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 The  objective  of  this  research  is  to  compare  the  literary  achievement  through   
“Lilit  Taleng  Pai”  of  the  students  of  Mathayom  Suksa  5  by  using  Six  Thinking  Hats  
Method and  Traditional  Teaching  Method  : 92 Mathayom  Suksa  5  students  from  Satri  Wat 
Rakang  School  were  being  used  by  ways  of  multi-stage  random  sampling.  Those students 
were  then  divided  into  2  groups  of  46  students  each : (1) one experimental  classroom  and 
(2) one  control  classroom. The  instrumental  reseach  consisted  of  leason  plans  of  “Lilit  
Taleng  Pai”  for the  experimental  classroom  with  Six  Thinking  Hats  Method. And  the  
leason  plans  of  “Lilit  Taleng  Pai”  for  the  control  classroom  with  Traditional  Teaching 
Method.  Additionally,    the  achievement  of  written  tests  are  5 -openend  questions  which  
they  are  consisted  of  evaluation  standard  along  with  the  achievement  tests.  Besides, the  
analysis  of  data  bases  on  Arithmetic  Mean ,  Standard  Deviation  and  T-test  independent  
samples. 
 The result of the  research : researcher  found  that  the  literary  achievement  of  “Lilit  
Taleng  Pai”  of  students  using  the  Six  Thinking  Hats  Method  and  of  the  students  using   
Traditional  Teaching  Method  is  at  the  significance  level  of .01.  As  to  the  students  that 
have  leaned  using  the  Six  Thinking  Hats  Method  have  much  more  achievement   result  
than  the  students  who  were  tested  with  Traditional  Teaching  Method. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติที่บรรพชนไดสรางสรรคและสืบทอดมาจนถึง
ปจจุบัน เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อแสดงความคิด  ความตองการ  ความรูสึก รวมทั้งเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูและประสบการณตางๆ  ทําใหคนไทยมีความรูสึกผูกพันและเปน 
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน  อันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ  และธํารงรักษาความเปนชาติ 
 ในดานสังคมและวัฒนธรรม  ภาษาไทยเปนส่ือแสดงภูมิปญญาของบรรพชนทั้งในทาง
ประเพณี  ชีวทัศน  โลกทัศน  และสุนทรียภาพ  โดยบันทึกไวในรูปของวรรณคดีและวรรณกรรม 
วรรณคดีและวรรณกรรมจึงเปนสิ่งที่ใหความบันเทิงอารมณ  เปนบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้น  
เปนสื่อแสดงความศรัทธาเชื่อถือ และเปนบทเรียนสอนใจ  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยไดปรากฏ
ชัดเจนอยูในวรรณคดีและวรรณกรรม  โดยกวีไดสะทอนความจริงของชีวิตและสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัวใหมองเห็นหลายมิติ  เปดเผยใหเห็นความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  และกิเลสตัณหาของ
มนุษย  ดวยกลวิธีการใชถอยคําสํานวนภาษาที่ผานการเลือกสรรอยางประณีตงดงามมาบันทึกไว
เพื่อใหสามารถสื่อสารเรื่องราวความรูสึกนึกคิดสูผูอานหรือผูฟงไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด           
ซ่ึงวิภา   กงกะนันทน (2533 : 4)  กลาวถึงภาษาที่ใชในวรรณคดีไววา 

                 ภาษาวรรณคดีนั้น ตางจากภาษาในชีวิตประจําวันตรงที่วา ภาษาวรรณคดีนั้นเปน
ภาษาที่กระทบและฝงใจ ทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดความสะเทือนอารมณ และเปนภาษาที่
ผูประพันธไดจงใจคัดเลือกเปนพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหผูอานหรือผูฟงเกิด
ความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ กลาวคือ เกิดความรูสึก ความคิด อารมณ หรือเห็นภาพอยาง
ท่ีผูใชรูสึกหรือเห็น หรืออยางที่ตองการใหผูรับรูสึกหรือเห็น ท้ังนี้โดยเพงเล็งเรื่อง              
สุนทรียลักษณของภาษาดวย 

 วรรณคดีจึงเปนผลงานที่มนุษยสรางสรรคขึ้นโดยใชภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงออก 
ซ่ึงเนนความอลังการทั้งดานเสียงที่ไพเราะ และความหมายที่กระทบใจ ในขณะเดียวกันวรรณคดี    
ก็มักใหคติเชิงจริยธรรมควบคูกันไป ดังที่ปญญา  บริสุทธิ์ (2542 : 1) กลาวไววา “วรรณคดี คือการ
สรางสรรคทางภาษาใหเกิดผลงานเพื่อการอาน การฟง และความบันเทิงใจ ทั้งยังอาจใหความรูและ
คติธรรมเปนผลพลอยไดอีกดวย”  การเรียนรูวรรณคดี จึงเปนการเรียนรูความคิด จินตนาการ 
ความรูสึก อารมณ และประสบการณของคนในอดีต ทําใหเขาใจชีวิต เขาใจพฤติกรรมและ
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พัฒนาการทางอารมณของมนุษยในแงมุมที่หลากหลาย แมเหตุการณจะเกิดในสภาพสังคมที่ตางยุค
ตางสมัย  แตพื้นฐานทางอารมณของมนุษยก็ไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดังที่ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ 
(2540 : 200) กลาวไววา  

              ไมวาโลกจะมีพัฒนาการในดานวัตถุและเทคโนโลยีไปอยางไร ธรรมชาติของความ
เปนมนุษยก็ไมเคยเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอผิดพลาดของมนุษยมักจะเกิดจากกิเลส
ตัณหาของมนุษยเอง ความผดิพลาดของพระลอ  อิเหนา  ทศกัณฐ  ขุนชาง  ขุนแผน         
กากี ฯลฯ จึงลวนจําลองจากความผิดพลาดของมนุษยท่ีเกิดใหเห็นอยูเสมอ   

 การเรียนรูวรรณคดีจึงเปนเสมือนการเรียนรูเร่ืองราวของวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และอารมณ
ความรูสึกที่เกี่ยวของหรือสะทอนความเปนไปของมนุษยผานภาษาที่คัดสรรคํานํามารอยเรียง    
อยางประณีตงดงาม  ซ่ึงจะชวยกลอมเกลาใหเกิดความประณีตทางอารมณและความงอกงามทาง
สติปญญา  ทําใหผูศึกษาเขาใจตนเองและสังคมที่ตนอยู  รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตไดดียิ่งขึ้น วรรณคดีจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู เพื่ออนุรักษและสืบทอด
ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  
 การจัดการเรียนรูวรรณคดีเพื่อใหเยาวชนอนุรักษและสืบทอดสมบัติทางวัฒนธรรม      
อันลํ้าคา ที่ผานมานั้นกลาวไดวายังไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เห็นไดจากการที่ผู เชี่ยวชาญ              
ดานวรรณคดีไดสะทอนความเปนไป ปญหาและอุปสรรคอยูเนืองๆ  ดังที่ประภาศรี  สีหอําไพ          
(2524 : 350) ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของการเรียนรูวรรณคดีอันเกิดจากครูผูสอนสรุปความ
ไดวา  ครูมักจะเปนผูนําความคิดของนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดของตนเองนอย                 
และมุงสอนอานเอาเรื่องใหไดเนื้อหาตามหลักสูตรเทานั้น โดยเนนใหเรียนรูดวยวิธีทองจํา จึงทําให
นักเรียนเกิดความเบื่อหนายและมีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนรูวรรณคดีไทย  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของพรทิพย   ศิริสมบูรณเวช (2542 : 166)  ที่สะทอนปญหาและอุปสรรคของการเรียนรู
วรรณคดีไววา 

               การสอนวรรณคดีระดับมัธยมศึกษาในภาวะที่เปนอยู ยังไมหลุดพนจากการให
นักเรียน “ทองจําเพื่อนําไปสอบ” นอกจากนี้ กระบวนการในการสอนวรรณคดีก็ยังคงเนน
รายละเอียดของประวัติผูแตงและเนื้อเรื่อง นักเรียนจะตองจดจําช่ือของผูแตง ผลงาน 
ตลอดจนความหมายของคําศัพท และถอยคําสํานวน ลําดับความเปนมาของเนื้อเรื่อง
ตลอดจนรายละเอียดปลีกยอยอื่น ๆ เชน ป พ.ศ. ท่ีผูแตงแตงวรรณคดีเรื่องนั้น ป พ.ศ.ท่ีเกิด
เหตุการณ หากจะมีการวิเคราะห ตีความ และประเมินคาวรรณคดี ก็มักเปนไปในลักษณะ 
“คําตอบสําเร็จรูป” ท่ีครูเปนผูกําหนดมากกวาท่ีจะใหนักเรียนใชความคิดและหาคําตอบ   
ดวยตัวเอง วิธีการเชนนี้ทําใหผูเรียนเขาใจจุดประสงคของการเรียนวรรณคดีผิดพลาดไป   
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การอานวรรณคดีกลายเปนเรื่องไมทาทาย ไรรสชาติ และไมกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยาก
เห็น หรือเสนอมุมมองที่แปลกใหมแตกตางไปจากคําตอบที่ครูกําหนด 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 7)ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ  และครูผูสอน
วรรณคดีไทยมารวมกันระดมความคิดวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนรูวรรณคดี  
ซ่ึงไดขอสรุป ดังนี้ 

              1. ครูบางคนยังไมสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยใหนาสนใจสัมพันธเชื่อมโยงกับชีวิตในปจจุบันของนักเรียนได ทําใหนักเรียนไมเห็น
คุณคาของการเรียนเรื่องดังกลาวเทาท่ีควร 
              2. ครูบางคนยังไมสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม
ใหนักเรียนไดเขาใจบทบาทและวิเคราะหตัวละครเอกในเรื่องไดอยางลึกซึ้ง เพื่อใหคติการ
ดํารงชีวิตท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ (2540 : 197) ไดสะทอนปญหาและอุปสรรคของการเรียนรูวรรณคดี 
ไววา “อุปสรรคสําคัญก็คือเรื่องของภาษา  ทั้งที่เปนศัพทเฉพาะ  ภาษาพนสมัย  ภาษาถิ่น  
ภาษาตางประเทศ  และภาษาวรรณคดี”  ซ่ึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว   เปนสาเหตุที่เกิดจาก
ผูอานวรรณคดีหรือตัวนักเรียนเอง  

 ปญหาและอุปสรรคของการเรียนรูวรรณคดีตามแนวคิดของผูเชี่ยวชาญทางวรรณคดีไทย 
สรุปความไดวา  ปญหาหลักเกิดจากการที่ครูผูสอนมักจะเปนผูช้ีนําความคิดของนักเรียน  ไมคอย
เปดโอกาสใหนักเรียนคิดดวยตนเอง  อีกทั้งการจัดการเรียนรูยังคงมุงเนนไปที่ประวัติผูแตง  ป พ.ศ. 
ที่แตง  ลําดับความเปนมาของเนื้อเรื่อง  ป พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณในเนื้อเรื่อง  และความหมายของ
คําศัพท  และถอยคําสํานวนโดยไมเนนการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคา  รวมทั้งไม
เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของวรรณคดีกับชีวิตจริง สวนปญหาที่เกิดจากนักเรียนนั้น        
ไดแก  ความรู  ความเชี่ยวชาญทางดานภาษาในวรรณคดีไมดีพอ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนกรอบที่ปดกั้น
ความสนใจในการเรียนรูวรรณคดี 
 ปจจุบันสังคมโลกมีความใกลชิดกันมากขึ้นดวยวิทยาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ช
ติดตอส่ือสารกันอยางรวดเร็ว  การรับรูขอมูลเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งที่เปนขอมูลทางดานบวกและ
ขอมูลทางดานลบ  คนที่จะกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงตองเปนคนที่พัฒนากรอบความคิดและ
เนื้อหาความรูไปพรอมๆ กัน  อัลเบิรต  ไอนสไตน  นักวิทยาศาสตรเอกของโลก   (Albert    
Einstein, อางถึงใน อารี  พันธมณี  2540 : 5)  กลาววา  “ความคิดฝน  หรือจินตนาการมีความสําคัญ
กวาความรูหรือขอมูล”  เนื่องจากความรูหรือขอมูลมีการศึกษาคนควาอยูตลอดเวลา  มีการ
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย แตจินตนาการหรือทักษะการคิดของบุคคลจะยังคงอยู  แมวาความรูหรือ
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ขอมูลจะเปลี่ยนแปลงไป  ก็สามารถนําทักษะการคิดไปปรับใชไดกับทุกสถานการณที่เกิดขึ้น      
แตสถานศึกษายังคงมุงเนนเนื้อหาความรูมากกวาการขยายกรอบความคิดใหแกเยาวชน  ดังนั้น  
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  จึงไดเสนอ
หลักการเรียนรูที่เนนการสรางสติปญญา  และพัฒนาทักษะการคิดใหแกเยาวชนเปนสําคัญ  ดังนี้                  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ค : 101) 

                การเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการจัดการเรียนรูท่ีมุงสราง
สติปญญา  และพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ  การคิดสรางสรรค  และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  มีความสามารถในการคิดระดับสูง  และคิดแบบองครวม  สามารถคิด
สรางสรรคตนเอง  สังคม  ประเทศชาติ  และโลก  นอกจากนั้นยังมุงพัฒนาการทางอารมณ
ใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจตนเอง  เห็นอกเห็นใจผูอื่น  เอื้อเฟอเผื่อแผ สามารถ
แกปญหาความขัดแยงในอารมณอยางถูกตองเหมาะสม 

 นอกจากเสนอหลักการเรียนรูที่ เนนการสรางสติปญญา  และพัฒนาทักษะการคิด      
ดังกลาวแลว หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ         
2545 ค : 3) ไดกําหนดคุณภาพนักเรียนเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ตองมี
องคประกอบที่สําคัญ 3 ดาน คอื ความรู  ทักษะกระบวนการ  และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  ดังนี้ 

1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และคิดเปนระบบ 
4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรู และใชภาษาในการพัฒนาตน และ  
    สรางสรรคงานอาชีพ 
5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมวรรณคดี และ 
    วรรณกรรม ซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ 
    ถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
7. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
8. มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน โลกทัศนท่ีกวางไกลและลึกซึ้ง 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรูที่จะนํามาใชจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามที่กําหนด  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 3 ) ไดกําหนด
ไวดังนี้ 
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สาระที่ 1 : การอาน 
มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแก 

ปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน  
 สาระที่ 2 : การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 สาระที่ 3 :  การฟง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลอืกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค 

 สาระที่ 4 : หลกัการใชภาษา 
มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย     การเปลี่ยนแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย  
บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากบัวัฒนธรรม อาชีพ  
สังคม และชีวิตประจําวัน   

 สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนเรื่องของการฝกทักษะการอาน         
การเขียน  การฟง  การดูและการพูด  โดยมีหลักการใชภาษา  และวรรณคดีวรรณกรรมเปนสาระ   
ที่ตองแทรกประสานใหสอดคลองกับทักษะตางๆ  อยางเหมาะสม  ถึงแมวาหลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  จะกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู  แยกสาระดังขางตนก็ตาม 
แตในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไมควรแยก
สาระตางๆ ออกจากกัน  ควรจัดในลักษณะบูรณาการ  ซ่ึงกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ    
(2546 ก : 21) ไดเสนอวา  “การบูรณาการอาจทําไดหลายวิธี ที่สะดวกและเหมาะสมมาก คือ การใช
วรรณคดีหรือวรรณกรรมเปนแกน”  เนื่องจากการใชวรรณคดีและวรรณกรรมเปนแกนสามารถจัด
สาระการเรียนรูใหสัมพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  ไดงาย  มีความนาสนใจ  ใหทั้งความบันเทิง
และความรูดานตางๆ  อีกทั้งยังเอื้อตอการฝกทักษะการคิดไดอยางดียิ่ง  เนื่องจากวรรณคดีเปน
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ผลผลิตที่สําคัญของภาษา  เปนผลงานที่ใชภาษาเปนสื่อในการถายทอดความคิดออกมาใหผูอ่ืน
เขาใจหรือไดรับทราบ   ภาษากับความคิดจึงมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลาแยกออกจาก
กันไมได  ดังนั้น  การจัดการเรียนรูวรรณคดีเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากจะตองให
สัมพันธกับทักษะการอาน  การเขียน  การฟง การดู การพูด และหลักการใชภาษาแลว จําเปนตอง
ฝกทักษะการคิดควบคูไปพรอมกัน 

 จากสภาพและปญหาการจัดการเรียนรูวรรณคดีซ่ึงครูผูสอนไมสามารถจัดการเรียนรูได
อยางนาสนใจ  การที่นักเรียนไมเห็นความสําคัญของวรรณคดี  ไมสามารถเรียนรูวรรณคดีไดอยาง
เขาใจลึกซึ้ง  และนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดนั้น  อาจเนื่องมาจากครูผูสอนจัดการเรียนรูโดย
เปนผูถายทอดขอมูล  เพื่อใหนักเรียนจํามากกวาใหนักเรียนคิดเปนไดดวยตนเอง  ตลอดจนในการ
วิพากษวิจารณวรรณคดี  ครูผูสอนก็มักจะยึดตํารา  หรือแนวทางที่มีผูวิเคราะหวิจารณไวแตเดิม  ซ่ึง
เปนสาเหตุใหนักเรียนไมมีโอกาสพัฒนาความคิดเทาที่ควร  ดังนั้น  ในการจัดการเรียนรูใหนักเรียน
เรียนรูวรรณคดีไดดียิ่งขึ้น  ครูผูสอนจึงควรนําเทคนิคหรือวิธีการคิดมาชวยกระตุนใหนักเรียนฝกคิด
และฝกแสดงทรรศนะในเนื้อหาวรรณคดีดวยตนเองอยางหลากหลาย  โดยไมยึดติดกับกรอบ
ความคิดที่ เคยมีผูวิพากษวิจารณไวแลว   เพื่อใหมีมุมมองที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิม             
เทคนิควิธีการคิดมีหลากหลายวิธีที่จะนํามาชวยกระตุนความคิดของนักเรียน  เชน  เทคนิคการคิด
อยางมีวิจารณญาณ (Critical  thinking)  ของโรเจอร  ซีบรอว  และรอนนิ่ง  (Roger, Sebraw,  and  
Ronning, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี  และคณะ  2544 : 60)  ที่ฝกใหนักเรียนคิดพิจารณาไตรตรอง
อยางมีเหตุผล  เพื่อมุงการตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อ  ส่ิงใดควรทํา   เทคนิคการคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การคิดแกปญหาอนาคตของทอแรนซ (Torrance’s  Future  Problem  Solving  Model, อางถึงใน  
ทิศนา  แขมมณี  และคณะ  2544 : 62)  ที่มุงใหนักเรียนรูจักการยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน  กลาคิด  
กลาแสดงออก   เทคนิควิธีการคิด  อีกวิธีหนึ่งซึ่งเคยมีผูนําไปใชในการวิจัยแลวพบวาสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคิดของนักเรียนไดเปนอยางดียิ่ง  คือ เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ            
(six  thinking  hats) ของเอ็ดเวิรด   เดอ  โบโน (Edward  de  Bono)  เชน ประภาศรี  รอดสมจิตร 
(2542 : 57-58) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกฤษณา  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชแนวคิดของหมวก
หกใบ ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
หลังเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังรวมโปรแกรมสูงกวาเกณฑ
การประเมินหลังเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปยะนุช  ยุตยาจาร       
(2544 : 53) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกคิดแบบหมวกหกใบกับกิจกรรมกลุมที่มีตอความคิด
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สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพิ่มขึ้น  หลังจาก
ไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทั้งนี้ เนื่องจากเทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบ  เปนเทคนิคการคิดที่ไมใหผูคิดยึดติดอยูกับความคิดใดความคิดหนึ่งอยางถาวร  
เพื่อใหสามารถพิจารณาเหตุการณ หรือเร่ืองราวตางๆ อยางรอบดาน โดยใชสีของหมวกทั้งหกใบ
เปนสัญลักษณแทนการคิดแบบตางๆ  ไดแก  หมวกสีขาว  หมายถึง การคิดหาขอมูล ขอเท็จจริง      
หมวกสีแดง  หมายถึง การคิดจากอารมณ ความรูสึก  หมวกสีดํา  หมายถึง การคิดหาขอบกพรอง   
จุดดอย หรือการคิดในทางลบ  หมวกสีเหลือง  หมายถึง การคิดหาขอดี จุดเดน หรือการคิด           
ในทางบวก หมวกสีเขียว หมายถึง  การคิดหาแนวทางใหมๆ และความคิดสรางสรรค  หมวกสีฟา 
หมายถึง การควบคุม การจัดระบบ และการสรุปความคิด   การฝกคิดแบบหมวกหกใบ  จึงเปนการ
ฝกทักษะการคิดที่เนนใหคิดอยางเปนระบบ  และไมยึดติดอยูกับความคิดดานเดียว ดังนั้น เทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ จึงสอดคลองเหมาะสมแกการนํามาประยุกตใชกับการวิเคราะห  วิจารณ  
และประเมินคุณคาวรรณคดีเปนอยางยิ่ง 

 การเรียนรูวรรณคดีไทยในปจจุบันนั้น วรรณคดีไทยเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่นักเรียน     
ทุกคนตองเรียน คือ วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย พระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา                            
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   ซ่ึงเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงทํา
สงครามยุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระมหาอุปราชาแหงพมา วรรณคดีเรื่องนี้ใหคุณคาสูงทางดาน
วรรณศิลป และใหความรูดานตางๆ หลายดาน เชน ประวัติศาสตร  ประเพณี  ตําราพิชัยสงคราม  
ธรรมะ  และโหราศาสตร นอกจากนี้ยังปลูกฝงความภูมิใจในความเปนไทย  และความรักชาติ
บานเมืองอีกดวย  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญจึงไดสงเสริมใหนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจ และซาบซึ้งในคุณคาของวรรณคดีเร่ืองนี้  เห็นไดจากหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาบังคับ
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุกหลักสูตรไดกําหนดใหใชเปนบทเรียนมาโดยตลอด  เชน 
หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ไดตัดตอนเนื้อหาจากฉบับเต็ม
มาเปนบทเรียน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เร่ือง วรรณคดี
สําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหวรรณคดี
เร่ืองลิลิตตะเลงพาย เปนวรรณคดีที่กําหนดใหเรียน ในชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6)  

 จากความสําคัญของวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  ตามที่กลาวมาแลวนั้น  ผูวิจัยจึงได
นํามาเปนวรรณคดีที่ใชในการวิจัย  และไดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย  เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดให
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นักเรียนในชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) ตองเรียนรูวรรณคดีโดย “ใชหลักการวิจารณวรรณคดี
เบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด  เพื่อประเมิน
คุณคาดานวรรณศิลป  เนื้อหา  และคุณคาทางสังคม  และนําไปใชในชีวิตจริง”  (กระทรวง   
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ก : 59)  ดังนั้น นักเรียนกลุมตัวอยาง จึงตองผานการเรียนหลัก      
การวิเคราะห   วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดีมาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ซ่ึงจะทําให
สะดวกตอการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปใชเปนส่ือกระตุนใหนักเรียนคิดและแสดง
ทรรศนะในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพายไดหลายแงมุม  และคิดอยางเปนระบบ  มีความคิด
สรางสรรค   เกิดความงอกงามทางสติปญญา  มีความประณีตทางอารมณ  และซาบซึ้งในคุณคาแหง
วรรณคดี  ซ่ึงจะชวยใหเขาใจชีวิตและสังคม  รูเทาทันสังคมโลกในปจจุบันและอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย  ที่ใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ    กับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ             
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ของนักเรียนที่ใชกระบวนการจดัการ
เรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  กับกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบปกติ  แตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2547 
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขตที่ 3  ซ่ึงอยูในเขตบางแค  เขตบางขุนเทยีน       
เขตบางบอน  เขตทุงครุ  เขตราษฎรบูรณะ  เขตจอมทอง  เขตคลองสาน  เขตธนบุรี  เขตภาษีเจริญ  
เขตตลิ่งชัน  เขตทวีวัฒนา  เขตบางพลัด  เขตบางกอกนอย  เขตบางกอกใหญ  และเขตหนองแขม  

 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบ       
หลายขั้นตอน (multi-stage  random  sampling)   
 3. ตัวแปร ( variable)  ที่ศึกษา 
 3.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนรู  
2  วิธี คือ 
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 3.1.1 กระบวนการจัดการเรยีนรูดวยเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
   3.1.2 กระบวนการจัดการเรยีนรูแบบปกต ิ
 3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเร่ือง ลิลิต
ตะเลงพาย        
 4 .  วรรณคดี เ รื่ อ ง   ลิ ลิตตะ เลงพ าย   พระนิพนธ ในสมเด็ จพระมหาสมณเจ า                           
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ที่นํามาจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธีนั้น ใชเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาไทย  
ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  กระทรวงศึกษาธิการ 

 5. ระยะเวลาในการทดลอง   ผูวิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  ใชเวลา    
ในการทดลองกลุมละ 8  คร้ัง คร้ังละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที 

ขอตกลงเบื้องตน 
 งานวิจยันี้มีขอตกลง  ดังนี ้
 1. การวิจัยคร้ังนี้จะไมศึกษาตัวแปรดานเพศ  และประสบการณเดิมของนักเรียน เพราะไม
มีผลกระทบตอการจัดกระบวนการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองไมเคยเรยีนรูวรรณคดีเรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย มากอน 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจและสื่อความหมายไดตรงกัน ผูวจิัยจึงไดกําหนดนิยามศพัทเฉพาะ
ในการวิจัยคร้ังนี้ ดังนี ้
 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดี  หมายถึง ความรู  ความสามารถในการวิเคราะห  
วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5           
ซ่ึงประเมินผลเปนคะแนนไดจากการทําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 2. กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ หมายถึง  การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบของเอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน (Edward  de  
Bono)  มาชวยกําหนดทิศทางการคิดของนักเรียนในการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคา
วรรณคดี ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ใชส่ือเอกสาร รูปภาพ บทประพนัธ ละครโทรทัศนที่สอดคลองเหมาะสม           
กับเนื้อหาสาระที่จะสอน ใหนักเรยีนไดอาน ฟง ดู แลวนํามาสนทนาซักถามเพือ่เช่ือมโยงเขาสู
บทเรียน 
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  ขั้นแจงจดุประสงคการเรียนรู 
  ครูบอกความคาดหวังหรือเปาหมายของการเรียนรูแกนักเรียน 

 ขั้นฝกปฏิบัติ 
  จัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคาวรรณคดี เรื่อง ลิลิต    
ตะเลงพาย โดยนําหมวกคิดมาใชเปนสื่อประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู   
  ขั้นสรุปบทเรียน 
  ครูและนักเรยีนรวมกนัทบทวน  และสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
 3.  กระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการ
อธิบายชี้แจง และการฝกปฏิบัติตามแนวทางที่ครูผูสอนกําหนด  ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ใชส่ือเอกสาร  รูปภาพ  บทประพันธ ละครโทรทัศนที่สอดคลองเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระที่จะสอน  ใหนักเรียนไดอาน  ฟง  ดู  แลวนํามาสนทนาซักถามเพื่อเชื่อมโยงเขาสู
บทเรียน 

  ขั้นฝกปฏิบัติ 
 จัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคาวรรณคดีเร่ือง ลิลิต    

ตะเลงพาย ตามแนวทางที่ครูกําหนด 
        ขั้นนําเสนอและซักถาม 
 นักเรียนนําเสนอผลงาน  ครูและนักเรียนที่ไมไดนําเสนอรวมกันซักถาม วิจารณ  

และใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
  ขั้นสรุปบทเรียน 
 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวน  และสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บทท่ี  2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับหัวขอดัง
ตอไปนี้

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544
1.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู
- สาระการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม

1.2  แนวทางการจัดการเรียนรู
1.3  แนวทางการประเมินผลการเรียนรู

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย

1. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544
ในชวงของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)         

ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณตางๆ ซ่ึงเปนปญหาที่ส่ังสมมายาวนานในสังคมไทย ดังนั้น แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) จึงกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนา
ประเทศไทยใน 20 ปขางหนา โดยยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงหมายถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยโดยผานกระบวนการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคน  
บทบาทของการศึกษาจึงถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลาย
มาตรา เชน มาตรา  30  มาตรา 42  มาตรา 43 มาตรา 53  และมาตราที่ 81 ซ่ึงมาตราที่สําคัญยิ่งตอการ
กําหนดทิศทางการศึกษาคือมาตราที่ 81 (ชาชิวัฒน  ศรีแกว 2541 : 51)  กําหนดไววา

          รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู   
คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลอง    
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูก
ตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
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ประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ

จากทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนดังกลาว  จึงไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  
เรียกวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เพื่อใชเปนกรอบกําหนดแนวทางพัฒนาการ
ศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาไวในมาตรา 27 วรรคหนึ่งวา “ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ 
การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ”  จากพระราชบัญญัติการศึกษาดัง
กลาว  กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสวนที่เปนแกน
กลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน  กําหนดสาระและกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน การ
เรียนรูในภาพรวม 12 ป  โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นละ 3 ป ในลักษณะกรอบความคิด
และหลักการกวางๆ  ทั้ง 8 กลุมสาระ คือ  สาระการเรียนรูภาษาไทย   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
และภาษาตางประเทศ  สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนคนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ   ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ

  1.1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู
  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 ก : 3)           

ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเมื่อนักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  ไวดังนี้
สาระที่ 1 : การอาน

มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ   
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต   และมีนิสัย      
รักการอาน

สาระที่ 2 : การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ     

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ         เขียนรายงานขอมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
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สาระที่ 3 :  การฟง  การดู  และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสราง
สรรค

สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย     การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู   เสริมสรางลักษณะนิสัย  
บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ  
สังคม และชีวิตประจําวัน

สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 :  เขาใจและแสดงความคิดเห็น      วิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมไทย อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใช
ในชีวิตจริง

นอกจากสาระและมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม   12  ป   ดังกลาวแลว  กระทรวง
ศึกษาธิการยังไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเมื่อนักเรียนจบการศึกษาแตละ   ชวงชั้น  ทั้ง 4 
ชวงชั้น  คือ ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1-3) ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4-6)   ชวงชั้นที่ 3 
(มัธยมศึกษาปที่ 1-3) ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) และยังไดจัดทําสาระการเรียนรูภาษาไทยราย
ปไวใหสถานศึกษาพิจารณานําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแตขั้นการจัด
ทําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  การจัดทําคําอธิบายรายวิชา  การจัดทําหนวยการเรียนรู  
และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

 สาระการเรียนรูภาษาไทยรายป   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5   ซ่ึงเปนชั้นที่ใชทําวิจัย            
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 34)  ไดจัดทําผังมโนทัศนใหเห็นเปนภาพรวมทั้งหมด  
ดังนี้
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- หลักการใชกระบวนการคิดวิเคราะห 
  พัฒนาสมรรถภาพการอานและการเรียนรู 

- การนําความรูจากการฟงและดู 
  ใชตัดสินใจและแกปญหา 
- การพูดเสนอความคิด  การวิเคราะห   
  การวิจารณ 
- การพูดในโอกาสตางๆ ที่เปนทางการ 
  กึ่งทางการ  และไมเปนทางการ 

- กวีนิพนธประเภทกาพย  กลอน  โคลง  ราย  ลลิิต 
  บทละครและบทกวีรวมสมัย 
- วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น สารคดี นวนิยายและบทความ 
- ภาษาถิน่  สํานวนภาษิตในวรรณกรรมพื้นบาน   
  และการวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมพื้นบาน 
- หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน 
- ปจจัยแวดลอมทีท่ําใหเกิดวรรณคดี  ประวัติวรรณคดี 
  สมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย และธนบุรี 
- การนาํความรูจากการอานไปใชพฒันาการพูด  การเขียน 
  การตัดสินใจ   แกปญหาและสรางวิสัยทัศน 

 

- การอานรอยแกวและรอยกรอง 
 - การอานทํานองเสนาะ 
- การทองบทอาขยาน  บทรอยแกวและ 
  บทรอยกรองที่มีคุณคาและนําไปใชอางอิง 
 
  
- การอานแปลความ  ตีความ  ขยายความ 
  และการใชวิจารณญาณในการอาน 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอานออกเสียง 

การอานในใจ 

- อิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่นที่มีตอ 
  ภาษาไทย 
- หลักการสรางคําสมาส  คําสมาสแบบสนธิและ 
  หลักการสังเกตคําแผลง 
- หลักการใชคําและกลุมคําสรางประโยคประเภทตางๆ 
- การใชคําราชาศัพทและคําสุภาพ 
- การใชภาษาถูกตองตามระดับภาษา 
  พัฒนาบุคลิกภาพ  สอดคลองกับวัฒนธรรม 
  และมีคุณธรรม 
- หลักการแตงคําประพันธประเภทราย 
- การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  พัฒนาความรู  อาชีพและการดําเนินชีวิต 
- การสรางสรรคงานเชิงวิชาการ 
- การใชภาษาของกลุมบุคคลในสังคม 
 

- การเขียนสะกดคํา 
- การเลือกใชคําตรงความหมายและเรียบเรียง 
  ประโยคเปนขอความ 
- การเขียนเรียงความ  ยอความ 
- การเขียนจดหมายราชการ 
- การเขียนเชิงโตแยง  โฆษณา  ประชาสัมพันธ 
- การเขียนสารคดี 
- การใชเลขไทย 

การเขียน หลักการใชภาษา 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

ทักษะ 

หลักเกณฑ 
และทักษะ 

หลักเกณฑ
และทักษะ 

- มารยาทการฟง  การดู การพูด 

ภาพที่ 1  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

หลักการอาน 

การอาน 
การฟง  การดูและการพูด 

- มารยาทและนิสัยรักการอาน 
- การเลือกอานหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

คุณธรรม  จริยธรรม 
คานิยม 

 คุณธรรม จริยธรรม 
          คานิยม 

ภาษาไทย  ม.5 

- มารยาทและนิสัย 
  รักการเขียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 
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สาระการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
 สาระการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม ในชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6)  ซ่ึงเปน    
ชวงชั้นที่ทําวิจัย  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 59) ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู    
ชวงชั้นไว ดังนี้

     1. สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร 
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการ
วิจารณวรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องท่ีอาน โดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธ
แตละชนิด เพื่อประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชใน
ชีวิตจริง
        2.  สามารถเขาใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละสมัย ปจจัยแวดลอมท่ี
มีสวนใหเกิดวรรณคดีและวรรณกรรมและเขาใจวิวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรม
ในแตละสมัย เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการเขาใจโลกทัศนและวิถีชีวิตของคนไทย

นอกจากนี้ยังไดจัดทําสาระการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมเปนรายป เพื่อใหครู      
นําไปเปนแนวทางจัดการศึกษา  ซ่ึงสาระที่เกี่ยวกับหลักการและวิธีการศึกษาวรรณคดีในชวงชั้นที่ 4 
นี้ กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 59) ไดกําหนดไวเหมือนกันทุกระดับชั้น ดังนี้ “หลัก
การวิเคราะหวรรณคดีเบื้องตน  พิจารณาเรื่องที่อาน  วิเคราะหองคประกอบของงานประพันธและ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  และคุณคาดานสังคม  และการนําไปใชในชีวิตจริง”  ทั้งนี้  เพื่อให
สะดวกแกครูในการนําไปปรับใชใหสอดคลองเหมาะสมกับนักเรียนในแตละทองถ่ิน          ในแตละ
สถานศึกษา

สรุปไดวาสาระการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมในชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่4-6) 
กระทรวงศึกษาธิการมีจุดมุงหมายใหครูฝกฝนทักษะดานการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณ
คาวรรณคดีและวรรณกรรมใหแกนักเรียน  โดยกําหนดไวเหมือนกันทุกระดับชั้น  เพื่อใหครูนําหลัก
การและวิธีการไปฝกซ้ําๆ ใหนักเรียนเกิดความชํานาญ และเพื่อนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับนัก
เรียนในแตละทองถ่ิน แตละสถานศึกษา  โดยเนื้อหาของวรรณคดีนั้นอาจแตกตางกันไปตามลําดับ
ความยากงายและซับซอนตามวัยของนักเรียน

การที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 กําหนดใหมีสาระการเรียนรูวร
รณคดีและวรรณกรรมในทุกชวงชั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงชั้นที่ 4 นี้ มีความสําคัญอยางยิ่ง หาก
ครูสามารถฝกฝนทักษะการวิเคราะห  การวิจารณ  และการประเมินคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรม
ใหแกนักเรียนไดตามจุดมุงหมาย และนักเรียนสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดตามมาตรฐาน
การเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  นักเรียนก็จะผานกระบวนการศึกษาที่ไดมาตร
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ฐาน  เปนกลไกและเปนพลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ สอดคลองกับทิศทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนดังกลาวขางตน

  1.2 แนวทางการจัดการเรียนรู
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวา “การจัดการศึกษาตอง

ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่
สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักย
ภาพ”  ทั้งยังไดกําหนดกรอบการจัดการเรียนรูไวใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนว
ทางดําเนินการในมาตรา 24 วา

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

2. ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมา
ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใช
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ

6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2544 : 6) ไดกลาวถึงแนวทางการจัดการเรียนรูตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไววา

          ตองใหโอกาสผูเรียนทบทวนความรูเดิม  รับรู  คนหา  รวบรวมขอมูลและประสบ
การณดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง คิดวิเคราะห และสรางความหมายขอมูล     โดยใช
ทักษะกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง สรุปและจัดระเบียบความรูขอมูล และไดแสดงออกใน
สิ่งท่ีเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย นอกจากนั้นยังตองใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการเรียน
รู อันไดแกทักษะการสืบคนหาความรู ทักษะการอาน การฟง  การตั้งคําถาม   จับประเด็น
ความ จดบันทึก เขียน อธิบาย สรุป และทักษะการพูดสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิด เปรียบ
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เทียบ วิเคราะห สังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอภิมาน 
(metacognition) รวมทั้งทักษะการวิจัย จัดการ และทักษะการทํางานกับคนอื่นๆ เปนกลุม

แนวทางการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเปน       
การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกและแสดงความรู  ความ
สามารถตามศักยภาพดวยการลงมือทํา ตัดสินใจ และแกปญหาดวยตนเองอยางแทจริง   สมศักดิ์  ภู
วิภาดาวรรธน (2544 ก : 1-2) กลาววาการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ           ควรคํานึงถึง
ความตองการและความสนใจของนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากที่
สุด  เนนใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตัวเอง  กลาวคือ ใหสามารถเรียนรูจากประสบ
การณในสภาพความเปนจริง  สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการและสืบคนหาความรูไดดวยตนเอง เปนการ
พึ่งตนเองเพื่อใหเกิดทักษะที่จะนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  และสามารถเขาใจวิธี
การเรียนรูของตน  คือ รูวิธีคิดของตนเอง และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดไดอยางเหมาะสม  ไมเนน
ที่การจดจําเพียงเนื้อหา  เนนการประเมินตนเอง ซ่ึงแตเดิมครูจะเปนผูประเมินผล  การเปดโอกาสให
นักเรียนประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จะชวยใหนักเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนขึ้น รูจุด
เดน จุดดอย และพรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น               การประเมินใน
สวนนี้เปนการประเมินตามสภาพจริง และใชแฟมสะสมผลงานเขาชวย เนนความรวมมือซ่ึงเปน
ทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน

แนวทางการจัดการเรียนรูวรรณคดี
วรรณคดี เปนหนังสือที่มีคุณลักษณะสําคัญ ๒ ประการ  คือ เปนหนังสือที่มีเนื้อหา

สาระเปนประโยชนไมชักนําไปในทางที่เส่ือมเสีย  และเปนหนังสือท่ีแตงไดถูกตองเหมาะสมตาม
ระเบียบวิธีทางภาษา  การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีจึงเปนงานที่มีคุณคายิ่งของครูภาษาไทย 
เนื่องจากชวยใหนักเรียนไดพบวาวรรณคดีที่เรียนนั้นมีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนอยางไร  มีคุณคา
ตอตนเองและตอสังคมอยางไร  เมื่อเห็นคุณคาแลวนักเรียนยอมเรียนวรรณคดีไดอยางมีความหมาย 
สนุก  และเกิดประโยชนสูงสุด

การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีในชวงชั้นที่ 4  (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) ซ่ึงเปนชวงชั้นที่
ทําวิจัย  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ก : 59)      
ไดกําหนดกรอบและหลักการจัดการเรียนการสอนไวอยางกวางๆ โดยใหครูที่สอนวรรณคดีไทยตอง
ใช  “หลักการวิเคราะหวรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อาน  วิเคราะหองคประกอบของงาน
ประพันธ  และประเมินคุณคาดานวรรณศิลปและคุณคาดานสังคม  และการนําไปใชในชีวิตจริง”  ทั้ง
นี้ เพื่อใหครูนําไปปรับสอนใหสอดคลองเหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน  กรอบและหลักการดัง
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กลาว ครูจะตองนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นฝกปฏิบัติ   ซ่ึงสามารถลําดับขั้นการฝก
ปฏิบัติได ดังนี้

1. การวิเคราะหวรรณคดี  การสอนในขั้นวิเคราะหนี้  ครูตองฝกนักเรียนใหสามารถ
แยกแยะและพิจารณาเรื่องที่อานไดทั้งรูปแบบ  เนื้อหา  กลวิธี  และการใชภาษาวาแตละองคประกอบ
มีรายละเอียดอยางไร  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  
2546 ก : 337) ไดเสนอตัวอยางแนวการสอนวิเคราะหเนื้อหาของวรรณคดีไววา  “ครูตองใหนักเรียน
สามารถอานตีความได  กลาวคือ สามารถเขาใจความหมายที่แฝงอยูในเรื่องที่อาน  โดยผูเขียนมิได
บอกออกมาตรงๆ”  ซ่ึงความสามารถในการตีความจะขึ้นอยูกับประสบการณและทักษะการอาน   
ของนักเรียนเปนสําคัญ

2. การวิจารณวรรณคดี  การสอนในขั้นวิจารณ นี้  ครูตองฝกนักเรียนใหกลาคิด       
กลาแสดงความคิดเห็นของตนที่มีตอวรรณคดีที่ตนอานอยางสมเหตุสมผล  ซ่ึงหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ก : 337)  ไดเสนอแนวทางการสอน 
ไวดังนี้

       การสอนในขั้นนี้หากมุงท่ีจะใหนักเรียนเขียนบทวิจารณวรรณคดี  อาจเปนเรื่องยาก
เกินไป  แตครูผูสอนสามารถเลือกใชกลวิธีการสนทนา  ซักถาม  หรือใชบทบาทสมมุติ  เชน  
สมมุติวา  ถานักเรียนเปนตัวละครนั้นๆ นักเรียนจะหาทางออกของปญหาอยางไร  เหตุใดจึง
เลือกทางออกนั้น  แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นตอเรื่องท่ีอาน  ก็นับไดวาเปนการสอน
วิจารณในระดับหนึ่ง

3. การประเมินคุณคาวรรณคดี  การสอนในขั้นประเมินคุณคานี้  ครูตองฝกใหนักเรียน
มองภาพรวมที่ไดจากการวิเคราะห  วิจารณ   เพื่อประเมินคุณคาวรรณคดีเร่ืองที่อานใหสอดคลองกับ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 ก : 337)              
ที่กําหนดใหนักเรียนตอง  “ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  และคุณคาดานสังคม  และการนําไปใช
ในชีวิตจริง”  โดยครูฝกนักเรียนใหพิจารณาตัดสินวาสวนใดดี  สวนใดไมดี  สวนใดมีประโยชน  
และสวนใดไมมีประโยชน

  1.3 แนวทางการประเมินผลการเรียนรู
       พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง

ชาติ 2543 : 30)  ไดกําหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรูไวในมาตรา 26 วา

ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบการศึกษา
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ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ และใหนํา
ผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาดวย

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2544 : 30)   ไดเสนอแนวทางการประเมินผลการเรียนรู      
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไวดังนี้

          การประเมินตองปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมเทคนิค วิธีการการประเมินใหหลากหลายสอด
คลองและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการ
อยางตอเนื่องควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ใหสามารถนําขอมูลหลักฐาน
ไปตัดสินใจใชตั้งแตกอนเริ่มตนหรือระยะแรกของการเรียนรู เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีทักษะ
พื้นฐานที่จะเรียนระดับใด มีความรอบรูเดิมมากนอยระดับใด มีความรูในสิ่งท่ีจะเรียนรูใหม
หรือไม และจัดผูเรียนใหมีโอกาสเลือกเรียนตามรูปแบบการเรียนรูของแตละคนไดเหมาะสม 
ทําการประเมินในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูแบบสะสมยอย (formative) เพื่อดูวากิจ
กรรมการเรียนรูใดบางที่ผูเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ คนใดมีขอบกพรองตองชวย
เหลือ และผูสอนยังนําไปใชเพื่อปรับปรุงวิธีดําเนินการของตัวผูสอน และทําการประเมิน
สรุปรวม (summative) เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู เพื่อรับรองผลการ
เรียนวานักเรียนคนใดมีความรอบรูหรือประสบผลสําเร็จในการเรียนรูเนื้อหานั้น สมควร
เลื่อนไปเรียนในเนื้อหาตอไป และเพื่อพิจารณาวานักเรียนควรไดรับเกรดในระดับใด

การประเมินผลการเรียนรูในปจจุบัน ตองปรับเปลี่ยนเปนการประเมินในสิ่งที่นักเรียนรู    
และสามารถทําได  และตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดวยวิธีการประเมิน   
ที่หลากหลาย  จนมั่นใจวาไดขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจประเมินความกาวหนาหรือผลสําเร็จใน
การเรียนรูของนักเรียน  เอื้อและเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือก และแสดงความรู ความสามารถ 
ความรูสึก  ที่นักเรียนมีและประพฤติปฏิบัติไดอยางแทจริง  ที่เรียกวาการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic  assessment) โดยใชวิธีการและเครื่องมือประเมินผลที่มีคุณภาพสอดคลองกับสิ่งที่วัดให
ไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับความรู  ความสามารถ  และพัฒนาการตางๆ  ของนักเรียนอยางถูกตอง  ยุติ
ธรรม  เพื่อใหการวัดและประเมินผลมีคุณภาพนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับของทุกฝาย  สุพักตร  พิบูลย          
(2544 : 25-27) ไดเสนอแนวทางการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริง ไวดังนี้

          การจัดการเรียนรูมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนใหมีความรู มีทักษะใน
การปฏิบัติ และมีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
โดยมีการประเมินผลวาผูท่ีไดรับการเรียนรูแลว มีคุณลักษณะตามที่คาดหวังหรือไม ซึ่งโดย
นัยนี้ถาผูเรียนหรือบุคคลที่ผานระบบการศึกษา ไดคะแนนผลการประเมินวามีคุณภาพสูง ก็
นาจะสามารถอยูในสังคมไดโดยปกติสุข หรือมีคุณลักษณะตางๆ โดดเดนกวาผูท่ีไดรับการ
ประเมินในระดับต่ํากวา อยางไรก็ตามในสภาพที่เปนจริง พบวาบอยครั้งมากที่ผูไดคะแนน
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ผลการประเมินรายวิชาตางๆ ในระดับดีมากหรือดี แตไมมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรคาด
หวัง สาเหตุดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผลการประเมินยังขาดความตรง               ตามสภาพ 
(concurrent  validity) ท้ังนี้นาจะเปนเพราะการประเมินในระยะที่ผานมามักเนนใชวิธีการ
ทดสอบความรู (testing)  เปนหลัก  ทําใหผูมีความสามารถทางสมองสูงมักจะทําขอสอบไดดี 
และไดผลการเรียนในระดับดีหรือดีมากในที่สุด ผลการประเมินจึงสะทอนคุณภาพไดเพียง
แตเกงเรียน ไมใชเกงชีวิตจริง ซึ่งสภาพการณเชนนี้ สงผลกระทบใหการจัดการศึกษาไม
สามารถสนองความตองการของสังคม บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาไมมีคุณลักษณะครบถวน
ตามที่สังคมคาดหวัง
          เพื่อแกปญหาดังกลาว นักการศึกษาจึงไดพยายามแสวงหาวิธีการวัดผลแนวใหม     
ท่ีมุงใหผลการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพที่เปนจริง ในขณะเดียวกันกระบวนการ
ประเมินก็ควรถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูหรือเทคนิคที่ผูเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได

การประเมินผลที่สะทอนความเปนจริง  จึงไมสามารถตัดสินผลการเรียนโดยใชวิธี
ทดสอบความรู (testing) เนื่องจากไมสามารถประเมินพัฒนาการของนักเรียนไดครบทุกดาน  ดังนั้น 
ปจจุบันจึงมีผูหันมาสนใจการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงเปนการประเมินลักษณะของงาน             
หรือกิจกรรมที่เปนจริง (real  world) ที่สงเสริมความคิดไดกวางขวาง  มากกวาคําตอบถูกเพียงคํา
ตอบเดียว  เพื่อใหนักเรียนรูวางานหรือกิจกรรมเปนสวนหนึ่งของชีวิต

การสรางเกณฑการใหคะแนนตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริง (authentic  assessment) ใชวิธีการใหคะแนนที่เรียกวารูบ

ริคส (rubrics) โดยระบุพฤติกรรมบงชี้ที่แสดงถึงการบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่ครูผูสอนตองการ
ใหนักเรียนกระทํา เปนการตอบคําถามวานักเรียนทําอะไรไดสําเร็จ และระดับความสําเร็จในขั้น
ตางๆ มีผลงานเปนอยางไร  นอกจากนี้นักเรียนจะไดรูชัดวาทําอยางไรจึงจะปฏิบัติงานไดตรงตาม
ความคาดหวังที่ครูตองการ  สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2544  ก : 137) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการ
สรางเกณฑการใหคะแนน (rubrics) ไววา

1. เพื่อประเมินกระบวนการ (process)  เชน  ประเมินการเรียนรูเปนทีม  กลยุทธ  
การสัมภาษณเปนตน

2. เพื่อประเมินผลผลิต (product) เชน  ประเมินแฟมสะสมผลงาน รายงานการวิจัย 
นิทรรศการ ผลงานศิลปะเปนตน

3. เพื่อประเมินการปฏิบัติ (performance) เชน ประเมินการนําเสนอปากเปลา       
การอภิปราย การสาธิตเปนตน
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การสรางเกณฑการใหคะแนน  มีความสําคัญสําหรับครูในการพัฒนาหรือปรับปรุงผล    
การเรียนรูของนักเรียนใหเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนไดขอมูล
ยอนกลับไปปรับปรุงชิ้นงานและตัดสินคุณภาพชิ้นงานไดอยางมีเหตุผล

วิธีกําหนดเกณฑการประเมินผล
กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 25) ไดแบงวิธีการกําหนดเกณฑ                

การประเมินผลไว 2 แบบ คือ
1. กําหนดเกณฑโดยภาพรวม (holistic  score) เปนการใหระดับคะแนนเดียว

สําหรับงานนั้น เชนการประเมินการเขียนจะไดระดับคะแนนออกมาเปนระดับคะแนนเดียว 
แตจะบรรยายคุณภาพการเขียนทั้งฉบับเปนระดับคุณภาพ

2. กําหนดเกณฑโดยแยกเปนดานๆ (analytic  score) เปนการแบงคะแนน          
เปนสวนๆ จากความสามารถที่จะตองปฏิบัติงาน หรือนําผลผลิตนั้นมาแจกแจงรายละเอียด
ออกเปนดานๆ และแตละดานมีคุณภาพอยางไร เชน การประเมินการเขียน จะแบงดูดาน
สํานวนภาษา ความคิดสรางสรรค  การเขียน  หลักไวยากรณ เปนตน

แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ (2541 : 8) ที่กลาววา “เกณฑ
การใหคะแนนแบบ rubric  score  มี 2 ลักษณะ คือ holistic  score  มีคะแนนเดียวสําหรับงาน              
หรือขอสอบขอนั้น และ analytic  score  มีคะแนนหลายคะแนนในงานหรือขอสอบขอนั้น”

ดังนั้น  วิธีกําหนดเกณฑการประเมินผล  จึงมี 2 รูปแบบ คือ กําหนดโดยภาพรวมที่มี
เกณฑการใหคะแนนเดียวสําหรับงานหรือขอสอบขอนั้น  และกําหนดโดยแยกเปนดานๆ มีคะแนน
หลายคะแนนในงานหรือขอสอบขอนั้น

การวิเคราะหประเด็นการประเมินผล
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 26) ไดเสนอหลักการและวิธีการ

วิเคราะหประเด็นการประเมินผลไววา
      การประเมินผลงาน กระบวนการและคุณลักษณะที่ใหเกิดความเที่ยงตรง จะตอง
กําหนดลักษณะสําคัญๆ หรือตัวแปรสําคัญของสิ่งท่ีจะประเมินใหได นั่นคือพยายามมอง
สิ่งท่ีจะประเมินในทุกแงมุม เชน จะประเมินสมุดภาพ (picture  book) ตองพยายาม
วิเคราะหสวนสําคัญของสมุดภาพวามีอะไรบาง เชน รูปเลม เนื้อหา  ภาษา ภาพประกอบ
เปนตน จะเห็นวาคุณลักษณะหรือตัวแปรทั้ง 4 เปนลักษณะที่สําคัญของสมุดภาพที่ควรนํา
มาเปนประเด็นการประเมิน

ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ (2541 : 8) ไดกลาวถึงแนวทางการวิเคราะหประเด็นการ
ประเมินไววา  “การพิจารณาวาจะกําหนดเกณฑเปนแบบใดนั้นขึ้นอยูกับผูสอนเนนอะไรบาง       
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และอยางไร ทั้งนี้ คลายกับการกําหนดขอคําถามในการสรางแบบทดสอบ หรือการกําหนด           
test  blueprint  เพื่อใชในการสรางแบบทดสอบ”

การวิเคราะหประเด็นการประเมินนั้น ตองกําหนดลักษณะสําคัญของสิ่งที่จะประเมิน
ใหครอบคลุมทุกแงมุม  และประเด็นการประเมินจะตองสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่จัดการเรียนรู

การเขียนรายละเอียดการใหคะแนน (scoring  rubrics)
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 26)  ไดเสนอหลักการและวิธีการเขียนราย

ละเอียดระดับคะแนนไววา   
          การเขียนรายละเอียดการใหคะแนนหรือใหระดับคะแนนที่มีความชัดเจน ผูประเมิน
ทานใดอานแลวเขาใจตรงกัน ใหคะแนนในระดับเดียวกัน ยิ่งผูตรวจผลงานมากคนเทาไร
อานแลวเขาใจตรงกันมาก แสดงถึงความเชื่อมั่นของเครื่องมือหรือความเชื่อมั่นในการให
คะแนนสูง    ดังนั้น  การเขียนรายละเอียดการใหคะแนน ควรกําหนดเปนลักษณะแยกราย
ละเอียดเปนระดับ (analytic  scoring) โดยการกําหนดคุณลักษณะยอย หรือตัวแปรยอยของ
ประเด็นการประเมิน การกําหนดคะแนน     หรือระดับคะแนนนั้น อาจกําหนดใหแตละ
ประเด็นมีน้ําหนักเทากันในทุกประเด็น หรือมีน้ําหนักแตกตางกันในแตละประเด็น

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ (2541 : 8-9) เสนอแนวทางการเขียนรายละเอียดของระดับ
คะแนนไว 5 ระดับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ 0 ไมแสดงความพยายามหรือไมปฏิบัติเลย
ระดับ 1 ข้ันเริ่มตนหรือคนหา  ปฏิบัติตามแบบ มีขอผิดพลาด ไมมีทักษะ ยังไมเขาประเด็น

งานยังไมสําเร็จ
ระดับ 2 ข้ันพัฒนา ผลงานยังเปนไปตามแบบ ไมสมบูรณ พอจะมองเห็นจุดเดน จุดดอย แต

โดยรวมมีจุดดอยมากกวาจุดเดน
ระดับ 3 ข้ันทําได  ปฏิบัติได ผลงานมีมาตรฐานคอนขางสมบูรณ มีจุดเดนมากกวาจุดดอย      

มีทักษะ
ระดับ 4 ข้ันมั่นคง มีความสมบูรณแนนอน คงเสนคงวา มีทักษะ และยุทธศาสตรในการ

แกปญหา
ระดับ 5 ข้ันสมควรเปนตัวอยาง มีบรรทัดฐาน มีความเดนเปนเยี่ยงอยางได สรางสรรค

สิ่งแปลกใหม
การเขียนรายละเอียดการใหคะแนนที่มีความชัดเจน   จึงควรกําหนดเปนลักษณะแยก

รายละเอียดเปนระดับ โดยการกําหนดคุณลักษณะยอยของประเด็นการประเมิน เพื่อชวยทําใหการ
ประเมินผลงาน กระบวนการ คุณลักษณะของนักเรียนมีความเที่ยงตรงตามสภาพที่แทจริง
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2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคิดแบบหมวกหกใบ
2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

สาระการเรียนรูวรรณคดี  และวรรณกรรมในชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6)                  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของเยาวชน
ใหมีทักษะดานวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดี   เนื่องจากทักษะ                            ดัง
กลาวเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูวรรณคดีใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนํา
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (six  thinking  hats)  ของ เอ็ดเวิรด   เดอ  โบโน  (Edward de Bono) 
มาปรับประยุกตใชกับการเรียนรูวรรณคดีเพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และ
ประเมินคุณคาวรรณคดีไดสะดวกยิ่งขึ้น  ในที่นี้ขอกลาวถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบตามลําดับ ดังนี้

ประวัติและผลงานของเอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน  (Edward  de  Bono)
           ประยุทธ  ไทยธานี (2541 : 26) กลาวถึงประวัติและผลงานของเอ็ดเวิรด  
เดอ  โบโน ไววา

เอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน เกิดที่เมืองมอลตา สหรัฐอเมริกา จบการศึกษาขั้น
ตนที่มหาวิทยาลัยเซนตเอ็ดเวิรด   ในมอลตา   และไดรับปริญญาดานเภสัช
ศาสตรจากรอยัล  ยูนิเวอรซิตี้ ออฟ  มอลตา  และไดไปศึกษาตอยังสํานัก          

ไครสตเชิรช มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ตอมาไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ดานจิตวิทยาและสรีรศาสตร        
รวมถึงปริญญาเอกดานเภสัชศาสตร จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ   และไดรับเลือกใหเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยออกฟอรด  ลอนดอน  เคมบริดจ  และฮาวารด

เอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน (2545:คํานํา) เปนผูกอตั้งและเปนผูอํานวยการสถาบัน Cognitive
Research  Trust  ในเคมบริดจ  (กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2512) และ  Centre  for  the  Study  of  thinking
และเปนผูกอตั้ง  SITO  (Supranational  Independent  Thinking  Organization)  ทั้งยังไดดําเนินโครง
การที่นับวาใหญที่สุดในโลกดานการสอนเกี่ยวกับวิธีคิดในโรงเรียนตาง ๆ

เอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน เขียนหนังสือ 62 เลม  มีการแปลถึง 37 ภาษา และทํารายการทีวี 2 
รายการ มีการอางอิงผลงานในอินเทอรเน็ตถึง 4 ลานแหงดวยกัน  ไดรับเชิญใหไปสอนตามประเทศ
ตางๆ 52 ประเทศ  พูดในที่ประชุมระหวางประเทศที่สําคัญๆ  และองคกรช้ันนําของโลกหลายแหง
ตั้งแต  ไอ บี เอ็ม, ดูปองท,  เชลล,  อีริคสัน แมคคินซีย, ซีบา ไกกี้, ฟอรด, ซีเมนส  และอ่ืนๆ  ตางก็
สนใจและนําคําสอนในเรื่องการคิดของเขาไปใชในองคกรอยางจริงจัง
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กลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในอัฟริกาใตไดเสนอชื่อเอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน เปนหนึ่งในคน 
250 คน ในประวัติศาสตรที่สรางผลงานที่โดดเดนเปนประโยชนที่สุดใหแกโลก

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ( six thinking hats )
 ความสําเร็จขององคกร  มาจากความสามารถในการคิดของผูบริหาร  และคนในองค

กร  ความสําเร็จของชีวิตคนแตละคนมาจากความสามารถในการคิดของคนคนนั้น  ปจจุบันโลกกาว
หนาเพราะมีคนสรางสรรคเทคโนโลยีมาชวยใหคนทําส่ิงตางๆ  ไดดีขึ้น  มากขึ้น  และเร็วข้ึน  การคิด
ก็มีเทคโนโลยีมาชวย  เอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน  คิดคนวิธีคิดแบบ  Six thinking hats ซ่ึงเปนเทคโนโลยี
ทางการคิดขึ้นมาเพื่อชวยใหคนที่นําไปใชสามารถคิดไดดีขึ้น  เปนระบบมากขึ้น  เร็วขึ้น  คิดใหมได
มากยิ่งขึ้นในเวลาที่ส้ันลง  เปนการพัฒนาสมองใหคิดไดหลากหลาย  สามารถควบคุมความคิดให
เปนระบบ  และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เปนการคิดทีละเรื่อง  ทีละดาน  ดวยการกําหนดสีเปนชื่อ
หมวก  หมวกที่มีสีตางกนัจะแทนความคิดที่ตางกัน  ถาสวมหมวกสีใดก็แสดงความคิดในแนวนั้น  
และเมื่อเปลี่ยนสีหมวก  ก็จะเปลี่ยนแนวความคิดดวย  ซ่ึงความคิดแบบหมวกสีตาง ๆ  มีรายละเอียด
ดังนี้

การคิดแบบหมวกสีขาว  ( white hat )
หมวกสีขาว  (เอ็ดเวิรด เดอ โบโน  2545 : 38-64)  แสดงถึงความไมมีสี ความบริสุทธิ์ 

ความเปนกลาง ปราศจากอคติและไมมีความลําเอียง การคิดแบบหมวกสีขาวจึงเปนการคิดถึงส่ิง
ตางๆ ในโลกที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและตัวเลขที่ตองการ โดยมุงเสาะหาและตีแผขอมูลที่
ปราศจากการโตแยงแสดงความคิดเห็น ดุจคอมพิวเตอรที่เปนกลาง และปราศจากอคติ ไมมีการ
เสนอความคิดเห็นหรือตีความ แตใหขอเท็จจริงและตัวเลขตามที่ถูกปอนขอมูล เมื่อคิดแบบหมวกสี
ขาวทุกคนตองมุงความสนใจไปที่ขอมูลเพียงอยางเดียววา อะไรคือขอมูลที่เรามี อะไรคือขอมูลที่จํา
เปน อะไรคือขอมูลที่ขาดหายไป อะไรคือปญหาที่เราตองยกขึ้นมาถาม  เราจะหาขอมูลที่ตองการใช
มาไดอยางไร

โดยปกติจะใชการคิดแบบหมวกสีขาว ขณะเริ่มตนกระบวนการคิด เพื่อเปนพื้นฐาน
ของการคิดที่กําลังจะเกิดขึ้น แตสามารถใชในตอนทายของกระบวนการไดเหมือนกัน เชน “ขอ
เสนอโครงการตางๆ  ของเราเหมาะสมกับขอมูลที่มีอยูหรือไม”

จุดมุงหมายของการคิดแบบหมวกสีขาว คือ การระบุถึงขอมูลที่จําเปนและขาดหายไป  
ระบุถึงปญหาที่ควรยกขึ้นมาถาม และแสดงวิธีการสํารวจและการออกแบบสอบถาม  เพื่อใหไดมา
ซ่ึงขอมูลที่จําเปน ซ่ึงสามารถใชไดในทางปฏิบัติ
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การตั้งคําถามเพื่อใหไดขอมูล จะตองแบงแยกอยางชัดเจนวา อะไรเปนขอเท็จจริงและ
อะไรเปนการคาดการณหรือตีความถึงความนาจะเปน ฉะนั้น คําถามตองตรงประเด็นและตีกรอบ
ขอบเขตอยางเหมาะสม

ในทางปฏิบัติ ขอเท็จจริงแบงเปนสองชั้นคือ ขอเท็จจริงที่ตรวจสอบแลว พิสูจนแลว  
และขอเท็จจริงที่ยังไมไดตรวจสอบ (ความเชื่อ) การนําขอเท็จจริงมาใช หรือนํามาเปนพื้นฐาน      
ในการตัดสินใจ จําเปนตองตรวจสอบเสียกอน เพื่อจะไดประเมินไดวาขอเท็จจริงอยูในชั้นใด

การคิดแบบหมวกสีขาว จะไมรวมถึง ลางสังหรณ สัญชาตญาณหยั่งรู ความเชื่อจาก
ประสบการณ   ความรูสึก ความประทับใจ และความคิดเห็น

สรุปความไดวา  หมวกสีขาว หมายถึงขอมูลที่เปนกลาง  มีลักษณะเปนปรนัย  ถาสวม
หมวกสีขาวจะหมายถึงการมุงหาขอเท็จจริงตามขอมูลท่ีไดรับมาโดยไมใหความคิดเห็นของตนหรือ
คนอื่น ๆ   ปะปนเขาไป

การคิดแบบหมวกสีแดง (red  hat)
หมวกสีแดง (เอ็ดเวิรด เดอ โบโน  2545 : 68-92) แสดงถึงเปลวไฟ ความโกรธ     

(หนาแดง) ความเดือดดาล และอารมณ การคิดแบบหมวกสีแดงจึงเปนการใหโอกาสเปดเผยอารมณ
ความรูสึก สัญชาตญาณหยั่งรูออกมาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางความคิด โดยไม
ตองมีคําอธิบาย หรือหาเหตุผลมาสนับสนุนแตอยางใด เชน เปดเผยความรูสึกกระตือรือรน ชอบ 
ไมชอบ ไมแนใจ ลังเลสงสัย กังวล รัก หรือเกลียด เปนตน ซ่ึงมีการแสดงความรูสึกในระดับที่หลาก
หลายตามวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละบุคคล

อารมณความรูสึกเปนสวนหนึ่งที่แตงแตมสีสันทางความคิด ไมมีประโยชนอะไรที่จะ
ใหอารมณความรูสึกหายไปเหลือไวแตความคิดลวนๆ  เพราะถาหากสิ่งเหลานี้ถูกเก็บซอนอยูภายใน 
จะสงผลตอความคิดทั้งหลายโดยไมรูตัว การคิดแบบหมวกสีแดงจึงกระตุนใหมีการคนหาวา     
“เร่ืองนี้มีอารมณความรูสึกอะไรเขามาเกี่ยวของบาง”  เพื่อจะไดรูวาความคิดสวนใดบางที่เขมขน           
ดวยอารมณความรูสึก  จะไดหาขอสรุปหรือขอถกเถียงโดยไมเขาไปเกี่ยวของในสวนนั้นมากนัก

อารมณความรูสึกจะมีผลกระทบตอความคิด 3 ประเด็น คือ
1. ภูมิหลังทางอารมณที่รุนแรง เชนความกลัว ความโกรธ  ความเกลียด ความระแวง     

ความอิจฉา หรือความรัก จะเปนตัวจํากัดขอบเขต หรือละเลงสีสันใหกับมุมมองตางๆ ซ่ึงอาจทําให
ยึดติดอยูกับบุคคล สถานการณ หรือขออางหาเหตุผลอ่ืนๆ ฉะนั้น ความมุงหมายของการคิดแบบ
หมวกสีแดงจึงอยูที่ทําความเขาใจภูมิหลังเหลานี้ใหกระจาง เพื่อจะไดมองทะลุถึงอิทธิพลของความ
คิดได
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2. อารมณความรูสึกที่เกิดจากการกระตุนโดยความรูสึกในการรับรูคร้ังแรก เชน เมื่อรู
สึกวาถูกสบประมาทจากบุคคลบางคน ความรูสึกที่มีตอบุคคลนั้นจะไมดีตลอด ดวยเหตุนี้เวลาตัด
สินใจอะไรบางอยางอารมณที่เกิดจากการถูกกระตุนเพียงครั้งเดียวอาจทําใหความคิดติดอยูกับความ
รูสึกนั้น  ฉะนั้น ความมุงหมายของการคิดแบบหมวกสีแดง จึงอยูที่การดึงความรูสึกเหลานั้นให
ปรากฏออกมา

3. อารมณความรูสึกจะเขามาเกี่ยวของหลังจากโครงสรางทิศทางของสถานการณถูก
จัดวางใหเขารูปเขารอยแลว โดยท่ีอารมณความรูสึกจะเปนตัวเชื่อมโยงความคิดของเราเขาดวยกัน
และนําความคิดใหเขากับความตองการ และสถานภาพในชวงเวลานั้นไดอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงจะ
นํามาใชตัดสินในการรางแผนสุดทาย

การใชความคิดแบบหมวกสีแดงนั้น ใชขณะเริ่มประชุม เพื่อประเมินความรูสึกของ
ทุกคนและตอนทายของการประชุม เพื่อดูวาความรูสึกไดเปลี่ยนไปอยางไร

การคิดแบบหมวกสีแดง  จะครอบคลุมความรูสึกกวางๆ  2  ประเภท ประเภทแรก คือ 
ความรูสึกธรรมดา เชน ความกลัว ความไมชอบ จนถึงความรูสึกที่ละเอียดออนขึ้นไป เชน            
ความสงสัย ความหวาดระแวง  ประเภทที่ 2 คือ ความรูสึกที่มีวิจารณญาณที่ซับซอนอยูเบื้องหลัง           
เชน  ลางสังหรณ ความรูสึกหยั่งรู ความรูสึกสัมผัส  ความรูสึกเชิงรสนิยมและสุนทรียภาพ และ
ความรูสึกอื่นๆ ที่ไมอาจอธิบายไดชัดเจน ถาความคิดเห็นใดมีความรูสึกทํานองนี้แฝงอยูก็ถือวาเปน
ความคิดแบบหมวกสีแดง

สรุปไดวาหมวกสีแดง  แทนความรูสึก  อารมณ  สัญชาตญาณ  ความหยั่งรู  ถาสวม
หมวกสีแดงจะหมายถึงการแสดงความรูสึกของตนที่มีตอเร่ืองราวหรือปญหานั้นๆ  เปนความคิด    
ที่นําเอาความรูสึกสวนตัวเขาไปปรุงแตง  ซ่ึงอาจเปนไดทั้งอคติและชื่นชม  เชน  ชอบ  ไมชอบ       
ดี  ไมดี  กลัว  ช่ืนชม  สงสัย

การคิดแบบหมวกสีดํา (black  hat)
หมวกสีดํา (เอ็ดเวิรด เดอ โบโน  2545 : 93 -112) แสดงถึงความมืดมน และจริงจัง 

