เท่าใด ส่วนที่จะต้องทอกเ็หลอื
น้อยเท่าน้ันฉันใด ชีวติกฉั็นน้ัน  

2. เปรียบไว้เช่นเดียวกบัแม่นํา้ไม่ไหลกลบัไปสู่ทีสู่งฉันใด อายุของคนเรากไ็ม่ถอยกลบัไปสู่
ความเป็นเด็กอกีฉันน้ัน 

3. เปรียบไว้เช่นเดียวกบัแม่นํา้ทีเ่ต็มฝ่ังย่อมพดัพาเอาต้นไม้ทีเ่กดิริมฝ่ังให้หักโค่นลอยไปฉัน
ใด  สัตว์ทั้งหลายกย่็อมถูกชราและมรณะพดัพาไปฉันน้ัน 

4. “ สตัวโ์ลกถูกความตายครอบงาํไว ้ถูกความชราหอ้มลอ้มไว ้ส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชนคื์อคืน
วนัเป็นไปอยู.่..” ขอ้ความน้ีสอนในเร่ืองใด 

สอนใหเ้ราไม่ประมาทต่อชีวิต เพราะเราไม่รู้ว่าจะตอ้งตายเม่ือไร ทุกคนจะหนีความตายและ
ความแก่ไปไม่พน้ จึงควรเร่งทาํความดีดว้ยการเจริญกศุลทั้งปวง 

5. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านขอ้ความขา้งตน้มีอะไรบา้ง 
 

คาํตอบอยูใ่นดุลยพินิจของครู 

 
ช่ือ.......................................... นามสกลุ.................................... ชั้น........... เลขท่ี.......... 

ใบงานเร่ือง   
การคดิวเิคราะห์เร่ืองพระเตมีย์ชาดก (พระเตมีย์ใบ้) 

เฉลย 

DPU
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ภาคผนวก 
ข  แบบทดสอบเร่ือง ความสามารถการคดิวเิคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิมนต์ทาํ
เร่ือง ความ

จําน

 

 
 

าแบบทดส
มสามารถกา
วน 20 ข้อ 

อบก่อนเรีย
ารคดิวเิครา
 ก่อนนะ 

ยน  
าะห์ 
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คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย X ลงในคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

             เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเห็นพวกวานรมาเก็บผลมะม่วงกินจึงส่ังให้ยิงฝูงวานรน้ัน มหากบิล
วานรจึงเสียสละตนเองทอดกายเป็นสะพานต่อกับเถาวัลย์ให้บริวารวานรไต่ข้ามไปยังต้นไม้อีกด้านหน่ึง
จนพ้นภัย ฝ่ายเทวทัตซ่ึงเป็นวานรอยู่ในฝูงน้ันได้แกล้งกระโดดจากที่สูงลงมาบนหลังของมหากบิลวานร
จนมหากบลิวานรบาดเจ็บสาหัส  ถึงกบัดวงหทัยแตก พระเจ้าพรหมทัตเห็นเหตุการณ์การกระทําของมหา
กบลิวานรจึงให้ราชบุรุษไปรับมหากบลิวานร พร้อมทั้งปรนนิบตัพิยาบาลและให้อาหารอย่างด ี 
                                   บทอ่านเสริม เร่ืองมหากบลิวานร 

ใหน้กัเรียนอ่านบทความต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถามขอ้ท่ี 1 – 5 
 

1. การไดรั้บบาดเจบ็สาหสัของมหากบิลวานรเกิดจากอะไร 
ก. วานรตวัหน่ึงไดแ้กลง้กระโดดจากท่ีสูงลงมาบนหลงัของมหากบิลวานร 
ข. มหากบิลวานรทอดกายเป็นสะพานต่อกบัเถาวลัยใ์หบ้ริวารวานรไต่ขา้ม 
ค. มีวานรตวัหน่ึงไดท้าํร้ายร่างกายของมหากบิลวานร 
ง. พระเจา้พรหมทตัไดใ้ชธ้นูยงิถูกมหากบิลวานร 

