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 This study is aimed at comparing Prathom Suksa VI students’ analytical thinking 
ability and interest in learning through the instruction using riddle joke techniques and 
traditional teaching methods. 
 The sample of study was 2 classrooms of Prathom Suksa VI students in the 
second semester of the 2012 academic year at the Tessabann 1, Watlaemtai (Sudsuntorn) 
in Chachoengsao province and were randomly assigned into the experimental and control 
groups. The teaching experiment was conducted in 3 weeks covering 15 teaching periods 
with 50 minutes in each per classroom. 

 The research instruments used in this study were Riddle Joke, Lessons plans based 
on riddle Joke techniques and traditional methods, Analytical thinking ability tests and 
Questionnaires on Thai Learning in interest. The data were statistically analyzed by t -test 
for dependent samples and t-test for independent samples. 

 The results of this study revealed that: 
1. There was significant difference in analytical thinking ability and interest in 

learning between the experimental and control groups at the .01 level. 
2. There was significant difference in analytical thinking ability and interest in 

learning of the experimental group at the .01 level between pre and post experimental 
stages. 

3. There was significant difference in analytical thinking ability of the control 
group at the .01 level between pre and post experimental stages. 

4. There was no significant difference in interest in learning of the control 
group between pre and post experimental stages. 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั   
 ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ เป็นความสามารถที�จําเป็นและมคีวามสําคญัอย่างยิ�ง 
ต่อการดํารงชวีติ เพราะช่วยในการส่งเสรมิความฉลาดทางสตปิญัญา สามารถแก้ปญัหา ประเมนิ 
ตดัสนิใจ สรุปขอ้มูลต่างๆ ด้วยความสมเหตุสมผล อนัเป็นพื,นฐานการคดิในมติอิื�นๆ (เกรยีงศกัดิ 0  
เจรญิวงศศ์กัดิ 0.  2547: 32-47; สุวทิย ์มลูคํา.  2547: 39; ลกัขณา สรวิฒัน์.  2549; และ ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์.  
2553: 67-68) นอกจากนี,แล้วยงัเป็นเครื�องมอืในการแสวงหาความรู้และเรยีนรู้ตลอดชวีติ รวมทั ,ง 
ช่วยให้สามารถกลั �นกรองข้อมูลที�จะเลือกรบั ปรบัหรอืใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง (ชาต ิ 
แจ่มนุช.  2545: 59-62) การคดิวเิคราะห์จงึก่อประโยชน์อย่างมากทั ,งในระดบัปจัเจกบุคคล ระดบั
องค์กรและระดับประเทศ กระบวนการคิดวิเคราะห์จึงเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และ 
การดําเนินชีวิต บุคคลที�มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์นั ,นจะมคีวามสามารถในด้านต่างๆ 
เหนือกว่าบุคคลอื�น ทั ,งด้านสตปิญัญาและการดําเนินชวีติ (ปรดีาวรรณ อ่อนนางใย.  2555: 2) แต่
เมื�อพจิารณาสภาพการศกึษาของไทยจากผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษา พบว่า มาตรฐานที�
โรงเรยีนส่วนใหญ่ควรไดร้บัการปรบัปรงุ คอื มาตรฐานที�เกี�ยวกบัการคดิวเิคราะห ์การมวีจิารณญาณ 
การคดิสรา้งสรรค ์(เสงี�ยม โตรตัน์.  2546: 26) และมาตรฐานที�นกัเรยีนต้องไดร้บัการพฒันาจากผลการประเมนิ 
คุณภาพภายนอกของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขั ,นพื,นฐานรอบสอง คอื ความสามารถในการคดิเป็น ทํา
เป็น และแกป้ญัหาเป็น ถงึแมว้่าจะมกีารกําหนดการพฒันากระบวนการคดิไวใ้นหลกัสูตรแลว้กต็าม 
แต่การพฒันากระบวนการคดิยงัไม่ประสบความสําเรจ็เท่าที�ควร (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2545: 1) ทั ,งนี,
เนื�องมาจากการพฒันาคุณภาพผู้เรยีนอยู่ในระดบัตํ�า เพราะส่วนใหญ่จะเน้นไปที�ความรู ้ความจําหรอื
ความเขา้ใจ มเีพยีงส่วนน้อยเท่านั ,นที�สามารถพฒันาไปถงึขั ,นคดิวเิคราะห์ คดิแก้ปญัหา หรอืสรา้ง
ความรูใ้หม่ (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  2541: 1) กระบวนการเรยีนการสอนนั ,นมุ่งเน้น
การท่องจําเพื�อสอบมากกว่ามุ่งคดิวเิคราะห์ เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้เด็กไทยจํานวน
มาก คดิไม่เป็น ไม่ชอบอ่านหนังสอื และไม่รู้วธิเีรยีนรู้ (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  
ม.ป.ป.: 1) นอกจากนี,แลว้สาเหตุที�เดก็ไทยขาดทกัษะในการคดิทั ,งในเรื�องคดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์
และคดิแก้ปญัหานั ,น อาจเนื�องมาจากสภาพวฒันธรรมในสงัคมไทยที�ไม่เอื,อต่อการให้เด็กคดิเอง 
ชอบให้เดก็ว่านอนสอนง่าย ใหเ้ชื�อผูใ้หญ่เพราะอาบนํ,ารอ้นมาก่อน เมื�อเขา้สู่ระบบการศกึษาก็เน้น
การท่องจํา เชื�อฟงัครู และห้ามคดิแตกต่างจากครู สิ�งเหล่านี,จงึเป็นตัวหล่อหลอมให้ทกัษะและ
ความสามารถในการคดิของเดก็ไทยมน้ีอยลง (แสงเดอืน ทวสีนิ.  2545: 194) ดงัปรากฎผลว่าในรอบ 
6 ปี คุณภาพการศกึษาของไทยอยูใ่นระดบัที�น่าเป็นห่วง ความรูค้วามสามารถของเดก็ไทยโดยเฉลี�ย
อ่อนลงทั ,งในดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละการสงัเคราะหอ์ยา่งมเีหตุผล (ปานวร ียงยุทธวชิยั.  2548: 22) 



2 

 

นอกจากนี,สาเหตุหลกัที�ทําให้นักเรยีนขาดความสามารถในการคดิวเิคราะห์อีกประการหนึ�ง คือ  
การที�นกัเรยีนไมใ่หค้วามสาํคญักบักลุ่มสาระการเรยีนรู ้มเีจตคตทิี�ไม่ด ีครสูอนโดยเน้นการบรรยาย 
ไม่ใช้สื�อการสอนหรอืใช้เทคนิคการสอนที�หลากหลาย เพื�อดึงดูดความสนใจ ไม่เปิดโอกาสให้
นักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนและจดัการเรยีนการสอนโดยไม่ได้ฝึกให้นักเรยีนได้ศึกษาค้นคว้า
อยา่งหลากหลาย (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 117-140) จงึทําใหน้ักเรยีนไม่ไดฝึ้กฝนทกัษะการคดิ
วเิคราะหเ์ท่าที�ควร ดงันั ,นครจูงึจาํเป็นที�จะตอ้งใหค้วามสนใจในการฝึกฝนใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห ์

ซึ�งการฝึกฝนความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์หก้บัเดก็ในวยัประถมศกึษา ซึ�งเป็นวยัแห่งการเรยีนรู้
นั ,น การเรยีนรู้จะเกิดขึ,นได้ดเีมื�อได้เรยีนรู้ผ่านการเล่น ดงันั ,นการฝึกฝนความสามารถในการคดิ
วเิคราะห์สําหรบันักเรยีนในวยันี,ก็เช่นเดยีวกนั การคดิวเิคราะห์จะเกดิผลดไีดเ้มื�อนักเรยีนไดเ้รยีน
ปนเล่น เพราะเป็นการเรยีนที�ทําให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื�อหน่าย ไม่ต้องเรยีนเนื,อหาเป็นจาํนวนมาก 
ไม่ต้องเปิดตํารา ไม่ต้องอ่านหนังสอื ไม่ต้องทําการบ้าน และมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้ นอกจากนี, 
การเรยีนปนเล่นยงัเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้แสดงศกัยภาพและความสามารถของตนเองได้อย่าง
เตม็ที�อกีดว้ย เพราะการเล่นและการละเล่น เป็นทั ,งสาระสําคญัของชวีติวยัประถม และเป็นทั ,งมรรค
วธิ ีตลอดจนเป็นสื�อและนวตักรรมทางความคดิที�เดก็คดิจะพฒันาวธิกีารใหม่ๆ จากจนิตนาการของ
ตนเองอยา่งไมห่ยดุยั ,ง  
 การละเล่นของเด็กมหีลายประเภท ได้แก่ การเล่นเพื�อพฒันาทางร่างกาย การเล่นเพื�อ
พฒันาทางสติปญัญา การเล่นเพื�อพฒันาทางอารมณ์ และการเล่นเพื�อพฒันาทางสงัคม (วรดนู  
จรีะเดชากุล.  2551: 125-131) เทคนิคโจก๊ปรศินาถอืว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ�งที�มลีกัษณะเป็นการเล่น
ที�ช่วยในการพฒันาสตปิญัญาของเดก็ไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาทางอารมณ์และการพฒันาทางสงัคม 
เพราะมรีูปแบบในการเล่นที�เอื,อต่อการฝึกฝนความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และเป็นการละเล่น 
ที�มกีระบวนการสอดคลอ้งกบัการสอนการคดิที�ต้องสอนเป็นกระบวนการ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ  2541: 1) นอกจากนี,แลว้ยงัทาํใหน้กัเรยีนสนุกสนานไปกบัการละเล่น พรอ้มกบั
สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมไปโดยที�นกัเรยีนไมรู่ต้วั ทั ,งนี,เพราะกระบวนการในการเล่นทายโจ๊กนั ,น 
ผูเ้ล่นต้องคดิวเิคราะห ์พจิารณาอย่างมเีหตุผลแล้วจงึจะสามารถทายโจ๊กได้ โดยคําตอบของโจ๊กที� 
ได้นั ,นจะแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขนั นักเรียนจงึสนุกสนานไปกับคําตอบที�ได้และเพลิดเพลินไปกับ 
การเล่นเกม จากลกัษณะเฉพาะดงักล่าวของโจก๊ปรศินานบัว่าเป็นการละเล่นที�สอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวทางการปฏริูปการศกึษาของกรมวชิาการ ที�เน้นการจดักจิกรรมเพื�อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ 
ด ีเก่ง มสีุข และหลกัจติวทิยาทางดา้นพฒันาการทางอารมณ์ไดเ้ป็นอย่างด ีดงันั ,นการเล่นทายโจ๊ก
ปรศินาจงึเป็นการละเล่นที�มปีระโยชน์และสามารถนํามาใช้ในการเรยีนการสอนได ้เพราะนอกจาก
นักเรยีนจะได้รบัความรู้ ได้ฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้ว ยงัซึมซับและสร้างเสริม
คุณธรรมไปโดยไมรู่ต้วัอกีดว้ย  
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 จากปญัหาดงักล่าวมาแลว้ขา้งต้น สิ�งสําคญัที�จะช่วยในการแก้ไขปญัหานี,ได ้คอื เทคนิคที�
เอื,อต่อการฝึกความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ซึ�งเป็นวธิกีารที�ดใีนการช่วยแก้ปญัหาของนักเรยีน 
ดงันั ,นโจ๊กปรศินาจงึเป็นเทคนิคหนึ�งที�มคีุณสมบตัิสอดคล้องครอบคลุมและอาจตอบสนองปญัหา
ดงักล่าวได้ ผู้วจิยัจงึสนใจเปรยีบเทยีบการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินากับการสอน
ภาษาไทยแบบเดมิ เพื�อนํามาปรบัใชใ้นการพฒันาตวัแปรตามของนกัเรยีนต่อไป 
   
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 
ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
 2. เพื�อเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนกัเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอน 
ภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

3. เพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 
ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง  

 4. เพื�อเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนกัเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอน
ภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง 

5. เพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 
ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 

6. เพื�อเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนกัเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอน
ภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 

 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์และความสนใจในการเรยีนของนักเรยีน
ชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�เรยีนภาษาไทยดว้ยการสอนโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินาและการสอนภาษาไทย
แบบเดมิครั ,งนี, ผลของการศกึษาจะเป็นประโยชน์ ดงันี, 

1. ได้รูปแบบการสอนภาษาไทยที�ส่งเสรมิให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ เกดิความสนใจในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้พรอ้มทั ,งสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมไปด้วยอีก

ทางหนึ�ง นอกจากนี,ยงัเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการเรยีนการสอนของครใูหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึ,น

อกีดว้ย 

2. เป็นแนวทางใหค้รนํูาไปปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน เพื�อพฒันาความสามารถ

ในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั ,นประถมศึกษาปีที� 6 ภาคเรียนที� 2  
ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ�น กระทรวงมหาดไทยที�มผีลการจดัการศกึษาที�ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. (รอบสอง) 
ในมาตรฐานที� 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้ง 
สรรค ์คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์   
 
 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยั เป็นนักเรยีนระดบัชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ภาคเรยีนที� 2 
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัแหลมใต้ (สุตสุนทร) สงักดัเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั 
ฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ�น กระทรวงมหาดไทยที�เลอืกมาแบบเจาะจง จากนั ,น
ใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่มจาก 2 
หอ้งเรยีน เพื�อเขา้เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรยีนและกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรยีน   
 
 ตวัแปรที�ศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
1.1 การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา 
1.2 การสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
2.1 ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
2.2 ความสนใจในการเรยีน 
 

เนื*อหาที�ใช้ในการทดลอง 
  เนื,อหาที�ใช้ในการทดลองครั ,งนี, เป็นเนื,อหากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย สําหรบั 
ชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 (ท 4.1 ป.6) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั ,นพื,นฐาน พุทธศกัราช 2551
โดยมรีายละเอยีดดงันี,  
  สาระที� 4 หลกัการใชภ้าษาไทย  
  มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี�ยนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา ภมูปิญัญาทางภาษาและรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ 
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ระยะเวลาที�ใช้ในการทดลอง 
  ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลอง 3 สปัดาห์ๆ  ละ 5 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวมทั ,งสิ,น 15 คาบ 
ต่อหอ้งเรยีน 

 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. โจก๊ปริศนา หมายถงึ ถ้อยคําและภาพที�สรา้งปรศินาในเชงิอารมณ์ขนัแบบขบคดิ 
โดยใช้ภาษาในการตปีรศินาให้เกดิคําตอบ ผ่านกระบวนการตคีวาม เปรยีบเทยีบ หาความสมัพนัธ์
เชงิเหตุผล และลงขอ้สรุปจากถ้อยคําของปรศินานั ,น ซึ�งประกอบดว้ยโจ๊กปรศินา 2 ประเภท ไดแ้ก่ โจ๊ก
แบบสาํนวนสุภาษติ คาํพงัเพยและโจก๊ภาพ จาํนวน 12 หมวด คอื หมวดววั หมวดเสอื หมวดง ูหมวดไก่ 
หมวดสุนขั หมวดหม ูหมวดปลา หมวดชา้ง หมวดนก หมวดลงิ หมวดแมว และหมวดจระเขแ้ละเต่า โดย
โจก๊ปรศินาดงักล่าวผูว้จิยัเป็นผูส้รา้งขึ,นเอง และผ่านการตรวจสอบและทดลองหาคุณภาพแลว้ 

 

2. การสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนา หมายถึง การสอนตามขั ,นตอน
ของการคดิวเิคราะห์ โดยใช้กจิกรรมการทายโจ๊กปรศินาที�ผู้วจิยัสรา้งขึ,นในการจดัการเรยีนการสอน 
ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน พรอ้มทั ,งทดลองหาคุณภาพแลว้ ตามเนื,อหาสาระ 
ของบทเรยีนที�กําหนดไว ้โดยม ี4 ขั ,นตอน ดงันี, 

2.1 ขั ,นนําเขา้สู่บทเรยีน 
เป็นขั ,นตอนที�กระตุ้นการคดิ เรา้ความสนใจใหก้บันักเรยีนในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง

กบัสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ เพื�อเป็นการกระตุน้ใหน้ักเรยีนไดค้ดิเชื�อมโยงในสิ�งที�จะเรยีน
ในแต่ละครั ,ง เช่น เหตุการณ์ในชวีติประจาํวนั เกม นิทาน เพลง การต์ูน เป็นตน้ 

2.2 ขั ,นสอน ม ี4 ขั ,นตอน ประกอบดว้ย 
    2.2.1 กําหนดสิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์
      เป็นขั ,นตอนของการกําหนดโจ๊กปรศินาที�มเีนื,อหาเกี�ยวกบัสํานวนที�
เป็นคําพังเพยและสุภาษิต แล้วให้นักเรียนทําการวิเคราะห์โดยใช้ความสามารถในการตีความ  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล จนกระทั �งสามารถลงขอ้สรุปเป็นคําตอบของโจ๊ก
ปรศินาได ้ซึ�งในขั ,นตอนนี,นักเรยีนจะไดฝึ้กความสามารถในการคดิวเิคราะหใ์นเรื�องของการตคีวาม
จากถ้อยคําหรอืจากภาพเป็นหลกั แต่ยงัได้ใช้ความสามารถในการเปรยีบเทยีบและความสมัพนัธ์
เชงิเหตุผลจากถอ้ยคาํและภาพเหล่านั ,น เพื�อหาขอ้สรปุที�เป็นคาํตอบของโจก๊ปรศินานั ,นๆ อกีดว้ย 

2.2.2 กําหนดคาํถามหรอืปญัหาของสิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์
      เป็นการตั ,งคําถามเพื�อใหน้ักเรยีนแสดงเหตุผลและอธบิายความเป็นมา

ของคาํตอบโจก๊ปรศินาที�นกัเรยีนไดท้าํการวเิคราะห ์     
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    2.2.3 กําหนดหลกัการหรอืกฎเกณฑส์ําหรบัใช้เปรยีบเทยีบความเหมอืน
ความแตกต่าง และความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล  

      โดยเลือกกรณีตัวอย่าง ข่าว หรอืนิทานที�เกี�ยวข้องมาให้นักเรยีน
เปรยีบเทยีบเพื�อพจิารณาความเหมอืน ความแตกต่าง และความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล ซึ�งในขั ,นตอน
นี,นักเรยีนจะได้ใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางด้านของการเปรยีบเทียบ และการหา
ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลที�เชื�อมโยงกนัระหว่างกรณตีวัอยา่ง ขา่ว หรอืนิทานที�กําหนดใหก้บัสํานวน
ที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติที�นกัเรยีนไดท้าํการวเิคราะหค์าํตอบของโจก๊ปรศินามาแลว้ในขา้งตน้ 

    2.2.4 สรปุคาํตอบ 
      การใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุความหมาย คุณค่า และแนวทางในการนํา

สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั 
2.3 ขั ,นสรปุ 

    เป็นขั ,นตอนที�ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี�ยวกับสํานวนที�เป็นคําพังเพย 
และสุภาษติโดยใชเ้กม  

2.4 ขั ,นประเมนิผล 
  เป็นขั ,นตอนที�ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ผ่านการตอบ 
คําถาม การแสดงความคดิเหน็ และการสรา้งผลงานโดยใชส้ํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติ เช่น 
แต่งนิทาน วาดภาพ สรปุแผนผงัความคดิ และแสดงบทบาทสมมต ิเป็นตน้ 
 

3. การสอนภาษาไทยแบบเดิม หมายถงึ การสอนตามแผนการสอนที�ไดก้ําหนดไว ้
ซึ�งใช้วธิกีารบรรยาย อธบิาย ซกัถาม ให้นักเรยีนศกึษาใบความรู ้ทําใบงาน หรอืทํากจิกรรมอื�นๆ 
ตามความเหมาะสม โดยม ี4 ขั ,นตอนดงันี, 

3.1 ขั ,นนําเขา้สู่บทเรยีน 
    เป็นการจดักจิกรรมกระตุน้การคดิใหก้บันกัเรยีนในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัสํานวน

ที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษิต เพื�อเป็นการกระตุ้นให้นักเรยีนได้คดิเชื�อมโยงในสิ�งที�จะเรยีนในแต่ละ
ครั ,ง เช่น เหตุการณ์ในชวีติประจาํวนั เกม นิทาน เพลง การต์ูน เป็นตน้ 

3.2 ขั ,นสอน แบ่งออกเป็น 5 ขั ,นตอน ดงันี, 
 3.2.1  แจง้ตวัชี,วดั/ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัเพื�อบอกใหท้ราบว่าเมื�อเรยีนจบ
แลว้จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในดา้นใดบา้ง  
 3.2.2  ทบทวนความรูเ้ดมิ เพื�อเป็นการปพูื,นความรูส้ําหรบัการเรยีนในบทเรยีน 
ใหม่ ดว้ยการสนทนา ซกัถาม อภปิราย แลว้โยงเขา้สู่เนื,อหาใหม่  

 3.2.3   เสนอเนื,อหาใหม ่โดยการใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาจากใบความรูส้าํนวนที�เป็น 
คาํพงัเพยและสุภาษติ พรอ้มทั ,งอธบิายความหมายและการใชส้าํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษตินั ,นๆ 
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จากนั ,นเลอืกกรณตีวัอย่าง ข่าว หรอืนิทานมาใหน้ักเรยีนวเิคราะหโ์ดยใชก้ารตคีวาม เปรยีบเทยีบเพื�อ
พจิารณาความเหมอืน ความแตกต่าง หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และลงขอ้สรุป 

 3.2.4   การใหแ้นวทางในการเรยีนรู ้เพื�อชี,แนวทางการฝึกทกัษะดา้นต่างๆ 
ดว้ยการใหต้วัอย่าง การใชค้ําถามเพื�อเป็นการกระตุ้นการใชค้วามคดิเพื�อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามตวัชี,วดั/
ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั พรอ้มทั ,งแนะนําแหล่งคน้ควา้เพิ�มเตมิ 
 3.2.5   การฝึกปฏบิตั ิ เป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดฝึ้กปฏบิตักิจิกรรมดว้ย
ตนเองหรอืแสดงพฤติกรรมตามตวัชี,วดั/ผลการเรยีนรู้ที�คาดหวงั โดยครูให้นักเรยีนได้ฝึกปฏบิตัิ
กจิกรรมดว้ยตนเองโดยการทาํใบงาน และเปรยีบเทยีบสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 

3.3 ขั ,นสรปุ 
การใหน้ักเรยีนร่วมกนัสรุปความหมาย คุณค่า และแนวทางในการนําสํานวน 

ที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั 
   3.4 ขั ,นประเมนิผล 

  เป็นขั ,นตอนที�ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ผ่านการตอบ 
คาํถาม การแสดงความคดิเหน็ และการสรา้งผลงานโดยใชส้าํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ เช่น 
แต่งนิทาน วาดภาพ สรุปแผนผงัความคดิ และแสดงบทบาทสมมต ิเป็นตน้ 
  
  4.   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรยีน 
ชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ในการตคีวามขอ้มลู โดยการจาํแนกแยกแยะขอ้มลูออกเป็นส่วนย่อยๆ พรอ้มทั ,ง
ทําความเขา้ใจ เปรยีบเทยีบ หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล เพื�อคน้หาคําตอบหรอืขอ้สรุปที�ถูกต้องใน
เรื�องสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ โดยใชแ้นวคดิของชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2553: 69) และชาตร ี
สาํราญ (2545: 54) เป็นหลกั ซึ�งแบ่งการคดิวเิคราะหอ์อกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตคีวาม การเปรยีบ 
เทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ  
   การตีความ หมายถึง การทําความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ�งที�ต้องการจะ
วเิคราะห ์เพื�อแปลความหมายที�ไมป่รากฏโดยตรงของสิ�งนั ,น เพื�อหาความหมายที�แทจ้รงิ 
   การเปรยีบเทยีบ หมายถงึ การพจิารณาความเหมอืน ความต่างเพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ที�พงึประสงค์ตอบสนองเป้าหมายที�ต้องการ ในลกัษณะของการเปรยีบเปรย อุปมาอุปไมยที�ทําให้
เขา้ใจไดง้า่ยและอธบิายไดช้ดัเจน  
   การหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล หมายถงึ การพจิารณาเชื�อมโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างรายละเอยีด เพื�อหามติหิรอืแงม่มุ หรอืบอกความสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งทั ,งสองในแต่ละมติ ิ 
   การลงขอ้สรุป หมายถงึ การรวบรวมประเดน็ที�สําคญั เพื�อหาขอ้สรุปเป็นคําตอบ
หรอืปญัหาของสิ�งที�กําหนดให ้
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   ซึ�งความสามารถในการคดิวเิคราะห์สามารถวดัได้จากความสามารถของกลุ่ม
ตวัอยา่งที�ทําแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ี�เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 
4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ ผ่านการตรวจสอบและทดลองหาคุณภาพแลว้ โดยมกีารแปลผล คอื นักเรยีน
ที�สามารถทาํแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหไ์ดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่ามคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะหม์ากกว่านกัเรยีนที�ทาํแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหไ์ดค้ะแนนน้อยกว่า 
 
  5.  ความสนใจในการเรียน หมายถงึ การที�นักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 แสดงออก
ถงึความรูส้กึชอบและพอใจในเทคนิคการสอน โดยการใหค้วามร่วมมอืในการทํากจิกรรมการเรยีนการสอน 
อย่างต่อเนื�องดว้ยความเอาใจใส่ กระตอืรอืรน้ และอุตสาหะพยายาม รวมทั ,งการเหน็คุณค่าและประโยชน์
ของกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โดยใชแ้นวคดิของภทัราวด ียวนชื�น (2553: 71) เป็นหลกั ซึ�งแบ่งความสนใจ
ในการเรยีนออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความชอบและความพอใจในการเรยีนการสอน ดา้นความ
รว่มมอืในการทํากจิกรรมในการเรยีน ดา้นความเอาใจใส่ กระตอืรอืรน้ในการเรยีน และดา้นการเหน็คุณค่า
และประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โดยความสนใจในการเรยีนสามารถวดัได้จากแบบ 
วดัความสนใจในการเรยีน ซึ�งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัที�ผูว้จิยัไดส้รา้งขึ,น 
จาํนวน 20 ขอ้ ผ่านการตรวจสอบและหาคุณภาพแลว้  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา 

 

การสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

 

 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

 

 

ความสนใจในการเรยีน 
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สมมติฐานในการวิจยั  
 1. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอน 
ภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิแตกต่างกนั 

 2. ความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทย
โดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิแตกต่างกนั 

 3. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอน 
ภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

 4. ความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทย
โดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

 5. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอน
ภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

 6. ความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั ,นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทย
แบบเดมิก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั 



บทที� 2  
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 

2. ปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทย 
3. โจก๊ปรศินา 
4. ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
5. ความสนใจในการเรยีน  
6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

1. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั !นพื!นฐาน พทุธศกัราช 2551  
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั !นพื!นฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

1. ความสาํคญัของภาษาไทย 
    ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด 
ความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื�องมือ 
ในการตดิต่อสื�อสารเพื�อสรา้งความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ที�ดต่ีอกนั ทําให้สามารถประกอบกจิธุระ  
การงาน และดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื�องมือใน 
การแสวงหาความรู ้ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื�อพฒันาความรู ้กระบวนการ
คดิวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั �นคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนียงัเป็นสื�อแสดงภมูปิญัญาของบรรพบุรษุ ดา้นวฒันธรรม ประเพณี สุนทรยีภาพ เป็นสมบตัิ
ลําค่าควรแก่การเรยีนรู ้อนุรกัษ์ และสบืสานใหค้งอยูคู่่ชาตไิทยตลอดไป 

2. ทกัษะทางภาษา 
 ภาษาไทยเป็นทกัษะที�ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื�อ 

การสื�อสาร การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพื�อนําไปใชใ้นชวีติจรงิ 
 การอ่าน การอ่านออกเสยีงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพนัธ์

ชนิดต่างๆ การอ่านในใจเพื�อสรา้งความเขา้ใจ และการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ความรูจ้ากสิ�งที�อ่าน 
เพื�อนําไปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนั 
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 การเขียน การเขยีนสะกดคําตามอักขรวิธ ีการเขยีนสื�อสารรูปแบบต่างๆ 
การเขยีนเรยีงความ ย่อความ เขยีนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขยีนตามจนิตนาการ เขยีน
วเิคราะห ์วจิารณ์ และเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์

 การฟัง การดู และการพูด การฟงัและดูอย่างมวีจิารณญาณ การพูดแสดง
ความคดิเหน็ ความรูส้กึ พดูลาํดบัเรื�องราวต่างๆ อยา่งเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั งเป็น 
ทางการและไมเ่ป็นทางการ และการพดูเพื�อโน้มน้าวใจ 
    หลกัการใช้ภาษาไทย  ศกึษาธรรมชาตแิละกฎเกณฑข์องภาษาไทย การใช้
ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกบัโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอทิธพิล
ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื�อศึกษา
ข้อมูล แนวความคิดคุณค่าของงานประพันธ์ และเพื�อความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทํา 
ความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพืนบ้านที�เป็นภูมปิญัญาที�มคีุณค่าของไทย ซึ�งได้
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เรื�องราวของสังคมในอดีต และ 
ความงดงามของภาษา เพื�อให้เกดิความซาบซึงและภูมใิจในบรรพบุรุษที�ได้สั �งสมสบืทอดมาจนถงึ
ปจัจบุนั 

3. สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
 สาระที� 1 การอ่าน 

     มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคดิ เพื�อนําไปใช้
ตดัสนิใจ แก้ปญัหาในการดําเนินชวีติ และมนิีสยัรกัการอ่าน 

 สาระที� 2 การเขยีน 
     มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขยีนเขยีนสื�อสาร เขยีนเรยีงความ ย่อความ 
และเขยีนเรื�องราวในรปูแบบต่างๆ เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาคน้ควา้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
     สาระที� 3 การฟงั การด ูและการพดู 
     มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงัและดูอย่างมวีิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ้ความคดิ และความรูส้กึในโอกาสต่างๆ อยา่งมวีจิารณญาณและสรา้งสรรค ์

 สาระที� 4 หลกัการใชภ้าษาไทย 
     มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี�ยนแปลง

ของภาษา และพลงัของภาษา ภมูปิญัญาทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ 
      สาระที� 5 วรรณคดแีละวรรณกรรม 
     มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคดิเหน็ วจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรม
ไทยอยา่งเหน็คุณค่าและนํามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
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 จากการศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั นพืนฐาน.  2552: 1-3) สรุปไดว้่า ภาษาไทยเป็นมรดก
ของชาตทิี�นอกจากจะช่วยในเรื�องของการสื�อสารระหว่างคนในชาตดิว้ยกนัแล้ว ยงัเป็นเครื�องมอืใน
การเรยีนรูเ้พื�อพฒันาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของคนในชาตใิห้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง
ของโลก เพื�อนํามาใชใ้นการพฒันาอาชพีเพื�อความมั �นคงทางเศรษฐกจิอกีดว้ย โดยหลกัสูตรไดแ้บ่ง
ออกเป็น 5 สาระ ไดแ้ก่ การอ่าน การเขยีน การฟงั การดู และการพูด หลกัการใชภ้าษาไทย วรรณคดี
และวรรณกรรม ซึ�งจากการศกึษาในครั งนีทาํใหผู้ว้จิยัสามารถนําหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สาระที� 4 หลกัการใชภ้าษาไทย (ท 4.1 ป.6) มาเป็น
แนวทางสําหรบัวางแผนการทําวจิยั ทั งในประเดน็เนือหา การกําหนดชั �วโมงการสอน และวางแผน
การสอน โดยเน้นการใช้ภาษาเพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ นอกจากนีผู้วจิยัยงัได้
ศกึษาถงึปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยเพื�อใช้ในการกําหนดปญัหาวจิยัซึ�งปญัหาใน
การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยนั นมอียูห่ลายประการดว้ยกนั ดงัที�จะไดก้ล่าวถงึต่อไป 
 
2. ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย  

สภาพการศกึษาของไทยในปจัจบุนันั นกําลงัเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิเพราะขณะที�สงัคมโลกกําลงั
กา้วหน้าทั งทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ีการศกึษาของไทยยงัคงลา้หลงั และ
นับวันยิ�งทวีความรุนแรงมากขึน จนกระทั �งเรียกได้ว่าถอยหลังลงคลอง ทั งนี เพราะคุณภาพ
การศกึษาของไทยในภาพรวมบนเวทโีลกนั น จากการจดัลาํดบัโดยสถาบนันานาชาตเิพื�อพฒันาดา้น
การจดัการ (International Institute for Management Development) พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศ
ไทยถูกจดัอนัดบัใหอ้ยู่ในอนัดบัเดมิ คอื อนัดบัที� 27 จากประเทศสมาชกิ 58 ประเทศ ซึ�งเป็นอนัดบั
เดยีวกนักบัปี พ.ศ. 2552 จะเหน็ไดว้่าประเทศไทยไม่มกีารพฒันา และยงัคงตามหลงัประเทศในกลุ่ม
อาเซยีนอกีหลายประเทศ (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน).  2553: 5) และ
จากการประเมนิผลสมัฤทธิ ]ของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 6 ปีการศกึษา 2546 และ 2549 พบว่า 
ผลการประเมนิทุกกลุ่มสาระวชิามคี่าเฉลี�ยตํ�ากว่ารอ้ยละ 50 (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั น
พืนฐาน.  2550: 49) ซึ�งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัที�สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2552: 51) 
ไดก้ล่าวถงึสภาวะการศกึษาไทย ปี 2551-2552 ไวว้่า การสอบวดัคุณภาพการศกึษาระดบัชาตขิอง
นักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 6 โดยเฉลี�ยไดค้ะแนนตํ�ากว่ารอ้ยละ 50 และชั นประถมศกึษาปีที� 6 มี
คะแนนเฉลี�ยทั �วประเทศลดลงในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา นอกจากนีนักเรยีนไทยยงัขาดความสามารถใน
การคดิ ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขั นพืนฐาน
รอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2552) ที�พบว่ามาตรฐานที�นักเรยีนต้องไดร้บัการพฒันา คอื ความสามารถใน
การคดิเป็น ทําเป็น และแก้ปญัหาเป็น (สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.).  2552: ออนไลน์) ซึ�งสอดคลอ้งกบัที�ภาวชิ ทองโรจน์  (2551: 27-33) กล่าวไวว้่า นักเรยีนไทย
ส่วนใหญ่มคีวามรูว้ชิาที�สําคญัต่างๆ เช่น วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์การคดิเชงิวเิคราะห์ภาษา ซึ�ง
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รวมถงึภาษาไทยตํ�ากว่ามาตรฐาน และสาเหตุที�นักเรยีนไทยต้องพฒันาความสามารถในการคดินั น 
สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2552: 117-140) กล่าวไวว้่าการที�นักเรยีนขาดความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์เนื�องมาจากนักเรยีนไม่ใหค้วามสําคญักบัสาระวชิา มเีจตคตทิี�ไม่ดต่ีอการเรยีน ครู
เน้นการสอนโดยใช้การบรรยาย ไม่ใช้สื�อการสอนหรอืใช้เทคนิคการสอนที�หลากหลายเพื�อดงึดูด
ความสนใจ และไม่เปิดโอกาสให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีน รวมทั งการจดักจิกรรมการเรยีน 
การสอนไม่ได้ฝึกใหน้ักเรยีนได้ศกึษาคน้คว้าอย่างหลากหลาย จงึทําให้นักเรยีนไม่ได้ฝึกฝนทกัษะ
การคดิวเิคราะห์เท่าที�ควร และสาระวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์มากที�สุด 
คอื ภาษาไทย แต่เมื�อพจิารณาผลประเมนิของโครงการประเมนินักเรยีนนานาชาต ิหรอื Program 
for International Student Assessment (PISA) พบว่า นักเรยีนไทยรอ้ยละ 74 อ่านภาษาไทยไม่รู้
เรื�อง คอื มตีั งแต่อ่านไม่ออก อ่านแลว้ตคีวามไม่ได ้วเิคราะห์ความหมายไม่ถูก หรอืแมแ้ต่ใชภ้าษา
ใหเ้ป็นประโยชน์ในการศกึษาวชิาอื�นๆ ไม่ได ้(สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2552: 78) ซึ�ง
เมื�อพิจารณาจากผลประเมนิข้างต้นจะเห็นว่า การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยยงัไม่ประสบ
ความสําเรจ็เท่าที�ควร ทั งนีเนื�องมาจากประสบปญัหาและอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอนอยู่
หลายประการ ดงัที�สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2552: 44-50) กล่าวไวว้่า การจดัการเรยีน
การสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยไมป่ระสบความสาํเรจ็เท่าที�ควร เพราะเกดิจากปญัหา 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ ปญัหาดา้นนักเรยีน ปญัหาดา้นคร ูปญัหาดา้นหลกัสูตร ปญัหาดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
ปญัหาดา้นสื�อการเรยีนการสอน ปญัหาด้านการวดัและประเมนิผล และปญัหาด้านการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งมรีายละเอยีด ดงันี  

2.1 ปัญหาด้านนักเรียน แบ่งออกเป็น 6 ปญัหายอ่ย ดงันี 
2.1.1 นักเรยีนขาดทกัษะพืนฐานที�จําเป็นต่อการเรยีนรู้ คอื ทกัษะการอ่าน การฟงั 

การเขยีน การพดูสื�อสาร และการจดัลาํดบัความคดิ  
2.1.2 นกัเรยีนส่วนใหญ่มปีญัหาการเรยีนรูภ้าษาไทย นักเรยีนส่วนหนึ�งยงัอ่านไม่ออก 

เขยีนภาษาไทยได้ไม่ดแีละไม่ชอบเรยีนภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ�งไม่สามารถเรยีงความและ 
ยอ่ความไดด้ ีเพราะนกัเรยีนขาดทกัษะการคดิวเิคราะห ์ไมส่ามารถจบัประเดน็สําคญัได ้ขยายความ 
ไมเ่ป็น ไมช่อบคดิ จนิตนาการ ขาดลกัษณะนิสยัใฝ่เรยีนรู ้ไม่คน้ควา้หาความรู ้ไม่มนิีสยัรกัการอ่าน 
การเขยีน เมื�อไมม่คีวามรูจ้งึไมม่ขีอ้มลูที�จะเขยีน ทาํใหไ้มส่ามารถเขยีนเรยีงความและยอ่ความได ้

2.1.3 นักเรยีนเขยีนเรยีงความโดยไม่คดิสรา้งสรรคแ์ละใชค้วามคดิของตนเอง แต่คดัลอก 
ขอ้ความหรอืงานเขยีนของผูอ้ื�นจากเอกสารต่างๆ นํามาตดัต่อเชื�อมโยงใหเ้ป็นเรื�องราว การเขยีนย่อ
ความก็ใช้วิธีการคดัลอกข้อความเดิม เพราะไม่สามารถวิเคราะห์ จําแนกแยกแยะเรื�องราวหรือ 
เนือเรื�องและจบัใจความสาํคญัของเรื�องได ้รวมทั งไมส่ามารถสรปุและถ่ายทอดสาระสาํคญัของเรื�องได ้ 

2.1.4 นกัเรยีนเขยีนภาษาไทยผดิพลาดมาก เพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจในรปูแบบ
การเขยีนที�ถูกตอ้งทําใหเ้ขยีนภาษาไทยผดิมาก 
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2.1.5 นักเรยีนมเีจตคตทิี�ไม่ดต่ีอการเรยีนภาษาไทย จงึไม่สนใจเรยีนและไม่ชอบเรยีน
ภาษาไทย ทําให้ไม่สนใจที�จะฝึกทกัษะต่างๆ ซึ�งตรงกบัที�สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2550: 16) กล่าวไวว้่า นกัเรยีนมกัจะเบื�อหน่าย ไม่อยากเรยีน ไม่เหน็ความสําคญั รวมทั งไม่มนิีสยั
รกัการอ่าน ไมใ่ฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ขาดความกระตอืรอืรน้ที�จะศกึษาคน้ควา้และฝึกฝนทกัษะต่างๆ  

2.1.6 จํานวนนักเรียนต่อห้องมีมากเกินไป ทําให้ครูจดัการเรียนการสอนและให้
นักเรยีนฝึกปฎิบตัิทางภาษาไทยได้ไม่ทั �วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ�ง การตรวจประเมนิผลงานก็ทําได ้
ไมท่ั �วถงึเท่าใดนกั 

2.2 ปัญหาด้านคร ูแบ่งออกเป็น 3 ปญัหายอ่ย ดงันี 
 2.2.1 ครไูมไ่ดจ้บวชิาเอกภาษาไทยโดยตรง ทําใหไ้ม่มคีวามถนัดและความชํานาญใน
การสอนภาษาไทย ไม่สามารถถ่ายทอด ชีแนะ ฝึกฝนนักเรยีนไดด้ ีและขาดเทคนิคการสอนที�สรา้ง
แรงจงูใจใหน้ักเรยีนชอบเรยีนภาษาไทย ไม่สามารถอธบิายและนําเสนอตวัอย่างที�ดไีด ้รวมทั งขาด
ความรกัที�จะสอนวชิาภาษาไทย จงึขาดความสนใจที�จะศกึษาคน้ควา้ ทําใหไ้ม่สามารถสอนลกึลงใน
รายละเอยีดได ้สอดคลอ้งกบัที�ณรงคฤ์ทธิ ] ศกัดารณรงค ์(2537: 49-50) กล่าวไวว้่า โรงเรยีนขาดแคลน
ครูสอนภาษาไทย เนื�องจากเหน็ว่าภาษาไทยใครก็สอนได้ จงึจดัครูที�ไม่มวีุฒทิางภาษาไทยเขา้สอน
และที�ตดิตามมากค็อืสอนไปตามหนงัสอืคู่มอืจากบรษิทัเอกชนที�พมิพข์าย  

2.2.2 ครมูภีาระงานมากโดยเฉพาะงานอื�นที�ไม่ใช่งานสอน เช่น การเงนิ ธุรการ จนไม่มี
เวลาทุ่มเทในการสอนและเตรยีมการสอน รวมทั งค้นคว้าหาความรู้และตรวจแบบฝึกหดัได้อย่าง
เพยีงพอ 
  2.2.3 ครูมศีกัยภาพไม่เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน เพราะยงัขาดทกัษะและ
ความชาํนาญในดา้นต่างๆ เช่น การยอ่ความ การอ่านจบัประเดน็สาํคญั เป็นตน้ 
  2.3 ปัญหาด้านหลกัสตูร แบ่งออกเป็น 5 ปญัหายอ่ย ดงันี 
  2.3.1 ภาษาหรอืคําที�ใช้ในหลกัสูตรมคีวามยุ่งยากต่อการจดจํา เพราะมคีวามซบัซ้อน
และยากต่อการปฏิบัติและการทําความเข้าใจของครู ครูจึงขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
การศกึษาขั นพืนฐาน  
  2.3.2 หลักสูตรกําหนดเนือหาสาระมาก ทําให้จัดการเรียนการสอนไม่ทันตาม
กําหนดเวลา ประกอบกบัมกีจิกรรมเสรมิอื�นๆ ทาํใหท้าํการสอนไดไ้มเ่ตม็ที�และไมท่นัเวลา 
  2.3.3 วธิกีารและกระบวนการจดัทําหลกัสูตรของสถานศึกษายงัไม่เหมาะสม เพราะ
ผู้บริหารจะมอบหมายให้กลุ่มสาระเป็นผู้จดัทําหลักสูตรตามสาระที�ตนรบัผิดชอบ แต่สําหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ ทุกกลุ่มสาระจะร่วมกนัจดัทําหลกัสูตร ทําใหใ้นบางครั งหลกัสูตรไม่เหมาะสม
กบันกัเรยีน 
  2.3.4 เนือหาและเวลาเรยีนเกี�ยวกบัการเรยีงความและย่อความมจีาํกดั ทําใหน้ักเรยีน
ไมส่ามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ที� 
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  2.3.5 การบูรณาการเนือหาเรยีงความ ย่อความ ในหน่วยการเรยีนรูอ้ื�นๆ ไม่สามารถ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน เพราะเนือหาและเวลาเรยีนเกี�ยวกบัการเรยีงความและยอ่ความมจีาํกดั 
   2.4 ปัญหาด้านการจดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 ปญัหายอ่ย ดงันี 
    2.4.1 ครขูาดความเชี�ยวชาญในการสอน เพราะไม่ไดจ้บทางดา้นภาษาไทย จาํนวนครู
ไม่พอ และเป็นวชิาที�นักเรยีนเบื�อหน่าย เมื�อครูขาดความเชี�ยวชาญ ทําใหไ้ม่สามารถสอน สะท้อน 
ชีแนะ ฝึกฝนและแก้ไขให้นักเรยีนได ้เมื�อไม่มคีวามสามารถในการถ่ายทอดและขาดเทคนิควธิกีาร
สอน จงึไมส่ามารถทาํใหน้กัเรยีนชอบภาษาไทยได ้
    2.4.2 ครขูาดเทคนิคในการสอน ครขูาดความใส่ใจในการสอน ขาดเทคนิคที�จะกระตุ้น
เรา้ความสนใจของนักเรยีน สอนตามหลกัเกณฑซ์ําๆ และขาดการยกตวัอย่างหรอืวธิปีฏบิตัทิี�ทําให้
เห็นเป็นรูปธรรม ทําให้นักเรยีนเรยีนรู้ได้ยากและไม่ดีเท่าที�ควร ซึ�งตรงกับที�สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา (2550: 16) กล่าวไวว้่า ครสู่วนใหญ่จดักระบวนการเรยีนการสอนโดยยดึตวัเอง
เป็นสาํคญั ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย เน้นใหน้กัเรยีนท่องจาํรายละเอยีดต่างๆ โดยไม่ไดนํ้ารปูแบบ
หรอืวิธกีารสอนที�แปลกใหม่และมคีวามหลากหลายมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที�
กระตุน้ความสนใจนกัเรยีน รวมทั งจดัการเรยีนการสอนโดยไม่ไดม้เีป้าหมายที�จะกระตุ้นใหน้ักเรยีน
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์นอกจากนียงัขาดความเอาใจใส่ในการฝึกฝนทกัษะต่างๆ ใหก้บั
นกัเรยีน เพราะเน้นที�เนือหาวชิาเป็นหลกั 
    2.4.3 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ไม่ไดฝึ้กใหน้ักเรยีนศกึษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มลู
ที�หลากหลายและเป็นจรงิ ทําใหน้กัเรยีนบางกลุ่มคดัลอกเนือหาจากอนิเตอรเ์น็ตมาเสนอคร ูส่งผลให ้
นกัเรยีนขาดการอ่านหรอืคดิวเิคราะห ์ซึ�งเป็นปจัจยัสําคญัที�ทาํใหน้กัเรยีนขาดการฝึกฝนทกัษะ 
การอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์
    2.4.4 ครูใช้แผนการสอนสําเร็จรูปจากสํานักพิมพ์ต่างๆ มาใช้ในการจดักิจกรรม 
การเรยีนการสอน โดยขาดการคดิวเิคราะหถ์งึความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิของนกัเรยีน 
    2.4.5 การจดัครทูี�ไมไ่ดจ้บตรงสาขามาสอนภาษาไทย ทําใหไ้มส่ามารถถ่ายทอดความรู้
ใหก้บันกัเรยีนได ้เพราะไมไ่ดม้คีวามตอ้งการและไมม่คีวามถนดัจงึไมทุ่่มเทกบัการสอน  
และไมส่ามารถสอนลงลกึในรายละเอยีดได ้
   2.5 ปัญหาด้านการขาดสื�อการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ปญัหายอ่ย ดงันี 
    2.5.1 ครไูม่ใชส้ื�อการเรยีนการสอนที�หลากหลาย ส่วนใหญ่ใชเ้ฉพาะหนังสอืแบบเรยีน
ทําให้นักเรยีนไม่ได้ฝึกประสาทสมัผสัทั ง 5 ที�เน้นการฟงั พูด อ่าน เขยีน ดงัที�ณรงค์ฤทธิ ] ศกัดา
รณรงค ์(2537: 49) กล่าวไวว้่า การเรยีนการสอนภาษาไทยในปจัจุบนันั นถูกบงัคบัเป็นวชิาหลกัที�ทุกคน
ต้องเรยีนโดยใช้ตําราเล่มเดยีวกนัทั �วประเทศ โดยไม่ได้พจิารณาถงึสภาพความเป็นจรงิของแต่ละ
ทอ้งถิ�นที�มคีวามแตกต่างกนั 
    2.5.2 ครูขาดความรูใ้นการผลติสื�อการเรยีนการสอนที�เหมาะสมกบันักเรยีนในแต่ละ
ระดบั และไมไ่ดนํ้าสื�อการสอนที�มคีุณภาพมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  
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    2.5.3 อิทธพิลจากสื�อและเทคโนโลย ีทําให้นักเรยีนใช้ภาษาไทยผดิพลาด เพราะสื�อ
และเทคโนโลยจีากภายนอกไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรอืกลั �นกรองภาษาให้ถูกต้องก่อนเผยแพร ่
นกัเรยีนจงึไดต้วัแบบภาษาที�ผดิ 
   2.6 ปัญหาด้านการวดัและการประเมินผล ขอ้สอบส่วนใหญ่จะออกเป็นปรนัยมากกว่า
อัตนัย นักเรียนจึงไม่ได้ฝึกทักษะการเขยีนมากนัก ทําให้การประเมนิผลโดยเฉพาะการเขียน
เรยีงความและย่อความไม่เห็นภาพที�ชดัเจน เพราะส่วนใหญ่จะทําการประเมนิในภาพรวมของ
รายวชิา นอกจากนีสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2550: 17) ไดก้ล่าวไวว้่า ครยูงัขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรื�องของการวดัและประเมนิผลจากสภาพจรงิอกีดว้ย 
   2.7 ปัญหาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของผู้เกี�ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ปญัหาย่อย 
ดงันี 
    2.7.1 ขาดอตัรากําลงัศกึษานิเทศก ์ไมส่ามารถนิเทศไดท้ั �วถงึประกอบกบัศกึษานิเทศก ์ 
มภีาระงานมากจงึไมส่ามารถนิเทศตามแผนที�วางไวไ้ด ้
    2.7.2 ขาดศกึษานิเทศกท์ี�มคีวามเชี�ยวชาญในรายวชิาเฉพาะ ทําใหไ้ม่สามารถนิเทศให้
ครผููส้อนเขา้ใจได ้
    2.7.3 ศกึษานิเทศก์ไม่ไดป้ฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที� บางครั งจะทําหน้าที�เป็นผูป้ระเมนิ 
มากกว่าที�จะเป็นผูใ้หค้ําแนะนําคร ู
    2.7.4 ศึกษานิเทศก์ได้รบัการพฒันาด้านการนิเทศน้อยมาก เพราะงานการนิเทศ
การศกึษาถูกลดระดบัความสาํคญัลง  
  นอกจากนี โรงเรียนบางแห่งไม่ให้ความสําคัญกับภาษาไทยเท่าที�ควร เพราะเห็นว่า
ภาษาไทยเป็นภาษาที�ทุกคนรูแ้ละใชใ้นชวีติประจาํวนัอยูแ่ลว้ จงึไม่มแีผนการเรยีนภาษาไทย เพราะ
ใชแ้ผนการเรยีนภาษาต่างประเทศทดแทนทั งหมด นักเรยีนจงึเรยีนภาษาไทยเฉพาะรายวชิาบงัคบั
เท่านั น ส่วนรายวิชาเลือกไม่เปิดสอนและไม่ให้นักเรยีนเลือกเรียน ด้วยเห็นว่าภาษาไทยไม่มี
ประโยชน์ ไม่เหมือนภาษาต่างประเทศที�ทําให้นักเรยีนมโีอกาสนําไปใช้ในการทํางานกับชาว
ต่างประเทศหรอืบรษิทัของชาวต่างประเทศซึ�งไดร้บัความเจรญิกา้วหน้ามากกว่าการเรยีนภาษาไทย 
(ณรงคฤ์ทธิ ] ศกัดารณรงค.์  2537: 49)  
   จากสภาพปญัหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  
การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยประสบปญัหาและอุปสรรคมากมาย ทั งปญัหาด้านนักเรยีน ด้าน
คร ูดา้นหลกัสตูร ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นสื�อการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล 
และดา้นการส่งเสรมิและสนับสนุนของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง แต่ปญัหาที�สําคญัที�สุด คอื การที�คนในชาตมิอง
ไม่เห็นคุณค่าหรอืลดระดบัความสําคญัของภาษาไทยให้น้อยลง ทั งๆ ที�ภาษาไทยเป็นพืนฐานที�
สําคญัต่อการดํารงชวีติและการเรยีนรูใ้นศาสตรอ์ื�นๆ เพราะภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะที�เน้นทั งการฟงั 
การพดู การอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห ์และจากการไมใ่หค้วามสําคญักบัสาระวชิาภาษาไทย
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นีเอง จงึทําใหเ้กดิปญัหาตามมาเป็นลูกโซ่อนัส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของชาต ิโดยเฉพาะทกัษะ
ทางดา้นการคดิวเิคราะหซ์ึ�งเป็นปญัหาที�มคีวามสาํคญัอยา่งยิ�ง  
  จากการศึกษาสภาพปญัหาของการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทย ผู้วิจยัสามารถนํา
ความรูท้ี�ไดม้าใชใ้นการวจิยั ในขั นตอนของการเลอืกปญัหาวจิยั ซึ�งผูว้จิยัจะนําปญัหาที�พบไปใชใ้น
การแกป้ญัหาการจดัการเรยีนการสอนเพื�อพฒันาคุณภาพนักเรยีน โดยเน้นการพฒันาความสามารถ 
ในการคดิวเิคราะหด์้วยการปรบัเปลี�ยนเทคนิควธิกีารสอนให้นักเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างสนุกสนาน ไม่
เบื�อหน่าย โดยใชก้ารเรยีนรูผ้่านการเล่นทายโจ๊กปรศินา ซึ�งโจ๊กปรศินานั นเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ที�มคีุณค่าและเอือประโยชน์อยา่งยิ�งต่อการพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ดงัมรีายละเอยีด
ต่อไปนี     
 
3. โจก๊ปริศนา 
 3.1 ประวติัความเป็นมาของโจก๊ปริศนา 
  โจ๊กปรศินา เดมินั นเรยีกว่า ผะหม ีเป็นการเล่นปรศินาคําทายชนิดหนึ�ง มกีําเนิดจาก
ประเทศจนีสมยัลกัเชียว เป็นการละเล่นที�นิยมกนัมากในหมู่นักปราชญ์ขา้ราชการในราชสํานักและ 
ผูม้ปีญัญา ตลอดจนกวชีาวจนีทั �วไปในสมยันั นและยคุต่อๆ มา เมื�อคนจนีอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศ
ไทยก็ได้นําการเล่นชนิดนีเขา้มาด้วย แต่ไม่ทราบแน่ชดัว่ามมีาแต่เมื�อใด เพยีงแต่สนันิษฐานกนัว่า
เล่นครั งแรกในยา่นคนจนีที�สาํเพง็ ในราวแผ่นดนิรชักาลที� 4-6 โดยคนจนีที�มคีวามรูไ้ดนํ้าคําประพนัธข์อง
จนีมาเป็นตวัปญัหาใหค้ดิทาย คนไทยที�ร่วมดูอยู่ดว้ยเหน็วธิกีารเล่นชอบใจกนํ็ามาดดัแปลงโดยยดึ
วธิกีารเล่นตามแบบจนี แต่ตวัปญัหาหรอืปรศินาเขยีนเป็นฉันทลกัษณ์ของไทย คอื เป็นโคลง ฉันท์
กาพย ์กลอน ที�เป็นที�รูจ้กักนัดทีั �วไป เกดิเป็นการเล่นแบบของไทยขึน ซึ�งการละเล่นประเภทนีได้
กลายเป็นที�นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่ราษฎรและเจ้านายชั นสูงในราชสํานัก ในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหค้ดิปรศินาเพื�อตพีมิพล์ง
หนังสอืวชริญาณ แลว้ให้ผู้ที�ทายได้ส่งคําแก้นั นกลบัมา โดยปรศินาบางบทพระองคพ์ระราชนิพนธ์
ขึนเอง และที�ทรงแก้เองกม็หีลายบทเช่นกนั ต่อมาพระองคโ์ปรดใหจ้ดังานฤดูหนาวที�วดัเบญจมบพติร 
ในงานนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ�งขณะนั นดํารงตําแหน่งเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาช ไดท้รงพระราชนิพนธป์รศินาขึน เพื�อทดสอบความรูไ้หวพรบิของขา้ราชการในพระองค ์
และใชใ้นการเล่นทายปรศินาภายในงานนีดว้ย จากนั นกท็รงจดัใหม้ต่ีอเนื�องเป็นประจาํทุกปีเรื�อยมา
จนถึงในสมยัของพระองค์เอง  ต่อมาการเล่นทายโจ๊กปรศินาได้แพร่หลายไปในจงัหวดัต่างๆ เช่น
ชลบุร ีสมุทรปราการ สุพรรณบุร ีและที�อื�นทั �วทุกภาคของไทย ส่วนใหญ่เป็นคําถามที�ผูกขึนจากตวัคน 
เช่น รปูรา่งลกัษณะ อวยัวะภายในร่างกาย กริยิาอาการ และผูกขึนจากสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาต ิหรอื
สิ�งแวดลอ้มในสงัคม และครอบครวั (ประเทอืง คลา้ยสุบรรณ์.  2529: 142-144; วาสนา งามดวงใจ.  
2550: 79-82) ปจัจุบนัจงัหวดัชลบุร ีเป็นจงัหวดัที�มกีารเล่นทายโจ๊กปรศินาอย่างจรงิจงัที�สุด แมว้่า
จะมกีารทายปญัหาอะไรเอ่ยบา้งในจงัหวดันครสวรรค ์ราชบุร ีเพชรบุร ีลพบุร ีและเชยีงใหม่ แต่ไม่มี
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หลกัฐานปรากฏทั งประเพณีและบนัทึก และเป็นการทายปรศินาอะไรเอ่ยมากกว่าการทายโจ๊ก
(สมดุลย ์ทาํเนาว.์  2537: 10) 
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของโจ๊กปริศนา สรุปได้ว่า โจ๊กปรศินา เดิมทีเป็น
การละเล่นของชาวจนี ต่อมาเมื�อชาวจนีอพยพมายงัประเทศไทยก็ได้นําการละเล่นนีมาด้วย เมื�อ 
คนไทยเหน็วธิกีารเล่น จงึนํามาดดัแปลงเป็นแบบของไทย โดยเริ�มเล่นที�กรุงเทพฯ แลว้แพร่หลาย
ไปตามภูมภิาคต่างๆ ทั �วประเทศ แต่ปจัจุบนัมเีพยีงจงัหวดัชลบุรเีท่านั นที�ยงัคงมกีารเล่นทายโจ๊ก
ปรศินาอยู ่ 
 