แทนความคิดทางลบ  ความคิดในทางที่ไมดีหรือเปนความคิดที่เกี่ยวกับจุดดอย หรือขอผิดพลาด
ตางๆ การคิดแบบหมวกสีดําจึงเปนความคิดแหงการเตือนภัย การระมัดระวังตัวในการพิจารณาขอ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือเร่ืองอะไรก็ตาม ชวยใหหยุดหรือหลีกเลี่ยงการทําผิดกฎหมาย  การกระทํา
ที่เปนอันตราย การกระทําที่ไมใหผลตอบแทนที่ดี การกระทําที่นําไปสูผลเสีย

การคิดแบบหมวกสีดํา เปนรากฐานของการคิดพินิจพิเคราะห คิดอยางมีเหตุผล และ
แยกแยะวาส่ิงใดไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับทรัพยากร นโยบาย กลยุทธ จริยธรรม คานิยม
รวมทั้งเรื่องอื่นๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27

การคิดแบบหมวกสีดํา กระตุนใหมีการระแวดระวังปญหา อุปสรรค ความยุงยาก และ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงเปนการชวยแจกแจงใหเห็นภาพความเสี่ยง และปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยถามวา “ถาเราดําเนินการตามขอเสนอนี้ จะเกิดขอผิดพลาดอยางไร” และชี้ใหเห็นจุดออนของ
แนวคิดนั้นวาคืออะไร อยูตรงไหน

อยางไรก็ตาม ถานําการคิดแบบหมวกสีดํามาใชอยางพร่ําเพรื่ออาจทําใหไมเกิด
ประโยชนเพราะบางครั้งการหาขอบกพรอง หรือคอยจับผิดสิ่งตางๆ อาจเกดิมาจากอัตตาลวนๆ
คนที่แสดงความคิดเห็นไมเปน หรือไมมีความคิดเห็นใดๆ มักจะใหแตความคิดเห็นเชิงตําหนิ       
ซ่ึงเกิดจากนิสัยชางติทั้งส้ิน จะทําใหหลงประเด็นในเรื่องตางๆ ได

การใชการคิดแบบหมวกสีดํานั้น อาจนํามาเปนสวนหนึ่งของการประเมิน โดยถามวา 
“ควรจะเดินหนากับขอเสนอนี้ไหม” หรืออาจใชในขั้นตอนการระดมสมอง และกอรางแนวคิดโดย
ถามวา  “มีจุดออนอะไรบาง  ที่เราควรหาทางปองกันและแกไข”

การคิดแบบหมวกสีดําไมใชการถกเถียงโตแยง   และตองระวังไมใชไปในทางนั้น     
แตควรความพยายามใชอยางมีเปาหมาย

จุดประสงคหลักของการคิดแบบหมวกสีดํา คือการนําขอที่ควรระวังมาตีแผแจกแจง
ใหเห็นชัด นอกจากนี้ตองระวังไมใชอยางพรํ่าเพรื่อและผิดๆ จนยึดติดกับความคิดในทางลบเพียง
อยางเดียว  อยางไรก็ตาม การใชผิดๆ ก็มิไดทําใหการคิดแบบหมวกสีดําดอยคาลง  เชนเดียวกับการ
ขับรถอยางผาดโผนเสี่ยงอันตรายก็ไมไดหมายความวารถยนตเปนของอันตราย

สรุปไดวา  หมวกสีดํา  เปนสีมืดครึ้ม  จึงแสดงความคิดในทางลบ  คิดหาเหตุผลมา
ประกอบในการปฏิเสธ  ซ่ึงเปนการชวยปองกันไมใหคิดหรือตัดสินใจอยางงายๆ  เปนการปลอกภัย
ไวกอน  ถาสวมหมวกสีดําจะหมายถึงการบอกขอบกพรอง  ตั้งขอสงสัยกอนที่จะตัดสินใจเชื่อลงไป  
ทําใหสามารถมองเห็นปญหาที่จะเกิดขึ้นลวงหนา รวมทั้งชวยตรวจสอบเหตุผล  หาผลกระทบ              
หาความเหมาะสม  และการสํารวจความเปนไปได

การคิดแบบหมวกสีเหลือง (yellow  hat)
หมวกสีเหลือง (เอ็ดเวิรด เดอ โบโน  2545 :114-141) เปนสัญลักษณของแสงอาทิตย     

ความสวางไสว และใหความรูสึกในทางที่ดี มองโลกในแงดี การคิดแบบหมวกสีเหลืองจึงเปนมุม
มองในแงบวกหรือตีความในทางบวก เปนการคิดในแงดี และในเชิงสรางสรรค (constructive) มุง
เสาะหาดานดี  จุดเดน  คุณคา  คุณประโยชน  และพยายามมองหาความเปนไปไดในอันที่จะทํา
ความคิดใหเปนผลสําเร็จ
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การคิดแบบหมวกสีเหลืองนั้น   เปนการสรางความรูสึกที่ไวตอคุณคาดวยการมองหา
โอกาสของความเปนไปได โดยพยายามมองหาและควาประโยชนหรือคุณคาที่มองเห็นได            
ซ่ึงประกอบดวยคําถามที่สําคัญคือ อะไรคือคุณคา เปนคุณคาสําหรับใคร ภายใตสถานการณใด  คุณ
คาจะเกิดขึ้นไดอยางไร  มีคุณคาอ่ืนๆ อีกไหม

การคิดแบบหมวกสีเหลืองจะเนนไปที่การสํารวจและการคาดการณทางบวก  โดยการ
หาประโยชนที่จะเปนไปได แลวหาเหตุผลมาสนับสนุน เพื่อที่จะทําใหขอเสนอแนะมีน้ําหนักขึ้น

การคิดแบบหมวกสีเหลืองอาจเปนการคาดการณและการมองหาโอกาส  แตการคิด
แบบหมวกสีเหลืองก็กอใหเกิดวิสัยทัศน จินตนาการ และความฝนนานัปการ

การคิดแบบหมวกสีเหลืองไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับความคิดริเร่ิม (creative) แตมุม
มองดานบวก การประเมินผลดานบวก และการคิดสรางสรรค (constructive) ของการคิดแบบหมวก
สีเหลืองเปนสิ่งสําคัญตอความคิดริเร่ิม (creative) การคิดแบบหมวกสีเหลืองจึงไมจําเปนตองเปน
ความคิดที่ใหม และไมจําเปนตองตั้งใจที่จะมองหาความคิดใหม แตจุดมุงหมายสําคัญอยูที่การ
ทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพมากกวาจะเปนความคิดที่แปลกใหม

สรุปไดวา  หมวกสีเหลือง  เปนสีที่สวางไสว  จึงแสดงความคิดในทางบวก  การคิดหา
เหตุผลมาประกอบในการยอมรับ  ซ่ึงเปนการมองโลกในแงดี  การใหกําลังใจ  ถาสวมหมวก           
สีเหลืองจะหมายถึงการบอกขอมูลดานบวก  จุดเดน  คุณคา  หรือคุณประโยชนตอสวนรวม

การคิดแบบหมวกสีเขียว (green  hat)
หมวกสีเขียว (เอ็ดเวิรด เดอ โบโน  2545 : 142-180) แสดงถึงสีของหญา พืชพรรณ        

ใบออนเพิ่งแตกยอด กิ่งกานใหมๆ ที่เพิ่งงอก  ความอุดมสมบูรณ  การเติบโตงอกงาม  การคิดแบบ
หมวกสีเขียว จึงหมายถึงความคิดริเร่ิม (creative) และความคิดใหม ๆ รวมถึงวิธีที่จะปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงความคิดใหมที่เสนอมา

การคิดแบบหมวกสีเขียว เปนความคิดแบบนอกกรอบ (lateral  thinking) ที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการเปลี่ยนแนวคิดและมุมมอง ที่ถูกกําหนดดวยแบบแผนความคิดและประสบการณ
ดั้งเดิม เพื่อชวยใหผูคิดฝากรอบความคิดออกไป ซ่ึงเปนกระบวนการคิดที่สงเสริมการคิดสรางสรรค 
ที่อนุญาตใหเสนอความคิดตางๆ ไดทั้งที่เปนความคิดที่ไรสาระและไมเปนเหตุเปนผล

พื้นฐานของการคิดแบบหมวกสีเขียว คือ การแสวงหาทางเลือกที่มากกวาหนึ่งวิธีโดย
มุงหาความคิดใหมที่ไกลกวาความคิดที่รูกันอยูแลวหรือเห็นไดชัดอยูแลว  และอาจหยุดเพื่อคิดสราง
สรรค ณ จุดใดก็ได โดยไมตองมีเหตุผลรองรับ ทั้งนี้ เพื่อพินิจพิจารณาวามีทางเลือกอื่นๆ     อีกหรือ
ไม
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การคิดแบบหมวกสีเขียว เปนการพยายามนําความคิดหนึ่งไปสูอีกความคิดหนึ่ง เรียก
วา การเคลื่อนไหว (movement) ที่ใชความคิดเชิงยั่วยุ (provocative) มากระตุน  เพื่อชวยในการกาว
ขามจากกรอบความคิดแบบหนึ่งไปสูอีกแบบหนึ่งเพื่อคนหาความคิดใหมๆ

สรุปไดวา  หมวกสีเขียว  หมายถึง  การนําเสนอความคิดใหมๆ  หลีกเลี่ยงความคิด
เกาๆ  มุมมองเกาๆ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงความคิดอยางสรางสรรค  ถาสวมหมวกสีเขียว             
จะหมายถึงการนําเสนอความคิดแปลกใหมแหวกแนวจากความคิดเกาๆ ที่เคยมีผูเสนอมา

การคิดแบบหมวกสีฟา (blue hat)
หมวกสีฟา (เอ็ดเวิรด เดอ โบโน  2545 : 181-211) แสดงถึงความเยือกเย็น และเปนสี

ของทองฟาซ่ึงอยูเบื้องบนเหนือทุกสิ่งทุกอยาง  การคิดแบบหมวกสีฟา จึงหมายถึงการควบคุมสถาน
การณโดยรวม ดุจผืนฟาที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง โดยคุมการจัดการในเรื่องการคิด           จัด
ระเบียบทางความคิด และจัดระบบกระบวนการคิดของการคิดแบบหมวกสีอ่ืนๆ

การใชการคิดแบบหมวกสีฟา ลําดับแรกเปนการกําหนดประเด็นในการคิดและลําดับ
การใชหมวกแตละใบขึ้นมา ซ่ึงอาจตีความปญหาหนึ่งไวหลาย ๆ แบบ แลวตีแผเปาหมายในการคิด
ออกมา เพื่อนํามาจัดแจงวามีส่ิงใดบางที่ตองทําใหลุลวง  และในระหวางขั้นตอนการคิดจะคอยรักษา
กฎระเบียบใหผูเขาประชุมสวมหมวกใบที่ตรงกับวาระการคิดนั้นๆ เพื่อหยุดยั้งการโตแยงถกเถียง  
และคอยขัดจังหวะเปนระยะเพื่อใหมีการสวมหมวกสีใดสีหนึ่ง  ตามธรรมเนียมแลวหนาที่ของผู
สวมหมวกสีฟา จะเปนผูดําเนินการประชุม ประธานการประชุมหรือผูนําการประชุม  เหมือนวาท
ยกรนําวงออเคสตรา  ในสวนสุดทาย จะเปนการขอผลลัพธในรูปของการสรุปยอ ลงมติ         การ
ตัดสินใจ แนวทางแกไขและอื่นๆ หรืออาจแคแจงวามีความคืบหนาไปเล็กนอยก็ได  และในขั้นตอน
สุดทายจะเปนการกําหนดกาวตอไปซึ่งอาจเปนขั้นตอนการลงมือทํา หรือนําเอาไปคิดตอในบาง
ประการ

หนาที่หลักของการคิดแบบหมวกสีฟา คือ การมุงหาประเด็น (focus) โดยการตั้งคํา
ถามที่ถูกตอง ตีปญหาใหแตก และกําหนดภารกิจในการคิด เพื่อตีแผความหมายของประเด็นที่เนน
นั้นออกมา

ภารกิจของการคิดแบบหมวกสีฟา คือคอยจับประเด็นที่ยุงเหยิงของการอภิปรายใหเขา
ที่เขาทางและคอยใหภาพรวมของสถานการณวากําลังเกิดอะไรขึ้น และบรรลุอะไรไปแลวบางแลว
นํามาหาผลสรุปสุดทาย เพื่อนําแผนงานไปลงมือทํา (implementation)

ถึงแมเมื่อบุคคลหนึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่สวมหมวกสีฟาเปนการเฉพาะแตยัง
คงเปดกวางใหใครก็ตามเสนอความเห็นและคําแนะนําแบบหมวกสีฟาไดดวย
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สรุปไดวา  หมวกสีฟา เปรียบเสมือนทองฟาอันกวางใหญ อยูเหนือทุกสิ่งทุกอยาง  
หมายถึง การควบคุมและจัดระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนการคิดแบบหมวกสีอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ควบคุมบทบาทการทํางานของสมาชิกในกลุมและกระบวนการทํางาน ตลอดจนการประสานความ
คิดตางๆ  ใหสอดคลองกัน  ถาสวมหมวกสีฟาจะหมายถึงการทําหนาที่เปนผูควบคุมกระบวนการคิด
ของกลุม การจัดลําดับขั้นตอนการคิด

ความมุงหมายของการคิดแบบหมวกหกใบ
เอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน( 2536 : 26-27) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการคิดแบบ          

หมวกหกใบไว ดังนี้
1. การเลนไปตามบทบาทที่ถูกกําหนดไวแลว  การจํากัดการคิดไวอยางเครงครัด     

จะชวยปกปอง  “ตัวตน”  ของเรา  อันเปนสาเหตุสวนใหญของความผิดพลาดในเชิงปฏิบัติของ
การคิด แตหมวกคิดจะชวยใหเราสามารถคิดและพูดสิ่งตางๆ ไดโดยที่เราไมตองเอาตัวตน  
ของเราเขาไปเสี่ยง เชนเดียวกับ การสวมชุดตลกชวยเปดทางใหเลนตลกไดอยางเต็มที่

2. การมุงความสนใจ หากวาการคิดของเรามีความหมายมากกวาการมีปฏิกิริยาตอบ
สนองเราก็ควรจะมีวิธีการมุงความสนใจไปทีละดาน และหมวกคิดจะเปดทางใหเรามุงความ
สนใจไปในการใครครวญเรื่องแตละเรื่องถึงหกดานดวยกัน

3. ความสะดวก  สัญลักษณของหมวกคิดท่ีแตกตางกันหกใบ จะเปดทางใหเรา
สามารถขอใหใครสักคน (รวมท้ังตัวเราเอง) ปรับเปลี่ยนทาที สามารถขอใหใครบางคนมองใน
แงลบ หรือหยุดมองในแงลบ หรือใหใครบางคนมองในเชิงสรางสรรค หรือใหแสดงความเห็น
ดวยอารมณลวน ๆ

4. พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีในสมอง หมวกคิดหกใบเปนเงื่อนไขกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสมดุลเคมีในสมองของคนเรา สภาวะเคมีท่ีแตกตางกันในสมองมีสวน
สัมพันธกับความคิดท่ีแตกตางกัน ซึ่งการคิดท่ีหลากหลายจะทําใหสมองมีสวนสัมพันธกับ
ความคิดท่ีแตกตางกัน ซึ่งการคิดท่ีหลากหลายจะทําใหสมองของคนเราไมอยูกับสภาวะเคมี
แบบใดแบบหนึ่ง

5. การตั้งกฎเกณฑของเกมการเลน ผูคนจะเกงในเรื่องการเรียนรูกฎของการเลน    
การเรียนรูกฎของเกมเปนการเรียนรูท่ีเด็กสามารถทําไดอยางยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพที่
สุด และนั่นจึงเปนเหตุผลวา ทําไมเด็กๆ จึงพรอมจะปรับตัวเพื่อใชคอมพิวเตอร หมวกหกใบ 
ชวยสรางกฎเกณฑเฉพาะสําหรับ “เกม” การคิด เกมการคิดที่คิดไวในใจนี้ จะเปนการสราง
แผนที่ท่ีแตกตางไปจากการโตเถียงอยางสิ้นเชิง
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สรุปไดวา ความมุงหมายของการคิดแบบหมวกหกใบเปนการแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองที่นํามาคิดทีละดานตามสัญลักษณของสีหมวกที่กําหนด ทําใหสะดวกแกการแสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงเปนการฝกฝนทักษะการคิดใหเปนระบบ เปนขั้นตอน ชวยพัฒนาความคิดใหสูงขึ้น และสามารถ
ยอมรับปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการไดเปนอยางดี

ประโยชนของการคิดแบบหมวกหกใบ
เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (2535 : 11) ไวกลาวถึงประโยชนของการคิดแบบหมวกหกใบ    

ไว ดังนี้
1. งายตอการเรียนรู  การใช  และกระตุนความสนใจไดดี  การใชหมวกจริง  หรือ     

ภาพหมวก และสีสันตางๆ มีสวนชวยอยางมาก
2.  ทําใหเหลือเวลาสําหรับความคิดสรางสรรคอยางแทจริง
3. ยินยอมใหแสดงออกในที่ประชุมไดอยางถูกตอง เปดเผยซึ่งความรูสึก หรือ  สัญ

ชาตญาณโดยไมตองเกรงใจวาจะไมเหมาะสมแตอยางใด
4. ทําใหสามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มที่   โดยไมสับสนปนเป

กับความคิดหมวกสีอื่นในเวลาเดียวกัน
5.  ทําใหสามารถเปลี่ยนแบบความคิดไดงายและตรงไปตรงมาโดยไมลวงเกินใคร

ดวยการเปลี่ยนสีหมวก
6. ทําใหผูรวมระดมความคิดทุกคน สามารถใชหมวกแตละสีไดครบทุกสี แทนที่     

จะคิดแตเพียงสีเดียวดานเดียวตามปกติ
7.  เปนการแยกทิฐิออกไป และปลอยความคิดใหมีอิสรภาพที่จะขบคิดไดอยางเต็มท่ี
8.  ทําใหสามารถจัดลําดับการระดมสีความคิดใหเหมาะสมที่สุดกับหัวขอ
9. ปองกันมิใหเกิดการโตเถียงกันไปมาในที่ประชุมเพื่อฝายตางๆ  จะไดสามารถรวม

กันคิดอยางสรางสรรค
10. ทําใหการประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีข้ึน

สรุปไดวาประโยชนของการคิดแบบหมวกหกใบ เปนวิธีการที่ชวยใหคิดงายขึ้น 
พิจารณาแตละอยางแยกจากกันอยางรอบดานในระยะเวลาที่ส้ันลง  ชวยใหเปลี่ยนความคิดไดงายขึ้น 
ไมยึดติดความคิดแนวใดแนวหนึ่ง คิดไดหลายมุมมองไมติดกับกรอบความคิดเกาๆ ที่เห็นแกได   
และเห็นแกตนเพียงอยางเดียว  ซ่ึงการเปลี่ยนวิธีคิดดังนี้จะไมทําใหอีกฝายหนึ่งไมพอใจ เนื่องจาก
การเปลี่ยนวิธีคิดมิไดหมายถึงการตัดศีรษะของตนแลวนําศีรษะของคนอื่นมาใสแทนที่ หากแตเปน
การเปลี่ยนหมวกตามกาลเทศะเทานั้น
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การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
 เอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน  (Edward  de  Bono  1992 : 18-19)  ไดลําดับขั้นตอนของการจัด

การเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดใหแกนักเรียน  โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ไวดังนี้
         1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (lead-in) เริ่มดวยการใหเห็นภาพประกอบงายๆ ตัวอยาง
หรือแบบฝกหัดที่แสดงใหเห็นกระบวนการที่จะสอน
         2. การอธิบายหรือชี้แจงรายละเอียด  (explanation) เขาสูการใหตัวอยางทันทีวาจะ
สอนอะไร  ตามลักษณะพื้นฐานของหมวกใบที่จะเลือก   เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่งท่ีจะสอน  ซึ่งเปนรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของหมวกแตละใบ
         3. การสาธิต  (demonstration) ใหตัวอยางเพิ่มเติม  สาธิตใหเห็นกระบวนการนํา
ไปใช  เปนการแสดงใหเห็นถึงการใชหมวกที่มีความสัมพันธกับการคิดแตละแบบ   พรอม
กับอธิบายและแนะนําตัวอยางคําถามเพื่อสรางความเขาใจ
         4. การฝกปฏิบัติ  (practice) ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการสอน           
เปดโอกาสใหนัก เรียนไดฝกใชหมวกคิดจากสถานการณหรือหัวขอ ท่ีกําหนดให                
โดยพยายามใหนักเรียนไดฝกคิดใหรอบคอบทุกหมวก  อยาใชเวลาฝกฝนใบใดใบหนึ่งนาน
เกินไป  ซึ่งจะเปนการดึงความสนใจจากกระบวนการใหเขวไป   จุดประสงคคือสอนใหเกิด
ทักษะไมใชสอนใหอภิปรายใหนาสนใจ  แมจะทําไดไมไดผลนักก็ดําเนินใบตอไปได
         5.การหารายละเอียดเพ่ิมเติม  (elaboration) ในการฝกฝนกระบวนการ  อาจสังเกต
ไดตอไปวากระบวนการนั้นถูกนําไปใชอยางไร  จุดนี้อาจเกิดขณะที่การฝกฝนใบใดใบหนึ่ง
กําลังปฏิบัติอยู  หรือไดจากการตอบคําถามที่นักเรียนถามก็ได   เปนการรวมสนทนาเพื่อหา
รายละเอียดเพิ่มเติม  ใหนักเรียนเห็นความชัดเจนในสิ่งท่ีคิด  ปองกันการสับสน

จากลําดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรูที่สงเสิรมทักษะการคิดดวยเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ (six  thinking  hats) ดังกลาว เห็นไดวาสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ไดทุกสาขาวิชาและทุกระดับ  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ  ช้ันประถมศึกษา  และชั้นมัธยม
ศึกษา  ครูอาจตองจัดทําหมวกสีทั้ง  6  ใบ มาใชประการการสอน  แตถาระดับอุดมศึกษาครูไมจํา
เปนตองใชหมวกจริง  เพียงแตใหนักศึกษาทําความเขาใจแนวคิดและความหมายของหมวก       แต
ละสีก็เพียงพอแลว

การนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมาประยุกตใชกับการเรียนรูวรรณคดี
การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  (six  thinhing  hats)

มาประยุกตใชในการวิเคราะห  การวิจารณ   และการประเมินคุณคาวรรณคดี  ซ่ึงแนวคิดดังกลาว
มีความสอดคลองกับการวิเคราะห  การวิจารณ  และการประเมินคุณคาวรรณคดี ดังนี้
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การวิเคราะหวรรณคดี  หมายถึง  การจําแนกองคประกอบของวรรณคดีดานรูปแบบ
การแตง (form) การใชภาษา (language)  ตัวละคร (character) ฉาก (setting) แนวคิด (theme) ให
ละเอียดถ่ีถวนตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ  สอดคลองกับแนวคิดของหมวกสีขาว

การวิจารณวรรณคดี  หมายถึง  การแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณที่มีตอวรรณคดี           
ที่ตนอาน  ซ่ึงอาจแสดงความคิดในทางบวกหรือทางลบ  หรือทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งนี้          
ตองอาศัยความรูทางหลักวิชาการตางๆ เชน  ประวัติศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  มานุษยวิทยา  
และภาษาศาสตรเปนตน  ประกอบการแสดงความคิดเห็น  เพื่อใหมีเหตุผลนาเชื่อถือ  สอดคลองกับ
แนวคิดของหมวกสีเหลือง  และหมวกสีดํา

การประเมินคุณคาวรรณคดี  หมายถึง  การพิจารณาวรรณคดีเร่ืองที่อานวาใหคุณคา
หรือคุณประโยชนดานใดแกผูอาน  หรืออาจจะประเมินคุณคาของวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ วาดีหรือไมดี  
โดยพิจารณาภาพรวมที่ไดจากการวิเคราะห  วิจารณ  ซ่ึงในขั้นของการประเมนิคุณคานี้จะใชอัตวิสัย
ของผูอานเปนสําคัญ  เนื่องจากคุณคาบางอยางอาจมีประโยชนกับคนหนึ่งแตไมมีประโยชนกับอีก
คนหนึ่ง  สอดคลองกับแนวคิดของหมวกสีฟา และหมวกสีแดง

นอกจากนี้  ยังสามารถนํากรอบความของหมวกสีเขียว มาใชในการตอยอดแนวคิด
ของกวี หรือนําเสนอความคิดที่ไดจากการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี            
อยางสรางสรรค เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจความคิดไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น

การประยุกตใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
จากลําดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดใหแกนักเรียน  โดยใช

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   เอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน  (Edward  de  Bono) ไดลําดับขั้นตอน      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว  5  ขั้นตอน  ซ่ึงขั้นตอนดังกลาว  เปนเทคนิคหรือกระบวนการ
สอนแบบกวางๆ  ที่กําหนดไวใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา   การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงไดนําเทคนิค    
การคิดแบบหมวกหกใบมาปรับประยุกตลําดับขั้นตอนการใชใหม  เพื่อใหสอดคลองกับ              
การวิเคราะห    การวิจารณ  และการประเมินคุณคาวรรณคดี  และเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับ
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละคาบเรียน  ไดกําหนดใหนักเรียนฝกใชหมวกคิด
ในขั้นฝกปฏิบัติ  โดยผูวิจัยนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมาสงเสริมทักษะการวิเคราะห         
การวิจารณ   การจัดระบบความคิด   และการคิดสรางสรรครูปแบบการนําเสนอผลงาน                    
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้
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หมวกขาว การวิเคราะห

หมวกสีเหลือง การวิจารณ

หมวกสีดํา

หมวกสีฟา         การจัดระบบความคิด

หมวกสีแดง        การประเมินคุณคา

หมวกสีเขียว                       คิดสรางสรรครูปแบบ
          การนําเสนอผลงาน

ภาพที่  2   ผังมโนทัศนข้ันตอนการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมาประยุกตใชกับการเรียนรู
วรรณคดี
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  2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคิดแบบหมวกหกใบ
       ประยุทธ   ไทยธานี  (2541 : 41-45) ไดศึกษาผลของการฝกการคิดแบบหมวกหกใบที่

มีตอความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ กลุมตัวอยางเปนนักวิชาการศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานต่ํา
กวาเปอรเซนไทลที่ 50 จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงายจากประชากรแลวสุมอยางงายอีก
คร้ังหนึ่ง เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 10 คน กลุมทดลองไดรับการฝกการคิดแบบ
หมวกหกใบ สวนกลุมควบคุมไมไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบ ผลการวิจัยพบวา นักวิชาการ
ศึกษามีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานมากขึ้นหลังจากไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักวิชาการศึกษาที่ไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบมี
ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานมากกวานักวิชาการศึกษาที่ไมไดรับการฝกการคิดแบบหมวก
หกใบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

   ประภาศรี  รอดสมจิตร (2542 : 57-58) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแนวคิดหมวกหก
ใบของ เอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกฤษณา  
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลัง
รวมโปรแกรมสูงกวาเกณฑการประเมินหลังเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมบางสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโปรแกรมอยูในระดับ
เหมาะสมมากปานกลาง  และบางสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโปรแกรมอยูใน
ระดับเหมาะสมมาก

 ปยะนุช  ยุตยาจาร   (2544 : 51-55) ไดศึกษาผลของการฝกคิดแบบหมวกหกใบกับกิจ
กรรมกลุมที่มีตอความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 
25 จํานวน 24 คน 2 กลุม คือกลุมไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบและกลุมที่เขารวมกิจกรรมกลุม 
กลุมละ 12 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพิ่ม
ขึ้นหลังจากไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียน       มี
ความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ดานความคิดคลองแคลวและดานความคิดริ
เร่ิมเพิ่มขึ้นหลังจากไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับดานความ
คิดยืดหยุนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบ
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เร่ิมเพิ่มขึ้นหลังจากไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับดานความ
คิดยืดหยุนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบ
กับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมมีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานความคิดยืดหยุนเพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สุนันทา  สายวงศ  (2544 : 75-83)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบ และการสอนแบบซินดิเคท  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรง
เรียนวิชูทิศ  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544  จํานวน 70 คน แบงเปน
กลุมทดลอง 35 คน กลุมควบคุม 35 คน กลุมทดลองเรียนดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ กลุมควบคุมเรียนดวยการสอนแบบซินดิเคท  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองสอน กลุมละ
20 คาบ คาบละ 50 นาที  โดยทั้งสองกลุมใชเนื้อหาเดียวกัน   ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองและกลุม
ควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุมทดลองและ
กลุมควบคุม มีการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมันตา  วีรกุล  (2547 : 90) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยาง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ  กับวิธีสอน
แบบปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียน
บางเลนวิทยา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน 50 คน  แบงเปนกลุมทดลอง  1  หองเรียน  
และกลุมควบคุม 1 หองเรียน  โดยใหนักเรียนกลุมทดลองเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ  
และกลุมควบคุมเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยาง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิด
หมวกหกใบ และกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์การอานอยางมี
วิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ

จากการประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สรุปไดวา  เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเปน
วิธีการที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการเรียนรูเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการไดเปน
อยางดียิ่ง

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย

  3.1 ผูแตงวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
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 ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพาย ไดระบุผูนิพนธไวในโคลงทายเรื่องวา  (สมเด็จพระ
มหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2545 : 150)

        กรมหมื่นนุชิต เชื้อ กวีวร
ชิโนรส  มิ่งมหิศร เสกให
ศรีสุคต พจนสุนทร เถลิงลักษณ  นี้นา
ขัตติยวงศ ผจงโอษฐไว สืบหลาอยาศูนย
        ไพบูลยโดยบทเบื้อง โบราณ  รีตฤา
รังสฤษฏพระหลานตู ตอบาง
กปษฐาขัตติยกุมาร สมมติ  นามนา
หนอบพิตรเจาชาง เผือกผูสามทรง

จากพระนิพนธดังกลาวสรุปความไดวา สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ทรงเปนผูนิพนธ โดยมีพระองคเจากปตถา เปนผูชวยในการนิพนธ

พระประวัติและผลงานของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (เสาวณิต  วิงวอน 2541 : 1-7) มี    
พระนามเดิมวาพระองคเจาวาสุกรี เปนพระราชโอรสพระองคที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ประสูติแตเจาจอมมารดาจุย (ธิดาพระราชาเศรษฐี ตอมาเปนทาว           
ทรงกันดาล หัวหนาผูรักษาพระคลังใน ในรัชกาลที่ 2 และ 3)  ประสูติเมื่อวันเสาร ข้ึน 5 ค่ํา เดือน
อาย  ปจอ จ.ศ. 1152 ตรงกับวันที่ 11  ธันวาคม พ.ศ.2333   พระนาม  “วาสุกรี” นั้นสมุดประวัติ
ราชสกุลวงศบันทึกไววาสมเด็จพระพนรัตน  วัดพระเชตุพน เปนผูตั้งถวาย

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงผนวชเปนสามเณรในรัชกาลที่ 
1 เมื่อวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 8 ปจอ พ.ศ. 2345 พระชนมายุ 12 พรรษา พรอมกับพระองคเจาฉัตร                 
(กรมหมื่นสุรินทรรักษ) เมื่อคราวเจาฟากรมพระอนุรักษเทเวศรทรงผนวชเปนพระภิกษุ โดยมี
สมเด็จพระสังฆราช (สุก) เปนพระอุปชฌาย ขณะทรงเปนสามเณรประทับ ณ วัดพระเชตุพน และ
ทรงศึกษาในสํานักสมเด็จพระพนรัตน  ทรงผนวชเปนสามเณรตลอดมาจนถึงรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทรงผนวชเปนพระภิกษุเมื่อปมะแม พ.ศ.2354 มี      พระสมณ
ฉายาวา “สุวัณณรังษี”  สมเด็จพระพนรัตนพระอาจารยของพระองคเปนพระอุปชฌาย

พ.ศ. 2357  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เปนอธิบดีสงฆครอง       
วัดพระเชตุพน  และใน พ.ศ. 2359 ไดทรงกรมครั้งแรกเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ 
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ขณะดํารงพระยศเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสนั้นทรงเปนพระอาจารยของเจานายหลายพระองค เชน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว สมเด็จเจาฟากรม
พระยาบําราบปรปกษ  กรมหลวงวงศาธิราชสนิท กรมหมื่นไกรสรวิชิต  กรมหมื่นภูบาลบริรักษ
เปนตน

หลังการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน (พ.ศ.2378) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   
ทรงตั้งสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเปนเจาคณะกลางเสมอพระราชาคณะ                   
ทรงปกครองวัดในเขตกรุงเทพฯ และธนบุรี 61 วัด ในการนี้โปรดเกลาฯ ใหสรางดวงตราประทีป อยู
ในบุษบกถวายเปนตราประจําพระองค ในฐานะที่ทรงดํารงตําแหนงเจาคณะกลาง

ในรัชกาลพระบาทมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเปน
กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสมณศักดิ์เปนมหาสังฆปริณายก เลื่อนพระเกียรติยศขึ้นทั้งใน
ราชตระกูลวงศ และในสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระสังฆราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ ใหจัดพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกที่วัดพระเชตุพน มีทั้งพิธีสงฆและพิธีพราหมณ
คลายกับพระราชพิธีบวรราชาภิเษก และมีพระบรมราชโองการประกาศเลื่อนกรม เมื่อวันศุกร ข้ึน 
14 ค่ํา เดือน 9 ปกุน จ.ศ.1213 (พ.ศ.2394)

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสสิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 4 เมื่อ      
วันศุกร  เดือนอาย ข้ึน 9 ค่ํา ปฉลู  ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 พระชนมายุ 63 พรรษา พระ
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานพระโกศทองใหญทรงพระศพเปนพระเกียรติยศ  
พระราชทานเพลิงพระศพ  ณ เมรุผาขาว ทองสนามหลวง  วันเสารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2397            
แลวโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระอัฐิประดิษฐานที่ตําหนักวาสุกรี

สมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงดํารงอิสริยยศกรมสมเด็จ
พระ  อันเปนพระยศสูงสุดของเจานายชั้นบรมวงศมาตลอดพระชนมชีพ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2464  มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเปนสมเด็จพระมหา  
สมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีสรอยพระนามคงเดิมตามที่ปรากฏในพระสุพรรณบัฏ       
คร้ังทรงสถาปนาในรัชกาลที่ 4

ในรัชกาลปจจุบัน พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดพระราชทานฉัตร 5 
ชั้น แขวนเหนือมณฑปบรรจุพระอัฐิ

พ.ศ. 2532 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
ประกาศยกยองสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเปนบุคคลดีเดนทางดานวัฒน
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ธรรมระดับโลก ประจําพุทธศักราช 2533 ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญ  คร้ังที่ 25 ณ สํานักงานใหญ
ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

งานพระนิพนธของพระองคมีดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ     
2533 : 9)

1. กฤษณาสอนนองคําฉันท ทรงพระนิพนธกอน พ.ศ. 2374
2. สรรพสิทธิ์คําฉันท ทรงพระนิพนธกอน พ.ศ. 2374
3. สมุทรโฆษคําฉันทตอนปลาย ทรงพระนิพนธตอจากสมเด็จพระนารายณ