2. เหตุผลใดท่ีทาํใหพ้ระเจา้พรหมทตั ปรนนิบติัพยาบาลและใหอ้าหารแก่มหากบิลวานร 
ก. ความเสียสละและความเป็นผูน้าํ 
ข. ความกลา้หาญไม่เกรงกลวัภยัอนัตราย 
ค. ความมุ่งมัน่และความเสียสละ 
ง. ความพยายามและกลา้หาญ 

3. วิธีการใดท่ีมหากบิลวานรท่ียอมสละตนเองเพ่ือฝงูวานร 
ก. เอาร่างกายของตนเองปกป้องฝงูวานรจากธนู 
ข. ทอดกายเป็นสะพานต่อกบัเถาวลัยใ์หบ้ริวารวานรไต่ขา้ม 
ค. ทอดกายบนพ้ืนแลว้ใหฝ้งูวานรเดินขา้มไป 
ง. ใหฝ้งูวานรกระโดดจากท่ีสูงลงมาบนหลงั       

 

แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง ความสามารถการคดิวเิคราะห์ 
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4. อนัตรายท่ีเกิดกบัฝงูวานรเป็นเพราะ 
ก. ผลมะม่วงสุก     
ข. พระเจา้พรหมทตั 
ค. ความประมาท     
ง. มหากบิลวานร 

5. "ดูคนใหดู้ท่ีการกระทาํ  ดูผูน้าํใหดู้ท่ีความเสียสละ"..คาํกล่าวน้ีน่าจะหมายถึงขอ้ใด 
ก. ผูท่ี้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
ข. ผูท่ี้ยอมทาํทุกอยา่งเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ของตนเอง 
ค. บุคคลท่ีทาํคุณประโยชน์เพื่อสงัคม 
ง. บุคคลท่ีทาํทุกอยา่งเพื่อพวกพอ้ง 

 

ถ้าเราควบคุมความคิดของเราไม่ได้ มันจะสร้างปัญหาให้กับเรา เราจะเร่ิมต้นน่ังคิดว่า
จะไปซ้ืออะไร จะไปกนิอะไรดี หรือจะไปเทีย่วไหนดี ฯลฯ ความต้องการจะครอบคลุมจิตใจของเรา 
ครอบคลุมอารมณ์ของเรา เราจะหวั่นไหวต่อความโลภ ความโกรธ และความอิจฉา เป็นต้น ส่ิง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความคิดของเรา เช่นเดียวกับยักษ์ตนน้ันที่ข่มขู่ชายหนุ่ม
ตลอดเวลา 
                                   นิทานธรรมะเร่ืองตะเกยีงวเิศษ 
ใหน้กัเรียนอ่านบทความต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถามขอ้ท่ี 6 – 10 
 

6. ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงเร่ืองอะไรเป็นสาํคญั 
ก. การรู้จกัใชค้วามคิด และควบคุมความคิดไม่ได ้
ข. การรู้จกับงัคบัจิตใจไม่ใหห้ลง 
ค. การรู้จกัควบคุมอารมณ์ 
ง. การรู้จกัควบคุมความคิดและอารมณ์            

7. ถา้เราตอ้งการจะทาํอะไรใหดี้และถูกตอ้ง ควรทาํอยา่งไร 
ก. ควบคุมจิตใจใหส้งบ 
ข. ควบคุมอารมณ์ 
ค. ไม่หวัน่ไหวต่อความโลภ 
ง. ไม่หวัน่ไหวต่อโกรธ           
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8. อะไรเป็นสาเหตุทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได ้

ก. ความตอ้งการ 
ข. ความหวัน่ไหว 
ค. ความโลภ 
ง. ความอิจฉา           

9. ขอ้ความขา้งตน้น้ีสอนเร่ืองอะไร 
ก. ผูมี้ปัญญายอ่มรู้จกัท่ีจะใชค้วามคิดของตนเอง 
ข. ผูมี้ความตอ้งการยอ่มไม่รู้จกัท่ีจะใชค้วามคิดของตนเอง 
ค. ผูมี้ปัญญายอ่มรู้จกัท่ีจะใชค้วามตอ้งการของตนเอง 
ง. ผูมี้ปัญญายอ่มรู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเอง                        