 3.2 ความหมายของโจก๊ปริศนา  
  โจ๊กปรศินา หมายถงึ การละเล่นอย่างหนึ�งของคนในสงัคม ซึ�งมลีกัษณะเป็นปรศินา 
คําทายที�เขยีนเป็นร้อยกรองชนิดใดชนิดหนึ�ง หรอืเป็นคําถามที�ใช้ภาษาในลกัษณะคําประพนัธ ์ 
รอ้ยกรอง หรอืการเล่นคําที�เป็นประโยค แต่งดว้ยถ้อยคํา วลทีี�เรยีงกนัเป็นขอ้ความปญัหา อาจเป็น
คาํกลอน สุภาษติ หรอืคําพงัเพย ฯลฯ ทั งหมดต้องการบอกลกัษณะของสิ�งที�จะทายหรอืถามใหเ้กดิ
ความฉงน แต่กบ็อกเพื�อเป็นแนวทางใหผู้ต้อบคดิหาคําตอบได ้โดยการละเล่นชนิดนีนอกจากจะทําให้
ผูเ้ล่นสนุกสนานแลว้ยงัเป็นการฝึกปฏภิาณไหวพรบิ สรา้งเสรมิความคดิ ฝึกสมองทดลองสตปิญัญา 
ตลอดจนเพิ�มทกัษะในการใช้ถ้อยคําที�มลีกัษณะเฉพาะอีกด้วย ทั งนีเพราะลกัษณะการเรยีงร้อย
ภาษาให้เป็นปรศินาหรอืคําถามนั น มกัจะเป็นร้อยกรองอย่างง่ายๆ แต่ผูกปมหรอืวางเงื�อนไขไว้
อยา่งแยบยล ซึ�งผูท้ายตอ้งรูจ้กัเลอืกใชถ้อ้ยคาํที�จะตอบใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งดว้ย (ประเทอืง คลา้ยสุบรรณ์.  
2529: 160; สนิท ฉิมเลก็.  2540: 310; วาสนา งามดวงใจ.  2550: 78) สอดคลอ้งกบัที�กรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม (2555: ออนไลน์) และสมดุลย ์ทําเนาว ์(2537: 8) กล่าวไวว้่า การสรา้งปรศินามาให้
ลกูหลานไดท้ายกนันั นเป็นประเพณขีองคนทั �วโลกที�จะแสดงความเป็นผูรู้แ้ละทดสอบความรูข้องคน
อื�น ฝึกทกัษะดา้นการสงัเกต ปฏภิาณไหวพรบิ ทดลองปญัญา ฝึกหดัใหเ้ดก็ๆ ไดใ้ชส้มองแก้ปญัหา
ที�ลกึซึงไปกว่าการทดลองทั �วๆ ไป โดยมากเป็นการตคีวามในแง่ภาษาศาสตร ์ซึ�งมแีง่มุมเลศนัยและ
ความลุ่มลกึหลากหลาย ซึ�งคลา้ยคลงึกบัที�ราตร ีเพรยีวพานิช (2547: 151) กล่าวไวว้่า การใชป้รศินาคําทาย
ในการสอนภาษาไทยจะทําให้เด็กได้รู้จกัใช้ความคิด มไีหวพรบิ มกีารสังเกตและสามารถตีความ
ปรศินาคําทายได ้ โดยรุ่งนภา วุฒ ิ(2544: 30) ไดก้ล่าวเพิ�มเตมิไวอ้กีว่า หวัใจสําคญัที�จะทายปรศินาได้
ถูกตอ้ง คอื การตคีวามตวัปรศินาซึ�งจะเป็นอุปสรรคของการทายปญัหาโดยตรง นอกจากนีเสาวลกัษณ์ 
อนนัตศานต ์(2546: 31-32) ไดก้ล่าวยําถงึปรศินาไวว้่าปรศินามกัจะเป็นการสอนหรอืใหค้วามรูก้ลายๆ
ในลกัษณะของการถามตอบ ซึ�งจะทําให้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื�อหน่าย เพราะส่วนประกอบที�
สําคญัของปรศินา คือ อารมณ์ขนัและเชาวน์ปญัญา ทั งสองสิ�งนีจะปรากฏอยู่ในปรศินาของคนใน 
ทุกสงัคม และสาระสําคญัของอารมณ์ขนัในตวัปรศินาก็คอืคําตอบในเรื�องที�ไม่มใีครคาดหมายนั �นเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งคนในสงัคมบุรพกาลซึ�งยงัดอ้ยการศกึษา สตปิญัญาไม่เฉียบแหลมพอ และเดก็ๆ ที�
ไรเ้ดยีงสาจะเกดิความตื�นเต้น เมื�อพวกเขาไดร้บัรูห้รอืคน้พบอย่างเฉียบพลนัว่าวตัถุสองสิ�งที�ถูกนํามา
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เปรยีบเทยีบกนัในตวัปรศินานั น เป็นสิ�งที�พวกเขาไม่คาดคดิว่าจะคลา้ยคลงึกนั หรอืนํามาเปรยีบเทยีบ
กนัได ้หลงัจากนั นเขากจ็ะเกดิความขบขนัขึนและเสยีงหวัเราะกจ็ะตามมา ดงันั นปรศินาจงึไมไ่ดเ้ป็นเพยีง
ถ้อยคําที�ถูกกําหนดขึนมาเพื�อสร้างความฉงนสนเท่ห์ หรอืทดสอบเชาวน์ปญัญาเท่านั น แต่มนัเป็น 
การกําหนดความคดิและกระบวนการของความคดิของมนุษย์ที�แสดงออกมาในลกัษณะของคําอุปมา
เปรยีบเทยีบ คลา้ยคลงึกบัที�ประเทอืง คลา้ยสุบรรณ์ (2529: 21) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะที�สําคญัของปรศินา
ว่าปรศินา คอื การใชถ้อ้ยคาํเป็นทาํนองเปรยีบเทยีบไม่ถามตรงๆ อย่างคําถามธรรมดา แต่จะเปรยีบกบั
สิ�งต่างๆ เช่นเปรยีบกบัสตัว์ พชื สิ�งของ คน ส ีรูป และลกัษณะต่างๆ สอดคล้องกบัที�รุ่งนภา วุฒ ิ
(2544: 29) กล่าวว่า ตวัปรศินาจะบอกถงึลกัษณะของสิ�งที�ทาย โดยเปรยีบเทยีบไปที�รปูร่างลกัษณะ
พเิศษ ประโยชน์ใชส้อย ความหมาย หรอืลกัษณะต่างๆ เช่น ขนาด นิสยั ส ีกลิ�น เสยีง หรอืกริยิาอาการ
ต่างๆ ของสิ�งที�เป็นตัวปริศนาที�นํามาเป็นคําทาย ซึ�งปริศนาคําทายนั นสามารถนํามาใช้สอน
ภาษาไทยได้ ถ้ามีการปรบัใช้ให้เหมาะสมเพราะโดยลักษณะของการสอนปริศนาคําทายเป็น
กจิกรรมที�ส่งเสรมิจงูใจใหเ้ดก็คดิ ขณะเดยีวกนัก็ช่วยสรา้งเสรมิจนิตนาการในการใชภ้าษาไทยและ
ทกัษะทางภาษาใหก้บัเดก็ได ้เพราะลกัษณะเด่นของปรศินาคําทาย เป็นการเล่นทายคําที�ใชถ้้อยคํา
ที�ส ั นกะทดัรดั มสีํานวน จงัหวะ มคีําทายที�เป็นคําคลอ้งจองง่ายๆ ทําให้เขา้ใจง่ายและฟงัไพเราะห ู
และคําคล้องจองเหล่านั นจะสามารถอธบิายถงึความรูค้วามเขา้ใจที�แฝงอยู่ในตวัของปรศินาคําทาย
และมคีวามสมัพนัธก์บัสิ�งที�แสดงออกมาในรปูประโยค ทําใหผู้ท้ายสามารถเดาคําตอบได ้ใกลเ้คยีง
กบัที�พจนานุกรมไทย ฉบบัพุทธศกัราช 2542 (2546: 673) ไดก้ล่าวถงึปรศินาไวว้่า ปรศินาคอืสิ�ง
หรอืถ้อยคําที�ผูกขึนเป็นเงื�อนงาํ เพื�อใหแ้ก้ใหท้าย ดงันั นปรศินาจงึต้องคดิลกึไปถงึคําเปรยีบเทยีบ
และแก้คําที�ผูกซ่อนเงื�อนเอาไวแ้ลว้ทายเป็นคําตอบ ซึ�งตรงกบัที�สรยีา ทบัทนั (2551: 85) กล่าวไว้
ว่า ปรศินาดั งเดมินั นบอกลกัษณะ รปูพรรณสณัฐานโดยใชค้วามเปรยีบเป็นส่วนใหญ่ ซึ�งหากผูเ้ล่น
สงัเกตและเหน็ลกัษณะร่วมก็สามารถตอบได้ และการใช้ความเปรยีบนี เป็นการสรา้งปรศินาโดย
อาศยัการเปรยีบเทยีบสิ�งที�มลีกัษณะบางอย่างร่วมกัน ฝึกให้ผู้ตอบสงัเกตและใช้จนิตนาการเพื�อ
คน้หาคําตอบ โดยมตีวัเปรยีบและสิ�งที�นํามาเปรยีบ นอกจากนีสมดุลย ์ทําเนาว ์(2537: 58) ยงัไดก้ล่าว
เพิ�มเตมิไวอ้กีว่า คําตอบของโจ๊กเกดิจากเหตุผลทั งในด้านความจรงิของโลก และเชงิเปรยีบเทยีบ
ตามลักษณะของปริศนา ต้องมีความรอบรู้ในการหาเหตุผลอยู่มากจึงจะคิดหาคําตอบนั นได ้
สอดคลอ้งกบัที�สรยีา ทบัทนั (2551: 85) กล่าวไวว้่าโจก๊ที�เป็นการเล่นคาํ เป็นการเล่นกบัความหมายซอ้น
หรอืความกํากวม คําเดียวกันนั นสามารถชีนําหรอืเชื�อมโยงไปสู่อีกความหมายหนึ�งที�อาจจะไม่
เหมอืนหรอืใกล้เคยีงกบัความหมายแรกก็ได้ จงึสร้างความประหลาดใจ ฉงนให้เกิดแก่ผู้ตอบได ้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัที�จรธีร แหวนทอง (2555: 6-8) กล่าวไวว้่า ปรศินาคําทายเป็นประสบการณ์
ที�ทา้ทายความสามารถและสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสตปิญัญา บุคลกิภาพ อารมณ์และสงัคมของ
เด็กในวัยประถมศึกษา กล่าวคือ พัฒนาการทางสติปญัญาของเด็กในวัยนีจะให้ความสนใจใน 
การแกป้ญัหาต่างๆ ที�ตอ้งแกด้ว้ยเหตุผล เมื�อแกส้าํเรจ็กจ็ะเกดิความภาคภูมใิจ พฒันาการทางบุคลกิภาพ
ของเดก็ คอื ต้องการเป็นผูท้ี�มสีมรรถภาพที�ทําอะไรไดส้ําเรจ็ และพฒันาการทางอารมณ์และสงัคม คอื 
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เดก็อยู่ในวยัที�ชอบเล่นสนุกกบัการเล่น จงึชอบที�จะเรยีนรูเ้รื�องราวต่างๆ จากกจิกรรมที�มคีวามแปลก  
น่าตื�นเตน้ สนุกสนาน เพลดิเพลนิ ซึ�งถอืว่าเป็นการผ่อนคลายความเครยีดไปในตวั  ดงันั นปรศินาคําทาย
จงึเป็นเทคนิคการสอนที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสยัของเดก็วยัประถมศกึษาที�มคีวามร่าเรงิ
แจ่มใส ชอบการคดิจนิตนาการ คดิสรา้งสรรค ์ไม่อยู่นิ�ง อยากรูอ้ยากเหน็ ชอบซกัถาม ชอบแสดง
ความคดิเหน็ มคีวามสนใจในช่วงเวลาไม่ยาวนัก และชอบเล่นมากกว่าเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั ใกลเ้คยีงกบั 
ที�กลัยกร มั �นถาวรวงศ ์(2556: ออนไลน์) กล่าวไวว้่าปรศินาคําทาย เป็นสื�อการสอนในดา้นการฝึกการคดิ 
วเิคราะห์ เขยีน และการอ่านบทรอ้ยกรอง ซึ�งสามารถฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาไทยของนักเรยีนไดค้รบ
วงจร ทั งนี เพราะปริศนาคําทายเป็นการเล่นที�ใช้กลวิธีในการตั งคําถาม เพื�อให้ผู้ถูกถามต้องใช้
ความสามารถในการสงัเกต คดิวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและการสรา้งความคดิรวบยอดโดยใชข้อ้มลูเท่าที�
ปรากฏในปรศินา เป็นตวัเชื�อมโยงในการแก้ปรศินาเพื�อคดิหาคําตอบ เดก็คนใดที�เมื�ออ่านปรศินาในแต่
ละประโยคและสามารถตคีวาม ตอบคําถามไดถู้กต้องแสดงว่าเป็นเดก็ที�มคีวามสามารถในการวเิคร าะห ์
จบัประเด็นของการอ่านได้ถูกต้อง เพราะปรศินาคําทายแต่ละปรศินาจะมปีระโยคที�มคีวามหมาย
คลุมเครอืไมช่ดัแจง้ ผูเ้ล่นจะตอ้งใชค้วามสามารถในการตคีวามเพื�อตอบปรศินาใหถู้กต้องและรวดเรว็
ที�สุด (จรธีร แหวนทอง.  2555: 8) สอดคลอ้งกบัที�นิตธิร ปิลวาสน์ (2556: ออนไลน์) กล่าวไวว้่า การจดั 
การเรยีนการสอนภาษาไทยโดยใช้ปรศินาคําทาย เป็นการจดัการเรยีนการสอนที�มุ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการของเดก็ในวยัประถมศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ีทั งทางดา้นอารมณ์และความรูส้กึ ซึ�งตรงกบัที�
ชาญชยั ศรไีสยเพชร (2527: 153 - 154) ไดอ้ธบิายไวว้่าการเรยีนตามหลกัจติวทิยาหรอืหลกัธรรมชาตนิั น
เดก็ย่อมชอบการเล่น การแสดง ชอบกจิกรรมอยู่แล้ว การจดับทเรยีนให้มกีจิกรรมการเล่นย่อมจะทํา
ให้เด็กสนุกสนานและอยากเรียนมากขึน ครูจะแทรกบทเรียนไว้ในการเล่น การทํากิจกรรม เป็น 
การส่งเสรมิใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนดว้ยการกระทํา ดว้ยการแสดงดว้ยการเล่นภายใต้การควบคุมของคร ู
เป็นการนําเอาความซุกซนของเดก็มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน 
 
 จากการศึกษาความหมายของโจ๊กปรศินา สรุปได้ว่า โจ๊กปรศินา คือ ถ้อยคําที�สร้าง
ปรศินาในเชงิอารมณ์ขนัแบบขบคดิ โดยใชภ้าษาในการตปีรศินาให้เกดิคําตอบที�มคีวามขบขนัผ่าน
กระบวนการตคีวาม เปรยีบเทยีบ หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และลงขอ้สรุปจากถ้อยคําของปรศินา
นั น ผู้วิจยัจึงได้นําความหมายของโจ๊กปริศนาไปใช้ประโยชน์ในการนิยามศัพท์เฉพาะสําหรบั 
การวจิยัในครั งนี 
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 3.3 ประเภทของโจก๊ปริศนา  
  ประเทอืง คลา้ยสุบรรณ์ (2529: 145-151) และสนิท ฉิมเลก็ (2540: 312) แบ่งประเภท
ของโจก๊ปรศินาออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. คาํตอบขึนตน้เหมอืนกนั คอื คาํตอบทุกคาํจะขึนตน้เหมอืนกนั  
ตวัอยา่ง    จตุบาทมนัชาตเิชือ       วานร 

ไรบ้าทเนาสาคร                 ใหญ่กวา้ง 
นามจงัหวดัวานวอน            บอกหน่อย  

   ใชใ้ส่สิ�งของอา้ง                  เอยใหเ้รยีมยนิ        
     คาํตอบ กระบี� กระเบน กระบี� กระบุง 

2. คาํตอบลงทา้ยเหมอืนกนั คอื คาํตอบทุกคาํหลงัจะเป็นคาํเดยีวกนัหมด 
ตวัอยา่ง  “กระโปรงทอง” คอือะไรรูไ้หมเอ่ย 
   พุทโธ่เอ๋ยตอ้งหมั �นเลียงไมเ่ดยีงสา 
   ตดิสะดอืนึกดเูถดิตอนเกดิมา 
   ถิ�นโอฬารเกบ็คนบาปทราบไหมเอย 
  คาํตอบ ตน้กระทกรก ทารก รก นรก 

3. คาํผวน คอื คาํตอบจะเป็นคาํผวน เมื�อผวนกลบัแลว้ไดใ้จความ  
ตวัอยา่ง  แต หนึ�งมวลหมูไ่ม ้ มพีษิ 
   แต หนึ�งกวนสะกดิ  ยั �วเยา้ 
   แต หนึ�งดดัจรติ  โป้ปด 
   แต หนึ�งสตัวส์ี�เทา้  กู่กอ้งรอ้งขรม 
  คาํตอบ แตยาํ-ตําแย, แตยอ-ตอแย, แตหลอ-ตอแหล, แตกุ๊ก-ตุ๊กแก 

4. คําผนั คอื คําตอบจะเป็นการผนัวรรณยุกต์ถ้ามคีําตอบ 3 คําก็ผนัวรรณยุกต์ 3 
เสยีง  

 ตวัอยา่ง  เยน็เยน็พดัเรื�อยเฉื�อยฉิว  เอกปลวิดุกดกิพลกิควํ�า 
    โทซดัเมามวัหวัตํา   อยา่ขาํเหน็ชอบตอบมา 

  คาํตอบ ลม ล่ม ลม้ 
5. เล่นอกัษรหรอืเล่นคํา คอื คําตอบจะเล่นเสยีงอกัษรเดยีวกนัหรอืเล่นคําเล่นเสยีง

อกัษรเป็นคู่ๆ  
 ตวัอยา่ง  ผลพฤกษ์เคยรสลิม ชมิกนั 
    มแีน่ทั งแกฉนั  ผูอ้ื�น 
    ตําแหน่งแห่งรามญั นามเอ่ย 
    สองคู่ขาใครรู่ ้  สตัวนี์นามไฉน 
   คาํตอบ สมอ สมอง สมงิ สมนั 
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6. ไม่มบีงัคบั คอื คําตอบเป็นรอ้ยแก้วหรอืถ้อยคําธรรมดาอาจเป็นคําๆ เดยีว หรอื
กลุ่มคาํสั นๆ ส่วนมากใชก้บัปรศินาที�เป็นลกัษณะอะไรเอ่ยหรอืคาํทายธรรมดา  

 ตวัอยา่ง  อะไรเอ่ย   ๒ ไมต่รง 
   คาํตอบ ยี�เก 
7. คาํพงัเพยหรอืสุภาษติ สาํนวนไทย คอื คาํเฉลยเมื�อรวมกนัแลว้เป็นสาํนวนไทย  
 ตวัอยา่ง  จตุบาทเหยาะยา่งเยือง  นามม ี 
    เจบ็ปว่ยหมอยาด ี  นิราศไข ้ 
    เสาหลกัปกักนัราว ี รายทั �ว แดนแฮ  
    หลกัแหล่งปวงสตัวใ์ช ้ อยูย่ ั งยงักาย 
   คาํตอบ ววั หาย ลอ้ม คอก 
พงัเพย ใจรกัธรรม (2529: 8-16) แบ่งประเภทของโจก๊ปรศินาไว ้13 ประเภท ไดแ้ก่  
1. แบบอะไรเอ่ย โจ๊กแบบนีใช้คําทายเพยีงคําเดยีว หรอืประโยคเดยีว โจ๊กแบบนี

เล่นไดส้นุกมาก ผูท้ายมกัจะสนใจเพราะงา่ยในการหาคาํตอบ  
 ตวัอยา่ง  “กู” หรอืคอืขนุศกึ 
    ที�หาญฮกึแห่งจนีา 
    เหยาะยา่งกลางโยธา 
    กลา้กราํศกึคกึคะนอง ? 
   คาํตอบ กูอวน ผวนเป็นกวนอู 
2. นําถอ้ยคาํสาํนวน คาํพงัเพย หรอืภาษติมาทาํเป็นธงของโจก๊ได ้ 

ตวัอยา่ง  พบพกัตรป์ระจกัษ์ตา ? 
   เจอมงัสาประจกัษ์ยล ? 
   ประจกัษ์ในหทยัตน ? 
   ในไพรสณฑป์ระจกัษ์ม ี? 
  คาํตอบ หน้า เนือ ใจ เสอื 

3. นําคาํผนัมาทาํเป็นธงของโจก๊ 
ตวัอยา่ง  เหนี�ยวป ั pบสบัเปรียง? 
   ยนิเสยีงยามสาง ? 
   ไมห่่างเหน็ชดิ ? 
   กอปรกจิการนํา ? 
   เฮอ้! ทาํแสรง้เส ? 
  คาํตอบ ไก ไก่ ใกล ้ไก๊ด ์ไก๋ 
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4. สรา้งโจก๊จากคาํแผลง โดยใชค้าํแผลงเป็นธงของโจก๊ 
ตวัอยา่ง  ตรบัมาแลว้จดเอาไวไ้ดท่้องบ่น ? 
   ตราเอาไวใ้หค้นเขาศกึษา ? 
   ตรวจใหท้ั �วทุกสถานหมั �นตรวจตรา ? 
   ตรติรองถา้มสีมองตรติรองด ู? 
  คาํตอบ ตรบั  ตํารบั 
    ตรา   ตํารา 
    ตรวจ ตํารวจ 
    ตร ิ   ตําหร ิหรอืดาํร ิ

5. สรา้งโจ๊กจากการประสมอกัษร โดยนําเอาพยญัชนะกบัสระมาประสมกนัอย่างมี
ศลิปะ คาํที�ไดค้อืธงหรอืคาํตอบ 

 ตวัอยา่ง  ญ เอ๋ย ญ หญงิ 
    ทาํสุงสงิกบัอาน่าสงสยั 
    พอตเิขา้เจา้กเ็ป็นเช่นฟืนไฟ 
    ทาํไมกเ็ราลว้นเผ่าพนัธุ ์? 

     คาํตอบ ญาต ิ(ญ+า+ต)ิ 
6. สรา้งโจก๊จากการถอดอกัษร 

ตวัอยา่ง  ควายเอ๋ยควายเฒา่ 
   ตดัหวัเจา้กก็ลิงทิงสงัขาร 
   พอตดัหางดบัสินลมปราณ 
   จงประมาณตวัเจา้เหลอืเท่าไร ? 
  คาํตอบ วา 

7. สรา้งโจ๊กจากการถอดอกัษรทลีะบาท แล้วนําส่วนที�เหลอืทุกบาทมาผสมกนัเป็น
คาํ ซึ�งเป็นธงหรอืคาํตอบของโจก๊ 

 ตวัอยา่ง  สกา กาละนั น  บ่สนุก 
    เสยีง พนิ พปิลาตลุก จากลี 
    กลอนกล่าวเรื�องราว ทุก สิ�งห่อน กุเฮย 
    แคน้คลั �ง นาร ีนี  ไปรั งรรีอ ? 
   คาํตอบ สนทนา 
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8. สร้างโจ๊กจากการตัดพยางค์ของคําออก พยางค์หรือส่วนที�เหลือ คือ ธงหรือ
คาํตอบของโจก๊ 

 ตวัอยา่ง  สองพยางคเ์รยีงกนั 
    คาํนั นนิยม 
    พอขาดคาํชม 
    เป็นปมดอ้ยคุณ ? 
   คาํตอบ เชย 
9. นําคาํพยางคเ์ดยีวมาทาํเป็นธงหรอืคาํตอบของโจก๊ 

ตวัอยา่ง  กาลสุรโิย ? 
   แลโรร่าตร ี? 
   เกดิมยีามหลบั ? 
   จงนบัจาํนวน ? 
   ควรดกีว่าแก ้? 
   เหน็แน่ทนัตา ? 
   คราภตัตาหาร ? 
   เงนิท่านคกึฤทธิ ] ? 
  คาํตอบ วนั จนัทร ์ฝนั พนั กนั ฟนั ฉนัท ์ผนั 

10. ใช้คําหรอืข้อความจากวรรณคดบีางเรื�อง โคลงโลกนิติ หรอืบทพระราชนิพนธ์
ต่างๆ มาทาํเป็นธงของโจก๊หรอืนํามาเป็นส่วนประกอบในการสรา้งโจก๊ได ้

ตวัอยา่ง  พนิิจชายทรชนคนชั �ว ? 
   พเิคราะหท์ั �วโลกาอยา่สงสยั ? 
   พโิธ่เอ๋ยขึนเสยีงเถยีงกนัไย ? 
   พนิิจฉยัไปตามบทกฎหมายม ี? 
  คาํตอบ พเิภก พภิพ พพิาท พพิากษ์ 

11. นําคาํผวนมาทาํเป็นธงของโจก๊ 
ตวัอยา่ง  สรีถปรากฎม ี
   รถอยา่งนีสอีะไร 
   แผลงศพัทร์ถฉบัไว 
   เอาสใีส่ใชร้ถเป็น ? 
  คาํตอบ ส+ีรถา = สรีถา ผวนกลบัเป็นสารถ ี

12. นําคําพอ้งมาทําเป็นธงของโจ๊ก ซึ�งสามารถทําไดห้ลายลกัษณะ ทั งพอ้งเสยีงสระ 
พอ้งเสยีงพยญัชนะตน้ และพอ้งเสยีงตวัสะกด 
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 ตวัอยา่ง  เป็นเครื�องบอกทุ่ม ? 
    ห่อหุม้หบีห่อ ? 
    ใชย้อ่ระยะ ? 
   คาํตอบ กลอง กล่อง กลอ้ง 
 สําหรบัธงของโจ๊กชนิดนี ถ้าเป็นคําหลายพยางค์ ผู้ออกก็อาจบงัคบัคําทายโดย

กําหนดคาํพอ้งว่าจะบงัคบัคาํพอ้งไวต้รงพยางคไ์หนกไ็ด ้
 ตวัอยา่ง บงัคบัพยางคห์น้า เช่น ชายชะแรแก่ชราท่าเจา้ชู ้? 
             ชายเคยอยูพ่ึ�งพาขออาศยั ? 
             ชายพนมชมชื�นรื�นฤทยั ? 
             ชายอะไรตามชดิตดิหลงัแจ ? 
      คาํตอบ ชายตา ชายคา ชายเขา ชายกระเบน 
    บงัคบัพยางคก์ลาง เช่น ราํมอญตอนมา่นราญล่า ? 
              ราํพมา่ครามอญตอ้นหลงั ? 
              ราํจนี อุ๊ย!อายวา้ยบงั ? 
              ราํฝรั �งโลดเตน้เล่นสน้ตนี ? 
      คาํตอบ มอญราํดาบ พมา่ราํขวาน จนีราํพดั ฝรั �งราํเทา้ 
    บงัคบัพยางคท์า้ย เช่น หน้าฝนปนฉนํา ? 
             ประดษิฐท์าํสาํหรบักาย ? 
             ยนิเสยีงสาํเนียงหลาย ? 
             แลเรยีงรายหลากแดนดง ? 
      คาํตอบ พรรษา ภษูา ภาษา พฤกษา 
13. โจ๊กภาพ โจ๊กชนิดนีมลีกัษณะต่างจากโจ๊กทั ง 12 ชนิดที�กล่าวมาแลว้ เพราะโจ๊ก

ทั ง 12 ชนิดนั นเป็นโจ๊กที�มเีฉพาะตวัอกัษรเท่านั น แต่โจ๊กชนิดนีจะมทีั งภาพและตวัอกัษร ทั งภาพ
และตวัอกัษรจะมสี่วนสมัพนัธก์นั 

 ตวัอยา่ง ลกัษณะภาพ วาดเป็นรปูชนีั �งอยู่ในศาลา แทนที�จะเขยีนคําถามลงไป
เพยีงสั นๆ ว่า “ที�ไหน” กลบัเขยีนคาํประพนัธ ์ดงันี 

     ศาลาเพยีงพกักายใหห้ายรอ้น 
    ยากจะผ่อนพกัใจใหสุ้ข ี
    รูเ้รยีนธรรมบาํเพญ็เยน็ใจด ี
    พบแมช่ทีี�ไหนในแดนชล 
   คาํตอบ ศาลาช ีผวนเป็น ศรรีาชา 

  สมดุลย ์ทาํเนาว ์(2537: 26-42) กล่าวถงึประเภทของโจ๊กปรศินาไวว้่า โจก๊ปรศินา
แบ่งออกเป็น 10 แบบ ไดแ้ก่ 
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1. พอ้งคําเดี�ยว คอื โจ๊กปรศินาที�ทายออกมาแล้ว ธงหรอืคําตอบทั งชุดเป็นคําเดยีว
โดดๆ ออกเสยีงแค่พยางค์เดยีวเท่านั น กล่าวคอื มเีพยีงพยญัชนะต้นผสมกบัแม่ ก.กา เป็นอย่าง
น้อย ถ้าจะมตีวัสะกดก็มเีหมอืนกนัทั งชุด เช่นเดยีวกบัวรรณยุกต์ ถ้าเป็นเสยีงเอกก็ควรจะเอก
เหมอืนกัน ถ้าเป็นโทก็ควรจะโทเหมอืนกนั แบบนีควรจะนําไปฝึกเล่นในชั นเรยีน เพื�อประกอบ
บทเรยีนภาษาไทย หรอืสงัคมศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด ดงันี 

 1.1 พอ้งเสยีงพยญัชนะ คอื โจก๊ที�มคีาํตอบเป็นเสยีงหรอืรปูพยญัชนะตวัเดยีวกนัผสม
กบัสระที�ต่างกนั บางทกีอ็าจจะเอาวรรณยกุตเ์สยีงเดยีวกนัเขา้มาร่วมดว้ย ชนิดนีไมม่ตีวัสะกดเขา้มาปน 
เลย 

  ตวัอยา่ง  ชะโงกชะเวกิงํา ชนัเอน 
     ภรรยายกใหเ้ป็น หวัหน้า 
     สินชพีกายกเ็ยน็ หมดลม ตายนา 
     เป็นไพ่ชนิดกลา้ เล่นสูจ้า่ยกนั 

      คาํตอบ ผา ผวั ผ ีเผ 
   1.2 พอ้งเสยีงสระ คอื คําตอบที�ทายโจ๊กออกมาแลว้เป็นเสยีงสระชนิดเดยีวกนัทั งชุด 
จะผสมกบัพยญัชนะตวัใดก็ได้ จะมหีรอืไม่มวีรรณยุกต์ก็ได้ แต่ถ้ามวีรรณยุกต์ก็ควรเป็นระดบัเสยีง
เดยีวกนั ส่วนตวัการนัต์ไม่ใช่สิ�งจาํเป็นนัก ถ้าจะใหไ้พเราะและไดค้วามรูย้ ิ�งขึนน่าจะจดัธง “สระเสยีงสั น” 
หรอืธง “สระเสียงยาว" ไว้เป็นชุดต่างจากกันจะดีกว่า และห้ามมีตัวสะกดเช่นเดียวกับ “พ้องเสียง
พยญัชนะ” 
    ตวัอยา่ง  อยูก่ลางนํามถีําไมเ่หน็แปลก 
       ใช่ปีแรกหยูาวเจา้กระต่าย 
       ทั งองิทั งหนุนอุ่นสบาย 
       มดีสบัไปเสยีงกรอบดชูอบใจ 
      คาํตอบ เกาะ เถาะ เบาะ เฉาะ 
   1.3 พอ้งเสยีงตวัสะกด คอื คําตอบของโจ๊กปรศินาที�ทายออกมาแลว้ นอกจากจะ
เป็นคาํที�มพียางคเ์ดยีวแลว้ ยงัต้องมตีวัสะกดทั งชุดอกีดว้ย ส่วนพยญัชนะต้นและสระไม่จาํเป็นต้อง
เหมอืนกนั แต่ถ้าจะหาคําตอบที�มตีวัสะกดตวัเดยีวกนั พร้อมกบัพยญัชนะต้นตวัเดยีวด้วยก็ยิ�งด ี
หรอืหาคาํตอบที�มตีวัสะกดเดยีวกนัพรอ้มกบัสระเดยีวกนัดว้ยกย็ิ�งไพเราะ 
    ตวัอยา่ง  แนบกายไดก่้ายกอด 
       หล่นจากยอดลงสู่ดนิ 
       คุม้บงัยงัไดย้นิ 
       ไดด้ื�มกนินมมารดา 
      คาํตอบ กก ตก ปก อก 
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  2.  พอ้งคาํหน้า คอื โจก๊ปรศินาที�มคีําตอบตั งแต่ 2 คําหรอื 2 พยางคข์ึนไปและคําแรก
หรอืพยางคต์น้ของคาํตอบนั นต้องเหมอืนกนัทั งธง ธงหนึ�งๆ จะมจีาํนวนคําเท่ากนัหรอืไม่เท่ากนักไ็ด ้
แต่ความสวยงาม ความไพเราะและความสามารถของผูค้ดิปรศินาอยู่ที�การหาคําหรอืพยางคใ์หเ้ท่ากนั
ทั งชุด แบบนีนิยมเล่นกนัมาแต่ดั งเดมิจนรูจ้กักนัแพรห่ลายสามารถเล่นกนัไดถู้กวธิมีากกว่าแบบอื�น 
   ตวัอยา่ง  เอกาว่าพระองคท์รงวเิวก 
      ท่านปลุกเสกอยา่งไรไดไ้ฟนั �น 
      นิสยัเสยีเดยีรจัฉานกป็านกนั 
      จรจรลัทางเรอืเบื�อระวงั 
     คาํตอบ สนัโดษ สนัดาป สนัดาน สนัดอน 

3. พอ้งคาํหลงั คอื โจก๊ปรศินาที�มคีาํตอบตั งแต่ 2 คาํหรอื 2 พยางคข์ึนไปและคําสุดทา้ย 
หรอืพยางค์หลงัสุดของคําตอบนั นต้องเหมอืนกนัทั งธง ธงหนึ�งๆ จะมจีาํนวนคําเท่ากนัหรอืไม่เท่ากนั 
ก็ได้ แต่ถ้าบงัคบัจํานวนคําหรอืพยางค์ด้วย ก็จะเพิ�มความงามและความไพเราะของภาษาขึนอีก  
แบบนี นิยมเล่นกันมาแต่ดั งเดิมควบคู่ไปกับแบบพ้องคําหน้าและสองชนิดนี เองเป็นที�รู้จ ักกัน 
อยา่งแพรห่ลายในวงการผูเ้ล่นทายโจก๊ดว้ยกนั 

   ตวัอยา่ง  เมยีจะมยีกัษพีาหนีหาย 
      ดอกหลากหลายมากสมีกีลิ�นหอม 
      เมื�อคราวบวชท่องบ่นจาํทนยอม 
      สิ�งนียอ่มชั �วชา้หนกัหนา เอย 
     คาํตอบ พาล ีมาล ีบาล ีกาล ี
  4.  พอ้งคํากลาง คอื โจ๊กปรศินาที�มคีําตอบตั งแต่ 3 คําหรอื 3 พยางคข์ึนไปและคํากลาง
ของคาํตอบนั นตอ้งเหมอืนกนัทั งธง หากคําตอบมมีากกว่า 3 พยางค ์คํากลางอยู่คําที�เท่าใด กใ็หเ้หมอืน 
กนัทั งชุด จงึจําเป็นในการกําหนดจํานวนพยางค์ให้เท่ากนัทั งชุดด้วย เป็นแบบที�จงัหวดัชลบุร ีคดิขึน 
มาเอง จงัหวดัอื�นจงึไมม่เีล่น เป็นแบบที�มคีวามสวยงามและไพเราะทางดา้นภาษามาก ผูค้ดิสรา้งปรศินา
ประเภทนี จงึค่อนขา้งมชีื�อเสยีง 
   ตวัอยา่ง  ใช่นาคาตวันิดพษิเหลอืหลาย 
      สตรรีา้ยขายหน้าท่านว่าชั �ว 
      บุรษุรา้ยใครไมท่าํใหต้ํ�าตวั 
      มากหวัมากหน้าภผูาใด 
     คาํตอบ งสูามเหลี�ยม หญงิสามผวั ชายสามโบสถ ์เขาสามมขุ 
  5.  คาํผนั คอื โจก๊ปรศินาที�ทายเป็นคําตอบออกมาแลว้ ธงจะเป็นการผนัคําตามเสยีง 
วรรณยุกต์ อาจจะ 5 เสยีงหรอื 3 เสยีงตามคุณสมบตัขิองอกัษรกลาง อกัษรสูง และอกัษรตํ�ากไ็ด ้
ลกัษณะของการทายแบบนีมีพืนฐานเดียวกันกับแบบพ้องคําเดี�ยว นิยมเล่นกันในหมู่นักเรียน
นกัศกึษา บางครั งครกูนํ็าไปเป็นเครื�องมอืนําเขา้สู่บทเรยีนไดด้ว้ย 
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   ตวัอยา่ง   เอาดนิขวา้งไป 
      ในดงในเถื�อน 
      เอ่ยเอือนพี�แม ่
      ใช่แน่คุณพ่อ 
      ยกยอผูเ้ฒา่ 
     คาํตอบ ปา ปา่ ป้า ป๊า ป๋า 
  6.  คําผวน คอื โจ๊กปรศินาที�ทายเป็นคําตอบออกมาแลว้ ต้องใชภ้าษา 2 ชั น คอื อยู่
ในลกัษณะ “ผวน” เสยีก่อนแล้วจงึ “กลบั” ไปสู่คําพูดปกต ิคําผวนเหล่านีถอืว่าเป็นคําที�ก่อให้เกิด
ความสนุกสนาน แต่กม็ขีอ้เสยีอยูม่ากตรงที�หลายคนชอบเอาไปผวนเป็นคําหยาบคาย ไม่เหมาะที�จะ
นําไปเล่นในคนหมูม่ากอยา่งยิ�ง ซึ�งโจก๊ลกัษณะนีม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ 
   6.1 ผวนแนวตั ง คอื การนําเอาคําตอบโจ๊กปรศินาจากคําตอบแรกถงึคําตอบสุดทา้ย
มาเรยีงกนัเป็นคาํผวน จะเป็นคาํผวน 2 บรรทดั เป็นคําผวนกลบัมาเป็นคาํปกตอิกี 2 บรรทดั รวม 4 
บรรทดักไ็ด ้หรอืจะผวน 3 บรรทดั บรรทดัสุดทา้ยเป็นคําปกตจิากการผวน รวม 4 บรรทดั เช่นเดยีว 
กนักไ็ด ้หรอืจะผวนทั ง 4 บรรทดักไ็ด ้
    ตวัอยา่ง  สองเทา้กา้วหยอยหยอย 
       พดูบ่อยบ่อยว่าท่านเธอ 
       เกบ็ของไดพ้ะเรอ 
       วนันีเออศูนยอ์งศา 
      คาํตอบ เตน้ ย ูตู ้เยน็ 
   6.2 ผวนแนวนอน คอื โจ๊กปรศินาที�มกีระทูข้ ึนต้นเอาไวแ้ลว้ในคําปรศินา การคดิ
ตอบก็ใช้วธิเีอาคํากระทู้ดงักล่าวมาผวน ให้มคีวามหมายตรงกบัคําประพนัธ์ที�บรรยายไว้นั น โดย
เวลาตั งกระทูใ้ช้วธิเีดยีวกบัแบบพ้องคําหน้า ส่วนเวลาตอบใชว้ธิเีดยีวกบัแบบพอ้งคําหลงั ซึ�งนิยม
เล่นกันมาก เพราะดูง่ายและทราบทันทีว่าเป็นแบบคําผวน จึงต้องรีบอ่านปริศนาและรีบต ี
ความหมายใหไ้ดค้าํตอบ 
    ตวัอยา่ง  สา-หนึ�งพงึรบัใช ้ นายท่าน 
       สา-หนึ�งเป็นเขตยา่น วดัไซร ้
       สา-หนึ�งเป็นยอดทหาร ยอดรกั 
       สา-หนึ�งพระหา้มใกล ้ พดูไดค้นเหน็ 
      คาํตอบ สาเน-เสนา, สาม-ีสมีา, สาเม-เสมา, สาก-ีสกีา 
   6.3 ผวนกระทู ้กระทู้ในแบบนีเป็นชุดของคําที�มคีวามหมายอยู่ก่อนแล้ว แต่ถูก
แยกออกเป็นคาํโดด เมื�อเอาคาํนีไปรวมกบัความหมายในปรศินาแลว้ผวนออกมาจะเป็นความหมาย
ที�สมบูรณ์ของคําประพนัธ์บรรทดันั น โดยไม่จําเป็นต้องไปเกี�ยวขอ้งกบับรรทดัอื�น ซึ�งก็เหมอืนกบั
โจก๊ปรศินาแบบทั �วไป เป็นแบบที�คดิขึนมาเพื�อผวนคาํโดยเฉพาะ  
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    ตวัอยา่ง  เปิด-มาว่าดแีท ้ ทุกอนั 
       ตา-อยากก่อเวรกรรม ์ สู่เจา้ 
       เหน็-รอ้นกลบัมาพลนั มเีหงื�อ 
       ใจ-ลอยตามความเศรา้ สู่บา้นเมอืงเขา   
      คาํตอบ เปิดสะ-ประเสรฐิ, ตาหนั-ตณัหา, เหน็ยาย-หายเยน็,  
ใจปาก-จากไป 

7. สุภาษิต คําพงัเพย คําคม คําฮติติดปากตามกาลสมยั ฯลฯ คอื โจ๊กที�ทายออก
มาแลว้คําตอบเป็นคําสุภาษิต คําพงัเพย ฯลฯ บางทเีป็นคําที�ชาวบ้านนิยมพูดเปรยีบเทยีบตามยุค
ตามสมยั ซึ�งส่วนมากจะแพรม่าตามหน้าหนังสอืพมิพ ์วทิยุ หรอืโทรทศัน์ เพื�อใหต้คีวามเขา้กบัเรื�อง
หรอืเหตุการณ์นั น 

ตวัอยา่ง เมื�อสุข   เรายิม  แยม้หวั 
   มตีวั      บรกิาร      งานดว้ย 
   ครั นทุกข ์ หนาวเหน็บ   เจบ็ปว่ย 
   มหีมอ   มาช่วย      ใหย้า 
  คาํตอบ  ยามด ีไดใ้ช ้ยามไข ้รกัษา 

  8. คําพนัหลกัแบบลูกโซ่ คอื โจ๊กปรศินาที�ทายคําตอบออกมาแล้ว คําหลงัสุดของ
คําตอบแรกจะเป็นคําแรกของคําตอบที� 2 คําหลงัสุดของคําตอบที� 2 จะเป็นคําแรกของคําตอบที� 3 
คําหลงัสุดของคําตอบที� 3 จะเป็นคําแรกของคําตอบที� 4 เป็นอย่างนีเรื�อยไปจนหมดคําตอบชุดนั น 
ดงันั น คาํตอบแต่ละบรรทดัจงึตอ้งม ี2 พยางคข์ึนไป 
   ตวัอยา่ง  รามคาํแหงสุโขทยัใครกร็ู ้
      เธอเป็นคู่วนัทองนะน้องหญงิ 
      เมื�อเดนิทางกางดรููจ้รงิจรงิ 
      ยอดหญงิมิ�งมติรของสาม ี
     คาํตอบ พ่อขนุ ขนุแผน แผนที� ที�รกั 
  9. คําตดัคําต่อ คอื โจ๊กปรศินาที�ทายคําตอบออกมาแล้ว เป็นการเพิ�มคําก็ม ีลดคํา 
ก็ม ีเติมอกัษรเข้าไปเพื�อผสมคําก็ม ีตดัตัวอกัษรออกเสยีบ้างก็ม ีสลบัที�ตัวอกัษรก็ม ีทั งนีก็อยู่ที� 
การเขยีนคําประพนัธ์ให้เป็นโจ๊กปรศินาที�ซบัซ้อนซ่อนเงื�อนซ่อมปมบดิพริวไปตามเล่ห์อกัษรนั นๆ 
เป็นแบบที�เหมาะสําหรบัผูใ้หญ่ที�เล่นมานานและคุน้เคยกบักลอกัษรมาบา้ง แต่ปจัจุบนัไดพ้ยายาม
ลดขั นตอนลงบา้งแลว้ เพื�อจะไดห้าคาํตอบไดง้า่ยขึน 
   ตวัอยา่ง  หนูตามฝาซู่ซ่าเวหาหน 
      ไปใหพ้น้เต่าชราฝากห็าย 
      ที�เหลอือยูโ่บยบนิไปเดยีวดาย 
      ลองคดิทายพลกิอกัษรดซูอ้นกล 
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     คาํตอบ ฝนตก, เอา “ต. ฝ.” ออก, เหลอื “นก”, ผูท้ายตอ้งอธบิายวธิตีดัต่อ
ดว้ย  
  10. โจ๊กภาพ คอื การทายโจ๊กปรศินาจากภาพที�เขยีนไว ้ได้รบัอทิธพิลมาจากโจ๊กจนี
เป็นอยา่งมาก เพราะภาษาจนีเป็นอกัษรรปูภาพอยู่แลว้ การมองภาพก่อนแลว้จงึค่อยตปีญัหาไปใน
รปูของอกัษร แลว้จงึอ่านอกัษรอกีทหีนึ�ง ในสมยัปจัจบุนัวงการโจก๊พจิารณาเหน็ว่าการจดัรปูภาพให้
ชดัเจนและเลอืกภาพที�เน้นเฉพาะสิ�งที�ต้องการแลว้จงึไม่จําเป็นต้องแต่งคําประพนัธ์ขึนมาประกอบ
ใหเ้สยีเวลา เนื�องจากการแต่งคําประพนัธใ์ชเ้วลานานมาก จงึตดัออกเหลอืเพยีงคําถาม “อะไร”, “ที�
ไหน”, “ปีอะไร”, “เมอืงอะไร” หรอื “ใคร” ฯลฯ เท่านั น ซึ�งโจ๊กปรศินานั นอาจมคีําตอบเป็นคําเดยีว  
คาํผวน คาํผนั สุภาษติหรอืคาํพงัเพยกไ็ด ้ 
   ตวัอยา่ง วาดภาพศาลเจา้ มอีาหารถวายเจา้ซึ�งครอบดว้ยฝาชวีางไวห้น้าศาลเจา้
ดว้ย ใตภ้าพเขยีนบรรยายไวว้่า 
       องคเ์ซยีนเนาที�นี บนศาล 
      ใหป้ระชาบนบาน  ผ่อนรา้ย 
      ฝาชคีรอบอาหาร  แมลงหลกี 
      วกกลบัรบัหวัทา้ย  ใช่แลว้อําเภอ 
     คาํตอบ  องคเ์ซยีนเนาศาลเจา้ “ศาลา” 
       เป็นที�พึ�งของประชา  คํ�าเชา้ 
       ที�ครอบกค็อืฝา   “ช”ี 
       ผวน “ศาลาช”ี เวา้  “ศรรีาชา” 
 จากการศกึษาประเภทของโจ๊กปรศินา สรุปได้ว่า โจ๊กปรศินาแบ่งออกเป็น 10 ประเภท 
คอื พอ้งคาํเดี�ยว พอ้งคาํหน้า พอ้งคําหลงั พอ้งคํากลาง คําผนั คําผวน สุภาษติและคําพงัเพย คําพนั
หลกัแบบลูกโซ่ คําตดัคําต่อ และโจ๊กภาพ ซึ�งในการวจิยัครั งนีผูว้จิยัเลอืกใชโ้จ๊กปรศินาแบบสุภาษิต
คาํพงัเพย และโจก๊ภาพ 
 

 3.4 คาํประพนัธที์�ใช้ในการสร้างโจก๊ปริศนา  
  สมดุลย ์ทําเนาว์ (2537: 44-50) กล่าวถงึคําประพนัธ์ที�นํามาสรา้งโจ๊กปรศินาไว้ว่า 
คําประพนัธ์ที�ใช้ในการสรา้งโจ๊กปรศินานั น นอกจากจะยดึแบบหรอืประเพณีการเขยีนตามแบบเก่า
แลว้ ยงัต้องยดึตําราฉันทลกัษณ์ของไทยอกีดว้ย แต่ไม่จาํเป็นต้องครบทั งโคลง ฉันท ์กาพย ์กลอน 
กไ็ด ้ขึนอยู่กบัความถนัดของแต่ละบุคคล และคําประพนัธท์ี�นํามาสรา้งโจ๊กไดย้ากที�สุด คอื คําฉันท ์
แต่ก็มผีู้สามารถสร้างได้อยู่บ้างพอสมควร ดงันั นการเลอืกคําประพนัธ์ในการสร้างโจ๊ก ควรเลอืก 
คาํประพนัธท์ี�เหมาะกบัตนเองมากที�สุด ซึ�งมดีงันี 
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1. กลอน เป็นคําประพนัธ์ที�ได้รบัความนิยมนํามาสรา้งโจ๊กปรศินามากที�สุด เพราะ
ผูท้ายสามารถอ่านไดง้า่ย ทาํใหเ้กดิความมั �นใจในการทายและตดิใจในการเล่น นอกจากนียงัไม่ต้อง
ระวงัจงัหวะในการอ่านเหมอืนคาํประพนัธช์นิดอื�น จงึเหมาะสาํหรบัผูท้ี�กําลงัเริ�มเขยีนปรศินา 

 ตวัอยา่ง คนโทดนิทางเหนือมเีหลอืใช ้
    คนปลกูไวก้นิผลยลพชืเถา 
    คนชงกาแฟตกัลงจากเตา 
    คนคลุกเคลา้เอาเกสรภมรกนิ 
   คาํตอบ นําตน้ นําเตา้ นําตม้ นําตอ้ย 
2. โคลง โคลงที�นิยมกนัมากทั งผูส้รา้งโจก๊และผูท้ายโจก๊ คอื โคลงสี�สุภาพ เพราะม ี4 

บรรทดั เหมอืนกลอนแปดทําใหส้ามารถใชธ้ง (คําตอบ) เช่นเดยีวกบักลอนแปดได ้บางครั งสลบักนั
ไปสลบักนัมาระหว่างโคลงกบักลอน ผูท้ายจะไม่เบื�อ ส่วนผูส้รา้งกภ็ูมใิจที�ตนเองสามารถเขยีนไดถ้งึ 
2 ชนิด ดงันั นโคลงกลอนจงึเป็นของคู่กนัของนกัสรา้งโจก๊ 

 ตวัอยา่ง ขอถามนามหนึ�งนั น วานร 
    ขอถามนามเอวอร  อ่อนยา้ย 
    ขอถามนามอากร  เกบ็ด่าน เรอืแฮ 
    ขอถามนามตอนทา้ย คดัใหเ้รอืเห 
   คาํตอบ จงัเกยีง จงัเก จงักวด จงักูด 
3. กาพย ์เป็นคําที�ไพเราะ ซึ�งนักเล่นโจ๊กทั งหลายชอบเขยีนชอบอ่าน แต่ก็หาคนที�

ชาํนาญไดน้้อย จะมกีเ็พยีงกาพยย์านีและสุรางคนางคเ์ท่านั น 
 ตวัอยา่ง นงนุชสุดที�รกั 
    ฉุนยิ�งนกัมนัเที�ยวบนิ 
    เถาวลัยพ์นัพฤกษนิ 
    สาวกยนิของเยซ ู
   คาํตอบ กานดา แมงดา ลดัดา ยดูา 
4. ฉันท์ เป็นคําประพนัธ์ที�แต่งยาก อ่านยาก เพราะต้องมคีรุลหุ และยงัมอียู่หลาย

ชนิด จงึไมเ่ป็นที�นิยมในการเล่นมากนกั  
 ตวัอยา่ง อเิหนาหงึคนึงหวง 
    ผกาพวงพะเยยีหอม 
    อุบลมภีมรตอม 
    ขนาดยอ่มกเ็รอืนหลวง 
   คาํตอบ บุษบา บุษบนั บุษบง บุษบก 

 จากการศึกษาคําประพนัธ์ที�ใช้ในการสร้างโจ๊กปรศินา สรุปได้ว่า คําประพนัธ์ที�นํามาใช้ใน 
การสรา้งโจก๊ปรศินานั นมอียูด่ว้ยกนั 4 ชนิด คอื กลอน โคลง กาพย ์และฉันท ์โดยกลอนเป็นคําประพนัธ์
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ที�นิยมใช้ในการสรา้งโจ๊กปรศินามากที�สุด ส่วนฉันท์นั นเป็นคําประพนัธท์ี�ได้รบัความนิยมน้อยที�สุด ซึ�ง
ในการวจิยัครั งนีผูว้จิยัเลอืกใชค้าํประพนัธป์ระเภทกลอนในการสรา้งโจก๊ปรศินา 
 
 3.5 หลกัและวิธีการสร้างโจก๊ปริศนา  
  พงัเพย ใจรกัธรรม (2529: 5) กล่าวถงึหลกัการสรา้งโจ๊กปรศินาไวว้่า การสรา้งโจ๊กนั น
แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื โจ๊กระดบัชาวบา้น (ระดบัพืนฐาน) กบัโจ๊กระดบัชาวเมอืง (ระดบัมาตรฐาน) 
ดงันั น การสรา้งโจ๊กปรศินาจงึต้องคํานึงถงึพืนฐานความรูข้องผูท้าย เพราะถ้าคําถามยากเกนิระดบั
ความสามารถของผู้ทายแล้ว จะทําให้ผู้ทายขาดรสชาตแิละหมดสนุกในการทายโจ๊ก ซึ�งการสรา้ง
ปรศินาคําทายนั น รุ่งนภา วุฒ ิ(2544: 30) ไดก้ล่าวไวว้่า การสรา้งปรศินาคําทายอาจผูกเป็นคําพูด 
ผูกเป็นรูปภาพหรอืผูกเป็นเงื�อนให้ค้นหา โดยใช้ประโยคหรอืข้อความหรอืเป็นเรื�องราว ทั งนีประโยค 
หรอืขอ้ความที�สรา้งขึนต้องแสดงเงื�อนใหค้ดิ และกระตุ้นให้ตอบ สําหรบัวธิกีารสรา้งโจ๊กปรศินานั น 
สมดุลย ์ทาํเนาว ์(2537: 51) กล่าวไวว้่าการสรา้งโจก๊ปรศินานั นมอียู ่4 ขั นตอน ดงันี 

1. เลอืกชนิดของโจ๊กปรศินาที�ตนเองรูจ้กัและถนัดที�สุดมา 2 ชนิด แลว้เขยีนชื�อของ
โจก๊ชนิดนั น พรอ้มทั งเขยีนคาํตอบของโจก๊ลงในสมดุไวเ้ป็นชุด แลว้จงึเขยีนคาํประพนัธใ์นภายหลงั 

 ตวัอยา่ง พอ้งคาํหลงั 
    นกเหลก็   (เครื�องบนิ) 
    ควายเหลก็  (แทรคเตอร)์ 
    ฝนเหลก็   (ลกูระเบดิ) 
    มา้เหลก็   (รถไฟ) 
2. แต่งคําประพนัธ์ที�ตนเองถนัดที�สุด โดยเป็นคําประพนัธ์ที�สามารถแต่งได้ถูกต้อง

ตามฉนัทลกัษณ์ เป็นคาํถามของคาํตอบนั นๆ  
 ตวัอยา่ง กลอนแปด 
    นกเหลก็   เครื�องบนิบนิไปในอากาศ 
    ควายเหลก็  ไถคราดไดค้ล่องในทอ้งทุ่ง 
    ฝนเหลก็   หยอ่นระเบดิปพูรมถล่มกรงุ 
    มา้เหลก็   ขี�มุง่เหนือใตร้ถไฟเอย 
3. ลอกหรอืพมิพ์คําประพนัธ์ที�ได้ลงไปในกระดาษขนาด 10 × 12 นิว สําหรบัที�จะ

มองเหน็ไดภ้ายในหอ้งเรยีน หรอืระยะ 5 – 7 เมตร แต่หากไกลกว่านั น ควรใชก้ระดาษขนาด 1 × 1.5 
ฟุต เพื�อเพิ�มขนาดตวัอกัษร 
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ตวัอยา่ง      
             12" 

 
 
 
 
    10" 

 
 
 
 
4. นําโจก๊ปรศินาที�จดัทาํเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไปใชใ้นการทายโจ๊กปรศินาได ้โดยโจ๊กที�ดี

นั น ต้องมคีนทายไดไ้ม่ตํ�ากว่า 10 แผ่นต่อชั �วโมง ดงันั นคนเขยีนโจ๊กต้องชดัเจนทั งความหมายของ
คาํประพนัธ ์และคาํเฉลยที�รดักุม 

  
  จะเหน็ไดว้่าการเล่นโจ๊กหรอืทายโจ๊กนั นภาระหนักจะตกอยู่กบัผูอ้อกโจ๊ก โดยเฉพาะ

อย่างยิ�ง ถ้าผู้ออกโจ๊กหวงัประโยชน์หลายๆ ประการจากการเล่นชนิดนี เช่น ถ้าหวงัจะให้ผู้ทาย
ได้รบัความรู้ รู้จกัใช้ภาษาไทยเป็นพืนฐานในการคดิ รูจ้กัใช้ไหวพรบิเชาว์ปฏภิาณ อุปมาอุปไมย 
การสงัเกต ตลอดจนความรูร้อบตวัทุกสาขาวชิามาประยกุต ์เพื�อหาคําตอบที�ผูอ้อกโจ๊กแฝงเรน้แสรง้
ซ่อนเอาไว้ด้วย เพื�อเงื�อนแง่โดยใช้กลวธิทีี�แนบเนียนต่างๆ แต่ถงึแมจ้ะเป็นภาระที�หนัก ถ้าผู้ออก
โจ๊กมคีวามตั งใจจรงิทํางานด้วยความประณีตลกึซึงสุขุมรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ งานที�ออกมา
ยอ่มมคีุณค่าและคุม้ค่า นอกจากผูท้ายจะมคีวามภาคภมูใิจในภมูปิญัญาของตนเองแลว้ อาจสามารถ
เปลี�ยนทศันคตขิองคนไทยอกีหลายๆ คนที�เคยคดิว่าภาษาไทยเป็นวชิาที�น่าเบื�อหน่ายใหก้ลายเป็น
วชิาที�มคีุณค่ามปีระโยชน์และน่าสนใจอยา่งน่าพศิวง  

 
 จากการศึกษาหลกัและวธิกีารสรา้งโจ๊กปรศินา สรุปได้ว่า การสร้างโจ๊กปรศินานั นต้อง
คํานึงถงึพืนฐานความรูข้องผูท้ายดว้ย เพื�อจะไดส้รา้งโจ๊กปรศินาได้อย่างเหมาะสมกบัระดบัความรู้
ความสามารถของผูท้าย และทําใหบ้รรยากาศในการเล่นทายโจ๊กเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดย
วธิกีารสรา้งโจ๊กปรศินามอียู่ 4 ขั นตอน คอื เลอืกโจ๊กที�ตนเองถนัดมาแลว้เขยีนคําตอบไวเ้ป็นชุด จาก 
นั นจงึแต่งคําประพนัธท์ี�ตนเองถนัด เป็นคําถามของคําตอบนั นแล้วลอกหรอืพมิพ์คําประพนัธ์ที�ได ้
ลงไปในกระดาษ เพื�อจะไดนํ้าโจก๊ไปใชง้านต่อไป  
 
 

กลอน 01 
 

เครื�องบนิบนิไปในอากาศ 
ไถคราดไดค้ล่องในทอ้งทุ่ง 
หยอ่นระเบดิปพูรมถล่มกรงุ 
ขี�มุง่เหนือใตร้ถไฟเอย 
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 3.6 วิธีการเล่นทายโจก๊ปริศนา  
  วธิกีารเล่นทายโจก๊ปรศินา มขี ั นตอนในการเล่นดงันี 

1. ผูส้รา้งโจก๊แขวนแผ่นโจก๊ปรศินาไวบ้นราวทลีะหลายๆ แผ่น เพื�อใหผู้ท้ายไดเ้ลอืก
ทายโจก๊ 

2. ผู้ทายต้องบอกชื�อโจ๊กปรศินาที�เขยีนอยู่บนบรรทดัแรกให้ผู้สร้างโจ๊กทราบก่อน 
เช่น โคลง 2 สกัวา 4 หรอืจุม๋จิ vม 1 เป็นตน้ 

3. ผูส้รา้งโจก๊กดกริ�งใหส้ญัญาณว่า “ทายได”้ ผูท้ายจงึจะตอบได ้
4. ผู้ทายต้องอ่านโจ๊กปรศินาให้ถูกต้องตามฉันทลกัษณ์ของคําประพนัธ์นั น แล้ว

เฉลยคาํตอบไปทลีะคาํจนครบ แลว้ทวนคาํตอบทั งหมดอกีครั งหนึ�ง 
5. เมื�อทายจบจะมีสัญญาณแสดงว่าผิดหรือถูก ถ้าตอบถูกจะมีเสียงกริ�งดังขึน  

ถ้าตอบผดิจะมสีญัญาณกลองดงั ซึ�งจะสรา้งความสนุกสนานได้เป็นอย่างด ีเพราะเมื�อทายผดิแล้ว
หลงัจากเสยีงกลอง “ตะลุ่งตุ้ง” คนดูที�อยู่บรเิวณรอบๆ จะรอ้งพรอ้มกนัว่า “เฮิว” ประมาณ 4-5 ครั ง 
รวมกนัเป็นเสยีง “ตะลุ่งตุง้ เฮิวๆๆ” เรว็ขึนๆ เป็นที�สนุกสนานทั งผูท้ายและคนดู จากนั นจงึจบัสลาก
ของรางวลัในกรณีที�ทายถูก ซึ�งมกัจะเป็นของเลก็ๆ น้อยๆ มคี่าไม่มาก เพราะถอืเอาความสําคญัที�
การไดค้ดิตอบปญัหาเป็นการสรา้งเสรมิสตปิญัญา และความสนุกสนานเป็นหลกั แต่ในบางครั งของ
รางวลัก็สร้างความตื�นเต้นได้ เช่น กะทะยกัษ์ ครก ขา้วสาร เป็นต้น (ประเทอืง คล้ายสุบรรณ์.  2529: 
161; และ พงัเพย ใจรกัธรรม.  2529: 4) จากวธิกีารเล่นทายโจ๊กปรศินาดงักล่าว จะเหน็ว่าการเล่นทาย
โจก๊ปรศินา เป็นการละเล่นที�มกีระบวนการดงัที� สรยีา ทบัทนั (2551: 91-92) ไดก้ล่าวไว ้ดงันี 

1. ผู้ทายอ่านคําถาม แล้วเกิดความฉงน เพราะเหน็ความไม่เขา้กนัของตวัคําถาม 
และสิ�งที�น่าจะเป็นคาํตอบ 

2. ผูท้ายขบคดิเพื�อหาคาํตอบ แกป้รศินาโดยหาความเป็นไปได ้พยายามเทยีบเคยีง
ตวัคาํถามกบัสิ�งที�เป็นคาํตอบของตนเพื�อหาลกัษณะรว่ม  

3. ผูท้ายตอบคาํถามและรอฟงัผล 
4. ผู้ทายรู้สึกขบขนัและแปลกใจกับคําตอบ ที�เกิดจากความไม่เข้ากันและทึ�งกับ

ความชาญฉลาดของผูส้รา้งปรศินาดงักล่าวที�ความคดิพลกิแพลง และสรา้งสรรค ์
 



 

 

35 

 
 

ภาพประกอบ 1  กระบวนการเล่นทายโจก๊ปรศินา 
 

  ที�มา:  สรยีา ทบัทนั.  (2551).  ปรศินาคําทาย: กลไกทางภาษาและภูมปิญัญาแบบ

ไทย.  หน้า 92. 
 