มหาราช   ที่ทรงพระราชนิพนธคางไวจนจบบริบูรณ  ทรงพระนิพนธระหวาง                 
พ.ศ. 2389-2392

4. ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพังและกาพยขับไมกลอมชางพัง ทรงพระนิพนธ      
พ.ศ. 2383

5. ตําราฉันทวรรณพฤติและมาตราพฤติ ทรงพระนิพนธระหวาง พ.ศ. 2374-2377
6. หนังสือจักรทีปนีตําราโหราศาสตร ทรงพระนิพนธในรัชกาลที่ 3 ไมปรากฏวา

เปนปใด
7. ลิลิตตะเลงพาย ทรงพระนิพนธกอน พ.ศ. 2377
8. ลิลิตกระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารคและชลมารค ทรงพระนิพนธ     

พ.ศ. 2387
9. โคลงฉันทจารึกวัดพระเชตุพน ทรงพระนิพนธระหวาง พ.ศ. 2374-2377
10. โคลงดั้นเรื่องรัชกาลที่ 3 ปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน ทรงพระนิพนธ พ.ศ. 2384
11. รายทําขวัญนาค
12. เทศนมหาชาติ 11 กัณฑ เปนรายยาว
13. ปฐมสมโพธิกถา ทรงแปลชําระและตัดเติม จึงไดเร่ืองปฐมสมโพธิกถา มี         

29 ปริจเฉท เปนรายยาว ทรงพระนิพนธระหวาง พ.ศ. 2387-2388
14. เพลงยาวเจาพระ  เปนกลอน
15. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตฯ      

เปนความเรียง
16. ตําราสรางพระพุทธรูป เปนความเรียง
17. พระธรรมเทศนา พระราชพงศาวดารสังเขป เปนความเรียง และเปนผลงาน   

พระนิพนธชิ้นสุดทาย
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18. คําฤษฎี เปนหนังสือวาดวยพากยและศัพทตางๆ ทรงพระนิพนธรวมกัน 3 พระ
องค คือ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร และกรมหลวงภูว
เนตร เปนหนังสือคูมือวรรณคดีไทย

นอกจากนี้ที่หอสมุดแหงชาติไดพบวา พระองคทรงพระนิพนธ เร่ือง ปฐมสมโพธิ  เปนภาษา
บาลี โดยใชพระสมณฉายาวา “สุวัณณรังษี”

ประวัติของพระองคเจากปตถา
ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม (2515 :355)  กลาวถึงประวัติของพระองคเจากปตถาไววา
พระองคเจากปตถาประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 5  แรม 1 ค่ํา  ปจอ  ตรงกับวันที่ 5 

เมษายน พ.ศ. 2357 เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชกาลที่ 2 
ประสูติแตเจาจอมมารดาอัมพา

ในรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394 พระองคไดทรงรับสถาปนาเปนกรมหมื่นภูบาลบริรักษ  และ
ไดวากรมพระอาลักษณ

พระองคเจากปตถา หรือกรมหมื่นภูบาลบริรักษ ส้ินพระชนม เมื่อ พ.ศ. 2415           
(ในรัชกาลที่ 5) พระชันษา 60 ป  พระองคเปนตนสกุล กปตถา ณ อยุธยา

  3.2 จุดประสงคในการแตงวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
      สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2545 : 2) ทรงระบุจุดมุงหมาย  

ที่ทรงพระนิพนธไวอยางชัดเจนในตอนตนเรื่องวา
บรรหารเหตุแผนภู ชูพระยศเจาหลา อยูคุงฟาคุงดิน  เฉกเพลงพิณไพเราะ     

เสนาะโสตสํานาน  เปนศุภสารเสาวนิศ  เสนอบัณฑิตทวยผอง  เชิญชวยตรองตริเติม  
เฉลิมพระเกียรติผานเผา  เจาจักรพรรดิแผนสยาม  สมญานามนฤเบศ  นเรศวรนรินทร

ในตอนทายเรื่องยังกลาวย้ําวา  (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   
2545 : 149)

        เสร็จแสดงพระยศเจา จอมอยุธ  ยาเอย
องคอดิศรสมมุติ เทพไท
นเรศวรรัตนมกุฎ เกศกษัตริย  สยามฤา
หวังอยูคูธเรศไว ฟากฟาดินเฉลิม

สรุปไดวาจุดมุงหมายที่สมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระปรมานุชิตชิโนรส                 
ทรงพระนิพนธลิลิตตะเลงพายก็เพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริยผูยิ่งใหญ
ของไทย ซึ่งทําสงครามยุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระมหาอุปราชาแหงพมา
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               3.3 ที่มาของวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
   สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2545 : 2) ทรงพระนิพนธที่มา

ของเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ไวตอนตนเรื่องวา “จักดําเนินในเบื้องเรื่องราชพงศาวดาร” แตพระองคไม
ไดทรงบอกวาเปนพงศาวดารฉบับใด

ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2533 : 67) สันนิษฐานวาพงศาวดารที่เปนเนื้อแทที่ทรงใชเปน
ขอมูลในการทรงพระนิพนธ ลิลิตตะเลงพาย คือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จ             
พระพนรัตน วัดพระเชตุพน (สมัยรัชกาลที่ 1) และเคยเขาใจกันมาวาเปนสํานวนที่พระองคเรียบ
เรียงรวมกับพระพนรัตน   แตตามหลักฐานที่กรมศิลปากรคนความา   และลงไวในคํานําวา                   
พระราชพงศาวดารฉบับนี้เร่ิมชําระเมื่อ พ.ศ. 2340 สมเด็จกรมพระปรมานุชิตฯ ยังทรงพระเยาว
มาก         พระชนมายุเพียง 7 พรรษา กรมศิลปากรจึงใชชื่อวาพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระ
พนรัตน    วัดพระเชตุพน

ชลดา  เรืองรักษลิขิต   (2541 : 214) ไดวิเคราะหเนื้อความลิลิตตะเลงพายโดยละเอียด
แลวลงความเห็นวาเนื้อหาของวรรณคดีเร่ืองนี้ไดมาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุ
มาศ (เจิม) จากวรรณคดีโบราณของไทย  และจากจินตนาการของกวีเอง

สรุปไดวาที่มาของเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย กวีไดนําเนื้อหามาจากพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา  แตจะเปนฉบับใดนั้นยังไมอาจสรุปไดอยางแนชัด

  3.4 แนวคิดในการแตงวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
       ณัฐวุฒิ   สุทธิสงคราม   (2515 : 352) สันนิษฐานวาสมเด็จพระมหาสมณเจา                        

กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงไดรับแนวคิดในการพระนิพนธ ลิลิตตะเลงพายมาจากเรื่อง  ลิลิตยวน
พาย วรรณกรรมชิ้นเอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนเหตุประการสําคัญ โดยอางเหตุผลจากหนังสือลิลิต
ยวนพาย ซึ่งพิมพแจกในการพระกฐินพระราชทาน มหาอํามาตยตรี หมอมเจาฉลาดลบเลอสรร  ณ 
วัดกระวิศราราม จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2465  ซึ่งมีคําอธิบายหนังสือวา

หนังสือลิลิตยวนพายนี้นับอยูในหนังสือซึ่งแตงดีอยางเอกในภาษาไทยเรื่อง 1 เปน
เร่ืองพงศาวดารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ  คร้ังเมื่อพระเจาติโลกราช
เมืองเชียงใหมลงมาชิงหัวเมืองฝายเหนือ ทรงพยายามทําสงครามจนมีไชยชนะเอาหัวเมือง
เหลานั้นคืนมาได จึงเรียกชื่อเรื่องวายวนพาย มีมาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี มาใน
ชั้นกรุงรัตนโกสินทรนี้ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงแตงลิลิตพงศาวดารเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังทรงทํายุทธหัตถี มีไชยชนะพระมหาอุปราชา     หง
ศาวดีอีกเรื่องหนึ่งจึงทรงเรียกชื่อเรื่องวา ตะเลงพาย ใหเปนคูกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42

สอดคลองกับเสาวณิต  วิงวอน (2541 : 28-29) ที่กลาววายวนพายนาจะมีอิทธิพลตอ
ลิลิตตะเลงพาย โดยใหขอสังเกตไว ดังนี้

1. ชื่อเร่ือง ใชคําวา “พาย” ซึ่งแปลวาแพ เชนเดียวกัน ยวน หมายถึงชาวโยนก ซึ่งมี
อาณาจักรอยูลานนา เวลานั้นเปนอาณาจักรหนึ่ง ไมรวมอยูกับกรุงศรีอยุธยา

2. จุดประสงคในการแตง ทั้ง 2 เร่ือง เปนการยอพระเกียรติพระมหากษัตริย ยวนพาย
ยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตะเลงพายยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3. เนื้อเร่ือง เปนเรื่องการสงครามเชนเดียวกัน ยวนพายเปนเรื่องสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงกระทําสงครามกับพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม  ตะเลงพายเปนเรื่องสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงกระทําสงครามกับพระมหาอุปราชาแหงหงสาวดี ทั้ง 2 เร่ืองเปนสงครามสมัย
กรุงศรีอยุธยาเหมือนกัน ตางกันที่ระยะเวลาแตง ยวนพายไดขอมูลจากประสบการณตรงเปนระยะ
เวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน สวนตะเลงพายไดขอมูลจากพงศาวดาร

4. สํานวนโวหาร บางตอนสํานวนโวหารคลายคลึงกัน เชน ความเปรียบ ยวนพาย
(2514 : 14) กลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา “พระฤทธิ์พางพระราม  รอนราพ  ไสแฮ”
ลิลิตตะเลงพาย  (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2545 : 1) กลาวถึงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชวา “พระฤทธิ์ดั่งฤทธิ์ราม  รอนราพณ แลฤา” ตอนกวีอธิษฐานขอใหผลงาน
คงอยูตลอดไป ทั้ง 2 เร่ืองมีโวหารคลายกัน ดังนี้

ลิลิตยวนพาย (2514 : 23) กลาววา
         เปนสรอยโสภิศพน  อุปรมา
โสรมสรวงศิรธิรางค   เวี่ยไว
จงคงคูกัลปา ยืนโยค
หายแผนดินฟาไหม  อยาหาย

ลิลิตตะเลงพาย (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2545:150)
กลาววา

         อวยพรคณะปราชญพรอม พิจารณ  เทอญพอ
ใดวิวุธบรรหาร เหตุดวย
จงเฉลิมแหลงพสุธาร เจริญรอด  หึงแฮ
มลายโลกอยามลายมวย อรรถอื้นอัญขยม
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สรุปไดวาแนวคิดที่ทรงพระนิพนธลิลิตตะเลงพายนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระปรมานุชิตชิโนรสนาจะทรงไดรับอิทธิพลมาจากเรื่อง ยวนพาย วรรณกรรมชิ้นเอกสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนตน

  3.5 ความหมายของคําวาตะเลงพาย
    สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2545 : 150) ประทานความ

หมายคําวา “ตะเลงพาย” ไวในโคลงตอนทายเรื่องวา
        บรรยายกลกาพยแสรง สมญา  ไวแฮ
สมลักษณเลหเสาวนา เรื่องรู
“ตะเลงพาย” เพื่อตะเลงปรา ชัเยศ  พระเอย
เสนอฤทธิ์สองราชสู ศึกชางกลางสมร

พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย   อาจารยากูร 2473,   อางถึงใน ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม           
2515 : 353) ไดอธิบายคําวา “ตะเลงพาย” กับ “ยวนพาย” ไวในหนังสือปกีรณําพจนาดถฉบับ       
ราชบัณฑิตยสภา ดังนี้

         เตลงพาย  ยวนพาย
อันพายเอกนี้วาแพแปลขยาย เหมือนคําวาโจรรายมันพายหนี
เตลงพายยวนพายนิยายมี สองวาทีเทียบตําหรับฉบับบรรพ
เตลงพายอธิบายวามอญแพ อีกคําแปลยวนพายไมผิดผัน
วาลาวแพแตตองจําที่สําคัญ วายวนนั้นก็ทําไมไผลเปนลาว
คําวายวนยกเปนชื่อลาวน้ําหมึก  ความนี้ฦกจะใครรูดูสืบสาว
พวกพุงดํานิจะรํ่าแตเพรงคราว เขาเรียกชาวโยนกยกคําเดิม
ที่ตนคําซ้ําตัดวาโยนะ แปลงเอาโอไปเปนวะสระเสริม
อานวายวนควรขอไมตอเติม ที่คําเดิมโยนางคราชวงษ
ผูรูแทแกไขไวฉะนี้ ดีมิดีดูความตามประสงค
พากยหริภุญไชยก็ใชตรง จะเห็นลงวาไมงามก็ตามใจ

สรุปไดวา  ตะเลง แปลวา มอญ  พาย แปลวา แพ ตามความหมายของรูปศัพทแปล
วา มอญแพ  เสาวณิต  วิงวอน  (2541: 28) ไดอธิบายสาเหตุที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส ทรงใชคําวา “ตะเลง” สําหรับสงครามกับพมาครั้งนี้วาเนื่องจากเวลานั้นเมือง
หลวงของพมา คือ หงสาวดีเคยเปนเมืองหลวงของมอญมากอน และไพรพลที่เกณฑมาในกองทัพ
จํานวนมากเปนชาวมอญ สอดคลองกับนริศร  เลี่ยมทอง (2542 : 7) ที่กลาววา ตะเลงพาย หมาย
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ถึง  ทั้งพมา  และมอญแพ ไมใชมอญแพอยางเดียว เนื่องจากเมื่อกอนตนวงศของกษัตริยพมาอยูที่
เมืองตองอู      เมื่อพมาทําสงครามชนะมอญ พมาไดยายเมืองหลวงมาตั้งที่กรุงหงสาวดี อันเปน
เมืองหลวงของมอญมากอน เมื่อพมายกกองทัพมาตีไทยไดเกณฑพวกมอญมาในกองทัพเปนอัน
มาก ยกมาจากเมืองมอญไทยจึงเรียกวา ทัพมอญ

  3.6 ระยะเวลาที่ทรงพระนิพนธวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
     สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2545 : 150) ทรงพระนิพนธ

ระยะเวลาที่ทรงพระนิพนธลิลิตตะเลงพายไวในโคลงทายเรื่อง วา
        บรรจงเสาวเลขแลว  หลายคุง  ขวบฤา
ปางปนธเรศอํารุง โลกเลี้ยง
ทํานุกเชตุพนผดุง เผดิมตึก  เต็มเอย
อาวาสอาจเพงเพี้ยง แผนฟามาเสมอ

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (2515 : 354) ไดอธิบายระยะเวลาที่ทรงพระนิพนธตามโคลง
ขางตนวาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสไดทรงพระนิพนธเร่ืองตะเลงพายมา
กอนทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนเปนเวลาหลายป แตมาจบลงในปพ.ศ. 2375 เมื่อพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน เขาใจวาคงจะเริ่มทรงพระ
นิพนธมาตั้งแตรัชกาลที่ 2

ชลดา  เรืองรักษลิขิต (2541 : 11) กลาวถึงระยะเวลาที่สมเด็จพระมหาสมณเจา       
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงพระนิพนธวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย สรุปไดวา

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงพระนิพนธวรรณคดีเร่ือง 
ลิลิตตะเลงพาย  สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 โดยอางขอความที่ระบุไว
ในโคลงทายเรื่องวาทรงใชเวลาพระนิพนธเปนเวลาหลายป และในโคลงบทเดียวกันนี้ไดทรงกลาว
ถึงการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนตามพระบรมราชโองการในสมัยนี้ซึ่งเปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวามี
การปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนตั้งแต พุทธศักราช 2375 เปนตนมา เพื่อใหเปนศูนยกลางในการ
ศึกษา    ของประชาชนโดยทั่วไป โดยไดโปรดฯ ใหมีการรวบรวมสรรพวิชาการสาขาตางๆ มาจารึก
ลงบนแผนศิลาในวัดแหงนี้ ดังนั้น เร่ือง ลิตตะเลงพาย จึงนาจะทรงพระนิพนธข้ึนในระยะเวลานี้             
คือประมาณพุทธศักราช 2375

เสาวณิต  วิงวอน (2541 : 26) กลาววาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรสทรงพระนิพนธลิลิตตะเลงพายในระยะที่ทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน (พ.ศ.2374-2378)
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สรุปไดวาระยะเวลาที่ทรงพระนิพนธลิลิตตะเลงพายนั้นไมทราบแนชัดวาทรงเริ่ม  พระ
นิพนธตั้งแตเมื่อใด ทราบแตเพียงวาทรงใชเวลาในการพระนิพนธอยูหลายป จนสําเร็จในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในระยะเวลาที่ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการปฏิสังขรณ    วัดพระ
เชตุพน

  3.7 ลักษณะคําประพันธในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
   วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย แตงดวยคําประพันธประเภท ลิลิต คือ รายสลับกับ

โคลง        มีรายสุภาพ โคลงสุภาพ ซึ่งเปนโคลง 4 โคลง 3 และโคลง 2 มีคําประพันธทั้งหมด 439
บท         แบงออกเปนรายสุภาพ 49 บท โคลง 2 สุภาพ 45 บท โคลง 3 สุภาพ 10 บท และโคลง  4
สุภาพ 335 บท  ลักษณะการแตงเปนแบบรอยโคลง คือสงสัมผัสระหวางบทโดยตลอด

  3.8 ลักษณะการดําเนินเรื่องในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
   เสวณิต วิงวอน (2541 : 30-34) ไดกลาวถึงวิธีการดําเนินเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ของ

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสวาทรงดําเนินเรื่องในสวนที่นํามาจากพงศวดาร
อยางถี่ถวน  ทรงเรียงลําดับเหตุการณตามที่พงศาวดารบันทึกไว  คือ   ตั้งแตสมเด็จพระนเรศวร
เสด็จข้ึนครองราชยจนถึงเชียงใหมมาขอเปนเมืองขึ้น และไดแทรกบทนิราศตอนพระมหาอุปราชา
เดินทัพเพิ่มเติมจากพงศาวดาร เพื่อใหไดรสทางวรรณคดีเพิ่มข้ึน

สรุปไดวาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงดําเนินเรื่อง ลิลิต
ตะเลงพาย ตามลําดับเหตุการณในพงศาวดาร โดยเพิ่มเติมบทนิราศตอนพระมหาอุปราชาเดินทัพ 
เพื่อใหเกิดความไพเราะทั้งทางดานการใชคําและการแสดงอารมณเศรา

  3.9 เนื้อเรื่องยอของวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
   เสาวณิต  วิงวอน  (2541 : 29-30)  กลาวสรุปเนื้อเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ที่ปรากฏใน           

พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสไววา
   ลิลิตตะเลงพายเริ่มดวยประณามพจน สรรเสริญพระมหากษัตริยวาทรงฤทธิ์อํานาจ

แลวจับความที่สมเด็จพระนเรศวรไดทรงราชย สมเด็จพระเอกาทศรถเปนพระมหาอุปราช สมเด็จ     
พระนเรศวรมีพระราชดําริจะเสด็จไปตีเขมร กษัตริยพมาทรงทราบวาเมืองไทยผลัดแผนดินจึงให
พระมหาอุปราชาเปนแมทัพยกมาตีกรุงศรีอยุธยา พระมหาอุปราชายกทัพเขาไทยทางดานเจดีย   
สามองค พรรณนาทัพสลับกับความในพระทัย สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ        
ยกกองทัพไปรับทัพพมาที่สุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา 
สวนสมเด็จพระเอกาทศรถทรงกระทํายุทธหัตถีกับมังจาปะโรทรงมีชัยชนะทั้งสองพระองค      เสร็จ
ศึกแลวสมเด็จพระนเรศวรทรงพิจารณาโทษแมทัพนายกองที่ตามเสด็จไมทัน สมเด็จ          พระวัน
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รัตน วัดปาแกว มาเขาเฝาทูลขอพระราชทานอภัยโทษให  โปรดเกลาฯ ใหนายทหารเหลานั้นไปตี
ทวาย  มะริดและตะนาวศรีเปนการแกตัว พระเจาเชียงใหมมีพระราชสาสนมาขอเปนเมืองขึ้น ตอน
ทายยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร กลาวถึงความรุงเรืองของกรุงศรีอยุธยา มีพระที่นั่ง 3 องค ได
แกสรรเพชญปราสาทเปนที่ประทับในฤดูรอน พระที่นั่งมังคลาภิเษกเปนที่ประทับในฤดูหนาว และ
พระที่นั่งสุริยามรินทรเปนที่ประทับในฤดูฝน กลาวถึงทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ  จกัรพรรดิวัตร 
บอกชื่อผูแตงและจุดประสงคในการแตงวา กรมหมื่นนุชิตชิโนรสทรงพระนิพนธเพื่อยอพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร เปนการสนองพระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรง
อธิษฐานขอใหพระนิพนธเร่ืองนี้คงอยูคูโลกตลอดไป ขอใหพระวิริยภาพที่ทรง     พระนิพนธลิลิต
ตะเลงพายนี้เปนปจจัยสงผลใหพระองคไดเปนอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจาในอนาคต ถายัง
ไมพนวัฏสงสารก็ขอใหทรงเปนกวีทุกๆ ชาติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3
การดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดี  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  กับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

1.  การศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.  รูปแบบการทดลอง
4.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
5.  วิธีดําเนินการทดลอง
6.  การเก็บรวบรวมขอมูล
7.  การวิเคราะหขอมูล

การศึกษา คนควาเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
1. ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลองใหสอดคลองกับหลักสูตร

2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6)
ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลองใหสอดคลอง
กับหลักสูตรสถานศึกษา

3. ศึกษา คนควาเอกสาร  และตําราที่เกี่ยวของกับวรรณคดี หลักภาษา การใชภาษา และวร
รณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู

4. ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดแบบหมวกหกใบ (six  
thinking  hats) เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับใชกับนักเรียนกลุมทดลอง

5. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โรงเรียนราชวินิต มัธยม และโรงเรียนราชบพิธ เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับใชกับนักเรียนกลุมควบคุม

6. ศึกษา คนควาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริงตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เพื่อเปนแนวทางในการสรางเกณฑการประเมินผล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2547 

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตที่ 3  ไดแก  เขตบางแค  เขตบางขุนเทียน        
เขตบางบอน  เขตทุงครุ  เขตราษฎรบูรณะ  เขตจอมทอง  เขตคลองสาน  เขตธนบุรี  เขตภาษีเจริญ  
เขตตลิ่งชัน  เขตทวีวัฒนา   เขตบางพลัด  เขตบางกอกนอย  เขตบางกอกใหญ  และเขตหนองแขม

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบ       
หลายขั้นตอน (multi-stage  random  sampling)  ดังนี้  (สุรินทร  นิยมางกูล 2541: 175-183)

   2.1 สุมกลุมตัวอยางครั้งที่ 1 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2547 โรง
เรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตที่ 3 ดวยการสุมแบบงาย (simple  random  
sampling) โดยใชวิธีการจับฉลาก ไดโรงเรียนซึ่งอยูในเขตบางกอกนอย

   2.2 สุมกลุมตัวอยางครั้งที่ 2 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2547 โรง
เรียนในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ดวยการสุมแบบงาย (simple  random  sampling) โดยใช
วิธีการจับฉลาก ไดโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

   2.3 สุมกลุมตัวอยางครั้งที่ 3 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2547 โรง
เรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 หองเรียน ดวยการสุมแบบงาย (simple  random  
sampling) โดยใชวิธีการจับฉลาก จํานวน 2 หองเรียน แตละหองเรียนมีนักเรียน 46 คน

รูปแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi  experimental  research) แบบกลุมควบคุมมี

การทดสอบภายหลังการทดลอง  (non  equivalent  control  group  posttest – only  design)  ซ่ึงเขียน
เปนแผนภูมิตาราง ไดดังนี้ (สุวิมล  ติรกานันท  2542 : 81)

ตารางที่ 1  รูปแบบการทดลอง

กลุมทดลอง X                         O1

กลุมควบคุม                             O2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



48

สัญลักษณที่ใชในแผนภูมิ
X           แทน กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบ

หมวกหกใบที่ใชกับกลุมทดลอง
O แทน การทดสอบภายหลังการทดลองเสร็จสิ้นแลว

(posttest) ทั้งสองกลุม

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวก   

หกใบ  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1.1  ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หลักสูตร      

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544                     
ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่  4 (มัธยม
ศึกษาปที่ 4-6) ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

1.3  ศึกษาเอกสาร  และตําราที่เกี่ยวของกับวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย
1.4  ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับวรรณคดี  หลักภาษา และการใชภาษา
1.5  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ        

(six  thinking  hats)
1.6  ศึกษาคนควาเอกสาร  ตําราที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริง  ตามหลัก

สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544
1.7  สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใช

ในการจัดกิจกรรมกระตุนใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดีเร่ือง ลิลิต
ตะเลงพาย  ในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5    
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)                      
ของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 8 แผน  แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1  เร่ือง  การปฐมนิเทศ  คาดหวังใหนักเรียนเขาใจวิธีการ
นําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชในการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณ
คดี  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขาใจหลักการและแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบหมวก หกใบ  
และนําไปประยุกตใชในการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดี

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี  คาด
หวังใหนักเรียนวิเคราะหองคประกอบวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย ตามหลักการวิเคราะหวรรณ
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คดี โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวจําแนกแจกแจงรูปแบบการแตง  
การใชภาษา  ตัวละคร  ฉาก  และแนวคิด  ใชเทคนิคคิดแบบหมวกสีฟาจัดกลุมขอมูล  และใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเขียวคิดรูปแบบแผนภาพความคิดเขียนเชื่อมโยงองคประกอบของวรรณ
คดี

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3  เร่ือง  การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ               
ในวรรณคดี  คาดหวังใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ
ในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดใชเทคนิคแบบหมวกสีขาวจําแนก
แจกแจงบทสนทนาหรือการกระทําที่สะทอนลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเหลืองและหมวกสีดําอธิบายลักษณะนิสัยที่ดีหรือที่บกพรองของตัวละครสําคัญ  ใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกสีฟาประมวลลักษณะนิสัยทั้งดานบวกและดานลบของตัวละครสําคัญ  และใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาลักษณะนิสัย    
ตัวละครสําคัญ

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4  เร่ือง  การศึกษาฉากในวรรณคดี  คาดหวังใหนักเรียน
วิเคราะห   วิจารณ  และประเมินคุณคาฉากในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจกรรม       
ใหนักเรียนไดใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวจําแนกแจกแจงฉากในวรรณคดี ใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกสีเหลือง อธิบายความสอดคลองเหมาะสมของการสรางฉากกับเหตุการณในเนื้อเร่ือง  
และใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดง ประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาฉาก    
ในวรรณคดี

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การศึกษาแนวคิดในวรรณคดี  คาดหวังใหนัก
เรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจ
กรรมใหนักเรียนไดใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวจําแนกแจกแจงแนวคิดจากบทประพันธ  ใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกสีฟาจัดกลุมขอมูล  ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลืองและสีดําวิจารณ
แนวคิดที่สอดแทรกอยูในเนื้อเร่ือง  และใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงบอกคุณคาหรือคุณ
ประโยชนของแนวคิด

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6  เร่ือง  การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี  คาดหวัง
ใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  
โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวจําแนกแจกแจงรูปแบบที่กวีใชใน
การแตง  ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลืองอธิบายความสอดคลองเหมาะสมของรูปแบบการแตง
กับเนื้อหา  และใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงประเมินคุณคารูปแบบการแตง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7  การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี  คาดหวังใหนักเรียน
วิเคราะห   วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนไดใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวจําแนกแจกแจงวรรณศิลป  ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเหลืองอธิบายความงามของวรรณศิลป  และใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงบอกคุณคา
หรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาวรรณศิลป

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8  เร่ือง  การพรรณนาเนื้อหาท่ีกระทบอารมณความรูสึกผู
อาน  คาดหวังใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาการพรรณนาเหตุการณ  ความรูสึก  
และบทสนทนาของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวจําแนกแจกแจงการพรรณนาเหตุการณ  ความรูสึก  และบทสนทนา
ของตัวละคร  ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีเขียวอธิบายความคิดสรางสรรคของกวีในการพรรณนา
เหตุการณ ความรูสึกและบทสนทนาของตัวละคร  ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีฟาจัดกลุมขอมูล
ใหเปนหมวดหมูและเปนระบบ  ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงประเมินคุณคาหรือคุณประโยชน
ที่ไดจากการศึกษาการพรรณนาเหตุการณ  ความรูสึก  และบทสนทนาของตัวละคร

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจดูความถูกตอง
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงแกไข

1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ    3   ทาน    ซ่ึงเปน 
ผูเชี่ยวชาญดานการสอน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน ตรวจดูความถูก
ตองเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแกไข

1.10 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณเพื่อนําไปใชกับนักเรียนกลุม
ทดลองตอไป

2.  แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ   ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

   2.1 ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของกระทรวงศึกษา
ธิการ

   2.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่  4 (มัธยม
ศึกษาปที่ 4-6) ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

   2.3  ศึกษาเอกสาร  และตําราที่เกี่ยวของกับวรรณคดี เร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย
   2.4  ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับวรรณคดี  หลักภาษา  และการใชภาษา
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2.5 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โรงเรียนราชวินิต มัธยม  และโรงเรียนราชบพิธ

2.6 ศึกษาคนควาเอกสาร  ตําราที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริง  ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

2.7 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ     
และประเมินคุณคาวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504  ชุดวรรณสาร
วิจักษณ เลม 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2524     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 8 แผน  แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 
นาที ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1  เร่ือง  การปฐมนิเทศ  คาดหวังใหนักเรียนเขาใจหลัก
การวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดี  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนอธิบายความหมาย
ของการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดี และนําหลักการวิเคราะห วิจารณ และ
ประเมินคุณคาวรรณคดีไปใชกับวรรณคดี

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี  คาด
หวังใหนักเรียนวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  ตามหลักการวิเคราะหวร
รณคดี  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดจําแนกแจกแจงรูปแบบการแตง  การใชภาษา     ตัวละคร  ฉาก  
และแนวคิด  นําขอมูลมาจัดกลุมใหเปนระบบ  และเขียนแผนภาพความคิดเชื่อมโยงองคประกอบ
ของวรรณคดี

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3  เรื่อง  การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ              
ในวรรณคดี  คาดหวังใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ
ในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดจําแนกแจกแจงบทสนทนาและการ
กระทําที่สะทอนลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ   วิจารณลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ   และประเมินคุณ
คาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาลักษณะนิสัยตวัละครสําคัญ

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4  เร่ือง  การศึกษาฉากในวรรณคดี  คาดหวังใหนักเรียน
วิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาฉากในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจกรรม        
ใหนักเรียนจําแนกแจกแจงฉากในวรรณคดี  แสดงความสอดคลองเหมาะสมของฉากกับเหตุการณ
ในเนื้อเร่ือง  และประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาฉาก

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5  เร่ือง  การศึกษาแนวคิดในวรรณคดี  คาดหวังใหนัก
เรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจ
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กรรมใหนักเรียนจําแนกแจกแจงแนวคิดจากบทประพันธในวรรณคดี  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวคิดที่สอดแทรกอยูในเนื้อเร่ือง  และประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาแนวคิด

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6  เร่ือง การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี  คาดหวัง
ใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  
โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนจําแนกแจกแจงรูปแบบที่กวีใชในการแตง  อธิบายความสอดคลองเหมาะ
สมของรูปแบบการแตงกับเนื้อหาในวรรณคดี  และประเมินคุณคารูปแบบการแตง

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7  เร่ือง การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี  คาดหวังใหนัก
เรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจ
กรรมใหนักเรียนจําแนกแจกแจงวรรณศิลป  อธิบายความงามของวรรณศิลป และประเมินคุณคา
หรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาวรรณศิลป

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8  เร่ือง การพรรณนาเนื้อหาท่ีกระทบอารมณความรูสึกผู
อาน  คาดหวังใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ และประเมินคุณคาการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก 
และ บทสนทนาของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนจําแนก
แจกแจงการพรรณนาเหตุการณ  ความรูสึก  และบทสนทนาของตัวละคร  อธิบายความคิดสราง
สรรคของกวีในการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนาของตัวละคร และประเมินคุณคา
หรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนาของตัว
ละคร

2.8   นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจดูความถูกตอง
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงแกไข

2.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ    3   ทาน    ซ่ึงเปน 
ผูเชี่ยวชาญดานการสอน 2  ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน ตรวจดูความถูก
ตองเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแกไข

2.10 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณเพื่อนําไปใชกับนักเรียน          
กลุมควบคุมตอไป

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

 3.1 ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิ
การ
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 3.2 ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย      และการใชภาษาไทย ของ                    
กระทรวงศึกษาธิการ

 3.3 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ
 3.4 วิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  เพื่อสรางแบบ

ทดสอบใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 3.5 สรางแบบทดสอบเปนคําถามชนิดปลายเปดใหนักเรียนเขียนตอบ จํานวน 10 ขอ

ซ่ึงวัดความสามารถดานการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี
 3.6 นําแบบทดสอบไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจดูความถูกตองเหมาะสม  

ของเนื้อหา และการใชภาษา  เพื่อปรับปรุงแกไข
 3.7 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานการสอน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน ตรวจดูความถูกตองเหมาะ
สมเพื่อปรับปรุงแกไข

 3.8 เลือกขอสอบที่ถูกตองเหมาะสมมากที่สุดจํานวน 5 ขอ ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
เพื่อนําไปใชกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมตอไป

4.  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้

 4.1 ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ของกระทรวงศึกษา
ธิการ

 4.2  ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริง
 4.3  ขั้นตอนการสรางเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

  4.3.1  วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตองการประเมินผล
  4.3.2  ระบุพฤติกรรมบงชี้ที่แสดงถึงการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง
  4.3.3  คัดเลือกพฤติกรรมบงชี้สําคัญๆ ที่สามารถสังเกต วัด และตัดสินใจได
  4.3.4  นําพฤติกรรมบงชี้มาจัดลําดับความสําคัญ   และกําหนดระดับคุณภาพตาม

พฤติกรรมที่ปฏิบัติถูกตอง
 4.3.5  บรรยายคาคุณภาพของเกณฑการประเมินผลในแตละรายการ

 4.4  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประเมินความสามารถดาน    
การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี มีรายละเอียด ดังนี้
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การวิเคราะห
ระดับ  4  จําแนกคําถามไดครบทุกประเด็น  และแจกแจงรายละเอียด
                    ในแตละประเด็นไดถูกตองตามขอเท็จจริง
ระดับ  3 จําแนกคําถามไดครบทุกประเด็น และแจกแจงรายละเอียด
                    ในแตละประเด็นไดถูกตองแตเสริมขอมูลเกินกวาขอเท็จจริง
ระดับ  2 จําแนกคําถามไดครบทุกประเด็น  แตแจกแจงรายละเอียด
                    ในบางประเด็นไมถูกตองตามขอเท็จจริง
ระดับ  1 จําแนกคําถามไมครบทุกประเด็น

การวิจารณ
ระดับ  4 แสดงความคิดเห็นไดสอดคลองกับขอเท็จจริงทุกประเด็นคําถาม
 ระดับ  3 แสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นคําถาม   แตมีบางประเด็น               

ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง
ระดับ  2 แสดงความคิดเห็นเปนบางประเด็นคําถาม และสอดคลองกับขอเท็จ