10. ถา้เรารู้จกัใชค้วามคิด และควบคุมความคิดไดดี้จะมีผลอยา่งไร 
ก. รู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนเอง 
ข. ไดรั้บความสุข 
ค. ฝึกพฒันาความคิด 
ง. ไดรั้บผลดีจากการควบคุมความคิด  
 

ชีวติของมนุษย์น้ันมักแสวงหาส่ิงทีก่่อให้เกดิความสุข ซ่ึงบางคร้ังกต้็องอาศัยศรัทธานําทาง 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และผลักดันให้เกิดความพยายามในการแสวงหาส่ิงน้ัน แต่ปัญหาของความ
ศรัทธาก็คือ ความเช่ือที่ผสมไปด้วยความรู้สึก และขาดปัญญาไตร่ตรอง ทําให้ไปไม่ถึงฝ่ังแห่ง
ความสุขทีห่วงัเอาไว้ 
                                      นิทานธรรมะ เร่ืองไฟศักดิ์สิทธ์ิ   
ใหน้กัเรียนอ่านบทความต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถามขอ้ท่ี 11 - 15  
 

11. มนุษยม์กัอาศยัส่ิงใดเพ่ือแสวงหาส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความสุข 
ก. ความศรัทธา 
ข. ความพยามยาม 
ค. ความรัก 
ง. ความดีงาม         
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12. ความศรัทธาตอ้งใช่ควบคู่กบัส่ิงใดจึงจะเกิดผลดีท่ีสุด 

ก. ความมีปัญญา 
ข. ความขยนั 
ค. ความอดทน 
ง. ความรู้สึก                    

13. ขอ้ใดเป็นปัญหาของความศรัทธา 
ก. ความเช่ือ ความหลงและปัญญา 
ข. ความรู้สึก ขาดสติและขาดปัญญา 
ค. ความเช่ือ ความรู้สึกและขาดปัญญา 
ง. ความสุข แรงบนัดาลใจและปัญญา                 

14. เม่ือนกัเรียนเกิดศรัทธา แต่ขาดปัญญาและความรู้ ผลจะเป็นอยา่งไร 
ก. ความเช่ือท่ีเป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง 
ข. มีศรัทธามากแต่ปัญญานอ้ย 
ค. มีความศรัทธามาก มีปัญญามาก 
ง. มีศรัทธาท่ีมัน่คง ดว้ยปัญญา 

15. ขอ้ความน้ีใหข้อ้คิดตรงกบัขอ้ใด 
ก. ชีวิตของมนุษยน์ั้นมกัแสวงหาความศรัทธา 
ข. เม่ือใดกต็ามท่ีมีการใชศ้รัทธา  กจ็ะเกิดความเช่ือ 
ค. มนุษยม์กัแสวงหาส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความสุข 
ง. เม่ือใดท่ีมีการใชศ้รัทธา ตอ้งใชปั้ญญาควบคู่ไปดว้ย       

 
เนือ้สมันตัวหน่ึงถูกนายพรานไล่ล่าหมายจะสังหาร จึงวิ่งหนีสุดชีวิตจนไปพบพุ่มไม้หนาทึบพุ่มหน่ึง

กระโดดเข้าไปหลบซ่อนตัวในพุ่มไม้น้ัน เมื่อนายพรานตามมาทันแต่มองหาไม่พบก็ผ่านเลยไปทางอื่นเสีย เนื้อ
สมันเห็นว่าตนเองปลอดภัยแน่แล้ว กเ็กดิความชะล่าใจ ยิ่งเห็นพุ่มไม้ที่อาศัยหลบซ่อนน้ันเต็มไปด้วยยอดและใบ
อ่อนทีแ่ตกระบดั กสํ็าคญัว่าเป็นโชคดทีีม่าพบอาหารอนัโอชะแล้วและเลม็กนิใบไม้น้ันอย่างเพลดิเพลนิ จนพุ่มไม้
กลบัโล่งโปร่งบางไปถนัดตา ฝ่ายนายพรานเมื่อผดิหวงักเ็ดนิกลบัมาทางเก่า ได้มองเห็นเนือ้สมันตัวน้ันอกีคร้ัง จึง
ได้สังหารด้วยธนูสมดังใจหมาย ก่อนจะตาย เนือ้สมันคดิถึงโทษที่ตนได้ทําลายพุ่มไม้ซ่ึงเคยช่วยชีวิตไว้ จึงเกิด
สํานึกว่า "น่ีแหละ โทษแห่งการทาํลายส่ิงทีม่ีคุณ" 
                          นิทานธรรมะ เร่ืองโทษของการไม่รู้คุณ    
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ใหน้กัเรียนอ่านบทความต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถามขอ้ท่ี 16 – 20 
 