 จากการศกึษาวธิกีารเล่นทายโจ๊กปรศินา สรุปได้ว่า การเล่นทายโจ๊กปรศินานั นเริ�มจาก
การที�ผู้สรา้งโจ๊กนําโจ๊กไปแขวนไว้ให้ผู้ทายเลอืก โดยผู้ทายจะบอกชื�อโจ๊กที�ต้องการทาย แล้วรอ
สญัญาณให้ทาย เมื�อได้ยนิสญัญาณแล้ว ผู้ทายต้องอ่านคําประพนัธ์ทั งหมด จากนั นเฉลยคําตอบ 
ทลีะคาํจนครบ และทวนทั งหมดอกีครั ง เมื�อทายเสรจ็แลว้รอฟงัสญัญาณแสดงว่าถูกหรอืผดิ ถ้าตอบ
ถูกกจ็ะไดร้างวลั ดงันั นการเล่นทายโจก๊ปรศินาจงึเป็นกระบวนการที�เริ�มจากการถามคําถาม การขบคดิ 
การเฉลยคาํตอบ และความขบขนั  
 
 3.7 ประโยชน์ของโจก๊ปริศนา  
  สรยีา ทบัทนั (2551: 83-94) และนงลกัษณ์ งามขาํ (2552: 71-72) กล่าวถงึประโยชน์
ของโจก๊ปรศินาไวว้่า โจ๊กปรศินาเป็นเครื�องมอืฝึกทกัษะ เป็นเครื�องลบัสมอง ประลองความสามารถ
ดา้นภาษาที�มมีาช้านาน แสดงถงึภูมปิญัญาอนัชาญฉลาดของผู้สรา้งสรรค์ขึน อกีทั งยงัเป็นสมบตัิ
ทางวฒันธรรมที�มคีุณค่า เพราะโจก๊ปรศินาจะเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฟ้งั พูด โต้ตอบ ฝึกการแสดงออก
ในการส่งสารและรบัสาร เพื�อสื�อความหมายให้เขา้ใจตรงกนั และแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ 
ซึ�งจะส่งเสรมิให้เดก็มคีวามสามารถทางภาษา รวมทั งยงัเป็นกจิกรรมการเล่นที�ช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึก
กระบวนการคดิวเิคราะหเ์พื�อสรา้งปรศินาที�คมคายและขบคดิเพื�อหาคําตอบ ทําให้เป็นคนมเีหตุผล 

กระบวนการเล่นทายโจก๊ปริศนา 
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ช่างสงัเกต กลา้เสี�ยง กล้าเดา และกล้าที�จะคดิ มคีวามละเอยีดถี�ถ้วน รูจ้กัยอมรบัฟงัความคดิเหน็
ของผู้อื�น ฝึกการรูแ้พรู้ช้นะ และส่งเสรมิความสามคัค ีจงึนับว่าเป็นกุศโลบายในการสอนภาษาไทย
ให้แก่เด็กที�สนุกสนาน และช่วยผ่อนคลายความเครยีดให้กบัเดก็ได้เป็นอย่างดซีึ�งคล้ายคลงึกบัที�
สนิท ฉิมเลก็ (2540: 310) กล่าวว่า โจก๊ปรศินาเป็นกจิกรรมที�ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนใชส้ตปิญัญาและความรู ้
คดิหาคาํตอบที�ถูกตอ้ง เป็นการฝึกเชื�อมโยงความคดิ จากความหมายของคําหรอืขอ้ความสู่คําศพัท ์
หรอืฝึกการนําความรูม้าสู่ความคดิ และใชป้ฏภิาณไหวพรบิในแง่มุมต่างๆ มาผนวกใหเ้กดิความคดิ
เชงิสรา้งสรรค ์นอกจากนั นยงัช่วยใหน้ักเรยีนเกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ฝึกฝนการรบัฟงัและ
การถ่ายทอด ใหม้ทีกัษะทางภาษามากยิ�งขึน สอดคลอ้งกบัที�บุปผา บุญทพิย ์(2537: 65)  และวาสนา 
งามดวงใจ (2550: 78) กล่าวไวว้่า โจก๊ปรศินานอกจากจะทําใหผู้เ้ล่นสนุกสนานแลว้ยงัเป็นการฝึกปฏภิาณ 
ไหวพรบิ วดัเชาวน์ปญัญา สรา้งเสรมิความคดิ สตปิญัญา ตลอดจนเพิ�มทกัษะในการใชถ้้อยคําที�มี
ลกัษณะเฉพาะอกีด้วย ทั งนีเพราะลกัษณะการเรยีงรอ้ยภาษาให้เป็นปรศินาหรอืคําถามนั น มกัจะ
เป็นรอ้ยกรองอยา่งงา่ยๆ แต่ผกูปมหรอืวางเงื�อนไขไวอ้ย่างแยบยล ซึ�งผูท้ายต้องรูจ้กัเลอืกใชถ้้อยคํา
ที�จะตอบใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งดว้ย ซึ�งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัที�สมดุลย ์ทําเนาว ์(2537: 56-59) กล่าว 
ถงึประโยชน์ของการเล่นทายโจ๊กไว ้10 ประการ คอื เป็นการฝึกสมองทดลองปญัญา ส่งเสรมิภาษาทุก
ภาษาที�เป็นความรูร้อบตวั ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาไทย เป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
ฝึกตนให้มเีหตุผล ให้มคีวามกล้าต่อสาธารณชน สรา้งความภูมใิจในตนเอง ดงึตนเองให้ใกล้ชดิคํา
ประพนัธท์ั งระยะสั นและระยะยาว และเป็นการฝึกตนใหค้น้ควา้หาความรูใ้ส่ตนเองอยู่เสมอ ซึ�งตรง
กบัที�อภวินัท ์ชาญวชิยั (2536: 253) กล่าวถงึประโยชน์ของโจ๊กปรศินาไวว้่า โจ๊กปรศินามปีระโยชน์ต่อ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย ดงันี 

1. ช่วยสรา้งบรรยากาศ ให้การเรยีนภาษาไทยสนุกสนาน คลายความตงึเครยีดใน
เนือหาวชิา ทาํใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิี�ดต่ีอการเรยีนภาษาไทยเพิ�มขึน  

2. พฒันาทกัษะการฟงัและพดู เพื�อนําไปสู่ทกัษะการอ่านและเขยีน 
3. เป็นสื�อหรอืสถานการณ์ที�ช่วยเพิ�มประสบการณ์ เสรมิความคดิ พฒันาสตปิญัญา

และความรู ้
4. ช่วยใหค้วามรู ้และประสบการณ์เกดิความคงทนมากขึน 
5. ทําให้นักเรียนคุ้นเคยกับคําคล้องจอง เกิดการรบัรู้แบบแผนฉันทลกัษณ์ของ 

บทรอ้ยกรองต่างๆ โดยวธิซีมึซาบ 
6. ช่วยฝึกใหน้ักเรยีนเป็นนักคน้คว้าหาความรู ้ สบืเสาะ เพื�อรวบรวมและสะสมไว้

เป็นประสบการณ์ต่อไป 
นอกจากนี รุ่งอรุณ ทฆีชุณหเถยีร (2531: 10-11) ยงัไดก้ล่าวถงึคุณค่าของปรศินาคําทาย

ไวอ้กีหลายประการ ดงันี 
1. คุณค่าในดา้นความบนัเทงิ ปรศินาเป็นการละเล่นเพื�อเป็นการพกัผ่อนในยามว่าง 

ผูท้ายจะรูส้กึสนุกสนานตรงที�ไดค้ดิตคีวามปรศินา ความตื�นเต้นจะอยู่ที�การไดร้บัคําตอบว่าผดิหรอื
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ถูก ดงันั นจะเหน็ไดว้่าแมใ้นปจัจุบนักม็กีารนําเอาปรศินามาทายเล่นในหมู่เพื�อนฝงู ญาตพิี�น้อง และ
ทางสื�อมวลชน ดงัที�ปรากฏในรายการแขง่ขนักนัทางวทิยแุละโทรทศัน์ 

2. คุณค่าทางดา้นวฒันธรรมและประเพณี ปรศินามคีุณค่าในดา้นวฒันธรรมคอืช่วย
สะท้อนความเป็นอยู่เกี�ยวกับสังคม เช่น อาหารการกิน สิ�งของเครื�องใช้ ศาสนาและประเพณ ี
ตลอดจนความเชื�อต่างๆ ช่วยสะทอ้นกนัมาตั งแต่โบราณ 

3. คุณค่าด้านภาษา ปรศินาแสดงออกถงึลกัษณะการใชภ้าษาในหลายรูปแบบ เช่น 
รอ้ยกรอง คาํผวน สองแงส่องงา่ม และคาํเปรยีบเทยีบ นอกจากนีหากยงัเป็นปรศินาทอ้งถิ�นต่างๆ ก็
ยงัใหค้วามรูใ้นเรื�องภาษาถิ�นดว้ย 

4. คุณค่าทางดา้นการศกึษาอบรม ปรศินาช่วยฝึกใหเ้ป็นคนช่างสงัเกตและแก้ปญัหา
เป็น เป็นการฝึกไหวพรบิสตปิญัญาใหก้บัเดก็ อบรมใหเ้ดก็เป็นคนที�รูจ้กัการสงัเกตสิ�งแวดลอ้ม และ
ในกรณทีี�เป็นปรศินาธรรมจะใหคุ้ณค่าทางดา้นจติใจ และเป็นเครื�องมอือบรมทางดา้นศลีธรรมใหแ้ก่
เดก็และบุคคลทั �วๆ ไป ไดอ้ยา่งแนบเนียนอกีดว้ย  

5. เป็นเครื�องสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุ่มบุคคลที�อยูร่ว่มกนัใหด้ยีิ�งขึน  
 

 จากการศกึษาประโยชน์ของโจ๊กปรศินา สรุปไดว้่า โจ๊กปรศินาจะช่วยทําใหบ้รรยากาศใน
การเรยีนการสอนเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน เพราะนักเรยีนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่าง
อสิระในการคดิวเิคราะหเ์พื�อคน้หาคําตอบที�ถูกต้อง รวมทั งไดฝึ้กทกัษะในการสงัเกต การใชเ้หตุผล  
การใชป้ฏภิาณไหวพรบิ และพฒันาทกัษะทางการฟงั พูด อ่าน เขยีน นอกจากนียงัฝึกใหน้ักเรยีน
รูจ้กัยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื�น รูแ้พรู้ช้นะ กลา้เสี�ยง กลา้เดา กลา้คดิอย่างละเอยีดถี�ถ้วน และ
หมั �นคน้ควา้หาความรูเ้พิ�มเตมิอยูเ่สมออกีดว้ย  
 
 จากการศกึษาประวตัคิวามเป็นมา ความหมาย ประเภท คําประพนัธท์ี�ใช้ในการสรา้งโจ๊ก 
หลกัและวธิกีารสรา้งโจ๊ก วธิกีารเล่นทายโจ๊ก และประโยชน์ของโจ๊กปรศินา ทําใหผู้ว้จิยัทราบแหล่ง
ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเพิ�มเตมิ ทราบหลกัและวธิกีารสรา้งโจก๊ที�ถูกตอ้ง ทราบชนิดของคําประพนัธท์ี�จะ
ใชใ้นการสรา้งโจ๊กปรศินา จงึสามารถนําความรูท้ี�ได้ไปใชใ้นการสรา้งเครื�องมอืวจิยัไดอ้ย่างถูกต้อง 
สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเพื�อการศึกษาวิจัยที�เ น้นการพัฒนา
ความสามารถในการคดิวเิคราะหต่์อไป ซึ�งความสามารถในการคดิวเิคราะห์เป็นสิ�งที�มคีวามสําคญั
ต่อการเรยีนและการดํารงชวีติของนักเรยีนเป็นอย่างมาก เพราะจะทําให้นักเรยีนเป็นคนมเีหตุผล 
รูจ้กัแยกแยะ พจิารณาสิ�งต่างๆ ใหร้อบคอบก่อนการตดัสนิใจ ทําใหม้ภีูมคิุม้กนัในการดํารงชวีติและ
เป็นพืนฐานในการเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ โดยความสามารถในการคดิวเิคราะหม์รีายละเอยีดดงันี 
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4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
 4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห ์
  บลูม (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2539: 41–44; อ้างองิจาก Bloom. 1956) ไดใ้ห้
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพื�อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์ เรื�องราวหรอืเนือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มคีวามสําคญัอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็น
ผล และที�เป็นอย่างนั นอาศยัหลกัการอะไร สอดคลอ้งกบัที�ฮานนาฮ ์ และไมเคลิลสิ (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ. 2539: 55–56; อ้างองิจาก Hannah; & Michaelis. 1977) กล่าวไวว้่า การคดิวเิคราะห์
เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยของสิ�งต่างๆ เพื�อดูความสําคญัความสมัพนัธ์และหลกัการ
ของความเป็นไป คลา้ยคลงึกบัที�คลารก์ (สมนึก ปฏปิทานนท.์ 2542: 49; อา้งองิจาก Clark. 1970: 11-13) 
อธบิายว่าการคดิวเิคราะห ์คอื การแยกส่วนต่างๆ และสรา้งความสมัพนัธก์บัส่วนนั นๆ ว่ามคีวามสมัพนัธ ์
กนัอย่างไร ใกลเ้คยีงกบัที�แบงค ์(สมนึก ปฏปิทานนท.์ 2542: 49; อ้างองิจาก Banks. 1985: 137-138) 
กล่าวว่า การคดิวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆ ของข้อมูล และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธใ์นแต่ละส่วนของขอ้มลู ซึ�งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัดวิอี (ชํานาญ เอี�ยมสําอาง. 2539: 51; 
อา้งองิจาก Dewey. 1933: 30) ที�ไดใ้หค้วามหมายของการคดิวเิคราะหว์่า หมายถงึ การคดิอย่างใคร่ครวญ
ไตร่ตรองโดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดที�เริ�มต้นจากสถานการณ์ที�มคีวาม
ยุ่งยากและสินสุดลงดว้ยสถานการณ์ที�มคีวามชดัเจน สอดคลอ้งกบักู๊ด (วลิาวลัย ์เจรญิพงศ์. 2542: 12; 
อ้างองิจาก Good. 1973: 680) ที�ใหค้วามหมายของการคดิวเิคราะหไ์วว้่า เป็นการคดิอย่างรอบคอบตาม
หลกัการประเมนิและมหีลกัฐานอ้างองิเพื�อหาขอ้สรุปที�น่าจะเป็นไปได ้ตลอดจนพจิารณาองคป์ระกอบที�
เกี�ยวข้องทั งหมด และใช้กระบวนการตรรกวทิยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล และเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบัที�รชัเซลล ์ (วไิลวรรณ ปิยะปกรณ์. 2535: 20; อ้างองิจาก Russel. 1956: 281–282) ให้
ความหมายของการคดิวเิคราะหไ์วว้่า เป็นการคดิเพื�อแก้ปญัหาชนิดหนึ�งโดยผูค้ดิจะต้องใหก้ารพจิารณา
ตดัสนิใจในเรื�องราวต่างๆ ว่าเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย นอกจากนีแลว้ความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ยงัหมายถงึ ความสามารถในการจําแนกแยกแยะ องค์ประกอบของสิ�งใดสิ�งหนึ�งออกเป็นส่วนๆ ซึ�งอาจ 
จะเป็นวตัถุ สิ�งของ เรื�องราว หรอืเหตุการณ์ ตามหลกัการหรอืเกณฑท์ี�กําหนดให้ และหาความสมัพนัธ์
เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั นเพื�อค้นหาความจรงิ หรอืความสําคญัที�แฝงอยู่ภายในเพื�อ
นําไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช ้การทํานายหรอืคาดการณ์สิ�งต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง (เกรยีงศกัดิ ] เจรญิ
วงศ์ศกัดิ ].  2547: 2; ชาต ิแจ่มนุช.  2545: 54; ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั. 2551: 53-54; สุวทิย ์มลูคํา.  2547: 
9; สุคนธ ์สนิธพานนท.์  2552: 13) สอดคลอ้งกบัที�เอนก พ. อนุกูลบุตร (2547: 60) ใหค้วามหมายของ
การคดิวเิคราะห์ไว้ว่า หมายถงึ การคดิแบบแยกแยะสิ�งสมบูรณ์ใดๆ ออกมาเป็นส่วนย่อย และสกดัให้
ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนย่อยและหลกัการที�ทําให้ส่วนย่อยคุมตวักนัเป็นระบบอยู่ได้ ซึ�ง
คลา้ยคลงึกบัที�ธญัญา เรอืงแกว้ (2549: 73) กล่าวว่า การคดิวเิคราะหเ์ป็นการคดิพจิารณาอย่างรอบคอบ 
ใคร่ครวญในเหตุและผล โดยแยกแยะพจิารณาไตร่ตรอง เพื�อความถูกต้อง แจ่มแจง้ ชดัเจน พจิารณา
ใคร่ครวญทุกดา้นทุกมุมอย่างลกึซึง เพื�อไดข้อ้เทจ็จรงิ และใกลเ้คยีงกบัที�ชยัวฒัน์สุทธริตัน์ (2553: 69) 
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กล่าวว่า การคดิวเิคราะห์ หมายถงึ ความสามารถในการแยกแยะเพื�อสบืค้นขอ้เท็จจรงิของเหตุการณ์ 
เรื�องราวหรอืเนือหาต่างๆ โดยการจําแนกแยกแยะ เปรยีบเทยีบขอ้มูล จดักลุ่มอย่างเป็นระบบ ตคีวาม 
และทาํความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของสิ�งนั น โดยมหีลกัฐานอ้างองิเพื�อหาขอ้สรุปที�น่าจะเป็นไปได ้และ
ใชก้ระบวนการตรรกวทิยาในการสรปุตดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมเหตุสมผล 
 จากการศึกษาความหมายของนักการศึกษาและนักวิชาการข้างต้น สามารถสรุป
ความหมายของการคดิวเิคราะหไ์ดว้่า การคดิวเิคราะห ์หมายถงึ ความสามารถในการตคีวามขอ้มลู 
โดยการจําแนกแยกแยะข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ พร้อมทั งทําความเข้าใจ เปรียบเทียบ หา
ความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล เพื�อค้นหาคําตอบหรอืข้อสรุปที�ถูกต้อง ซึ�งผู้วจิยัได้นําความหมายของ 
การคิดวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการนิยามศัพท์เฉพาะ และกําหนดองค์ประกอบของการวัด
ความสามารถในการคดิวเิคราะหส์าํหรบัการวจิยัครั งนี 
 
 4.2 ลกัษณะของการคิดวิเคราะห ์ 
  การคดิวเิคราะห ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงันี  
  1. การวเิคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที�สําคญัของ
สิ�งของหรอืเรื�องราวต่างๆ รวมถึงความสามารถในการบอกความแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จรงิและ
ความคิดเห็น ความแตกต่างของข้อสรุปจากข้อเท็จจริงที�นํามาสนับสนุน เช่น การวิเคราะห์
ส่วนประกอบที�สาํคญั สาเหตุ และสาระสาํคญัของเรื�อง 
  2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธข์องส่วนสําคญั
ต่างๆ โดยการระบุความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิ ความสมัพนัธใ์นเชงิเหตุผลหรอืความแตกต่างระหว่าง 
ขอ้โตแ้ยง้ที�เกี�ยวขอ้งและไมเ่กี�ยวขอ้ง เช่น ความคลา้ยคลงึ ความขดัแยง้ เป็นตน้ 
  3. การวเิคราะหห์ลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัการของความสมัพนัธส์่วน
สําคญัในเรื�องนั นๆ ว่าสมัพนัธ์กนัอยู่โดยอาศยัหลกัการใด เป็นความสามารถในการให้นักเรยีนคน้หา
หลกัการ ระบุจุดประสงคแ์ละประเดน็ที�สําคญัของเรื�อง รวมถงึเทคนิคที�ใชใ้นการชกัจงูผูอ่้านและรปูแบบ 
ของภาษาที�ใช้ เช่น การบอกหรอืการอธบิายสิ�งที�เป็นใจความสําคญั ความสมัพนัธ์และหลกัการของ 
สิ�งที�เรยีนได ้เป็นตน้ (ศริกิาญจน์ โกสุมภ;์ และ ดารณี คําวจันัง.  2545: 51; สุวทิย ์มลูคํา.  2547: 23-24; 
อเนก พ. อนุกูลบุตร.  2547: 61-63)  
  บลูม (Bloom.  1976: 6-9) กล่าวถงึลกัษณะของการคดิวเิคราะหไ์วว้่า การวเิคราะห ์แบ่ง 
แยกประเดน็ที�สาํคญัออกเป็น 3 ประการ ดงันี 
  1. วเิคราะหค์วามสําคญั หมายถงึ การแยกแยะสิ�งที�กําหนดมาใหว้่าอะไรสําคญั หรอื
จาํเป็นหรอืมบีทบาทที�สุด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล 
  2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ หมายถงึ การค้นหาว่าความสําคญัย่อยๆ ของเรื�องราวหรอื
เหตุการณ์นั นเกี�ยวพนักนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัอยา่งไร 
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  3. วเิคราะหห์ลกัการ หมายถงึ การคน้หาโครงสรา้งและระบบของวตัถุ สิ�งของ เรื�องราว
และการกระทําต่างๆ ว่าสิ�งเหล่านั นรวมกนัจนดํารงสภาพเช่นนั นอยู่ได้เนื�องจากอะไร โดยยดึอะไร
เป็นหลกัเป็นแกนกลาง มสีิ�งใดเป็นตวัเชื�อมโยง ยดึถอืหลกัการใด มเีทคนิคอยา่งไร หรอืยดึคตใิด 
 จากการศกึษาลกัษณะของการคดิวเิคราะห ์สามารถสรปุไดว้่า ลกัษณะของการคดิวเิคราะห ์
แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื การวเิคราะหค์วามสําคญั การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์และการวเิคราะห์
หลกัการ โดยในการศกึษาวจิยัครั งนีผูว้จิยัไดนํ้าลกัษณะของการคดิวเิคราะหท์ั งสามลกัษณะมาใชใ้น
การกําหนดองค์ประกอบของความสามารถในการวเิคราะห์ นั �นคอื การตีความ การเปรยีบเทียบ  
การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 
 
  4.3  จดุมุ่งหมายของการคิดวิเคราะห ์ 
  ชาต ิแจ่มนุช (2545: 54) กล่าวถงึจุดมุ่งหมายของการคดิวเิคราะหไ์วว้่าการคดิวเิคราะห์
มจีุดมุ่งหมายเพื�อค้นหาสภาพความเป็นจรงิหรอืสิ�งสําคญัของวตัถุ สิ�งของ เรื�องราว หรอืเหตุการณ์
สาํคญันั นๆ  
  เกรยีงศกัดิ ] เจรญิวงศศ์กัดิ ] (2547: 2-4) กล่าวถงึจุดมุ่งหมายของการคดิวเิคราะหไ์วว้่า 
การคดิวเิคราะหม์หีน้าที�หลายประการ คอื  
  1. เพื�อแจกแจงใหรู้ว้่าสิ�งนั นประกอบดว้ยอะไรบา้ง การวเิคราะหเ์ป็นการคน้หาว่าสิ�งนั น 
ทาํมาจากอะไร มสี่วนประกอบอะไรบา้ง โดยการแตกสิ�งนั นออกเป็นส่วนยอ่ยๆ และแจกแจงรายละเอยีด
ของส่วนประกอบย่อยๆ ทั งหมด โดยอาจจะจดัแยกเป็นหมวดหมู่หรอืตามลําดบัความสําคญั เพื�อใหเ้หน็
ทุกองคป์ระกอบอย่างครบถว้น และตรวจสอบโครงสรา้งของสิ�งนั น เพื�อทําความเขา้ใจว่าส่วนต่างๆ ใน
แต่ละส่วนยอ่ยนั นประกอบกนัขึนมาไดอ้ย่างไร 
  2. เพื�อแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ�งหนึ�งกบัสิ�งอื�นท่ามกลางสิ�งต่างๆ ที�ดูภายนอก
คลา้ยคลงึกนั หรอืมคีวามคลุมเครอืดไูมอ่อกว่าเป็นอะไร จงึต้องมกีารวเิคราะหเ์พื�อจาํแนกความแตกต่าง
ของสิ�งหนึ�งออกจากสิ�งอื�น โดยวนิิจฉยัใหเ้หน็ถงึขอ้แตกต่าง และทาํใหข้อ้แตกต่างนั นโดดเด่นขึนมา 
  3. เพื�อคน้หาเหตุและผลของสิ�งที�เกดิขึน การวเิคราะหช่์วยใหเ้กดิการพจิารณาใคร่ครวญ 
เรื�องใดเรื�องหนึ�งอยา่งลกึซึงลงไปในรายละเอยีดปลกีย่อยต่างๆ และอย่างรอบคอบ ระมดัระวงับนพืนฐาน 
ความเขา้ใจสถานการณ์ที�เกดิขึน เพื�อคน้หาว่าเรื�องนั นสิ�งนั นเกดิมาจากสาเหตุใด เชื�อมโยงสมัพนัธ์กนั
อย่างไร สมเหตุสมผลหรอืไม่ อนัจะเป็นประโยชน์ในการสบืค้นความจรงิ การตรวจสอบความถูกต้อง 
การคาดการณ์อนาคต และนําไปสู่การประเมนิวนิิจฉัยเรื�องนั นอย่างมเีหตุผลน่าเชื�อถือ นอกจากนียงั
ช่วยแกป้ญัหาและช่วยตดัสนิใจดาํเนินการในเรื�องนั นๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า การคดิวิเคราะห์มี
จดุมุง่หมายหลกัอยู ่3 ประการ คอื เพื�อคน้หาส่วนประกอบ เพื�อคน้หาความแตกต่าง และเพื�อคน้หา
ความสมเหตุสมผลของเรื�องหรอืสิ�งที�เกดิขึน  
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 4.4 ความสาํคญัและประโยชน์ของการคิดวิเคราะห ์  
  ประโยชน์ของการคดิวเิคราะหม์หีลายประการ ดงัที�เกรยีงศกัดิ ] เจรญิวงศ์ศกัดิ ].  2547: 
32-47; สุวทิย ์มลูคาํ.  2547: 39; ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์.  2553: 67-68) ไดก้ล่าวไวด้งันี 
  1. ช่วยส่งเสรมิความฉลาดทางสตปิญัญาและช่วยในการพฒันาความเป็นคนช่างสงัเกต 
การหาความแตกต่างของสิ�งที�ปรากฎพจิารณาตามความสมเหตุสมผลของสิ�งที�เกดิขึนก่อนที�จะตดัสนิ
สรปุสิ�งใดลงไป 
  2. ช่วยใหค้ํานึงถงึความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตวัอย่าง ในการสรุปเรื�องต่างๆ 
มกัไม่ได้คํานึงถึงจํานวนข้อมูลที�สามารถบ่งชีความสมเหตุสมผลของเรื�องนั น แต่มกัจะด่วนสรุป 
สิ�งต่างๆ ไปตามอารมณ์ความรูส้กึ หรอืเหตุผลที�ตนมอียู่ ซึ�งยงัไม่เพยีงพอที�จะพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิของ
สิ�งนั น 
  3. ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตวัเป็นขอ้สรุปทั �วไป เพราะการอ้างเช่นนีก่อให ้
เกดิความผดิพลาดได ้เนื�องจากอาจมปีจัจยัอื�น ที�ไมไ่ดก้ล่าวถงึอนัเป็นสาเหตุใหเ้กดิสิ�งนั น  
  4. ช่วยในการพจิารณาสาระสาํคญัอื�นๆ ที�ถูกบดิเบอืนไปจากความประทบัใจในครั งแรก 
ทาํใหเ้รามองอย่างครบถว้นในแง่มุมอื�นๆ ที�มอียู่ เพราะเมื�อเกดิความรูส้กึในการกระทําสิ�งใดๆ เป็น 
ครั งแรก มกัจะประทบัใจในความรูส้กึนั นไวต้ลอดไป และจะตอ้งเป็นเช่นนั นเสมอ 
  5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเ้ดมิ ในหลายๆ เรื�องที�จะสรุปตามความรู ้
ความเขา้ใจของตนเองเกี�ยวกบัการคาดการณ์ความน่าจะเป็นของสิ�งนั นในอนาคต มใิช่บนพืนฐานขอ้มลู
ที�ปรากฎต่อการคาดการณ์บนพืนฐานความจรงิที�รบัรูเ้กี�ยวกบัเรื�องนั น  
  6. ช่วยวนิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ในการวนิิจฉัยคํากล่าวของคน
นั นจําเป็นต้องตระหนักให้ดวี่า ประสบการณ์ของแต่ละคนมแีนวโน้วที�จะมอีคต ิคอื มแีนวโน้มที�จะ 
ไม่ทําการประเมนิบนพืนฐานของจํานวนที�เป็นอยู่จรงิ แต่จะประมาณการความน่าจะเป็นโดยเชื�อมโยง
กบัตวัอย่างในความทรงจําของตนเอง ซึ�งในบางเรื�องก็ตั งอยู่บนพืนฐานของตวัอย่างที�เข้ามาใน
ความคดิและความถี�ในการเหน็เหตุการณ์นั นๆ เพราะความถี�นีจะเป็นตวัตดัสนิที�สําคญัในการทําให้
ง่ายต่อการหวนรําลกึถงึ ดงันั นการคดิวเิคราะห์จะช่วยหาเหตุผลที�สมเหตุสมผลให้กบัสิ�งที�เกดิขึน
จรงิ ณ เวลานั น โดยไมม่อีคตทิี�ก่อตวัอยู่ในความทรงจาํและทําใหส้ามารถประเมนิสิ�งต่างๆ ไดอ้ย่าง
สมจรงิ 
  7. ช่วยในการสรา้งพืนฐานการคดิในมติอิื�น การคดิวเิคราะหน์ับว่าเป็นปจัจยัที�ทําหน้าที� 
เป็นปจัจยัหลกัสําหรบัการคดิในมติอิื�น ซึ�งการคดิวเิคราะหจ์ะช่วยเสรมิสรา้งใหเ้กดิมุมมองเชงิลกึและ
ครบถว้นในเรื�องนั นๆ ในอนัที�จะนําไปสู่การตดัสนิใจ และการแกป้ญัหาได ้ 
  8. ช่วยในการแกป้ญัหา การคดิวเิคราะหเ์กี�ยวขอ้งกบัการจาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบ
ต่างๆ และการทาํความเขา้ใจในสิ�งที�เกดิขึน 
  9. ช่วยในการประเมนิและตดัสนิใจ การวเิคราะห ์จะช่วยใหรู้ข้อ้เทจ็จรงิหรอืเหตุผลเบือง 
หลงัของสิ�งที�เกดิขึน ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจ และที�สาํคญัคอืจะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูเป็นฐานความรูใ้นการนําไป 
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ใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้สามารถประเมนิสถานการณ์และตัดสินใจในเรื�องต่างๆ ได้แม่นยํากว่า 
การที�เรามแีต่เพยีงข้อเท็จจรงิที�ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ รวมถึงทําให้รู้สาเหตุของปญัหา เห็นโอกาส 
ของความน่าจะเป็นในอนาคต 
  10. ช่วยให้ความคดิสรา้งสรรคส์มเหตุสมผล การคดิวเิคราะหช่์วยใหก้ารคดิต่างๆ ของ 
เรา อยู่บนฐานของตรรกะ และความน่าจะเป็นไปได้อย่างมเีหตุผล มหีลกัเกณฑ์ ส่งผลให้มกีารคิด
จนิตนาการ หรอืสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ โดยได้รบัการตรวจสอบว่าความคดิใหม่นั นใช้ได้จรงิหรอืไม่ และ 
ถ้าจะใช้ได้จริงต้องเป็นเช่นใด แล้วมีการเชื�อมโยงสมัพันธ์ระหว่างสิ�งที�จนิตนาการกับการนํามาใช ้
ในโลกแห่งความเป็นจรงิ 
  11. ช่วยใหเ้ขา้ใจแจม่กระจา่ง การคดิวเิคราะหช่์วยใหป้ระเมนิและสรุปขอ้มลูที�ปรากฏ
บนขอ้เทจ็จรงิอยา่งสมเหตุสมผลและไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ ความรูส้กึ อคต ิหรอืการคาดการณ์ว่า
น่าจะเป็นเช่นนั นเช่นนี แต่สบืคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มลูที�เป็นจรงิ  
  นอกจากนี ชาต ิแจม่นุช (2545: 59-62) ยงัไดส้รปุประโยชน์ของการคดิวเิคราะหไ์วว้่า 
  1. ช่วยใหม้ภีมูคิุม้กนัในการดาํรงชวีติ สามารถกลั �นกรองขอ้มลูที�จะเลอืกรบั ปรบัหรอื 
ใชข้อ้มลูใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง  
  2. เป็นเครื�องมอืในการแสวงหาความรู้และเรยีนรูต้ลอดชวีติ เมื�อมปีญัหา ขอ้คําถาม 
หรอืความสงสยัใดๆ ที�ตอ้งการรู ้หรอืไดค้ําตอบกจ็ะสามารถจาํแนก แยะแยะ เปรยีบเทยีบ ใหเ้หตุผล 
ประเมนิ สรปุจนไดค้าํตอบ หรอืแกป้ญัหานั นๆ ได ้
  3. เป็นเครื�องมอืในการแก้ปญัหาและเผชญิสถานการณ์ เมื�อเผชญิกบัขอ้มลู สิ�งแวดลอ้ม  
หรอืสถานการณ์ใดๆ ที�มคีวามขดัแย้งหรอืก่อให้เกิดปญัหาจะสามารถแก้ปญัหาได้อย่างเป็นระบบ 
และมคีวามถูกตอ้ง 
  4. เป็นเครื�องมอืในการเลอืกและตดัสนิใจ เมื�อต้องพจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจในเรื�อง
ใดจะสามารถพจิารณาขอ้มลูไดอ้ย่างรอบดา้น โดยผ่านการตรวจสอบ กลั �นกรองความถูกต้อง และ
สามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเกดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมมากที�สุด 
  5. เป็นเครื�องมอืในการแขง่ขนั บุคคลที�คดิแปลกแตกต่างจากเดมิ หรอืที�เรยีกว่ามี
ความคดิสรา้งสรรคจ์ะประสบความสาํเรจ็ไดม้ากกว่า ในยคุที�มกีารแข่งขนักนัสูง ผลการคดิที�ออกมา
เหมอืนเดมิหรอืเหมอืนๆ กนั จะไมท่า้ทายใหเ้ลอืกสรร ดงันั นในปจัจบุนัและอนาคตผูท้ี�มคีวามคดิ
สรา้งสรรคจ์งึไดร้บัการยอมรบัมากกว่า 
  การคดิวเิคราะห์ก่อให้เกดิประโยชน์อย่างมากทั งในระดบัปจัเจกบุคคล ระดบัองค์กร 
และระดบัประเทศ กระบวนการคดิวเิคราะหจ์งึเป็นรากฐานสําคญัของการเรยีนรูแ้ละการดําเนินชวีติ 
บุคคลที�มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์นั นจะมคีวามสามารถในด้านต่างๆ เหนือกว่าบุคคลอื�น 
ทั งด้านสตปิญัญาและการดําเนินชวีติ (ปรดีาวรรณ อ่อนนางใย.  2555: 2) ดงันั นการพฒันาความ 
สามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนจงึเป็นเรื�องสําคญัที�ครูควรใหค้วามสนใจ และวธิกีารหนึ�งที�
จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ นั �นคือการฝึกกระบวนการคิด
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วเิคราะหซ์ําๆ กนัในทุกชั �วโมง ซึ�งจะทําให้นักเรยีนเกดิทกัษะจากการฝึกซํา ดงัที�วรนิทร โพนน้อย 
(2555: 170) กล่าวไวว้่าการพฒันาทกัษะทางการเรยีนภาษานั นจาํเป็นอย่างยิ�งที�นักเรยีนจะต้องมี
โอกาสไดแ้สดงความสามารถทางภาษารวมทั งไดร้บัการฝึกฝนซําๆ ซึ�งสอดคลอ้งที�กบัมาลา รมราศร ี
(2554: 42) กล่าวไวว้่า เมื�อนกัเรยีนไดม้โีอกาสฝึกทําซําๆ หลายๆ ครั ง จะทําใหน้ักเรยีนเกดิความชํานาญ
และไดพ้ฒันาทกัษะ 
 
 จากการศึกษาความสําคญัและประโยชน์ของการคดิวเิคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า การคดิ
วเิคราะห์จะช่วยทําให้บุคคลสามารถพฒันาตนเองให้เป็นคนที�มเีหตุผล พจิารณาสิ�งต่างๆ อย่าง
รอบคอบ ไม่ตดัสนิใจหรอืหลงเชื�ออะไรง่ายๆ โดยไม่ผ่านการไตร่ตรอง และไม่ใชป้ระสบการณ์เดมิ 
หรอืความประทบัใจครั งแรกที�ผ่านมาเป็นตวัตดัสนิ แต่ใชข้อ้เทจ็จรงิเป็นเกณฑใ์นการแก้ปญัหา และ
ประเมนิสิ�งต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหส้ามารถดํารงชวีติไดอ้ย่างมภีูมคิุม้กนัและปกตสิุข ประโยชน์
ของการคดิวเิคราะหนี์เองที�เป็นเหตุผลสําคญั ทําใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์
ใหก้บันกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา ซึ�งอยูใ่นวยัที�เป็นพืนฐานการศกึษาในระดบัอื�นๆ  
 
 4.5 องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห ์
  เกรยีงศกัดิ ] เจรญิวงศ์ศกัดิ ] (2547: 26-30) ไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบของการคดิวเิคราะห ์
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประการ คอื 
  1.  ความสามารถในการตคีวาม  

    การตคีวาม หมายถงึ การพยายามทําความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่สิ�งที�ต้องการ
จะวเิคราะห์ เพื�อแปลความหมายที�ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ�งนั น เพื�อหาความหมายที�แท้จรงิและ
สรา้งความรูใ้หม่ โดยเกณฑท์ี�แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตีความนั น ย่อมแตกต่างกนัไปตาม
ความรูป้ระสบการณ์ และค่านิยมของแต่ละบุคคล เช่น การตคีวามจากความรู ้ประสบการณ์ และ
ขอ้เขยีน เป็นตน้ 
  2.  ความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องที�จะวเิคราะห ์การคดิวเิคราะหไ์ดด้นีั นจาํเป็นต้องมคีวามรู้
ความเขา้ใจพืนฐานในเรื�องนั น เพราะความรูจ้ะช่วยในการกําหนดขอบเขตของการวเิคราะห์ แจกแจง 
และจําแนกได้ว่าเรื�องนั นเกี�ยวข้องกบัอะไร มอีงค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง มกีี�หมวดหมู่ จดัลําดบั
ความสําคญัอย่างไร และรูว้่าอะไรเป็นสาเหตุก่อให้เกดิอะไร การวเิคราะหจ์ะไม่สมเหตุสมผล หากไม่มี
ความรูค้วามเขา้ใจเรื�องนั น  
  3.  ความช่างสงัเกต ช่างสงสยัและช่างถาม นักคดิเชงิวเิคราะหจ์ะต้องมอีงคป์ระกอบ
ทั งสามนีร่วมกนั คอื ต้องเป็นคนที�ช่างสงัเกต สามารถค้นพบความผดิปกตท่ิามกลางสิ�งที�ดูอย่าง 
ผวิเผนิแล้วเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน ต้องเป็นคนที�ช่างสงสยั เมื�อเหน็ความผดิปกตไิม่ละเลยไป แต่
หยุดพจิารณา ขบคดิไตร่ตรอง และต้องเป็นคนช่างถาม ชอบตั งคําถามกบัตวัเองและคนรอบขา้ง
เกี�ยวกับสิ�งที�เกิดขึน เพื�อนําไปสู่การคดิต่อเกี�ยวกบัเรื�องนั น การตั งคําถามจะนําไปสู่การสบืค้น 
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ความจรงิและเกดิความชดัเจนในประเดน็ที�ต้องการวเิคราะห ์สําหรบัขอบเขตคําถามที�เกี�ยวขอ้งกบั
การคดิเชงิวเิคราะห ์จะยดึหลกัการตั งคาํถามโดยใชห้ลกั 5W 1H คอื ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที�
ไหน (Where) เมื�อไร (When) ทําไม (Why) และอย่างไร (How) คําถามเหล่านีอาจไม่จาํเป็นต้องใช้
ทุกข้อ เพราะการตั งคําถามมจีุดมุ่งหมายเพื�อให้เกิดความชดัเจน ครอบคลุมและตรงประเด็นที�
ตอ้งการสบืคน้ 
  4. ความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล เป็นการพจิารณาเชื�อมโยงความ 
สมัพนัธร์ะหว่างรายละเอยีด เพื�อหามติหิรอืแง่มุม หรอืบอกความสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งทั งสองในแต่ละ
มติิ นักคดิเชงิวเิคราะห์จะต้องมคีวามสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล สามารถค้นหา
คาํตอบไดว้่าอะไรเป็นสาเหตุใหเ้กดิสิ�งนี เรื�องนั นเชื�อมโยงกบัเรื�องนีไดอ้ยา่งไร เรื�องนีมใีครเกี�ยวขอ้ง
บา้ง เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งไร เมื�อเกดิเรื�องนีจะส่งผลกระทบอย่างไรบา้ง สาเหตุที�ก่อใหเ้กดิเหตุการณ์นี 
องค์ประกอบใดบ้างที�นําไปสู่สิ�งนั น วธิกีาร ขั นตอนการทําให้เกดิสิ�งนี สิ�งนีประกอบด้วยอะไรบ้าง 
แนวทางแกป้ญัหามอีะไรบา้ง และถา้ทาํเช่นนี จะเกดิอะไรขึนในอนาคต  
  แนวคดิดงักล่าวสอดคลอ้งกบัที�ชาตร ีสําราญ (2545: 40) กล่าวไวว้่านักคดิวเิคราะห์
จําเป็นจะต้องมพีืนฐานที�หนักแน่นทางด้านการเป็นนักสงัเกต เพื�อที�จะค้นหาขอ้มูลจากสิ�งที�สงสยั 
ขอ้มลูความจรงิที�จะคน้หาไดน้ั นตอ้งสงัเกตแลว้ใชเ้หตุผลตคีวาม หาขอ้สรุปใหก้บัขอ้เทจ็จรงิที�ไดร้บัมา 
รวมทั งต้องสามารถตั งคําถาม สงัเกต สบืค้นขอ้มูล และสามารถหาความสมัพนัธ์เชื�อมโยงอย่างมี
ตรรกะที�ดไีด ้ 
  ในขณะที�ชาต ิแจม่นุช (2545: 54) และสุวทิย ์มลูคาํ (2547: 16-17) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบ 
ของการคดิวเิคราะหไ์วว้่า องคป์ระกอบของการคดิวเิคราะห ์ประกอบไปดว้ย 3 สิ�ง ดงัต่อไปนี 

1. สิ�งสาํเรจ็รปู เป็นสิ�งสาํเรจ็รปูที�กําหนดใหว้เิคราะห ์ไดแ้ก่ วตัถุ สิ�งของ เรื�องราว
หรอืเหตุการณ์หรอืปรากฎการณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

2. หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อกําหนดสําหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ�งที�
กําหนดให้ เช่น เกณฑใ์นการจําแนกสิ�งที�มคีวามเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั หลกัเกณฑใ์นการหา
ลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลอาจจะเป็นลกัษณะความสมัพนัธท์ี�มคีวามคลา้ยคลงึกนัหรอืขดัแยง้
กนั เป็นตน้ 

3. การคน้หาความจรงิหรอืความสาํคญั เป็นการพจิารณาส่วนประกอบของสิ�งที� 
กําหนดใหต้ามหลกัการหรอืกฎเกณฑ ์แลว้ทาํการรวบรวมประเดน็ที�สําคญัเพื�อหาขอ้สรปุ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์
ประกอบไปดว้ย 4 สิ�งสาํคญั คอื ความสามารถในการตคีวาม ความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องที�จะวเิคราะห ์
ความช่างสงัเกต ช่างสงสยั ช่างถาม และความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และต้องมี
สิ�งสําเรจ็รปูที�จะวเิคราะห ์หลกัการหรอืกฎเกณฑท์ี�เป็นขอ้กําหนดสําหรบัใชแ้ยกส่วนประกอบ และ
การคน้หาความจรงิหรอืความสาํคญั ซึ�งเป็นการพจิารณาส่วนประกอบของสิ�งที�กําหนดใหต้ามหลกัการ
หรอืกฎเกณฑ ์แลว้ทาํการรวบรวมประเดน็ที�สาํคญัเพื�อหาขอ้สรปุต่อไป  
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 4.6 ขั !นตอนของการคิดวิเคราะห ์ 
  มนสั บุญประกอบ (2546: 43-44) กล่าวถงึขั นตอนของการคดิวเิคราะหไ์ว ้ดงันี 
  1.  รวบรวมขอ้มลูทั งหมดมาจดัระบบ หรอืเรยีบเรยีงใหง้า่ยแก่การทาํความเขา้ใจ 
  2. การกําหนดมติหิรอืแงม่มุที�จะวเิคราะห ์โดย 

- อาศยัความรูเ้ดมิ หรอืประสบการณ์เดมิ และ/หรอื 
- อาศยัการคน้พบลกัษณะ หรอืคุณสมบตัริว่มของกลุ่มขอ้มลูบางกลุ่ม 

  3. การกําหนดหมวดหมูใ่นมติหิรอืแงม่มุที�จะวเิคราะห ์
  4. การแจกแจงข้อมูลที�มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยคํานึงถึงความเป็นตัวอย่าง 
เหตุการณ์ การเป็นสมาชกิ หรอืความสมัพนัธเ์กี�ยวขอ้งโดยตรง 
  5. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแต่ละหมวดหมู่  ในแง่ของความมาก-น้อย  
ความสอดคลอ้ง-ความขดัแยง้ ผลทางบวก-ผลทางลบ ความเป็นเหตุ-เป็นผล ลาํดบัความต่อเนื�อง 
  นอกจากนีชาต ิแจ่มนุช.  (2545: 54-55); สุวทิย ์มลูคํา.  (2547: 18-19); สุคนธ ์สนิธพานนท.์  
(2552: 13-14) ยงัไดก้ล่าวถงึขั นตอนของการคดิวเิคราะหไ์วว้่า ขั นตอนของการคดิวเิคราะหป์ระกอบ
ไปดว้ย 5 ขั นตอน คอื 
  1. กําหนดสิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์เป็นการกําหนดวตัถุสิ�งของ เรื�องราว หรอืเหตุการณ์
ต่างๆ ขึนมา เพื�อเป็นตน้เรื�องที�จะใชว้เิคราะห ์เช่น พชื สตัว ์หนิ ดนิ รปูภาพ บทความ เรื�องราว 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์จากขา่ว ของจรงิหรอืสื�อเทคโนโลยต่ีางๆ เป็นต้น 
  2. กําหนดคําถาม ปญัหาหรอืวตัถุประสงค ์เป็นการกําหนดประเดน็ขอ้สงสยัจาก
ปญัหาของสิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์ซึ�งอาจจะกําหนดเป็นคําถามหรอืเป็นการกําหนดวตัถุประสงคข์อง
การวเิคราะหเ์พื�อคน้หาความจรงิ สาเหตุ หรอืความสําคญั เช่น ภาพนี บทความนีต้องการสื�อหรอื
บอกอะไรที�สาํคญัที�สุด 
  3. กําหนดหลกัการหรอืกฎเกณฑ ์เป็นการกําหนดขอ้กําหนดสาํหรบัใชแ้ยกส่วน 
ประกอบของสิ�งที�กําหนดให ้เช่น เกณฑใ์นการจาํแนกสิ�งที�มคีวามเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั 
หลกัเกณฑใ์นการหาลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลอาจเป็นลกัษณะความสมัพนัธท์ี�ม ี
ความคลา้ยคลงึกนัหรอืขดัแยง้กนั 
  4. พจิารณาแยกแยะ เป็นการพนิิจ พเิคราะหท์ําการแยกแยะ กระจายสิ�งที�กําหนดให้
ออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคคําถาม 5W 1H ประกอบดว้ย What (อะไร) Where (ที�ไหน) 
When (เมื�อไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) เพื�อคน้หาความจรงิหรอืความสําคญั 
ที�กําหนด 
  5. สรปุคาํตอบ เป็นการรวบรวมประเดน็ที�สาํคญั เพื�อหาขอ้สรุปเป็นคําตอบหรอืตอบ
ปญัหาของสิ�งที�กําหนดให ้
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 จากการศึกษาขั นตอนของการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า ขั นตอนของการคิด
วเิคราะหม์อียู่ 4 ประการดว้ยกนั คอื กําหนดสิ�งที�ต้องการวเิคราะห ์ กําหนดคําถามหรอืปญัหาของ
สิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์กําหนดหลกัการหรอืกฎเกณฑส์ําหรบัใชเ้ปรยีบเทยีบความเหมอืนหรอืความ
แตกต่าง รวมทั งหลกัเกณฑใ์นการหาลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และสรปุคาํตอบ 
  
 4.7 เทคนิคการคิดวิเคราะห ์ 
  เทคนิคการคดิวเิคราะหอ์ย่างงา่ยที�นิยมใช ้คอื 5W 1H (ฝา่ยวชิาการเอ๊กซเปอรเ์น็ท.  
2544: 14-15; สุวทิย ์มลูคาํ.  2547: 20-22; และ ชาตร ีสาํราญ.  2548: 40-41) มรีายละเอยีดดงันี 

1. What (อะไร) ปญัหาหรอืสาเหตุที�เกดิขึน เช่น เกดิอะไรขึนบา้ง มอีะไรเกี�ยวขอ้งกบั
เหตุการณ์นี หลกัฐานที�สาํคญัที�สุดคอือะไร สาเหตุที�ทาํใหเ้กดิเหตุการณ์นีคอือะไร 

2. Where (ที�ไหน) สถานที�หรอืตําแหน่งที�เกดิเหตุ เช่น เรื�องนีเกดิขึนที�ไหน เหตุการณ์
นีน่าจะเกดิขึนที�ใดมากที�สุด 

3. When (เมื�อไร) เวลาที�เหตุการณ์นั นไดเ้กดิขึน หรอืจะเกดิขึน เช่น เหตุการณ์นั น
น่าจะเกดิขึนเมื�อไร เวลาใดบา้งที�สถานการณ์เช่นนีจะเกดิขึนได ้ทาํไมจงึเกดิเรื�องนี 

4. Why (ทําไม) สาเหตุหรอืมูลเหตุที�ทําให้เกดิขึน เช่น เหตุใดต้องเป็นคนนี เป็น
เวลานี เป็นสถานที�นี เพราะเหตุใดเหตุการณ์นีจงึเกดิขึน ทาํไมจงึเกดิเรื�องนี 

5. Who (ใคร) บุคคลสําคญัเป็นตวัประกอบหรอืเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งที�จะไดร้บัผลกระทบ
ทั งดา้นบวกและดา้นลบ เช่น ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง ใครน่าจะเกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์นีบา้ง ใครน่า 
จะเป็นคนที�ทาํใหส้ถานการณ์นีเกดิมากที�สุด เหตุการณ์ที�เกดิขึนใครไดป้ระโยชน์ ใครเสยีประโยชน์ 

6. How (อย่างไร) รายละเอยีดของสิ�งที�เกดิขึนแลว้หรอืกําลงัจะเกดิขึนว่ามคีวามเป็นไป 
ไดใ้นลกัษณะใด เช่น เขาทําสิ�งนีไดอ้ย่างไร ลาํดบัเหตุการณ์นีดวู่าเกดิขึนไดอ้ย่างไรบา้ง เหตุการณ์นี
เกดิขึนไดอ้ย่างไร มหีลกัในการพจิารณาคนดอีย่างไรบา้ง  
 จากการศกึษาเทคนิคของการคดิวเิคราะห์ สามารถสรุปไดว้่า เทคนิคการคดิวเิคราะหม์อียู่
ดว้ยกนั 6 ประการ คอื อะไร ที�ไหน เมื�อไร ทาํไม ใคร อยา่งไร 
 

4.8 ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัการคิดวิเคราะห ์
1. ทฤษฎกีารคดิวเิคราะหข์องบลมู 

   บลมู (Bloom.  1976: 6-9) ไดก้ําหนดจดุมุง่หมายทางการศกึษาไว ้3 ดา้น คอื ดา้น
การรูค้ดิ (Cognitive Domain) ดา้นจติพสิยั (Affective Domain) และดา้นทกัษะพสิยั (Psycho – 
Motor Domain) ของบุคคล ซึ�งความสามารถทางการคดินั นบลมูไดจ้าํแนกไวเ้ป็น 6 ระดบั ดงันี 
   ระดบัที� 1 ความรูค้วามจาํ (Memory) 

1.1 ความรูใ้นเนือหา  
 1.2 ความรูใ้นวธิดีาํเนินการ  
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 1.3 ความรูร้วบยอดในเนือเรื�อง  
   ระดบัที� 2 ความเขา้ใจ (Comprehension) 

 2.1 การแปลความ 
 2.2 การตคีวาม 
 2.3 การขยายความ 

   ระดบัที� 3 การนําไปใชห้รอืการประยกุต ์(Application) 
   ระดบัที� 4 การวเิคราะห ์(Analysis) 

4.1 การวเิคราะหส์่วนประกอบ  
4.2  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์

    4.3 การวเิคราะหห์ลกัการ 
   ระดบัที� 5 การสงัเคราะห ์(Synthesis) 

5.1 การสงัเคราะห ์
5.2 การสื�อความหมาย 
5.3 การสงัเคราะหแ์ผนงาน 

    5.4 การสงัเคราะหค์วามสมัพนัธ ์
   ระดบัที� 6 การประเมนิค่า (Evaluation) 

6.1 การประเมนิค่าโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิภายใน 
    6.2 การประเมนิค่าโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิภายนอก 
   การที�บุคคลจะมทีกัษะในการแก้ปญัหาและการตดัสนิใจ บุคคลนั นจะต้องสามารถ
วเิคราะหแ์ละเขา้ใจสถานการณ์ใหม่หรอืขอ้ความจรงิใหม่ได ้ดงันั นการจะใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู้
ในระดบัใดหรอืหลายระดบันั น ขึนอยู่กบัเนือหาสาระที�เป็นองค์ความรู ้เช่น จุดมุ่งหมายการเรยีนรู้
เป็นเรื�องเกี�ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจเสนอในรูปแบบกราฟ เพื�อให้นักเรยีนมคีวามเข้าใจในข้อมูล
ดงักล่าว อาจตอ้งผสานขอ้มลูความรูใ้นลกัษณะรปูแบบต่างๆ เช่น การจดัจาํพวก การแปล การตคีวาม 
การประยุกต์ การวเิคราะห์ส่วนย่อยและความสมัพนัธ์เพื�อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ การนําไปใช้สู่
การวเิคราะห ์การสงัเคราะหแ์ละการประเมนิผลตามจุดมุ่งหมายการศกึษาของบลูม โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
ความสามารถในการวเิคราะห์จะส่งผลให้นักเรยีนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ใหม ่
ในเชิงสร้างสรรค์ เพราะเป็นการพฒันาความสามารถในระดบัการมเีหตุผลและเป็นการเรยีนรู้ที�
คงทนของแต่ละบุคคล แมจ้ะจาํรายละเอยีดของความรูไ้ม่ได้ นักเรยีนจงึต้องเรยีนวธิกีารวเิคราะห์
ภายใตส้ภาวะใดที�ตอ้งนําความสามารถดา้นการวเิคราะหม์าใช ้ดงันั นการประเมนิเป็นระยะจะนําไป 
สู่การปรบัปรุงทั ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการสร้างหลกัสูตร การสอน และการเรยีนรู้ เพื�อ
พยายามหาวธิกีารลดผลกระทบเชงิลบ และเพิ�มวธิกีารบรรลุวตัถุประสงคก์ารศกึษาอยา่งมคีุณค่า 
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   บลมู (Bloom.  1956: 148-150) กล่าวถงึองคป์ระกอบของการคดิวเิคราะหไ์วว้่า
องคป์ระกอบของการคดิวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 
   1.  การคดิวเิคราะหเ์นือหา ขอ้มลูต่างๆ ที�ไดม้านั น สามารถแยกเป็นส่วนย่อยได้
ขอ้ความบางขอ้ความอาจเป็นจรงิ บางขอ้ความอาจเป็นค่านิยม และบางขอ้ความเป็นความคดิของ
ผูเ้ขยีน ซึ�งการคดิวเิคราะหเ์นือหา ประกอบดว้ย 

  1.1 ความสามารถในการคน้หาประเดน็ต่างๆ ในขอ้มลู 
  1.2 ความสามารถในการแยกแยะความจรงิออกจากสมมตฐิาน 
  1.3 ความสามารถในการแยกขอ้เทจ็จรงิออกจากขอ้มลูอื�นๆ 
  1.4 ความสามารถในการบอกถงึสิ�งจงูใจและการพจิารณาพฤตกิรรมของบุคคล 

และของกลุ่ม 
  1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอ้มลูสรปุจากขอ้ความปลกียอ่ย 
 2.  การคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ตอ้งมทีกัษะในการตดัสนิความสมัพนัธร์ะหว่าง

ขอ้มูลหลกัๆ ได้ ทั งความสมัพนัธข์องสมมตฐิานและความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้สรุปและยงัรวมไปถงึ
ความสมัพนัธ์ในชนิดของหลกัฐานที�นํามาแสดงด้วย ในการคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์สามารถแยก
ไดด้งันี 

  2.1 ความสามารถในการเขา้ใจความสมัพนัธข์องแนวคดิในบทความและขอ้ความ 
ต่างๆ 

  2.2 ความสามารถในการระลกึไดว้่าสิ�งใดเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจนั น 
  2.3 ความสามารถในการแยกความจรงิ หรอืสมมตฐิานที�เป็นความสาํคญั หรอื

ขอ้โตแ้ยง้ที�นํามาสนับสนุนขอ้สมมตฐิานนั น 
  2.4 ความสามารถในการตรวจสอบขอ้สมมตฐิานที�ไดม้า 
  2.5 ความสามารถในการแบ่งแยกความสมัพนัธข์องสาเหตุ และผลจาก 

ความสมัพนัธอ์ื�นๆ  
  2.6 ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูที�ขดัแยง้ แบ่งแยกสิ�งที�ตรงและไมต่รง

กบัขอ้มลู 
  2.7 ความสามารถในการสบืหาความจรงิของขอ้มลู 
  2.8 ความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละแยกรายละเอยีดที�สําคญัและ

ไมส่าํคญัได ้
 3.  การคดิวเิคราะห์หลกัการ เป็นการคดิวเิคราะห์โครงสรา้งและหลกัการในการคดิ 

วเิคราะหห์ลกัการนี จะต้องวเิคราะหแ์นวคดิ จุดประสงคแ์ละมโนทศัน์ ซึ�งการวเิคราะห์หลกัการสามารถ
แยกได ้ดงันี 
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  3.1 ความสามารถในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอ้ความและความหมาย
ขององคป์ระกอบต่างๆ 

  3.2 ความสามารถในการวเิคราะหร์ปูแบบในการเขยีน 
  3.3 ความสามารถในการวเิคราะหจ์ดุประสงค ์ความเหน็หรอืลกัษณะการคดิ 

ความรูส้กึที�มใีนงานของผูเ้ขยีน 
  3.4 ความสามารถในการวเิคราะหท์ศันคตขิองผูเ้ขยีนในดา้นต่างๆ 
  3.5 ความสามารถในการวเิคราะหเ์ทคนิคโฆษณาชวนเชื�อ 

3.6 ความสามารถในการรูแ้งค่ดิและทศันคตขิองผูเ้ขยีน 
   

2. ทฤษฎกีารคดิวเิคราะหข์องมารซ์าโน 
   มารซ์าโน (Marzano.  2001: 11-12) อธบิายว่า รปูแบบพฤตกิรรมการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 
3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบแห่งตน ระบบการบูรณาการ และระบบสตปิญัญา ระบบแห่งตนตดัสนิ การยอมรบั
การเรยีนรูเ้รื�องใหม่ เมื�อระบบแห่งตนรบัการเรยีนรูเ้รื�องใหม่ ระบบบูรณาการจะเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบั
การกําหนดเป้าหมายของการเรยีนรูน้ั น โดยการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ เพื�อการบรรลุเป้าหมายแห่ง
การเรยีนรูแ้ละระบบสตปิญัญาจะทาํหน้าที�จดักระทําขอ้มลูในลกัษณะของการวเิคราะห ์ดงันั นปรมิาณ
ความรู้ของนักเรยีนแต่ละคนจงึมผีลต่อความสําเรจ็อย่างสูงในการเรยีนรู้เรื�องใหม่ ซึ�งความรู้ใหม่
สามารถต่อยอดจากความรูเ้ดมิไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดงัแสดงตามภาพประกอบ 2 
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ไมใ่ช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที�มา:  Marzano, Robert J.  (2001).   Designing a New Taxonomy of Educational 

Objectives.   p. 11. 
 