จริง
ระดับ  1 แสดงความคิดเห็นเปนบางประเด็นคําถาม  แตไมสอดคลองกับขอ

เท็จจริง
ประเมินคุณคา
ระดับ  4 ตัดสินคุณคาของวรรณคดีในประเด็นที่นํามาถามวาดีหรือไมดี      

โดยอาศัยขอมูลหรือสภาพแวดลอมทางสังคมมาประกอบไดอยางมี
เหตุผลนาเชื่อถือ

ระดับ  3 ตัดสินคุณคาของวรรณคดีในประเด็นที่นํามาถามวาดีหรือไมดีอยางมี
เหตุผลพอเช่ือถือได

ระดับ  2 ตัดสินคุณคาของวรรณคดีในประเด็นที่นํามาถามวาดีหรือไมดี แตเหตุ
ผลไมนาเชื่อถือ

ระดับ  1 ตัดสินคุณคาของวรรณคดีในประเด็นที่นํามาถามวาดีหรือไมดี
4.5  นําเกณฑการตรวจใหคะแนนเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ  

3 ทาน เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางประเด็นการประเมินกับระดับคุณภาพการประเมินและ        
การบรรยายคุณภาพเกณฑการประเมิน

4.6  ปรับปรุงเกณฑการตรวจใหคะแนนตามคําแนะนําของผูควบคุมวิทยานิพนธ และผู
เชี่ยวชาญ 3 ทาน
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 4.7 นําเกณฑการตรวจใหคะแนนไปทดลองใชกับครู   2   ทาน   โดยใหตัดสินให
คะแนนแบบทดสอบชุดเดียวกัน แลวนําคะแนนของครูทั้ง 2 ทาน ไปคํานวณคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธแบบเพียรสัน (ประคอง กรรณสูตร 2535 : 163-169) เพื่อดูความสอดคลองของการตัดสิน
ใหคะแนน    ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา  การตัดสินใหคะแนนของครูทั้ง 2 ทาน       มีความ
ใกลเคียงกัน  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  =  0.876  แสดงวาเกณฑการตรวจใหคะแนนมีความ
เชื่อมั่นสูง

  4.8 นําเกณฑการตรวจใหคะแนนไปตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงใชผูตรวจ 3 ทาน ไดแก ผูวิจัย และครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา
ไทยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ผูสอนวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย อีก 2 ทาน

วิธีดําเนินการทดลอง
1.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ไปยังโรงเรียนสตรี         

วัดระฆัง  กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย และกําหนดระยะเวลาในการทดลอง
2. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ดวยตนเอง

โดยใชเวลาสอนกลุมละ 8 คาบ คาบละ 60 นาที
3. เมื่อผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมครบตามจํานวนกลุมละ

8 คาบ แลวใหนักเรียนทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรู ในหนวยการเรียนรู ตะเลงพาย หลังจากทําการทดลอง

เสร็จสิ้นแลว (summative  evaluation) โดยประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ซ่ึงเปนคํา
ถามชนิดปลายเปด  ใหนักเรียนเขียนตอบ จํานวน 5 ขอ    เพื่อนํามาใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

การวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณหาคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย (arithmetic  mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(standard deviation)
2 . เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง  ที่ใชกระบวนการจัด

การเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กับกลุมควบคุมที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ โดยใชการทดสอบคาทีแบบอิสระ  (t-test  independent  samples)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีเรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย  ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรู         
ดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีเรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย ที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูซ่ึงเปนคําถามชนิด
ปลายเปดใหนักเรียนเขียนตอบ จํานวน 5 ขอ และเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์  ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 92 คน แบงเปนกลุมทดลองทีส่อนดวย
กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จํานวน 46 คน  และกลุมควบคุมที่
สอนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  จํานวน 46 คน   

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย     
ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กับกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบปกติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ตารางที่   2    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย หลังเรียน (posttest) 
ระหวางนักเรียนกลุมทดลองที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิด         
แบบหมวกหกใบ  กับนักเรียนกลุมควบคุมที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

วิธีสอน N คะแนน
เต็ม 

X S.D. T-test 

จัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิด 
แบบหมวกหกใบ 46 78.22 7.77 

จัดการเรียนรูแบบปกต ิ
 46 

100 
59.1 11.6 

9.31 ** 

t  .01,  df    =  78 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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จากตารางที่ 4 พบวา  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย  หลังเรียน 
(posttest)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ  มีคาเฉลี่ย (X)  78.22  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  7.77  สวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  หลังเรียน (posttest)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  มีคาเฉลี่ย (X)  59.1  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 11.6          
เมื่อตรวจสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยดวย  t-test แบบกลุมตัวอยาง 2 กลุม อิสระตอกัน พบวา
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีของนักเรียนที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  และกระบวนการจัดการเรียนรู    
แบบปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนกลุมที่ใชกระบวนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย       
สูงกวานักเรียนกลุมที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  กับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”  เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi  experimental  research)  
แบบกลุมควบคุมมีการทดสอบภายหลังการทดลอง (non equivalent control group posttest – only  
design) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเรื่อง ลิลิต    
ตะเลงพาย  ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   กับกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2547  จํานวน 2 หองเรียน  รวมทั้งส้ิน 92 คน  จัดเปนกลุมทดลอง  1   หองเรียน  จํานวน 46 คน  
และกลุมควบคุม  1  หองเรียน  จํานวน 46 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   ไดแก    

 1. แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีเรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย   สําหรับนักเรียนกลุมที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ           

 2. แผนการจัดการเรียนรูวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียนกลุมที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ    

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงเปนคําถามชนิดปลายเปดใหนักเรียนเขียนตอบ  
จํานวน   5  ขอ     

 4. เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
สถิติที่ใชในการวิจัย  ใชคาเฉลี่ย (X)   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และคาทแีบบ

อิสระ  (t-test  independent  samples) 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้   คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดี  เรื่อง   
ลิลิตตะเลงพาย  ของนักเรียนกลุมใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
แตกตางกับคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดี  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ของนักเรียนกลุม
ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานของการวิจัยที่ไดกําหนดไว 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดี  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ที่ใช
กระบวนการจดัการเรียนรูดวยเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ กับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ที่ใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   กับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค    
การคิดแบบหมวกหกใบ  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย สูงกวา
นักเรียนที่ เรียนดวยวิ ธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01               
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนรูวรรณคดีดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  เปนวิธีการพัฒนา
ความคิดที่เนนใหนักเรียนแตละคนคิดไปในทิศทางเดียวกัน  เปนการคิดทีละดาน คิดทีละประเด็น  
ตามความหมายของหมวกแตละสีที่แทนความคิดที่แตกตางกัน  ทําใหนักเรียนสามารถคิดและ
พิจารณาวรรณคดีไดอยางรอบดาน ไมปดกั้นความคิดของตนดวยกรอบความคิดหรือมุมมองเกาๆ  
ที่ครู  เอกสาร หรือตําราเคยวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาไวแตเดิม  ซ่ึงสอดคลองกับเอ็ดเวิรด  
เดอ  โบโน (2536 : 7) ที่กลาววา การคิดแบบหมวกหกใบ เปนวิธีการหนึ่งที่เปดมิติแหงการคิด       
ใหกวางขวางและหลากหลาย  และทิศนา  แขมมณี และคณะ  (2544 : 69)  ที่กลาววา  การคิดแบบ
หมวกหกใบ จะชวยใหนักเรียนไดพยายามคิดใหรอบคอบ  โดยคิดทั้งจุดดี  จุดดอย  จุดที่นาสนใจ  
และความรูสึกที่มีตอส่ิงนั้นๆ แทนที่จะยึดติดกับความคิดเพียงดานเดียว 
 การใชส่ือคือหมวก 6 สี  6 ใบ ที่เปนรูปธรรม  คือ มีหมวกตามสีตางๆ ที่กําหนดใชเปน
กรอบความคิดในการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี ไดแก หมวกสีขาว เปนกรอบ
ความคิดในการวิเคราะหวรรณคดีตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ   หมวกสีเหลือง  และหมวกสีดํา          
เปนกรอบความคิดในการวิจารณวรรณคดี  หมวกสีฟา  เปนกรอบความคิดในการประมวลความคิด
เพื่อใหมองเห็นภาพรวมกอนตัดสินใจ  หมวกสีแดง  เปนกรอบความคิดในการประเมินคุณคา
วรรณคดี  และหมวกสีเขียว  เปนกรอบความคิดในการสรางสรรครูปแบบการนําเสนอผลงานให
ผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน  สามารถชวยกระตุนใหนักเรียนวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคา
วรรณคดีในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดตรงประเด็นคําถาม  ชัดเจน และมีมุมมองที่แปลกใหม
นาสนใจมากกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีการตามปกติ   ดังที่ สุจริต  เพียรชอบ   และสายใจ          
อินทรัมพรรย  (2538 : 235)  กลาววา การสอนวรรณคดีถาจะใหไดผลอยางแทจริงแลว  ครูควรใช
ส่ือการสอนประกอบการเรียนดวย  สอดคลองกับซีมัวร  เพเพิรท (Seymour  Papert, อางถึงใน     
ทิศนา  แขมมณี และคณะ 2544 : 34) ที่กลาววา หากนักเรียนมีโอกาสไดสรางความคิดและนํา
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ความคิดของตนเองไปสรางสรรคช้ินงานโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทําใหเห็น
ความคิดนั้นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  และจากการสังเกต  ยังพบวาการใชหมวกเปนสื่อแทนการคิด
แบบตางๆ  สามารถชวยกระตุนใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามกรอบแนวคิด
ของหมวกที่สวมอยู  มีความสนใจ และใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นวรรณคดีได    
อยางดียิ่ง  รวมทั้งชวยกระตุนใหนักเรียนกลาคิด  กลาแสดงออก  และนําเสนอความคิดในมุมมอง   
ที่แปลกใหมมากยิ่งขึ้น  สอดคลองกับเอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน  (2535 : 11)  ที่กลาววา การคิดแบบ
หมวกหกใบ  เปนวิธีที่งายตอการเรียนรู  การใช  และกระตุนความสนใจไดดี  ชวยปองกันไมใหเกิด
การโตเถียงกันไปมาในที่ประชุม  และสามารถรวมกันคิดไดอยางสรางสรรค  และทอแรนซ 
(Torrance 1962, อางถึงใน  ทิศนา  แขมมณี  และคณะ 2544 : 62)  ที่กลาววา  การศึกษาที่มุงให
นักเรียนรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  กลาคิด  กลาแสดงออก  จะชวยใหนักเรียนแตละ
คนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคของตนเองอยางเต็มที่  สอดคลองกับผลการวิจัยของประยุทธ     
ไทยธานี (2541 : 42) ที่ไดศึกษาผลของการฝกการคิดแบบหมวกหกใบที่มีตอความคิดสรางสรรคใน
การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
ผลการวิจัยพบวานักวิชาการศึกษามีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานมากขึ้น  หลังจากไดรับ
การฝกการคิดแบบหมวกหกใบ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และผลการวิจัยของปยะนุช  
ยุตยาจาร (2544 : 53) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกคิดแบบหมวกหกใบกับกิจกรรมกลุมที่มี
ตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตเพิ่มขึ้น  หลังจากไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ สามารถพัฒนาศักยภาพทางความคิดของนักเรียนในการวิเคราะห  วิจารณ  และ
ประเมินคุณคาวรรณคดีไดดีกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ   

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 
 จากผลการวิจัยที่พบวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถในการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดีเรื่อง ลิลิต
ตะเลงพาย  สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ  ครูจึงควรนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ          
ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูวรรณคดี โดยจัดทําสื่อคือหมวกสีตางๆ ทั้ง 6 ใบ ไปใช
ประกอบการจดักิจกรรม การเรียนรู  เพื่อชวยเปนกรอบกําหนดทิศทางการคิดใหแกนักเรียน     
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 เนื่องจากการนําสื่อคือหมวก 6 ใบ ไปประยุกตใชกับการเรียนรูวรรณคดี เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่แปลกใหม  นักเรียนยังไมคุนเคยกับการใชหมวกคิดสีตางๆ   การจัดกิจกรรม          
ในระยะแรกนักเรียนอาจสับสนกับการใชหมวกจนทําใหไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือแสดง  
ความคิดเห็นไมสอดคลองกับสีของหมวก  เชน เมื่อนักเรียนสวมหมวกสีแดง  แสดงความคิดเห็น        
ของตนเอง  ก็มักจะสับสันหรือระแวงวาจะไปตรงกับแนวคิดของหมวกสีเหลือง และหมวกสีดํา    
แตเมื่อดําเนินการสอนไปได 2-3 แผน นักเรียนเริ่มคุนเคยกับหมวกคิดสีตางๆ   นักเรียนจะกลาแสดง
ความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นไดสอดคลองกับสีของหมวกใบนั้นๆ  ดังนั้น  การนําเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนรูวรรณคดี  ควรเริ่มตนดวยการเตรียม
ความพรอมใหแกนักเรียนดวยการฝกใหใชส่ือคือหมวกทั้ง 6 สี 6 ใบ  จนเกิดความชํานาญ โดยครู
คอยอธิบายความหมายและกรอบแนวคิดของหมวกคิดแตละสีใหชัดเจน ที่สําคัญครูควรเสริมสราง
ความสนิทสนมเปนกันเองกับนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  
กระตุนใหกลาคิด  กลาแสดงออก  โดยไมปดกั้นดวยกรอบความคิดของครู เอกสาร และตําราเรียน 
รวมทั้งกระตุนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมอยางทั่วถึง และมีความเชื่อมั่นในการแสดง
ความคิดเห็นดวยตนเอง  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรศึกษาวจิัยเพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวรรณคดี โดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบอื่นๆ 
 2. ควรศึกษาวจิัยเกีย่วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวรรณคดีดวยเทคนิคการคิดแบบ 

หมวกหกใบในชวงชั้นอืน่ๆ 
 3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูการอาน  การเขียน  การฟง การดู 

หรือการพูด ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กับการจัดการเรียนรู
แบบอื่นๆ 

 4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ    
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษา
และพลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หรือภาษาตางประเทศ   
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เพ็ญศิริ  เจริญพจน.  AF  441  วรรณคดีวิจารณ 1.  นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526. 
ฟลีต,  เยเรเมียส  ฟาน.  พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับวัน  วลิต  พ.ศ.2182.  แปลโดย  วนาศรี         

สามนเสน.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร, 2523. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.  คณะอักษรศาสตร.  แนะแนวทางเรียนวรรณคดีวิจักษ และวรรณคดีวิจารณ.  
พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2511. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร.  เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 7 
(วรรณคดีสําหรับครู).  พิมพคร้ังที่ 3.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. 

ร่ืนฤทัย  สัจจพันธ.   ความรูท่ัวไปทางภาษาไทย (ภาควรรณคดีไทย). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2526. 

                  .   สีสรรพวรรณศิลป.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทตนออ แกรมมี่ จํากัด, 2540. 
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โรงเรียนสตรีวัดระฆัง. “การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 สาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่  4 
(มัธยมศึกษาปที่ 4-6).”  2545. (อัดสําเนา) 

ลิลิตยวนพาย.   กรุงเทพมหานคร  :  กรมศิลปากร,   2514. 
วิทย  ศิวะศริยานนท.  วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ.  พมิพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, 

2518. 
วิภา  กงกะนันทน.   วรรณคดีศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ                    

ไทยวัฒนาพานิช จํากัด,  2533. 
สมศักดิ์  ภูวภิาดาวรรธน. ก  การยดึผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง.  พมิพ  

คร้ังที่ 4.  เชียงใหม : สํานักพมิพ The Knowledge  Center, 2544. 
                  . ข เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค.  พิมพคร้ังที่ 7. กรุงเทพมหานคร :           

ไทยวัฒนาพานิช, 2544. 
สมศักดิ์  สินธุระเวชญ. มุงสูคุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2542. 
สมันตา วีรกุล. “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณ          

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบ
ปกติ .”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาไทย        
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2547. 

สายทิพย  นกุลูกิจ.  วรรณคดีวิจารณ.  กรุงเทพมหานคร :  องคการคาของคุรุสภา, 2525. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  200 ป สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติ

ชิโนรส. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งกรุพ จํากัด, 2533. 
                  .  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน),  2544. 

                  .  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542.  พิมพคร้ังที่ 4  กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทสกายบกุส จํากัด, 2546. 

สุจริต  เพยีรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย.  วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 3.  
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  2538. 
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สุนันทา  สายวงศ.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบ และการสอนแบบซินดิเคท.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก       
การมัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 

สุพักตร  พิบูลย.  การประเมินตามสภาพจริง.  นนทบุรี : จตุพร  ดีไซน, 2544. 
สุรินทร นิยมางกูร. เทคนิคการสุมตัวอยาง. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร, 2541. 
สุวิมล  ติรกานันท.  ระเบียบการวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 

คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542. 
เสาวณิต  วิงวอน.  วิเคราะหพระนิพนธ  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติชิโนรส. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สหธรรมิก จํากัด, 2541. 
เสาวลักษณ  อนันตศานต.  เลาเรื่องวรรณคดีไทย  ลิลิตตะเลงพาย.  กรุงเทพมหานคร :  แม็ค, 2547. 
อนุมานราชธน, พระยา.  การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป.  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2533. 
อารี  พันธมณี.  การพฒันาความคดิสรางสรรคสูความเปนเลิศ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

พัฒนาศึกษา, 2544. 
เ อ็ดเวิรด  เดอ  โบโน .  รองเทา  6  ปฏิบัติการ  6  แบบ .  แปลโดย   สุรชัย    รัตนกิจตระกูล .                 

กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535. 
                 .  หมวก 6 ใบ คดิ 6 แบบ : มองปญหา   มองชีวติ ดวยวธีิคิดแบบใหม. แปลโดย นุชรีย  

ชลคุป. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536. 
                 .  SIX  THINKING  HATS  หมวก 6 ใบ คดิ 6 แบบ. แปลโดย สุดตระการ  ธนโกเศศ   

และคนอื่นๆ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพชานชาลา, 2545. 
เอมอร  ชิตตะโสภณ.  วรรณคดีวิจารณสองเชิง.  กรุงเทพมหานคร : สุกัญญา,  2529. 
                  .  จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร : ตนออ แกรมมี่ จํากัด, 2539. 
De  Bono, Edward.  Six  thinking  hats  for  schools.  London : Haeler  Brownlow  Education, 

1992. 
                  .  Six  thinking  hats.  Harmondsworth, Middlesex : Penguin  Books,  2000.  
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ภาคผนวก  ก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู   
วรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  (หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย) 

ท่ีใชกระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การปฐมนิเทศ                                          เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 ( ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร    
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด       
เพื่อประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคม และการนําไปใชในชีวิตจริง 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เขาใจวิธีการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชในการวิเคราะห  วิจารณ  
และประเมินคุณคาวรรณคดี 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว   
หมวกสีแดง หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟาได 
 3.2 นักเรียนสามารถนําหลักการและแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวก      
สีแดง  หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟาไปประยุกตใชในการวิเคราะห 
วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดีได 

4. เนื้อหาสาระ  
 4.1 เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (six  thinking  hats) ของเอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน  
(Edward  de  Bono) เปนเทคนิคการคิดที่ชวยกระตุนใหนักเรียนคิดไดหลายแงมุม ไมยึดติดอยูกับ
ความคิดใดความคิดหนึ่งอยางถาวร  ทําใหสามารถพิจารณาเหตุการณ หรือเร่ืองราวตางๆ ไดอยาง
รอบดาน โดยใชสีของหมวกทั้งหกใบเปนสัญลักษณแทนการคิดแบบตางๆ ไดแก 
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    หมวกสีขาว  แสดงถึงความบริสุทธิ์ หมายถึง การคิดที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง      
ที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีขอโตแยง 
    หมวกสีแดง แสดงถึงความโกรธ  ความเดือดดาล หมายถึง การคิดที่แสดง
อารมณความรูสึกของตนที่มีตอส่ิงตางๆ และเรื่องราวตางๆ  
    หมวกสีดํา แสดงถึงความมืดมน  หมายถึง การคิดในทางลบ ซ่ึงแสดงใหเห็น
จุดออนของสิ่งตางๆ และเรื่องราวตางๆ 
    หมวกสีเหลือง แสดงถึงดวงอาทิตยที่สองสวาง หมายถึง การคิดในทางบวก      
ซ่ึงแสดงใหเห็นจุดเดน หรือประโยชนของสิ่งตางๆ และเรื่องราวตางๆ 
    หมวกสีเขียว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ หมายถึง การคิดริเร่ิม และแปลกใหม 
   หมวกสีฟา แสดงถึงทองฟาที่อยูเบื้องบนเหนือทุกสิ่งทุกอยาง หมายถึง การคิดที่
ควบคุม และจัดระบบการคิดของหมวกสีตางๆ 
 4.2  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี   
   การวิเคราะหวรรณคดี หมายถึง การจําแนกแจกแจงสวนประกอบที่สําคัญของ
วรรณคดีอยางละเอียดถ่ีถวน 
   การวิจารณวรรณคดี  หมายถึง  การแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ แสดงให
เห็นจุดเดน จุดดอยของวรรณคดีทุกแงมุม โดยหาเหตุผลมาประกอบใหนาเชื่อถือ 
    การประเมินคุณคาวรรณคดี  หมายถึง การพิจารณาวรรณคดีเร่ืองที่อานวาให
คุณคาหรือคุณประโยชนดานใดแกผูอาน 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  นักเรียนดูขาวเดนพาดหัวหนังสือพิมพที่ครูเตรียมมา  และรวมกันแสดงความคิดเห็น
ตอขาวนั้น  จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสรุปวาความคิดที่นําเสนอนั้นเปนไปในทางใดบาง   เชน    
แสดงความคิดในทางบวก ทางลบ หรือริเร่ิมสรางสรรค  
       5.2  ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  ครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงใหนักเรียนเห็นความสัมพันธของ
ความคิดกับหมวกสีตางๆ  จากนั้นแจกเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง เทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ   การวิ เคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดี  และเกณฑ                
การประเมินผลการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชในการวิเคราะห วิจารณ และ
ประเมินคุณคาวรรณคดีใหแกนักเรียน 
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        5.3  ขั้นฝกปฏิบัติ 
  1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
  2) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาหลักการหรือแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีขาว  และการวิเคราะหวรรณคดีจากเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  โดยครู
คอยเปนที่ปรึกษาและแนะนําขอสงสัยของนักเรียนเพิ่มเติม  จากนั้นครูกําหนดใหนักเรียนรวมกัน
จําแนกแจกแจงบทประพันธที่ครูเตรียมมาวากวีกลาวถึงเรื่องใดบาง เพื่อฝกใหนักเรียนวิเคราะห
ขอมูลตามขอเท็จจริง 
        สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง  ยามสาย 
   สายบหยุดเสนหหาย  หางเศรา 
   กี่คืนกี่วันวาย   วางเทวษ  ราแม 
   ถวิลทุกขวบค่ําเชา  หยุดไดฉันใด 
  3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาหลักการหรือแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเหลือง และการวิจารณวรรณคดีจากเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  โดยครู
คอยเปนที่ปรึกษาและแนะนําขอสงสัยของนักเรียนเพิ่มเติม จากนั้นครูกําหนดใหนักเรียนรวมกัน
แสดงขอดีของความรักจากคําประพันธขางตนเพื่อฝกใหนักเรียนวิจารณในทางบวก 
  4) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาหลักการหรือแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีดํา และการวิจารณวรรณคดีจากเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู โดยครูคอย
เปนที่ปรึกษาและแนะนําขอสงสัยของนักเรียนเพิ่มเติม จากนั้นครูกําหนดใหนักเรียนรวมกันแสดง
ขอเสียของความรักจากคําประพันธขางตนเพื่อฝกใหนักเรียนวิจารณในทางลบ 
  5) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาหลักการหรือแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีฟา  โดยครูคอยเปนที่ปรึกษาและแนะนําขอสงสัยของนักเรียนเพิ่มเติม จากนั้นครูกําหนดให
นักเรียนรวมกันสรุปความคิดที่ไดจากการวิจารณทั้งดานบวกและดานลบอยางเปนระบบเพื่อฝกให
นักเรียนมองภาพรวมกอนตัดสินใจ 
  6) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาหลักการหรือแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีแดง และการประเมินคุณคาวรรณคดีจากเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
โดยครูคอยเปนที่ปรึกษาและแนะนําขอสงสัยของนักเรียนเพิ่มเติม จากนั้นกําหนดใหนักเรียน
รวมกันประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากบทประพันธขางตน เพื่อฝกใหนักเรียนแสดง
ความคิดของตนในการตัดสินใจเลือก 
  7) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาหลักการหรือแนวคิดของเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเขียว  โดยครูคอยเปนที่ปรึกษาและแนะนําขอสงสัยของนักเรียนเพิ่มเติม  จากนั้นครู
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กําหนดใหนักเรียนแตละกลุมเขียนแผนภาพความคิดเชื่อมโยงขอมูลที่ไดจากการคิดแบบหมวกสี
ตางๆ  ใหสวยงาม  ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน เพื่อฝกใหนักเรียนคิดอยางสรางสรรค 
       5.4  ขั้นสรุปบทเรียน 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชใน
การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดีไทย จากนั้นครูผูสอนนัดหมายการเรียนรูวรรณคด ี
เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยแนะแนวการอานเพื่อทําความเขาใจเนื้อเรื่อง และใหนักเรียนจัดทําหมวก  
สีขาว หมวกสีแดง หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟาเพื่อนําไปใชประกอบ 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงตอไป 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู  
 6.1 เอกสาร ประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

 6.2 เอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง การวิเคราะห วิจารณ และ
ประเมินคุณคาวรรณคดี 

 6.3 ขาวพาดหัวหนังสือพิมพ 
 6.4 บทประพันธ เร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  ความเขาใจในการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชในการวิเคราะห 
วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี 
      7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจผลงานการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชในการวิเคราะห 
วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี  จากแผนภาพความคิดของนักเรียน 
        7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1)   เกณฑการประเมินผลการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใช       
ในการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี  
  2)  แบบประเมินผลความเขาใจในการนํา เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ                 
ไปประยุกตใชในการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดี  
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เอกสารประกอบการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู 
เร่ือง  เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง การปฐมนิเทศ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
สาระสําคัญ 
 ทักษะการคิด  เปนพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิต  เนื่องจากความเจริญกาวหนา และการ
เปลี่ยนแปลงในยุคขอมูลขาวสาร ลวนเปนผลมาจากความคิดทั้งสิ้น 
เนื้อหาสาระ 
 เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (six  thinking  hats) ของเอ็ดเวิรด  เดอ  โบโน (Edward  
de  Bono) เปนเทคนิคการคิดที่ชวยกระตุนใหคิดไดหลากหลายแงมุม ไมยึดติดอยูกับความคิดใด
ความคิดหนึ่งอยางถาวร ทําใหพิจารณาเหตุการณหรือเร่ืองราวตางๆ ไดอยางรอบดาน ซ่ึงเปนการฝก
คิดอยางเปนระบบ และฝกการยอมรับปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการ
ไดเปนอยางดี  โดยใชสีของหมวกทั้งหกใบเปนสัญลักษณแทนการคิดแบบตางๆ ไดแก 
  หมวกสีขาว  แสดงถึงความบริสุทธิ์ หมายถึง วิธีการคิดที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่ทุกคน
ยอมรับโดยไมมีขอโตแยง 
 หมวกสีแดง แสดงถึงความโกรธ  ความเดือดดาล หมายถึง วิธีการคิดที่แสดงอารมณ
ความรูสึกของตนที่มีตอส่ิงตางๆ และเรื่องราวตางๆ  
 หมวกสีดํา แสดงถึงความมืดมน  หมายถึง วิธีการคิดในทางลบ ซ่ึงชี้ใหเห็นจุดออนของ
ส่ิงตางๆ และเรื่องราวตางๆ 
 หมวกสีเหลือง  แสดงถึงดวงอาทิตยที่สองสวาง  หมายถึง  วิธีการคิดในทางบวก              
ซ่ึงแสดงใหเห็นจุดเดน หรือประโยชนของสิ่งตางๆ และเรื่องราวตางๆ 
 หมวกสีเขียว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ หมายถึง วิธีการคิดที่ริเร่ิมและแปลกใหม 
 หมวกสีฟา แสดงถึงทองฟาที่อยูเบื้องบนเหนือทุกสิ่งทุกอยาง หมายถึง วิธีการคิดที่
ควบคุม และจัดระบบการคิดของหมวกสีตางๆ 
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เอกสารประกอบการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู 
เร่ือง  หลักการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี                                                       
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง การปฐมนิเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

สาระสําคัญ 
 วรรณคดี เปนศิลปะประเภทหนึ่งซ่ึงเปนงานสรางสรรคที่ใชภาษาเปนสื่อแสดง
จินตนาการ อารมณ และความคิดของมนุษย สะทอนใหเห็นวิวัฒนาการในดานสภาพสังคม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความคิดของคนในแตละยุคสมัย  การเรียนรูวรรณคดีดวยการ
วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาจะทําใหมีความเขาใจโลกทัศน และวิถีชีวิตของคนไทยที่
สอดแทรกอยูในวรรณคดีไดดียิ่งขึ้น 

เนื้อหาสาระ 
 การวิเคราะห  หมายถึง การจําแนกแจกแจงสวนประกอบที่สําคัญ  อยางละเอียดถ่ีถวน
ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ  โดยไมจําแนกแจกแจงใหเกินเลยความเปนจริง  เชน   

ทุกวันนี้ท้ังกรอบความคิดและเนื้อหาความรูของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 ขอเท็จจริงที่ปรากฏมี  2  ประเด็นคือ  กรอบความคิดและเนื้อหาความรูของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  หากจําแนกแจกแจงวา  กรอบความคิดและเนื้อหาความรูของโลก
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนขอความที่เกิน
เลยไปจากขอเท็จจริง 
 การวิจารณ  หมายถึง  การแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณที่มีตอเร่ืองที่ตนอาน  ใหเห็น
จุดเดนจุดดอยทุกแงมุม  โดยหาเหตุผลมาประกอบใหนาเชื่อถือ เชน  

ทุกวันนี้ท้ังกรอบความคิดและเนื้อหาความรูของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 การวิจารณในทางบวก 
 กรอบความคิดและเนื้อหาความรูเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้น  มีประโยชนในการ
พัฒนาสังคมโลกใหเจริญกาวหนา 
 การวิจารณในทางลบ 
 กรอบความคิดและเนื้อหาความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้น  จะทําใหคนที่กาวไม
ทันหรือไมพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ถูกทอดทิ้งและพลาดโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต 
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 การประเมินคุณคา   หมายถึง  การพิจารณาคุณคาในเรื่องที่อานวาใหคุณคาหรือ
คุณประโยชนดานใดแกผูอานบาง 
 ทุกวันนี้ท้ังกรอบความคิด  และเนื้อหาความรูของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 ขอความดังกลาวมีคุณคาหรือคุณประโยชนแกผูอานในดานการเตือนสติใหปรับเปลี่ยน
กรอบความคิดและพัฒนาเนื้อหาความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ตารางที่ 3  เกณฑการประเมนิผลการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยกุตใชในการ
วิเคราะห วิจารณ    และประเมินคุณคาวรรณคด ี

ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 1  เรื่อง การปฐมนิเทศ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ

ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 
1. การจําแนก 
    แจกแจง 
    ขอมูล 
(หมวกสีขาว) 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีขาวจําแนก    
แจกแจงรายละเอียด   
บทประพันธถูกตองตาม
ขอเท็จจริงทุกประเด็น 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีขาวจําแนก
แจกแจงรายละเอียด
บทประพันธถูกตอง
ตามขอเท็จจรงิ       
เปนบางประเด็น 

ใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกสีขาว
จําแนกแจกแจง
รายละเอียด          
บทประพันธ         
ไมถูกตองตาม
ขอเท็จจริง 

2. การแสดง   
   ความคิด 
   ในทางบวก 
(หมวกสีเหลือง) 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเหลืองแสดงให
เห็นขอดหีรือจุดเดนได
หลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเหลืองแสดง
ใหเห็นขอดหีรือจุดเดน
ไดสมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

ใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกสีเหลือง
แสดงใหเห็นขอดี
หรือจุดเดน           
ไม สมเหตุสมผล  
กับขอเท็จจริง 

3. การแสดง 
    ความคิด 
    ในทางลบ 
(หมวกสีดํา) 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสดีําแสดงใหเห็น
ขอบกพรองหรือจุดดอย
ไดหลากหลายแงมุม
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสดีําแสดงให
เห็นขอบกพรองหรือ
จุดดอยได
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

ใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกสีดาํ
แสดงใหเห็น
ขอบกพรองหรือ   
จุดดอยไม
สมเหตุสมผล       
กับขอเท็จจริง 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ

ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 
4. การจัดระบบ 
   ขอมูล 
(หมวกสีฟา) 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีฟาจัดระบบ
ความคิดไมซํ้าซอนสับสน  
เปนไปตามลําดับ
ความสําคัญ  

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีฟาจัดระบบ
ความคิด ไมซํ้าซอน 
แตไมเปนไปตามลําดับ
ความสําคัญ  

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีฟาจัดระบบ
ความคิดซ้ําซอน
สับสนวกวน   

5. การแสดง 
  ความคิดเหน็ 
(หมวกสีแดง) 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสแีดงแสดงคุณคา
หรือคุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาคําประพันธได
อยางหลากหลายแงมุม  
สอดคลองกับขอเท็จจริง 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสแีดงแสดง
คุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาคําประพันธ
ไดสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสแีดงแสดง
คุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาคําประพันธ
ไมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

6. ความคิด  
   สรางสรรค 
(หมวกสีเขียว) 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเขยีวคิดรูปแบบ
ผลงานสวยงามสะดุดตา
นาสนใจ ส่ือสารใหผูอาน
เขาใจไดชัดเจน และแปลก 
ใหมแตกตางจากกลุมอ่ืน 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเขยีวคิด
รูปแบบผลงานสื่อสาร
ใหผูอ่ืนเขาใจไดชัดเจน 
  และแปลกใหม 
แตกตางจากกลุมอ่ืน 

ใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกสีเขยีวคิด
รูปแบบผลงานสื่อสาร
ใหผูอ่ืนเขาใจไดไม
ชัดเจน  
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ตารางที่ 4  แบบประเมินผลการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชในการวิเคราะห 
วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดีไทย 

ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 เรื่อง การปฐมนิเทศ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
คําชี้แจง 
 1. การประเมินผลเปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ  ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเดน็
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมินผล  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็น           
การประเมินใดตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผล ใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไป
ประยุกตใชในการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี  
 

ประเด็นการประเมินผล  
 

นักเรียน 
การจําแนก
แจกแจง
ขอมูล 
(หมวกสีขาว) 

การแสดง
ความคิด 
ในทางบวก 
(หมวกสีเหลือง) 

การแสดง
ความคิด 
ในทางลบ 
(หมวกสีดํา) 

การประมวล
ความคิด 
(หมวกสีฟา) 

การแสดง
ความคิดเห็น 
(หมวกสีแดง) 

ความคิด
สรางสรรค 
(หมวกสีเขียว) 