16. ขอ้ความน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 
ก. โทษของความสนุก 
ข. โทษของความประมาท 
ค. โทษของความหลอกลวง 
ง. โทษของการไม่รู้คุณ          

17. อะไรเป็นสาเหตุทาํใหเ้น้ือสมนัตาย 
ก. ทาํลายพุม่ไมท่ี้ซ่อนของตนเอง 
ข. วิ่งหนีนายพรานไม่ทนั 
ค. กินใบไมจ้นหมด 
ง. ประมาทในการกินอาหาร         

18. อาหารอนัโอชะของเน้ือสมนัหมายถึงขอ้ใด 
ก. พุม่หญา้อ่อน 
ข. ผลไมแ้ละหญา้อ่อน 
ค. ยอดและใบอ่อนของพุม่ไม ้
ง. ผลไมใ้นป่า          

19. บุคคลใดสอดคลอ้งกบับทความขา้งตน้ 
ก. นารีเป็นคนดี เพราะไม่เห็นแก่ตวั 
ข. ชยัชนะ ไม่ทาํการบา้นส่งครู  
ค. สมศรี ไม่ช่วยเหลือแม่ทาํงานบา้น 
ง. วนา ชอบลอกการบา้นเพือ่น      

20. บุคคลท่ีทาํลายส่ิงท่ีมีคุณ ยอ่มเป็นเช่นไร 
ก. ยอ่มถึงความหายนะ 
ข. ยอ่มมีความทุกข ์
ค. ยอ่มมีความเครียด 
ง. ยอ่มถึงความลาํบาก      
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ช่ือ.......................................... นามสกลุ.................................... ชั้น........... เลขท่ี.......... 

 
ขอ้ ก ข ค ง  ขอ้ ก ข ค ง 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     
10     20     

 

 

 
 
 
 

 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

20  

เกณฑ์ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
15 – 17 ดี 
10 - 14 พอใช ้
ตํ่ากวา่ 10 ปรับปรุง 

กระดาษคาํตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง ความสามารถการคดิวเิคราะห์ 
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ช่ือ.......................................... นามสกลุ.................................... ชั้น........... เลขท่ี.......... 

 
 

ขอ้ ก ข ค ง  ขอ้ ก ข ค ง 
1 X    11 X    
2 X    12 X    
3  X   13   X  
4  X   14  X   
5 X    15    X 
6 X    16    X 
7 X    17 X    
8 X    18   X  
9 X    19   X  
10    X 20 X    

 
 

 
 
 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

20  

เกณฑ์ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
15 – 17 ดี 
10 - 14 พอใช ้
ตํ่ากวา่ 10 ปรับปรุง 

กระดาษคาํตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง ความสามารถการคดิวเิคราะห์ 

เฉลย 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกลุ    พระครูสงัฆรักษ ์ศราวธุ สุทสฺสโน (มกัได)้ 

ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2552   
     ศาสนศาสตรบณัฑิต (ศน.บ.)  สาขาการสอนภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั    
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั หวัหนา้ฝ่ายบริหารงบประมาณและบริหารงานทัว่ไป 

ครูสอนนกัธรรมและบาลี 
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อาํเภอบางปะอิน   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   13160 

 
 

DPU


	Cover
	1 ปกวิทยานิพนธ์
	3 กิตติกรรมประกาศ
	4 สารบัญ

	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App_bip
	App
	Vita