   จากภาพประกอบ 2 แสดงใหเ้หน็ว่า กระบวนการถ่ายเทของขอ้มลูเริ�มจากระบบ
แห่งตนต่อเนื�องมาที�ระบบบูรณาการและระบบสติปญัญาและสินสุดที�ความรู ้ระบบแต่ละระบบจะ
ส่งผลสะท้อนต่ออกีระบบที�ตามมาอย่างต่อเนื�อง ถ้าระบบแห่งตนไม่เชื�อว่าการเรยีนรูเ้รื�องใหม่เป็น
เรื�องสําคญั แรงจูงใจในการเรยีนรู้จะตํ�าหรอืถ้าระบบบูรณาการกําหนดเป้าหมายไม่ชดัเจน การ
เรียนรู้จะประสบอุปสรรค หรือแม้การกําหนดเป้าหมายชัดเจนและกํากับตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิผล แต่กระบวนการจดักระทําข้อมูลในระบบสติปญัญาปฏบิตัิการไม่มปีระสทิธิผล การ
เรยีนรูจ้ะไม่ประสบผลสําเรจ็ ดงันั นระบบทั ง 3 จงึเป็นระบบที�มกีารจดัลําดบัถูกต้องในกระบวนการ
ถ่ายเทขอ้มลู 

1.  ระบบแห่งตนทาํหน้าที�ตดัสนิคงพฤตกิรรมการเรยีนรูต่้อไป 
2.  ระบบบรูณาการกําหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร ์
3.  ระบบสตปิญัญาจดักระทาํกบัขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งความรู ้
มารซ์าโน (Marzano.  2001: 30-60) จงึไดพ้ฒันารปูแบบจุดมุ่งหมายทางการศกึษา

รปูแบบใหม่ (A New Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบดว้ยความรู ้ 3 ประเภทและ
กระบวนการจดักระทาํขอ้มลู 6 ระดบั โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

ใช่ 

การเรยีนรูเ้รื�องใหม ่

ภาพประกอบ 2  รปูแบบพฤตกิรรมการเรยีนรู ้
 

คงพฤตกิรรมการเรยีนรูต่้อไป 

 

ระบบแห่งตนทําหน้าที�ตดัสนิ 

ระบบบรูณาการกําหนด
เป้าหมายและยทุธศาสตร ์

ระบบสตปิญัญาจดักระทาํกบั
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง 

ความรู ้
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ประเภทของความรู ้ไดแ้ก่ 
1. ขอ้มลู เน้นการจดัระบบความคดิเหน็ จากขอ้มูลง่ายสู่ขอ้มลูยาก เป็นระดบั

ความคดิรวบยอด ขอ้เทจ็จรงิ ลาํดบัเหตุการณ์ สมเหตุและผล เฉพาะเรื�องและหลกัการ 
2. กระบวนการ เน้นกระบวนการเพื�อการเรยีนรู ้จากทกัษะสู่กระบวนการอตัโนมตั ิ

อนัเป็นส่วนหนึ�งของความสามารถที�ส ั �งสมไว ้
3. ทกัษะ เน้นการเรยีนรูท้ี�ใชร้ะบบโครงสรา้งกลา้มเนือ จากทกัษะง่ายสู่กระบวนการ

ที�ซบัซอ้นขึน 
โดยมกีระบวนการจดักระทาํกบัขอ้มลู 6 ระดบั ดงันี 
ระดบัที� 1 ขั นรวบรวม เป็นการคดิทบทวนความรูเ้ดมิ รบัขอ้มลูใหมแ่ละเกบ็เป็น

คลงัขอ้มลูไว ้เป็นการถ่ายโยงความรูจ้ากความจาํถาวรสู่ความจาํนําไปใชใ้นการปฏบิตักิารโดย 
ไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งของความรูน้ั น 

ระดบัที� 2 ขั นเขา้ใจ เป็นการเขา้ใจสาระที�เรยีนรู ้สู่การเรยีนรูใ้หม่ในรปูแบบการใช้
สญัลกัษณ์ เป็นการสงัเคราะหโ์ครงสรา้งพืนฐานของความรูน้ั นโดยเขา้ใจประเดน็สาํคญั 

ระดบัที� 3 ขั นวเิคราะห ์เป็นการจาํแนกความเหมอืนและความแตกต่างอยา่งมี
หลกัการ การจดัหมวดหมูท่ี�สมัพนัธก์บัความรู ้การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชีขอ้ผดิพลาด
ได ้การประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม ่โดยใชฐ้านความรูแ้ละการคาดการณ์ผลที�ตามมาบนพืนฐาน
ของขอ้มลู 

ระดบัที� 4 ขั นใชค้วามรูใ้หเ้ป็นประโยชน์ เป็นการตดัสนิใจในสถานการณ์ที�ไมม่ี
คาํตอบชดัเจน การแกไ้ขปญัหาที�ยุง่ยาก การอธบิายปรากฎการณ์ที�แตกต่าง และการพจิารณา
หลกัฐานสู่การสรุปสถานการณ์ที�มคีวามซบัซอ้น การตั งขอ้สมมตฐิานและการทดลองสมมตฐิานนั น
บนพืนฐานของความรู ้

ระดบัที� 5 ขั นบูรณาการความรู ้เป็นการจดัระบบความคดิเพื�อบรรลุเป้าหมาย 
การเรยีนรู ้ที�กําหนด การกํากบัตดิตามการเรยีนรูแ้ละการจดัขอบเขตการเรยีนรู ้
    ระดบัที� 6 ขั นจดัระบบแห่งตน เป็นการสรา้งระดบัแรงจงูใจต่อภาวการณ์เรยีนรู ้
และภาระงานที�ไดร้บัมอบหมายในการเรยีนรู ้รวมทั งความตระหนกัในความสามารถของการเรยีนรู้
ที�ตนม ีดงัภาพประกอบ 3 
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ความรู ้

ขอ้มลู 

กระบวนการ 
ทกัษะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที�มา:  Marzano, Robert J.  (2001).  Designing a New Taxonomy of Educational 

Objectives.  p. 60. 
 
 จากการศกึษาทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการคดิวเิคราะห ์ สามารถสรุปไดว้่า บลูม กําหนดจุด 
มุ่งหมายทางการศกึษาไว ้3 ดา้น คอื ด้านการรูค้ดิ ดา้นจติพสิยัและดา้นทกัษะพสิยั ซึ�งส่งผลต่อ
ความสามารถทางการคดิ 6 ระดบั คอื ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใชห้รอืการประยุกต ์ 
การวเิคราะห ์ การสงัเคราะห ์ และการประเมนิค่า ต่อมามารซ์าโนไดพ้ฒันารปูแบบจุดมุ่งหมายทาง
การศกึษารปูแบบใหม่ ประกอบดว้ยความรู ้ 3 ประเภท คอื ขอ้มูล กระบวนการ ทกัษะ โดยมี
กระบวนการจดักระทาํกบัขอ้มลู 6 ระดบั คอื ขั นรวบรวม ขั นเขา้ใจ ขั นวเิคราะห ์ขั นใชค้วามรูใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ ขั นบรูณาการความรู ้และขั นจดัระบบแห่งตน  
 
 4.9 การส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห ์ 
  การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหน์ั น ควรเริ�มต้นจากพฒันานิสยัการคดิในชวีติประจาํวนั 
ดงัที�เกรยีงศกัดิ ] เจรญิวงศศ์กัดิ ] (2547: 148-162) อธบิายไวด้งันี 
  1. ช่างสงัเกต ช่างสงสยั ช่างใครค่รวญ นับเป็นสญัชาตญาณที�มอียู่ทั งในคนและสตัว์
แตกต่างกนัที�ความสงสยัของสตัว์นั นนําไปสู่ความกล้าๆ กลวัๆ ในการเขา้ไปดมกลิ�นหาขอ้พสิูจน์
หรอืมฉิะนั นจะรบีถอยหนีไปห่างๆ ส่วนความสงสยัของมนุษยนํ์าไปสู่การคน้หาความจรงิโดยเริ�มต้น
ที�ความคดิก่อน เช่น การที�นักวทิยาศาสตรย์ุคแรกๆ ค้นพบสิ�งใหม่ๆ ให้กบัโลกเรานั น เนื�องจาก

ระดบัที� 6 : ขั นจดัระบบแห่งตน 

ระดบัที� 5 : ขั นบรูณาการความรู ้

ระดบัที� 4 : ขั นใชค้วามรูเ้ป็นประโยชน์ 

ระดบัที� 3 : ขั นวเิคราะห ์

ระดบัที� 2 : ขั นเขา้ใจ 

ระดบัที� 1 : ขั นรวบรวม 

 ภาพประกอบ 3  ระดบัของกระบวนการจดักระทํากบัขอ้มลูตามทฤษฎกีารคดิของมารซ์าโน 
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ความช่างสงัเกตความเป็นไปของสิ�งต่างๆ รอบตวั และเมื�อเหน็สิ�งผดิปกต ิคน้พบสิ�งแปลกใหม่ จงึ
เกดิการตั งสมมตฐิาน จากนั นจงึทําการทดลองเพื�อทดสอบสมมตฐิาน โดยนํามาวเิคราะห์แยกแยะ
องคป์ระกอบ หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และทดลองซําๆ เพื�อความแน่ใจในผลที�เกดิขึน 
  2. ช่างซักไซ้ ช่างไต่ถาม ช่างแจกแจง นักคิดเชิงวิเคราะห์มักจะไม่พอใจกับ 
ความคลุมเครอื ชอบรูเ้หน็ และเขา้ใจสิ�งต่างๆ อย่างชดัเจน จงึเรยีกได้ว่าต้องเป็นคนที�ชอบซกัไซ ้
ไล่เลยีงเป็นนักตั งคําถาม และเป็นคนที�ชอบแจกแจงเรื�องที�เกดิขึนใหก้ระจ่าง นอกจากนียงัไม่ชอบ
การกล่าวอ้างลอยๆ หรอืสรุปความตามความรูป้ลายแถวของผูรู้ค้นอื�นๆ แต่วเิคราะห์ขอ้มลูที�รบัมา
อยา่งเฉพาะเจาะจง 
  3. ช่างสืบค้น ช่างสะสม ช่างเรยีนรู้ การคิดวิเคราะห์จะทําได้ดี ถ้ามคีวามรู้และ 
ความเขา้ใจในเรื�องที�จะวเิคราะห ์ถา้ไมม่คีวามรูจ้ะไม่สามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล ไม่รู้
ว่าจรงิหรอืไม่จรงิอย่างไร ยิ�งในเรื�องใหญ่ๆ มกัจะต้องใช้ความรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนั นๆ และต้อง
เรยีนรูส้ภาพจรงิที�เกดิขึนในเวลานั น เพื�อใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งเขา้ใจ 
  4. ช่างคดิ ช่างวเิคราะห ์ไมอ่า้งว่าไมม่เีวลาคดิ นกัคดิวเิคราะหจ์ะต้องไม่คดิว่าการใช้
เวลาในการใคร่ครวญเป็นการเสยีเวลา พลาดโอกาสหาเงนิหาทอง เลยีนแบบผู้อื�นง่ายและเรว็กว่า 
หรอืฟงัคําปรกึษาจากคนอื�นแล้วนํามาใช้เลยน่าจะแก้ปญัหาได้ดีกว่า ควรตระหนักว่าหากยอม
เสยีเวลาในตอนแรกๆ คดิใครค่รวญเกี�ยวกบังาน ชวีติส่วนตวั เพื�อหาทางแก้ปญัหา หาทางเลอืกที�ดี
ที�สุดให้กบัตนเองจะเกิดความเขา้ใจ เกิดการคดิเป็น วเิคราะห์เป็น ประเมนิเป็นและตดัสนิใจเป็น  
อนัจะช่วยใหส้ามารถคดิในเรื�องต่างๆ ในสถานการณ์ที�แตกต่างกนัออกไปได ้
  5. ช่างคดิ คิดให้ทะลุปรุโปร่ง นักคดิวเิคราะห์จะเป็นคนที�ไม่ชอบความคลุมเครอื 
ชอบเห็นอะไรแล้วเข้าใจว่าเป็นอะไร ไม่หลงเชื�อหรอืคล้อยตามเรื�องต่างๆ อย่างง่ายๆ โดยไม่มี
เหตุผล แต่พยายามคดิใหท้ะลุปรุโปร่ง คดิให้เหน็ความกระจ่างถ่องแท้ คดิในประเดน็ที�จะคดิอย่าง
ครบถว้นสมบรูณ์ 
 จากการศกึษาการส่งเสรมิพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์สามารถสรุปไดว้่า นักคดิวเิคราะห์
ที�ดีต้องมีคุณสมบัติในการสังเกต ซึ�งนําไปสู่ความสงสัยและการตั งคําถาม จากนั นจึงเริ�มต้น 
ทําการสืบค้น ไต่ถาม เพื�อเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลที�แท้จริง แล้วนําข้อมูลที�ได้มาตีความ  
คดิใครค่รวญ วเิคราะหเ์จาะลกึ และเชื�อมโยงเรื�องราวต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งมเีหตุผล 
 
 4.10 การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ 
  ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2539: 150-152) กล่าวถงึการวดัความสามารถใน
การคดิวเิคราะหว์่าเป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์ เรื�องราวหรอื
เนือหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มจีุดมุ่งหมายหรอืประสงค์สิ�งใด นอกจากนั นยงัมสี่วนย่อยๆ ที�
สําคญั แต่ละเหตุการณ์เกี�ยวพนักนัอย่างไรบา้ง และเกี�ยวพนักนัโดยอาศยัหลกัการใด จะเหน็ไดว้่า
สมรรถภาพดา้นการวเิคราะหจ์ะเตม็ไปดว้ยการหาเหตุและผลมาเกี�ยวขอ้งกนัเสมอ การวเิคราะหจ์งึ
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ตอ้งอาศยัพฤตกิรรมดา้นความจาํ ความเขา้ใจ และดา้นการนําไปใชม้าประกอบการพจิารณา การวดั
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์จงึเป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะแจกแจงรายละเอยีด 
เรื�องราวความคดิ การปฏบิตัอิอกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาศยัหลกัการหรอืกฎเกณฑต่์างๆ เพื�อคน้หา
ขอ้เทจ็จรงิ แบ่งแยกยอ่ยตามประเภทของเนือหาที�วดัออกเป็น 3 ประเภท คอื 
  1. การวเิคราะหค์วามสาํคญั เป็นการถามใหค้น้หาเหตุผล คุณลกัษณะเด่นของเรื�อง 
ราวในแง่มมุต่างๆ ตามกฎเกณฑท์ี�กําหนดให ้เป็นการวเิคราะหว์่าสิ�งที�มอียูน่ั นอะไรสาํคญั หรอื
จาํเป็นหรอืมบีทบาทที�สุด ตวัไหนเป็นเหตุ ตวัไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้งและเหมาะสมที�สุด 
ตวัอยา่งคาํถาม เช่น ศลีหา้ขอ้ใดสาํคญัที�สุด คาํตอบ คอื ขอ้ 5 หรอืสิ�งใดสาํคญัที�สุดที�ทาํใหบ้า้นมี
ความมั �นคงไมพ่งังา่ย คาํตอบ คอื เสา เป็นตน้ 
  2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์เป็นการหาความสมัพนัธ ์หรอืความเกี�ยวขอ้งส่วน 
ยอ่ยในปรากฏการณ์หรอืเนือหานั น เพื�อนํามาอุปมาอุปไมย หรอืคน้หาว่าแต่ละเหตุการณ์นั นมี
ความสาํคญัอะไรที�ไปเกี�ยวพนักนั ตวัอยา่งคาํถาม เช่น การบรโิภคนมทําใหร้่างกายสงูเพิ�มขึน
หรอืไม ่คาํตอบ คอื การดื�มนมมผีลทาํใหร้า่งกายสงูเพิ�มขึน มกีารศกึษาวจิยัที�พบว่า ถา้บรโิภคนม
มากพฒันาการดา้นส่วนสงูของรา่งกายกเ็พิ�มมากขึนอย่างมนีัยสาํคญัที� .01 
  3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถที�จะจบัเค้าเงื�อนของเรื�องราวนั นว่า 
ยดึหลกัการใด มเีทคนิค หรอืยดึหลกัปรชัญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นสื�อสารสมัพนัธ์เพื�อให้เกิด
ความเขา้ใจ ตวัอยา่งคาํถาม เช่น โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน มหีลกัการใดที�ร่วมกนัคําตอบ คอื สมัผสั
นอก 
  ศริชิยั กาญจนวาส ี(2544: 180) กล่าวไวว้่า การวดัความสามารถในการคดิ มเีทคนิค
การวัดที�สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวัดโดยใช้แบบทดสอบ (Test)  
การสงัเกตพฤตกิรรมโดยตรง (Direct observation) การสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual interview) 
การบนัทกึขอ้มลูส่วนบุคคล (Comprehensive personal record) ตลอดจนการตรวจผลงานจากแฟ้ม
สะสมงานหรอืพฒันางาน (Portfolio) 
  การวดัความสามารถในการคดิโดยใชแ้บบทดสอบสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่  แบบทดสอบขอ้เขยีน (Paper-pencil tests) และแบบทดสอบปฏบิตักิาร (Performance tests) 
แบบทดสอบขอ้เขยีนนั นนิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย เนื�องดว้ยใชง้า่ยและสะดวกสําหรบัผูส้อบทั งกลุ่ม
เล็กและกลุ่มใหญ่ ในการพฒันาแบบทดสอบข้อเขยีนเพื�อวดัความสามารถในการคิด ผู้พัฒนา
สามารถใชร้ปูแบบการสรา้งแบบทดสอบประเภทปรนัย (Objective tests) หรอืแบบทดสอบประเภท
อตันัย (Subjective tests) สําหรบัแบบทดสอบประเภทปรนัยเป็นแบบทดสอบที�ใชเ้วลาในการสรา้ง
มากแต่ตรวจง่าย และนิยมพัฒนาเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน รูปแบบการตอบที�นิยมใช้ เช่น 
แบบทดสอบหลายตวัเลอืก (Multiple-choice tests) เป็นต้น ส่วนแบบทดสอบประเภทอตันัยเป็น
แบบทดสอบที�สรา้งงา่ยแต่ตรวจยาก การพฒันาเป็นแบบทดสอบมาตรฐานจงึกระทําไดย้าก รปูแบบ
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การตอบที�นิยมใชก้นั เช่น การตอบสั น (Short answer) การเขยีนตอบตามกรอบที�กําหนด (Restricted 
essay tests) การเขยีนตอบอยา่งเป็นอสิระ (Extended essay tests) เป็นตน้ 
  แบบทดสอบข้อเขยีนเพื�อวดัความสามารถในการคดิ เราสามารถสร้างขึนมาใช้เอง
หรอืที�เรยีกว่า แบบทดสอบที�ครสูรา้งขึนมาใช ้(Teacher-made tests) ซึ�งสามารถนําไปปรบัปรุงและ
พฒันาเป็นแบบทดสอบมาตรฐานได้ ส่วนแบบทดสอบที�เลอืกซือจากต่างประเทศ หน่วยงานหรอื
บรษิทัผู้ผลติ ซึ�งจะมกีลุ่มนักวดัผลผู้เชี�ยวชาญทําการสรา้งพฒันาแบบทดสอบจนได้มาตรฐานเพื�อ
การจาํหน่าย ผูส้นใจหรอืหน่วยงานที�ทาํหน้าที�เกี�ยวกบัการทดสอบ สามารถตดิต่อสั �งซือได ้
  4.10.1 แนวทางการพจิารณาคดัเลอืกแบบทดสอบ 
    ศริชิยั กาญจนวาส ี(2544: 181) กล่าวว่า การคดัเลอืกแบบทดสอบจากหน่วยงาน 
หรอืบรษิัทผู้ผลิตแบบทดสอบมาตรฐานที�วางจําหน่ายอยู่ทั �วไป ผู้ใช้ควรศึกษาใช้วจิารณญาณ และ
ประเมนิแบบทดสอบอย่างเป็นระบบก่อนการตดัสนิใจเลอืกและสั �งซือ โดยต้องระลกึเสมอว่าการใช้
แบบทดสอบจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที�ต้องการ คงไม่มแีบบทดสอบใดที�สร้างขึนมาแล้ว
สามารถสนองตอบการใชไ้ดทุ้กจุดมุ่งหมาย ผูใ้ชค้วรพจิารณาการทดสอบแต่ละครั งว่า ต้องการวดัไป
ทาํไม ตอ้งการวดัอะไร ขอบเขตกวา้งขวางเพยีงใด ต้องการวดัใคร ระดบัไหน ในสถานการณ์ใด และ
ควรใชแ้บบทดสอบฉบบัใด 
    สิ�งที�ควรพจิารณาในการเลอืกและใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน มดีงันี 

 1.  ต้องการวดัอะไร สิ�งที�ต้องการวดัมอีงคป์ระกอบใดบ้างและแบบทดสอบที�
จะนํามาใชส้ามารถวดัไดค้รอบคลุมสิ�งที�ตอ้งการหรอืไม ่
    2. แบบทดสอบที�จะนํามาใชต้้องมรีายงานเกี�ยวกบัคุณภาพด้านความเที�ยงตรง 
(Validity) และความเชื�อมั �น (Reliability) ในระดบัที�สงู 

 3. แบบทดสอบที�จะนํามาใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและอายุของ
ผูส้อบ 

 4. ผูใ้ชต้อ้งศกึษาคู่มอืการบรหิารการสอบ ขั นตอนการสอบ และการตรวจให้
คะแนน ใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน 

 5. ผู้ใช้ควรทดลองใช้แบบทดสอบและตรวจให้คะแนนก่อนนําไปใช้จรงิจะ
ช่วยทาํใหท้ราบปญัหาที�อาจเกดิขึน เพื�อหามาตรการป้องกนัและแกไ้ข 

 6. เมื�อนําไปใช้จรงิต้องปฏบิตัติามขั นตอนมาตรฐาน ตรวจให้คะแนนอย่าง
เป็นปรนยัและแปลผลตามปกตวิสิยั (Norms) หรอืเกณฑ ์(Criteria) ที�กําหนดไว ้

 7. ผูใ้ชค้วรบนัทกึผลการวเิคราะห ์(ถา้ม)ี และผลการใชแ้บบทดสอบเพื�อเป็น
สารสนเทศสาํหรบัการเลอืกใชใ้นโอกาสต่อไป 
  4.10.2  การสรา้งแบบวดัความสามารถทางการคดิ 
    ศริชิยั กาญจนวาส ี(2544: 171-179) กล่าวไวว้่า ถ้าแบบทดสอบมาตรฐานสําหรบั
การคิดที�มีใช้กันอยู่ทั �วไปไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการวัด เช่น จุดเน้นที�ต้องการ ขอบเขต
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ความสามารถทางการคดิที�มุง่วดั หรอืกลุ่มเป้าหมายที�ต้องการใชแ้บบทดสอบ เป็นต้น คงจะต้องหา
วธิสีรา้งแบบวดัการคดิขืนใชเ้อง เพื�อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในการวดัอยา่งแทจ้รงิ 
    4.10.2.1  หลกัการสรา้งแบบวดัความสามารถทางการคดิ 
        การคิด (Thinking) เป็นกิจกรรมทางสมองที�เกิดขึนตลอดเวลา 
การคดิในที�นีเป็นการคดิอย่างมจีุดมุ่งหมาย (Direct thinking) ซึ�งเป็นการคดิที�นําไปสู่เป้าหมาย
โดยตรง หรอืคดิคน้ขอ้สรุปอนัเป็นคําตอบสําหรบัตดัสนิใจหรอืแก้ปญัหาสิ�งใดสิ�งหนี�ง การคดิจงึเป็น
ความสามารถอยา่งหนึ�งทางสมอง การคดิเป็นนามธรรมที�มลีกัษณะซบัซอ้น ไม่สามารถมองเหน็ ไม่
สามารถสงัเกต สมัผสัวดัไดโ้ดยตรง จงึตอ้งอาศยัหลกัการวดัทางจติมติ ิ(Phychometrics) มาช่วยใน
การวดั 
       การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล ผู้สร้างเครื�องมือ
จะต้องมคีวามรอบรูใ้นแนวคดิหรอืทฤษฎเีกี�ยวกบัการคดิ เพื�อนํามาเป็นกรอบหรอืโครงสรา้งของ
การคดิ เมื�อมกีารกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารของโครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบการคดิแลว้ จะทําใหไ้ด้
ตวัชีวดัหรอืลกัษณะพฤตกิรรมเฉพาะที�เป็นรูปธรรม ซึ�งสามารถบ่งชีถงึโครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบ
การคดิ จากนั นจงึเขยีนขอ้ความตามตวัชีวดัหรอืลกัษณะพฤตกิรรมเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบ
ของการคดินั นๆ ดงัภาพประกอบ 4 



 

 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ที�มา:  ศริชิยั กาญจนวาส.ี  (2544).  การวดัและประเมนิความสามารถในการคดิ.  หน้า 
171. 
 
    4.10.2.2    ขั นตอนการพฒันาแบบวดัความสามารถทางการคดิ 
       ในการพฒันาแบบวดัความสามารถทางการคดิ มขี ั นตอนดําเนินการ
ที�สาํคญั ดงันี 

 1.  กําหนดจดุมุง่หมายของการวดั 
   กําหนดจุดมุ่งหมายสําคญัของการสรา้งแบบวดัความสามารถ

ทางการคดิ ผูพ้ฒันาแบบวดัจะต้องพจิารณาจุดมุ่งหมายของการนําแบบวดัไปใช้ด้วยว่า ต้องการวดั
ความสามารถทางการคดิทั �วๆ ไป หรอืต้องการวดัความสามารถทางการคดิเฉพาะวชิา (Aspect-
specific) การวดันั นมุ่งตดิตามความก้าวหน้าของความสามารถทางการคดิ (Formative) หรอืต้องการ
เน้นการประเมนิผลสรุปรวม (Summative) สําหรบัการตดัสนิใจ รวมทั งการแปลผลการวดัเน้นการ

ภาพประกอบ 4  หลกัการสรา้งแบบวดัความสามารถทางการคดิ 

ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้ง 

สิ�งที�มุง่วดั 
(นามธรรม) 

รปูธรรม 
(ตวัชีวดั) 

เครื�องมอื 
สาํหรบัใชว้ดั 

 
 

ความสามารถทางการคดิ 

 
 
 

โครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบของ
ความสามารถทางการคดิ 

 

 

นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
ของแต่ละองคป์ระกอบ 

 

เขยีนคําถามเชงิพฤตกิรรมที�เป็น
ตวัแทนและครอบคลุม 

แต่ละองคป์ระกอบ 
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เปรียบเทียบกับมาตรฐานของกลุ่ม (Norm-referenced) หรอืต้องการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที�กําหนดไว ้(Criterion-referenced)  

 2. กําหนดกรอบของการวดัและนิยามเชงิปฏบิตักิาร  
   ผูพ้ฒันาแบบวดัควรศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้ง

กบัความสามารถทางการคดิตามจดุมุง่หมายที�ตอ้งการ ผูพ้ฒันาแบบวดัควรเลอืกแนวคดิหรอืทฤษฎี
ที�เหมาะสมกบับรบิทและจดุมุง่หมายที�ตอ้งการเป็นหลกั แลว้ศกึษาใหเ้ขา้ใจอย่างลกึซึง เพื�อกําหนด
โครงสร้าง/องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีและให้นิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Operational definition) ของแต่ละองค์ประกอบในเชงิรูปธรรมของพฤติกรรมที�สามารถบ่งชีถึง
ลกัษณะแต่ละองคป์ระกอบของการคดินั นได ้

 3. สรา้งผงัขอ้สอบ 
   การสร้างผังข้อสอบเป็นการกําหนดเค้าโครงของแบบวัด 

ความสามารถทางการคดิที�ตอ้งการสรา้งใหค้รอบคลุม โครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบใดบา้งตามทฤษฎี
และกําหนดว่าแต่ละส่วนมนํีาหนกัความสาํคญัมากน้อยเพยีงใด 

   ในกรณีที�ต้องการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด
สําหรบัใช้เฉพาะวชิาใดวชิาหนึ�ง ผู้พฒันาแบบวดัจะต้องกําหนดเนือหาวชิานั นด้วยว่าจะใช้เนือหา
ใดบ้างที�เหมาะสมนํามาใช้วดัความสามารถทางการคดิ พรอ้มทั งกําหนดนําหนักความสําคญัของ 
แต่ละเนือหาในแต่ละองค์ประกอบความสามารถทางการคดิเป็นผงัข้อสอบสําหรบันําไปใช้เขยีน
ขอ้สอบต่อไป 
 
ตาราง 1  ตวัอยา่งผงัขอ้สอบสาํหรบัแบบวดัความสามารถทางการคดิทั �วไป 
 

องคป์ระกอบที�ต้องการวดั นํ!าหนัก (%) จาํนวนข้อสอบ 
1. ความสามารถในการพจิารณาความน่าเชื�อถอืของ

แหล่งขอ้มลูและการสงัเกต 
2. ความสามารถในการอุปนยั 
3. ความสามารถในการนิรนยั 
4. ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบืองตน้ 

25 
 

25 
25 
25 

10 
 

10 
10 
10 

รวม 100 40 
 
 ที�มา:  ศริชิยั กาญจนวาส.ี  (2544).  การวดัและประเมนิความสามารถในการคดิ.  หน้า 
173. 
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 จากตาราง 1 แสดงตวัอย่างผงัขอ้สอบสําหรบัแบบวดัความสามารถทางการคดิทั �วไป 4 
ดา้น แต่ละดา้นมนํีาหนักความสําคญัเท่ากนั คอื ดา้นละ 25% ถ้าเราต้องการสรา้งขอ้สอบ 100 ขอ้ 
แต่ละดา้นจะประกอบดว้ยขอ้สอบ 25 ขอ้ ตามสดัส่วนสําคญั แต่ถ้าเราต้องการสรา้งขอ้สอบ 40 ขอ้ 
แต่ละดา้นจะประกอบดว้ยขอ้สอบ 10 ขอ้ ตามสดัส่วนความสาํคญัที�กําหนดไว ้การกําหนดความยาว
ของแบบวดัควรพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาที�ตอ้งการใชใ้นการทดสอบ และลกัษณะผูส้อบ 
 
       4. เขยีนขอ้สอบ 

   กําหนดรูปแบบของการเขยีนขอ้สอบ ตวัคําถาม ตวัคําตอบ 
และวธิกีารตรวจให้คะแนน เช่น กําหนดว่าตวัคําถามเป็นลกัษณะสถานการณ์ สภาพปญัหาหรอื
ขอ้มลูสั นๆ อาจได้มาจากบทความ รายงานต่างๆ บทสนทนาที�พบในชวีติประจาํวนั หรอือาจเขยีน
ขึนมาเอง ส่วนคําตอบอาจเป็นขอ้สรุปของสถานการณ์ หรอืปญัหานั น 3-5 ข้อสรุป เพื�อให้ผู้ตอบ
พจิารณาตดัสนิว่าขอ้สรปุใดน่าเชื�อถอืกว่ากนั น่าจะเป็นจรงิหรอืไม่ เป็นต้น ส่วนการตรวจใหค้ะแนน
มกีารกําหนดเกณฑก์ารตรวจไว ้เช่น ตอบถูกต้องตรงคําเฉลยได ้1 คะแนน ถ้าตอบผดิหรอืไม่ตอบ
ให ้0 คะแนน เป็นตน้ 

   เมื�อกําหนดรปูแบบของขอ้สอบแลว้ จงึลงมอืร่างขอ้สอบตาม
ผงัขอ้สอบที�กําหนดไว้จนครบทุกองค์ประกอบ ภาษาที�ใชค้วรเป็นไปตามหลกัการเขยีนขอ้สอบที�ดี
โดยทั �วไป แต่สิ�งที�ต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ การเขยีนขอ้สอบใหว้ดัไดต้รงตามโครงสรา้งของ
การวดั พยายามหลกีเลี�ยงคาํถามนําและคาํถามที�ทาํใหผู้ต้อบแสรง้ตอบเพื�อใหด้ดู ี

   หลงัจากร่างขอ้สอบเสรจ็แล้ว ควรมกีารทบทวนขอ้สอบเพื�อ
พจิารณาถงึความเหมาะสมของการวดัและความชดัเจนของภาษาที�ใช้ โดยผู้เขยีนขอ้สอบเองและ 
ผูต้รวจสอบที�มคีวามเชี�ยวชาญในการสรา้งขอ้สอบวดัความสามารถในการคดิ 

  5. นําแบบวดัไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจรงิ หรอืกลุ่มใกล้เคยีง 
แลว้นําผลการตอบมาทาํการวเิคราะหห์าคุณภาพ โดยทาํการวเิคราะหข์อ้สอบและวเิคราะหแ์บบทดสอบ 

    วิเคราะห์ข้อสอบเพื�อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็น 
รายขอ้ในดา้นความยากง่าย (p) และอํานาจจาํแนก (r) เพื�อคดัเลอืกขอ้สอบที�มคีวามยากพอเหมาะ
และมคี่าอํานาจจาํแนกสงูไว ้พรอ้มทั งปรบัปรงุขอ้ที�ไมเ่หมาะสม 

    คดัเลือกข้อสอบที�มคีุณภาพเหมาะสม และ/หรอืข้อสอบที�
ปรบัปรุงแล้วให้ได้จํานวนตามผงัข้อสอบ เพื�อให้ผู้เชี�ยวชาญตรวจความเที�ยงตรงตามเนือหา และ
นําไปทดลองใช้ใหม่อกีครั ง เพื�อวเิคราะหแ์บบทดสอบในดา้นความเชื�อมั �น (Reliability) แบบทดสอบ
ควรมคีวามเชื�อมั �นเบืองต้นอย่างน้อย 0.50 จงึเหมาะที�จะนํามาใช้ได้ ส่วนการตรวจสอบความ
เที�ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ ถ้าสามารถหาเครื�องมอืวดัความสามารถทางการคิดที�เป็น
มาตรฐานสําหรับใช้เปรียบเทียบได้ก็ควรคํานวณค่าสัมประสิทธิ ]ความเที�ยงตรงตามสภาพ 
(Concurrent validity) ของแบบทดสอบดว้ย 
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  6. นําแบบวดัไปใชจ้รงิ 
   หลังจากวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ และ

วเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบทั งฉบบัว่าเป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพที�ต้องการแลว้ จงึนําแบบวดั
ความสามารถทางการคิดไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายจรงิ ในการใช้แบบวดัทุกครั งควรมกีารรายงาน 
ค่าความเชื�อมั �น (Reliability) ทุกครั งก่อนนําผลการวดัไปแปลความหมาย 
    ขั นตอนการพฒันาแบบวดัความสามารถทางการคดิ สามารถสรุปเป็นภาพ 
ประกอบ 5 ดงันี 
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กําหนดรปูแบบของ 
ตวัคาํถาม ตวัคาํตอบ 
การตรวจใหค้ะแนน 

รา่งขอ้สอบ  
(รวมทั งเฉลยและ 

แนวการใหค้ะแนน) 

 
 
 

ทบทวนรา่งขอ้สอบ 
 

 
 
 
 

วเิคราะหข์อ้สอบ 
 

คดัเลอืกขอ้สอบ  
และทดลองใช ้

 
 
 

วเิคราะหข์อ้สอบ 
 

ภาพประกอบ 5  ขั นตอนของการพฒันาแบบวดัความสามารถทางการคดิ 

 ที�มา:  ศริชิยั กาญจนวาส.ี  (2544).  การวดัและประเมนิความสามารถในการคดิ.  หน้า 
175. 
 

6. แบบวดัสาํหรบันําไปใชจ้รงิ 
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 จากการศึกษาการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า การวดัความ 
สามารถในการคดิวเิคราะห ์เป็นการวดัความสามารถในการตคีวามขอ้มลู โดยการจาํแนกแยกแยะขอ้มลู
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ พรอ้มทั งทาํความเขา้ใจ เปรยีบเทยีบ หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล เพื�อคน้หาคําตอบ
หรอืขอ้สรุปที�ถูกต้อง โดยใช้เครื�องมอืในการวดัที�มปีระสทิธภิาพ มคีวามเหมาะสม และสอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมายที�ต้องการวดั โดยในการศกึษาครั งนีผู้วจิยัเลอืกใชแ้บบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์
เป็นแบบทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 
 เมื�อผู้วจิยัมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื�องความสามารถในการคดิวเิคราะห์เป็นอย่างดแีล้ว 
สามารถนําความรู้ที�ได้ไปใช้ในการกําหนดตัวแปร นิยามศัพท์เฉพาะ เตรยีมการสอน วางแผน 
การสอน และสร้างเครื�องมอืที�ใช้ในการวิจยัได้ นอกจากนีแล้วผู้วิจยัยงัสนใจที�จะศึกษาตัวแปร
เกี�ยวกับความสนใจในการเรยีนของนักเรียนเมื�อได้รบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 
โจ๊กปริศนาอีกด้วย ดังนีจงึได้ทําการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวข้องกับความสนใจในการเรียนดังมี
รายละเอยีดต่อไปนี 
 
5. ความสนใจในการเรียน 
 5.1 ความหมายของความสนใจ 
       J. M. Blair (1962: 218) ใหค้วามหมายของความสนใจไวว้่า ความสนใจ หมายถงึ เจตคติ
ในทางบวกที�ทําให้คนเราแสวงหากิจกรรมเพิ�มขึนในเรื�องนั นๆ หรอืหมายถงึความพรอ้มของเราในอนั 
ที�จะกระทําสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ�งสอดคลอ้งกบัที�ก่อ สวสัดิ ]พาณิชย ์(2513: 155-156); วารนิทร ์สายโอบเอือ
(2524: 119; และ สุชา จนัทน์เอม (2518: 100) กล่าวว่า ความสนใจ หมายถงึ ความรูส้กึหรอืเจตคตขิอง
บุคคลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งโดยเฉพาะ ซึ�งจะทําใหแ้นวโน้มของพฤตกิรรมเป็นไปในทางที�ด ีความรูส้กึนั นจะ
ทําให้บุคคลเอาใจใส่หรอืโน้มเอียงที�จะแสวงหาและเข้าร่วมในกิจกรรม และกระทําการจนบรรลุถึง 
ความมุง่หมายที�บุคคลมต่ีอสิ�งนั น คลา้ยคลงึกบัที�เปลือง ณ นคร (2495: 11) กล่าวไวว้่า ความสนใจ หมายถงึ 
อาการสะเทอืนใจ (จะเป็นในทางทุกขก์ไ็ด ้สุขกไ็ด)้ อนัเกดิจากเครื�องเรา้ (Stimulus) มาเรา้จนทําใหเ้รา
เกิดความตั งใจ (Attention) ที�จะทําการสืบสวนติดต่อกับเครื�องเร้านั น เป็นไปในทิศทางเดียวกับที�
กฤษณา ศกัดิ ]ศร ี(2530: 214) ใหค้วามหมายของความสนใจไวว้่า ความสนใจ หมายถงึ ลกัษณะการที�
จติใจถูกชกันําให้มคีวามผูกพนัและจดจ่อต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ�งใกล้เคยีงกบัเรวด ีวงศ์พรหมเมฆ (2526: 
194) ที�กล่าวว่าความสนใจ หมายถงึ แรงผลกัดนัที�กระตุ้นใหบุ้คคลแสดงออก ดว้ยการเลอืกหรอืกระทํา
ในสิ�งที�เขาชอบและในสิ�งที�เมื�อกระทําแล้วบรรลุถึงจุดหมาย ความสนใจเป็นอาการอยากรู้อยากเห็น 
อาการชอบทําสิ�งหนึ�งสิ�งใด อาการสนับสนุนเพลดิเพลนิในการทําสิ�งหนึ�งสิ�งใด หรอือาจซาบซึงในคุณค่า
ของสิ�งใดๆ ตรงกบัที�กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2528: 233); พาสนา จุลรตัน์ (2548: 183); และ สงวน สุทธิ
เลศิอรุณ (2530: 91)  กล่าวถงึความสนใจไวว้่า ความสนใจ หมายถงึ ความรูส้กึในทางที�ดต่ีอสิ�งใดสิ�งหนึ�ง
อนัจะทาํใหบุ้คคลเอาใจใส่และจดจอ่ต่อสิ�งนั น หรอืเจตคตทิางบวกหรอืเจตคตทิี�ดนีั �นเอง 
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      จากการศึกษาความหมายของความสนใจ สามารถสรุปได้ว่า ความสนใจ หมายถึง 
การที�นักเรยีนแสดงออกถงึความรูส้กึชอบ และพอใจในเทคนิคการสอน โดยการใหค้วามร่วมมอืใน
การทํากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื�องด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และอุตสาหะ 
พยายาม รวมทั งการเหน็คุณค่าและประโยชน์ของสาระวชิาภาษาไทย ดังนั นผู้วิจ ัยจึงสามารถนํา
ความรูท้ี�ไดม้าใช้ในการกําหนดองค์ประกอบของการวดัความสนใจในการเรยีนและใช้ในการนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะในงานวจิยัครั งนี 
 
 5.2 ความสาํคญัของความสนใจ  
 กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2528: 234) และพาสนา จุลรตัน์ (2548: 183) กล่าวว่า ความสนใจ 
เป็นองคป์ระกอบที�ช่วยส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูท้ี�ดไีดเ้ป็นอย่างมาก เพราะเมื�อบุคคลมคีวามสนใจต่อ
บทเรยีนใดๆ ยอ่มทาํใหเ้กดิการเรยีนรูต่้อบทเรยีนนั นๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีดงัที�เรวด ีวงศ์พรหมเมฆ (2526: 
194) กล่าวไว้ว่า ความสนใจมสี่วนสมัพนัธก์บัการเรยีนการสอน การสอนจะสําเรจ็ได้ดว้ยดโีดยการทํา
ใหเ้ดก็มคีวามสนใจในสิ�งที�เรากําลงัสอนอยู่ เมื�อเดก็มคีวามสนใจแลว้ นอกจากจะใส่ใจฟงัเรา เขายงัตดิ
ใจไปคน้ควา้หาความรูห้ลงัจากที�ไดอ้อกจากหอ้งเรยีนไปแลว้ เช่น คน้หาหนังสอือ่าน หรอืลงมอืกระทํา
จรงิดว้ยตนเอง เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัที�กฤษณา ศกัดิ ]ศร ี(2530: 213) กล่าวว่า ความสนใจนับว่าเป็น
รากฐานที�สาํคญัของการเรยีน เป็นต้นทางที�จะทําใหน้ักเรยีนเกดิความตั งใจอยากรูอ้ยากทราบในวชิาที�
จะสอนและเอาใจใส่เพ่งเลง็คดิ นึกถงึการเรยีนอย่างแทจ้รงิ นอกจากนียงัทําใหน้ักเรยีนเกดิความพอใจ 
และรูส้กึว่าการเรยีนเป็นของสนุกน่ากระทํา เมื�อนักเรยีนพอใจในสิ�งที�เรยีนกย็่อมจะขวนขวายพยายาม
คน้ควา้หาความรู ้เตรยีมพรอ้มที�จะแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ใหผ้่านพน้ไปดว้ยด ีเพื�อใหบ้รรลุจุดหมายดงัที�
ประสงค ์และก่อใหเ้กดิความพอใจในดา้นอื�นๆ ดว้ย เช่น จากการกระทําความสําเรจ็ ความเหน็ชอบของ
สงัคมและอื�นๆ ฉะนั นจงึสมควรต้องส่งเสรมิ และก่อให้เกิดความสนใจที�พงึปรารถนา ระงบั ตดัทอน
ความสนใจที�ไม่พงึปรารถนาเสยี และพยายามใช้หรอือาศยัความสนใจเป็นสื�อช่วยกระตุ้นให้นักเรยีน 
ใครรู่ ้อยากเรยีน แสวงหาความรู ้รูจ้กัคดิ และประพฤตแิต่เฉพาะสิ�งที�ถูกต้อง ดงีาม จนเคยชนิเป็นนิสยั 
ความสนใจอย่างน้อยก็มีประโยชน์เป็นสาเหตุทําให้คนเกิดความชื�นชมในสิ�งใดสิ�งหนึ�งและได้รบั
ประสบการณ์ที�ด ีซึ�งสอดคลอ้งกบัที�สุดใจ เหล่าสุนทร (2549: 91) กล่าวไวว้่า ความสนใจของนักเรยีน
นับว่าเป็นเรื�องสําคัญอย่างยิ�งในโรงเรียน เพราะเป็นสิ�งสําคญัที�จะช่วยให้เราสามารถทราบความ
ต้องการของเดก็ได้เป็นอย่างด ีถ้าเดก็ไม่มคีวามสนใจในสิ�งที�ตนเรยีน การเรยีนรูแ้ละประโยชน์ที�จะได้
จากการเรยีนยอ่มจะมน้ีอยจนไม่เกดิประโยชน์อนัใด เขา้ทํานองว่า “เขา้หูซา้ยออกหูขวา” เป็นประหนึ�ง
ไมม่คีวามหมายใดๆ ในการเรยีนรูท้ ั งสิน ดงันั นการจดักจิกรรมที�เรา้ใหเ้กดิการยอมรบั การใหเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมที�จะทําให้นักเรยีนเกดิประสบการณ์ตรง การสรา้งความประทบัใจและการจดัสิ�งแวดล้อม
สถานการณ์ใหม่ใหแ้ก่นักเรยีนจะทําใหน้ักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนมากขึน  (อาภรณ์ ใจเที�ยง.  
2537: 64) 
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       จากการศกึษาความสาํคญัของความสนใจ สามารถสรุปไดว้่า ความสนใจมสี่วนสําคญั
อย่างยิ�งต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีน เพราะเมื�อนักเรยีนมคีวามสนใจ จะมคีวามกระตือรอืร้นต่อ 
การเรยีนและเอาใจใส่ต่อการเรยีนด้วยความสมคัรใจ รวมทั งให้ความสําคญัต่อการศกึษาหาความรู้
เพิ�มเตมิจากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ และสามารถต่อยอดความรู ้เพื�อให้บรรลุตามเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้
ดงันั นครคูวรเป็นผูก้ระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจในสิ�งที�ด ีและระงบัความสนใจในสิ�งที�ไม่ด ีเพื�อ
ช่วยใหน้กัเรยีนสนใจใครรู่ใ้นสิ�งที�เป็นประโยชน์ และไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ  
 

5.3 ลกัษณะของความสนใจ 
  สุชา จนัทน์เอม (2518: 105-106); กฤษณา ศกัดิ ]ศร ี(2530: 214-215); และ สงวน สุทธเิลศิ
อรณุ (2530: 91-92) กล่าวถงึลกัษณะของความสนใจไว ้ดงันี 
      5.3.1 ความสนใจเป็นความรู้สึก ความพร้อม และความต้องการที�เกิดขึนภายใน 
ตวับุคคล อนัเป็นผลสบืเนื�องจากอทิธพิลของสิ�งแวดลอ้ม ขนบประเพณี และวฒันธรรม เช่น พวก
อเมรกินัสนใจกฬีาเบสบอล องักฤษสนใจฟุตบอล สเปนสนใจกฬีาสูว้วักระทงิ ฝรั �งสนใจวนัครสิตม์าส 
      5.3.2 ความสนใจเป็นเรื�องเฉพาะของแต่ละบุคคล ดงันั นความสนใจของบุคคลย่อม
แตกต่างกันได้ และมีความเข้มข้นแตกต่างกันด้วย คนทุกคนจงึไม่จําเป็นต้องมคีวามสนใจใน 
สิ�งเดยีวกนั และสนใจในระยะเวลาเดยีวกนั เช่น บางคนสนใจฟุตบอล แต่บางคนสนใจกลว้ยไม ้เป็นตน้ 
      5.3.3 ความสนใจยอ่มทาํใหบุ้คคลเอาใจใส่ต่อสิ�งที�ตนสนใจ และมุ่งเพ่งเลง็จดจ่ออยู่กบั
สิ�งที�สนใจนั น เช่น บุคคลที�สนใจเพศตรงขา้มจะมองหาหรอืบ่นถงึบ่อยๆ  
      5.3.4 ความสนใจของบุคคลยอ่มเปลี�ยนแปลงได ้โดยอาจเกดิขึนและคงอยู่ชั �วระยะ 
เวลาหนึ�ง อาจสนใจอยูช่ ั �วระยะเดยีว หรอือาจสนใจอยู่นานกไ็ดท้ั งนีขึนอยูก่บัความถูกใจ คอื อาจเป็น
ความรูส้กึชั �วขณะหรอืตลอดไปกไ็ด ้เช่น วนันีสนใจคนๆ หนึ�ง แต่พรุง่นีอาจไปสนใจอกีคนหนึ�งกไ็ด ้
นอกจากนีความสนใจที�บุคคลมต่ีอสิ�งหนึ�งสิ�งใดยอ่มเปลี�ยนแปลงไปตามสถานการณ์อกีดว้ย ส่วน
ความสนใจเฉพาะอย่างนั น อาจเปลี�ยนไปตามวยัและเวลาของแต่ละบุคคล แต่แบบแผนของความ
สนใจค่อนขา้งคงที� ทําใหก้ารวดัความสนใจช่วยทาํนายความสนใจในอนาคตของคนได ้
        5.3.5 ความสนใจจะเป็นเครื�องกําหนดวถิีชวีติของบุคคลได้ เช่น นักเรยีนที�สนใจวชิา
ชวีวทิยา อาจกําหนดเป้าหมายในชวีติว่าจะเป็นแพทย ์หรอืพยาบาลกไ็ด ้
      5.3.6 ความสนใจเป็นแรงจูงใจ ทําใหเ้กดิความมุ่งหมายและมุ่งมั �นมุมานะที�จะทํางาน
ใหส้าํเรจ็ เช่น นกัเรยีนที�สนใจเรื�องเครื�องยนตก์ลไก เมื�อพบว่าเครื�องยนต์เก่าเสยีใชก้ารไม่ได ้เขาจะ
พยายามแกไ้ขใหใ้ชก้ารได ้ 
      5.3.7 ความสนใจมคีวามสมัพนัธ์อย่างสูงกบัสุขภาพร่างกาย เดก็จะสนใจสิ�งใดเป็น
ระยะสั นหรอืยาว ยอ่มขึนอยูก่บัความสมบรูณ์ของรา่งกาย 
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      5.3.8 ความสนใจมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งสงูกบัสภาพทางจติใจและเชาวน์ปญัญาของเดก็ 
เดก็ที�มเีชาวน์ปญัญาตํ�า จะสนใจต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งไม่มากอย่างและไม่สลบัซบัซ้อนนัก ผดิกบัเดก็ที�มี
เชาวน์ปญัญาสงู มกัจะสนใจหลายๆ อยา่ง ในเวลาเดยีวกนั และเป็นเรื�องที�สลบัซบัซอ้นมาก  
      5.3.9 ความสนใจมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งสูงกบัรากฐานทางประสบการณ์ของเดก็ เดก็จะ
สนใจเรื�องใด เดก็จาํเป็นต้องมคีวามรูน้ั นพอสมควร ถ้าเดก็ขาดประสบการณ์ เดก็อาจไม่สนใจเป็น
แต่เพยีงอยากรู ้อยากเหน็ชั �วครูเ่ดยีว แลว้กเ็ลกิความสนใจไป 
      5.3.10 ความสนใจมอียู ่3 แบบ คอื  
       5.3.10.1 ความสนใจโดยไม่เจตนา (Primary หรอื involuntary interest) เป็นความ 
สนใจขั นตน้งา่ยๆ มกัมใีนเดก็เลก็ๆ เป็นความสนใจที�เกดิขึนเองโดยไมรู่ส้กึตวัหรอืไม่ไดเ้ตรยีมตวัไว้
ก่อน ไม่มอีะไรมาบงัคบัและไม่ต้องใชค้วามพยายามแต่ประการใดกเ็กดิขึนได้ เมื�อไดย้นิเสยีงอะไร
ดงัขึนมา เด็กจะเกิดความสนใจขึน จะหนัหน้าไปทางเสยีงนั นทนัท ีผู้ใหญ่ก็มคีวามสนใจโดยไม่
เจตนาได ้เช่น ไดย้นิเสยีงแตรรถยนต ์คนประสบอุบตัเิหตุ 
         5.3.10.2 ความสนใจโดยเจตนา (Voluntary Interest) เป็นความสนใจที�ต้องใช้
ความพยายามมาบงัคบัใหเ้กดิขึน เช่น การดูหนังสอืเตรยีมสอบ ต้องพยายามบงัคบัใจตวัเองไม่ให้
เพรดิออกไปนอกเรื�องนอกทาง 
       5.3.10.3 ความสนใจโดยไรเ้จตนา (Non-voluntary Interest) ดูคลา้ยกบัความสนใจที�
ไม่มเีจตนาผดิกนัตรงที�ว่า เราสามารถทําความสนใจโดยเจตนาที�ตอนแรกๆ ต้องใช้ความพยายาม
บงัคบัจนตดิเป็นนิสยัเคยชนิไป จนดูเหมอืนเป็นความสนใจโดยไม่เจตนา คอื ไม่ต้องใชค้วามพยายาม 
เช่น นโปเลยีน โบนาปารต์ ได้ชื�อว่าเป็นผู้ที�มคีวามสนใจโดยไรเ้จตนาอย่างยอดเยี�ยม สามารถเขยีน
จดหมายรักอย่างหยดย้อยถึงโยเซฟิน ท่ามกลางสมรภูมิหรือสงบใจดูแผนที�เพื�อศึกษาสภาพ 
ภูมปิระเทศได้อย่างมสีมาธ ิหรอืมคีวามสํารวมใจ (Concentration) ท่ามกลางการรบอย่างนองเลอืด
เหมอืนอยู่ในห้องบญัชาการยามปกต ิและที�เป็นประสบการณ์ประจาํวนั เช่น การไขลานนาฬกิาขอ้มอื  
การเซน็ชื�อ-รบัเงนิเดอืน เราไมต่อ้งใชค้วามพยายามบงัคบัใหเ้กดิความสนใจขึนเลย 
       สอดคลอ้งกบัที�ภทัราวด ียวนชื�น (2553: 71) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของความสนใจไวว้่า 
การแสดงออกของผู้ที�มคีวามสนใจในการเรยีนนั น เป็นลกัษณะที�บ่งบอกถงึความรูส้กึชอบพอ ชื�นชม 
และการดแูลเอาใจใส่ต่อสิ�งนั นเป็นอยา่งด ีเหตุเพราะตรงตามความต้องการและตรงเป้าหมายของบุคคล
นั น โดยผู้ที�มคีวามสนใจในการเรยีนนั นจะมคีวามรูส้กึชอบหรอืพอใจ มคีวามกระตอืรอืร้นในการเข้า
ร่วมกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ�ง มคีวามมานะพยายามและเอาใจใส่ต่อสิ�งนั นๆ และมองเหน็ประโยชน์และ
คุณค่าของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
      จากการศกึษาลกัษณะของความสนใจ สามารถสรุปไดว้่าความสนใจเป็นเรื�องเฉพาะ
บุคคล แต่ละคนไม่จําเป็นต้องมคีวามสนใจเหมอืนกนั ทั งนีขึนอยู่กบัความรู้สกึ ความพร้อม และ
ความต้องการที�เกิดขึนภายในตัวบุคคล อันเป็นผลจากสภาพแวดล้อม รวมถึงสุขภาพร่างกาย 
สภาพจติใจ เชาวน์ปญัญาและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอกีด้วย และเมื�อบุคคลมคีวามสนใจใน
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เรื�องใดบุคคลนั นจะมคีวามเพยีรพยายามที�จะกระทําการใดๆ ใหส้ําเรจ็ลงได้ด้วยความเอาใจใส่ต่อ 
สิ�งนั นๆ แต่อย่างไรก็ตามความสนใจของบุคคลย่อมเปลี�ยนแปลงได้เสมอตามวัยและเวลาที�
เปลี�ยนไป  
 

5.4 ชนิดของความสนใจ 
      เรวด ีวงศพ์รหมเมฆ (2526: 194) แบ่งความสนใจออกเป็น 2 ประเภท คอื 
      5.4.1 ความสนใจภายนอก (Extrinsic Interest) เป็นความสนใจที�เกดิจากแรงจงูใจภายนอก
ที�มากระทาํต่อบุคคล เช่น การใหร้างวลั การชมเชย เป็นตวัที�ทาํใหเ้ราสนใจเรยีน หรอืสนใจปฏบิตักิจิกรรม
ที�มเีครื�องล่อเหล่านั น 
        5.4.2 ความสนใจภายใน (Intrinsic Interest) เป็นความสนใจที�เกดิจากภายในตวับุคคล ซึ�ง
เป็นความสนใจที�เกดิขึนเองตามธรรมชาต ิคลา้ยสญัชาตญาณรูส้กึพอใจ อยากคดิ อยากทํา มุ่งจะกระทํา
การใดๆ ใหป้ระสบผลสาํเรจ็ ความสนใจชนิดนีช่วยก่อใหเ้กดินิสยัทาํการงาน  
        โดยปกติความสนใจจะพฒันาควบคู่กับพฤติกรรมของบุคคล โดยมจีุดเริ�มต้นจาก 
การไดร้บัความพอใจ บุคคลจะสนใจในสิ�งซึ�งเมื�อกระทําแลว้ไดร้บัการสนองตอบ ดงันั น ความสนใจ
จงึเกี�ยวกบัจดุประสงคท์ี�บุคคลนั นปรารถนา 
        จากการศกึษาชนิดของความสนใจ สามารถสรุปไดว้่า ความสนใจมอียู่ 2 ชนิดดว้ยกนั 
คอื ความสนใจภายนอก ซึ�งเป็นความสนใจที�เกดิขึนเมื�อบุคคลได้รบัการกระทบจากสาเหตุต่างๆ  
และความสนใจภายใน ซึ�งเป็นความสนใจที�เกดิขึนเองภายในตวับุคคล อนัเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคล
ทาํการต่างๆ ใหป้ระสบผลสาํเรจ็ได ้ 
 