กลุมที่ 1       
กลุมที่ 2       
กลุมที่ 3       
กลุมที่ 4       
กลุมที่ 5       
กลุมที่ 6       
กลุมที่ 7       
กลุมที่ 8       
กลุมที่ 9       
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคด ี               เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร    
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด             
เพื่อประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พจิารณาเรื่องทีอ่าน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมนิคณุคาดานวรรณศิลป และคณุคาดานสังคม และการนําไปใชในชวีิตจรงิ 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ตามหลกัการวิเคราะหวรรณคดี
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวกสีฟา  และหมวกสีเขยีวกาํหนดทิศทางการคิด 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงรูปแบบการแตง การใชภาษา ตัวละคร ฉาก และ
แนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวเปนกรอบความคิด
ไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถจัดกลุมขอมูลท่ีจําแนกแจกแจง  โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก    
สีฟาเปนกรอบความคิดไดอยางเปนระบบ 
 3.3 นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดเชื่อมโยงองคประกอบของวรรณคดีเรื่อง          
ลิลิตตะเลงพาย  โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีเขียวเปนกรอบความคิดไดอยางสรางสรรค 
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4. เนื้อหาสาระ  
 4.1 การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี หมายถึง การจําแนกแจกแจงสวนประกอบ     
ที่สําคัญของวรรณคดีซ่ึงไดแก รูปแบบการแตง การใชภาษา  การสรางตัวละคร  ฉาก  และแนวคิด
อยางละเอียดถ่ีถวนเทาที่จะทําได 
 4.2  องคประกอบของวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  สรุปได ดังนี ้
   ตัวละครสําคัญ ประกอบดวย สมเด็จพระนเรศวร  สมเด็จพระเอกาทศรถ    
สมเด็จพระวันรัต  พระศรีไสยณรงค  พระราชฤทธานนท  พระเจากรงุหงสาวดี  พระมหาอุปราชา  
มางจาชโร  และพระยาจิดตอง 
   ฉาก  เชน ฉากพระมหาอุปราชาเสด็จไปสั่งลาพระสนมจนเวลารุงสวาง   
   แนวคิด  ประกอบดวย แนวคิดใหญ คือ การยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร    
ซ่ึงทําสงครามยุทธหัตถีชนะตอพระมหาอุปราชาแหงพมา  แนวคิดยอย มีแนวคิดเกี่ยวกับคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา  แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับความรัก         
และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง 
   รูปแบบ  ประกอบดวย  รูปแบบลักษณะคําประพันธ  แตงดวยคําประพันธ
ประเภทลิลิต คือรายสลับกับโคลง ซ่ึงเปนรายสุภาพ และโคลงสุภาพ รูปแบบการดําเนินเรื่อง ขึ้นตน
ดวยประณามพจนยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร   ดําเนินเรื่องเรียงลําดับเหตุการณตามพงศาวดาร 
และจบดวยการบอกเกี่ยวกับผูแตงและการขอพร 
  การใชภาษา ประกอบดวย การเลนสัมผัสอักษรในวรรคเดียวกัน การเลนสัมผัส
อักษรระหวางวรรค การเลนสัมผัสสระในวรรคเดียวกัน  การเลนสัมผัสสระหวางวรรค การเลนเสยีง
วรรณยุกต  การเพิ่มเสียง ร ในคํา การใชคําอัพภาส  การเลนคําซํ้า และการใชโวหารเปรียบเทียบ   

 4.3  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู     
สวมหมวก ใหวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีตามขอเท็จจริงที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีขอโตแยง 
 4.4  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีฟา เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู       
สวมหมวก ใหสรุปและจัดระบบขอมูลที่จําแนกแจกแจงไวใหเปนหมวดหมู 
 4.5  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเขียว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู    
สวมหมวก  ใหคิดรูปแบบแผนภาพความคิดอยางริเร่ิมสรางสรรค 
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5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   นักเรียนชวยกันตอรูปภาพที่ตัดเปนชิ้นๆ  ที่ครูเตรียมมาใหเปนรูปภาพที่สมบูรณ  
โดยครูคอยกระตุนความคิดดวยคําถามไปเรื่อยๆ วานาจะเปนรูปภาพอะไร  
       5.2  ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู 
   ครูเชื่อมโยงการนําชิ้นสวนตางๆ   มาตอกันเปนรูปภาพเหมือนกับการที่กวี                      
นําองคประกอบตางๆ ของวรรณคดีมาประกอบเขากันเปนวรรณคดีเร่ืองหนึ่งๆ ดังนั้น  หากตองการ
เขาใจวรรณคดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งใหชัดเจน  ผูอานจะตองจําแนกแจกแจงสวนประกอบออกดู      
อยางละเอียดถ่ีถวน จากนั้นแจกเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การวิเคราะห
องคประกอบของวรรณคดี และเกณฑการประเมินผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง 
ลิลิตตะเลงพาย  และเอกสารประกอบความรูเร่ือง ประวัติผูแตงวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย   
ใหแกนักเรียน 
       5.3  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
  1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  
  2) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษารูปแบบการแตง การใชภาษา  การสรางตัวละคร  
ฉาก  และแนวคิดในวรรณคดีจากเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อเปนการ
ทบทวนความรูเดิมที่นักเรียนเคยเรียนมาแลวในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยครูคอยกระตุนความคิด
ดวยคําถาม เชน  “ถาจะศึกษาวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเขาใจอยางลึกซึ้ง นักเรียนจะตองรู
สวนประกอบอะไรในวรรณคดีเร่ืองนั้นบาง”  
  3) ครูจัดฐานกิจกรรม 5 ฐาน  เพื่อใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหองคประกอบ          
ของวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  ซ่ึงมีหัวขอดังตอไปนี้ 
     รูปแบบคําประพันธในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
     การใชภาษาในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
     ตัวละครในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
     ฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
     แนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  4) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนไปศึกษายังฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน 
  5) นักเรียนแตละฐานกิจกรรมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีขาวเพื่อรวมกันระดม
ความคิดจําแนกแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ตาม
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ขอเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 เสร็จแลวกลับมา
ยังกลุมเดิมของตน  รายงานผลการวิเคราะหใหสมาชิกกลุมรับทราบ 
  6) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีฟา รวมกันนําขอมูลจากสมาชิก
กลุมที่ไปรวมศึกษายังฐานกิจกรรมตางๆ  มาจัดกลุมขอมูลใหเปนระบบ 
  7) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีเขียวเพื่อรวมกันคิดรูปแบบ
แผนภาพความคิดเขียนเชื่อมโยงองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ใหเขาใจงายและ
สวยงามสะดุดตาผูอาน 
      5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย จากนั้น
นักเรียนรวมกันศึกษาประวัติผูแตงจากเอกสารประกอบความรู เพื่อเปนพื้นฐานในการวิจารณ
วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ในแผนการเรียนรูตอไป โดยมีครูคอยใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู  
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 6.2 เอกสารประกอบการปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของ
วรรณคด ี

 6.3 เอกสารประกอบความรู เร่ือง ประวัติผูแตงวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
 6.4 หมวกสีขาว  หมวกสีฟา  และหมวกสีเขียว 
 6.5 รูปภาพที่ตดัเปนชิ้นๆ 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ตามหลักการวิเคราะห
วรรณคดี  โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวกสีฟา และหมวกสีเขียว 
       7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
   ตรวจผลงานการวิ เคราะหองคประกอบของวรรณคดี เรื่อง   ลิลิตตะเลงพาย            
จากแผนภาพความคิดของนักเรียน 
        7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
   1) เกณฑการประเมินผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
   2) แบบประเมนิผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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เอกสารประกอบการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู 
เร่ือง  การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคด ี

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคด ี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
สาระสําคัญ 
 การพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางละเอียดถ่ีถวนทุกแงมุมจะทําใหเขาใจสิ่งนั้นไดดียิ่งขึ้น 
และยิ่งพิจารณารายละเอียดในแงมุมตางๆ ไดมาก  ก็จะยิ่งทําใหเฉลียวฉลาดมากขึ้น 

เนื้อหาสาระ 
 การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี  หมายถึง การจําแนกแจกแจงองคประกอบของ
วรรณคดีออกดูใหละเอียดถ่ีถวนทุกแงมุม โดยใชเกณฑการจําแนก ดังนี้ 

 1. รูปแบบ (form) ไดแก กลวิธีหรือแบบฟอรมที่กวีเลือกใชในการแตงคําประพันธ         
ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
  1.1 ลักษณะคําประพันธ  หมายถึง การเลือกใชชนิดของคําประพันธในการแตงให
สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง 
  1.2 ลักษณะการดําเนินเรื่อง หมายถึง วิธีการขึ้นตน  การดําเนินเรื่อง  และการจบเรื่อง
ของวรรณคดีแตละเรื่อง 
 2. ตัวละคร (character) หมายถึง บุคคลหรือส่ิงอื่นๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตที่มีบทบาท
ในเรื่อง ซ่ึงอาจเปนคนจริงๆ เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย หรือบุคคล
สมมุติ เชน แมพลอย ในเรื่องส่ีแผนดิน  เปนสัตวจริงๆ เชน กระตาย ในเรื่อง กระตายกับเตา หรือ
เปนสัตวสมมุติ เชน มานิลมังกร ในเรื่อง พระอภัยมณี การศึกษาลักษณะนิสัยของตัวละคร ผูอาน
ตองพิจารณาจากการแสดงออกดวยคําพูดที่เรียกวา บทสนทนา หรือการกระทําที่เรียกวา บทบาท 
 3. ฉาก (setting) หมายถึง บรรยากาศ สถานที่ ยุคสมัย และสิ่งแวดลอมทางสังคม อาจจะ
เปนฉากจริงๆ เชน ฉากกรุงเทพมหานคร ฉากริมฝงแมน้ําเจาพระยา หรือฉากที่เกิดจากจินตนาการ
ของกวี เชน ฉากปาหิมพานต ฉากวิมานฉิมพลี ซ่ึงมีความสําคัญในการชวยใหเขาใจอารมณ
ความรูสึกของตัวละคร และใหเห็นความจริงเกี่ยวกับรสนิยม คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม 
สภาพแวดลอมในยุคสมัยที่แตง ฉากจึงทําหนาที่เสมือนคุณศัพทขยายคํานามใหแจมแจงยิ่งขึ้น 
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 4. แนวคิด (theme) หมายถึง ขอคิดหรือคติการดําเนินชีวิตซึ่งแฝงอยูในเนื้อหาของ
วรรณคดีมีทั้งแนวคิดของกวี แนวคิดของตัวละคร  และแนวคิดของสังคม ซ่ึงแบงออกเปน       
แนวคิดใหญ คือ  ทั้งเรื่องมุงเสนอขอคิดหรือคติการดําเนินชีวิตอะไรแกผูอาน ดังเชน นิทานอีสป
บางเรื่องจะบอกแนวคิดใหญไวตอนทายวา  “นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา” และแนวคิดยอย คือ เนื้อหา
ในตอนนั้นๆ หรือบทประพันธนั้นๆ มุงเสนอขอคิดหรือคติการดําเนินชีวิตอะไรแกผูอาน 

 5. ภาษา (language) หมายถึง ศิลปะการเรียงรอยถอยคําเพื่อใหเกิดความไพเราะงดงาม
ทางดานเสียงหรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมาย และเพื่อพรรณนาเรื่องราวใหมีชีวิตชีวา
ใหเห็นภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ  แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของตัวละคร ของกวี และ
ผูอานไปพรอมๆ กัน 
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เอกสารประกอบความรู 
เร่ือง  ประวัตผิูแตงวรรณคดี  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

 
           กรมหมื่นนุชิต เชื้อ  กววีร 
   ชิโนรส  มิ่งมหิศร  เสกให 
   ศรีสุคต พจนสุนทร  เถลิงลักษณ  นีน้า 
   ขัตติยวงศ ผจงโอษฐไว  สืบหลาอยาศูนย 
           ไพบูลยโดยบทเบื้อง  โบราณ  รีตฤา 
   รังสฤษฏพระหลานต ู  ตอบาง 
   กปษฐาขัตตยิกุมาร  สมมติ  นามนา 
   หนอบพิตรเจาชาง  เผือกผูสามทรง 
    ในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพาย ไดระบุไววา สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ทรงเปนผูนิพนธ  และพระองคเจากปตถา เปนผูชวยในการนพินธ 

พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชติชิโนรส 
 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  มีพระนามเดิมวาพระองคเจาวาสุกรี 
เปนพระราชโอรสพระองคที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต
เจาจอมมารดาจุย  ประสูติเมื่อวันเสาร ขึ้น 5 ค่ํา เดือนอาย  ปจอ จ.ศ. 1152 ตรงกับวันที่ 11  ธันวาคม 
พ.ศ. 2333    
 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงผนวชเปนสามเณรในรัชกาลที่ 1 
เมื่อวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 8 ปจอ พ.ศ. 2345 พระชนมายุ 12 พรรษา พรอมกับพระองคเจาฉัตร                 
(กรมหมื่นสุรินทรรักษ) เมื่อคราวเจาฟากรมพระอนุรักษเทเวศรทรงผนวชเปนพระภิกษุ โดยมี
สมเด็จพระสังฆราช (สุก) เปนพระอุปชฌาย ขณะทรงเปนสามเณรประทับ ณ วัดพระเชตุพน และ
ทรงศึกษาในสํานักสมเด็จพระพนรัตน   ทรงผนวชเปนสามเณรตลอดมาจนถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทรงผนวชเปนพระภิกษุเมื่อปมะแม พ.ศ.2354 มี      
พระสมณฉายาวา “สุวัณณรังษี”  สมเด็จพระพนรัตนพระอาจารยของพระองคเปนพระอุปชฌาย 
 พ.ศ. 2357  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เปนอธิบดีสงฆครอง       
วัดพระเชตุพน  และใน พ.ศ. 2359 ไดทรงกรมครั้งแรกเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ 
ขณะดํารงพระยศเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสนั้นทรงเปนพระอาจารยของเจานายหลายพระองค เชน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว สมเด็จเจาฟากรมพระ
ยาบําราบปรปกษ  กรมหลวงวงศาธิราชสนิท กรมหมื่นไกรสรวิชิต  กรมหมื่นภูบาลบริรักษเปนตน  
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 หลังการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน (พ.ศ.2378) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
ตั้งสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเปนเจาคณะกลางเสมอพระราชาคณะ                   
ทรงปกครองวัดในเขตกรุงเทพฯ และธนบุรี 61 วัด ในการนี้โปรดเกลาฯ ใหสรางดวงตราประทีปอยู
ในบุษบกถวายเปนตราประจําพระองค ในฐานะที่ทรงดํารงตําแหนงเจาคณะกลาง 
 ในรัชกาลพระบาทมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเปนกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสมณศักดิ์เปนมหาสังฆปริณายก เล่ือนพระเกียรติยศขึ้นทั้งในราช
ตระกูลวงศ และในสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระสังฆราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรด
เกลาฯ ใหจัดพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกที่วัดพระเชตุพน มีทั้งพิธีสงฆและพิธีพราหมณคลายกับ
พระราชพิธีบวรราชาภิเษก และมีพระบรมราชโองการประกาศเลื่อนกรม เมื่อวันศุกร ขึ้น 14 ค่ํา 
เดือน 9 ปกุน จ.ศ.1213 (พ.ศ.2394) 
  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสสิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 4 เมื่อ      
วันศุกร  เดือนอาย ขึ้น 9 ค่ํา ปฉลู  ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 พระชนมายุ 63 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานพระโกศทองใหญทรงพระศพเปนพระเกียรติยศ  
พระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุผาขาว ทองสนามหลวง วันเสารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2397 แลว  
โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระอัฐิประดิษฐานที่ตําหนักวาสุกรี  
 สมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงดํารงอิสริยยศกรมสมเด็จพระ  
อันเปนพระยศสูงสุดของเจานายชั้นบรมวงศมาตลอดพระชนมชีพ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2464  มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระปรมานิชิตชิโนรส มีสรอยพระนามคงเดิมตามที่ปรากฏในพระสุพรรณบัฏคร้ังทรง
สถาปนาในรัชกาลที่ 4 

ประวัติของพระองคเจากปตถา 
 พระองคเจากปตถา (ณัฐวฒุิ  สุทธิสงคราม 2515 :355)  ประสูติเมือ่วันอังคาร เดอืน 5   
แรม 1 ค่ํา  ปจอ  ตรงกับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2357 เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ            
พระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชกาลที่ 2 ประสูติแตเจาจอมมารดาอัมพา 
 ในรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394 พระองคไดทรงรบัสถาปนาเปนกรมหมื่นภูบาลบริรักษ  และได
วากรมพระอาลักษณ   

 พระองคเจากปตถา หรือกรมหมื่นภูบาลบริรักษ ส้ินพระชนม เมื่อ พ.ศ. 2415 (ในรัชกาล
ที่ 5) พระชันษา 60 ป พระองคเปนตนสกุล กปตถา ณ อยธุยา  
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ตารางที่  5   เกณฑการประเมนิผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคด ี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การจําแนก 
 แจกแจง
ขอมูล 
(หมวกสีขาว) 

1. จําแนกแจกแจง 
    สวนประกอบของ 
   วรรณคดีไดถูกตองตาม 
   หลักการวเิคราะหองค  
   ประกอบของวรรณคด ี
2. จําแนกแจกแจง 
    สวนประกอบของ 
    วรรณคดีไดครบ       
    ทุกประเดน็ 
3. จําแนกแจกแจง 
   สวนประกอบวรรณคด ี
   แตละประเดน็ได 
   ครบถวน 

1. จําแนกแจกแจง 
   สวนประกอบของ 
   วรรณคดีไดถูกตองตาม 
   หลักการวเิคราะหองค 
   ประกอบของวรรณคด ี
2. จําแนกแจกแจง 
   สวนประกอบของ 
   วรรณคดีไดครบทุก 
   ประเด็นแตรายละเอียด 
   ในประเด็นใดประเดน็ 
   หนึ่งไมครบถวน 
 

จําแนกแจงแจง
สวนประกอบของ
วรรณคดีไดถูกตอง
ตามหลักการวเิคราะห
องคประกอบของ
วรรณคดแีตไมครบทุก
ประเด็น 

2.การ
จัดระบบ
ขอมูล 
(หมวกสีฟา) 

จัดระบบองคประกอบ
ของวรรณคดีไมซํ้าซอน
สับสน เปนไปตามลําดับ 
ความสําคัญ 
 
 
 

จัดระบบองคประกอบ
ของวรรณคดีไมซํ้าซอน
สับสนแตไมเปนไป
ตามลําดับความสําคัญ 

จัดระบบองคประกอบ
ของวรรณคดซํ้ีาซอน
สับสนวกวน 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ

ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 
3.ความคิด
สรางสรรค 
(หมวกสีเขียว) 

รูปแบบผลงานสวยงาม
สะดุดตา   นาสนใจ 
ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจได
ชัดเจนและแปลกใหม
แตกตางจากกลุมอ่ืน 

รูปแบบผลงานสื่อสารให
ผูอ่ืนเขาใจไดชัดเจน และ
แปลกใหมแตกตางจาก
กลุมอ่ืน 

รูปแบบผลงานสื่อสาร
ใหผูอ่ืนเขาใจไดไม
ชัดเจน 
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ตารางที่  6  แบบประเมินผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผล ใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี 
เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การจําแนกแจกแจงขอมูล 

(หมวกสีขาว) 
การจัดระบบขอมูล 

(หมวกสีฟา) 
ความคิดสรางสรรค 

(หมวกสีเขียว) 
กลุมที่1    
กลุมที่ 2    
กลุมที่ 3    
กลุมที่ 4    
กลุมที่ 5    
กลุมที่ 6    
กลุมที่ 7    
กลุมที่ 8    
กลุมที่ 9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคญัในวรรณคดี                     เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคม และการนําไปใชในชีวิตจริง 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาลักษณะนิสัยของตัวละครสําคัญในวรรณคดีเร่ือง 
ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา หมวกสีฟา และ
หมวกสีแดงกําหนดทิศทางการคิด 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงบทสนทนา หรือการกระทําที่สะทอนลักษณะนิสัย    
ตัวละครสําคัญในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวเปนกรอบ
ความคิดไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถวิจารณลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลืองและหมวกสีดําเปนกรอบความคิดไดอยางมีเหตุผล 
 3.3 นักเรียนสามารถประมวลลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ  โดยใชเทคนิคการคิดแบบ 
หมวกสีฟาเปนกรอบความคิดไดอยางเปนระบบ 

 3.4 นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาลักษณะนิสัยของ
ตัวละครสําคัญในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงเปนกรอบ
ความคิดไดอยางนาสนใจ 
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4. เนื้อหาสาระ 
 4.1  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาตัวละครสําคัญในวรรณคดี หมายถึง 
การศึกษาลักษณะนิสัยของตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในวรรณคดี  โดยการตีความลักษณะนิสัยซ่ึง
เปนพฤติกรรมภายใน ไดแก อารมณความรูสึก และพฤติกรรมภายนอก ไดแก การกระทําของตัว
ละครนั้นๆ จากการแสดงออกดวยคําพูดที่เรียกวา บทสนทนาหรือดวยการกระทําที่เรียกวา บทบาท 
 4.2  ตัวละครท่ีสําคัญในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีดังนี้  
  สมเด็จพระนเรศวร  พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา สมภพเมื่อ 
พ.ศ. 2098  ครองราชย พ.ศ. 2133  ขณะพระชนมายุ 35 พรรษา   และสวรรคต พ.ศ. 2148 
  พระเจากรุงหงสาวดีนันทบุเรง (มังไชยสิงห)  พระราชโอรสในพระเจากรุง      
หงสาวดีบุเรงนอง  
  พระมหาอุปราชา  (มังสามเกลียด) พระราชโอรสในพระเจากรุงหงสาวดี      
นันทบุเรง 
  สมเด็จพระวันรัต  เปนพระสังฆราชฝายวิปสสนาธุระ และเปนอธิบดีสงฆ              
วัดปาแกว  ซ่ึงปจจุบันเรียกวา วัดใหญชัยมงคล  อยูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.3  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ             
ผูสวมหมวก  ใหวิเคราะหลักษณะนิสัยของตัวละครสําคัญตามขอเท็จจริงที่ทุกคนยอมรับโดยไมมี
ขอโตแยง 
 4.4  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลือง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ          
ผูสวมหมวก  ใหวิจารณลักษณะนิสัยของตัวละครสําคัญไปในทางบวก แสดงใหเห็นลักษณะนิสัย  
ที่เดน 
 4.5 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีดํา เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ               
ผูสวมหมวก  ใหวิจารณลักษณะนิสัยของตัวละครสําคัญไปในทางลบ แสดงใหเห็นลักษณะนิสัย    
ที่บกพรอง 
 4.6 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีฟา เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ               
ผูสวมหมวก  ใหจัดระบบ และสรุปความคิดกอนตัดสินใจ 
 4.7  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ                   
ผูสวมหมวก  ใหแสดงอารมณความรูสึกของตนประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการ
วิเคราะห  วิจารณลักษณะนิสัยของตัวละครสําคัญ 
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5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   ครูใหนักเรียนชวยกันบอกชื่อตัวละครในละครโทรทัศนที่นักเรียนชื่นชอบ จากนั้น
ครูถามวา  “ตัวละครที่นักเรียนชื่นชอบมีลักษณะนิสัยอยางไร  และนักเรียนพิจารณาลักษณะนิสัย
จากอะไร”  นักเรียนชวยกันตอบคําถาม   
        5.2  ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําพูดที่เรียกวาบทสนทนา  และการกระทําที่เรียกวา
บทบาท ที่สะทอนลักษณะนิสัยตัวละครเพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนนําไปพิจารณาลักษณะนิสัยของ
ตัวละครสําคัญในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  จากนั้นแจกแบบบันทึก และเกณฑการประเมินผล
การศึกษาลักษณะนิสัยของตัวละครสําคัญในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย  ใหแกนักเรียน 
        5.3 ขั้นฝกปฏบิัต ิ
  1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  
              2) ครูถามนักเรียนวา “ในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพาย ตัวละครตัวใดบางที่มีบท
สนทนาหรือบทบาทที่สําคัญ”  นักเรียนชวยกันตอบคําถาม  จากนั้นนักเรียนแตละกลุมจับฉลาก
เลือกตัวละครสําคัญที่ครูจัดเตรียมไว เพื่อนําไปวิเคราะห  วิจารณและประเมินคุณคา ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (จัดทําฉลากเพื่อใหนักเรียนศึกษา 3 กลุม) 

  พระมหาอุปราชา   (จัดทําฉลากเพื่อใหนักเรียนศึกษา 2 กลุม) 
    พระเจากรุงหงสาวดีนันทบุเรง (จัดทําฉลากเพื่อใหนักเรียนศึกษา 2 กลุม) 
    สมเด็จพระวันรัต (จัดทําฉลากเพื่อใหนักเรียนศึกษา 2 กลุม) 
  3) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีขาว รวมกันรวบรวมบทสนทนา 
หรือการกระทําของตัวละครที่กลุมจับฉลากได  ตามที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504      
ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4  เลขานกุารกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 

  4) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีเหลือง หมวกสีดํา รวมกันบอก
จุดเดนและหรือขอบกพรองของตัวละครจากบทสนทนาหรือการกระทําที่กลุมรวบรวมไว 
เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก  

  5) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีฟา  รวมกันประมวลลักษณะ
นิสัยตัวละครทั้งดานบวกและดานลบแลวนํามาจัดกลุมใหเปนหมวดหมู เปนระบบ เลขานุการกลุม
บันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
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  6) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีแดงประเมินคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาลักษณะนิสัยของตัวละคร เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลใน         
แบบบันทึก  จากนั้นนําไปติดปายนิเทศหนาชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับกลุมอ่ืนๆ  

  7) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาปายนิเทศหนาชั้นเรียน 
              5.4  ขั้นสรุปบทเรียน 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต  
ตะเลงพาย  
6. สื่อและแหลงการเรียนรู 

 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด วรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 6.2 ฉลากรายชื่อตัวละครสําคัญ ในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
 6.3 หมวกสีขาว หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา หมวกสีฟา และหมวกสีแดง 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
         7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาตัวละครสําคัญในวรรณคดีเร่ือง ลิลิต   
ตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา หมวกสีฟา และ   
หมวกสีแดง 
        7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

  ตรวจแบบบันทึกการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต    
ตะเลงพาย ของนักเรียน 
         7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 

  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดีเร่ือง            
ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมินผลการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดีเร่ือง ลิลิต       
ตะเลงพาย 
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แบบบันทึก 
การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เร่ือง การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคด ี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

 
ชื่อตัวละครท่ีศึกษา....................................................................................... 

1.การคิดแบบหมวกสีขาว 
 ใหนักเรียนรวบรวมบทสนทนาหรือการกระทําของตัวละครตามขอเท็จจริงที่ปรากฏใน

หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 
 1.1 บทสนทนาของตัวละคร 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 1.2 การกระทาํของตัวละคร 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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2. การคิดแบบหมวกสีเหลือง 
 ใหนักเรียนบอกขอดีหรือลักษณะนิสัยที่เดนของตัวละครจากบทสนทนาหรือการกระทํา   

ที่รวบรวมไว 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. การคิดแบบหมวกสีดํา 

 ใหนักเรียนบอกขอบกพรองหรือลักษณะนิสัยที่ดอยของตัวละคร (ถามี) จากบทสนทนา
หรือการกระทําที่กลุมรวบรวมไว 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. การคิดแบบหมวกสีฟา 

 ใหนักเรียนประมวลลักษณะนิสัยของตัวละครทั้งดานบวกและดานลบแลวนํามาจัดกลุม
ใหเปนหมวดหมู และเปนระบบ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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5. การคิดแบบหมวกสีแดง 
 ใหนกัเรียนประเมินคณุคาหรอืคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละคร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 
 
สมาชิกกลุมท่ี........ 

1. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่...................  
2. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
3. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
4. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
5. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
6. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
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ตารางที่  7    เกณฑการประเมินผลการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคญั ในวรรณคดเีร่ือง  
ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 3   เรื่อง การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดี 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1.การจําแนก 
   แจกแจง 
  ขอมูล 
 (หมวกสีขาว) 

จําแนกแจกแจงบท
สนทนา และบทบาท 
ที่สะทอนลักษณะ 
นิสัยของตัวละคร
สําคัญไดครบทุก
ประเด็น 

จําแนกแจกแจงบท
สนทนา และบทบาท 
ที่สะทอนลักษณะนิสัย
ของตัวละครสําคัญ 
ไดครบถวนในประเดน็
ใดประเด็นหนึง่ 

จําแนกแจกแจงบท
สนทนา และบทบาท 
ที่สะทอนลักษณะนิสัย
ของตัวละครสําคัญ 
ไมครบทุกประเด็น 

2.การแสดง 
  ความคิดใน 
  ทางบวก และ
หรือในทางลบ 
(หมวกสีเหลือง 
หมวกสดีํา) 

อธิบายใหเห็นดานดี
และหรือดานไมดีของ
ตัวละครสําคัญไดอยาง
หลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผลกับขอมูล
ที่จําแนกแจกแจงไว 

อธิบายใหเห็นดานดแีละ
หรือดานไมดขีองตัว
ละครสําคัญไดอยาง
สมเหตุสมผลกับขอมูลที่
จําแนกแจกแจงไว 

อธิบายใหเห็นดานดี
และหรือดานไมดีของ
ตัวละครสําคัญไม
สมเหตุสมผลกับขอมูล
ที่จําแนกแจกแจงไว 

3.การประมวล 
  ความคิด  
(หมวกสีฟา) 

จัดระบบความคิด     
ไมซํ้าซอนสับสน  
เปนไปตามลําดับ
ความสําคัญ  

จัดระบบความคิด        
ไมซํ้าซอนสับสน  
แตไมเปนไปตามลําดับ
ความสําคัญ  

จัดระบบความคิด
ซํ้าซอนสับสนวกวน    

4. การแสดง 
  ความคิดเหน็ 
(หมวกสีแดง) 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนของ 
ตัวละครสําคัญไดอยาง
หลากหลายแงมุม           
มีเหตุผลและ
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนของ 
ตัวละครสําคัญไดอยางมี
เหตุผลสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนของ 
ตัวละครสําคัญไม
สอดคลองกับ 
ขอเท็จจริง 
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ตารางที่ 8  แบบประเมินผลการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจักการเรยีนรูที่ 3 เรื่อง การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดี                                

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ  
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น     
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผล ใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญใน
วรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  

ประเด็นการประเมินผล  
 

นักเรียน 
การจําแนกแจกแจง

ขอมูล 
(หมวกสีขาว) 

การแสดงความคิด 
ในทางบวก              

และหรือทางลบ 
(หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา) 

การประมวล
ความคิด 

(หมวกสีฟา) 

การแสดงความ
คิดเห็น 

(หมวกสีแดง) 

กลุมที่ 1     

กลุมที่ 2     

กลุมที่ 3     

กลุมที่ 4     

กลุมที่ 5     

กลุมที่ 6     

กลุมที่ 7     

กลุมที่ 8     

กลุมที่ 9     
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การศึกษาฉากในวรรณคด ี                               เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน  พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคม และการนําไปใชในชีวิตจริง 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกสีขาว  หมวกสีเหลือง  และหมวกสีแดงกําหนดทิศทางการคิด 
3. จุดประสงคการเรียนรู 
                 3.1   นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวเปนกรอบความคิดไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถแสดงใหเห็นความสอดคลองเหมาะสมของฉากกับเหตุการณใน
วรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยใชเทคนิคการคิดแบบแบบหมวกสีเหลืองเปนกรอบความคิด   
ไดอยางมีเหตุผล 

 3.3 นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาฉากใน
วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงเปนกรอบความคิดไดอยาง
นาสนใจ 
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 4. เนื้อหาสาระ 
 4.1  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาฉากในวรรณคดี หมายถึง การพิจารณาวากวี
สรางบรรยากาศ สถานที่ ยุคสมัย และสิ่งแวดลอมทางสังคมไดสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
หรือไม และฉากไดสะทอนใหเห็นสภาพของสังคมในยุคสมัยที่แตงดานใดบาง 
 4.2  ฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย เปนฉากอิงประวัติศาสตรที่มุงเสนอภาพ
เหตุการณ บรรยากาศเปนสําคัญ เชน 
   ฉากพระมหาอุปราชาเสด็จไปสั่งลาพระสนมจนเวลารุงสวาง 
 “จวนเวลาลวงสาง  พื้นนภางคเผือดดาว  แสงเงินขาวขอบฟา  แสงทองจาจับเมฆ  
รังสีเฉกฉายฉัน  ไกแกวขันเจื้อยแจว  ดุเหวาแหววเสียงใส” 
    ฉากกองทัพไทยซ่ึงนําโดยพระยาศรีไสยณรงคกับพระราชฤทธานนทปะทะกับ
กองทัพพมาท่ีโคกเผาขาว  
 “สองฝายยันยืนยุทธ  อุดอึงโหเอาฤกษ  เอิกอึงโหเอาชัย  สาดปนไฟยะแยง     
แผลงปนพิษยะยุง  พุงหอกใหญคะควาง  ขวางหอกซัดคะไขว  ไลคะคลุกบุกบัน  เงื้อดาบฟนฉะฉาด  
งางาวฟาดฉะฉับ  ขับปกซายเขาดา  ขับปกขวาเขาแดก  แยกกันออกโรมรัน  ปนกันออกโรมรณ   
ทนสูศึกบมิลด  อดสูศึกบมิลาด  อาจตออาจเขารุก อุกตออุกเขารา  กลาตอกลาชิงบั่น  กล่ันตอกล่ัน
ชิงรอน  ศรตอศรยิงยืน  ปนตอปนยิงยัน” 
 4.3  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ              
ผูสวมหมวก  ใหวิเคราะหฉากตามขอเท็จจริงที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีขอโตแยง 
 4.4  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลือง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ         
ผูสวมหมวก  ใหวิจารณฉากไปในทางบวก  แสดงใหเห็นความสอดคลองเหมาะสมของฉาก         
กับเหตุการณในวรรณคดี  
 4.5  เทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ             
ผูสวมหมวก  ใหแสดงอารมณความรูสึกของตนประเมินคุณคาฉากในวรรณคดี 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
        5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   ครูนําบทประพันธจากวรรณคดีเร่ือง   มหาเวสสันดรชาดก   กัณฑมัทรี   ใหนักเรียน
อาน แลวชวยกันตอบคําถามวาฉากปาผลไมสอดคลองกับความเศราโศกของพระนางมัทรีอยางไร 

 สา  มทฺที  ปางนั้นสวนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพกัญญา  จําเดิมแตพระนาง
เธอลีลาลวงลับพระอาวาส  พระทัยนางใหหวั่นหวาดพะวงหลัง  ตั้งพระทัยเปนทุกขถึง
พระเจาลูกมิลืมเลย  เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง  พระนัยเนตรทั้งสองขางไมขาดสาย
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พระอัสสุชล  พลางพิศดูผลาผลในกลางไพร  ท่ีนางเคยไดอาศัยทรงสอยอยูเปนนิตยผิด
สังเกต  เหตุไฉนไมท่ีมีผลเปนพุมพวง  ก็กลายเปนดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร  แถวโนน
ก็แกวเกดพิกุลแกมกับกาหลง  ถัดนั่นก็สายหยุดประยงคและยมโดย  พระพายพัดก็รวงโรย
รายดอกลงมูนมอง  แมยังไดเก็บเอาดอกมารอยกรองไปฝากลูกเมื่อวันวาน  ก็เพี้ยนผิด
พิสดารเปนพวงผล  ผิดวิกลแตกอนมา 