               5.5 บ่อเกิดของความสนใจ 
          กฤษณา ศกัดิ ]ศร ี(2530: 216-217) กล่าวไวว้่า ความสนใจเกดิขึนจากสาเหตุดงัต่อไปนี  
         5.5.1 เกดิจากการตดิต่อสมัพนัธ ์(Association) เช่น จากการอ่าน การตดิต่อ สิ�งใดที�
ทําความพอใจให้ หรอืเหน็ว่าสิ�งนั นจะให้ประโยชน์ เช่น เหน็คุณประโยชน์ของกีฬาเทนนิสจงึเกิด
ความสนใจ ใครพดูหรอืเล่นเทนนิสจะสนใจฟงัหรอืด ู
         5.5.2 สิ�งกระตุน้ ความสนใจเกดิจากสิ�งกระตุน้ลกัษณะต่างๆ เช่น 
            5.5.2.1 การเปลี�ยนแปลงของสิ�งกระตุ้น เช่น ขณะฟงัครสูอนอยู่ มคีนเดนิเขา้มาใน
หอ้งเรยีน 
            5.5.2.2 ความเขม้หรอืความแน่นของสิ�งกระตุ้น เช่น สฉูีดฉาด เสยีงดงั เสยีงหนัก
นาน ผูห้ญงิใส่นําหอมกลิ�นฉุนมาก 
            5.5.2.3 การเกดิขึนซําๆ ถี�ๆ  ของสิ�งกระตุน้ เช่น รถบบีแตรถี�ๆ  โฆษณาซําๆ 
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            5.5.2.4 สิ�งกระตุ้นที�ต่างกนัอย่างตรงขา้ม (Compared stimuli) ทั งสองอย่างเขา้คู่
กนัมาเรา้ เช่น ภรรยาสูงใหญ่เหมอืนนางยกัษ์เดนิไปกบัสามเีตียแคระ ชายรปูร่างหน้าตาอปัลกัษณ์
เดนิเคยีงคู่ไปกบัภรรยาสวยเหมอืนนางฟ้า คนหวัลา้นเดนิกบัฮปิปีผมยาว 
            5.5.2.5 สิ�งกระตุน้ที�เด่นชดั ภาพชดัแจม่แจว๋ เสยีงแจม่ใส น่าสนใจกว่าพรา่มวั 
            5.5.2.6 สิ�งกระตุน้ที�แปลกประหลาด เช่น คน 2 หวั คนเผอืก หวัลา้นชนกนั 
            5.5.2.7 สิ�งกระตุน้ที�น่าสนใจ ขา่วยาอายุวฒันะ การรบัของแจกรฐับาล การลดภาษ ี 
       5.5.3 การเอาอย่าง สิ�งใดที�คนในหมู่คณะนิยมหรอืสนใจ กจ็ะพลอยสนใจไปด้วย เพื�อ
การอยูร่ว่มหมูร่ว่มคณะ เช่น ในหมู่บา้นนิยมและสนใจเรื�องการศกึษา ไม่ว่ายากดมีจีนอย่างไรกต็้อง
ส่งลกูใหเ้รยีน  
       5.5.4 ความรู ้ความรูค้วามสามารถที�จะกระทําสิ�งใดไดย้่อมจะเป็นเหตุใหเ้กดิความสนใจ
ในสิ�งนั นได ้เช่น คนที�พดูภาษาองักฤษไดย้อ่มสนใจภาษาองักฤษ 
       5.5.5 ความสนใจเกดิจากการไดร้บัผลสําเรจ็ ถ้าทํางานประสบผลสําเรจ็ ไดร้บัคําชมเชย 
จะเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดมีความสนใจที�จะทําการงานนั นให้ดียิ�งขึน เพราะมีกําลังใจที�จะ
ปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลดยีิ�งขึนอกี 
       5.5.6 ความสนใจเกิดจากความต้องการ บุคคลมคีวามต้องการทั งทางร่างกาย จติใจ 
และสงัคม ความต้องการทําให้คนเราพยายามหาทางบําบดัความต้องการ สนใจที�จะเสาะแสวงหา
ลู่ทางสู่ความสาํเรจ็ 
       5.5.7 เกิดขึนเองโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ได้เตรียมล่วงหน้า อาจเป็นเพราะ
สญัชาตญาณกไ็ด ้เช่น ไปเหน็สภาพอนัลาํบากของชาวนาเขา้กส็นใจอยากหาทางช่วยเหลอื เป็นตน้ 
       5.5.8 เกิดจากสิ�งแวดล้อม เช่น เป็นชาวประมงนําตืน แล่นใบไปหาปลาปูอยู่ประจํา 
ว่ายนํ า ดํานํ าเก่ง จึงสนใจกีฬาแข่งเรือใบ สิ�งแวดล้อม ความเคยชิน ความชํานาญ นับว่ามี
ความสาํคญัต่อความสนใจมาก 
       5.5.9 เกดิจากการตดิต่อ เอาอย่างผูอ้ื�น เช่น พ่อ แม่ เพื�อน อาจารย ์สนใจสิ�งใดกช็อบ
หรอืสนใจสิ�งนั นตามไปดว้ย 
       5.5.10 เกดิจากการอ่าน การอ่านหนังสอืช่วยกระตุ้นใหเ้กดิความสนใจได ้รฐับาลขจดั
หนังสอืลทัธคิอมมวินิสต์ ผูท้ี�อ่านลทัธคิารล์มารก์มโีอกาสไดอ่้านกบ็งัเกดิความสนใจเลื�อมใสศรทัธา
ขึนมา ถา้อ่านนิยายรกั ผจญภยั อาจเกดิความสนใจในความรกั การผจญภยัได ้
       5.5.11 เกดิจากความเจตนา ว่าจะตอ้งสรา้งความสนใจใหเ้กดิมขีึนในสิ�งนั นสิ�งนี นักธุรกจิ
คนหนึ�งด่าลกูเมยีว่าไมส่นใจธุรกจิของตน แลว้ถา้ตวัเขาตายไปกจ็ะไมส่ามารถดาํเนินการต่อได ้
       5.5.12 เกดิจากการฝึกอบรม โน้มนําใหเ้กดิความสนใจ 
       5.5.13 เกดิจากการยกย่องชมเชย จากสงัคม จากผูท้ ี�เราเคารพ นับถอื ย่อมมอีทิธพิล
ส่งเสรมิใหค้วามสนใจเขม้แขง็ขึนและดาํเนินต่อไป 
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       5.5.14 ความช่วยเหลอืของบุคคลซึ�งเคยสนใจมาแล้ว จะช่วยกระตุ้นให้เกดิการสนใจ
ตาม 
       นอกจากนี สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2530: 92) ยงัไดก้ล่าวเพิ�มเตมิเกี�ยวกบับ่อเกดิของ
ความสนใจไวว้่า การที�บุคคลจะเกดิความสนใจในสิ�งใดๆ กต็ามนั น มเีหตุผลมาจากความรู ้และลทัธิ
เอาอยา่ง นอกจากนีแลว้ยงัมสีาเหตุที�พอสรปุได ้ดงันี 
       5.5.15 ผลประโยชน์ การที�บุคคลจะสนใจสิ�งใดนั น อาจมสีาเหตุมาจากผลประโยชน์ 
กไ็ด ้เช่น การที�ประชาชนสนใจไปใชส้ทิธเิลอืกตั ง กเ็พราะตอ้งการรกัษาผลประโยชน์ของเขา เป็นตน้ 
       5.5.16 ความอยากรู้อยากเห็น การที�บุคคลจะสนใจสิ�งใดนั น อาจมีสาเหตุมาจาก 
ความอยากรูอ้ยากเหน็ก็ได้ เช่น เมื�อเกดิอุบตัเิหตุขึน ที�ใดก็ตาม มกัจะม ี“ไทยมุง” เกดิขึนโดยเรว็ 
ทั งนีเพราะบรรดาไทยมงุดงักล่าวอยากรูอ้ยากเหน็นั �นเอง 
       5.5.17 สาเหตุส่วนตวั การที�บุคคลจะสนใจอะไรนั น อาจมสีาเหตุมาจากเรื�องส่วนตวั 
กไ็ด ้เช่น ก่อนที�นักศกึษาจะเลอืกวชิาเรยีนเพื�อลงทะเบยีน จะพจิารณาวชิานั นอาจารยท่์านใดเป็น
ผูส้อน ถา้มใิช่อาจารยท่์านนั น นกัศกึษาอาจจะไมส่นใจวชิาดงักล่าวกเ็ป็นได ้
       จากการศกึษาบ่อเกดิของความสนใจ สามารถสรุปไดว้่า บ่อเกดิหรอืสาเหตุของความสนใจ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ สาเหตุที�เกิดขึนจากตนเอง ได้แก่ การอ่าน ความรู ้ 
ความต้องการ เจตนา ความอยากรูอ้ยากเห็น การได้รบัผลประโยชน์ และสาเหตุที�เกดิจากสิ�งแวดล้อม 
ได้แก่ การติดต่อสมัพนัธ์กบัผู้อื�น การเอาอย่างกัน การฝึกอบรม การยกย่องชมเชย สิ�งกระตุ้น และ
สภาพแวดล้อมรอบตัว ดังนั นในการวิจยัครั งนีผู้ว ิจยัจึงจะใช้โจ๊กปริศนาเป็นสิ�งกระตุ้นให้เด็กเกิด 
ความสนใจในการเรยีน 
 
             5.6  องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อความสนใจ 
       กฤษณา ศกัดิ ]ศร ี(2530: 217) กล่าวไวว้่า องคป์ระกอบที�มอีทิธพิลต่อความสนใจ มดีงันี 
       5.6.1 สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ
        5.6.2 การอบรมสั �งสอนของครแูละการเลียงดขูองพ่อแม ่
        5.6.3 เป้าประสงคห์รอืเจตนาของเดก็เองและสญัชาตญาณ 
        ดงันั น สามารถสรปุไดว้่าสภาพแวดลอ้ม การอบรมสั �งสอน และเจตนาหรอืสญัชาตญาณ
ของเดก็ เป็นองคป์ระกอบหลกัที�ส่งผลต่อความสนใจของเดก็แต่ละคน ใหม้คีวามสนใจที�แตกต่างกนั
ออกไป  
 
              5.7  ตวัแปรที�เกี�ยวข้องกบัการเกิดความสนใจ 
         กฤษณา ศกัดิ ]ศร ี(2530: 217) กล่าวว่า เดก็แต่ละคนย่อมจะมคีวามสนใจแตกต่างกนั
ตามตวัแปรต่างๆ ดงันี 
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       5.7.1  เพศ เดก็ผูห้ญงิสนใจตุ๊กตา เดก็ผูช้ายสนใจฟุตบอลมากกว่า 
       5.7.2  สิ�งแวดล้อม บ้านอยู่ร ิมถนนสนใจรถมากกว่าเรือ บ้านอยู่ร ิมแม่นํ าสนใจเรือ
มากกว่ารถ 
       5.7.3 วยั เด็กอายุต่างกนัย่อมจะมคีวามสนใจแตกต่างกนั ครูควรตระหนักให้มาก จะ
เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนไมน้่อย 
       โดยความสนใจของเดก็วยัเขา้โรงเรยีนถงึเตรยีมสู่วยัรุ่น (อายุ 6-12 ปี) สนใจในสิ�งที�เป็น
รปูธรรม คอื สนใจเรื�องการแต่งกาย รปูร่างลกัษณะของร่างกาย เช่น ขนาดของร่างกาย ผม ใบหน้า 
สนใจสนัทนาการ การเลียงสตัว์ สนใจเรื�องประเภทผจญภยั ตื�นเต้น ลกึลบั นิทาน นิยาย การ์ตูน 
ภาพระบายส ีขดีเขยีนฝาผนงั และกฬีาที�ตอ้งใชก้ลา้มเนือ 
       จากการศกึษาตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกดิความสนใจ สามารถสรุปได้ว่า ความสนใจ
ของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัไปตามเพศ วยั และสิ�งแวดลอ้ม  
 
             5.8 สาเหตทีุ�ทาํให้เดก็ขาดความสนใจในการเรียน 
       กฤษณา ศกัดิ ]ศร ี(2530: 218) กล่าวไวว้่า สาเหตุที�ทําใหเ้ดก็ขาดความสนใจในการเรยีน 
มดีงันี 
                 5.8.1 บรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มไมด่ ีเช่น หอ้งเรยีนสกปรก อบั ทบึ รอ้นอบอ้าว 
       5.8.2  ความบกพรอ่งทางรา่งกาย เช่น หตูงึ ตาไมด่ ีอ่อนเพลยี เป็นตน้ 
       5.8.3  สุขภาพจติไมด่ ีเช่น ขาดความรกั ความอบอุ่น กําลงัทุกข ์เศรา้ 
       5.8.4  ลกัษณะของบทเรยีนไมเ่หมาะสม ยากหรอืงา่ยเกนิไป เนือเรื�องไมน่่าสนใจ 
       5.8.5  วธิสีอนไมด่ ีไมค่าํนึงถงึธรรมชาตขิองเดก็ 
       จากการศกึษาสาเหตุที�ทาํใหเ้ดก็ขาดความสนใจในการเรยีน สามารถสรุปไดว้่า เกดิจาก
ปจัจยัหลกั 2 ปจัจยั คือ ปจัจยัจากตัวเด็กเองและปจัจยัจากสภาพแวดล้อม โดยปจัจยัที�เกิดจาก 
ตวัเดก็นั น ไดแ้ก่ ความบกพรอ่งทางร่างกาย และสุขภาพจติไม่ด ีส่วนปจัจยัที�เกดิจากสภาพแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ บรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มไม่ด ีลกัษณะของบทเรยีนไม่เหมาะสม และวธิสีอนที�ไม่ด ีดงันั นใน
การวจิยัครั งนีผูว้จิยัจงึจะสรา้งบรรยากาศในการเรยีนที�สนุกสนาน และใชว้ธิกีารสอนที�เหมาะสมเพื�อ
สรา้งความสนใจในการเรยีนของเดก็ใหเ้กดิขึน 
 
            5.9 วิธีการสร้างความสนใจในการเรียน 
         วารนิทร ์สายโอบเอือ (2524: 120-121); กมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2528: 234);  กฤษณา ศกัดิ ]ศร ี
(2530: 219-220);  สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2530: 93);  และ พาสนา จุลรตัน์ (2548: 183) กล่าวถงึวธิกีาร
สร้างความสนใจในการเรยีนไว้ว่า การสร้างความสนใจโดยเฉพาะเรื�องการเรยีนรู้นั น ควรมวีธิกีาร
ดงัต่อไปนี 
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       5.9.1 ศกึษาความต้องการของนักเรยีนส่วนใหญ่ เพื�อจะไดจ้ดับทเรยีน สภาพหอ้งเรยีน
และสื�อการเรยีนต่างๆ ใหต้รงกบัความต้องการของนักเรยีน รวมทั งต้องสอดคลอ้งและมคีวามหมาย
ต่อชวีติประจาํวนัของนกัเรยีน ซึ�งจะช่วยใหน้กัเรยีนสนใจบทเรยีนไดม้ากที�สุด  
       5.9.2 สํารวจภูมหิลงัของนักเรยีน โดยเฉพาะพืนฐานความถนัดและความสามารถของ
นักเรยีน เพื�อจดัสภาพการเรยีนการสอนให้ตรงกบัความถนัดนั นๆ และก่อนลงมอืสอนควรจดัให้ม ี
การนําเข้าสู่บทเรยีนโดยใช้อุปกรณ์ หรอืสื�อการสอนอย่างอื�น และต้องปูพืนฐานเรื�องที�จะสอนใหม ่
โยงใหส้มัพนัธก์บัความรูเ้ดมิของเดก็ดว้ย 
       5.9.3 จดัสภาพห้องเรยีนให้น่าสนใจ อยู่ในสภาพที�สะดวก สบาย และมบีรรยากาศที�ด ี
มกีารตั งคําถามยั �วยุ และทา้ทายความสามารถของนักเรยีน พยายามกระตุ้นให้นักเรยีนมสี่วนร่วมใน
การเรียนการสอนมากที�สุด เช่น การแสดงความคิดเห็น การแก้ปญัหาเฉพาะหน้า ตลอดจน 
การพยายามสรา้งให้เกดิสิ�งตื�นตาตื�นใจ สิ�งแปลกๆ ใหม่ๆ และนําสิ�งที�ทนัสมยัในเวลานั นมากล่าวถงึ
ดว้ย 
       5.9.4 ให้การเสรมิแรง โดยพยายามให้นักเรยีนได้ประสบผลสําเรจ็ในการเรยีน หรอื 
การทํางานนั นๆ บ้าง โดยเลือกให้ตรงกับความถนัดและความสามารถของนักเรยีน ซึ�งจะทําให้
นกัเรยีนสนใจสิ�งที�ไดม้อบหมายใหท้าํ และมกีําลงัใจในการทาํงานระดบัสงูต่อไป 
       5.9.5 ชีทางหรอืรายงานผลความก้าวหน้าของนักเรยีนใหท้ราบเป็นระยะๆ เพื�อใหท้ราบ
ว่ากําลงัอยู่ในขั นใด และอกีไม่นานจะถงึจุดหมายปลายทางที�ต้องการแล้ว ซึ�งจะทําให้นักเรยีนตั งใจ
ทาํเพื�อผลสาํเรจ็ของตนเอง 
       5.9.6 ฝึกให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง จากการศึกษานอกสถานที� การสงัเกตหรอื 
การสมัภาษณ์ การสอบถามจากแหล่งวชิาการต่างๆ ตลอดจนการทดลองค้นคว้าหาคําตอบด้วย
ตนเองโดยวิธีการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน รวมทั งฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นําและผู้ตามได ้
ในหอ้งเรยีน หรอืนอกหอ้งเรยีน  
       5.9.7 ครูต้องพยายามสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบันักเรยีน เพื�อให้นักเรยีนสนใจครู และ
สนใจวชิาที�ครสูอนดว้ย 
       5.9.8 พยายามจดัหา หรือจดัทําสื�อการเรียนการสอนประกอบบทเรียนที�เหมาะสม 
โดยเฉพาะสื�อประเภทสไลดป์ระกอบเสยีง และภาพยนตรป์ระกอบเสยีงในการกระตุ้นใหน้ักเรยีนสนใจ
วชิาที�เกี�ยวขอ้ง 
       5.9.9 จดักจิกรรมใหม้กีารแขง่ขนัสลบักบักจิกรรมการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างเพื�อน
นกัเรยีนดว้ยกนั รวมทั งควรจดักจิกรรมที�เป็นปญัหา เพื�อฝึกใหน้ักเรยีนคดิเป็น ทําเป็นและแก้ปญัหา
เป็น  
       5.9.10 ครคูวรชีใหเ้ดก็เหน็ความน่าสนใจของเรื�องที�เรยีน และมุ่งสรา้งเจตคตทิี�ดต่ีอวชิา
นั นควบคู่กบัการสอน เพราะเจตคตทิี�ดต่ีอวชิายอ่มเป็นรากฐานที�จะทาํใหเ้ดก็สนใจในวชิามากขึน 
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       5.9.11 ครคูวรดําเนินการสอนใหค้ลอ้ยตามสญัชาตญาณอยากรูอ้ยากเหน็ของเดก็ สอน
ให้สนุก เน้นสอนบทเรยีนให้หนักไปในทางรูปธรรมมากกว่านามธรรม และทําบทเรยีนให้เป็นที�
กระจา่งแจง้ไมค่ลุมเครอื  
       จากการศกึษาวธิกีารสรา้งความสนใจในการเรยีน สามารถสรุปไดว้่า ครเูป็นผูม้บีทบาท
สําคญัอย่างยิ�งในการสรา้งความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนใหเ้กดิขึนได้ ด้วยการจดัห้องเรยีนให้
น่าสนใจ จัดการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ตรงกับความต้องการและ 
พืนฐานความรู้ เดิมของนักเรียน รวมทั งการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เ ป็นไปด้วย 
ความสนุกสนาน เขา้ใจไดง้า่ย มสี่วนรว่ม มโีอกาสในการคดิและลงมอืทดลองทําดว้ยตนเอง ตลอดจน
มีสื�ออุปกรณ์ที�เหมาะสม ทันสมัยและแปลกใหม่อยู่ เสมอ นอกจากนีครูย ังต้องทําหน้าที�ใน 
การเสรมิแรง รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ และสรา้งเจตคตทิี�ดต่ีอวชิาให้กบันักเรยีนดว้ย ดงันั น 
ในการวจิยัครั งนีผู้วจิยัจงึเลอืกที�จะสร้างความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนให้เกิดขึนด้วยการจดั
บรรยากาศในการเรยีนให้สนุกสนาน โดยการใช้สื�อที�ทําให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย มสี่วนร่วมและ 
มโีอกาสไดค้ดิอย่างเตม็ที� จากนั นจงึวดัความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนโดยใชแ้บบวดัความสนใจ 
ในการเรยีน 
                เมื�อผูว้จิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�องความสนใจในการเรยีนแลว้ สามารถนําความรูท้ี�
ไดไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในขั นตอนของการวางแผนการสอน การเตรยีมการสอน จดัทํา
แผนการสอน และจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกบัเพศ วยั และสิ�งแวดล้อมของ
นักเรยีน โดยเน้นการจดัการเรยีนการสอนที�ยดึความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสําคญั และใช้
เทคนิคการสอนที�ช่วยดงึดูดความสนใจใหน้ักเรยีนประสบความสําเรจ็ในการเรยีน รวมถงึการนําไป
เป็นแง่คดิและแนวทางในการปฏบิตั ิเพื�อป้องกนัหรอืแก้ไขปญัหาที�อาจจะเกิดขึนได้ นอกจากนียงั
นําไปใช้ในการกําหนดตัวแปร และการนิยามศัพท์เฉพาะได้อีกด้วย เมื�อผู้วิจยัได้ทําการศึกษา
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัแลว้ ยงัไดศ้กึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเพิ�มเตมิเพื�อใชป้ระกอบการวจิยั
ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี 
 
6.  งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 6.1 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัโจก๊ปริศนา 
  โจ๊กปรศินา มชีื�อเรยีกที�หลากหลายและแตกต่างกนัออกไปตามบรบิทของพืนที� เช่น 
ปรศินา ปรศินาคําทาย ปรศินากวผีะหม ีและผะหม ีดงันั นผู้วจิยัจงึได้ศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบั
โจก๊ปรศินาผ่านชื�อเรยีกที�แตกต่างกนัออกไป ดงันี  
  ฉววีรรณ จนิดาพล (2525: 67-73) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความเขา้ใจความหมายของคํานาม 
และความคงทนในการจํา โดยการใช้รูปภาพ การเล่านิทาน และปริศนาคําทายของนักเรียน 
ชั นประถมศกึษาปีที� 1 โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที� 1 สอนโดยใชร้ปูภาพ กลุ่มที� 2 สอนโดย
ใช้การเล่านิทาน และกลุ่มที� 3 สอนโดยใชป้รศินาคําทาย ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีน 
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ความเข้าใจความหมายของคํานามและความคงทนในการจําของนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 และผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนความเขา้ใจความหมายของคํานามก่อนทํา
การทดลองและหลงัทําการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ทั งนีเพราะสื�อทั ง
สามชนิด เป็นสื�อที�มปีระโยชน์และมลีกัษณะเด่นเฉพาะตวั โดยรูปภาพ ช่วยในการทําให้เห็นเป็น
รปูธรรมที�เขา้ใจไดง้า่ย นิทานช่วยในการสรา้งอารมณ์ร่วมและส่งเสรมิความเขา้ใจ ส่วนปรศินาคําทาย
ช่วยในการพฒันาทกัษะทางภาษาไทย ช่วยกระตุ้น จูงใจ และพฒันาความคดิของนักเรยีนได้เป็น
อยา่งด ี
  นงลกัษณ์ คํายิ�ง (2541: 78-86) ไดศ้กึษาความเขา้ใจในการอ่าน และความสามารถใน
การเขยีนของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 2 ที�ไดร้บัการสอนคําใหม่โดยการใชนิ้ทาน ปรศินาคําทาย 
และการสอนตามคู่มอืคร ูโดยใชก้ลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที� 1 สอนโดยการใชนิ้ทาน กลุ่มที� 2 สอน
โดยการใชป้รศินาคาํทาย และใชก้ลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ซึ�งสอนโดยการใชก้จิกรรมตามคู่มอืคร ูผลการวจิยั
เป็นดงันี 
   1.  การศกึษาความเขา้ใจในการอ่านของนักเรยีนที�ไดร้บัการสอนคําใหม่โดยการใช้
กจิกรรมการเล่านิทาน ปรศินาคําทาย และกจิกรรมการสอนตามคู่มอืคร ูพบว่า นักเรยีนที�ไดร้บัการสอน 
คาํใหมโ่ดยการใชก้จิกรรมการเล่านิทาน ปรศินาคําทาย และกจิกรรมการสอนตามคู่มอืครมูคีวามเขา้ใจ
ในการอ่านแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 และจากการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ย 
รายคู่โดยวธิขีองเชฟเฟ (Seheffe’s Test) พบว่า  

  1.1 นกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนคําใหม่โดยใชป้รศินาคําทายมคีะแนนเฉลี�ยสูงกว่า
นักเรยีนที�ได้รบัการสอนคําใหม่โดยใช้กจิกรรมตามคู่มอืครู เพราะปรศินาคําทายเป็นสื�อที�เอือต่อ 
การเรยีนการสอน เป็นกจิกรรมที�ช่วยใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องคําศพัท ์ถ้อยคํา สํานวน ทําให ้
การเรยีนเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน นอกจากนียงัช่วยในการพฒันาความคดิและสตปิญัญาอกีดว้ย 

  1.2 นักเรยีนที�ไดร้บัการสอนคําใหม่โดยใช้กจิกรรมการเล่านิทานกบักจิกรรม
ปรศินาคําทายมคีะแนนเฉลี�ยแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิต ิเพราะขั นตอนของการเรยีน 
การสอน และการใชส้ื�อการสอนเหมอืนกนั 

  1.3 นักเรยีนที�ไดร้บัการสอนคําใหม่โดยใช้กจิกรรมการเล่านิทานกบักจิกรรม 
การสอนตามคู่มือครูมคีะแนนเฉลี�ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะขั นตอนของ 
การเรยีนการสอนเป็นขั นตอนเดยีวกนั และนกัเรยีนมปีระสบการณ์เหมอืนกนั 

 2. การศึกษาความสามารถในการเขยีนของนักเรยีนที�ได้รบัการสอนคําใหม่โดย 
การใชก้จิกรรมการเล่านิทาน ปรศินาคําทาย และกจิกรรมการสอนตามคู่มอืคร ู พบว่า นักเรยีนที�ไดร้บั 
การสอนคําใหม่โดยการใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ปรศินาคําทาย และกิจกรรมการสอนตามคู่มอืคร ู
มคีวามสามารถในการเขยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 และจากการเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี�ยรายคู่โดยวธิขีองเชฟเฟ (Seheffe’s Test) พบว่า  
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  2.1 นกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนคําใหม่โดยกจิกรรมการเล่านิทานมคีะแนนเฉลี�ยสูง
กว่านักเรยีนที�ได้รบัการสอนคําใหม่โดยใช้กจิกรรมตามคู่มอืครูอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
เพราะนิทานเป็นสื�อที�ช่วยเสรมิพฒันาการทางภาษา ความคดิ สรา้งจนิตนาการ พรอ้มทั งใหค้วามรูแ้ละ
ความสนุกสนานกบันกัเรยีน 

  2.2 นักเรยีนที�ไดร้บัการสอนคําใหม่โดยใช้กจิกรรมการเล่านิทานกบักจิกรรม
ปรศินาคําทายมคีะแนนเฉลี�ยแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิต ิเพราะขั นตอนของการเรยีน 
การสอนเป็นขั นตอนเดยีวกนั  

  2.3 นักเรยีนที�ไดร้บัการสอนคําใหม่โดยใชก้จิกรรมปรศินาคําทายกบักจิกรรม 
การสอนตามคู่มือครูมคีะแนนเฉลี�ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะขั นตอนของ 
การเรยีนการสอนเป็นขั นตอนเดยีวกนั  
  นราวด ีพนัธุน์รา (2542: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรื�องปรศินากวผีะหม:ี กรณีศกึษาอําเภอ 
บางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อรวบรวมขอ้มลูของผะหม ีศกึษาลกัษณะและเนือหา
ของผะหม ีศกึษาประโยชน์และคุณค่าจากผะหม ีผ่านกระบวนการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ ผลการวจิยั
พบว่า ผะหมไีด้รบัอทิธพิลมาจากจนี แต่ได้มกีารดดัแปลงให้เขา้กบัภาษาไทย มกัจะเล่นกนัทั งในช่วง
เทศกาลหรอืในยามว่าง เนือหาที�นํามาเล่นล้วนแล้วแต่ใหค้วามรูม้ากมาย สะท้อนให้เหน็ว่านอกจากให้
ความสนุกสนานและความบนัเทงิแลว้ ยงัช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้ล่นมคีวามรอบรูแ้ละเป็นนกัคดิอกีดว้ย 
  รุ่งนภา วุฒ ิ(2543: 74-79) ไดศ้กึษาผลของการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้
โดยใช้ปรศินาคําทายแบบโปรแกรมเส้นตรงและการใช้ปรศินาคําทายทั �วไปที�มต่ีอความสามารถทาง
ภาษาของเดก็ปฐมวยั มจีุดมุ่งหมายเพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถทางภาษาของเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการ
จดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้โดยใช้ปรศินาคําทายที�แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า เด็ก
ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชป้รศินาคําทายแบบโปรแกรมเสน้ตรง
กบัการใช้ปรศินาคําทายทั �วไปมคีวามสามารถทางภาษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
.01 โดยค่าเฉลี�ยของเดก็ปฐมวยัที�ไดร้บัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชป้รศินาคําทาย
แบบโปรแกรมเส้นตรงสูงกว่าเด็กปฐมวยัที�ได้รบัการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้โดยใช้
ปรศินาคาํทายทั �วไป ทั งนีเพราะปรศินาคําทายช่วยในการส่งเสรมิและจงูใจใหเ้กดิการคดิ ช่วยสรา้งเสรมิ
จนิตนาการในการใช้ภาษาไทยและทกัษะทางภาษา เพราะลกัษณะเด่นของปรศินาคําทาย เป็นการเล่น
ทายคําที�ใช้ถ้อยคําที�ส ั นกระทดัรดั มสีํานวน จงัหวะ มคีําที�เป็นคําคล้องจองง่ายๆ ทําให้ง่ายและฟงั
ไพเราะหู และคําคล้องจองนั นจะอธิบายถึงความรู้ ความเข้าใจที�แฝงอยู่ในตัวปริศนาคําทายและมี
ความสัมพันธ์กับสิ�งที�แสดงออกมาในรูปประโยคทําให้ผู้ทายสามารถเดาคําตอบได้ ซึ�งถือว่าเป็น 
การพฒันาความคดินั �นเอง ดงันั นเมื�อนําปรศินาคําทายแบบโปรแกรมเส้นตรงมาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน จะทําให้ประสทิธิภาพในการสอนดียิ�งขึน เพราะมกีารจดัลําดบัขั นตอนการสอนตามลําดบั 
ความยากง่าย เน้นใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วม เรา้ใจใหเ้ดก็สนใจเรยีน อนัจะส่งผลต่อความสามารถทางภาษา
ของเดก็โดยตรง 
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  วภิาดา เปลี�ยนไทย (2547: 149-150) ไดศ้กึษาปรศินาคําทายในอนิเทอรเ์น็ต: การวเิคราะห์
หน้าที�เชงินิยม มวีตัถุประสงค์เพื�อจําแนกหมวดหมู่ปรศินาคําทายและวเิคราะห์ปรศินาคําทายตามแนว
หน้าที�นิยม โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ต ผลการวจิยัพบว่า ปรศินาคาํทายจาํแนกได ้5 หมวดคอื 
ปรศินาเล่นภาษา ปรศินาสองแง่สามง่าม ปรศินาเกี�ยวกบัเหตุการณ์ปจัจุบนัหรอืรายการโทรทศัน์ ปรศินา
แทห้รอืปรศินาชวนหวั ส่วนหน้าที�ของปรศินาคาํทายมอียูด่ว้ยกนั 9 ประการ คอื  

1. เป็นเครื�องมอืในการฝึกให้ผู้เล่นเป็นคนฉลาด ช่างสงัเกต และมไีหวพรบิใน 
การแกป้ญัหา 

2. เป็นเครื�องมอืแสดงความรอบรู ้ช่างคดิ ช่างสงัเกต และความเฉลยีวฉลาดของ
ผูท้ายใหเ้ป็นที�ยอมรบัของคนในสงัคม 

3. เป็นเครื�องมอืใหค้วามรูใ้นดา้นต่างๆ เช่น วฒันธรรม สิ�งแวดลอ้ม และภาษา 
4. ทําหน้าที�ให้ความบันเทิง สร้างความสนุกสนาน เพื�อผ่อนคลายความตึง

เครยีด 
5. ทาํหน้าที�เสมอืนแบบฝึกหดัสาํหรบัฝึกทกัษะในดา้นความรูค้วามจาํ 
6. ทาํหน้าที�เป็นเครื�องมอืในการตรวจสอบสตปิญัญาของผูต้อบปรศินาคาํทาย 
7. ทาํหน้าที�สรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนกลุ่มชน 
8. ทาํหน้าที�เป็นเครื�องมอืแสดงออกทางสตปิญัญาของกลุ่มชน 
9. ทําหน้าที�เป็นเครื�องมอืยั �วยุผู้ทาย และผู้ตอบให้มช่ีองทางที�จะสรา้งไหวพรบิ

ของตน 
  อุมาพร บุญญาวโิรจน์ (2547: 7-9) ไดจ้ดัทําหนังสอืปรศินาคําทายเพื�อใชใ้นการสอน
ซ่อมเสรมิให้กับนักเรยีนที�ประสบปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทย นั �นคือ นักเรยีน
เรยีนรูช้้า คดิวเิคราะห์ไม่เป็น และให้ความหมายของคําไม่ได้ ผลการศกึษาพบว่า เมื�อนําปรศินา 
คําทายมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยมีครูคอยทําหน้าที�ในการชีแนะให้นักเรียนคิดหา
คําตอบ พบว่า การจดัการเรยีนการสอนด้วยปรศินาคําทาย ทําให้นักเรยีนได้รบัความสนุกสนาน 
เพลดิเพลนิ รูจ้กัคดิวเิคราะห์อย่างมเีหตุผล เมื�อนําไปสอนนักเรยีนในแต่ละช่วงชั นแล้วได้รบัผลด ี
เหมาะสําหรบันักเรยีนที�จะเรยีนรู ้เพราะนักเรยีนได้ฝึกคดิวเิคราะหเ์ชื�อมโยงหาเหตุผลจากคําทาย 
เพื�อใหไ้ดค้าํตอบที�ถูกตอ้งและชดัเจน 
  นงลกัษณ์ งามขํา (2552: 70-75) ได้ศกึษาความสามารถด้านการฟงัและการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที�ได้รบัการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ปริศนาคําทาย มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษา
เปรยีบเทยีบความสามารถด้านการฟงัและการพูดของเด็กปฐมวยัโดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลงั 
การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยใชป้รศินาคาํทาย ผลการวจิยัพบว่า 
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 1. เด็กปฐมวยัหลงัจากได้รบัการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์โดยใช้ปรศินา 
คาํทาย มคีวามสามารถดา้นการฟงัและการพูดโดยรวมสูงขึน เพราะปรศินาคําทายเป็นกจิกรรมที�เปิด
โอกาสให้แลกเปลี�ยนทางภาษาและแสดงออกอย่างอิสระในสภาพการณ์ที�เป็นจรงิ และการได้ฟงั
คาํถามที�มคีาํคลอ้งจองสมัผสักนั ทาํใหส้ามารถจดจาํและเขา้ใจความหมายของคาํไดง้า่ยขึน 

 2. เด็กปฐมวยัหลงัจากได้รบัการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์โดยใช้ปรศินา 
คําทาย มคีวามสามารถด้านการฟงัและการพูดรายดา้นสูงขึนทุกด้าน ทั งนีเพราะปรศินาคําทายเป็น
กจิกรรมที�เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ ไดม้สี่วนรว่มและมปีฏสิมัพนัธท์ี�ดรีะหว่างครแูละเพื�อน 
มกีารตดิต่อสื�อสารระหว่างกนั รวมทั งฝึกกระบวนการคดิใหรู้จ้กัคดิเพื�อคาดเดาคาํตอบ 
 สมคดิ ทบัทมิ (2554: ออนไลน์) ได้รายงานผลการวจิยัเรื�องการใช้หนังสอืส่งเสรมิ
ทกัษะการอ่านและการคดิวเิคราะห์โดยใช้ปรศินาคํากลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ชั นประถมศกึษาปีที� 4 ซึ�งมวีตัถุประสงคด์งันี 

1. เพื�อพฒันาและหาประสิทธภิาพหนังสอืส่งเสรมิทกัษะการอ่านและการคิด 
วเิคราะหโ์ดยใชป้รศินาคาํกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยชั นประถมศกึษาปีที� 4 

2. เพื�อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนก่อนและหลงัการเรยีนด้วยหนังสอื
ส่งเสรมิทกัษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้ปรศินาคํากลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทยชั นประถมศกึษาปีที� 4 

3. เพื�อศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนที�มต่ีอหนงัสอืส่งเสรมิทกัษะการอ่าน และ
การคดิวเิคราะหโ์ดยใชป้รศินาคาํกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยชั นประถมศกึษาปีที� 4 
                   ผลการศกึษาพบว่า 

1. หนังสอืส่งเสรมิทกัษะการอ่าน คดิวเิคราะหช์ั นประถมศกึษาปีที� 4 ที�พฒันา 
ขึนมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.81/83.75 ซึ�งสงูกว่าเกณฑท์ี�กําหนดไว ้

2. ผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนหลงัการเรยีนดว้ยหนังสอืส่งเสรมิทกัษะการอ่านและ
การคดิวเิคราะหโ์ดยใชป้รศินาคํากลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยชั นประถมศกึษาปีที� 4 
สงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .005 

3. นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อหนังสอืส่งเสรมิทกัษะการอ่านและการคดิวเิคราะห ์
โดยใชป้รศินาคาํกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยชั นประถมศกึษาปีที� 4 อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี�ย 4.47) 
 จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัโจ๊กปรศินา พบว่า โจ๊กปรศินาหรอืปรศินาคําทายมี
คุณค่าและเอือประโยชน์อย่างยิ�งต่อการจดัการเรียนการสอน เพราะโจ๊กปริศนาสามารถพฒันา
ความสามารถในการคดิได้เป็นอย่างด ีโดยผ่านกระบวนการเรยีนที�สนุกสนาน ดงันั นผู้วจิยัจงึสนใจ
และเลอืกโจ๊กปรศินามาเป็นเครื�องมอืในการพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนใน
การวจิยัครั งนี 
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 6.2 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
 แฟรงคลนิและรชิารด์ส ์(จงรกัษ์ ตั งละมยั. 2545: 24-25; อ้างองิจาก Frankin & Richard.  
1977: 66-70) ได้ศกึษาผลการสอบความสามารถทางการคดิแบบอเนกนัยโดยตรงกบัเดก็ระดบัประถม 
ศกึษา อายุ 9-10 ปี จาํนวน 119 คน โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มควบคุม ซึ�งสอนโดยยดึเนือหา 
วชิาเป็นศูนย์กลาง และกลุ่มทดลองซึ�งสอนโดยยดึนักเรยีนเป็นศูนย์กลาง ทั งสองกลุ่มได้รบัการสอน
สปัดาห์ละครั ง ครั งละมากกว่าหนึ�งชั �วโมง เป็นเวลา 10 สปัดาห์ กลุ่มทดลองไดร้บัการฝึกการคดิแบบ
อเนกนัย ส่วนกลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนเกี�ยวกบัศลิปะ โดยใช้บทเรยีนเดยีวกบักลุ่มทดลอง แต่ไม่เน้น
การคดิแบบอเนกนัย ผลปรากฎว่ากลุ่มที�ได้รบัการฝึกความสามารถทางการคดิแบบอเนกนัยโดยตรง มี
ความสามารถทางการคดิแบบอเนกนยัสงูกว่ากลุ่มที�ไมไ่ดร้บัการฝึกแบบนีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 รอสแมน (ดลยา แตงสมบูรณ์. 2551: 43-44; อ้างองิจาก Rosman. 1966: 2126 –B) ไดศ้กึษา
การคดิแบบวเิคราะห์ของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 1 และ 2 พบว่า นักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 2  
คดิแบบวเิคราะหม์ากกว่าชั นประถมศกึษาปีที� 1 และยงัพบอกีว่าการคดิแบบวเิคราะหม์คีวามสมัพนัธใ์นทาง
ลบกบัแบบทดสอบวดัสตปิญัญาของเวชเลอร ์ (Wechsler Intelligence Scale for Children) ในฉบบัเตมิ
ภาพใหส้มบูรณ์ (Picture Completion) การจดัเรยีงรปู (Picture Arrangement) แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
แบบทดสอบที�เกี�ยวกบัด้านภาษา (Verbal test) นอกจากนีการคดิแบบวเิคราะห์ยงัมแีนวโน้มที�จะ
เพิ�มขึนตามอาย ุและมคีวามสมัพนัธก์บัความพรอ้ม การเรยีนรู ้และแรงจงูใจอกีดว้ย 
 เจมส ์(ภทัรมน ขนัธาฤทธิ ]. 2551: 25; อ้างองิจาก James. 1986) ไดท้ําการทดสอบทกัษะ
การคดิของนักเรยีน Pennsyivania ปี 1985 -1986 พบว่า นักเรยีนที�เขา้ร่วมโปรแกรมการประเมนิทกัษะ
การคดิวเิคราะหม์ทีกัษะทางดา้นการคดิวเิคราะหส์ูงขึน โดยทําการประเมนินักเรยีนในระดบัเกรด 5 8 
และ 11 ในปี 1985 และทาํการประเมนินกัเรยีนในระดบัเกรด 4 6 7 9 และ 11 ในปี 1986  
 อุไร มะวญิธร  (2543: 84-88) ไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห์
เชงิวจิารณญาณ และพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 4 ที�ไดร้บัการสอนดว้ย
การใหป้ระสบการณ์กบัคู่มอืคร ูผลการวจิยัเป็นดงันี 

1. นักเรยีนที�เรยีนโดยการสอนด้วยการใหป้ระสบการณ์กบันักเรยีนที�เรยีนด้วย
การสอนตามคู่มอืครูของกรมวชิาการ มผีลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .01 ทั งนีอาจเนื�องมาจากการสอนดว้ยการใหป้ระสบการณ์ มลีกัษณะเด่นของแผนการสอน 
คอื การสรา้งศรทัธาดว้ยการเรยีน การฝึกการแก้ปญัหาตามขั นตอน การจดัสถานการณ์ และการนํา
ความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิในชวีติประจําวนั รวมทั งสอดคล้องกบัหลกัจติวทิยาการเรยีนรูแ้ละพฒันาการ
ทางสตปิญัญา   

2. นักเรยีนที�เรยีนโดยการสอนด้วยการใหป้ระสบการณ์กบันักเรยีนที�เรยีนด้วย
การสอนตามคู่มอืครขูองกรมวชิาการมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหเ์ชงิวจิารณญาณแตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ทั งนีเนื�องมาจากการสอนดว้ยการให้ประสบการณ์ เป็นการ
สอนที�เน้นให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายที�วางไว้ ฝึกให้นักเรยีนได้ฝึกปฏบิตัิโดยตรง 
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จากการศกึษาค้นคว้า รวบรวมขอ้มูล จดักระทําขอ้มลู โดยการจาํลองประสบการณ์ชวีติมนุษยเ์ขา้
มาสู่ชั นเรยีน เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้ผชญิกบัปญัหาเหล่านั น เป็นการดงึดดูและเรา้ความสนใจของ
นักเรยีน จงูใจให้นักเรยีนอยากรูอ้ยากเหน็ กระตอืรอืรน้ที�จะเรยีน และเน้นให้นักเรยีนมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

3. นักเรยีนที�เรยีนโดยการสอนดว้ยการใหป้ระสบการณ์กบัการสอนตามคู่มอืครู
ของกรมวชิาการ มพีฤตกิรรมการทํางานกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ซึ�งมี
เหตุผลมาจากการสอนดว้ยการใหส้ถานการณ์ที�ผู้วจิยันํามาใช้ทดลองครั งนี เป็นรูปแบบการสอนที�
เน้นนักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง มกีารจดักลุ่มการเรยีนอย่างมรีะบบดว้ยการใหน้ักเรยีนมบีทบาทหน้าที�
เป็นของตนเองและของกลุ่ม มีการพึ�งพาอาศัยแลกเปลี�ยนความคิดเห็น อธิบาย ขยายความ 

ตลอดจนการสรุปเรื�องที�เรยีนให้กบัสมาชิกในกลุ่มได้อย่างเข้าใจไปพร้อมๆ กัน ซึ�งเป็นลกัษณะ
สาํคญัของการตดิต่อปฏสิมัพนัธโ์ดยตรง ซึ�งเอืออํานวยต่อการจดัประสบการณ์ที�จะพฒันาทกัษะทาง
วชิาการระดบัสูง ทกัษะการคดิวเิคราะห์ ทกัษะการแก้ปญัหา และทกัษะการทํางานกลุ่มต่างจาก 
การสอนแบบครสูอนทั งชั น ซึ�งกระบวนการปฏสิมัพนัธใ์นหอ้งเรยีนมกัจะมลีกัษณะเป็นทางเดยีว  
  จงรกัษ์ ตั งละมยั  (2545: 49-51) ไดศ้กึษาผลการฝึกความคดิอเนกนัยในเนือหาต่างกนัที�
มต่ีอความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 ผลการวจิยัเป็นดงันี  

1. นักเรยีนที�ได้รบัการฝึกความคดิอเนกนัยที�มเีนือหาเป็นรูปภาพกบัภาษา มี
ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  ส่วนนักเรยีนที�
ได้รบัการฝึกความคดิอเนกนัยที�มเีนือหาเป็นสญัลกัษณ์กบัรูปภาพ และเนือหาเป็นสญัลกัษณ์กบั
ภาษา มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิแสดงว่าการฝึก
ความคดิอเนกนยัในเนือหาต่างกนัมผีลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน  

2. นักเรยีนที�มรีะดบัผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนสูงกบันักเรยีนที�มรีะดบัผลสมัฤทธิ ]
ทางการเรยีนปานกลาง และนักเรยีนที�มรีะดบัผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนสูงกับนักเรยีนที�มรีะดับ
ผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนตํ�า และนักเรยีนที�มรีะดบัผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนปานกลางกบันักเรยีนที�มี
ระดบัผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนตํ�ามคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .01 ทุกคู่ แสดงว่านักเรยีนที�มรีะดบัผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนต่างกนั เมื�อผ่านการฝึก
ความคดิอเนกนยัในเนือหาที�ต่างกนัจะมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหต่์างกนั  

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการฝึกความคิดอเนกนัยในเนือหาต่างกันกับระดับ
ผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนมผีลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห์อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิทั งนี
เพราะความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนที�มรีะดบัผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนต่างกนัไม่
ขึนอยูก่บัการฝึกความคดิอเนกนัยที�มเีนือหาต่างกนั นักเรยีนที�มรีะดบัผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนสูงจะ
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหม์ากกว่านกัเรยีนที�มรีะดบัผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนตํ�ากว่า  
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  บุญเชดิ ชุมพล  (2547: 65-67) ไดศ้กึษาความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีน
ชั นมธัยมศกึษาช่วงชั นที� 3 โรงเรยีนอํานวยวทิย ์มจีดุมุง่หมายดงันี 

1. เพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชายและหญงิ
ในช่วงชั นที� 3 ของโรงเรยีนอํานวยวทิย ์ 

2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาปีที� 1 ถงึชั นมธัยมศกึษาปีที� 3 ในช่วงชั นที� 3 ของโรงเรยีนอํานวยวทิย ์

3. เพื�อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั นที�มผีลต่อความสามารถใน 
การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาช่วงชั นที� 3 ของโรงเรยีนอํานวยวทิย ์

ผลการวจิยัเป็นดงันี 
1. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั นมธัยมศึกษาชายและหญิง

ในช่วงชั นที� 3 แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิทั งนีอาจเป็นเพราะนักเรยีนชายและหญงิ
ในช่วงชั นที� 3 มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหต่์างกนัน้อยหรอือยู่ในระดบัเดยีวกนัที�ไม่สามารถ
จะบ่งชีได้ว่านักเรยีนในระดบัช่วงชั นนีนักเรยีนชายหรอืนักเรยีนหญิงมคีวามสามารถในการคิด
วเิคราะหท์ี�สงูกว่ากนั ขึนอยูก่บัว่าใครมคีวามสนใจและตั งใจเรยีนมากน้อยแค่ไหน   

2.  นักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 กบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 และนักเรยีน
ชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 กบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 3 และนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 กบั
นักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 3 มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .05 โดยนักเรยีนที�อยู่ในระดบัชั นที�สูงกว่าจะมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหส์ูงกว่า
นักเรยีนที�อยู่ในระดบัชั นที�ตํ�ากว่า ดงันั นแล้วในการศกึษาในแต่ละระดบัในปจัจุบนั จะต้องสรา้ง
แนวคดิ หรอืองค์ความรูจ้ากง่ายไปหายากให้เหมาะสมกบัวุฒภิาวะของนักเรยีน นักเรยีนที�อยู่ใน
ระดบัชั นที�สูงกว่าส่วนมากจะสามารถรบัรู้และคิดวิเคราะห์สิ�งต่างๆ ได้มากกว่านักเรยีนที�อยู่ใน
ระดบัชั นที�ตํ�ากว่า 

3. ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเพศกับระดับชั นเรยีนมผีลต่อความสามารถในการคิด
วเิคราะห์อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 แสดงว่านักเรยีนชายและหญิงที�อยู่ในระดบัชั นที�
ต่างกนัจะมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหต่์างกนัดว้ย คอื นักเรยีนที�อยู่ในระดบัชั นที�สูงกว่าจะมี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ที�สูงกว่านักเรยีนที�อยู่ในระดบัชั นที�ตํ�ากว่า ดงันั นในการศึกษา
ความสามารถในการคดิวเิคราะหน์ั น จะต้องคํานึงถงึระดบัชั นหรอืระดบัความสามารถของนักเรยีน
ดว้ย 
  สุกญัญา ภริมย ์ (2548: 63-65) ไดศ้กึษาผลการพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ที�ฝึกดว้ยแบบฝึกความคดิอเนกนัยดา้นภาษาสําหรบันักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 5 โรงเรยีนวดัสสีุก 
ผลการวจิยัพบว่า  
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1. นักเรยีนที�ไดร้บัการฝึกความคดิอเนกนัยดา้นภาษามคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะห์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ความสําคญั คดิวเิคราะห์
ความสมัพนัธ ์และคดิวเิคราะหห์ลกัการสูงขึนกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
.01 ทั งนีอาจเนื�องมาจากการฝึกความคดิอเนกนยัดา้นภาษาสามารถตอบสนองการคดิไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
ทําให้นักเรยีนได้ฝึกความสามารถในการคดิไดห้ลายแง่หลายมุมและแปลกใหม่ไม่ซําใครมบีรรยากาศที�
อบอุ่นเป็นกนัเอง สนบัสนุนใหน้กัเรยีนมอีสิระในการคดิหาคาํตอบไดอ้ยา่งไมจ่าํกดั  

2. นักเรยีนที�ไดร้บัการฝึกความคดิอเนกนัยดา้นภาษามคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะหส์ูงกว่านักเรยีนที�ไม่ไดร้บัการฝึกอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 และเมื�อพจิารณาเป็น 
รายดา้น พบว่า กลุ่มทดลองมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหค์วามสําคญัสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 และกลุ่มทดลองมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
และคิดวิเคราะห์หลักการสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ทั งนีอาจ
เนื�องมาจากกลุ่มทดลองไดร้บัการฝึกฝนความคดิอเนกนยัดา้นภาษาที�แยกตามผลการคดิแบบหน่วย 
จาํพวก ความสมัพนัธ์ ระบบ การแปลงรปู และการประยุกต์ ซึ�งความคดิอเนกนัยดา้นภาษา ทําให้
กลุ่มทดลองมคีวามคดิที�หลากหลาย คดิได้หลายแง่หลายมุม เป็นการส่งเสรมิกระบวนการคดิของ
นักเรยีนให้สูงขึน ดงันั นเมื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม จงึพบว่ากลุ่มทดลองมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหส์งูกว่ากลุ่มควบคุม 
  อุษณีย ์เตรยีมเชดิตวิงศ์  (2549: 48-51) ไดศ้กึษาผลของการฝึกคดิเชงิวเิคราะหท์ี�มต่ีอ
ความสามารถในการจาํแนกประเภทของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 3 โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 
เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 

1. นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 3 มคีวามสามารถในการจาํแนกประเภทเพิ�มขึน
หลงัจากไดร้บัการฝึกคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 แสดงว่าการฝึกคดิเชงิ
วเิคราะห์สามารถพฒันาทกัษะการจําแนกประเภทเพิ�มขึนได้ เพราะการฝึกคดิเชงิวิเคราะห์เป็น
วธิีการที�ผู้ว ิจยัฝึกให้นักเรยีนทํากิจกรรมที�สามารถอธิบายองค์ประกอบของวตัถุหรอืสิ�งที�อยู่ใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ และสามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของวตัถุหรอืสิ�งที�อยู่ใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ได ้ 

2. นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 3 มคีวามสามารถในการจาํแนกประเภทเพิ�มขึน
หลงัจากไมไ่ดร้บัการฝึกคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 แสดงว่าแมน้ักเรยีนที�
ไมไ่ดร้บัการฝึกคดิเชงิวเิคราะหก์ย็งัมคีวามสามารถในการจาํแนกประเภทเพิ�มขึนได ้เพราะนักเรยีน
ไดร้บัประสบการณ์จากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน คอื นกัเรยีนไดร้บัการฝึกใหท้ําการทดลองและ
ฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรด์า้นการจาํแนกประเภท โดยใหน้ักเรยีนจดัวตัถุ หรอืสิ�งที�อยู่
ในปรากฏการณ์ต่างๆ ออกเป็นกลุ่มๆ โดยใช้เกณฑท์ี�กําหนดใหห้รอืนักเรยีนเป็นผู้กําหนดเอง ซึ�ง
เกณฑด์งักล่าว อาจใชค้วามเหมอืน ความแตกต่างหรอืความสมัพนัธอ์ย่างใดอย่างหนึ�งกไ็ด ้รวมทั ง
ประสบการณ์นอกหอ้งเรยีนที�นกัเรยีนแต่ละคนไดส้มัผสั เช่น การจดัประเภทของหนังสอืในหอ้งสมุด 
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หรอืการจดัวางสิ�งของในบา้นของตนเองที�ต้องจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื�อการนําไปใชอ้ย่างสะดวก เป็นต้น 
แสดงว่าการจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนนีทําใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการจาํแนกประเภท
เพิ�มขึนไดใ้นระดบัหนึ�ง 

3. นกัเรยีนที�ไดร้บัการฝึกคดิเชงิวเิคราะห ์มคีวามสามารถในการจาํแนกประเภท
เพิ�มขึนมากกว่านักเรยีนที�ไม่ได้รบัการฝึกคิดเชงิวเิคราะห์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
แสดงว่า การฝึกคดิเชงิวเิคราะหท์าํใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการจาํแนกประเภทเพิ�มมากขึนกว่า 
นักเรยีนที�ไม่ได้รบัการฝึกคดิเชงิวเิคราะห์ ทั งนีเพราะการฝึกคดิเชงิวเิคราะห์เป็นการสอนอย่างมี
ระบบ โดยม ี5 ขั นตอนดว้ยกนั คอื ขั นเตรยีม ขั นสอน ขั นทํากจิกรรมกลุ่ม ขั นตรวจสอบผลงานและ 
ขั นการสรุปประเมนิ ซึ�งต้องเริ�มจากการเข้าใจถึงวธิกีารคดิเชงิวเิคราะห์ เพื�อให้นักเรยีนสามารถ
แยกแยะองค์ประกอบ บอกความเหมอืน ความต่างและหาความสมัพนัธ์ของวตัถุหรอืสิ�งที�อยู่ใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ นักเรยีนก็สามารถที�จะพจิารณาส่วนประกอบของสิ�งเหล่านั นแล้วทําการ
วเิคราะห์ เพื�อตัดสินว่าควรจดัประเภทของสิ�งนั นไว้ในกลุ่มใด หมวดใด ซึ�งกระบวนการคิดเชิง
วเิคราะห ์จะช่วยใหน้กัเรยีนสามารถคดิอยา่งมรีะบบและนําไปสู่การตดัสนิใจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ดลยา แตงสมบูรณ์  (2551: 102-104) ไดศ้กึษาผลการพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใช้
กิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบการประเมนิตามสภาพจรงิ สําหรบั
นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 3 ผลการวจิยัพบว่า  

1. นักเรยีนที�ได้รบัการจดักิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบการประเมนิตามสภาพจริง มคีะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี�ยในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน 
การจาํแนก  ดา้นการจดัหมวดหมู่ ดา้นการสรุปอ้างองิ ดา้นการประยุกต์ใช ้และดา้นการคาดการณ์
พยากรณ์สูงขึน เนื�องจากนักเรยีนไดร้บัการฝึกในแต่ละด้านของการคดิวเิคราะห ์ทําใหน้ักเรยีนม ี
การพฒันาด้านความรู้ความคิด เนื�องจากสมองได้รบัการจดัการเรยีนรู้หรอืถูกกระตุ้นให้ได้คิด 
ประกอบกบัไดเ้รยีนรูจ้ากการคดิและปฏบิตัจิรงิ ทาํใหไ้ดร้บัความรูจ้ากประสบการณ์ตรง  

2. หลังการใช้กิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองประกอบ 
การประเมนิตามสภาพจรงิ พบว่านักเรยีนมกีารคดิวเิคราะห์รายด้าน ได้แก่ ด้านการจําแนก ด้าน
การจดัหมวดหมู่ ด้านการสรุปอ้างองิ ด้านการประยุกต์ใช้ ด้านการคาดการณ์พยากรณ์ และรวม 
ทุกด้านสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 ทั งนี เพราะการสอนแบบ 
สบืเสาะหาความรูเ้ป็นวธิมีุ่งสร้างเสรมิให้นักเรยีนรู้จกัค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกฝนให้
นกัเรยีนไดค้ดิวเิคราะหผ์่านกจิกรรม จงึส่งผลใหก้ารคดิวเิคราะหท์ั ง 5 ดา้นดขีึน  
  ภทัรมน ขนัธาฤทธิ ]  (2551: 78-80) ไดส้รา้งชุดการสอนกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาการคดิ 
วเิคราะห์ของนักเรยีนชั นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรยีนวดับําเพ็ญเหนือ เขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า 

1. ประสทิธภิาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาการคดิวเิคราะห์
ของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 6 โดยใชสู้ตรการคํานวณ  E1/ E2  ผลการวจิยัพบว่าชุดการสอน
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กจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาการคดิวเิคราะหม์ปีระสทิธภิาพของชุดการสอน 69.88/74.66 ถอืว่าชุด
กจิกรรมมปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานของกรมวชิาการ 60/60  

2. นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการสอนกจิกรรมแนะแนว
เพื�อพัฒนาการคิดวิเคราะห์หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างจากก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 แสดงว่า ชุดการสอนกจิกรรมแนะแนวเพื�อพฒันาการคดิวเิคราะห์ของ
นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 6 ทาํใหน้กัเรยีนมกีารคดิวเิคราะหเ์พิ�มมากขึน เนื�องจากชุดการสอนที�ผูว้จิยั
สร้างขึนแต่ละชุดใช้เทคนิคต่างๆ ที�กระตุ้นให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรมทําให้การจดักิจกรรมไม่
ซําซาก เร้าความสนใจนักเรยีน กระตุ้นให้นักเรยีนรู้จกัคิด รู้จกัแก้ปญัหา และมโีอกาสได้ตรวจสอบ
ความรู้ความเขา้ใจของตนเองจากการทําแบบฝึกหดัหลงัเรยีน จงึทําให้นักเรยีนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
และมกีารคดิวเิคราะหเ์พิ�มขึน  
  เจรญิสุข คงชาต ิ (2552: 59-62) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละความ 
สามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 ที�ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ  
หาความรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนการต์ูน ผลการวจิยัเป็นดงันี  

1. ผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 ที�ได ้
รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนการต์ูนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ทั งนีเพราะการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูม้ลีกัษณะการจดั 
การเรยีนรูท้ี�เน้นนักเรยีนเป็นสําคญั ให้นักเรยีนเป็นผู้สรา้งความรูด้้วยตนเองด้วยกระบวนการคดิ
วเิคราะห ์โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้เพื�อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ และสามารถเชื�อมโยงสิ�งที�
เรยีนรู้เข้ากับประสบการณ์เดิมได้อย่างเหมาะสม  โดยการปฏิบตัิตามกิจกรรมที�กําหนดให้ใน
บทเรยีนการต์ูนอย่างรอบคอบเป็นเหตุเป็นผล ซึ�งครูจะมหีน้าที�เพยีงเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลอื 
แนะนําเท่านั น  ด้วยลกัษณะของบทเรยีนการ์ตูนจงึส่งผลให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรด์ขีึน 

2. ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 ที�ไดร้บั
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้บทเรยีนการ์ตูนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ทั งนีเพราะการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้
ดว้ยบทเรยีนการต์ูนวทิยาศาสตร ์เพื�อส่งเสรมิการคดิวเิคราะหม์กีารจดัลําดบัขั นตอนไวอ้ย่างชดัเจน
และเป็นระบบ เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดค้ดิอย่างรอบคอบภายใต้หลกัการที�เป็นเหตุเป็นผล ส่งเสรมิ
ใหน้ักเรยีนไดพ้ฒันาความคดิ ได้วเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ในขณะทํากจิกรรมของตนเอง อนัจะนําไปสู่
ความคิดที�มีระเบียบแบบแผน จากลักษณะของบทเรียนการ์ตูนนี เองที�ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะหส์งูขึน 

สายตา ปาล ี(2552: ออนไลน์) ไดร้ายงานผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื�อพฒันาทกัษะการ
อ่าน คดิวเิคราะหโ์ดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิ�นลา้นนาสาํหรบันกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 5 ผลการศกึษาพบว่า  
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1. คะแนนการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนที�เรยีนรูด้ว้ยกจิกรรม
พฒันาทกัษะการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนภาษาไทย โดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิ�นลา้นนาแตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .001 โดยผลสมัฤทธิ ]หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน จงึสรุปไดว้่าหลงั
การเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมที�จดัขึน นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่านจบัใจความสงูขึน 

2. คะแนนการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนที�เรยีนรูด้ว้ยกจิกรรม
ส่งเสรมิการอ่านโดยใช้ภูมปิญัญาล้านนาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั  .001 โดย
ผลสมัฤทธิ ]หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน ทั งนีอาจเนื�องมาจากนักเรยีนได้รบัการฝึกทกัษะทางภาษา
ดา้นการอ่าน การเขยีน และการคดิวเิคราะห์อย่างต่อเนื�องเป็นไปตามขั นตอนของการจดักจิกรรม 
จงึทําให้นักเรยีนมคีวามก้าวหน้าในการอ่าน คดิวเิคราะห์และเขยีน นอกจากนีนักเรยีนยงัมคีวาม 
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรม เนื�องจากกิจกรรมมีความน่าสนใจและสนุกสนาน โดยกิจกรรมที�
นักเรยีนชอบมากที�สุด เรยีงลําดบัได้ดงันี คอื การรอ้งเพลงพืนบ้านล้านนา การทายปรศินาคําทาย
ลา้นนา การละเล่นพืนบา้นลา้นนา และการศกึษานอกสถานที�จากแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน 
  ปณุณภา จงอนุกูลธนากร  (2553: 71-73) ไดพ้ฒันาชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหจ์าก
เรื�องโคลงโลกนิตสิําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั ผลการวจิยั 
พบว่า  

1. ชุดฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์จากเรื�องโคลงโลกนิติมปีระสิทธิภาพ 82.68/ 
83.05 แสดงว่าชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหจ์ากเรื�องโคลงโลกนิตมิปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
ที�ตั งไว้ เป็นเพราะชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ที�สร้างขึนเพื�อใช้ในการทดลองครั งนี  ได้ผ่าน
กระบวนการขั นตอนการสร้างอย่างมีระบบ จากการศึกษาหลักสูตร ทฤษฎี เทคนิควิธีการ 
กระบวนการสรา้งชุดฝึกทกัษะ โดยคํานึงถงึความเหมาะสมของเนือหา และนวตักรรมการสอนที�มี
ความหลากหลาย รวมทั งไดร้บัการตรวจสอบแก้ไขตามขั นตอนการสรา้งและนําไปใช ้ตลอดจนผ่าน
การประเมนิจากผู้เชี�ยวชาญทั งด้านเนือหา และด้านสื�อ ผลการประเมนิคุณภาพของชุดฝึกทกัษะ 
การคดิวเิคราะหพ์บว่า มคีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก  จงึสามารถนําไปทดลองหาประสทิธภิาพไดต้าม
เกณฑท์ี�กําหนด 

2. นักเรยีนที�เรยีนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์จากเรื�องโคลงโลกนิติมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัการเรยีนสูงกว่าก่อนการเรยีนอย่างมนีัยสําคญัที�ระดบั .05 
แสดงว่าการสอนโดยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากเรื�องโคลงโลกนิติสําหรับนักเรียน 
ชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั ทําใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถทางการคดิ
วเิคราะห์สูงขึน เพราะชุดฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์จากเรื�องโคลงโลกนิตเิป็นนวตักรรมการสอนที�
สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่นักเรยีน และมกีระบวนการสรา้งตามลําดบัขั นตอนที�คํานึงถงึนักเรยีนเป็น
สําคญั นวตักรรมนีจงึช่วยพฒันาสมรรถนะความสามารถในการคดิวเิคราะห์ให้ดขีึนได ้ดว้ยการให้
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านการฝึกฝนกจิกรรมที�หลากหลายจนเกดิความชาํนาญ  
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  ศนัสนีย ์สื�อสกุล  (2554: 73-76) ไดพ้ฒันาชุดฝึกทกัษะการเขยีนเชงิคดิวเิคราะหว์ชิาภาษาไทย 
สําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒ ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า  

1. ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน 
ชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒ ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.10/85.40 แสดงว่า ชุดฝึกทกัษะการเขยีนเชงิคดิวเิคราะหว์ชิาภาษาไทยมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ตามที�กําหนดไว ้ทั งนีเป็นเพราะชุดฝึกทกัษะการเขยีนเชงิคดิวเิคราะห์
วชิาภาษาไทยที�ผูว้จิยัสรา้งขึน ไดผ้่านกระบวนการขั นตอนการสรา้งอย่างมรีะบบ จากการศกึษาหลกัสูตร 
ทฤษฎี เทคนิควิธกีาร กระบวนการสร้างชุดฝึกทกัษะ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเนือหาและ
นวตักรรมการสอนที�มคีวามหลากหลาย รวมทั งไดร้บัการตรวจสอบแก้ไขตามขั นตอนการสรา้งและ
นําไปใช้ ตลอดจนได้ผ่านการประเมนิจากผู้เชี�ยวชาญทั งด้านเนือหาและด้านสื�อ ผลการประเมนิ
คุณภาพของชุดฝึกทกัษะการเขยีนเชงิคดิวเิคราะหว์ชิาภาษาไทยพบว่า มคีุณภาพอยู่ในระดบัดถีงึดี
มาก จงึสามารถนําไปทดลองหาประสทิธภิาพไดต้ามเกณฑท์ี�กําหนด 

2. นกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒ ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนีที�เรยีนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการเขยีนเชงิคดิวเิคราะหว์ชิาภาษาไทย มี
ความสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการเรยีนสงูกว่าก่อนการเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
.01 แสดงว่าการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการเขยีนเชงิคดิวเิคราะห์วชิาภาษาไทย ทําใหน้ักเรยีนมี
ความสามารถทางการคดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสื�อความสูงขึน ทั งนีเพราะชุดฝึกทกัษะการเขยีนเชงิคดิ
วเิคราะหว์ชิาภาษาไทยเป็นนวตักรรมหนึ�งที�พฒันาทกัษะการเขยีนใหแ้ก่นักเรยีนได ้เพราะกจิกรรม
ต่างๆ ที�ผูว้จิยัไดจ้ดัขึนเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของนักเรยีน รวมทั งเปิดโอกาสใหน้ักเรยีน
ได้ฝึกทกัษะทางภาษาและพฒันากระบวนการคดิ จากกจิกรรมนีเองทําให้นักเรยีนเกดิการพฒันา
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการแก้ไขปญัหา และส่งผลใหท้กัษะดา้นการเขยีนเชงิคดิวเิคราะหด์ี
ยิ�งขึน 
 จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์พบว่า ความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห์เป็นสิ�งสําคญัอย่างยิ�งที�จะส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างแท้จรงิ ดงันั น
การจดับรรยากาศในการเรยีนที�อบอุ่นเป็นกันเอง การปฏิบตัิตนอย่างเป็นกัลยาณมติรของครู และ 
การจดัการเรียนการสอนหรือสิ�งกระตุ้นให้เกิดการคิด โดยคํานึงถึงระดบัชั นและความสามารถของ
นักเรยีนจะช่วยสนับสนุนให้นักเรยีนมอีสิระในการคดิหาคําตอบไดอ้ย่างไม่จํากดั และมทีกัษะในการคดิ
วเิคราะหท์ี�ดขี ึน ดงันั นผูว้จิยัจงึสนใจที�จะทําการศกึษาวจิยัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์เพื�อพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนใหด้ยีิ�งขึนต่อไป 
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 6.3 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัความสนใจในการเรียน 
  ชยนัต์ เพชรศรจีนัทร ์(2533: 94) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ]และความสนใจใน
การอ่านของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 3 จากการสอนดว้ยวธิสีอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดย
ใชส้ื�อหนงัสอืภาพเหมอืนกบัสื�อหนังสอืที�ใชภ้าพการต์ูน ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที�เรยีนโดยใชส้ื�อ
หนงัสอืเรยีนที�ใชภ้าพการต์ูนมคีวามสนใจในการอ่านสูงกว่านักเรยีนที�เรยีนโดยสื�อหนังสอืเรยีนที�ใช้
ภาพเหมอืนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .001 
  อมรรตัน์ คงสมบรูณ์ (2536: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความสนใจในการเขยีนสะกดคํายาก
ภาษาไทยของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 3 ที�สอนโดยใชเ้กมและแบบฝึก ผลการวจิยัพบว่า ความ
สนใจในการเขยีนสะกดคาํยากภาษาไทยของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
  พรพศิ เถื�อนมณเฑยีร (2542: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิ ]ทางการเรยีนและความ
สนใจในการเรยีนวชิาภาษาไทยของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 5 ที�ไดร้บัการฝึกด้วยเกมที�ใชค้ําถาม
ต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที�ได้รบัการฝึกด้วยเกมกบันักเรยีนที�ได้รบัการฝึกด้วยเกมที�ใช้
คําถามต่างกนัมคีวามสนใจในการเรยีนวชิาภาษาไทยแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
.05 โดยนกัเรยีนที�ไดร้บัการฝึกดว้ยเกมที�ใชค้าํถามต่างกนัมคีวามสนใจในการเรยีนวชิาภาษาไทยสูง
กว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการฝึกดว้ยเกม 
  มาลยีา ระวงัวงศ์ (2542: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความสนใจในการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์
ของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 4 โรงเรยีนวดัหนองจอก (ภกัดนีรเศรษฐ) โดยใช้นวตักรรมหนัง
กระดาษ ผลการวจิยัพบว่า ความสนใจในการเขยีนเชงิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
  สมหมาย ปวะบุตร (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสามารถทางการเขยีน และความสนใจ
ในการเรยีนของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 5 ที�เรยีนรูโ้ดยการจดักจิกรรมการเรยีนแบบ 4 MAT 
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนที�เรยีนรูโ้ดยการจดักจิกรรมการเรยีนแบบ 4 MAT กบัที�เรยีนรูโ้ดยการจดั
กจิกรรมการเรยีนตามแนวการสอนของกรมวชิาการมคีวามสนใจในการเขยีนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
  อรรตัน์ รตันสกล (2546: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความสามารถในการเขยีนเรื�อง และความ
สนใจในการเรยีนภาษาไทยของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 3 ที�สอนโดยใชแ้บบเรยีนเล่มเลก็เชงิ
วรรณกรรมที�กําหนดอรรถลกัษณะทางภาษา พบว่า นักเรยีนที�สอนโดยใช้แบบเรยีนเล่มเล็กเชงิ
วรรณกรรมที�กําหนดอรรถลกัษณะทางภาษา มคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทยมากกว่านักเรยีนที�
สอนตามคู่มอืครอูยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
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  สุทธชิา  เพชรวรีะ  (2550: 112-116) ได้เปรยีบเทยีบความคดิรวบยอดทางภาษาความ
คงทนในการเรยีนรู ้และความสนใจในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 
ที�ไดร้บัการสอนตามแนวทฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism) กบัการสอนแบบเดมิ ผลการวจิยัพบว่า  

1. ความสนใจในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 
1 ที�ไดร้บัการสอนตามแนวทฤษฎสีรรคนิยมกบัการสอนแบบเดมิแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .05 โดยนักเรยีนที�ไดร้บัการสอนตามแนวทฤษฎสีรรคนิยมมคีวามสนใจในการเรยีน 
การสอนภาษาองักฤษสูงกว่านักเรยีนที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิ ทั งนีเนื�องมาจากกระบวนการเรยีนรู้
ตามแนวทฤษฎสีรรคนิยม ครูได้จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้นักเรยีนได้คน้พบความรูด้้วยตนเองตาม
ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมกีิจกรรมการเรยีนรู้ที�กระตุ้นให้นักเรยีนได้
พฒันาความสามารถ เช่น จดัสภาพการเรยีนให้กระตุ้นความพยายามของนักเรยีน ให้นักเรยีนมี
ส่วนร่วมในการเรยีน กิจกรรมเหล่านีจะทําให้นักเรยีนเกดิความสนใจในการเรยีนได้มากขึน ส่วน
กระบวนการเรยีนรูแ้บบเดมิ นกัเรยีนจะเป็นผูร้บัขอ้มลูที�ครเูป็นผูป้้อนเพยีงอย่างเดยีว การเรยีนรูใ้น
ลกัษณะนีอาจไม่ตรงกบัความต้องการ เพราะนักเรยีนไม่มโีอกาสเลอืกและกําหนดการเรยีนรูข้อง
ตนเอง เมื�อความรูท้ี�ไดร้บัไมต่รงกบัความตอ้งการหรอืไม่สามารถบําบดัความต้องการไดก้จ็ะมคีวาม
สนใจในบทเรยีนหรอืการเรยีนการสอนนั นๆ น้อย 

2.  ความสนใจในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 ที�
ได้รบัการสอนตามแนวทฤษฎสีรรคนิยมสูงขึนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ส่วนความสนใจ 
ในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 ที�ไดร้บัการสอนแบบเดมิสูงขึน
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ทั งนีอาจสบืเนื�องมาจากบุคคลมคีวามต้องการทั งทางร่างกาย 
จติใจ และสงัคม ซึ�งความต้องการนั นเองที�ทําใหค้นเราพยายามหาทางบําบดัความต้องการ สนใจที�
จะเสาะแสวงหาลู่ทางสู่ความสําเรจ็ โดยกจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม ส่งเสรมิให้
นักเรยีนได้เสาะแสวงหาและค้นพบความรูด้้วยตนเอง อนัเป็นลกัษณะการเรยีนรู้ที�สามารถสนอง
ความต้องการในการเรยีนรูข้องตวันักเรยีนแต่ละคน อกีทั งกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎนีีเน้น
การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื�น ซึ�งทาํใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจในกจิกรรมการเรยีนการสอนเช่นกนั ส่วน
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเดมินั น ครเูลอืกเนือหาในการนําเสนอที�มคีวามแปลกใหม่ น่าสนใจ และมสีื�อ
การเรยีนรู้ที�เหมาะสมจงึเร้าความสนใจของนักเรยีนให้เกิดการเรยีนรู้ได้ ดงันั นความสนใจของ
นกัเรยีนทั งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจงึสงูขึน 
  ภทัราวด ียวนชื�น  (2553: 117-121) ไดเ้ปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการฟงัการพูด
ภาษาองักฤษ และความสนใจในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2  
ที�ไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบศูนยก์ารเรยีนตามแนวทฤษฎธีรรมชาตกิบัแนว การสอน
แบบเดมิ ผลการศกึษาพบว่า ความสนใจในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของนักเรยีนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมสูงขึนอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั .05 ทั งนีอาจเนื�องมาจากการสอนโดยใช้
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบศูนยก์ารเรยีนตามแนวทฤษฎธีรรมชาต ิครจูดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หน้ักเรยีน
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ไดม้สี่วนรว่มในการเรยีนรูทุ้กขั นตอนเพื�อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง โดยครไูดจ้ดัสภาพ
การเรียนรู้ที�จะช่วยสร้างแรงจูงใจภายในตัวนักเรียนให้เกิดความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนรู ้
นอกจากนีแลว้ยงัจดัสภาพภายในชั นเรยีนใหเ้หมาะสมและสนองตอบความต้องการของนักเรยีน จงึ
ทําใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจและมแีรงจงูใจในการเรยีนรู ้ส่วนกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวการสอน
แบบเดมิ ครูจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้นักเรยีนได้ค้นพบความรูไ้ด้ด้วยตนเอง ด้วยวธิกีารชีแนะให้
นักเรยีนเหน็ความน่าสนใจของเรื�องที�เรยีน ชีใหเ้หน็คุณค่าและประโยชน์ของสิ�งที�ควรสนใจ และจดั
สภาพในการเรยีนให้เป็นที�น่ารื�นรมยอ์ยู่ในสภาพที�สะดวก สบาย มบีรรยากาศที�ด ีสิ�งเหล่านีย่อม
เป็นรากฐานสําคญัที�จะทําให้เดก็สนใจในวชิานั นมากขึน จากเหตุผลดงักล่าวเป็นปจัจยัหนึ�งที�ช่วย
เพิ�มความสนใจในการเรยีนการสอนของนกัเรยีนได ้
  วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์  (2554: 61-64) ไดศ้กึษาความสามารถในการคดิแก้ปญัหาและ
ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 3 ที�จดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการ
แกป้ญัหากบัการจดัการเรยีนรูต้ามคู่มอืคร ูผลการวจิยัพบว่า  

1. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนักเรยีนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ�งน่าจะเป็นผลมาจากการจดัการเรยีนรู้แบบ
กระบวนการแก้ปญัหา เป็นการจดัการเรยีนรู้ที�เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกคดิแก้ปญัหาจาก
สถานการณ์ที�เกดิขึนจรงิ เป็นเรื�องใกล้ตวัและเป็นสถานการณ์ที�เลอืกจากความสนใจของนักเรยีน
เอง นกัเรยีนไดฝึ้กคดิและทํางานอย่างเป็นระบบ ไดแ้ลกเปลี�ยนความคดิเหน็ภายในหอ้งและภายใน
กลุ่มของตน ทําให้เกดิความคดิที�หลากหลายและกว้างขวาง ช่วยกระตุ้นให้เกดิความกระตอืรอืรน้ 
และสนใจเรยีนภาษาไทยมากกว่าการจดัการเรยีนรูต้ามคู่มอืครทูี�ใหน้ักเรยีนแก้ปญัหาเป็นรายบุคคล 
จงึมคีวามคดิในการแกป้ญัหาไมห่ลากหลายเท่าที�ควร  

2. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนักเรยีนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรยีน
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทั งนีเป็นผลมาจากเนือหาในใบความรู้ที�นํามา
ทดลอง ผูว้จิยัไดนํ้าสถานการณ์หลายๆ สถานการณ์มาใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกอ่านก่อนการทดลอง และ
ให้นักเรยีนช่วยกนัคดัเลอืกเรื�องที�ตวัเองสนใจออกมา 8 เรื�อง เพื�อนํามาใช้เป็นเนือหาในใบความรู ้
เนื�องจากนักเรียนได้เลือกเรื�องที�ตนเองสนใจ จึงทําให้นักเรียนกระตือรือร้นที�จะคิดหาวิธีการ
แกป้ญัหา และการไดท้ํางานเป็นกลุ่ม ไดแ้ลกเปลี�ยนความคดิเหน็ซึ�งกนัและกนั กเ็ป็นส่วนสําคญัใน
การทําใหน้ักเรยีนที�เรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแก้ปญัหามคีวามสนใจในการเรยีน
ภาษาไทยหลงัการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง 

3. ความสนใจในการเรยีนภาษาไทยของนักเรยีนกลุ่มควบคุมก่อนและหลงัเรยีน
แตกต่างกันอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นผลมาจากนักเรยีนได้ฝึกคดิแก้ปญัหาจาก
สถานการณ์หลายๆ สถานการณ์ ซึ�งเป็นสถานการณ์ที�นักเรยีนเลอืกมาจากความสนใจก่อนที�จะมี
การทดลอง นอกจากนีนกัเรยีนยงัมโีอกาสในการแสดงความคดิเหน็และนําเสนอผลงาน เมื�อทําไดด้ี
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และไดร้บัคําชมเชยก็มกีําลงัใจ ส่งผลใหม้คีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทยหลงัการทดลองมากขึน
กว่าก่อนการทดลอง 
 จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความสนใจในการเรยีน พบว่า ความสนใจในการเรยีน
ของนักเรยีนเป็นสิ�งที�มสี่วนสําคญัอย่างยิ�งต่อการเรยีนการสอน เพราะหากนักเรยีนมคีวามสนใจใน
การเรยีนแลว้ย่อมกระตอืรอืรน้และพยายามที�จะเรยีนรูใ้นเรื�องนั นๆ แต่หากขาดความสนใจเสยีแล้ว
การเรยีนการสอนย่อมไม่ประสบความสําเร็จ เนื�องจากนักเรียนไม่ให้ความสําคญักับสิ�งที�เรียน  
การเรยีนรูจ้งึไม่สามารถเกดิขึนได้ ดงันั นผู้วจิยัจงึสนใจที�จะทําการศกึษาวจิยัในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความสนใจในการเรียนเพื�อช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรยีนในการจดัการเรียน 
การสอนต่อไป 

 

 
 
 
 



บทที� 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

  
 ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั นตอนดงันี 

1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื(องมอืที(ใชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 

 ประชากรที(ใช้ในการวจิยั เป็นนักเรยีนระดบัชั นประถมศึกษาปีที( 6 ภาคเรยีนที( 2  
ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิ 
การปกครองส่วนท้องถิ(น กระทรวงมหาดไทยที(มผีลการจดัการศึกษาที(ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ  
สมศ. (รอบสอง) ในมาตรฐานที( 4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ 
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์  

 
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที(ใช้ในการวิจยั เป็นนักเรยีนระดบัชั นประถมศึกษาปีที( 6 ภาคเรยีนที( 2 
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัแหลมใต้ (สุตสุนทร) สงักดัเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ(น กระทรวงมหาดไทยที(เลอืกมาแบบเจาะจง จากนั น
ใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม จาก 2 
หอ้งเรยีน เพื(อเขา้เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรยีนและกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรยีน       
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
 เครื(องมอืที(ใชใ้นการวจิยัครั งนี ประกอบดว้ย 

1. โจก๊ปรศินา  
2. แผนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา  
3. แผนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
4. แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
5. แบบวดัความสนใจในการเรยีน 
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1. โจก๊ปริศนา 

โจ๊กปรศินา ประกอบด้วยโจ๊กแบบสํานวนสุภาษิต คําพงัเพย และโจ๊กภาพ โดยมี
เนือหาเกี(ยวกบัสํานวนที(เป็นคําพงัเพยและสุภาษติ แบ่งออกเป็น 12 หมวด ไดแ้ก่ หมวดววั หมวด
เสอื หมวดง ูหมวดไก่ หมวดสุนัข หมวดหม ูหมวดปลา หมวดชา้ง หมวดนก หมวดลงิ หมวดแมว 
และหมวดจระเขแ้ละเต่า 

 ขั +นตอนในการสร้างโจก๊ปริศนา 
   การสรา้งโจก๊ปรศินาที(ใชใ้นการวจิยัมขี ั นตอนในการสรา้ง ดงันี 

 1.  ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐานพุทธศกัราช 2551 โดยศกึษา
วสิยัทศัน์ หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะสําคญัของนักเรยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ สาระและ
มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีวดั การจดัเวลาเรยีน และโครงสรา้งเวลาเรยีน เพื(อนํามาเป็นแนวทางใน
การสรา้งโจก๊ปรศินาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามความมุง่หมายของหลกัสตูร 

 2.  ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรยีนรูภ้าษาไทย โดยศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้คุณภาพนักเรยีน ตวัชีวดัและสาระ 
การเรยีนรูแ้กนกลาง เพื(อกําหนดเนือหาสาระที(จะนํามาใช้ในการสรา้งโจ๊กปรศินาให้สอดคล้องกบั
ความมุง่หมายของหลกัสตูรและเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 

 3. ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา เพื(อนํามากําหนดเนือหาสาระที(ใชใ้นการสรา้งโจ๊ก
ปรศินา และกําหนดระยะเวลาที(ใชใ้นการทดลองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 

4. ศึกษาหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรบันักเรียน 
ชั นประถมศกึษาปีที( 6 ของกระทรวงศกึษาธกิาร เพื(อกําหนดเนือหาสาระที(จะนํามาใชใ้นการสรา้ง
โจก๊ปรศินา  

5. ศกึษาสาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติที(เกี(ยวกบัสตัว ์แลว้คดัเลอืกสํานวน
ที(เป็นคําพงัเพยและสุภาษิตที(มคีวามสอดคล้องกบัพฒันาการ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์
เดมิ และธรรมชาตขิองเดก็ในวยัประถมศกึษา  

6. ศกึษาเอกสารที(เกี(ยวขอ้งกบัโจ๊กปรศินา ทั งในเรื(องของประวตัคิวามเป็นมา 
ความหมาย ลกัษณะ ประเภท ชนิดของคาํประพนัธท์ี(นํามาใชใ้นการสรา้งโจ๊ก กลวธิใีนการสรา้งโจ๊ก 
ลกัษณะของการเล่นทายโจ๊ก ประโยชน์ของโจ๊ก และการนําโจ๊กปรศินามาใช้ในการจดัการเรยีน 
การสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

7. ดําเนินการสร้างโจ๊กปริศนา ตามขั นตอนที(ได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ โดยพจิารณาความเหมาะสมของเนือหากบัวยัของนักเรยีน ซึ(งประกอบดว้ย
โจ๊กแบบสํานวนสุภาษิต คําพงัเพย และโจ๊กภาพ ได้โจ๊กปรศินาจํานวน 12 หมวดที(เกี(ยวกบัสตัว์
ต่างๆ ดงันี  
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    หมวดที( 1 สาํนวนที(เป็นคําพงัเพยและสุภาษติหมวดววั 
    หมวดที( 2 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดเสอื 
    หมวดที( 3 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดง ู
    หมวดที( 4 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดไก่ 
    หมวดที( 5  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดสุนขั 
    หมวดที( 6 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดหม ู
    หมวดที( 7 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดปลา 
    หมวดที( 8   สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดชา้ง 
    หมวดที( 9   สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดนก 
    หมวดที( 10 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดลงิ 
    หมวดที( 11  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดแมว 
    หมวดที( 12  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดจระเขแ้ละเต่า 
 
   วิธีการหาคณุภาพโจก๊ปริศนา 
   1.  นําร่างโจ๊กปรศินาเสนอต่อกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ เพื(อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเหมาะสมในดา้นเนือหา การใชภ้าษา ความสอดคลอ้งของเนือหากบัหลกัสูตร 
และความเหมาะสมกบัวยัของนักเรยีน จากนั นนําโจ๊กปรศินาที(แก้ไขและปรบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชี(ยวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสมและความตรงตามเนือหา (IOC) 
   2.  คดัเลอืกโจก๊ปรศินาที(มคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเนือหากบัหลกัสตูร 
(IOC) ตั งแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนโจก๊ปรศินาที(มคี่าไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

3. นําโจก๊ปรศินาที(แกไ้ขและปรบัปรงุแลว้ไปใหผู้เ้ชี(ยวชาญตรวจพจิารณาอกีครั ง
หนึ(ง แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที(ผูเ้ชี(ยวชาญเสนอแนะ 

4. นําโจ๊กปรศินาที(แก้ไขและปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรยีน
ชั นประถมศกึษาปีที( 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จากนั นนําไป 
ปรบัปรงุแกไ้ขและจดัทาํโจก๊ปรศินาใหส้มบรูณ์พรอ้มที(จะนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 

 
2. แผนการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจก๊ปริศนา  

  แผนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา เป็นแผนที(มกีารจดัการเรยีนการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเล่นทายโจ๊กปรศินาเป็นหลัก เพื(อกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในด้านของ 
การตีความ การเปรียบเทียบ การหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล และการลงข้อสรุป  ซึ(งเป็นแผน 
การสอนที(มเีนือหาเกี(ยวกบัสาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ แบ่งออกเป็น 12 แผน ไดแ้ก่ แผนการสอน
หมวดววั แผนการสอนหมวดเสอื แผนการสอนหมวดง ูแผนการสอนหมวดไก่ แผนการ สอนหมวดสุนัข 
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แผนการสอนหมวดหมู แผนการสอนหมวดปลา แผนการสอนหมวดช้าง แผนการสอนหมวดนก 
แผนการสอนหมวดลงิ แผนการสอนหมวดแมว และแผนการสอนหมวดจระเขแ้ละเต่า 
 
   ขั +นตอนในการสร้างแผนการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจก๊ปริศนา 
   การสรา้งแผนการสอนมขีั นตอนในการสรา้ง ดงันี 

 1.  ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐานพุทธศกัราช 2551 โดยศกึษา
วสิยัทศัน์ หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะสําคญัของนักเรยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ สาระและ
มาตรฐานการเรยีนรู ้การจดัเวลาเรยีน และโครงสรา้งเวลาเรยีน เพื(อนํามาเป็นแนวทางในการสรา้ง
แผนการสอนใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามความมุง่หมายของหลกัสตูร 
   2. ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรยีนรูภ้าษาไทย สําหรบัชั นประถมศกึษาปีที( 6 โดยศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้คุณภาพ
นักเรยีน ตัวชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื(อกําหนดเนือหาสาระที(จะนํามาใช้ในการสร้าง
แผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความมุง่หมายของหลกัสตูรและเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 

 3. ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา เพื(อนํามากําหนดเนือหาสาระที(ใช้ในการสร้าง
แผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 
   4. ศึกษาหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรบันักเรียน 
ชั นประถมศกึษาปีที( 6 ของกระทรวงศกึษาธกิาร เพื(อนํามาใชใ้นการสรา้งแผนการสอน 

 5. ศกึษาเอกสารที(เกี(ยวขอ้งกบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินา และ
กําหนดเนือหาที(จะนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

 6. สรา้งแผนการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินา ซึ(งประกอบด้วยโจ๊ก
แบบสาํนวนสุภาษติ คาํพงัเพย และโจก๊ภาพ จาํนวน 12 แผน ไดแ้ก่ 
    แผนที( 1 สาํนวนที(เป็นคําพงัเพยและสุภาษติหมวดววั 
    แผนที( 2 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดเสอื 
    แผนที( 3 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดง ู
    แผนที( 4 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดไก่ 
    แผนที( 5  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดสุนขั 
    แผนที( 6 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดหม ู
    แผนที( 7 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดปลา 
    แผนที( 8  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดชา้ง 
    แผนที( 9  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดนก 
    แผนที( 10  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดลงิ 
    แผนที( 11  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดแมว 
    แผนที( 12  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดจระเขแ้ละเต่า 
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   วิธีการหาคณุภาพแผนการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจก๊ปริศนา 
   1. นําแผนการสอนเสนอต่อกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ เพื(อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมในด้านเนือหา การใชภ้าษา ความสอดคล้องของแผนการสอนกบั
หลกัสตูร และความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน จากนั นนําแผนการสอนที(แก้ไขและปรบัปรุงแลว้ไป
ใหผู้เ้ชี(ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสมและความตรงตามเนือหา (IOC) 
   2.  คดัเลอืกแผนการสอนที(มคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแผนการสอนกบั 
จดุประสงค ์(IOC) ตั งแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนแผนการสอนที(มคี่าไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

3. นําแผนการสอนที(แก้ไขและปรบัปรุงแล้วไปให้ผู้เชี(ยวชาญตรวจพจิารณาอกี
ครั งหนึ(ง แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที(ผูเ้ชี(ยวชาญเสนอแนะ 

4. นําแผนการสอนที(แก้ไขและปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรยีน
ชั นประถมศกึษาปีที( 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จากนั นนําไป
ปรบัปรุงแก้ไขและจดัทําแผนการสอนให้สมบูรณ์พร้อมที(จะนําไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน
ต่อไป  

 
 3. แผนการสอนภาษาไทยแบบเดิม 

แผนการสอนภาษาไทยแบบเดิม เป็นแผนที(มีการจดัการเรยีนการสอนตามแผน 
การสอนที(ได้กําหนดไว้ โดยสอนตามหนังสือแบบเรยีนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ(งใช้วิธีการ
บรรยาย อธบิาย ซกัถาม ให้นักเรยีนทําแบบฝึกหดั หรอืทํากิจกรรมอื(นๆ ตามความเหมาะสม มี
เนือหาเกี(ยวกบัสํานวนที(เป็นคําพงัเพยและสุภาษติ แบ่งออกเป็น 12 แผน ไดแ้ก่ แผนการสอนหมวด 
ววั แผนการสอนหมวดเสอื แผนการสอนหมวดง ู แผนการสอนหมวดไก่ แผนการสอนหมวดสุนัข
แผนการสอนหมวดหมู แผนการสอนหมวดปลา แผนการสอนหมวดช้าง แผนการสอนหมวดนก 
แผนการสอนหมวดลงิ แผนการสอนหมวดแมว และแผนการสอนหมวดจระเขแ้ละเต่า 

 
   ขั +นตอนในการสร้างแผนการสอนภาษาไทยแบบเดิม 
   การสรา้งแผนการสอนมขีั นตอนในการสรา้ง ดงันี 

 1. ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐานพุทธศกัราช 2551 โดยศกึษา
วสิยัทศัน์ หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะสําคญัของนักเรยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ สาระและ
มาตรฐานการเรยีนรู ้การจดัเวลาเรยีน และโครงสรา้งเวลาเรยีน เพื(อนํามาเป็นแนวทางในการสรา้ง
แผนการสอนใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามความมุง่หมายของหลกัสตูร 
   2. ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั นพืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ 
เรยีนรูภ้าษาไทย สาํหรบัชั นประถมศกึษาปีที( 6 โดยศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้คุณภาพนักเรยีน 
ตวัชีวดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง เพื(อกําหนดเนือหาสาระที(จะนํามาใชใ้นการสรา้งแผนการสอน
ใหส้อดคลอ้งกบัความมุง่หมายของหลกัสตูรและเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 
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   3. ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา เพื(อนํามากําหนดเนือหาสาระที(ใช้ในการสร้าง
แผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 

 4. ศึกษาหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรบันักเรียน 
ชั นประถมศกึษาปีที( 6 ของกระทรวงศกึษาธกิาร เพื(อนํามาใชใ้นการสรา้งแผนการสอน 

 5. สรา้งแผนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ จาํนวน 12 แผน ไดแ้ก่ 
    แผนที( 1 สาํนวนที(เป็นคําพงัเพยและสุภาษติหมวดววั 
    แผนที( 2 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดเสอื 
    แผนที( 3 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดง ู
    แผนที( 4 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดไก่ 
    แผนที( 5  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดสุนขั 
    แผนที( 6 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดหม ู
    แผนที( 7 สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดปลา 
    แผนที( 8  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดชา้ง 
    แผนที( 9  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดนก 
    แผนที( 10  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดลงิ 
    แผนที( 11  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดแมว 
    แผนที( 12  สาํนวนที(เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดจระเขแ้ละเต่า 
 
   วิธีการหาคณุภาพแผนการสอนภาษาไทยแบบเดิม 
   1. นําแผนการสอนเสนอต่อกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ เพื(อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมในด้านเนือหา การใชภ้าษา ความสอดคล้องของแผนการสอนกบั
หลกัสตูร และความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน จากนั นนําแผนการสอนที(แก้ไขและปรบัปรุงแลว้ไป
ใหผู้เ้ชี(ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสมและความตรงตามเนือหา (IOC) 
   2.  คดัเลอืกแผนการสอนที(มคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแผนการสอนกบั
จดุประสงค ์(IOC) ตั งแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนแผนการสอนที(มคี่าไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

3. นําแผนการสอนที(แก้ไขและปรบัปรุงแล้วไปให้ผู้เชี(ยวชาญตรวจพจิารณาอกี
ครั งหนึ(ง แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที(ผูเ้ชี(ยวชาญเสนอแนะ 

4. นําแผนการสอนที(แก้ไขและปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรยีน
ชั นประถมศกึษาปีที( 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จากนั น
นําไปปรบัปรงุแกไ้ขและจดัทาํแผนการสอนใหส้มบรูณ์พรอ้มที(จะนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ต่อไป 

 
 



94 

 

 4.  แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
  แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เป็นแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ของนกัเรยีนที(เป็นขอ้คาํถามแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ โดยใชแ้นวคดิของ
ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2553: 69) และชาตร ีสําราญ (2545: 54) เป็นหลกัในการสรา้ง ซึ(งแบ่งการคดิวเิคราะห์
ออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ได้แก่ การตคีวาม การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และ
การลงขอ้สรปุ 
 
   ขั +นตอนในการสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
   การสรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหม์ขี ั นตอนในการสรา้ง ดงันี 

 1. วเิคราะหค์วามมุง่หมายของการวจิยั เพื(อพจิารณาตวัแปรที(ตอ้งการศกึษา 
 2.  ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎทีี(เกี(ยวขอ้งกบัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 
 3.  ศกึษาวธิกีารสร้างแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์จากเอกสารที(เกี(ยว 

ขอ้ง 
 4. กําหนดจดุมุง่หมายของการวดั สรา้งผงัขอ้สอบ และกําหนดรปูแบบของการเขยีน

แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ตวัคาํถาม ตวัคาํตอบ และวธิกีารตรวจใหค้ะแนน 
 5. รา่งแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหต์ามผงัขอ้สอบที(กําหนดไว ้
     6.  สรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ซึ(งเป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 

4 ตวัเลอืก จาํนวน 60 ขอ้  
 

   วิธีการหาคณุภาพแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
 1. นําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เสนอต่อกรรมการควบคุม

ปรญิญานิพนธ ์ พจิารณาความเหมาะสมและความชดัเจนของภาษาที(ใช ้ แลว้นําไปปรบัปรุงแก้ไข 
จากนั นนําไปให้ผู้เชี(ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที(ยงตรงตามเนือหา 
โดยพจิารณาความสอดคลอ้งของขอ้สอบและจดุประสงคท์ี(ตอ้งการวดั (IOC) 

 2.   คดัเลอืกข้อสอบที(มคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค ์
(IOC) ตั งแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนขอ้สอบที(มคี่าไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

 3.  นําแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหไ์ปใหผู้้เชี(ยวชาญตรวจพจิารณา
อกีครั งหนึ(ง แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที(ผูเ้ชี(ยวชาญเสนอแนะ 

 4. นําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที(แก้ไขและปรับปรุงแล้ว ไป 
ทดลองใช ้(Try out) กบันักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที( 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร) แลว้นํามาตรวจใหค้ะแนนตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรอืไมต่อบให ้0 คะแนน 
    5. นําผลคะแนนที(ได้มาทําการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจ
จาํแนก (r) เพื(อหาคุณภาพรายขอ้  
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   6. คดัเลอืกข้อสอบที(มคี่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.2-0.8 และมคี่าอํานาจ
จาํแนก (r) ตั งแต่ 0.2 ขึนไปมาใช ้โดยคดัเลอืกขอ้สอบจาํนวน 30 ขอ้ พบว่าขอ้สอบมคี่าความยาก
งา่ย (p) ระหว่าง 0.22-0.80 และมคี่าอํานาจจาํแนก (r) ระหว่าง 0.22-0.75 
   7. นําแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ี(แก้ไขและปรบัปรุงขอ้คําถามและ
ตวัเลอืกแลว้ไปทดลองกบันักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที( 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร) อกีครั งหนึ(ง เพื(อหาค่าความเชื(อมั (น โดยใชสู้ตร KR – 20 มคี่าความเชื(อมั (นของ
แบบทดสอบเท่ากบั 0.75 จากนั นจงึนําแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหไ์ปใช ้
 
 5.  แบบวดัความสนใจในการเรียน 
  แบบวัดความสนใจในการเรียน เป็นแบบวัดที(ใช้ว ัดความสนใจในการเรียนของ
นักเรยีน ซึ(งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที(สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที(สุด จาํนวน 20 ขอ้ โดยใชแ้นวคดิของภทัราวด ียวนชื(น (2553: 71) เป็นหลกัในการ
สรา้ง ซึ(งความสนใจในการเรยีน แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรูส้กึชอบและพอใจใน
เทคนิคการสอน ความร่วมมอืในการทํากจิกรรมในการเรยีน ความเอาใจใส่ กระตอืรอืรน้ในการเรยีน 
และการเหน็คุณค่าและประโยชน์ของกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
 
   ขั +นตอนในการสร้างแบบวดัความสนใจในการเรียน 
   การสรา้งแบบวดัความสนใจในการเรยีนมขีั นตอนในการสรา้ง ดงันี 

1. วเิคราะหค์วามมุง่หมายของการวจิยั เพื(อพจิารณาตวัแปรที(ตอ้งการศกึษา 
 2.  ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎทีี(เกี(ยวขอ้งกบัความสนใจในการเรยีน  
 3.  ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบวดัความสนใจในการเรยีนจากเอกสารที(เกี(ยวขอ้ง 
 4. สรา้งแบบวดัความสนใจในการเรยีน ซึ(งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที(สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที(สุด จาํนวน 40 ขอ้ โดยกําหนดเกณฑ์
ในการตรวจใหค้ะแนน ดงันี 

  ขอ้ความทางบวก 
   มากที(สุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
   มาก  ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
   ปานกลาง  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
   น้อย   ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
   น้อยที(สุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
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  ขอ้ความทางลบ 
   มากที(สุด  ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
   มาก  ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
   ปานกลาง  ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
   น้อย  ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
   น้อยที(สุด  ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
 

   วิธีการหาคณุภาพแบบวดัความสนใจในการเรียน 
 1. นําแบบวดัความสนใจในการเรยีนเสนอต่อกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์

พจิารณาความเหมาะสมและความชดัเจนของภาษาที(ใช ้แลว้นําไปปรบัปรุงแก้ไข จากนั นนําแบบวดั
ความสนใจในการเรยีนที(แก้ไขและปรบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชี(ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
ในด้านความเที(ยงตรงตามเนือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามและจุดประสงค์ที(
ตอ้งการวดั (IOC) 
   2. คดัเลอืกขอ้คาํถามที(มคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามและจุดประสงค ์
(IOC) ตั งแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนขอ้คาํถามที(มคี่าไมถ่งึ 0.67 นําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

 3. นําแบบวดัความสนใจในการเรยีนไปใหผู้เ้ชี(ยวชาญตรวจพจิารณาอกีครั งหนึ(ง 
แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามที(ผูเ้ชี(ยวชาญเสนอแนะ 

 4. นําแบบวัดความสนใจในการเรียนที(แก้ไขและปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช ้ 
(Try out) กบันกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที( 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
แลว้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี(กําหนดไว ้
   5. นําผลคะแนนที(ไดม้าทําการวเิคราะหห์าค่าอํานาจจาํแนก (r) เพื(อหาคุณภาพ
รายขอ้  
   6. คดัเลอืกขอ้ที(มคี่าอํานาจจาํแนก (r) ตั งแต่ 0.2 ขึนไปมาใช ้โดยคดัเลอืกขอ้สอบ
จาํนวน 20 ขอ้ พบว่าขอ้สอบมคี่าอํานาจจาํแนก (r) ระหว่าง 0.26-0.61 
   7. นําแบบวัดความสนใจในการเรียนที(แก้ไขและปรับปรุงแล้วไปทดลองกับ
นักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที( 6 โรงเรยีนเทศบาล 2 พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  
อกีครั งหนึ(ง เพื(อหาค่าความเชื(อมั (น โดยใช้วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ dแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค มคี่าความเชื(อมั (นของแบบทดสอบเท่ากบั 0.72 จากนั นจงึนําแบบวดัความสนใจใน
การเรยีนไปใช ้
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การวจิยัครั งนี เป็นการวจิยัเชงิทดลองที(ผูว้จิยัดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง 

Randomized Pretest - Posttest Control Group Design ซึ(งมลีกัษณะของแบบแผนการทดลอง 
ดงันี 
 
ตาราง 2  แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Pretest - Posttest Control Group Design 
 

กลุ่ม สอบก่อน ตวัแปรอสิระ สอบหลงั 

R 
  (E) Y1 X Y2 
  (C) Y1 - Y2 

 
สญัลกัษณ์ที(ใชใ้นการวจิยั 
 RE  แทน  กลุ่มทดลอง 
 RC  แทน  กลุ่มควบคุม 
 Y1  แทน  การสอบก่อนการทดลอง 
 Y2  แทน  การสอบหลงัการทดลอง 

X  แทน  การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา 
  -  แทน  การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
 
 ที(มา:  ชูศร ีวงศ์รตันะ; และ องอาจ นัยพฒัน์.  (2551).  แบบแผนการวจิยัเชงิทดลองและ
สถติวิเิคราะห:์ แนวคดิพื�นฐานและวธิกีาร.  หน้า 39. 
 
 ระยะเวลาที�ใช้ในการทดลอง 
  ระยะเวลาที(ใชใ้นการทดลอง 3 สปัดาห์ๆ  ละ 5 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวมทั งสิน 15 คาบ
ต่อหอ้งเรยีน 
  
 ขั +นตอนดาํเนินการทดลอง 

1. ปฐมนิเทศนักเรยีน เพื(อชีแจงและทําความเข้าใจเกี(ยวกบัจุดประสงค์ของการเรยีน 
วธิกีารเรยีน ระยะเวลาที(ใช้ในการจดัการเรยีนการสอน บทบาทของนักเรยีน และการประเมนิผล 
การเรยีน (1 คาบเรยีน) 

2. ทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห์และความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนทั ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเริ(มทาํการทดลอง (1 คาบเรยีน) 



98 

 

3. ผู้วิจยัดําเนินการสอนนักเรียนทั งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยตนเอง โดยใช้
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนที(แตกต่างกนัดงันี (12 คาบเรยีน) 

3.1 กลุ่มทดลองจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา 
3.2 กลุ่มควบคุมจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ  

4. ทดสอบหลงัเรยีน โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละแบบวดัความสนใจ
ในการเรยีนหลงัจากเรยีนครบทั ง 12 แผนการสอนแล้วกบันักเรยีนทั งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
(1 คาบเรยีน) 

5. ตรวจผลการทดสอบ แลว้นําคะแนนที(ไดม้าวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิเพื(อทดสอบ
สมมตฐิาน 

 

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารทางสถติ ิดงันี 

1. สถติทิี(ใชใ้นการหาคุณภาพเครื(องมอื 
1.1 วเิคราะหห์าค่าความเที(ยงตรงตามเนือหาของโจ๊กปรศินา แผนการสอนภาษาไทย

โดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา แผนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์
และแบบวดัความสนใจในการเรยีน โดยพจิารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชี(ยวชาญ (Index 
of Consistency: IOC) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2539: 249) 

  

  IOC =        
∑�
	�  

 
เมื(อ      IOC      แทน  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

∑R    แทน     ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชี(ยวชาญ 

N       แทน จาํนวนผูเ้ชี(ยวชาญ 
 

1.2 วเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2539: 179) 

 

  P           =        
�
� 

 
       เมื(อ       P          แทน    ค่าความยากงา่ย  

                        R          แทน    จาํนวนคนที(ทําขอ้นั นถูก 
                              N          แทน    จาํนวนคนที(ทําขอ้นั นทั งหมด 
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  1.3 วเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
และแบบวดัความสนใจในการเรยีน  โดยใชว้ธิกีารหาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนน
รวมทั งฉบบั (Item-total Correlation) (ดลยา แตงสมบรูณ์.  2551: 90; อ้างองิจาก สุณี รกัษาเกยีรติ
ศกัดิ d.  2547: 6) 

 

   r��       =     
�	∑��	∑�∑�


��∑��		∑���	���	∑��		∑����	 
 
    เมื(อ  r��      แทน     สมัประสทิธิ dสหสมัพนัธ ์
        N  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
     				∑ XY แทน ผลรวมของผลคณูคะแนน X และคะแนน Y 
         ∑X�	   แทน ผลรวมของกําลงัสองของคะแนน X 

           ∑Y�	   แทน ผลรวมของกําลงัสองของคะแนน Y 
 
  1.4 วเิคราะหห์าค่าความเชื(อมั (นของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ั งฉบบั 
โดยใชส้ตูร KR – 20 ของคเูดอร-์รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2539: 215) 
 

    r��  =					 ��	� �1 −
∑��
�� � 

 
 เมื(อ r�� แทน    ค่าสมัประสทิธิ dของความเชื(อมั (น 
 p            แทน    สดัส่วนของคนที(ทาํขอ้นั นถูก 
 q          แทน    สดัส่วนของคนที(ทาํขอ้นั นผดิ 

        s�        แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบวดั 
ความสามารถในการคดิวเิคราะหท์ั งฉบบั 

            k แทน จาํนวนขอ้สอบ 
 
  1.5 วเิคราะหห์าค่าความเชื(อมั (นของแบบวดัสนใจในการเรยีนทั งฉบบั โดยใชว้ธิกีารหา
ค่าสมัประสทิธิ dแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  
2538: 200) 
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       					α           =          
 

 	� �1 − ∑�!��"� � 
 

 เมื(อ					α			      แทน    ค่าสมัประสทิธิ dความเชื(อมั (นของแบบวดั 
ความสนใจในการเรยีน   

  n          แทน    จาํนวนขอ้ของแบบวดัความสนใจ 
ในการเรยีน 										∑ s#�    แทน     ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้          

          			s��        แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบวดัความสนใจ 
                                                                     ในการเรยีนทั งฉบบั 
 

2. สถติพิืนฐานที(ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  2.1 วเิคราะหห์าค่าเฉลี(ย (X$) จากคะแนนการทาํแบบวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์และแบบวดัความสนใจในการเรยีนทั งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (ลว้น สายยศ; และ
องัคณา สายยศ.  2538: 73) 

 X     =     
∑��  

  

เมื(อ      		X        แทน   คะแนนเฉลี(ย 
 ∑X      แทน    ผลรวมของคะแนนทั งหมด 

        N        แทน    จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  
 
2.2 วเิคราะหห์าค่าเบี(ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผลต่างของคะแนนการทําแบบวดั

ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และแบบวดัความสนใจในการเรยีนทั งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 76-77) 
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   S.D.      =     %�∑��		∑���	�	�	��  

 
      เมื(อ       S.D.      แทน   ค่าเบี(ยงเบนมาตรฐาน 
                                      ∑X	     แทน   ผลรวมของคะแนนทั งหมด 

∑X�    แทน   ผลรวมทั งหมดของคะแนนแต่ละตวั 
ยกกําลงัสอง 

                                    ∑X��  แทน    ผลรวมของคะแนนทั งหมดยกกําลงัสอง 
                              N        แทน    จาํนวนนักเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 
3. สถติทิี(ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

3.1 เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และความสนใจในการเรยีนของ
นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที( 6 ก่อนและหลงัการทดลองทั งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชส้ถติิ
ทดสอบ t-test for dependent samples (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 104) 

 
 

t      =      
∑&

%'	∑(�)∑(��')*
						  

 
  เมื(อ   t   แทน คาํที(ใชใ้นการพจิารณาของการแจกแจงแบบท ี
     D   แทน  ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
 	    N  แทน  จาํนวนคู่ 

   			∑ D      แทน ผลรวมของความแตกต่างจากการเปรยีบเทยีบกนั 
เป็นรายบุคคลระหว่างคะแนนที(ไดร้บัจากการทดสอบ 
ก่อนเรยีนกบัทดสอบหลงัเรยีน 

       ∑D�    แทน     ผลรวมกําลงัสองของความแตกต่างจากการเปรยีบเทยีบกนั
เป็นรายบุคคลระหว่างคะแนนที(ไดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน 

 
3.2 เปรยีบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสนใจในการเรียนของ

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที( 6 ที(ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนากับการสอน
ภาษาไทยแบบเดมิ โดยใชส้ถติทิดสอบ t-test for independent samples (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  2544: 165) 
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t      =      
�$*		�$�

,-*)	*�.*�	/	-�	)*�.�	�-*/	-�	)�	 � *-*	0 *-��
 

 
 เมื(อ   t   แทน ค่าวกิฤตที(ใชใ้นการพจิารณาการแจกแจงของค่า t 
      	x2�  แทน  ค่าเฉลี(ยของคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและหลงัฝึก 

ของกลุ่มทดลอง 
 	    	x2�  แทน  ค่าเฉลี(ยของคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและหลงัฝึก 

ของกลุ่มควบคุม 																				s��  แทน ความแปรปรวนของคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและหลงัฝึก 
ของกลุ่มทดลอง s��						 แทน ความแปรปรวนของคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและหลงัฝึก 
ของกลุ่มควบคุม 	n�   แทน ขนาดของกลุ่มทดลอง 

   n�  แทน ขนาดของกลุ่มควบคุม 



 
 

บทที� 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การศกึษาวจิยัในครั �งนี�มวีตัถุประสงค์เพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์
และความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ จากการวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏผลดงันี� 
  
สญัลกัษณ์ที�ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลที�ได้จากการทดลอง และแปลความหมายของการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้ําหนดสญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี� 
  n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  x   แทน คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง 
  S.D.  แทน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 
  t  แทน ค่าสถติทิี�ใชพ้จิารณาใน t-distribution 

  P  แทน ค่านยัสําคญัของการทดสอบ  
   
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยันําเสนอตามลาํดบัต่อไปนี� 
  1. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
  2. ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�
ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

  3. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง 

  4. ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�
ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง 

  5. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 

  6. ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�
ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 

 

 



1. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�
ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินากับการสอนภาษาไทยแบบเดิม โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test for independent samples

 
ตาราง 3  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�

ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ

ความสามารถ 
ในการคดิวเิคราะห ์
หลงัการทดลอง 

n 
23 

จากตาราง 3 พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
เทคนิคโจ๊กปรศินาและการสอนภาษาไทยแบบเดมิมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์แตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั 
ปริศนามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดิม
ดงัภาพประกอบ 6 

ภาพประกอบ 6  ความสามารถในการคดิวเิคราะห์
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คะแนน 

 

ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�
ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินากับการสอนภาษาไทยแบบเดิม โดยใช้สถิติ

test for independent samples ปรากฎผลดงัตาราง 3 

ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�
ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ

 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
x S.D. n x S.D. 

17.044 4.172 23 11.609 2.709 
 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01  
 

พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคโจ๊กปรศินาและการสอนภาษาไทยแบบเดมิมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์แตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั .01 โดยนักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊ก
ปริศนามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดิม

 

 
สามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

 
 

17.044
11.609

หลงัการทดลอง
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
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ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 
ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินากับการสอนภาษาไทยแบบเดิม โดยใช้สถิติ

ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6  
ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

t P 

 5.239**  .000 

ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคโจ๊กปรศินาและการสอนภาษาไทยแบบเดมิมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์แตกต่างกนั

โดยนักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊ก
ปริศนามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดิม  

 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

การทดสอบ 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองของนักเรยีนทั �ง 
สองกลุ่มจะสูงขึ�น แต่เมื�อพจิารณาแล้วพบว่ากลุ่มทดลองมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์สูงกว่า
กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองมกีารเปลี�ยนแปลงดา้นความสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองรอ้ยละ 95.998 ส่วนกลุ่มควบคุมมกีารเปลี�ยนแปลงดา้นความสามารถในการคดิ
วเิคราะหห์ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองรอ้ยละ 24.774 ดงัภาพประกอบ 7  

 

 

 
ภาพประกอบ 7  การเปลี�ยนแปลงความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ทั �งก่อนและหลงัการทดลอง 
     
  จะเหน็ได้ว่า หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมกีารเปลี�ยนแปลงด้านความสามารถในการคดิ
วเิคราะหส์งูกว่ากลุ่มควบคุม คดิเป็นรอ้ยละ 71.224 

 
2. ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั

การสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินากับการสอนภาษาไทยแบบเดิม โดยใช้สถิติทดสอบ  
t-test for independent samples ปรากฎผลดงัตาราง 4 

 
 
 
 

8.696

17.044

9.304
11.609
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ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

คะแนน

การทดสอบ



ตาราง 4  ผลการเปรยีบเทยีบ
การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ

ความสนใจ 
ในการเรยีน 

หลงัการทดลอง 
n 
23 

จากตาราง 4 พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
เทคนิคโจ๊กปรศินาและการสอนภาษาไทยแบบเดิมมคีวาม
นัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .0
ความสนใจในการเรยีนสงูกว่านกัเรี

 ภาพประกอบ 8  ความ
  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองของนักเรยีนทั �งสองกลุ่มจะ
สูงขึ�น แต่เมื�อพจิารณาแลว้พบว่ากลุ่มทดลองมคีวามสนใจในการเรยีนสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่ม
ทดลองมกีารเปลี�ยนแปลงดา้นความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน
23.425 ส่วนกลุ่มควบคุมมกีารเปลี�ยนแปลง
การทดลองรอ้ยละ 1.190 ดงัภาพ
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ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�
การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ

 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
x S.D. N x S.D. 

91.174 3.214 23 73.913 6.888 
 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01  
  

พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคโจ๊กปรศินาและการสอนภาษาไทยแบบเดิมมคีวามสนใจในการเรยีน

01 โดยนักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินามี
สงูกว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ ดงัภาพ

 

 

ความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองของนักเรยีนทั �งสองกลุ่มจะ
แต่เมื�อพจิารณาแลว้พบว่ากลุ่มทดลองมคีวามสนใจในการเรยีนสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่ม

ดา้นความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน
การเปลี�ยนแปลงดา้นความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน

ดงัภาพประกอบ 9 

91.174
73.913

หลงัการทดลอง

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ

106 

ของนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั 
การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ  

t P 

 10.890** .000 

ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
สนใจในการเรยีนแตกต่างกนัอย่างมี

โดยนักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินามี
ดงัภาพประกอบ 8 

 

ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองของนักเรยีนทั �งสองกลุ่มจะ
แต่เมื�อพจิารณาแลว้พบว่ากลุ่มทดลองมคีวามสนใจในการเรยีนสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่ม

ดา้นความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองรอ้ยละ 
ดา้นความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน

การทดสอบ 



107 

 

 
 
ภาพประกอบ 9  การเปลี�ยนแปลงความสนใจในการเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั �งก่อน 

และหลงัการทดลอง 
 

  จะเหน็ไดว้่าหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมกีารเปลี�ยนแปลงดา้นความสนใจในการเรยีนสงู
กว่ากลุ่มควบคุม คดิเป็นรอ้ยละ 22.235 

 
3. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 

6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถติทิดสอบ 
t-test for dependent samples ปรากฎผลดงัตาราง 5 

 
ตาราง 5  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6

ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา  
 

ความสามารถ 
ในการคดิวเิคราะห ์

กลุ่มทดลอง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
t P 

n x S.D. n x S.D. 
23 8.696 2.584 23 17.044 4.172 13.045** .000 

 
** มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
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73.044 73.913
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คะแนน

การทดสอบ



  จากตาราง 5 พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
เทคนิคโจ๊กปรศินามคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
กว่าก่อนการทดลอง ดงัภาพประกอบ 

ภาพประกอบ 10  ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องกลุ่มทดลอง
 
4. ผลการเปรยีบเทยีบ

การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง
dependent samples ปรากฎ
 
ตาราง 6  ผลการเปรยีบเทยีบความ

หลงัไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา
 

ความสนใจ 
ในการเรยีน 
กลุ่มทดลอง 

n 
23 

0
5

10
15
20
25
30

คะแนน 

 

พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคโจ๊กปรศินามคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมี

01 โดยนักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัการทดลองสูง
ดงัภาพประกอบ 10 

 
 
 

 

ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องกลุ่มทดลองทั �งก่อนและหลงัการทดลอง

ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถติทิดสอบ 

ฎผลดงัตาราง 6 

ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�
หลงัไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา  

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
x S.D. n x S.D. 

 73.870 8.971 23 91.174 3.214 
 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01  
 

8.696

17.044

กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง
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ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคโจ๊กปรศินามคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมี

โดยนักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัการทดลองสูง

 

ก่อนและหลงัการทดลอง 

ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั
โดยใชส้ถติทิดสอบ t-test for 

องนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ก่อนและ

t P 

 9.523** .000 

กลุ่มตวัอย่าง 



จากตาราง 6 พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
เทคนิคโจ๊กปรศินามคีวามสนใจในการเรยีน
ทางสถติทิี�ระดบั .01 โดยนักเรยีนมคีวาม
ดงัภาพประกอบ 11 

ภาพประกอบ 11  ความ
  

5. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้สถิตทิดสอบ 
dependent samples ปรากฎ

 
ตาราง 7  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�

ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ

ความสามารถ 
ในการคดิวเิคราะห ์

กลุ่มควบคุม 
n 
23 
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พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
สนใจในการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

โดยนักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

 

 
ความสนใจในการเรยีนของกลุ่มทดลองทั �งก่อนและหลงัการทดลอง

ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้สถิตทิดสอบ 

ฎผลดงัตาราง 7 

ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�
ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ  

 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

x S.D. n x S.D. 
 9.304 2.636 23 11.609 2.709 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
 
 

73.870
91.174

กลุ่มทดลอง
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง

109 

ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้
ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

 

ของกลุ่มทดลองทั �งก่อนและหลงัการทดลอง 

ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้สถิตทิดสอบ t-test for 

ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 

t P 
 
 5.267** .000 

กลุ่มตวัอย่าง 



จากตาราง 7 พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหก่์อนและหลงั
ระดบั .01 โดยนักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงั
ดงัภาพประกอบ 12 

 

 

ภาพประกอบ 12  ความสามารถในการคดิวเิคราะห์
 

6. ผลการเปรยีบเทยีบความ
การสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงั
samples ปรากฎผลดงัตาราง 

 
ตาราง 8  ผลการเปรยีบเทยีบความ

หลงัไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ

ความสนใจ 
ในการเรยีน 
กลุ่มควบคุม 

n 
23 

 
จากตาราง 8 พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 

ความสนใจในการเรยีนก่อนและหลงั
มคีวามสนใจในการเรยีนหลงัการทดลอง
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พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหก่์อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�

โดยนักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองสูงกว่าก่อน

สามารถในการคดิวเิคราะหข์องกลุ่มควบคุมทั �งก่อนและหลงัการทดลอง

ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 
การสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้สถติทิดสอบ t-test for dependent 

ผลดงัตาราง 8 

ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที�
หลงัไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ  

 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
x S.D. n x S.D. 

73.044 9.251 23 73.913 6.888 

พบว่า นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิมี
ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติิ

การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง ดงัภาพประกอบ 

9.304 11.609

กลุ่มควบคมุ
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง

110 

ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�

สูงกว่าก่อนการทดลอง  

 

ทั �งก่อนและหลงัการทดลอง 

ของนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั
test for dependent 

ของนกัเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6 ก่อนและ

t P 
 
 0.686 .500 

ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิมี
มนีัยสําคญัทางสถติ ิโดยนักเรยีน

 13 

กลุ่มตวัอย่าง 



 

ภาพประกอบ 13  
 

  

0

25

50

75

100

คะแนน 

 

 

13  ความสนใจในการเรยีนของกลุ่มควบคุมทั �งก่อนและหลงัการทดลอง

73.044 73.913

กลุ่มควบคมุ
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง

111 

 

ทั �งก่อนและหลงัการทดลอง 

กลุ่มตวัอย่าง 



 
 

บทที� 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสนใจใน 

การเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�เรยีนภาษาไทยดว้ยการสอนโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินากบั
การสอนภาษาไทยแบบเดมิ สรปุสาระสาํคญัและอภปิรายผลไดด้งันี$ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัในครั $งนี$ผูว้จิยัไดก้ําหนดความมุง่หมายไวด้งันี$ 

1.  เพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 
6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

2. เพื�อเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั 
การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

 3. เพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั $นประถมศกึษา 
ปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง  

4. เพื�อเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั
การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง 

5. เพื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั $นประถมศกึษา 
ปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 

6. เพื�อเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั
การสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง 

 
สมมติฐานในการวิจยั  
 การศกึษาวจิยัในครั $งนี$ผูว้จิยัไดต้ั $งสมมตฐิานไวด้งันี$ 

1. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั 
การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิแตกต่างกนั 

2. ความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทย
โดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิแตกต่างกนั 

3. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั 
การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

4. ความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทย
โดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั 
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5. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บั 
การสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

6. ความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทย
แบบเดมิก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั $นประถมศึกษาปีที� 6 ภาคเรียนที� 2  
ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิ�น กระทรวงมหาดไทยที�มผีลการจดัการศึกษาที�ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  
(รอบสอง) ในมาตรฐานที� 4 ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห์ มวีจิารณญาณ มี
ความคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน์  
  

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยั เป็นนักเรยีนระดบัชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ภาคเรยีนที� 2 
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัแหลมใต ้(สุตสุนทร) สงักดัเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทราจงัหวดั 
ฉะเชงิเทรา กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ�น กระทรวงมหาดไทยที�เลอืกมาแบบเจาะจง จากนั $น
ใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม จาก 2 
หอ้งเรยีน เพื�อเขา้เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรยีนและกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรยีน   
 
 ตวัแปรที�ศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
1.1 การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา 
1.2 การสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
2.1 ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
2.2 ความสนใจในการเรยีน 

 
ระยะเวลาที�ใช้ในการทดลอง 

  ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลอง 3 สปัดาห์ๆ  ละ 5 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวมทั $งสิ$น 15 คาบ
ต่อหอ้งเรยีน 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
 เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัครั $งนี$ ประกอบดว้ย 

1. โจก๊ปรศินา  
2. แผนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา  
3. แผนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
4. แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
5. แบบวดัความสนใจในการเรยีน 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัครั $งนี$เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ดําเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลอง Randomized Pretest – Posttest Control Group Design   
 ขั $นตอนดาํเนินการวจิยัมดีงันี$ 
  1.  ปฐมนิเทศนักเรยีน เพื�อชี$แจงและทําความเข้าใจเกี�ยวกบัจุดประสงค์ของการเรยีน 
วิธีการเรียน ระยะเวลาที�ใช้ในการจดัการเรียนการสอน บทบาทของนักเรียน และการประเมินผล 
การเรยีน 
  2. ทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห์และความสนใจในการเรยีนของนักเรยีน
ทั $งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเริ�มทาํการทดลอง 

3. ผูว้จิยัดําเนินการสอนนักเรยีนทั $งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยตนเอง โดยใช้
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนที�แตกต่างกนั ดงันี$ 
   3.1 กลุ่มทดลองจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา 
   3.2 กลุ่มควบคุมจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

 4.  ทดสอบหลงัเรยีน โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละแบบวดั 
ความสนใจในการเรยีนกบันักเรยีนทั $งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
  5.  ตรวจผลการทดสอบ แลว้นําคะแนนที�ไดม้าวเิคราะหข์อ้มลู เพื�อทดสอบสมมตฐิาน
การวจิยั 

 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี$ 
  1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะห์และความสนใจในการเรยีนของ
นักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินากบัการสอนภาษา 
ไทยแบบเดมิ โดยใชส้ถติทิดสอบ t-test for independent samples  
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  2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความสนใจในการเรยีนของนักเรยีน
ชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินาก่อนและหลงัการทดลอง โดย
ใชส้ถติทิดสอบ t-test for dependent samples 

3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความสนใจในการเรยีนของนักเรยีน
ชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถติทิดสอบ 

 t-test for dependent samples 

   

สรปุผลการวิจยั 
 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละความสนใจในการเรยีนของนักเรยีน
ชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�เรยีนภาษาไทยด้วยการสอนโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินากบัการสอนภาษาไทย
แบบเดมิ สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี$ 
  1. นักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินา
และการสอนภาษาไทยแบบเดมิมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ
ที�ระดบั .01 โดยนักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินามคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะหส์งูกว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ  
  2. นักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินา
และการสอนภาษาไทยแบบเดมิมคีวามสนใจในการเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี�ระดบั 
.01 โดยนักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินามคีวามสนใจในการเรยีนสูงกว่า
นกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ  

  3. นักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินา 
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหก่์อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
.01 โดยนกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
  4. นักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินา 
มคีวามสนใจในการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 โดย
นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
 5. นักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิมคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะหก่์อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 โดยนักเรยีน
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

  6. นักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิมคีวามสนใจใน
การเรยีนก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ โดยนักเรยีนมคีวามสนใจใน
การเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวจิยัเปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะห์และความสนใจใน 
การเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�เรยีนภาษาไทยดว้ยการสอนโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินา
กบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลไดด้งันี$ 
  1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั $น
ประถมศกึษาปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบ 
เดมิแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 โดยนักเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคโจ๊กปรศินามคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์สูงกว่านักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทย
แบบเดมิ คอื คะแนนเฉลี�ยหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากบั 17.044 และคะแนนเฉลี�ยของกลุ่ม
ควบคุมเท่ากบั 11.609 ดงันั $นการเปลี�ยนแปลงดา้นความสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม คดิเป็นร้อยละ 71.224 ทั $งนี$อาจสบืเนื�องมาจากเหตุผลดงั 
ต่อไปนี$ 
 1.1 การสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินา เป็นกระบวนการเรยีนการสอน 
ที�เน้นใหน้กัเรยีนไดฝึ้กและใชค้วามสามารถในการคดิวเิคราะหข์องตนเองอย่างเตม็ที� เปิดโอกาสให้
แลกเปลี�ยนทางภาษาและแสดงออกไดอ้ย่างอสิระ นอกจากนี$ยงัเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ 
ได้มสี่วนร่วมและมปีฏิสมัพนัธ์ที�ดรีะหว่างครูและเพื�อน มกีารติดต่อสื�อสารระหว่างกัน รวมทั $งฝึก
กระบวนการคดิใหรู้จ้กัคดิเพื�อคาดเดาคําตอบ (นงลกัษณ์ งามขาํ.  2552: 71-72; และ สรยีา ทบัทนั.  
2551: 83-94) โดยนักเรยีนต้องใชส้มองในการขบคดิเพื�อคน้หาคําตอบของปรศินานั $นๆ โดยผ่าน
กระบวนการตคีวาม การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล จนกระทั �งสามารถลงขอ้สรุป
เป็นคําตอบของโจ๊กปรศินาได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล ซึ�งในกระบวนการคดิหาคําตอบนั $น
นักเรยีนจะต้องอาศยัการสงัเกต การแปลความ การหาความเชื�อมโยงจากสิ�งต่างๆ ทั $งจากตวัโจ๊ก
ปรศินาที�เป็นคําถาม และจากความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของตนเองแล้วใคร่ครวญโดยละเอยีดถี�
ถ้วนเพื�อให้ได้คําตอบนั $นๆ ออกมา กระบวนการในการทายโจ๊กปรศินานี$เองที�มสี่วนช่วยในการ
พฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนใหส้งูขึ$น  
 1.2 โจก๊ปรศินาที�ครสูรา้งขึ$นนั $นสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เดิมของนักเรยีน ทําให้นักเรยีนรู้สึกมั �นใจและกล้าที�จะคิดหาคําตอบ นอกจากนี$
ลกัษณะของโจ๊กปรศินาซึ�งเป็นรูปแบบที�มลีกัษณะท้าทาย ชวนคดิ น่าติดตาม และสนุกสนาน ยงั
เป็นส่วนสําคญัในการทําให้นักเรยีนเกิดความรู้สกึผ่อนคลายและใช้ความคดิของตนเองได้อย่าง
เตม็ที� นกัเรยีนจงึสนใจที�จะใชค้วามคดิในการวเิคราะหเ์พื�อคน้หาคําตอบนั $นๆ โดยที�ไม่รูต้วัว่ากําลงั
ไดร้บัการฝึกความสามารถในการคดิวเิคราะห์อยู่ ซึ�งสอดคล้องกบัที� จรธีร แหวนทอง (2555: 8) 
กล่าวไวว้่า ปรศินาคาํทายเป็นประสบการณ์ที�ทา้ทายความสามารถและสอดคลอ้งกบัพฒันาการทาง
สติปญัญา บุคลิกภาพ อารมณ์และสงัคมของเด็กในวัยประถมศึกษา กล่าวคือ พัฒนาการทาง
สตปิญัญาของเดก็ในวยันี$จะใหค้วามสนใจในการแก้ปญัหาต่างๆ ที�ต้องแก้ดว้ยเหตุผล เมื�อแก้สําเรจ็
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กจ็ะเกดิความภาคภูมใิจ พฒันาการทางบุคลกิภาพของเดก็ คอื ต้องการเป็นผูท้ี�มสีมรรถภาพที�ทํา
อะไรไดส้ําเรจ็ และพฒันาการทางอารมณ์และสงัคม คอื เดก็อยู่ในวยัที�ชอบเล่นสนุกกบัการเล่น จงึ
ชอบที�จะเรยีนรูเ้รื�องราวต่างๆ จากกจิกรรมที�มคีวามแปลก น่าตื�นเตน้ สนุกสนาน เพลดิเพลนิ ซึ�งถอื
ว่าเป็นการผ่อนคลายความเครยีดไปในตวั จากคุณลกัษณะดงักล่าวของโจ๊กปรศินาที�กล่าวไวแ้ล้ว
ขา้งตน้นี$เอง ที�ส่งผลใหค้วามสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดย
ใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาสงูกว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
 1.3 โจก๊ปรศินาเป็นเทคนิคการสอนที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสยัของ
เดก็วยัประถมศกึษาที�มคีวามร่าเรงิแจ่มใส ชอบการคดิจนิตนาการ คดิสรา้งสรรค ์ไม่อยู่นิ�ง อยากรู้
อยากเหน็ ชอบซกัถาม ชอบแสดงความคดิเหน็ มคีวามสนใจในช่วงเวลาไม่ยาวนัก และชอบเล่น
มากกว่าเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั (จรธีร แหวนทอง.  2555: 6) ดงันั $นโจ๊กปรศินาจงึเป็นเทคนิคหนึ�งที�เรา้
ความสนใจและเอื$อประโยชน์ต่อการพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ได้เป็นอย่างด ีดงัที� 
กลัยกร มั �นถาวรวงศ์ (ม.ป.ป.: ออนไลน์) กล่าวไวว้่าปรศินาคําทาย เป็นสื�อการสอนในด้านการฝึก 
การคดิ วเิคราะห์ เขยีน และการอ่านบทรอ้ยกรอง ซึ�งสามารถฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษาไทยของ
นักเรยีนได้ครบวงจร ทั $งนี$เพราะปรศินาคําทายเป็นการเล่นที�ใช้กลวธิใีนการตั $งคําถามเพื�อให้ผู้ถูก
ถามต้องใชค้วามสามารถในการสงัเกต คดิวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ และสรา้งความคดิรวบยอดโดยใช้
ขอ้มลูเท่าที�ปรากฎในปรศินา เป็นตวัเชื�อมโยงในการแก้ปรศินาเพื�อคดิหาคําตอบ เดก็คนใดที�เมื�อ
อ่านปรศินาในแต่ละประโยคและสามารถตคีวาม ตอบคําถามไดถู้กต้อง แสดงว่าเป็นเดก็ที�มคีวาม 
สามารถในการวเิคราะห ์ จบัประเดน็ของการอ่านไดถู้กต้อง เพราะปรศินาคําทายแต่ละปรศินาจะมี
ประโยคที�มคีวามหมายคลุมเครอืไม่ชดัแจ้งผู้เล่นจะต้องใช้ความสามารถในการตีความเพื�อตอบ
ปรศินาใหถู้กต้องและรวดเรว็ที�สุด (จรธีร แหวนทอง.  2555: 8) จากลกัษณะเฉพาะของโจ๊กปรศินา
ดงัที�กล่าวมาแล้วข้างต้น จงึทําให้นักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินามี
ความสามารถในการคดิวเิคราะหส์งูกว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 

 1.4 พฒันาการกระบวนการคดิวเิคราะหใ์นชั $นเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษา 
ปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิแตกต่างกนั 
โดยนักเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินามพีฒันาการกระบวนการคดิวเิคราะห์
ในชั $นเรยีนสูงกว่านักเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิอย่างชดัเจน กล่าวคอื นักเรยีนที�ไดร้บั
การสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนามีพัฒนาการกระบวนการคิดวิเคราะห์ในชั $นเรียน
ตามลําดบัดงันี$ รอ้ยละ 62.667, รอ้ยละ 75.333, รอ้ยละ 80.667 และรอ้ยละ 96 ส่วนนักเรยีนที�ไดร้บั
การสอนภาษาไทยแบบเดมินั $นมพีฒันาการกระบวนการคดิวเิคราะหใ์นชั $นเรยีนเป็นดงันี$ รอ้ยละ 50, 
รอ้ยละ 67.333, รอ้ยละ 78.667 และรอ้ยละ 86 ทั $งนี$อาจสบืเนื�องมาจากคุณลกัษณะเฉพาะของโจ๊ก
ปริศนาที�เอื$อต่อการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ นั �นคือ การเล่นทายโจ๊กปริศนานั $นเป็น
กระบวนการที�นกัเรยีนจะต้องใชส้มองในการขบคดิเพื�อหาคําตอบ แก้ปรศินาโดยหาความเป็นไปได ้
และพยายามเทยีบเคยีงตวัคําถามกบัสิ�งที�เป็นคําตอบเพื�อหาลกัษณะร่วม (สรยีา ทบัทนั.  2551: 91-
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92) โดยใช้การตคีวาม การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล และการลงขอ้สรุป ด้วย
ลกัษณะพเิศษของโจ๊กปรศินานี$เองที�มสี่วนช่วยในการพฒันากระบวนการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีน
ให้ดีขึ$นได้ตามลําดับ ดังนั $นนักเรียนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนาจึงมี
พฒันาการกระบวนการคดิวเิคราะห์ในชั $นเรยีนสูงกว่านักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ  
นอกจากนี$นกัเรยีนยงัไดร้บัการฝึกกระบวนการคดิวเิคราะหซ์ํ$าๆ กนัในทุกชั �วโมง ทําใหน้ักเรยีนเกดิ
ทกัษะจากการฝึกซํ$า ดงัที�วรนิทร โพนน้อย (2555: 170) กล่าวไวว้่าการพฒันาทกัษะทางการเรยีน
ภาษานั $นจําเป็นอย่างยิ�งที�นักเรียนจะต้องมีโอกาสได้แสดงความสามารถทางภาษาและได้รบั 
การฝึกฝนซํ$าๆ สอดคลอ้งที�กบัมาลา รมราศร ี(2554: 42) กล่าวไว้ว่า เมื�อนักเรยีนไดม้โีอกาสฝึก
ทาํซํ$าๆ หลายๆ ครั $ง จะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความชาํนาญและไดพ้ฒันาทกัษะ ดงันั $นผลจากการฝึกซํ$า
นี$เอง จงึทาํใหน้กัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินามพีฒันาการกระบวนการ
คดิวเิคราะหใ์นชั $นเรยีนสงูกว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ เพราะไดฝึ้กกระบวนการ
คดิวเิคราะหผ์่านโจ๊กปรศินาซํ$าๆ กนัในทุกชั �วโมง จงึส่งผลใหค้วามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงั 
การทดลองของนักเรยีนทั $งสองกลุ่มดขีึ$น โดยความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม 

 
  2. ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�
ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินากบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 โดยนักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินามี
ความสนใจในการเรยีนสูงกว่านักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ คอื คะแนนเฉลี�ยหลงั 
การทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากบั 91.170 และคะแนนเฉลี�ยของกลุ่มควบคุมเท่ากบั 73.910 ดงันั $น
การเปลี�ยนแปลงด้านความสนใจในการเรยีนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม คดิเป็นร้อยละ 
22.235 ทั $งนี$อาจสบืเนื�องมาจากเหตุผลดงัต่อไปนี$ 
   2.1 การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินา เป็นการจดัการ
เรยีนการสอนที�มุง่ตอบสนองต่อความต้องการของเดก็ในวยัประถมศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ีทั $งทางดา้น
อารมณ์และความรูส้กึ (นิตธิร ปิลวาสน์.  ม.ป.ป.: ออนไลน์) ทั $งนี$เพราะสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิอง
เดก็ในวยันี$ที�ชอบเล่นมากกว่าการเรยีนอย่างจรงิจงั เมื�อไดเ้รยีนปนเล่นแลว้มคีวามรูส้กึสนุกสนาน
และรูส้กึผ่อนคลาย สอดคลอ้งกบัที�ชาญชยั ศรไีสยเพชร (2527: 153 - 154) ไดอ้ธบิายไวว้่า การเรยีน
ตามหลกัจติวทิยาหรอืหลกัธรรมชาตนิั $นเดก็ย่อมชอบการเล่น การแสดง ชอบกจิกรรมอยู่แลว้ การจดั
บทเรยีนใหม้กีจิกรรมการเล่นยอ่มจะทาํใหเ้ดก็สนุกสนานและอยากเรยีนมากขึ$น ครจูะแทรกบทเรยีน
ไว้ในการเล่น การทํากจิกรรม เป็นการส่งเสรมิให้นักเรยีนได้เรยีนด้วยการกระทํา ด้วยการแสดง 
ดว้ยการเล่น ภายใตก้ารควบคุมของคร ูเป็นการนําเอาความซุกซนของเดก็มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ใน
การจดัการเรยีนการสอน ดงันั $นการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินาจงึทําใหน้ักเรยีนมคีวาม
สนใจในการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
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   2.2 การสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา เป็นรปูแบบการสอนที�แปลกใหม่
สําหรบันักเรยีนที�ไม่เคยรูจ้กัหรอืไม่เคยเรยีนดว้ยเทคนิคนี$มาก่อน ทําให้นักเรยีนใหค้วามสนใจกบั
การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนามากกว่าการจดัการเรยีนการสอนแบบเดิม 
กล่าวคอื ในการจดัการเรยีนการสอนนั $น ครไูดใ้ชโ้จ๊กปรศินาที�เรา้ความสนใจและกระตุ้นใหน้ักเรยีน
เกิดความอยากรู้และอยากค้นหาคําตอบ โดยเลือกใช้เรื�องราวที�สอดคล้องกับความสนใจและ
ความสามารถของนกัเรยีน นอกจากนี$ยงัมภีาพประกอบที�มสีสีนัสวยงามและดงึดูดใจ ทําใหน้ักเรยีน
สนใจเรยีน และสนุกสนานไปกบับรรยากาศของการแขง่ขนั ดงัที�อาภรณ์ ใจเที�ยง (2537: 64) กล่าวไว้
ว่า การจดักจิกรรมที�เรา้ให้เกดิการยอมรบั การใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมที�จะทําให้นักเรยีนเกดิประสบการณ์ 
ตรง การสรา้งความประทบัใจและการจดัสิ�งแวดลอ้มสถานการณ์ใหม่ใหแ้ก่นักเรยีนจะทําใหน้ักเรยีนมี
ความสนใจในการเรยีนมากขึ$น ดงันั $นนกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินาจงึ
มคีวามสนใจในการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิ  
 

  3. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั $นประถมศกึษา
ปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินาก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่าง
มนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 โดยนักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง คอื คะแนนเฉลี�ยหลงัการทดลองเท่ากบั 17.044 และคะแนนเฉลี�ยก่อนการ
ทดลองเท่ากบั 8.696 ดงันั $นการเปลี�ยนแปลงดา้นความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง คดิเป็นรอ้ยละ 95.998 ซึ�งสอดคล้องกบังานวจิยัของสายตา ปาล ี(2552: 
ออนไลน์); และสมคดิ ทบัทมิ (2554: ออนไลน์) ทั $งนี$อาจสบืเนื�องมาจากเหตุผลดงัต่อไปนี$  

3.1 เนื�องจากพื$นฐานเดมิของนกัเรยีน เป็นกลุ่มที�มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์
ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. เมื�อได้รบัการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผ่าน
กระบวนการทายโจก๊ปรศินาที�มลีกัษณะเฉพาะตวั มคีวามน่าสนใจ น่าตดิตาม น่าคน้หา ทา้ทายความ คดิ
และสนุกสนาน รวมทั $งไดร้บัการกระตุน้จากครแูละไดร้บัการฝึกฝนความสามารถในการคดิวเิคราะห์
อย่างต่อเนื�อง จงึทําใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองสูงขึ$น สอดคลอ้ง
กบัที�อุมาพร บุญญาวโิรจน์ (2547: 7-9) ผู้อํานวยการโรงเรยีนเทศบาล 3 (วมิุกตายนวทิยา) ซึ�ง
ประสบปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทย เพราะนักเรยีนเรยีนรูช้้า คดิวเิคราะห์ไม่เป็น 
และใหค้วามหมายของคาํไมไ่ด ้ไดจ้ดัทาํหนงัสอืปรศินาคาํทายขึ$น เพื�อใชใ้นการสอนซ่อมเสรมิใหก้บั
นักเรยีนที�มปีญัหาดงักล่าว เมื�อนําปรศินาคําทายมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนโดยมคีรคูอยทํา
หน้าที�ในการชี$แนะใหน้ักเรยีนคดิหาคําตอบ พบว่า การจดัการเรยีนการสอนดว้ยปรศินาคําทาย ทํา
ให้นักเรียนได้รบัความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้จกัคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เมื�อนําไปสอน
นักเรยีนในแต่ละช่วงชั $นแล้วได้รบัผลด ีเหมาะสําหรบันักเรยีนที�จะเรยีนรู ้เพราะนักเรยีนได้ฝึกคดิ
วเิคราะหเ์ชื�อมโยงหาเหตุผลจากคําทาย เพื�อใหไ้ดค้ําตอบที�ถูกต้องและชดัเจน นอกจากนี$แลว้เมื�อ
พจิารณาพฒันาการกระบวนการคดิวเิคราะห์ในชั $นเรยีนของนักเรยีนที�ได้รบัการสอนภาษาไทย 



120 

 

โดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินาจะพบว่านักเรยีนมพีฒันาการกระบวนการคดิวเิคราะหใ์นชั $นเรยีนที�ดขี ึ$น
ตามลาํดบั ซึ�งแบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วงตามลาํดบั ดงันี$คอื รอ้ยละ 62.667, รอ้ยละ 75.333, รอ้ยละ 80.667 
และรอ้ยละ 96 จากเหตุผลดงักล่าวมาแลว้ขา้งต้นนี$เอง จงึทําใหน้ักเรยีนที�ไดร้บัการสอนภาษาไทย
โดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินามคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

 3.2 การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินา เป็นกระบวนการ
ที�เน้นการพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรยีนมากกว่าการจดัการเรยีนการสอน
แบบเดมิซึ�งอาจจะไม่ได้เน้นการฝึกฝนความสามารถในการคดิวเิคราะห์มากนัก กล่าวคอื การจดั 
การเรยีนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊กปรศินามขีั $นตอนการเรยีนการสอนที�มุ่งเน้นใหน้ักเรยีน
ได้มโีอกาสฝึกกระบวนการคดิวเิคราะห์ในชั $นเรยีนอย่างเต็มที�โดยใช้การตีความ การเปรยีบเทยีบ  
การหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล และการลงข้อสรุป ทั $งจากทายโจ๊กปรศินา การแสดงเหตุผลและ
อธบิายความเป็นมาของคาํตอบโจก๊ปรศินาที�นกัเรยีนไดท้าํการวเิคราะห ์รวมทั $งการเปรยีบเทยีบและ
หาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างกรณีตัวอย่างกับสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษิต ดงันั $น
นักเรยีนจงึมโีอกาสได้ฝึกความสามารถในการคดิวเิคราะห์อย่างเต็มที�ผ่านเทคนิคการสอนที�ช่วย
ส่งเสรมิและจงูใจใหเ้กดิการคดิในทุกชั �วโมง (รุ่งนภา วุฒ.ิ  2543: 29; นงลกัษณ์ คํายิ�ง.  2541: 78-86; 
ฉววีรรณ จนิดาพล.  2525: 67-73) พฒันาการกระบวนการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนจงึดขีึ$นตามลําดบั 
และส่งผลใหค้วามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองของนกัเรยีนสงูกว่าก่อนการทดลอง 

 

  4. ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�
ได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนาก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยนักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน 
การทดลอง คือ คะแนนเฉลี�ยหลงัการทดลองเท่ากับ 91.174 และคะแนนเฉลี�ยก่อนการทดลอง
เท่ากบั 73.870 ผลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าหลงัการทดลองนักเรยีนมกีารเปลี�ยนแปลงด้านความ
สนใจในการเรยีนสูงกว่าก่อนการทดลอง คดิเป็นร้อยละ 23.425 ทั $งนี$อาจสืบเนื�องมาจากเดิม
นักเรยีนมทีศันคติที�ไม่ดีกบัสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ทั $งนี$เพราะเบื�อหน่ายกบัการจดัการเรยีน 
การสอนแบบเดมิที�ครูไม่ไดใ้ชเ้ทคนิคการสอนและสื�อการสอนที�หลากหลาย ทําใหน้ักเรยีนไม่เหน็
ความสําคญัและไม่ให้ความสนใจกบัการเรยีน (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา.  2552: 117-
140) แต่เมื�อนักเรยีนได้รบัการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปรศินา ซึ�งเป็นเทคนิคการสอนที�
แปลกใหม ่เปิดโอกาสใหม้สี่วนรว่ม และสามารถแสดงความคดิเหน็และคาดเดาคาํตอบไดอ้ย่างอสิระ 
ทาํใหบ้รรยากาศในการเรยีนการสอนเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน เป็นกนัเอง และไม่เคร่งเครยีดกบั
เนื$อหาสาระมากเกินไป นักเรยีนจงึรู้สึกผ่อนคลายและมคีวามสุขกับการเรยีนส่งผลให้นักเรยีน
สามารถเรยีนรูไ้ด้ดแีละมคีวามสนใจในการเรยีนมากขึ$น ดงันั $นความสนใจในการเรยีนของนักเรยีน
หลงัการทดลองจงึสงูกว่าก่อนการทดลอง   
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  5. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชั $นประถมศกึษา
ปีที� 6 ที�ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลอง แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .01 โดยนักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
คอื หลงัการทดลองนักเรยีนมคี่าเฉลี�ยของคะแนนเท่ากบั 11.609 ส่วนก่อนการทดลองเท่ากบั 9.304 
ดงันั $นการเปลี�ยนแปลงด้านความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.774 ทั $งนี$อาจสบืเนื�องมาจากเหตุผลดงันี$ 

   5.1 ในการจดัการเรยีนการสอนแบบเดมินั $น นอกจากผูว้จิยัจะดําเนินการสอนตาม
แผนการสอนแล้ว ยงัได้สอดแทรกและฝึกให้นักเรียนได้มโีอกาสพฒันาความสามารถในการคิด
วเิคราะหค์วบคู่ไปกบัการจดัการเรยีนการสอนแบบเดมิ โดยการจดักจิกรรมในชั $นเรยีนใหน้ักเรยีนได้
พฒันากระบวนการคดิวเิคราะห ์กล่าวคอื นอกจากการจดัการเรยีนการสอนแบบเดมิที�ใชก้ารบรรยาย 
อธบิาย ซกัถาม และใหน้ักเรยีนทําแบบฝึกหดัแลว้ ครยูงัเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดฝึ้กกระบวนการคดิ
วเิคราะห์ดว้ยการใหน้ักเรยีนได้วเิคราะห์กรณีตวัอย่างกบัสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษิตโดยใช้
การตีความ การเปรยีบเทียบ การหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลและการลงข้อสรุป ทําให้นักเรยีน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ได้โดยมีพัฒนาการที�ดีขึ$นตามลําดับ เนื�องจากได้ฝึก
กระบวนการคดิวเิคราะห์ในทุกชั �วโมง ดงันั $นความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัการทดลองของ
นกัเรยีนจงึสงูกว่าก่อนการทดลอง  

5.2 ถงึแมว้่าพื$นฐานเดมิของนักเรยีนเป็นกลุ่มที�มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์
ไม่ดนีัก แต่เมื�อได้รบัการเรยีนการสอนที�มกีารฝึกฝนความสามารถในการคดิวเิคราะห์จากการทํา
กจิกรรมในชั $นเรยีนแล้วก็สามารถพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ให้ดขีึ$นได้ ดงัจะเหน็ได้
จากพฒันาการความสามารถในการคดิวเิคราะห์ที�ดขี ึ$นตามลําดบั แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ช่วงดงันี$ คอื 
รอ้ยละ 50, รอ้ยละ 67.333, รอ้ยละ 78.667 และรอ้ยละ 86 และผลจากการจดัการเรยีนการสอนที�เอื$อ
ประโยชน์ต่อการฝึกฝนความสามารถในการคดิวเิคราะหนี์$เองที�ส่งผลใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะหห์ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

 
  6. ผลการเปรยีบเทยีบความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนชั $นประถมศกึษาปีที� 6 ที�
ไดร้บัการสอนภาษาไทยแบบเดมิก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ
โดยนักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมคีะแนนเฉลี�ย 
หลงัการทดลองเท่ากับ 73.913 และคะแนนเฉลี�ยก่อนการทดลองเท่ากับ 73.044 ซึ�งนักเรยีนม ี
ความสนใจในการเรยีนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยคดิเป็นรอ้ยละของการเปลี�ยนแปลง
เท่ากบั 1.190 ทั $งนี$อาจสบืเนื�องมาจากการจดัการเรยีนการสอนแบบเดมิ เป็นการจดัการเรยีนการสอน 
ที�นกัเรยีนคุน้เคยเป็นอยา่งด ีเพราะครสู่วนใหญ่จะจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารนี$เป็นหลกั โดยใช้
วธิกีารบรรยาย อธบิาย ซกัถาม และใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดั โดยไมไ่ดใ้ชเ้ทคนิควธิกีารหรอืสื�อการ
สอนที�หลากหลาย ดงัที�สํานักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2550: 16) กล่าวไวว้่า ครสู่วนใหญ่



122 

 

จดักระบวนการเรยีนการสอนโดยยดึตวัเองเป็นสําคญั ใช้วธิกีารสอนแบบบรรยาย เน้นให้นักเรยีน
ท่องจาํรายละเอยีดต่างๆ โดยไมไ่ดนํ้ารปูแบบหรอืวธิกีารสอนที�แปลกใหม่และมคีวามหลากหลายมา
ใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที�กระตุ้นความสนใจนักเรยีน ทําให้นักเรยีนเบื�อหน่าย และ
ไมใ่หค้วามสนใจกบัการเรยีนเท่าที�ควร ดงันั $นความสนใจในการเรยีนของนักเรยีนหลงัการทดลองจงึ
สงูขึ$นกว่าก่อนการทดลองเพยีงเลก็น้อยเท่านั $น ถงึแมว้่าผูว้จิยัจะดําเนินการวางแผนและจดักจิกรรม
สอดแทรกและฝึกให้นักเรยีนได้มโีอกาสพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ควบคู่ไปกบัการ
จดัการเรยีนการสอนแบบเดมิแลว้กต็าม 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการสร้างโจก๊ปริศนา 

1. การสรา้งโจก๊ปรศินาที�จะนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเพื�อกระตุ้นความสามารถ 

ในการคดิวเิคราะหแ์ละความสนใจของนักเรยีนนั $น ครตู้องสรา้งโจ๊กปรศินาใหม้ลีกัษณะที�ทา้ทายต่อ

การคดิ น่าสนใจ น่าตดิตาม น่าคน้หาและมคีวามหลากหลาย สําหรบัคําตอบที�ไดน้ั $น ควรมคีวามตลก 

ขบขนั แต่แฝงไว้ด้วยเนื$อหาสาระที�ต้องการสอน เพราะนอกจากนักเรยีนจะสนุกสนานกบัการเรยีน

แลว้ ยงัช่วยในการจดจาํเนื$อหาสาระนั $นๆ ไดอ้กีดว้ย 

2. การสร้างโจ๊กปรศินาชนิดโจ๊กภาพ ควรวาดภาพให้สามารถสื�อความหมายและ

คาดเดาคาํตอบได ้นอกจากนี$ควรระบายสใีหส้วยงามพรอ้มทั $งตดัเสน้ภาพใหค้มชดั เพื�อใหน้ักเรยีน

ที�นั �งอยูด่า้นหลงัหอ้งเรยีนสามารถเหน็ภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 ข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอน 

1. โจ๊กปรศินาที�ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนไม่ควรมจีํานวนมากเกินไป เพราะ

อาจจะทาํใหน้กัเรยีนมเีวลาในการคดิใครค่รวญหาคาํตอบไดไ้มเ่ตม็ที�เท่าที�ควร 

2. การกําหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนในแผนการสอนไม่ควรมากจนเกนิไป ทั $งนี$

เพราะจะทําใหน้ักเรยีนมเีวลาจาํกดัในการคดิ ซึ�งอาจจะส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการคดิ

วเิคราะหข์องนกัเรยีน และอาจจะจดักจิกรรมการสอนไดไ้มค่รบถว้นภายในระยะเวลาหนึ�งชั �วโมง 

3. การใชโ้จ๊กปรศินาในการจดัการเรยีนการสอนนั $น ครูต้องคอยทําหน้าที�ในการแนะนํา

และกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดใ้ชค้วามสามารถในการคดิวเิคราะหข์องตนเองอยา่งเตม็ที�  

4. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนานั $น ครูควรใช้โจ๊กปริศนา

หลายๆ ชนิด สบัเปลี�ยนหมุนเวยีนกนัไปในแต่ละชั �วโมง ทั $งนี$เพื�อกระตุ้นให้นักเรยีนได้คดิและได้

เรยีนรูผ้่านวธิกีารที�หลากหลาย  
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5. การทาํกจิกรรมในชั $นเรยีนทุกกจิกรรม ควรเปิดโอกาสใหทุ้กคนในกลุ่มมสี่วนร่วม

ในกจิกรรมนั $นๆ อยา่งทั �วถงึ เช่น การแสดงบทบาทสมมต ิเป็นตน้ 

6. การทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนก่อนการทดลองและ

หลงัการทดลองไม่ควรใชแ้บบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหฉ์บบัเดยีวกนั เนื�องจากนักเรยีน

อาจจะจดจําขอ้สอบได ้และมกีารค้นหาคําตอบที�ถูกต้องหลงัจากการทดสอบก่อนการทดลอง เมื�อ

นักเรยีนทดสอบหลงัเรยีนอีกครั $งหนึ�งอาจส่งผลให้ผลการทดสอบที�ได้มคีวามคาดเคลื�อน เพราะ

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ที�เพิ�มขึ$นหลงัการทดลองอาจจะไม่ได้เพิ�มขึ$นจากกระบวนการ

จดัการเรยีนการสอน แต่อาจจะเพิ�มขึ$นจากการจดจําหรอืการค้นหาคําตอบที�ถูกต้อง ดงันั $นเพื�อ

ป้องกันปญัหานี$จึงควรใช้แบบทดสอบคู่ขนาน หรือหากต้องการใช้วิธีการทดสอบซํ$าควรเว้น

ระยะเวลาห่างไมต่ํ�ากว่า 2 สปัดาห ์ 

 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั 0งต่อไป 

1. ควรศึกษาผลของการใช้โจ๊กปรศินากบัการจดัการเรยีนการสอนในเนื$อหาอื�นๆ 

ของกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  

2. ควรศึกษาผลของการใช้โจ๊กปริศนาในการจดัการเรยีนการสอนกับกลุ่มสาระ 

การเรยีนรูภ้าษาไทยในระดบัชั $นอื�นๆ   

3. ควรศกึษาผลของการใชโ้จ๊กปรศินาชนิดอื�นๆ กบัการจดัการเรยีนการสอนในกลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

4. ควรศึกษาผลของการใช้โจ๊กปริศนาในการจดัการเรยีนการสอนกับกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูอ้ื�นๆ  

5. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการใช้โจ๊กปรศินาต่างชนิดกนัในการจดัการเรยีน
การสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย เช่น โจ๊กแบบสํานวนสุภาษิตคําพงัเพยกับโจ๊กภาพ  
เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ข้อมลู 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ชี�ยวชาญ 
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รายนามผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

1. รายนามผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของโจก๊ปรศินา  
1.1 รองศาสตราจารยก์าญจนา อนิทรสุนานนท ์ 
 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาดุรยิางคศาสตรศ์กึษา 
 คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นศลิปวฒันธรรมไทย 
1.2 ผูช่้วยศาสตราจารยส์นั �น มขีนัหมาก 
 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการประถมศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาไทยและการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 
1.3 อาจารยย์ิ�งพรรณ บุญพทิกัษ์ 
 ครชูาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นบางแกว้  
 สาํนกังานเขตพื<นที�การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 
 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาไทยและการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 
 

2. รายนามผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค 
โจก๊ปรศินา แผนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ และแบบวดัความสามารถ 
ในการคดิวเิคราะห ์

  2.1 ผูช่้วยศาสตราจารยส์นั �น มขีนัหมาก 
 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการประถมศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาไทยและการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 
2.2 อาจารยย์ิ�งพรรณ บุญพทิกัษ์ 
 ครชูาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นบางแกว้  
 สาํนกังานเขตพื<นที�การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 
 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาไทยและการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 
2.3 อาจารย ์ดร.วรนิทร โพนน้อย 
 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการประถมศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาไทยและการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 
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รายนามผูเ้ชี�ยวชาญ (ต่อ) 
 

3. รายนามผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัความสนใจในการเรยีน 
3.1 ผูช่้วยศาสตราจารยส์นั �น มขีนัหมาก 
 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการประถมศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาไทยและการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 
3.2 อาจารย ์ดร.วรนิทร โพนน้อย 
 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการประถมศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาไทยและการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 
3.3 อาจารย ์ดร.ฐาศุกร ์จนัประเสรฐิ 

อาจารยป์ระจาํสถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร ์
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ภาคผนวก ค 
คณุภาพของเครื�องมือวิจยั 

���� ตาราง 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของโจก๊ปรศินา 
���� ตาราง 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค

โจก๊ปรศินา 
���� ตาราง 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
���� ตาราง 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) 

และค่าความเชื�อมั �น (Reliability) ของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
���� ตาราง 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื�อมั �น 

(Reliability) ของแบบวดัความสนใจในการเรยีน 
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ตาราง 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของโจก๊ปรศินา  
 

โจก๊ปรศินา 
ค่าดชันี 

ความสอดคลอ้ง 
(IOC) 

โจก๊ปรศินา 
ค่าดชันี 

ความสอดคลอ้ง 
(IOC) 

หมวดววั  หมวดง ู  
ววัลมืตนี 1 งกูนิหาง 1 
ววัหายลอ้มคอก 1 เฒา่หวัง ู 1 
ววัพนัหลกั 1 ลว้งคองเูห่า 1 
ตวีวักระทบคราด 1 หมองตูายเพราะง ู 1 
ววัสนัหลงัหวะ 1 ไก่เหน็ตนีง ูงเูหน็นมไก่ 1 
รกัววัใหผ้กู รกัลกูใหต้ ี 1 ขวา้งงไูมพ่น้คอ 1 
ววัแก่กนิหญา้อ่อน 1 ตงีใูหห้ลงัหกั 1 
เขยีนเสอืใหว้วักลวั 1 จบังขูา้งหาง 1 
ซื<อววัหน้านา  
ซื<อผา้หน้าหนาว 

1 ตงีใูหก้ากนิ 1 

ดวูวัใหด้หูาง  
ดนูางใหด้แูม่ 

1 รูงู้ๆ  ปลาๆ 1 

หมวดเสอื  หมวดไก่  
เสอืซ่อนเลบ็ 1 ไก่รองบ่อน 1 
เสอืนอนกนิ 1 ไก่แก่แมป่ลาช่อน 1 
ใจดสีูเ้สอื 1 สมภารกนิไก่วดั 1 
เสอืลากหาง 1 ลกูไก่ในกํามอื 1 
ฝากเนื<อไวก้บัเสอื 1 ไก่ไดพ้ลอย 1 
หนีเสอืปะจระเข ้ 1 ไก่งามเพราะขน  

คนงามเพราะแต่ง 
1 

เสอืเฒา่จาํศลี 1 เป็ดขนัประชนัไก่ 1 
เสอืสองตวัอยูถ่ํ<าเดยีวกนั
ไมไ่ด ้

1 งงเป็นไก่ตาแตก 1 

เลี<ยงลกูเสอืลกูจระเข ้ 1 เจา้ชูไ้ก่แจ ้ 1 
นํ<าพึ�งเรอืเสอืพึ�งปา่ 1 ไก่เขี�ย 1 
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ตาราง 9  (ต่อ)  
 

โจก๊ปรศินา 
ค่าดชันี 

ความสอดคลอ้ง 
(IOC) 

โจก๊ปรศินา 
ค่าดชันี 

ความสอดคลอ้ง 
(IOC) 

หมวดสุนขั  หมวดปลา  
หมาหยอกไก่ 1 จบัปลาสองมอื 1 
หมาหวัเน่า 1 เหลา้ยาปลาปิ<ง 1 
กนิเผื�อหมา 1 ปลาตายนํ<าตื<น 1 
หมาจนตรอก 1 ชปีล่อยปลาแหง้ 1 
หมาเห่าใบตองแหง้ 1 ปลาใหญ่กนิปลาเลก็ 1 
เดนิตามผูใ้หญ่หมาไมก่ดั 1 นํ<ามาปลากนิมด  

นํ<าลดมดกนิปลา 
1 

หุงขา้วประชดหมา  
ปิ<งปลาประชดแมว 

1 นํ<ารอ้นปลาเป็น  
นํ<าเยน็ปลาตาย 

1 

หมาสองราง 1 ปลาหมอตายเพราะปาก 1 
หมาเห่าไมก่ดั 1 ฝากปลายา่งไวก้บัแมว 1 
หมาหมู่ 1 ปลากระดี�ไดนํ้<า 1 

หมวดหม ู  หมวดชา้ง  
หมเูหด็เป็ดไก่ 1 ตาบอดคลาํชา้ง 1 
หมไูปไก่มา 1 ออ้ยเขา้ปากชา้ง 1 
ดนิพอกหางหม ู 1 หอคอยงาชา้ง 1 
ฝนตกขี<หมไูหล 1 ชา้งเทา้หลงั 1 
หมเูขาจะหาม  
เอาคานเขา้ไปสอด 

1 ขี�ชา้งจบัตั Nกแตน 
 

1 

ยื�นหมยูื�นแมว 1 ชา้งตายทั <งตวั  
เอาใบบวัมาปิด 

1 

หมใูนอวย 1 เหน็ชา้งขี< ขี<ตามชา้ง 1 
กนิเหมอืนหม ูอยูเ่หมอืนหมา 1 ขี�ชา้งวางขอ 1 
เหน็ชา้งเท่าหม ู 1 เลี<ยงชา้งกนิขี<ชา้ง 1 
หมใูนเลา้ 1 ฆา่ชา้งเอางา 1 
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ตาราง 9  (ต่อ)  
 

โจก๊ปรศินา 
ค่าดชันี 

ความสอดคลอ้ง 
(IOC) 

โจก๊ปรศินา 
ค่าดชันี 

ความสอดคลอ้ง 
(IOC) 

หมวดนก  หมวดแมว  
กาคาบพรกิ           1 ยอ้มแมวขาย 1 
กาหลงรงั         1 ปิดประตูตแีมว 1 
นกสองหวั 1 แมวพึ�งพระ 1 
ลกูนกลกูกา 1 ดื<อเหมอืนแมว 1 
นกน้อยทํารงัแต่พอตวั 1 แมวไมอ่ยูห่นูละเลงิ 1 
นกรู ้ 1 ซื�อเหมอืนแมวนอนหวด 1 
ชี<นกบนปลายไม ้ 1 ที�เท่าแมวดิ<นตาย 1 
นกต่อ 1 ใหอ้ยูเ่รอืนเหมอืนกอ้นเสา้  

ใหเ้ฝ้าเรอืนเหมอืนแมวคราว 
1 

เขา้ฝงูหงสก์เ็ป็นหงส ์ 
เขา้ฝงูกากเ็ป็นกา 

1 แมวขโมย 
 

1 

ชี<นกเป็นนก ชี<ไมเ้ป็นไม ้ 1 แมวมอง 1 
หมวดลงิ  หมวดจระเขแ้ละเต่า  

ลงิหลอกเจา้ 1 ว่ายนํ<าหาจระเข ้ 1 
ลงิทอดแห 1 จระเขข้วางคลอง 1 
ลงิตกตน้ไม ้ 1 ขา้เก่าเต่าเลี<ยง 1 
ลงิลา้งกน้ 1 เหยยีบเต่าเตม็ตนี 1 
เชอืดไก่ใหล้งิด ู 1 สอนจระเขใ้หว้่ายนํ<า 1 
วานรไดแ้กว้ 1 จระเขฟ้าดหาง 1 
ยื�นแกว้ใหว้านร 1 จระเขค้บัหนอง 1 
พดูจนลงิหลบั 1 ถ่อแพไล่เสอื ถ่อเรอืไล่จระเข ้ 1 
ลงิโลด 1 โงเ่งา่เต่าตุน 1 
ลงินั �งแป้น 1 เต่าใหญ่ไขก่ลบ 1 
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ตาราง 10  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
ววั เสอื 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามขั <นตอนการสอนคดิวเิคราะห ์ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 .67 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 .67 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
ง ู ไก่ 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามขั <นตอนการสอนคดิวเิคราะห ์ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 .67 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 .67 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
สนุขั หม ู

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามขั <นตอนการสอนคดิวเิคราะห ์ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 .67 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 .67 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
ปลา ชา้ง 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามขั <นตอนการสอนคดิวเิคราะห ์ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 .67 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 .67 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
นก ลงิ 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามขั <นตอนการสอนคดิวเิคราะห ์ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 .67 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 .67 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 

แมว 
จระเข้
และเต่า 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามขั <นตอนการสอนคดิวเิคราะห ์ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม .67 .67 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน .67 .67 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 11  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
ววั เสอื 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามหลกัการสอนแบบเดมิ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 .67 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 1 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
ง ู ไก่ 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามหลกัการสอนแบบเดมิ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
สนุขั หม ู

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามหลกัการสอนแบบเดมิ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
ปลา ชา้ง 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามหลกัการสอนแบบเดมิ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 
นก ลงิ 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามหลกัการสอนแบบเดมิ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 

คา่ดชัน ี
ความสอดคลอ้ง 

 (IOC) 

แมว 
จระเข้
และเต่า 

1.1 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
1.3 ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
1.4 จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
1.5 เนื<อหาสาระสอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง/ตวัชี<วดั 1 1 
2.1 กจิกรรมการเรยีนการสอนถกูตอ้งตามหลกัการสอนแบบเดมิ 1 1 
2.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหท์ั <งในดา้นการตคีวาม  
การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และการลงขอ้สรปุ 

1 1 

2.3 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู ้ 1 1 
2.4 กจิกรรมการเรยีนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 1 1 
2.5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย .67 .67 
2.6 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
2.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
2.8 เนื<อหาสาระในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 1 1 
3.1 สื�อการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื<อหาที�เรยีน 1 1 
3.2 สื�อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย .67 .67 
3.3 สื�อการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 
3.4 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจในเนื<อหาการเรยีนมากยิ�งขึ<น 1 1 
3.5 สื�อการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง 1 1 
3.6 สื�อการเรยีนรูใ้หส้าระการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้ง มคีณุคา่ทางวชิาการ .67 .67 
3.7 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 1 1 
3.8 สื�อการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.1 การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 
4.2 การวดัและประเมนิผลใชเ้ครื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายและมคีวามเหมาะสม 1 1 
4.3 การวดัและประเมนิผลครอบคลุมทั <งดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 1 1 
4.4 มกีารเกบ็ขอ้มลูระหว่างปฏบิตั ิและหลงัการเรยีน 1 1 
5. แผนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
เนื<อหาสาระ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

1 1 
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ตาราง 12  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และ 
ค่าความเชื�อมั �น (Reliability) ของแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

 

ขอ้ คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่ความยากงา่ย (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 .67 .50 .56 
2 1 .80 .33 
3 .67 .33 .22 
4 1 .50 .56 
5 1 .22 .44 
6 1 .50 .56 
7 1 .22 .44 
8 1 .50 .56 
9 1 .72 .33 
10 1 .72 .56 
11 1 .28 .56 
12 1 .33 .22 
13 1 .44 .44 
14 1 .61 .56 
15 .67 .72 .33 
16 .67 .75 .25 
17 .67 .80 .38 
18 1 .22 .25 
19 .67 .38 .50 
20 .67 .38 .75 
21 1 .31 .38 
22 1 .56 .38 
23 .67 .44 .63 
24 1 .56 .38 
25 1 .44 .63 
26 1 .25 .25 
27 1 .25 .25 
28 1 .31 .38 
29 1 .38 .50 
30 .67 .80 .38 

ความเชื�อมั �น (Reliability) เทา่กบั .75 
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ตาราง 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื�อมั �น (Reliability) 
ของแบบวดัความสนใจในการเรยีน 

 

ขอ้ คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 1 .31 

2 .67 .51 

3 1 .39 

4 .67 .26 

5 1 .61 

6 1 .35 

7 1 .50 

8 .67 .43 

9 .67 .53 

10 .67 .36 

11 .67 .34 

12 .67 .61 

13 1 .38 

14 1 .30 

15 1 .37 

16 1 .51 

17 1 .26 

18 1 .43 

19 1 .48 

20 .67 .45 

 
ความเชื�อมั �น (Reliability) เทา่กบั .72 
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ภาคผนวก ง 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

���� โจก๊ปรศินา 
���� แผนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจก๊ปรศินา 
���� แผนการสอนภาษาไทยแบบเดมิ 
���� แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
���� แบบวดัความสนใจในการเรยีน 
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โจก๊ปริศนา 
 
คาํชี<แจง ใหน้กัเรยีนทายโจก๊ปรศินา แลว้เขยีนคาํตอบที�เป็นสาํนวน สุภาษติ คาํพงัเพย 

ลงในช่องว่าง  

ชุด 
สาํนวนที�เป็น 
คาํพงัเพย 

และสุภาษติ 
โจก๊ปรศินา คาํตอบ 

2 หมวดเสอื เป็นเหมอืนแมวใหญ่อยูใ่นไพรกวา้ง       
หลกีเรน้หลบพรางท่ามกลางพงผา       
หยกิขว่นเป็นริ<วปลายนิ<วตดิมา            
ฉลาดทุกคราแต่ว่าเกบ็งาํ               

 

  พาดกลอนน่ากลวัอยูท่ ั �วปา่                 
เอกเขนกกายาพาเพลนิฝนั                 
ขบเคี<ยวเลม็เตม็ปากอยากทั <งวนั           
คาํรามลั �นแมห้ลบัไหลยงัไดก้ลนื      
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แผนการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจก๊ปริศนา 
 

แผนการสอนที� 2  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั 3นประถมศึกษาปีที� 6  
สาระที� 4 หลกัการใช้ภาษาไทย           จาํนวน 1 คาบ 
มาตรฐาน ท  4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี�ยนแปลงของภาษา 

และพลงัของภาษา ภมิูปัญญาทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไว้เป็นสมบติั
ของชาติ  

ตวัชี3วดั วิเคราะห์และเปรียบเทียบสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิต  
สาระการเรียนรู้ สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิต 
ชื�อหน่วยการเรียนรู้ สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิต 
 
สาระสาํคญั  

 สํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษิต คอื ถ้อยคําที�เรยีบเรยีงขึ<นอย่างสละสลวย กระทดัรดั  
แฝงไว้ซึ�งความหมายโดยนัย หรอืความหมายเชงิเปรยีบเทยีบ เมื�อนํามาคดิวเิคราะห์ใคร่ครวญจะ
ครบส่วนที�นําไปใชป้ระโยชน์ต่อการดาํรงชวีติไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
 1. รูแ้ละเขา้ใจสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 

 2. คดิวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 
 3. ตระหนกัและเหน็คุณค่าของสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 
 4. ใชส้าํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติในการดาํรงชวีติประจาํวนัได ้
  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. อธบิายความหมายของสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติได ้
 2. สามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3. อธบิายความสําคญัหรอืคุณค่าของสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติต่อ 

การดํารงชวีติได ้
 4. บนัทกึสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติเพื�อใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั 
  
 
 



162 

 

 

 

เนื3อหาสาระ 
 สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื ไดแ้ก่ 

 1.  เสอืซ่อนเลบ็ 
2. เสอืนอนกนิ 
3. ใจดสีูเ้สอื 
4. เสอืลากหาง 
5. ฝากเนื<อไวก้บัเสอื 
6. หนีเสอืปะจระเข ้
7. เสอืเฒา่จาํศลี 
8. เสอืสองตวัอยูถ่ํ<าเดยีวกนัไม่ได ้
9. เลี<ยงลกูเสอืลกูจระเข ้
10. นํ<าพึ�งเรอืเสอืพึ�งปา่ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั 3นนําเข้าสู่บทเรียน 
  ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัจบัคู่ภาพสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติใหต้รงกบั
ความหมายของสํานวนนั <น แลว้สนทนาโต้ตอบกนัเพื�อกระตุ้นการคดิในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัสํานวน 
ที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ       
 ขั 3นสอน 

1. กําหนดสิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์
    ครกูําหนดโจ๊กปรศินาชุดที� 2 สํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบั
เสอื ซึ�งประกอบดว้ยโจ๊กปรศินาแบบสุภาษติคําพงัเพยและโจ๊กภาพ จาํนวน 10 โจ๊ก เพื�อใหน้ักเรยีน
แต่ละกลุ่มวเิคราะห์โดยผ่านกระบวนการตคีวาม การเปรยีบเทยีบ การหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล 
จนกระทั �งสามารถลงขอ้สรปุเป็นคาํตอบของโจก๊ปรศินาได ้
   2. กําหนดคําถามหรอืปญัหาของสิ�งที�ตอ้งการวเิคราะห ์

   ครูตั <งคําถามเพื�อให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแสดงเหตุผลและอธบิายความเป็นมาของ
คาํตอบโจก๊ปรศินาที�นกัเรยีนไดท้าํการวเิคราะห ์โดยครบูนัทกึผลลงในแบบสงัเกตหมวดเสอื 

  3.  กําหนดหลกัการหรอืกฎเกณฑส์ําหรบัใชเ้ปรยีบเทยีบความเหมอืนความแตกต่าง 
และความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล  
   ครูกําหนดกฎเกณฑ์สําหรับใช้เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง และ
ความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล โดยให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัศึกษากรณีตวัอย่าง ข่าว หรอืนิทานที�
เกี�ยวขอ้งแล้วเปรยีบเทยีบและหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผลระหว่างกรณีตวัอย่าง ข่าว หรอืนิทานที�
เกี�ยวขอ้งกบัสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
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   4. สรปุคาํตอบ 
  ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความหมาย คุณค่า และแนวทางในการนํา

สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอืไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั 
 ขั 3นสรปุ 
            ครูและนักเรยีนแต่ละกลุ่มสรุปร่วมกนัเกี�ยวกบัสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษิตโดย
ใชเ้กมใบค้าํดว้ยการวาดภาพ 

ขั 3นประเมินผล 
  ครใูหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงบทบาทสมมุตโิดยใชส้ํานวนที�เป็นคําพงัเพยและ

สุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
 

สื�อการเรียนรู้ 
1. ภาพสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติ 
2. โจก๊ปรศินาชุดที� 2 สาํนวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
3. กรณตีวัอยา่ง ขา่ว หรอืนิทานที�เกี�ยวขอ้งกบัสํานวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 

หมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
4.  เกมใบค้าํดว้ยการวาดภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 

หมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
 

การวดัและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการตอบคาํถาม โดยการใหน้กัเรยีนแสดงเหตุผลและอธบิายความเป็นมาของ

คาํตอบโจก๊ปรศินาที�นกัเรยีนไดท้าํการวเิคราะห ์จากนั <นครจูงึบนัทกึผลลงในแบบสงัเกตหมวดเสอื 
2. สงัเกตจากการเปรยีบเทยีบและการพจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล โดยครใูช ้

แบบสงัเกตหมวดเสอืในการบนัทกึผล 
3. ตรวจคาํตอบของโจก๊ปรศินา ครตูรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบโจก๊ปรศินาที�นกัเรยีน

ในแต่ละกลุ่มไดจ้ากการวเิคราะห ์
4. ตรวจคาํตอบจากการเล่นเกม ครตูรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบที�นกัเรยีนในแต่ละ