  ครูสรุปคําตอบของนักเรียนและอธิบายใหนักเรียนเห็นกลวิธีการพรรณนาฉากปาเขา
ใหสอดคลองกับความเศราโศกของพระนางมัทรี 
        5.2  ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  ครูอธิบายความแตกตางระหวางฉากบนเวทีการแสดงที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณ
ตางๆ กับฉากในวรรณคดีที่สรางสรรคดวยภาษา  เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนนําไปพิจารณาฉากใน
วรรณคดีเรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย  จากนั้นแจกแบบบันทึกและเกณฑการประเมินผลการศึกษาฉาก     
ในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ใหแกนักเรียน 
        5.3 ขั้นฝกปฏบิัต ิ
  1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
  2)  นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีขาวรวมกันรวบรวมฉากใน
วรรณคดีเรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย  ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย  ท  504                  
ชุดวรรณสารวิจักษณ  เลม 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
  3) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีเหลือง รวมกันอธิบายความ
สอดคลองเหมาะสมของฉากกับเหตุการณในเนื้อเร่ือง เลขานุการบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
  4) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีแดงประเมินคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาฉากในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย เลขานุการกลุมบันทึกขอมูล
ในแบบบันทึก 
      5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
  ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปฉากในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย นกัเรียนปรับปรงุ
แบบบันทึกใหสมบูรณแลวนาํสงครู 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด วรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 6.2 หมวกสีขาว หมวกสีเหลือง และหมวกสีแดง 
 6.3 บทประพนัธจากวรรณคดี เร่ือง มหาเวสสันดรชาดก กณัฑมัทรี 
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7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
        7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาฉากในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวกสีเหลือง  และหมวกสีแดง 
        7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบนัทึกการศึกษาฉากในวรรณคดเีร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ของนกัเรียน 
       7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาฉากในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษาฉากในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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บทประพันธจากวรรณคดีเร่ือง  มหาเวสสันดรชาดก  กัณฑมัทรี 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง การศึกษาฉากในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรูตะเลงพาย              ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

  
  สา  มทฺที  ปางนั้นสวนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพกัญญา  จําเดิมแตพระนางเธอลีลาศ
ลวงลับพระอาวาส  พระทัยนางใหหวั่นหวาดพะวงหลัง  ตั้งพระทัยเปนทุกขถึงพระเจาลูกมิลืมเลย  
เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง  พระนัยเนตรทั้งสองขางไมขาดสายพระอัสสุชล  พลางพิศดู
ผลาผลในกลางไพร  ที่นางเคยไดอาศัยทรงสอยอยูเปนนิตยผิดสังเกต  เหตุไฉนไมที่มีผลเปนพุมพวง  
ก็กลายเปนดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร  แถวโนนก็แกวเกดพิกุลแกมกับกาหลง  ถัดนั่นก็สายหยุด
ประยงคและยมโดย  พระพายพัดก็รวงโรยรายดอกลงมูนมอง  แมยังไดเก็บเอาดอกมารอยกรองไป
ฝากลูกเมื่อวันวาน  ก็เพี้ยนผิดพิสดารเปนพวงผล  ผิดวิกลแตกอนมา 
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แบบบันทึก 
การศึกษาฉากในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง การศึกษาฉากในวรรณคด ี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
1. การคิดแบบหมวกสีขาว 

 ใหนกัเรียนรวบรวมฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 
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………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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2. การคิดแบบหมวกสีเหลือง 
 ใหนกัเรียนแสดงความคิดในทางบวกอธิบายความสอดคลองเหมาะสมของฉากกับ
เหตุการณในเนื้อเร่ือง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. การคิดแบบหมวกสีแดง 
 ใหนกัเรียนประเมินคณุคาหรอืคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาฉากในวรรณคดีเร่ือง ลิลิต
ตะเลงพาย 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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6. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
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ตารางที่  9  เกณฑการประเมนิผลการศึกษาฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 เรื่อง การศึกษาฉากในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การจําแนก 
   แจกแจง 
  ขอมูล 
 (หมวกสีขาว) 

จําแนกแจกแจงฉากได
ถูกตองครบทุก
ประเด็น 

จําแนกแจกแจงฉากได
ถูกตองเปนบางประเด็น 

จําแนกแจกแจงฉากไม
ถูกตอง 

2.การแสดง 
  ความคิดใน 
  ทางบวก
(หมวกสีเหลือง) 

อธิบายใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสม
ของฉากกับเหตุการณ
ในเนื้อเร่ืองไดอยาง
หลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

อธิบายใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสมของ
ฉากกับเหตุการณในเนื้อ
เร่ืองไดอยาง
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

อธิบายใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสม
ของฉากกับเหตุการณ
ในเนื้อเร่ืองไม
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

3. การแสดง 
  ความคิดเหน็ 
(หมวกสีแดง) 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ได 
จากการศึกษาฉาก    
ไดอยางหลากหลาย
แงมุมมีเหตุผลและ
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาฉากไดอยางมี
เหตุผล สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนที่ได 
จากการศึกษาฉาก 
ไมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 
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ตารางที่  10  แบบประเมินผลการศึกษาฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 เรื่อง การศึกษาฉากในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผล ใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาฉากในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิต     
ตะเลงพาย  

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การจําแนกแจกแจง

ขอมูล 
(หมวกสีขาว) 

การแสดงความคิดใน 
ทางบวก 

(หมวกสีเหลือง) 

การแสดงความคิดเห็น 
        (หมวกสแีดง) 

กลุมที่ 1    
กลุมที่ 2    
กลุมที่ 3    
กลุมที่ 4    
กลุมที่ 5    
กลุมที่ 6    
กลุมที่ 7    
กลุมที่ 8    
กลุมที่ 9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การศึกษาแนวคิดในวรรณคดี                 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปและคุณคาดานสังคม และการนําไปใชในชีวิตจริง 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาแนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใช

เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวกสีฟา หมวกสีเหลือง  หมวกสีดํา  และหมวกสีแดงกําหนด 
ทิศทางการคิด 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงแนวคิดจากบทประพันธในวรรณคดี เรื่อง                        
ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวเปนกรอบความคิดไดถูกตอง 
 3.2  นักเรียนสามารถจัดกลุมแนวคิดที่จําแนกแจกแจงไวโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก  
สีฟาเปนกรอบความคิดไดอยางเปนระบบ 
 3.3 นักเรียนสามารถวิจารณแนวคิดที่สอดแทรกอยูวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  โดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลืองและหมวกสีดําเปนกรอบความคิดไดอยางมีเหตุผล 
 3.4 นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนของแนวคิดในวรรณคดี เร่ือง                   
ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงเปนกรอบความคิดไดอยางนาสนใจ 
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4. เนื้อหาสาระ 
 4.1 การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาแนวคิดในวรรณคดี หมายถึง การพิจารณา
แนวคิดหรือคติดําเนินชีวิตที่แฝงอยูในเนื้อหาของวรรณคดีทั้งแนวคิดของกวี  แนวคิดของตัวละคร 
และแนวคิดของสังคม ซ่ึงแบงออกเปนแนวคิดใหญคือ ทั้งเรื่องมุงเสนอขอคิดหรือคติดําเนินชีวิต
อะไร และแนวคิดยอยคือ บทประพันธในตอนนั้นๆ เสนอแนวคิดหรือคติดําเนินชีวิตอะไร 
 4.2 แนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีแนวคิดใหญและแนวคิดยอยสรุปได ดังนี้ 

        แนวคิดใหญ  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงระบุแนวคิด  
ที่ทรงพระนิพนธไววาเพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริยผูยิ่งใหญของไทย  
ซ่ึงทําสงครามยุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระมหาอุปราชาแหงพมา ซ่ึงกลาวไวชัดเจนตอนตนเรื่องวา 
 “บรรหารเหตุแผนภู  ชูพระยศเจาหลา  อยูคุงฟาคุงดิน   เฉกเพลงพิณไพเราะ      
เสนาะโสตสํานาน  เปนศุภสารเสานิศ  เสนอบัณฑิตทวยผอง  เชิญชวยตรองตริเติม  เฉลิม          
พระเกียรติผานเผา  เจาจักรพรรดิแผนสยาม  สมญานามนฤเบศ  นเรศวรนรินทร” 
 ในตอนทายเรือ่งยังกลาวย้ําดวยโคลงวา 
           เสร็จแสดงพระยศเจา  จอมอยุธ  ยาเอย 
  องคอดิศรสมมุติ    เทพไท 
  นเรศวรรัตนมกุฎ    เกศกษตัริย  สยามฤา 
  หวังอยูคูธเรศไว    ฟากฟาดนิเฉลิม 
  แนวคิดยอย 
  แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อในเรื่องคติธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนา เชน 
            คํานึงนกึบาปใกล   วันบณัรสีไซร 
  แหงเบื้องบนัทึก    โทษนา 
  แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตร  เชน 
  กษณะนั้นนเรนทรไท  ธใหโหรหามหุติฤกษ  ซ่ึงจะเบิกพยุหบาตรา  จึ่งพระโหรา   
ผูรูโศลก  หลวงญาณโยคโลกทีป  รีบคํานวณทํานาย  ถวายพยากรณแกไท  ทาวธไดจัตุรงคโชค  
อาจปราบโลกลาญรงค  เชิญบาทบงสุเสด็จคลา  จากอโยธยายามเชา  เขาวิวารมหันต  วันสิบเอ็ดค่ํา  
ย่ํารุงสองนาฬิกา  เศษสังขยาหาบาท  ในบุษยมาสดฤษถี  ศรีสวัสดิ์ฤกษอุดม 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 112

  แนวคิดเก่ียวกับความรัก เชน 
  ความรักความหวงใยที่พระเจากรุงหงสาวดีมีตอพระมหาอุปราชา 
            จงจําคําพอไซร   ส่ังสอน 
  จงประสิทธิ์สมพร   พอให 
  จงเรืองพระฤทธิ์    อริราช 
  จงพอลุลาภได    เผด็จดาวแดนสยาม 
  ความรักท่ีพระมหาอุปราชามีตอพระเจากรุงหงสาวดี 
            พระคุณตวงเพยีบพื้น  ภูวดล 
  เต็มตรลอดแหลงบน   บอนใต 
  พระเกดิพระกอชนม   ชุบชีพ มานา 
  เกรงบทันลูกได    กลับเตาตอบสนอง 
 ความรักของพระมหาอุปราชาที่มีตอนางสนม 
            สายหยดุหยดุกลิ่นฟุง  ยามสาย 
  สายบหยดุเสนหหาย   หางเศรา 
  กี่คืนกีว่ันวาย    วางเทวษ  ราแม 
  ถวิลทุกขวบค่าํเชา   หยุดไดฉันใด  
  แนวคิดเก่ียวกบัการปกครอง  เชน เมื่อทหารทําดีก็ปูนบําเหน็จ  ทําผิดกล็งโทษ  
            แลวเผยพจนารถซั้น  บรรหาร 
  ยกชอบกอบบาํนาญ   ที่มวย 
  นายมหานุภาพควาญ   กลางคช  หนึ่งนา 
  หมื่นภกัดีศวรดวย   ศึกสูเสียตน 
     ฯลฯ 
            เพิ่มบําเหน็จเสร็จไซร  ธใหเชิญพระอัยการศึก  ปรึกษาโทษขุนทพั   
สรรพทั้งมวลหมูมาตย   
 4.3 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู     
สวมหมวกใหวิเคราะหแนวคิดที่ปรากฏในวรรณคดีตามขอเท็จจริงที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีขอ
โตแยง 
 4.4 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีฟา  เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู       
สวมหมวกใหสรุปและจัดระบบขอมูลที่จําแนกแจกแจงไวใหเปนหมวดหมู 
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 4.5 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลือง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู 
สวมหมวก  ใหวิจารณแนวคิดไปในทางบวก  แสดงใหเห็นความสอดคลองของแนวคิดกับยุคสมัย
ปจจุบัน 
 4.6 เทคนิคการแบบหมวกสีดํา เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผูสวม
หมวกใหวิจารณแนวคิดไปในทางลบ  ช้ีใหเห็นความไมสอดคลองเหมาะของแนวคิดกับยุคสมัย
ปจจุบัน 
 4.7 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู     
สวมหมวกใหแสดงอารมณความรูสึกของตนประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนแนวคิดในวรรณคดี 
 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  นักเรียนดูแผนโปรงใสบทประพันธที่ครู เตรียมมา  พรอมกับอานออกเสียง             
บทประพันธแลวตอบคําถามวาบทประพันธใหแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
            ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง 
   คงแตบาปบุญยัง   เที่ยงแท 
   คือเงาติดตัวตรัง   ตรึงแนน   อยูนา 
   ตามแตบุญบาปแล  กอเกื้อรักษา 
        ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยมีแนวอธิบายวาบทประพันธดังกลาวมุงเสนอแนวคิด       
“สัตวโลกยอมขึ้นอยูกับกรรมและบุญบาปเปนสําคัญ”  
     5.2 ขั้นแจงจุดประสงคการเรยีนรู 
  ครูอธิบายหลักการพิจารณาแนวคิดที่สอดแทรกอยูในบทประพันธขางตน เพื่อเปน
แนวทางใหนักเรียนนําไปพิจารณาแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย จากนั้นแจกแบบบันทึก
และเกณฑการประเมินผลการศึกษาแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ใหแกนักเรียน 
      5.3  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
  1)   แบงกลุมนักเรียน   9   กลุม   กลุมละ 5-6 คน  เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรม        
การเรียนรู  
  2) นักเรียนจับฉลากเลือกเนื้อหาในวรรณคดี เรื่องลิลิตตะเลงพาย ที่ครูจัดเตรียมไว          
เพื่อนําไปวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาแนวคิด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
   เนื้อหาตอนที่  1  เร่ิมบทกวี  และตอนที่  2  เหตุการณทางเมืองมอญ   
   เนื้อหาตอนที่  3  พระมหาอปุราชายกทัพเขาเมืองกาญจนบุรี 
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   เนื้อหาตอนที่  4  สมเด็จพระนเรศวรทรงปรารภเรื่องตีเมืองเขมร  และตอนที่  5  
                                                       สมเด็จพระนเรศวรทรงเตรียมการสูศึกมอญ 
   เนื้อหาตอนที่  6  พระนเรศวรทรงตรวจเตรยีมทัพ 
   เนื้อหาตอนที่  7  พระมหาอปุราชาทรงปรึกษาการศกึแลวยกทัพเขาปะทะทัพหนา 

               ของไทย 
   เนื้อหาตอนที่  8  พระนเรศวรทรงปรึกษายทุธวิธีเอาชนะขาศึก 
   เนื้อหาตอนที่  9  ทัพหลวงเคลื่อนพล ชางทรงพระนเรศวรและพระเอกาทศรถฝา 

                                           เขาไปในกองทพัขาศึก 
   เนื้อหาตอนที่ 10  ยุทธหัตถี และชัยชนะของไทย 
   เนื้อหาตอนที่ 11  พระนเรศวรทรงสรางสถูปและปูนบําเหนจ็ทหาร และตอนที่ 12 
                                                         สมเด็จพระวนัรัตขอพระราชทานอภัยโทษ 
  3)   นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีขาว รวมกันจําแนกแจกแจง
แนวคิดในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ตอนที่กลุมจับฉลากได  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูล        
ในแบบบันทึก 
  4)   นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีฟา รวมกันจัดกลุมแนวคิดที่
จําแนกแจกแจงไวใหเปนระบบ เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
  5) นักเรียนแตกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีเหลือง หมวกสีดํา รวมกันคิดใน
ทางบวกและหรือทางลบ  เพื่อพิจารณาวาแนวคิดที่จัดระบบไวสอดคลองเหมาะสมหรือ                 
ไมสอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
  6) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีแดง รวมกันบอกคุณคาหรือ
คุณประโยชนของแนวคิดในวรรณคดีเ ร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย   เลขานุการกลุมบันทึกขอมูล                
ในแบบบันทึก 

  7) นักเรียนแตละกลุมนําแบบบันทึกไปติดปายนิเทศหนาชั้นเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยน
กันศึกษาขอมูล 
      5.4 ขั้นสรุปบทเรียน 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปแนวคิดยอยในแตละตอนเพื่อใหมองเห็นแนวคิดใหญ 
หรือแนวคิดหลักในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย  ที่ยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช             
วีรกษัตริยผูยิ่งใหญของไทย   
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6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด วรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 6.2 ฉลากหัวขอวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
 6.3 หมวกสีขาว หมวกสีฟา หมวกสีเหลือง  หมวกสดีํา  และหมวกสีแดง 
 6.4 แผนโปรงใสบทประพันธ 

7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมนิคุณคาแนวคดิในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวกสีฟา หมวกสีเหลือง  หมวกสีดํา  และหมวกสีแดง  
      7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบนัทึกการศึกษาแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ของนักเรียน 
       7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาแนวคดิในวรรณคดเีร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษาแนวคดิในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย 
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แบบบันทึก 
การศึกษาแนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง การศึกษาแนวคดิในวรรณคด ี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
    

ศึกษาแนวคิดในตอนที่ ....................เร่ือง............................... 
 

1. การคิดแบบหมวกสีขาว   
 ใหนักเรียนจําแนกแจกแจงแนวคิดจากบทประพันธในวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย         

ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4  ตอนที่กลุมจับฉลากได 
………………………………………………………………………................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. การคิดแบบหมวกสีฟา  

 ใหนักเรียนจัดกลุมแนวคิดที่จําแนกแจกแจงไวใหเปนระบบ  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3. การคิดแบบหมวกสีเหลือง 
 ใหนกัเรียนพิจารณาแนวคิดที่จัดระบบไววาขอใดสอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน
แลวอภิปรายใหมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. การคิดแบบหมวกสีดํา 
 ใหนกัเรียนพิจารณาแนวคิดที่จัดระบบไววาขอใดไมสอดคลองเหมาะสม (ถามี) กับยุค
สมัยปจจุบันแลวอภิปรายใหมีเหตุผลนาเชือ่ถือ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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5. การคิดแบบหมวกสีแดง  
 ใหนักเรียนอภิปรายคุณคาหรือคุณประโยชนของแนวคิดในวรรณคดีเ ร่ือง  ลิลิต       

ตะเลงพาย   ตอนที่กลุมจับฉลากได 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
สมาชิกกลุมท่ี........ 

1. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่...................  
2. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
3. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
4. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
5. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
6. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
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ตารางที่  11   เกณฑการประเมินผลการศึกษาแนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 5 เรื่อง การศึกษาแนวคดิในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1.การจําแนก 
   แจกแจง 
  ขอมูล 
 (หมวกสีขาว) 

จําแนกแจกแจงแนวคดิได
ถูกตองตามขอเท็จจริง และ
ครบทุกประเดน็ 

จําแนกแจกแจงแนวคดิ
ถูกตองตามขอเท็จจริงได
เปนบางประเด็น 

จําแนกแจกแจง
แนวคดิไมถูกตอง
ตามขอเท็จจรงิ 

2. การ  
  ประมวล 
  ความคิด 
(หมวกสีฟา) 

จัดระบบขอมลูไมซํ้าซอน
เปนไปตามลําดับ
ความสําคัญ 

จัดระบบขอมลูไม
ซํ้าซอนแตไมเปนไป
ตามลําดับความสําคัญ 

จัดระบบขอมลู
ซํ้าซอนสับสนวกวน   
         
                                   

3. การแสดง 
  ความคิดใน 
  ทางบวกและ 
  หรือทางลบ 
(หมวกสี
เหลือง  
หมวกสดีํา) 

แสดงใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสมและ
หรือไมสอดคลอง
เหมาะสมของแนวคดิกับ
ยุคสมัยปจจุบนัได
หลากหลายแงมุม
สมเหตุสมผลกับขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสมและ
หรือไมสอดคลอง
เหมาะสมของแนวคดิกับ
ยุคสมัยปจจุบนัไดอยาง
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสม
และหรือไม
สอดคลองเหมาะสม
ของแนวคดิกบัยุค
สมัยปจจุบันไม
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

4.การแสดง 
  ความคิด 
(หมวกสีแดง) 
 
 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนของแนวคดิ
ไดอยางหลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผลกับ   
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนของ
แนวคดิไดอยาง 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชน
ของแนวคดิไม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง     
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ตารางที่  12     แบบประเมินผลการศึกษาฉากในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 5 เรื่อง การศึกษาแนวคดิในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคณุภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผล ใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาแนวคดิในวรรณคด ี เร่ือง ลิลิต
ตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การจําแนกแจก

แจงขอมูล 
(หมวกสีขาว) 

การประมวลความคิด 
(หมวกสีฟา) 

การแสดงความคิดใน
ทางบวกและหรือทางลบ 

(หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา) 

การแสดงความ
คิดเห็น 

(หมวกสีแดง) 
กลุมที่  1     
กลุมที่  2     
กลุมที่  3     
กลุมที่  4     
กลุมที่  5     
กลุมที่  6     
กลุมที่  7      
กลุมที่  8     
กลุมที่  9     
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี                         เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคม  และการนําไปใชในชีวิตจริง 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว  หมวกสีเหลือง   และหมวกสีแดงกําหนดทิศทางการคิด 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงรูปแบบที่กวีใชในการแตงวรรณคดี เ ร่ือง                        
ลิลิตตะเลงพายโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวเปนกรอบความคิดไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถอธิบายความสอดคลองเหมาะสมของรูปแบบการแตงกับเนื้อหาใน
วรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลืองเปนกรอบความคิดไดอยางมี
เหตุผล 
 3.3 นักเรียนสามารถประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย     
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงเปนกรอบความคิดไดอยางนาสนใจ 
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4. เนื้อหาสาระ 
 4.1  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดี หมายถึง          
การพิจารณากลวิธีการเลือกใชรูปแบบการแตงใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องที่นําเสนอ  
ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
 พิจารณารูปแบบลักษณะคําประพันธ  ไดแก พิจารณาการเลือกใชลักษณะคํา
ประพันธในการแตงใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง 
 พิจารณารูปแบบการดําเนินเร่ือง ไดแก  
     วิธีการขึ้นตนหรือประณามพจน 
     วิธีการดําเนนิเรื่อง 
     วิธีการลงทายหรือจบเรื่อง 
 4.2  รูปแบบที่กวีเลือกใชในการแตงวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีดงันี้  
 ลักษณะคําประพันธ 

              วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย แตงดวยคําประพันธประเภท ลิลิต คือ รายสลับกับ
โคลง  มีรายสุภาพ และโคลงสุภาพ ซ่ึงเปนโคลง 4 โคลง 3  โคลง 2  คําประพันธทัง้หมดมี 439 บท 
แบงออกเปนรายสุภาพ 49 บท โคลง 2 สุภาพ 45 บท โคลง 3 สุภาพ 10 บท และโคลง 4 สุภาพ    
335 บท 
 รูปแบบการดาํเนินเรื่อง 
  วิธีการขึ้นตนหรือคําประณามพจน กวีไดแตงยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ดังนี้ 
  “ศรีสวัสดิเดชะ  ชนะราชอรินทร  ยินพระยศเกริกเกรยีง  เพยีงพกแผนฟากฟา   
หลาลมเลื่องชัยเชวง  เกรงพระเกยีรติระยอ  ฝอใจหาวบมิหาญ  ลาญใจแกลวบมิกลา  บคาอาตม  
ออกรงค  บคงอาตมออกฤทธิ์  ทาวทั่วทิศทั่วเทศ ไททกุเขตทุกดาว... 
            บุญเจาจอมภพพื้น    แผนสยาม 
  แสยงพระยศยนิขาม   ขาดแกลว 
  พระฤทธิ์ดั่งฤทธิ์ราม   รอนราพณ  แลฤา 
  ราญอริราชแผว    แผกแพทกุภาย” 
  วิธีการดําเนินเรื่อง  กวีดําเนินเรื่องเรียงลําดับเหตุการณตามพงศาวดารมิได
เปลี่ยนแปลงเหตุการณแตอยางใด และไดสอดแทรกบทนิราศ ตอนพระมหาอุปราชาเดินทัพเพิ่มเติม
จากพงศาวดารเพื่อใหไดรสทางวรรณคดีเพิ่มขึ้น 
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  วิธีการลงทายหรือจบเรื่อง ผูแตงไดแตงโคลง 4 สุภาพบอกเกี่ยวกับผูแตง และการ
ขอพร ดังนี ้
            กรมหมืน่นุชิต  เชื้อ   กววีร 
  ชิโนรส มิ่งมหิศร   เสกให 
  ศรีสุคต  พจนสุนทร   เถลิงลักษณ  นีน้า 
  ขัตติยวงศ  ผจงโอษฐไว   สืบหลาอยาศูนย 
            ผิววงวายวัฏเวิ้ง   วารี  โอฆฤๅ 
  บลุโลกุตรโมลี    เลิศลน 
  จงเจนจิตกว ี    วรวากย  เฉลียวเอย 
  ตราบลวงบวงภพพน   เผด็จเสี้ยนเบียนสมร 
 4.3 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ             
ผูสวมหมวกใหวิเคราะหรูปแบบการแตงตามขอเท็จจริงที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีขอโตแยง 
 4.4 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลือง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ         
ผูสวมหมวกใหคิดไปในทางบวก แสดงใหเห็นขอดีหรือจุดเดนของรูปแบบการแตง  

 4.5 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของ             
ผูสวมหมวกใหแสดงอารมณความรูสึกของตนประเมินคุณคารูปแบบการแตง 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   ครูนําบทประพันธจากวรรณคดี เร่ือง ขุนชางขุนแผน  และมหาเวสสันดรชาดก      
ใหนักเรียนพิจารณาลักษณะคําประพันธ แลวตั้งคําถามวา “กวีใชลักษณะคําประพันธอยางไร 
สอดคลองกับเนื้อหาหรือไม”  นักเรียนตอบคําถาม   
      5.2  ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  ครูอธิบายรูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน เพิ่มเติมวากวีเลือกใชคํา
ประพันธประเภทกลอน เนื่องจากกลอนดําเนินเรื่องนิทานไดอยางละเอียด  และเหมาะแกการนําไป
ขับเสภา  มหาเวสสันดรชาดก  กวีเลือกใชคําประพันธประเภทราย  เนื่องจากเนื้อหาเปนเรื่องชาดก 
ที่พระนิยมนําไปใชเทศนส่ังสอนพุทธศาสนิกชน การใชรายจะชวยใหดําเนินเรื่องรวดเร็วขึ้น  
จากนั้นแจกแบบบันทึกและเกณฑการประเมินผลการศึกษารูปแบบในวรรณคดี เ ร่ือง                      
ลิลิตตะเลงพาย  ใหแกนักเรียน 
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      5.3  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
  1)  แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  
  2)  นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกกลุมสวมหมวกสีขาวจําแนกแจกแจงรูปแบบที่กวี
เลือกใชในการแตงวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 

  3) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกกลุมสวมหมวกสีเหลือง  รวมกันคิดในทางบวก
อธิบายความสอดคลองเหมาะสมของรูปแบบการแตงกับเนื้อหาในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย 
เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
  4) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกกลุมสวมหมวกสีแดง  รวมกันประเมินคุณคา
รูปแบบการแตงในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย วาทําใหเนื้อเรื่องมีความโดดเดนอยางไร  
เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
  5) ครูสุมกลุมนักเรียน  2  กลุม เพื่อใหสงตัวแทนออกมานําเสนอความคิดของกลุม         
หนาชั้นเรียน  
      5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
  ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปรูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย จากนัน้
นักเรียนแตละกลุมนําแบบบนัทึกสงครู 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด วรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 6.2 หมวกสีขาว หมวกสีเหลือง และหมวกสีแดง 
 6.3 บทประพนัธจากเรื่อง ขนุชางขุนแผน และมหาเวสสันดรชาดก  

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมนิผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคณุคารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง ลิลิต 
ตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว หมวกสีเหลือง  และหมวกสแีดง 
      7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบนัทึกของนักเรยีน 
      7.3 เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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บทประพันธจากวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน  และมหาเวสสันดรชาดก 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย             หนวยการเรียนรูตะเลงพาย             ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5  
 
 

บทประพันธในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน  (กลอน) 
  อันความรักหนักแนนแสนวติก      ระอาอกแทบเทาภูเขาหลวง 

พรหมินทรอินทรจันทรส้ินทั้งปวง        ก็บนบวงสิ้นฟาสุราลัย 
เชื้อเชิญเมินหนาไมมาชวย               เห็นคงมวยไมหมายผูใดได 
เวนแตเจาเยาวยอดผูรวมใจ                 จะผลักพลิกแพลงใหบรรเทาลง 

บทประพันธในวรรณคดีเร่ือง มหาเวสสันดรชาดก  (ราย) 
  สา  มทฺที  ปางนั้นสวนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพกัญญา  จําเดิมแตพระนางเธอลีลาศ
ลวงลับพระอาวาส  พระทัยนางใหหวั่นหวาดพะวงหลัง  ตั้งพระทัยเปนทุกขถึงพระเจาลูกมิลืมเลย  
เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง  พระนัยเนตรทั้งสองขางไมขาดสายพระอัสสุชล  พลางพิศดู
ผลาผลในกลางไพร  ที่นางเคยไดอาศัยทรงสอยอยูเปนนิตยผิดสังเกต  เหตุไฉนไมที่มีผลเปน       
พุมพวง  ก็กลายเปนดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร  แถวโนนก็แกวเกดพิกุลแกมกับกาหลง  ถัดนั่นก็
สายหยุดประยงคและยมโดย  พระพายพัดก็รวงโรยรายดอกลงมูนมอง  แมยังไดเก็บเอาดอกมา  
รอยกรองไปฝากลูกเมื่อวันวาน  ก็เพี้ยนผิดพิสดารเปนพวงผล  ผิดวิกลแตกอนมา 
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แบบบันทึก การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

1. การคิดแบบหมวกสีขาว 
 ใหนักเรียนจําแนกแจกแจงรูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  ตาม

ขอเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 ดังตอไปนี้ 
 ลักษณะคําประพันธ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 วิธีการขึ้นตนหรือคําประณามพจน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 วิธีการดําเนนิเรื่อง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. การคิดแบบหมวกสีเหลือง 
 ใหนักเรียนอธิบายวารูปแบบที่กวีเลือกใชในการแตงมีความสอดคลองเหมาะสมกับ

เนื้อหาของเรื่องในตอนนั้นๆ  อยางไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. การคิดแบบหมวกสีแดง 

 ใหนักเรียนประเมินคุณคารูปแบบในวรรณคดี  เรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย  วาทําใหเนื้อเร่ือง 
มีความโดดเดนอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตารางที่  13    เกณฑการประเมินผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 6 เรื่อง การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การจําแนก 
   แจกแจง 
  ขอมูล 
 (หมวกสีขาว) 

จําแนกแจกแจงรูปแบบ
การแตงไดถูกตอง และ
ครบถวนทุกประเด็น 

จําแนกแจกแจงรูปแบบ
การแตงถูกตองไดเปน
บางประเด็น 

จําแนกแจกแจง
รูปแบบการแตงไม
ถูกตอง 

2.การแสดง 
  ความคิดใน 
  ทางบวก
(หมวกสี
เหลือง) 

อธิบายความสอดคลอง
เหมาะสมของรูปแบบ
การแตงกับเนือ้หาได
อยางหลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผล 

อธิบายความสอดคลอง
เหมาะสมของรูปแบบ
การแตงกับเนือ้หาได
อยางสมเหตุสมผล 

อธิบายความสอดคลอง
เหมาะสมของรูปแบบ
การแตงกับเนือ้หาได
ไมสมเหตุสมผล 

3. การแสดง 
  ความคิดเหน็ 
(หมวกสีแดง) 

ประเมินคุณคารูปแบบ
การแตงไดอยาง
หลากหลายแงมุม
สมเหตุสมผล 

ประเมินคุณคารูปแบบ
การแตงไดอยาง
สมเหตุสมผล 

ประเมินคุณคารูปแบบ
การแตงไดไม
สมเหตุสมผล 
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ตารางที่  14     แบบประเมินผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 6 เรื่อง การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผลใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง                
ลิลิตตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การจําแนกแจกแจงขอมูล 

(หมวกสีขาว) 
การแสดงความคิดใน

ทางบวก 
(หมวกเหลือง) 

การแสดงความคิดเห็น 
(หมวกสีแดง) 

กลุมที่1    
กลุมที่ 2    
กลุมที่ 3    
กลุมที่ 4    
กลุมที่ 5    
กลุมที่ 6    
กลุมที่ 7     
กลุมที่ 8    
กลุมที่ 9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคด ี               เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวนีิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนยิาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวจิารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรือ่งที่อานโดยวเิคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  เนื้อหา  และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมนิคณุคาดานวรรณศิลป และคณุคาดานสังคม และการนําไปใชในชวีิตจรงิ 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาดานวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย    

โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว  หมวกสีเหลือง   และหมวกสีแดงกําหนดทิศทางการคิด 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
               3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวเปนกรอบความคิดไดถูกตอง 
 3.2  นักเรียนสามารถอธบิายความงามของวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลืองเปนกรอบความคิดไดอยางมเีหตุผล 
 3.3 นักเรียนสามารถบอกคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาวรรณศิลปใน
วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงไดอยางนาสนใจ 

4. เนื้อหาสาระ 
 4.1 การวิ เคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณศิลปในวรรณคดี  หมายถึง              
การพิจารณาศิลปะในการใชภาษาที่กอใหเกิดความอลังการทางดานเสียงหรือความหมาย หรือทั้ง
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เสียงและความหมาย และในโวหารเปรียบเทียบ ซ่ึงผสมผสานเขากับสวนประกอบตางๆ ของ
วรรณคดีไดอยางประณีตงดงาม  