กลุ่มได ้จากการเล่นเกมใบค้ําดว้ยการวาดภาพ 
5. ตรวจผลงาน โดยครตูรวจสอบความถูกตอ้งจากการแสดงบทบาทสมมตุขิองนกัเรยีนใน

แต่ละกลุ่ม 
 
บนัทึกหลงัการสอน
 ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
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แบบสงัเกตหมวดเสือ 

                       รายการประเมิน 

  

 ชื�อกลุ่ม 

ตวับ่งชี3/พฤติกรรม 

การตอบคาํถาม การเปรียบเทียบและหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล 

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

กลุ่มที� 1                     

กลุ่มที� 2                     

กลุ่มที� 3                     

กลุ่มที� 4                     

กลุ่มที� 5                     

หมายเหตุ  �หมายถงึ นกัเรยีนสามารถตอบคําถาม เปรยีบเทยีบ และหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลได ้ � หมายถงึ นกัเรยีนไม่สามารถตอบคาํถาม เปรยีบเทยีบ และหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลได ้  
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ใบสรปุการสงัเกตหมวดเสือ 
 

                       รายการประเมิน 

  

 ชื�อกลุ่ม 

ตวับ่งชี3/พฤติกรรม 

การตอบคาํถาม การเปรียบเทียบและการหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผล 

จาํนวนข้อ ผลการประเมิน จาํนวนข้อ ผลการประเมิน 

กลุ่มที� 1     

กลุ่มที� 2     

กลุ่มที� 3     

กลุ่มที� 4     

กลุ่มที� 5     

วนัที�ทาํการสงัเกต  ..................................................            ลงชื�อ   .......................................................... ผูส้งัเกต    
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เกณฑก์ารประเมิน 

ตวับง่ชี3/พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมินผล 

การตอบคาํถาม  

       สามารถแสดงเหตุผลและอธบิาย 

ความเป็นมาของคาํตอบโจ๊กปรศินาได ้

ดีมาก 

ตอบคาํถาม แสดงเหตุผลและอธบิาย 
ความเป็นมาของคาํตอบโจ๊กปรศินาได้
ถกูตอ้ง 9-10 ขอ้ 

ดี 

ตอบคาํถาม แสดงเหตุผลและอธบิาย 
ความเป็นมาของคาํตอบโจ๊กปรศินาได้
ถกูตอ้ง 7-8 ขอ้ 

พอใช้ 

ตอบคาํถาม แสดงเหตุผลและอธบิาย 
ความเป็นมาของคาํตอบโจ๊กปรศินาได้
ถกูตอ้ง 5-6 ขอ้ 

ปรบัปรงุ 

ตอบคาํถาม แสดงเหตุผลและอธบิาย 
ความเป็นมาของคาํตอบโจ๊กปรศินาได้
ถกูตอ้ง 0-4 ขอ้ 

การเปรียบเทียบและ 

หาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล 

      สามารถเปรยีบเทยีบความเหมอืน 

ความแตกต่างและพจิารณาความสมัพนัธ ์

เชงิเหตุผลระหว่างสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพย

และสภุาษติกบัสิ�งที�กาํหนดใหไ้ด ้

ดีมาก 

เปรยีบเทยีบความเหมอืน/แตกต่างและ
พจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผระหว่าง
สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษติกบั 
สิ�งที�กาํหนดใหไ้ดถ้กูตอ้ง 9-10 ขอ้ 

ดี 

เปรยีบเทยีบความเหมอืน/แตกต่างและ
พจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่าง
สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษติกบั 
สิ�งที�กาํหนดใหไ้ดถ้กูตอ้ง 7-8 ขอ้ 

พอใช้ 

เปรยีบเทยีบความเหมอืน/แตกต่างและ
พจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่าง
สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษติกบั 
สิ�งที�กาํหนดใหไ้ดถ้กูตอ้ง 5-6 ขอ้ 

ปรบัปรงุ 

เปรยีบเทยีบความเหมอืน/แตกต่างและ
พจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่าง
สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษติกบั 
สิ�งที�กาํหนดใหไ้ดถ้กูตอ้ง 0-4 ขอ้ 
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แผนการสอนภาษาไทยแบบเดิม 
 

แผนการสอนที� 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั 3นประถมศึกษาปีที� 6  
สาระที� 4 หลกัการใช้ภาษาไทย              จาํนวน 1 คาบ 
มาตรฐาน ท  4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี�ยนแปลงของภาษา 

และพลงัของภาษา ภมิูปัญญาทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไว้เป็นสมบติั
ของชาติ  

ตวัชี3วดั วิเคราะห์และเปรียบเทียบสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิต  
สาระการเรียนรู้ สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิต 
ชื�อหน่วยการเรียนรู้ สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิต 

 
สาระสาํคญั  
 สํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษิต คอื ถ้อยคําที�เรยีบเรยีงขึ<นอย่างสละสลวย กระทดัรดั  
แฝงไว้ซึ�งความหมายโดยนัย หรอืความหมายเชงิเปรยีบเทยีบ เมื�อนํามาคดิวเิคราะห์ใคร่ครวญจะ
ครบส่วนที�นําไปใชป้ระโยชน์ต่อการดาํรงชวีติไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 1.  รูแ้ละเขา้ใจสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 
 2.  คดิวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 
 3.  ตระหนกัและเหน็คุณค่าของสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 
 4.  ใชส้าํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติในการดาํรงชวีติประจาํวนัได ้
  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.  อธบิายความหมายของสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติได ้
 2.  สามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.  อธบิายความสําคญัหรอืคุณค่าของสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติต่อ 

การดํารงชวีติได ้
 4.  บนัทกึสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติเพื�อใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั 
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เนื3อหาสาระ 
สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื ไดแ้ก่ 

1.  เสอืซ่อนเลบ็ 
2. เสอืนอนกนิ 
3. ใจดสีูเ้สอื 
4. เสอืลากหาง 
5. ฝากเนื<อไวก้บัเสอื 
6. หนีเสอืปะจระเข ้
7. เสอืเฒา่จาํศลี 
8. เสอืสองตวัอยูถ่ํ<าเดยีวกนัไม่ได ้
9. เลี<ยงลกูเสอืลกูจระเข ้
10. นํ<าพึ�งเรอืเสอืพึ�งปา่ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั 3นนําเข้าสู่บทเรียน 
  ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่ภาพสาํนวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติใหต้รงกบัความหมายของ
สาํนวนนั <น แลว้สนทนาโตต้อบกนัเพื�อกระตุน้การคดิในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพย
และสุภาษติ 
  ขั 3นสอน 

1.  แจง้ตวัชี<วดั/ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 
      ครแูจง้ตวัชี<วดั/ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัเพื�อบอกใหท้ราบว่าเมื�อเรยีนจบแลว้จะตอ้ง

มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติ พรอ้มทั <งสามารถวเิคราะหแ์ละ
เปรยีบเทยีบสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติได ้
    2.  ทบทวนความรูเ้ดมิ เพื�อเป็นการปพูื<นความรูส้ําหรบัการเรยีนในบทเรยีนใหม่  
ครทูบทวนความรูเ้ดมิของนักเรยีนดว้ยการตั <งคาํถามแลว้เชื�อมโยงเขา้สู่เนื<อหาใหม่  

   3.  เสนอเนื<อหาใหม ่ 
    3.1 ครแูจกใบความรูท้ี� 2 สํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื

ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม พรอ้มทั <งอธบิายความหมายและการใชส้าํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษตินั <นๆ 
   3.2 ครนํูากรณตีวัอยา่ง ข่าว หรอืนิทานที�เกี�ยวขอ้งใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มวเิคราะห์

โดยใช้การตีความ เปรยีบเทียบเพื�อพิจารณาความเหมอืน ความแตกต่าง หาความสมัพนัธ์เชิง
เหตุผลระหว่างกรณตีวัอยา่ง ขา่ว หรอืนิทานที�เกี�ยวขอ้งกบัสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวด
ที�เกี�ยวกบัเสอืแลว้ลงขอ้สรปุ 
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   4.  ใหแ้นวทางในการเรยีนรู ้ 
   ครแูนะนําแหล่งคน้ควา้เพิ�มเตมิ เพื�อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ถงึความรูแ้ละฝึก
ทกัษะดา้นต่างๆ  
  5.  การฝึกปฏบิตั ิ 
   ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มได้ฝึกปฏบิตักิิจกรรมด้วยตนเองโดยการทําใบงานที� 2 
สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
 
 ขั 3นสรปุ 
           ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัสรปุความหมาย คุณค่า และแนวทางในการนําสาํนวน
ที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอืไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั 

 
 ขั 3นประเมินผล 

  ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมตุโิดยใชส้าํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ
หมวดที�เกี�ยวกบัเสอื  

 
สื�อการเรียนรู้ 

1. ภาพสาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติ 
2. ใบความรูท้ี� 2 สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
3. ใบงานที� 2 สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
4. กรณีตวัอย่าง ข่าว หรอืนิทานที�เกี�ยวขอ้งกบัสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติหมวดที�

เกี�ยวกบัเสอื 
 

การวดัและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการวเิคราะหส์าํนวนที�เป็นคําพงัเพยและสุภาษติกบักรณตีวัอยา่ง ขา่ว หรอื

นิทานที�เกี�ยวขอ้งโดยใชแ้บบสงัเกตหมวดเสอื 
2. ตรวจใบงานที� 2 สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสุภาษติหมวดที�เกี�ยวกบัเสอื 
3. ตรวจผลงาน โดยครตูรวจสอบความถูกตอ้งจากการแสดงบทบาทสมมตุขิองนกัเรยีน 

ในแต่ละกลุ่ม 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
 ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 



สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิตหมวดที�เกี�ยวกบั

 
 

                
                      
 

 
 
 
 

 
 

 

เสือซ่อนเลบ็

ตวัอย่าง
             

 

ใบความรู้ที� 2 
สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิตหมวดที�เกี�ยวกบัเสือ

 

                 

 

 

 

เสือซ่อนเลบ็: ผูท้ี�มคีวามเก่งกลา้สามารถ แต่ไมย่อมแสดงออกมา
ใหป้รากฏหรอืผูม้เีล่หก์ลอยูใ่นใจแต่เกบ็ความรูส้กึไว้
ไดด้ ี

ตวัอย่าง: นายมวัแต่เป็นเสอืซ่อนเลบ็อยูอ่ยา่งนี< แลว้เมื�อไหรจ่ะได้
             แสดงฝีมอืใหป้รากฏ 

 

เสือนอนกิน: คนที�ไดร้บัผลประโยชน์หรอืผลกําไร
                  โดยไมต่อ้งลงทุนลงแรง                      
ตวัอย่าง: “นี�เราไมต่อ้งลงแรงใหเ้หนื�อยเลย แค่เอาเงนิ
              ไปรว่มลงทุน ถงึเวลาหุน้ส่วนกเ็อาเงนิกําไร
              มาใหถ้งึบา้น เหมอืนเสอืนอนกนิ 
              สบายจะตายไป” 

ใจดีสู้เสือ: คุมใจไวใ้หม้ั �น ไมต่ื�นเตน้หวาดกลวัจนเกนิไป
เมื�อตอ้งเผชญิกบัสิ�งที�น่ากลวั

ตวัอย่าง:  พ่อแมแ่ฟนเป็นคนดุมาก ผมตอ้งทาํเป็นใจดี
สูเ้สอื จงึไดแ้ต่งงานสมใจ 

เสือลากหาง: คนที�ทําท่าทเีป็นเซื�องซมึ 
เป็นกลอุบายใหผู้อ้ื�นตายใจ แลว้เขา้ทาํการ
อยา่งใดอยา่งหนึ�งโดยไม่ทนัใหรู้ต้วั

ตวัอย่าง:  “นายนี�รา้ยจรงิๆ เลยเหมอืนเสอืลากหาง     
เหน็เงยีบๆ ติม̀ๆ ไมพ่ดูจา ที�ไหนได ้
นายมนักพ็วกเจา้เล่หเ์หมอืนกนั
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เสือ 

แต่ไมย่อมแสดงออกมา 
เกบ็ความรูส้กึไว ้            

นายมวัแต่เป็นเสอืซ่อนเลบ็อยูอ่ยา่งนี< แลว้เมื�อไหรจ่ะได ้

คนที�ไดร้บัผลประโยชน์หรอืผลกําไร 
โดยไมต่อ้งลงทุนลงแรง                      

เราไมต่อ้งลงแรงใหเ้หนื�อยเลย แค่เอาเงนิ 
ไปรว่มลงทุน ถงึเวลาหุน้ส่วนกเ็อาเงนิกําไร 
มาใหถ้งึบา้น เหมอืนเสอืนอนกนิ  

ไมต่ื�นเตน้หวาดกลวัจนเกนิไป            
เมื�อตอ้งเผชญิกบัสิ�งที�น่ากลวั         

ผมตอ้งทาํเป็นใจด ี

คนที�ทําท่าทเีป็นเซื�องซมึ  
เป็นกลอุบายใหผู้อ้ื�นตายใจ แลว้เขา้ทาํการ
อยา่งใดอยา่งหนึ�งโดยไม่ทนัใหรู้ต้วั 

นายนี�รา้ยจรงิๆ เลยเหมอืนเสอืลากหาง     
เหน็เงยีบๆ ติม̀ๆ ไมพ่ดูจา ที�ไหนได ้ 
นายมนักพ็วกเจา้เล่หเ์หมอืนกนั” 
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ฝากเนื3อไว้กบัเสือ: ฝากสิ�งใดสิ�งหนึ�งไวก้บัคนที�ชอบสิ�งนั <น        
ยอ่มจะไมไ่ดก้ลบัคนื  

ตวัอย่าง: “นายไมรู่เ้หรอว่าเขาแทบจะกนิเหลา้แทนขา้ว 
แลว้นี�ยงัเอาเหลา้ไปฝากไวก้บัเขา เท่ากบัว่า
ฝากเนื<อไวก้บัเสอืเชยีวนะ” 

หนีเสือปะจระเข้: หนีภยัอนัตรายอย่างหนึ�งแลว้ต้องพบ
ภยัอนัตรายอกีอยา่งหนึ�ง 

ตวัอย่าง: เธอหนีจากเจา้นายใจเคม็ แต่กลบัต้องมาพบกบั
เจา้นายชกีอ เขา้ตําราหนีเสอืปะจระเขแ้ท้ๆ  

เสือเฒ่าจาํศีล: คนที�มท่ีาทสีงบเสงี�ยม แต่มเีล่หเ์หลี�ยมมาก 
ตวัอย่าง: “เมื�อเชา้อ่านหนงัสอืพมิพ ์ลงขา่วตาเฒ่าที�ทํา

ตวัเป็นเสอืเฒา่จาํศลี แกเอาเงนิล่อหลอกเดก็
สาวๆ ไปขม่ขนื สุดทา้ยกต็อ้งโดนจบัเขา้ไป
นอนจาํศลีอยูใ่นคุกหลายปี” 

เสือสองตวัอยู่ถ ํ3าเดียวกนัไม่ได้: คนที�มอีํานาจหรอื
อทิธพิลพอๆ กนั 
อยูร่วมกนัไมไ่ด ้

ตวัอย่าง: “งานนี<คงไดส้นุกกนัแน่ๆ กพ็วกเขาทั <งสองต่าง
กม็ตีําแหน่งเท่ากนั ยิ�งความสามารถไม่ต่างกนั
เลย กร็ู้ๆ  อยู่ว่าเสอืสองตวัอยู่ถํ<าเดยีวกนัไม่ได ้
ไมรู่ว้่างานนี<จะลงเอยอยา่งไร” 



                

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลี3ยงลกูเสือลกูจระเข้: เลี<ยงลกูศตัร ูหรอืลกูคนพาล
จะไดร้บัความเดอืดรอ้น

ตวัอย่าง:  พ่อของเดก็คนนั <นตดิคุกฐานปลน้ฆา่ขม่ขนื
ตอนนี<ยงัไม่ออกเลย ถ้านายคดิจะเอาเด็ก
คนนั <นมาเลี<ยงไว้ในบ้าน ขอให้คิดสักสิบ
ตลบ เพราะลูกเสอืลูกจระเขน่้ะ มนัทํารา้ย
เอาไดเ้มื�อภายหลงั 

นํ3าพึ�งเรือเสือพึ�งป่า: สิ�งทั <งหลายยอ่มตอ้งพึ�งพา  
อาศยักนั 

ตวัอย่าง: “มอีะไรใหช่้วยเหลอืหรอืขาดเหลอือะไร
กบ็อกนะ ไมต่อ้งคดิมาก เราเป็นเพื�อนกนั 
นํ<าพึ�งเรอืเสอืพึ�งปา่อยูแ่ลว้
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เลี<ยงลกูศตัร ูหรอืลกูคนพาล
จะไดร้บัความเดอืดรอ้น 

พ่อของเดก็คนนั <นตดิคุกฐานปลน้ฆา่ขม่ขนื 
ตอนนี<ยงัไม่ออกเลย ถ้านายคดิจะเอาเด็ก
คนนั <นมาเลี<ยงไว้ในบ้าน ขอให้คิดสักสิบ
ตลบ เพราะลูกเสอืลูกจระเขน่้ะ มนัทํารา้ย

สิ�งทั <งหลายยอ่มตอ้งพึ�งพา  

มอีะไรใหช่้วยเหลอืหรอืขาดเหลอือะไร 
กบ็อกนะ ไมต่อ้งคดิมาก เราเป็นเพื�อนกนั 
นํ<าพึ�งเรอืเสอืพึ�งปา่อยูแ่ลว้”  
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ใบงานที� 2 
สาํนวนที�เป็นคาํพงัเพยและสภุาษิตหมวดที�เกี�ยวกบัเสือ 

นักเรียนช่วยกนัเติมคาํให้สมบูรณ์โดยใช้คาํใบ้ตามแถบสีด้านล่าง 
 

 เผชญิหน้ากบัความกลวั  หนีจากอนัตรายหนึ�งไปสู่อกีอนัตรายหนึ�ง 
  คมในฝกั  ไวใ้จคนที�ไมค่วรไวใ้จ 
 ใชช้วีติอยา่งสุขสบายไปทั <งชวีติ  หลอกใหต้ายใจดว้ยท่าทางเซื�องซมึ 
 หลอกใหเ้ชื�อใจโดยแอบแฝงเล่หก์ลไว ้  ช่วยเหลอืเกื<อกูลกนั 
 รบัเลี<ยงลกูของศตัร ู  แยง่ชงิความเป็นใหญ่กนัเอง 

 
     เ    
 จ        
         
     น    
 เ        
   ซ่     บ 
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แบบสงัเกตหมวดเสือ 

                       รายการประเมิน 

  

 ชื�อกลุ่ม 

ตวับ่งชี3/พฤติกรรม 

การวิเคราะห ์(ตีความ-เปรียบเทียบ-หาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล-ลงข้อสรปุ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กลุ่มที� 1           

กลุ่มที� 2           

กลุ่มที� 3           

กลุ่มที� 4           

กลุ่มที� 5           

หมายเหตุ   �หมายถงึ นกัเรยีนสามารถวเิคราะหไ์ด ้  � หมายถงึ นกัเรยีนไมส่ามารถวเิคราะหไ์ด ้  
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ใบสรปุการสงัเกตหมวดเสือ 
 

                       รายการประเมิน 

  

 ชื�อกลุ่ม 

ตวับ่งชี3/พฤติกรรม 

การวิเคราะห ์(ตีความ-เปรียบเทียบ-หาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล-ลงข้อสรปุ) 

จาํนวนข้อ ผลการประเมิน 

กลุ่มที� 1   

กลุ่มที� 2   

กลุ่มที� 3   

กลุ่มที� 4   

กลุ่มที� 5   

วนัที�ทาํการสงัเกต  ..................................................            ลงชื�อ   .......................................................... ผูส้งัเกต    
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เกณฑก์ารประเมิน 

ตวับ่งชี3/พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมินผล 

การวิเคราะห ์ 

       สามารถวเิคราะหโ์ดยใชก้ารตคีวาม 

เปรยีบเทยีบเพื�อพจิารณาความเหมอืน  

ความแตกต่าง หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล

ระหว่างสิ�งที�กําหนดใหก้บัสํานวนที�เป็น 

คาํพงัเพยและสุภาษติแลว้ลงขอ้สรุปได ้

ดีมาก 

วเิคราะหโ์ดยใชก้ารตคีวาม เปรยีบเทยีบ
เพื�อพจิารณาความเหมอืน ความแตกต่าง  
หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่างสิ�งที�
กําหนดใหก้บัสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและ
สุภาษติแลว้ลงขอ้สรุปไดถู้กตอ้ง 9-10 ขอ้ 

ดี 

วเิคราะหโ์ดยใชก้ารตคีวาม เปรยีบเทยีบ
เพื�อพจิารณาความเหมอืน ความแตกต่าง  
หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่างสิ�งที�
กําหนดใหก้บัสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและ
สุภาษติแลว้ลงขอ้สรุปไดถู้กตอ้ง 7-8 ขอ้ 

พอใช้ 

วเิคราะหโ์ดยใชก้ารตคีวาม เปรยีบเทยีบ
เพื�อพจิารณาความเหมอืน ความแตกต่าง  
หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่างสิ�งที�
กําหนดใหก้บัสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและ
สุภาษติแลว้ลงขอ้สรุปไดถู้กตอ้ง 5-6 ขอ้ 

ปรบัปรงุ 

วเิคราะหโ์ดยใชก้ารตคีวาม เปรยีบเทยีบ
เพื�อพจิารณาความเหมอืน ความแตกต่าง  
หาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่างสิ�งที�
กําหนดใหก้บัสํานวนที�เป็นคําพงัเพยและ
สุภาษติแลว้ลงขอ้สรุปไดถู้กตอ้ง 0-4 ขอ้ 
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แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

อ่านบทอาขยานต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 1-4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์  

คาํชี3แจง   �  แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหฉ์บบันี<มจีาํนวนทั <งสิ<น 30 ขอ้ 
� ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 50 นาท ี 
� เมื�อหมดเวลาครจูะเดนิไปเกบ็แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 

นกัเรยีนไมต่อ้งลุกจากที�นั �ง 

วิชาเหมือนสินค้า  
 

วชิาเหมอืนสนิคา้   อนัมคี่าอยูเ่มอืงไกล  
ตอ้งยากลาํบากไป    จงึจะไดส้นิคา้มา  
จงตั <งเอากายเจา้    เป็นสาํเภาอนัโสภา  
ความเพยีรเป็นโยธา    แขนซา้ยขวาเป็นเสาใบ  
นิ<วเป็นสายระยาง    สองเทา้ต่างสมอใหญ่  
ปากเป็นนายงานไป    อชัฌาศยัเป็นเสบยีง  
สตเิป็นหางเสอื    ถอืทา้ยเรอืไวใ้หเ้ที�ยง  
ถอืไวอ้ยา่ใหเ้อยีง    แล่นเลาะเลี�ยงขา้มคงคา  
ปญัญาเป็นกลอ้งแกว้   ส่องดแูถวแนวหนิผา  
เจา้จงเอาหตูา    เป็นลา้ตา้ฟงัดลูม  
** ขี<เกยีจคอืปลารา้ย    จะทําลายใหเ้รอืจม  
เอาใจเป็นปืนคม    ยงิระดมใหจ้มไป**  
จงึจะไดส้นิคา้มา    คอืวชิาอนัพศิมยั  
จงหมั �นมั �นหมายใจ    อยา่ไดค้รา้นการวชิา 
 

       หนงัสอืเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ื<นฐาน 
       ชุดภาษาเพื�อชวีติวรรณคดลีาํนํา  

       ชั <นประถมศกึษาปีที� 5  
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1. บทอาขยานเรื�อง “วชิาเหมอืนสนิคา้” กล่าวถงึเรื�องใดเป็นสาํคญั  
ก. ความอดทน    ข. ความพยายาม 
ค. ความมสีต ิ    ง. ความตั <งใจ 
 

2. จากบทอาขยาน “วชิาเหมอืนสนิคา้” นั <น นกัเรยีนคดิว่าวชิากบัสนิคา้เหมอืนกนัอยา่งไร  
ก. วธิกีารในการไดม้า   ข. ระยะทางในการไดม้า 
ค. ระยะเวลาในการไดม้า   ง. ความยากลาํบากในการไดม้า 

 

3. จากบทอาขยาน “วชิาเหมอืนสนิคา้” สามารถสรปุไดต้รงตามขอ้ใดมากที�สุด  
ก. การมสีตทิี�ม ั �นคงจะส่งผลใหท้าํงานไดด้ ี 
ข. ความพยายามนํามาซึ�งความสาํเรจ็ 
ค. การมคีวามรูท้ี�ดเีหมอืนกบัการไดส้นิคา้ที�ด ี
ง. ความขี<เกยีจเป็นบ่อเกดิแห่งความหายนะ 

 

4. จากบทอาขยาน “วชิาเหมอืนสนิคา้” นกัเรยีนคดิว่าบทอาขยานนี<มคีวามสมัพนัธก์บัขอ้ใด 
ก. ตกันํ<ารดหวัตอ    ข. นํ<าขึ<นใหร้บีตกั 
ค. ฝนทั �งใหเ้ป็นเขม็    ง. เกบ็เบี<ยใตถุ้นรา้น 

 

อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปรยีบเทยีบการปิดทองหลงัพระกบั
อะไร  

 ก. ผลงาน – วธิกีารทํางาน   ข. เป้าหมาย – การทาํงาน 
ค. เป้าหมาย – ผลที�ไดร้บั   ง. จดุประสงค ์– การกระทาํ 

  

“การปิดทองหลงัพระนั <น เมื�อถงึคราวจาํเป็นกต็อ้งปิด ว่าที�จรงิแลว้ 
คนโดยมาก ไมค่่อยชอบปิดทองหลงัพระกนันกั เพราะนึกว่าไมม่ใีครเหน็  
แต่ถา้ทุกคนพากนัปิดทองแต่ขา้งหน้า ไม่มใีครปิดทองหลงัพระเลย  
พระจะเป็นพระที�งามบรบิูรณ์ไมไ่ด”้ 

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖  



พิจารณาบทเพลงต่อไปนี3  แล้ว
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จากบทเพลงของขวญัจากกอ้นดนิ นกัเรยีนคดิว่า 
ก. พ่อกบัลกู 
ค. กษตัรยิก์บัประชาชน

เราทุกคนกเ็หมอืนกอ้นดนิแค่กอ้นหนึ�ง
เปราะบางไรค้่าไรค้วามหมาย
อ่อนแอเหมอืนโคลนไหลไปตามทางเรื�อยไป
เมื�อนํ<าแหง้ไปกแ็ตกระแหง
มพีลงัเพยีงแค่แรงเดยีวที�ยดึเรา
เหนี�ยวรั <งเราไวใ้หก้ลา้แขง็
รวมผูค้นมากมายใหท้รงพลงัแขง็แรง
รวมเมด็ดนิทุกเมด็ใหเ้ป็นแผ่นดนิ

 

บทเพลงต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 6 

จากบทเพลงของขวญัจากกอ้นดนิ นกัเรยีนคดิว่า “พ่อ” และ “กอ้นดนิ” ในเนื<อเพลงหมายถงึใคร 
   ข. คุณครกูบันกัเรยีน

กษตัรยิก์บัประชาชน   ง. บาทหลวงกบัครสิเตยีน
 

 

ของขวญัจากก้อนดิน  
         ธงไชย  แมคอนิไตย 

 
เราทุกคนกเ็หมอืนกอ้นดนิแค่กอ้นหนึ�ง  
เปราะบางไรค้่าไรค้วามหมาย  
อ่อนแอเหมอืนโคลนไหลไปตามทางเรื�อยไป  
เมื�อนํ<าแหง้ไปกแ็ตกระแหง  

เพยีงแค่แรงเดยีวที�ยดึเรา  
เหนี�ยวรั <งเราไวใ้หก้ลา้แขง็ 
รวมผูค้นมากมายใหท้รงพลงัแขง็แรง  
รวมเมด็ดนิทุกเมด็ใหเ้ป็นแผ่นดนิ 

เรากร็ูพ้่อตอ้งเหนื�อยสกัเพยีงไหน  
ตอ้งลาํบากใจกายไมเ่คยสิ<น 

เพราะพ่อรูพ้่อคอืพลงัแห่งแผ่นดนิ  
ใหเ้ราพออยูพ่อกนิกนัต่อไป  

หากจะหาของขวญัใหพ้่อสกักล่อง  
เราทั <งผองจะพรอ้มกนัไดไ้หม 

บวกกนัเป็นดนิเดยีวใหพ้่อไดสุ้ขใจ  
ไมต่อ้งเหนื�อยเกนิไปอยา่งที�เป็นมา 

ช่วยกนัทําความดใีหพ้่อไดสุ้ขใจ 
ไมต่อ้งเหนื�อยเกนิไปอยา่งที�แลว้มา  
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ในเนื<อเพลงหมายถงึใคร    
คุณครกูบันกัเรยีน 
บาทหลวงกบัครสิเตยีน 
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อ่านเรื�องต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 7-8  
 

ความโกรธกบัรอยตะป ู
 

เดก็คนหนึ�งเป็นคนอารมณ์รา้ยหงดุหงดิงา่ยชอบทะเลาะกบัผูอ้ื�นเป็นประจาํ พ่อจงึนําตะปมูา
ให้กําหนึ�งพรอ้มกบับอกว่าเมื�อใดที�หงุดหงดิใหต้อกตะปูที�ร ั <วบา้นหนึ�งตวั วนัแรกเดก็คนนี<ตอกตะปู
ไปสามสบิกว่าตวั วนัต่อมาก็เริ�มลดลงเรื�อยๆ เพราะคดิได้ว่าการควบคุมอารมณ์โกรธนั <นง่ายกว่า 
การตอกประตู จนกระทั �งสามารถควบคุมอารมณ์ตวัเองไดแ้ละเลกิตอกตะปูแล้ว จงึไปบอกพ่อให้
ทราบ พ่อจงึใหพ้สิูจน์ดว้ยการถอนตะปอูอกมาหนึ�งตวัเมื�อระงบัความโกรธไดจ้รงิ ผ่านไปไม่นานรั <ว
บา้นกถ็ูกถอนตะปไูปจนหมด พ่อจงึบอกว่า "เจา้เหน็ไหม ถงึแมเ้จา้จะสามารถถอนตะปไูดห้มดแลว้ 
แต่ยังเหลือร่องรอยตะปูที�เจ้าได้ตอกไว้ เปรียบเสมือนกับจิตใจคนเราที�ถึงแม้จะได้แก้ไข                       
ในการกระทาํนั <นๆ ไปแลว้ แต่มนัยงัคงมบีางสิ�งตดิคา้งในใจอยู ่ต่อไปจงคดิใหด้ีๆ  ในสิ�งที�จะทํา จะได้
ไมเ่สยีใจภายหลงั สรา้งมติรเท่าไหรก่ไ็มเ่คยพอ แต่มศีตัรเูพยีงคนเดยีวกม็ากเกนิไปแลว้" 

 

7. ขอ้ใดสมัพนัธก์นัมากที�สุด  
ก. การตอกตะป ู– การเตมิความโกรธ 
ข. การตอกตะป ู– การระงบัความโกรธ 
ค. การตอกตะป ู– การระบายความโกรธ 
ง. การตอกตะป ู– การควบคุมความโกรธ 

 

8. ขอ้ใดต่อไปนี<มคีวามหมายแตกต่างจากคําว่า “ระงบัความโกรธ”  
ก. อดทน     ข. เกบ็กด 
ค. ใหอ้ภยั     ง. ปล่อยวาง 

 

อ่านคาํสอนต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

แก้วที�ควํ�าอยู่กลางสายฝน 
ว. วชิรเมธี 

แกว้ที �ควํ �าอยูก่ลางสายฝน 
ต่อใหฝ้นตกกระหนํ�าทั �งคนื 
    กไ็มอ่าจเตม็ไปดว้ยนํ�า 

    คนที �ไมย่อมเปิดใจเรยีนรู ้
    ต่อใหค้ลุกคลอียูก่บันกัปราชญท์ั �งคนืทั �งวนั 

    กย็งัโงเ่ท่าเดมิ 
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9. ขอ้ใดสรปุไดถู้กตอ้ง  
ก. ถา้หงายแกว้จะสามารถใส่นํ<าใหเ้ตม็ได ้
ข. แมค้วํ�าแกว้กส็ามารถเตมินํ<าใหเ้ตม็ได ้  

     ค. แมห้งายแกว้กไ็มส่ามารถเตมินํ<าใหเ้ตม็ได ้

ง. ถา้ควํ�าแกว้ไมม่ทีางเตมินํ<าใหเ้ตม็ได ้
 

10. แกว้ที�ควํ�าอยูก่ลางสายฝนเปรยีบไดก้บัคนประเภทใด  
 ก. คนที�หลงตวัเอง    ข. คนที�เชื�อมั �นในตนเอง 
 ค. คนที�คดิว่าตนเองฉลาด   ง. คนที�ไม่ยอมเปิดรบัสิ�งใหม่ 
 

อ่านโคลงโลกนิติต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 11 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

11. ขอ้ความใดไม่ถกูต้องสมัพนัธก์นั  
 ก. ความยาว – ความลกึ   ข. มารยาท – ชาตติระกูล   
 ค. ความฉลาด – ความชอบ ง. ความสด – คุณภาพดนิ 

 

อ่านบทเพลงต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 12 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

12. จากบทเพลงขา้งตน้ คาํว่า “หตัถาครองพภิพ” ควรจะหมายถงึสิ�งใดมากที�สุด  
ก. ความแขง็แกร่ง    ข. ความฉลาด 
ค. ความยิ�งใหญ่    ง. ความมอีํานาจ     

โคลงโลกนิติ 
 

กา้นบวับอกลกึตื<น ชลธาร 
มารยาทส่อสนัดาน ชาตเิชื<อ 
โฉดฉลาดเพราะคาํขาน  ควรทราบ 
หยอ่มหญา้เหี�ยวแหง้เรื<อ บอกรา้ยแสลงดนิ 

 

 

ถึงชายได้กวดัแกว่งแผลงจากอาสน์  
ซึ�งอาํนาจกาํแหงแรงยิ�งกว่า 
อนัมือไกวเปลไซร้แต่ไรมา 
คือหตัถาครองพิภพจบสากล 

 

พระราชธรรมนิเทศ  
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อ่านคาํขวญัวนัแม่แห่งชาติต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 13-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. จากคาํขวญัวนัแมแ่ห่งชาต ิคาํว่า “ขดัเกลาแต่เบามอื” น่าจะหมายถงึขอ้ใด  
ก. การชมเชย    ข. การสั �งสอน 

 ค. การลงโทษ    ง. การปกป้อง 

 

14. จากคาํขวญัวนัแมแ่ห่งชาต ิขอ้ใดต่อไปนี<ถูกตอ้งสมัพนัธก์นัมากที�สุด                 
ก. มอืของแม ่– นิสยัของลกู   ข. มอืของแม ่– ฐานะของลกู 
ค. มอืของแม ่– หน้าตาของลกู   ง. มอืของแม ่– ความสามารถของลกู 
 

อ่านข้อความต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. บุคคลใดต่อไปนี<ปฏบิตัตินไดส้อดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้  
ก. นํ<าเรยีนจบแลว้จงึเริ�มทาํงาน ข. นุ่นทํางานไปดว้ยเรยีนไปดว้ย 
ค. นิดเริ�มทาํงานโดยไมต่อ้งเรยีน                 ง. นันช่วยงานธุรกจิที�บา้นเมื�อมเีวลาว่าง 

 

คาํขวญัวนัแม่แห่งชาติ ปี 2555  
 

 มอืของแม่นั <นคอืมอืช่างป ั <น   ขึ<นรปูอนัอ่อนลออจนหล่อเหลา  
อยากใหเ้ป็นงานดทีี�งามเงา      อยูท่ี�คอยขดัเกลาแต่เบามอื 

 

        การทํามาหากินเป็นการสําคัญมากของคนเรา เป็นการที�คน 
ควรจะตอ้งคดิต้องทําโดยละเอยีดไม่ใหพ้ลาดพลั <ง เพราะเป็นหลกัแห่ง
การที�จะตั <งตัวตั <งวงศ์ตระกูล เป็นการที�จะต้องทําด้วยความรู้ความ
ฉลาด เหตุฉะนั <นคนทุกคนเกิดมาจงึควรต้องลงทุนลงแรงใช้เวลาเล่า
เรยีนศิลปะวทิยาในเวลาที�ยงัมอีายุน้อย เพื�อให้ได้ความรู้ไว้เป็นทุน
สาํหรบัทาํมาหากนิเมื�อมอีายุสมควรที�จะทํา จงึมคีําเตอืนมาแต่โบราณ
ว่า “เมื�อน้อยใหเ้รยีนวชิา ใหห้าสนิเมื�อใหญ่” 

 

นายเมอืงพบขมุทรพัย ์ของ พลเมอืงด ี
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อ่านโคลงโลกนิติต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 16-18   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. นกัเรยีนคดิว่าโคลงโลกนิตสิอดคลอ้งกบัขอ้ใดต่อไปนี<  
ก. คบคนจรหมอนหมิ�น   ข. คบคนพาลพาลพาไปหาผดิ 
ค. คบบณัฑติบณัฑติพาไปหาผล  ง. คบคนใหด้หูน้า ซื<อผา้ใหด้เูนื<อ 

 

17. การเลอืกคบเพื�อนของบุคคลใดมโีอกาสเป็นไปตามโคลงโลกนิตมิากที�สุด  
 ก. ขมิเลอืกคบเพื�อนที�มฐีานะยากจน   

 ข. หวานเลอืกคบเพื�อนที�เป็นนกัเลง 
  ค. ปาลม์เลอืกคบเพื�อนที�สนุกสนานเฮฮา  
 ง. นนทเ์ลอืกคบเพื�อนที�พดูจาภาษาเดยีวกนั     
 

18. ขอ้ใดต่อไปนี<สรปุไดถู้กตอ้งตามโคลงโลกนิตขิา้งตน้  
 ก. การเลอืกคบคนที�สงูกว่าจะทําใหเ้ราสงูขึ<น 
 ข. การเลอืกคบคนควรพจิารณาใหด้เีสยีก่อน 

ค. การเลอืกคบคนยอ่มส่งผลต่อชื�อเสยีงของวงศต์ระกูล 
ง. การเลอืกคบคนเป็นการสรา้งภมูคิุม้กนัที�ดใีหก้บัตนเอง 
 

อ่านโคลงต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 19   
 

 
 
 
 
 
 

                 โคลงโลกนิติ 
 

 ปลารา้พนัห่อดว้ย    ใบคา 
ใบกเ็หมน็คาวปลา     คละคลุง้ 
คอืคนหมูไ่ปหา            คบเพื�อน พาลนา 
ไดแ้ต่รา้ยรา้ยฟุ้ง        เฟื�องใหเ้สยีพงศ ์

 ธรณีนี� นี3    เป็นพยาน 
เรากศิ็ษยมี์อาจารย ์ หนึ�งบ้าง 
เราผิดท่านประหาร  เราชอบ 
เราบ่ผิดท่านมล้าง   ดาบนั3น คืนสนอง 

ศรปีราชญ ์
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19. โคลงบทนี<นกัเรยีนคดิว่าผูแ้ต่งมจีดุมุง่หมายตามขอ้ใด  
         ก. บอกความจรงิใหผู้อ้ ื�นทราบ 

ข. แสดงความบรสิุทธิ kของตนเอง  
ค. ระบายความแคน้ที�มใีนใจของตน 
ง. แสดงความสามารถในการแต่งโคลง 
 

อ่านกลอนต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 20-21 
 

 
 
 
 
 
 
 

20. คาํว่า “หมหูมา” ในบรรทดัที�สี�ของบทกลอนขา้งต้นน่าจะหมายถงึใคร  
ก. เพื�อน     ข. บรวิาร 
ค. สตัวเ์ลี<ยง    ง. ญาตพิี�น้อง 

21. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งสมัพนัธก์นัตามเนื<อเรื�องมากที�สุด  

ก. ความจน – มติรแท ้   ข. ความรวย – มติรแท ้  
ค. ความจน – มติรเทยีม                      ง. ความรวย – มติรเทยีม 

 

  

 
 

ยามมั �งม ี มากมาย มติรหมายมอง 
ยามมวัหมอง มติรมอง      เหมอืนหมหูมา 
ยามไม่ม ี มติรเมนิ      ไมม่องมา 
ยามมอดมว้ย  หมหูมา      ไมม่ามอง 

 



อ่านเนื3อเพลงต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 

 

 
ก่อนเคยเชื�อในลขิติฟ้าดนิ ปล่อยชวีติไปตามโชคชะตา
แต่ฝนัไมเ่คยถงึฝ ั �ง 
จะเลวหรอืดมีนัอยูท่ี�คน จะมหีรอืจนมนัอยูท่ี�ใจ
ดนิฟ้าไมเ่คยลขิติ ชวีติจะเป็นเช่นไร อยา่เลยอย่า
บนิไปใหส้งูที�สุด อยา่งที�คดิฝนัไวก้บัใจ
จะยากเยน็เท่าไร บอกใจว่าจะไมก่ลวั
ไมร่อใหฟ้้า
ไมว่่าจะสงูจะไกลเท่าไหร ่จะไขว่จะควา้จะฝ่าฟนั
ไมย่อมใหฟ้้าหรอืใครลขิติ อยากมชีวีติที�ใฝฝ่นั
ตั <งแต่วนันี<
เปรยีบชวีติเป็นดงับทละคร จะยอมใหใ้ครเขยีนบทของเรา
ชวีติจะเป็นเช่นไร กข็อใหเ้ป็นเพราะเรา เรื�องราวที�เราต้องเขยีน
 
 
 

22. บุคคลใดปฏบิตัตินสอดคลอ้งกบับทเพลงขา้งตน้มากที�สุด 
ก. บอสสวดมนตก่์อนอ่านหนงัสอื
ข. บอลซื<อลอ็ตเตอรร์ี�
ค. บาสบนบานศาลกล่
ง. บอมใหห้มอดตูรวจดวงชะตาของตนอยูเ่สมอ

 

23. ขอ้ใดต่อไปนี<สรปุตามบทเพลงไดถู้กตอ้งที�สุด 
ก. ฟ้าดนิเป็นผูก้ําหนดชวีติ
ข. ตวัเราเป็นผูก้ําหนดชวีติ
ค. มนุษยเ์ป็นผูก้ําหนดชวีติมนุษยด์ว้ยกนัเอง
ง. ชวีติของเราจะเป็นเช่นใดขึ<นอยูก่บั
 

 

ตอบคาํถามข้อที� 22-23 
 
 
 

  ชีวิตลิขิตเอง 
                                ธงไชย แมคอนิไตย

ก่อนเคยเชื�อในลขิติฟ้าดนิ ปล่อยชวีติไปตามโชคชะตา 
แต่ฝนัไมเ่คยถงึฝ ั �ง ผดิหวงัในใจเรื�อยมา เพราะฟ้าไมม่หีวัใจ
จะเลวหรอืดมีนัอยูท่ี�คน จะมหีรอืจนมนัอยูท่ี�ใจ 
ดนิฟ้าไมเ่คยลขิติ ชวีติจะเป็นเช่นไร อยา่เลยอย่าไปถามฟ้า

ไปใหส้งูที�สุด อยา่งที�คดิฝนัไวก้บัใจ 
จะยากเยน็เท่าไร บอกใจว่าจะไมก่ลวั 
ไมร่อใหฟ้้าใหด้นิลขิติ ไมป่ล่อยชวีติใหผ้่านไป 
ไมว่่าจะสงูจะไกลเท่าไหร ่จะไขว่จะควา้จะฝ่าฟนั  
ไมย่อมใหฟ้้าหรอืใครลขิติ อยากมชีวีติที�ใฝฝ่นั 
ตั <งแต่วนันี< นี�คอืชวีติลขิติของเรา 
เปรยีบชวีติเป็นดงับทละคร จะยอมใหใ้ครเขยีนบทของเรา
ชวีติจะเป็นเช่นไร กข็อใหเ้ป็นเพราะเรา เรื�องราวที�เราต้องเขยีน

บุคคลใดปฏบิตัตินสอดคลอ้งกบับทเพลงขา้งตน้มากที�สุด  
บอสสวดมนตก่์อนอ่านหนงัสอืเพื�อเตรยีมสอบ 

ลอ็ตเตอรร์ี�ทุกงวดแต่ไมม่ากนกัเพื�อจะไดลุ้น้รางวลั 
บาสบนบานศาลกล่าวต่อสิ�งศกัดิ kสทิธิ kเพื�อเป็นกําลงัใจก่อนเขา้สอบ 

ดตูรวจดวงชะตาของตนอยูเ่สมอเพื�อความไม่ประมาท 

ขอ้ใดต่อไปนี<สรปุตามบทเพลงไดถู้กตอ้งที�สุด  
กําหนดชวีติมนุษย ์   
กําหนดชวีติตนเอง 

มนุษยเ์ป็นผูก้ําหนดชวีติมนุษยด์ว้ยกนัเอง 
จะเป็นเช่นใดขึ<นอยูก่บัโชคชะตา  
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ธงไชย แมคอนิไตย 

ผดิหวงัในใจเรื�อยมา เพราะฟ้าไมม่หีวัใจ 

ถามฟ้า 

เปรยีบชวีติเป็นดงับทละคร จะยอมใหใ้ครเขยีนบทของเรา 
ชวีติจะเป็นเช่นไร กข็อใหเ้ป็นเพราะเรา เรื�องราวที�เราต้องเขยีน 



อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี3  แล้ว

นางวนัทองรอ้งไหจ้ติใจ
 โอล้กูแกว้แววตาจะลาไป
 จะเลี<ยวหลงวงวกระหกระเหนิ
 โอย้ากเยน็เขญ็ใจกร
 

                                                                         

 
  
24. คาํว่า “หาย” ในที�นี<ควรมคีวามหมายตามขอ้ใด 

ก. ดบัสญู    
             ค. ไมป่รากฏ  

 

อ่านบทกลอนต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งสมัพนัธก์นั
ก. ชาตกิําเนิด – ค่าของคน
ค. การกระทาํ – ค่าของคน
 

26. นกัเรยีนคดิว่าผูเ้ขยีนบทกลอนนี<มเีจตนาอยา่งไร 
ก. ชกัจงู  
ค. แนะนํา  

 

  ค่าของคนมใิช่ผลของการเกดิ
 ค่าของคนอยูท่ี�ผลของคนทํา 
 หากทาํดกีําเนิดตํ�ากน็บัด ี
 ดหีรอืชั �วสงูหรอืตํ�าเพราะทําเอา

 

ต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 24 
 

 
 
 

นางวนัทองรอ้งไหจ้ติใจหาย กอดเจา้พลายงามน้อยละหอ้ยไห้
โอล้กูแกว้แววตาจะลาไป  หนทางป่าค่าไมพ้่อไมเ่คย 
จะเลี<ยวหลงวงวกระหกระเหนิ เจา้จะเดนิไปถูกฤาลกูเอ๋ย 
โอย้ากเยน็เขญ็ใจกระไรเลย  เพราะกรรมเคยพรากสตัวใ์หพ้ลดัพราย

                                                                         ขนุชา้งขนุแผน

 

ในที�นี<ควรมคีวามหมายตามขอ้ใด  
   ข. หาไมพ่บ            
   ง. พน้จากโรค 

ตอบคาํถามข้อที� 25-26 

ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งสมัพนัธก์นัที�สุด  
ค่าของคน   ข. โชคชะตา – ค่าของคน
ค่าของคน   ง. เคราะหก์รรม – 

นกัเรยีนคดิว่าผูเ้ขยีนบทกลอนนี<มเีจตนาอยา่งไร  
   ข. สั �งสอน 
   ง. บอกกล่าว 

ค่าของคน 
 

ค่าของคนมใิช่ผลของการเกดิ คนประเสรฐิหรอืคนถ่อยผูต้อ้ยตํ�า
ค่าของคนอยูท่ี�ผลของคนทํา  กฎแห่งกรรมผูล้ขิติชวีติเรา 
หากทาํดกีําเนิดตํ�ากน็บัด ี ทาํอปัรยีก์ําเนิดสงูไมส่งูเผ่า 
ดหีรอืชั �วสงูหรอืตํ�าเพราะทําเอา อยา่มวัเมาว่าเป็นเคราะหเ์พราะเกดิมา
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กอดเจา้พลายงามน้อยละหอ้ยไห ้

เพราะกรรมเคยพรากสตัวใ์หพ้ลดัพราย 

ขนุชา้งขนุแผน 

หาไมพ่บ             
    

ค่าของคน 
 ค่าของคน 

คนประเสรฐิหรอืคนถ่อยผูต้อ้ยตํ�า 
 
 

อยา่มวัเมาว่าเป็นเคราะหเ์พราะเกดิมา 
    ว.วชริเมธ ี
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อ่านข้อความต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. คาํว่า “ชั �วเจด็ทดีเีจด็หน” ควรจะมคีวามหมายตามขอ้ใด  
ก. คนเรายอ่มมทีั <งดแีละชั �วสลบักนัไป 
ข. คนเรายอ่มมดีเีจด็ครั <งและชั �วเจด็ครั <ง     
ค. คนเรายอ่มมสีุขเจด็ครั <งและทุกขเ์จด็ครั <ง  
ง. คนเรายอ่มมทุีกขแ์ละสุขเกดิขึ<นสลบักนัไป  
 

อ่านเรื�องต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. คาํว่า “ไปสบายแลว้ ไปเยน็เสยีดว้ย” ควรจะมคีวามหมายตามขอ้ใด  
ก. ตกนํ<าตาย    ข. ตายในตอนเยน็ 
ค. ตายในฤดหูนาว    ง. ตายเพราะกนิของเยน็ 

 

อ่านโคลงต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชวีติย่อมมขีึ<นมลีง ชั �วเจด็ทีดเีจด็หน สมบูรณ์พูนสุขอาจไม่อยู่
ตลอด ความตกตํ�าอาจมาเยอืน เวลาได้ดีมสีุขอย่าหลงระเรงิลืมตน 
อยา่คดิแต่จะตอบสนองความตอ้งการของตนฝา่ยเดยีว เมื�อเราไดด้แีลว้ 
จงเปิดทางรอดใหค้นอื�นบา้ง จะทาํใหเ้ราไมเ่จอทางตนั 

 

ขอ้คดิเตอืนใจ จาก " หญงิไทย 111 " บท 2 
 

  ลุงเยื<อพดูเบาๆ ว่า “เขาโชคดกีว่าพวกเรา ไปสบาย
แลว้ ไปเยน็เสยีดว้ย” 

พ่อแมข่องเดก็ที�ถงึฆาตรอ้งห่มรอ้งไหเ้จยีนใจจะขาดรอน
ตามไป เกลอืกหน้าเปียกนํ<าตาอยูก่บัศพที�เยน็ชดื 

 อยู่กบัก๋ง ของ หยก บรูพา 

โคลงโลกนิติ 

  หา้มเพลงิไวบ่้ให ้      มคีวนั 
 หา้มสุรยิแสงจนัทร ์      ส่องไซร ้
 หา้มอายใุหห้นั       คนืเล่า 
 หา้มดั �งนี<ไวไ้ด ้       จึ�งหา้มนินทา 

 



29. ขอ้ใดต่อไปนี<ไม่ถูกตอ้งสมัพนัธก์นั 
ก. เปลวไฟ – ควนั 
ค. ดวงจนัทร ์– ความมดื
 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี3  แล้ว
 

 

 
 
 
 

 

30. จากบทรอ้ยกรองมคีวามสมัพนัธก์บัภูมภิาคใด 
ก. ภาคเหนือ 
ค. ภาคกลาง 
 

    

   แหล่งศิลปหตัถกรรม

 

ถูกตอ้งสมัพนัธก์นั  
    ข. อายขุยั – สงัขาร

ความมดื   ง. ดวงอาทติย ์– แสงสว่าง

ต่อไปนี3  แล้วตอบคาํถามข้อที� 30 

จากบทรอ้ยกรองมคีวามสมัพนัธก์บัภูมภิาคใด  
   ข. ภาคอสีาน 
   ง. ภาคใต ้ 

 

 
 

 ชาติพนัธุ์มากล้น  ผูค้นงามลํ3า  

แหล่งศิลปหตัถกรรม  วฒันธรรมล้านนา 
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สงัขาร   
แสงสว่าง   
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แบบวดัความสนใจในการเรียน 
 

แบบวดัความสนใจในการเรียน  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
  

ข้อ 
ข้อความ  

(ความรู้สึก หรือการปฏิบติั) 
มาก
ที�สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที�สดุ 

1. ฉนัชอบเรยีนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูภ้าษาไทย................. ����     

2. ฉนัไมเ่คยขาดเรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย................. 

 ����    

 
 
 
 

คาํชี3แจง  
 

 �  แบบวดัความสนใจฉบบันี<ถามเกี�ยวกบัความรูส้กึ หรอืการปฏบิตัขิองนักเรยีน
เกี�ยวกบัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

 
 �  การตอบแบบวดัความสนใจในการเรยีนฉบบันี<ใหน้ักเรยีนเลอืกตอบอย่างอสิระตาม

ความรูส้กึและการปฏบิตัทิี�แทจ้รงิ ไม่มคีําตอบที�ถูกหรอืผดิ ดงันั <นคาํตอบของ
นกัเรยีนจะไมม่ผีลต่อการเรยีนหรอืคะแนนสอบแต่ประการใด และคําตอบจะถูก
เกบ็เป็นความลบัและนําผลที�ไดไ้ปใชใ้นการวจิยัทางวชิาการเท่านั <น 

 
 �  วธิกีารตอบแบบสอบถามฉบบันี< ขอใหน้กัเรยีนอ่านพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้

อยา่งรอบคอบ แลว้ทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องที�ตรงกบัความรูส้กึและ 
การปฏบิตัขิองนกัเรยีนมากที�สุด เพยีงขอ้ละ 1 ช่อง 
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ข้อ 
ข้อความ  

(ความรู้สึก หรือการปฏิบติั) 
มาก
ที�สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที�สดุ 

1. ฉนัไมก่ลา้ถามครเูมื�อมขีอ้สงสยั
ในบทเรยีนภาษาไทย............... 

     

2. ฉนัสามารถนําความรูท้าง
ภาษาไทยไปใชใ้นการประกอบ
อาชพีได.้.................................. 

     

3. ฉนัอยากรูค้ะแนนสอบ
ภาษาไทยอยูเ่สมอ.................... 

     

4.  หากเลอืกไดฉ้นัจะไมเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมในชั <นเรยีนภาษาไทย... 

     

5. ฉนัรูส้กึว่ากจิกรรมในชั �วโมง
ภาษาไทยเป็นไปดว้ย 
ความสนุกสนาน....................... 

     

6. ฉนัไมเ่คยเตรยีมตวัก่อนสอบ
ภาษาไทย................................ 

     

7. ฉนัชอบตอบคาํถามในชั �วโมง
ภาษาไทย................................ 

     

8. ฉนัรูส้กึดใีจเมื�อคุณครภูาษาไทย
ไมเ่ขา้สอน............................... 

     

9. ฉนัตั <งใจฟงัครสูอนและตั <งใจทาํ
กจิกรรมในชั <นเรยีนภาษาไทย... 

     

10. ฉนัคดิว่าภาษาไทยเป็นพื<นฐาน
ของการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระ        
การเรยีนรู…้……….................. 

     

11. ฉนัใชค้วามพยายามอย่างเตม็ที�
ในการรว่มกจิกรรมในชั <นเรยีน
ภาษาไทย................................ 

     

12. ฉนัไมอ่ยากเขา้เรยีนภาษาไทย
เมื�อตอ้งทาํกจิกรรมที�ตอ้ง                      
ใชค้วามคดิและมกีารแขง่ขนั..... 
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ข้อ 
ข้อความ  

(ความรู้สึก หรือการปฏิบติั) 
มาก
ที�สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที�สดุ 

13. ฉนัอยากเขา้รว่มกจิกรรม
ภาษาไทยทุกครั <ง..................... 

     

14. ฉนัคดิว่าไมต่อ้งเรยีนภาษาไทย
กส็ามารถดํารงชวีติอยูใ่นสงัคม
ได.้........................................... 

     

15. ฉนัตอ้งเขา้รว่มกจิกรรม
ภาษาไทยเพราะกลวั                    
ถูกหกัคะแนน........................... 

     

16. ฉนัคดิว่าภาษาไทยเป็นภาษาที�
ลา้สมยั ไมต่อบสนองต่อ                   
การเปลี�ยนแปลงของโลก......... 

     

17. ฉนัไมเ่คยอ่านหนังสอืภาษาไทย
ทบทวนหลงัเลกิเรยีน................ 

     

18. ฉนัเชื�อมั �นว่าภาษาไทยเป็น
ภาษาที�ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไว ้

     

19. ฉนัอยากใหจ้ดัชั �วโมงภาษาไทย
ไวเ้ป็นชั �วโมงสุดทา้ย................. 

     

20. ฉนัชอบทําการบา้นภาษาไทย
ตามที�ครมูอบหมาย.................. 
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ภาคผนวก จ 
คะแนนการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอย่าง 

���� ตาราง 14 คะแนนการทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง 

���� ตาราง 15 คะแนนการทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม 

���� ตาราง 16 คะแนนการทดสอบความสนใจในการเรยีนก่อนและหลงั 
การทดลองของกลุ่มทดลอง 

���� ตาราง 17 คะแนนการทดสอบความสนใจในการเรยีนก่อนและหลงั 
การทดลองของกลุ่มควบคุม 
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ตาราง 14  คะแนนการทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะหก่์อนและหลงัการทดลองของ 
กลุ่มทดลอง 

 

คนที� 
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
1 13 18 
2 5 17 
3 8 12 
4 10 19 
5 12 25 
6 3 14 
7 8 10 
8 6 15 
9 11 18 
10 5 13 
11 9 18 
12 10 21 
13 12 22 
14 9 17 
15 12 26 
16 9 15 
17 8 16 
18 10 19 
19 8 20 
20 8 12 
21 6 11 
22 7 15 
23 11 19 
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ตาราง 15  คะแนนการทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะหก่์อนและหลงัการทดลองของ 
กลุ่มควบคุม 

 

คนที� 
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
1 9 15 
2 10 11 
3 9 12 
4 8 12 
5 11 17 
6 7 9 
7 6 8 
8 9 8 
9 12 13 
10 8 9 
11 10 11 
12 9 12 
13 13 16 
14 8 10 
15 13 17 
16 4 10 
17 11 12 
18 13 13 
19 12 13 
20 6 8 
21 6 9 
22 7 11 
23 13 11 
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ตาราง 16  คะแนนการทดสอบความสนใจในการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง 
 

คนที� 
ความสนใจในการเรยีน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
1 83 95 
2 59 89 
3 65 94 
4 75 93 
5 79 90 
6 66 88 
7 79 95 
8 68 87 
9 85 87 
10 60 89 
11 84 88 
12 86 93 
13 72 88 
14 64 89 
15 89 97 
16 73 95 
17 74 95 
18 67 89 
19 82 91 
20 60 94 
21 78 94 
22 78 87 
23 73 90 
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ตาราง 17  คะแนนการทดสอบความสนใจในการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม 
 

คนที� 
ความสนใจในการเรยีน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
1 64 68 
2 78 75 
3 64 70 
4 71 63 
5 81 77 
6 67 67 
7 67 81 
8 72 72 
9 65 66 
10 61 62 
11 87 80 
12 79 77 
13 96 85 
14 83 79 
15 67 79 
16 68 67 
17 77 81 
18 83 84 
19 73 72 
20 73 76 
21 65 67 
22 59 70 
23 80 82 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 

 

ชื�อ ชื�อสกุล      นางสาวรชัดาภรณ์ ตณัฑกุิล 
วนัเดอืนปีเกดิ      4 กุมภาพนัธ ์2529 
สถานที�เกดิ      อําเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
สถานที�อยู่ปจัจบุนั    75 ถนนเรอืงวุฒ ิตําบลหน้าเมอืง  

อําเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000 
       E-mail: Rachadaporn_swu@hotmail.com 
ประวตักิารศกึษา      
 พ.ศ. 2540    ประถมศกึษาปีที� 6  

จากโรงเรยีนสุเมธานุศาสน์  
อําเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 พ.ศ. 2546    มธัยมศกึษาปีที� 6  
จากโรงเรยีนดดัดรณุี 

       อําเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 พ.ศ. 2550    ศลิปศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�ง) 
       สาขาวชิาการพฒันาชุมชนเมอืง 
       จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 พ.ศ. 2555    การศกึษามหาบณัฑติ  
       สาขาวชิาการประถมศกึษา 
       จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