 4.2  วรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ประกอบดวย 
     การใชคําที่กอใหเกิดความอลังการทางดานเสียงหรือความหมาย หรือท้ังเสียงและ
ความหมาย สรุปไดดังนี ้
   การเลนสัมผัสอักษรในวรรคเดียวกัน 
                 กรตระกองกอดแกว  เรียมจักรางรสแคลว 
    คลาดเคลาคลาสมร 
   การเลนสัมผัสอักษรระหวางวรรค 
        หนึ่งรูพยหุเศิกไสร  สบสถาน 
   เจนจิตวิทยาการ   กาจแกลว 
   รูเชิงพิชัยชาญ   ชมคาย ควรนา 
   อาจจักรอนรณแผว  แผกแพพงัหน ี
   การเลนสัมผัสสระในวรรคเดียวกัน 
        ชาวสยามครามเศิกสิ้น  ทั้งผอง 
   นายและไพรไปปอง  รบเรา 
   อพยพหลบหลีกมอง  เอาเหต ุ
   ซุกซอนหอนใหขา  ศึกไมเปน 
   การเลนสัมผัสสระระหวางวรรค 
        ไปแจงการแหงเลห  เทหกลไทยใชนอย 
   ตางเรงติดเรงตอย      ตื่นตอนแตกฉาน   นานนา 
   การเลนเสียงวรรณยุกต 
                  สลัดไดใดสลัดนอง  แหนงนอน ไพรฤา 
   เพราะเพื่อมาราญรอน  เศิกไสร 
   สละสละสมร   เสมอชื่อ ไมนา 
   นึกระกํานามไม   แมนแมนทรวงเรียม 
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   การเพิ่มเสียง ร ในคํา 
                สระเทินสระทกแท  ไทถวิล  อยูเฮย 
   ฤาใครคลายใจจินต  จืดสรอย 
   คํานึงนฤบดินทร   ปตุเรศ  พระแฮ 
   พระเรงลานละหอย  เทวษใหโหยหา 
        คําวา  “สระเทินสระทก” มาจากคําวา  “สะเทินสะทก” 
   การใชคําอพัภาส ซ่ึงเปนคําซํ้าชนิดหนึง่ที่ใชพยัญชนะซ้ําเขาไปขางหนา 
        สองฝายยันยืนยุทธ  อุดอึงโหเอาฤกษ  เอิกอึงโหเอาชัย  สาดปนไฟยะแยง 
    แผลงปนพิษยะยุง  พุงหอกใหญคะควาง 
   การเลนคํา 
        สายหยุดหยุดกล่ินฟุง  ยามสาย 
   สายบหยุดเสนหหาย  หางเศรา 
   กี่คืนกีว่ันวาย   วางเทวษ  ราแม 
   ถวิลทุกขวบค่าํเชา  หยุดไดฉันใด 
   ซํ้าคําแบบ “กลบท” 
        จงจําคําพอไซร  ส่ังสอน 
   จงประสิทธิ์สมพร  พอให 
   จงเรืองพระฤทธิ์รอน  อริราช 
   จงพอลุลาภได   เผด็จดาวแดนสยาม 
   ซํ้าความหมาย 
         ขับพลวางเขาแหลง แหงยุธยาเยศหลา 
   แลธุลีฟุงฟา   มืดคลุมมัวมล  ยิ่งนา 
   คําวา “มืดคลุม”  กับ  “มัวมล” เปนการซ้ําความหมาย 
   การใชคําที่กอใหเกิดจินตภาพในโวหารเปรียบเทียบ   
        บุญเจาจอมภพพื้น  แผนสยาม 
   เผยพระยศยินขาม  ขาดแกลว 
   พระฤทธิ์ดั่งฤทธิ์ราม  รอนราพณ   แลฤา 
   ราญอริราชแผว   แผกแพทกุภาย 
 4.3 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู     
สวมหมวก ใหวิเคราะหวรรณศิลปตามขอเท็จจริงที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีขอโตแยง 
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 4.4 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเหลือง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู 
สวมหมวก ใหคิดไปในทางบวก  แสดงใหเห็นความงามของวรรณศิลป  

 4.5 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดง  เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู     
สวมหมวก ใหแสดงอารมณความรูสึกของตนประเมินคุณคาวรรณศิลป 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   นักเรียนดูแผนโปรงใสบทประพันธเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ที่ครูเตรียมมาพรอมกับอาน   
ออกเสียงคําประพันธพรอมกัน 
        สายหยดุหยุดกลิ่นฟุง  ยามสาย 
   สายบหยดุเสนหหาย  หางเศรา 
   กี่คืนกีว่ันวาย   วางเทวษ  ราแม 
   ถวิลทุกขวบค่ําเชา  หยุดไดฉันใด 
  จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวรรณศิลปที่ทําใหบทประพันธขางตนมีเสียง
เสนาะไพเราะงดงาม  
         5.2  ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  ครูยกตัวอยางการใชภาษาสรางสรรคผลงานทั้งในวรรณคดี ในบทเพลง และในขาว   
พาดหัวหนังสือพิมพ เพื่อใหนักเรียนเห็นความประณีตของการเลือกสรรภาษาใหกระทบใจผูอาน
หรือผูฟง จากนั้นแจกแบบบันทึก และเกณฑการประเมินผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง 
ลิลิตตะเลงพาย  ใหแกนักเรียน 
       5.3 ขั้นฝกปฏบิัต ิ
  1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

  2) นักเรียนแตละกลุมจับฉลากเลือกหัวขอวรรณศิลปที่ครูจัดเตรียมไว เพื่อนําไป
วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคา ซ่ึงมีหัวขอดังตอไปนี้ 

    การเลนสัมผัสอักษรในวรรคเดียวกัน 
    การเลนสัมผัสอักษรระหวางวรรค  

   การเลนสัมผัสสระในวรรคเดียวกัน 
   การเลนสัมผัสสระระหวางวรรค 

    การเลนเสียงวรรณยุกต   
   การเพิ่มเสียง ร ในคํา  และการใชคําอัพภาส 
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    การเลนคํา 
   การซ้ําคําแบบกลบท  และการซ้ําคําแบบซ้ําความหมาย 

    การใชโวหารเปรียบเทียบ 
  3) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีขาวจําแนกแจกแจงวรรณศิลป

ในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด     
วรรณสารวิจักษณ เลม 4   ในหัวขอที่กลุมจับฉลากได  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 

  4) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีเหลืองรวมกันคิดในทางบวก
อธิบายความงามของวรรณศิลปตามขอเท็จจริงที่กลุมจําแนกแจกแจงไว   เลขานุการกลุมบันทึก
ขอมูลในแบบบันทึก 

  5) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกกลุมสวมหมวกสีแดงรวมกันบอกคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  เลขานุการกลุมบันทึก
ขอมูลในแบบบันทึก 

  6) นักเรียนแตละกลุมนําแบบบันทึกไปติดปายนิเทศหนาชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน          
กันศึกษา 
       5.4  ขั้นสรุปบทเรียน 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความงามดานวรรณศิลปในวรรณคดีเรื่อง    ลิลิต     
ตะเลงพาย จากนั้นนักเรียนแตละกลุมนําแบบบันทึกการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิต
ตะเลงพาย สงครู 

 6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 6.2 ฉลากหัวขอวรรณศิลป 
 6.3 หมวกสีขาว หมวกสีเหลือง และหมวกสีแดง 
 6.4 แผนโปรงใสบทประพันธ 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว  หมวกสีเหลือง   และหมวกสีแดง 
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      7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบนัทึกการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ของนักเรยีน 
       7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาวรรณศลิปในวรรณคดี  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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แบบบันทึก 
การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 เร่ือง การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคด ี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
1. การคิดแบบหมวกสีขาว 

 ใหนักเรียนจําแนกแจกแจงวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ตามขอเท็จจริงที่
ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4  ในหัวขอที่กลุมจับฉลากได   
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. การคิดแบบหมวกสีเหลือง 

 ใหนักเรียนอธิบายลักษณะความงามของวรรณศิลปจากขอมูลที่จําแนกแจกแจงไว 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3. การคิดแบบหมวกสีแดง 
 ใหนักเรียนบอกคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง 
ลิลิตตะเลงพาย  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
สมาชิกกลุมท่ี........ 

1. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่...................  
2. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
3. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
4. ช่ือ..................................................นามสกลุ..........................................เลขที่................... 
5. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
6. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
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ตารางที่  15   เกณฑการประเมินผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 7 เรื่อง การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การจําแนก 
   แจกแจง 
  ขอมูล 
 (หมวกสีขาว) 

จําแนกแจกแจง
วรรณศิลปไดถูกตอง 
และครบถวน 

จําแนกแจกแจง 
วรรณศิลปไดถูกตองแต
ไมครบถวน 

จําแนกแจกแจง
วรรณศิลปไมถูกตอง 

2. การแสดง 
    ความคิดใน 
    ทางบวก
(หมวกสีเหลือง) 

อธิบายใหเห็นความงาม
ทางดานวรรณศิลปได
อยางหลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

อธิบายใหเห็นความงาม
ทางดานวรรณศิลปได
อยางสมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

อธิบายใหเห็นความ
งามทางดาน
วรรณศิลปไดไม
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

3. การแสดง 
  ความคิดเหน็ 
(หมวกสีแดง) 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาวรรณศิลปได
อยางนาสนใจ 
มีสาระประโยชนและ
หลากหลายแงมุม 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาวรรณศิลป  
ไดอยางนาสนใจ    
มีสาระประโยชน 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ได
จากการศึกษา
วรรณศิลป  
ไดไมนาสนใจ 
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ตารางที่  16     แบบประเมินผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 7 เรื่อง การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ   
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผล ใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี             
เร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การจําแนกแจกแจงขอมูล 

(หมวกสีขาว) 
การแสดงความคิดใน

ทางบวก 
(หมวกเหลือง) 

การแสดงความคิดเห็น 
(หมวกสีแดง) 

กลุมที่ 1    
กลุมที่  2    
กลุมที่  3    
กลุมที่  4    
กลุมที่  5    
กลุมที่  6    
กลุมที่  7    
กลุมที่  8    
กลุมที่  9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การพรรณนาเนื้อหาท่ีกระทบอารมณความรูสึกผูอาน                                       เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคม และนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคม  และการนําไปใชในชีวิตจริง 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนา
ของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว  หมวกสีเขียว
หมวกสีฟา  และหมวกสีแดงกําหนดทิศทางการคิด 
3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนา
ของตัวละครในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาวเปนกรอบ
ความคิดไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถอธิบายความคิดสรางสรรคของกวีในการพรรณนาเหตุการณ 
ความรูสึกและบทสนทนาของตัวละคร โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีเขียวเปนกรอบความคิด
ไดอยางมีเหตุผล 
  3.3  นักเรียนสามารถจัดหมวดหมูขอมูลโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีฟาเปนกรอบ
ความคิดไดอยางเปนระบบ 
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 3.4 นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาการพรรณนา
เหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนาของตัวละครโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดงเปนกรอบ
ความคิดไดอยางนาสนใจ 

4. เนื้อหาสาระ 
 4.1 การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี หมายถึง   
การพิจารณาความคิดสรางสรรคของกวีในการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนาของ
ตัวละครที่กระทบอารมณความรูสึก และสรางภาพพจน จินตนาการแกผูอานไดอยางชัดเจน 

 4.2 วรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีการพรรณนาเหตกุารณ ความรูสึก และบทสนทนา
ของตัวละคร ดังนี ้
     พรรณนาเหตุการณ เชน พรรณนาทหารไทยและทหารพมาปะทะกนั 
     “อาจตออาจเขารุก  อุกตออุกเขารา  กลาตอกลาชิงบั่น  กล่ันตอกล่ันชิงรอน      
ศรตอศรยิงยืน  ปนตอปนยิงยัน  กุทณัฑตางตอบโต  โลตอโลตอตั้ง  ดั้งตอดั้งตอติด  เขนประชิดเขน
สู  ตาวคูคูตาวตอ  หอกหันรอหอกรับ  งาวงาจับงาวประจัญ  ทวนผัดผันทวนทบ  รบอลวนอลเวง”
  พรรณนาความรูสึกของตัวละคร  เชน  แสดงความรูสึกหวาดกลัวของพระมหา 
อุปราชา  
        พระพลันเห็นเหตุไซร  เสียวดวง  แดเฮย 
   ถนัดดั่งภูผาหลวง  ตกตอง 
   กระหมากระเหมนทรวง  ส่ันซีด พักตรนา 
   หนักหฤทัยทานรอง    เรียกใหโหรทาย  
  พรรณนาบทสนทนาของตัวละคร  เชน  พระเจากรุงหงสาวดีตรัสกับพระมหา
อุปราชา  
      “เจาอยุธยามีบุตร  ลวนยงยุทธเชี่ยวชาญ  หาญหกัศกึบมิยอ  ตอสูศึกบมิหยอน  
ไปพักวอนวาใช  ใหธหวงธหาม  แมนเจาครามเคราะหกาจ   จงอยายาตรยุทธนา  เอาพัสตราสตรี  
สวมอินทรียสรางเคราะห…” 
 4.3 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู     
สวมหมวก ใหวิเคราะหการพรรณนาเนื้อหาตามขอเท็จจริงที่ทุกคนยอมรับโดยไมมีขอโตแยง 

 4.4 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีเขียว เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู     
สวมหมวกใหพิจารณาความคิดสรางสรรคของกวีในการพรรณนาเนื้อหาใหกระทบอารมณ
ความรูสึก และสรางจินตภาพใหแกผูอาน  
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 4.5 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีฟา เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู       
สวมหมวก ใหสรุปความคิด และจัดหมวดหมูใหเปนระบบ 

 4.6 เทคนิคการคิดแบบหมวกสีแดง เปนเทคนิคการคิดที่กําหนดกรอบความคิดของผู     
สวมหมวกใหแสดงอารมณความรูสึกของตนประเมินคุณคาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี เรื่อง 
ลิลิตตะเลงพาย 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

  นักเรียนดูแผนโปรงใสบทประพันธแลวชวยกันพิจารณาและตอบคําถามวา            
กวีพรรณนาเหตุการณอยางไรใหมีความนาสนใจ 
        สองโจมสองจูจวง บํารู 
 สองขัตติยสองขอชู เชิดด้ํา 
 กระลึงกระลอกด ู ไววอง  นักนา 

  ควาญขับคชแขงค้ํา  เขนเขี้ยวในสนาม 
       5.2  ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  ครูสรุปคําตอบของนักเรียนและเปรียบเทียบระหวางกวีที่ใชภาษาเปนสื่อแสดง
ความคิด จินตนาการ กับจิตรกรที่ใชรูปภาพเปนสื่อแสดงความคิด  จินตนาการ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
กลวิธีการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี จากนั้นแจกแบบบันทึก และเกณฑการประเมินผลการ
พรรณนาเนื้อหาในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ใหแกนักเรียน 
       5.3 ขั้นฝกปฏบิัต ิ
  1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู      
ครูจัดฐานกิจกรรม 5 ฐาน เพื่อใหนักเรียนศึกษาการพรรณนาเนื้อหาจากบทประพันธในวรรณคดี
เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ที่ครูเตรียมมา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ฐานกิจกรรมที่ 1  ศึกษากลวิธีการพรรณนาพระดํารัสของพระเจากรุงหงสาวด ี
                                                        ที่มีตอพระมหาอุปราชา 
   ฐานกิจกรรมที่ 2  ศึกษากลวิธีการพรรณนาความรูสึกของพระมหาอปุราชา 
  ฐานกิจกรรมที่ 3  ศึกษากลวิธีการพรรณนาพระราชดํารัสของสมเด็จพระนเรศวร 
                 ที่ทรงทาทายพระมหาอุปราชาใหกระทํายุทธหตัถี  

 ฐานกิจกรรมที่ 4  ศึกษากลวิธีการพรรณนาการกระทํายุทธหัตถีระหวางสมเด็จ 
                             พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา 
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  ฐานกิจกรรมที่ 5  ศึกษากลวิธีการพรรณนาสมเด็จพระวันรัตทูลขอพระราชทาน 
                                                         อภัยโทษใหแกแมทัพนายกอง  

  2) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนไปศึกษายังฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน 
  3) นักเรียนแตละฐานกิจกรรม  ใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีขาวรวมกันจําแนก

แจกแจงเนื้อหาในบทประพันธประจําฐานกิจกรรม                                                                                                        
  4) นักเรียนแตละฐานกิจกรรมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีเขียวรวมกันอธิบาย

ความคิดสรางสรรคของกวีในการพรรณนาเนื้อหาใหกระทบอารมณความรูสึกผูอาน เสร็จแลว
กลับมายังกลุมเดิมของตน  รายงานผลการศึกษาใหสมาชิกกลุมรับทราบ 

  5) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีฟารวมกันจัดกลุมขอมูลท่ีได
จากสมาชิกกลุมที่ไปรวมศึกษายังฐานกิจกรรมตางๆ ใหเปนหมวดหมูและเปนระบบ  เลขานุการ
กลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 

  6) นักเรียนแตละกลุมใหสมาชิกในกลุมสวมหมวกสีแดงรวมกันประเมินคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนาของตัวละคร    
ในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
       5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกลวิธีการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนา
ของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย จากนั้นนักเรียนแตละกลุมนําแบบบันทึกสงครู 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 เอกสารประกอบฐานกิจกรรม 

 6.2 หมวกสีขาว  หมวกสีเขียว หมวกสีฟา และหมวกสีแดง 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
      7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และ            
บทสนทนาของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกสีขาว 
หมวกสีเขียว  หมวกสีฟา และหมวกสีแดง  
      7.2 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบนัทึกการศึกษาการพรรณนาเนือ้หาในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ของ
นักเรียน 
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       7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต    
ตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 1 
 เร่ือง การพรรณนาพระดํารสัของพระเจากรุงหงสาวดีท่ีมีตอพระมหาอุปราชา  

 
 

  
 ธก็เอื้อนสารเสาวพจน  แดเอารสยศเยศ  องคอิศเรศอุปราช  ใหยกยาตราทัพ  กบันคร

เชียงใหม  เปนพยหุใหญหาแสน  ไปเหยยีบแดนปราจนิ  บุตรทานยนิถอถอย  ขอยผูขาบาทบงสุ  
โหรควรคงทํานาย  ทายพระเคราะหถึงมาต  ฟงสารราชเอารส  ธก็ผะชดบัญชา  เจาอยุธยามีบุตร  
ลวนยงยุทธเชีย่วชาญ  หาญหักศึกบมยิอ  ตอสูศึกบมหิยอน  ไปพกัวอนวาใช  ใหธหวงธหาม     
แมนเจาครามเคราะหกาจ  จงอยายาตรยทุธนา  เอาพัสตราสตรี  สวมอินทรียสรางเคราะห ธตรัสเยาะ
เยี่ยงขลาด  องคอุปราชยินสาร  แสนอัประมาณมาตยมวล  นวลพระพักตรผองเผือด  เลือดสลด  
หมดคล้ํา  ชํ้ากมลหมองมัว  กลัวพระอาชญายอบ  นอบประณตบทมูล  ทูลลาไทลีลาศ 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 2 
 เร่ือง การพรรณนาความรูสกึของพระมหาอุปราชา  

 

      สระเทินสระทกแท ไทถวิล  อยูเฮย 
 ฤาใครคลายใจจินต จืดสรอย 
 คํานึงนฤบดินทร บิตุเรศ  พระแฮ 
 พระเรงลานละหอย เทวษไหโหยหา 
      อาจอมจักรพรรดิผู เพ็ญยศ 
 แมพระเสยีเอารส แกเสี้ยน 
 จักเจ็บอุระระทด ทุกขใหญ  หลวงนา 
 ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค 
      ณรงคนเรศวรดาว ดัสกร 
 ใครจักอาจออกรอน รบสู 
 เสียดายแผนดนิมอญ พลันมอด  มวยแฮ 
 เหตุบมีมือผู- อ่ืนตานทานเขญ็ 
      เอ็นดูภูธเรศเจา จอมถวัลย 
 เปลี่ยวอุระราชรัน- ทดแท 
 พระชนมชราครัน ครองภพ  พระเอย 
 เกรงบพิตรจักแพ เพล่ียงพลํ้าศึกสยาม 
      สงครามครานี้หนกั ใจเจ็บ  ใจนา 
 เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ อกโอ 
 ลูกตายฤใครเกบ็ ผีฝาก  พระเอย 
 ผีจักเทงที่โพล ที่เพลใครเผา 
      พระเนานัคเรศอา เอองค 
 ฤาบมีใครคง คูรอน 
 จักริจักเริ่มรงค ฤาลุ  แลวแฮ 
 พระจักขุนจักขอน จักแคนคับทรวง 
      พระคุณตวงเพียบพืน้ ภูวดล 
 เต็มตรลอดแหลงบน บอนใต 
 พระเกดิพระกอชนม ชุบชีพ  มานา 
 เกรงบทันลูกได กลับเตาตอบสนอง 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 3 
 เร่ือง การพรรณนาพระราชดํารัสของสมเด็จพระนเรศวรที่ทรงทาทาย 

พระมหาอุปราชาใหกระทํายทุธหัตถี  
 

      อาไทภูธเรศหลา แหลงตะเลง  โลกฤา 
 เผยพระยศยินเยง ยานแกลว 
 สิบทิศทั่วลือละเวง หวั่นเดช   ทานนา 
 ไปเร่ิมรอฤทธิ์แผว เผือดกลาแกลนหน ี
      พระพี่พระผูผาน   ภพอุต – ดมเอย 
 ไปชอบเชษฐยนืหยดุ รมไม 
 เชิญราชรวมคชยุทธ เผยอเกยีรติ  ไวแฮ 
 สืบกวาสองเราไสร สุดสิ้นฤามี 
      หัสดีรณเรศอาง อวสาน  นี้นา 
 นับอนาคตกาล หอนพอง 
 ขัตติยายุทธบรรหาร คชคู  กันแฮ 
 คงแตเผือพี่นอง ตราบฟาดินกษัย 
      ไวเปนมหรสพซอง สุขศานติ์ 
 สําหรับราชสําราญ เร่ิมร้ัง 
 บําเทิงหฤทัยบาน ประดิยุทธ  นัน้นา 
 เสนอเนตรมนษุยตั้ง แตหลาเลอสรวง 
      ปวงไทเทเวศทั้ง พรหมาน 
 เชิญประชุมในสถาน ที่นี้ 
 ชมช่ืนคชรําบาญ ตูตอ  กันแฮ 
 ใครเชี่ยวใครชาญชี้ ชเยศอางอวยเฉลิม 
      หวังเริ่มคณุเกียรติกอง กลางรงค 
 ยืนพระยศอยูคง คูหลา 
 สงครามกษัตริยทรง ภพแผน  สองฤา 
 สองราชรอนฤทธิ์รา เร่ืองรูสรเสริญ 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 4 
 เร่ือง การพรรณนาการกระทํายุทธหัตถีระหวางสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา  

 
        สองโจมสองจูจวง บํารู 
 สองขัตติยสองขอชู เชิดด้ํา 
 กระลึงกระลอกด ู ไววอง  นักนา 
 ควาญขับคชแขงค้ํา เขนเขี้ยวในสนาม 
      งามสองสุริยราชลํ้า เลอพิศ  นาพอ 
 พางพัชรินทรไพจิตร ศึกสราง 
 ฤารามเริ่มรณฤทธิ์ รบราพณ  แลฤา 
 ทุกเทศทุกทิศอาง อ่ืนไทไปเทยีม 
      ขุนเสียมสามรรถตาน ขุนตะเลง 
 ขุนตอขุนไปเยง หยอนหาว 
 ยอหัตถเทิดลบองเลบง อังกุศ  ไกวแฮ 
 งามเริ่มงามโททาว ทานสูศึกสาร 
      คชยานขัตติเยศเบื้อง ออกถวัลย 
 โถมปะทะไปทัน เหยยีบยั้ง 
 สารทรงราชรามัญ ลงลาง  แลนา 
 เสยสายทายทนัตทั้ง   คูค้ําคางเขิน 
      ดําเนินหนนุถนัดได เชิงชิด 
 หนอนเรนทรทิศ ตกดาว 
 เสด็จแสดงวราฤทธิ์ รํารอน  ขอแฮ 
 ฟอนฟาดแสงของาว อยูเพี้ยงจักรผัน 
      เบื้องนั้นนฤนาถผู สยามินทร 
 เบี่ยงพระมาลาผิน หอนพอง 
 ศัตราวุธอรินทร ฤาถูก  องคเอย 
 เพราะพระหัตถหากปอง ปดดวยขอทรง 
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      บัดมงคลพาหไท ทวารัต ิ
 แวงเหวีย่งเบีย่งเศียรสะบัด ตกใต 
 อุกคลุกพลุกเงยงัด คอคช  เศิกแฮ 
 เบนบายหงายแหงนให ทวงทอทีถอย 
      พลอยพลํ้าเพลียกถาทาน ในรณ 
 บัดราชฟาดแสงพล- พายฟอน 
 พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู  เข็ญแฮ 
 ถนัดพระอังสาขอน ขาดดาวโดยขวา 
      อุรารานราวแยก ยลสยบ 
 เอนพระองคลงทบ ทาวดิ้น 
 เหนือคอคชซอนซบ สังเวช 
 วายชิวาตมสุดส้ิน สูฟาเสวยสวรรค 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 5 
 เร่ือง การพรรณนาสมเด็จพระวันรัตทูลขอพระราชทานอภัยโทษใหแกแมทัพนายกอง  

 
        สมเด็จพนรัตเจา  จอมชี 
   ฉลองพจนราชวาท ี  ทานไท 
   ทวยทูลละอองธุลี  บัวบาท  พระนา 
   พื้นภกัดีตอใต   บทเบื้องเรณ ู
      ดูผิดไปรักทาว ไปเกรง 
 แผกระบอบแตเพรง หอนพอง 
 พระเดชหากแสดงเอง อํานาจ  พระนา 
 เสนอทุกทวยธเรศกอง เกียรติอางอัศจรรย 
                                        ฯลฯ 
      พระตรีโลกนาถแผว เผด็จมาร 
 เฉกพระราชสมภาร พี่นอง 
 เสด็จไรพิริยะราญ อรินาศ  ลงนา 
 เสนอพระยศยนิกอง เกียรติทาวทุกภาย 
      ผิวหลายพยุหยุทธรา โรมรอน 
 ชนะอมิตรมวลมอญ มั่วมลาง 
 พระเดชบดาลขจร เจริญฤทธิ์  พระนา 
 ไปทั่วธเรศออกอาง เอิกฟาดนิไหว 
      อยาไทโทมนัสนอย หฤทยา 
 เพื่อพระราชกฤษฎา แตกี ้
 ทุกทวยเทพคณา ชุมชวย  พระเอย 
 แสดงพระเดโชชี้ ชเยศไวในสนาม 
      สมดั่งความตูพรอง ขอบพิตรอยาของ 
 ขุนแคนเคืองกมล ทานนา 
      โดยยุบลถองแท ฤาสนเทหเลหแล 
 ถูกถอยแถลงการ นี้นา 
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แบบบันทึกการพรรณนาเรื่องราวในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 เร่ือง การพรรณนาเนือ้หาท่ีกระทบอารมณความรูสึกผูอาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

1. การคิดแบบหมวกสีขาว 
       ใหนกัเรียนจําแนกแจกแจงเนื้อหาวากวพีรรณนาถึงส่ิงใดบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
2. การคิดแบบหมวกสีเขียว 
 ใหนักเรียนอธิบาย ความคิดสรางสรรคของกวีวาพรรณนาเนื้อหาใหกระทบอารมณ
ความรูสึกแกผูอานอยางไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3. หมวกสีแดง 
 ใหนกัเรียนประเมินคณุคาหรอืคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาการพรรณนาเหตุการณ 
ความรูสึก และบทสนทนาของตัวละคร 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตารางที่  17   เกณฑการประเมินผลการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 8 เรื่อง การพรรณนาเนือ้หาที่กระทบอารมณความรูสึกผูอาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การจําแนก 
   แจกแจง 
  ขอมูล 
 (หมวกสีขาว) 

จําแนกแจกแจง   
การพรรณนาเหตุการณ 
ความรูสึกและบท
สนทนาของตัวละครได
ถูกตองครบทุกประเดน็ 

จําแนกแจกแจง 
การพรรณนาเหตุการณ 
ความรูสึกและบท
สนทนาของตัวละคร
ไดถูกตองเปนบาง
ประเด็น 

จําแนกแจกแจงการ
พรรณนาเหตกุารณ 
ความรูสึกและบท
สนทนาของตัวละคร
ไมถูกตอง 

2. ความคิด 
  สรางสรรค 
(หมวกสีเขียว) 

อธิบายความคดิ
สรางสรรคของกวีที่
พรรณนาเนื้อหาให
กระทบความรูสึกของ
ผูอานไดอยางนาสนใจ  
มีเหตุผลนาเชือ่ถือ 

อธิบายความคดิ
สรางสรรคของกวีที่
พรรณนาเนื้อหาให
กระทบความรูสึกของ
ผูอานไดอยางนาสนใจ 

อธิบายความคดิ
สรางสรรคของกวีที่
พรรณนาเนื้อหาให
กระทบความรูสึกของ
ผูอานไดไมชัดเจน 

3.การประมวล 
  ความคิด  
(หมวกสีฟา) 

จัดระบบขอมลูไม
ซํ้าซอนสับสน เปนไป
ตามลําดับความสําคัญ  

จัดระบบขอมลูไม
ซํ้าซอนสับสน แตไม
เปนไปตามลําดับ
ความสําคัญ  

จัดระบบขอมลูซํ้าซอน
สับสนวกวน    
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ตารางที่  17  (ตอ) 
เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ

ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 
4. การแสดง 
  ความคิดเหน็ 
(หมวกสีแดง) 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนที่ได
จากการศึกษาการ
พรรณนาเหตกุารณ 
ความรูสึก และบท
สนทนาของตัวละคร 
ไดอยางมีเหตผุล
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริงและ
หลากหลายแงมุม 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนที่ได
จากการศึกษาการ
พรรณนาเหตกุารณ 
ความรูสึก และบท
สนทนาของตัวละคร
ไดอยางมีเหตผุล
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนที่ได 
จากการศึกษาการ
พรรณนาเหตกุารณ 
ความรูสึก และบท
สนทนาของตัวละคร   
ไดไมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 
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ตารางที่  18  แบบประเมินผลการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 8 เรื่อง การพรรณนาเนือ้หาที่กระทบอารมณความรูสึกผูอาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ  
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคณุภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผล ใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาการใชวรรณศิลปพรรณนา
เร่ืองราวในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประเด็นการประเมินผล  
 

นักเรียน 
การจําแนกแจก
แจงขอมูล 

(หมวกสีขาว) 

ความคิด
สรางสรรค 
ของกว ี

(หมวกสีเขียว) 

การประมวล
ความคิด 

(หมวกสีฟา) 

การแสดงความ
คิดเห็น 

(หมวกสีแดง) 

กลุมที่ 1     
กลุมที่ 2     
กลุมที่ 3     
กลุมที่ 4     
กลุมที่ 5     
กลุมที่ 6     
กลุมที่ 7     
กลุมที่ 8     
กลุมที่ 9     
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แผนการจัดการเรียนรู   
วรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  (หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย) 

ท่ีใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปกต ิ
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การปฐมนิเทศ                 เวลา  1  ชั่วโมง
                                          
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวนีิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร    
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนยิาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวจิารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรือ่งที่อานโดยวเิคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมนิคณุคาดานวรรณศิลป และคณุคาดานสังคม และการนาํไปใชในชวีิตจรงิ 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เขาใจหลักการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคด ี

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคา
วรรณคดีได 
 3.2 นักเรียนสามารถนําหลักการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดีไปใช        
กับวรรณคดีได 

4. เนื้อหาสาระ  
 การวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดี   
   การวิเคราะหวรรณคดี หมายถึง การจําแนกแจกแจงสวนประกอบที่สําคัญของ
วรรณคดีอยางละเอียดถ่ีถวน 
   การวิจารณวรรณคดี  หมายถึง  การแสดงความคดิเห็นของผูวิจารณ แสดงให
เห็นจดุเดน จุดดอยของวรรณคดีทุกแงมุมโดยหาเหตุผลมาประกอบใหนาเชื่อถือ 
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    การประเมินคุณคาวรรณคดี  หมายถึง การพิจารณาวรรณคดีเร่ืองที่อานวา       
ใหคุณคาหรือคุณประโยชนดานใดแกผูอาน 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1) นักเรียนดูขาวเดนพาดหัวหนังสือพิมพที่ครูเตรียมมา   แลวรวมกันแสดง        
ความคิดเห็นตอขาวนั้น  จากนั้นครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นวาความคิดใด
เปนการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคา   

  2) ครูแจกเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง การวิเคราะห  วิจารณ 
และประเมินคุณคาวรรณคดี  และแบบบันทึกการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาบทประพนัธ 
ใหแกนักเรียน 
       5.2  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
  1)  แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
  2)  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาบทประพันธ 
ดังตอไปนี้ 

       สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง  ยามสาย 
   สายบหยุดเสนหหาย  หางเศรา 
   กี่คืนกี่วันวาย   วางเทวษ  ราแม 
   ถวิลทุกขวบค่ําเชา  หยุดไดฉันใด 
      5.3  ขั้นนําเสนอและซักถาม 
   ครูสุมเลือกนักเรียน 3 กลุม  ใหสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการวิเคราะห  วิจารณ  
และประเมินคุณคาบทประพันธหนาชั้นเรียน ครูและนักเรียนกลุมที่ไมไดออกไปนําเสนอซักถาม 
ในประเด็นที่ยังสงสัย   
       5.4  ขั้นสรุปบทเรียน 
   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณคดี  
นักเรียนแตละกลุมนําแบบบันทึกสงครู  จากนั้นครูแนะแนวทางการศึกษาวรรณคดีเรื่อง ลิลิต   
ตะเลงพาย ในชั่วโมงตอไป 
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6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1  เอกสารประกอบการปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง หลักการวเิคราะห วิจารณ และ

ประเมินคุณคาวรรณคด ี  
 6.2  ขาวพาดหวัหนาหนังสือพิมพ 
 6.3 บทประพนัธเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
      7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   ความเขาใจการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคด ี
      7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบนัทึกการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมนิคุณคาบทประพันธ 
      7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
   1) เกณฑการประเมินผลการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคด ี
  2) แบบประเมนิผลการวิเคราะห วิจารณ และประเมนิคุณคาวรรณคด ี 
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เอกสารประกอบการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู 
เร่ือง  หลักการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาวรรณคดี                                                       
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง การปฐมนิเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

สาระสําคัญ 
 วรรณคดี เปนศิลปะประเภทหนึ่งซ่ึงเปนงานสรางสรรคที่ใชภาษาเปนสื่อแสดง
จินตนาการ อารมณ และความคิดของมนุษย สะทอนใหเห็นวิวัฒนาการในดานสภาพสังคม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และความคิดของคนในแตละยุคสมัย  การเรียนรูวรรณคดีดวยการ
วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาจะทําใหมีความเขาใจโลกทัศน และวิถีชีวิตของคนไทย           
ที่สอดแทรกอยูในวรรณคดีไดดียิ่งขึ้น 
เนื้อหาสาระ 
 การวิเคราะห  หมายถึง การจาํแนกแจกแจงสวนประกอบที่สําคัญ  อยางละเอียดถ่ีถวน
ตามขอเท็จจรงิที่ปรากฏ  โดยไมจําแนกแจกแจงใหเกินเลยความเปนจรงิ  เชน  

   ทุกวันนี้ท้ังกรอบความคิดและเนื้อหาความรูของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 ขอเท็จจริงที่ปรากฏมี  2  ประเด็นคือ  กรอบความคิดและเนื้อหาความรูของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  หากจําแนกแจกแจงวา  กรอบความคิดและเนื้อหาความรูของโลก
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนขอความที่เกิน
เลยไปจากขอเท็จจริง 
 การวิจารณ  หมายถึง  การแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณที่มีตอเร่ืองที่ตนอาน  ใหเห็น
จุดเดนจุดดอยทุกแงมุม  โดยหาเหตุผลมาประกอบใหนาเชื่อถือ เชน   

ทุกวันนี้ท้ังกรอบความคิดและเนื้อหาความรูของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 การวิจารณในทางบวก 
 กรอบความคิดและเนื้อหาความรูเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้น  มีประโยชนในการ
พัฒนาสังคมโลกใหเจริญกาวหนา 
 การวิจารณในทางลบ 
 กรอบความคิดและเนื้อหาความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้น  จะทําใหคนที่กาวไม
ทันหรือไมพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ถูกทอดทิ้งและพลาดโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต 
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 การประเมินคุณคา   หมายถึง  การพิจารณาคุณคาในเรื่องที่อานวาใหคุณคาหรือ
คุณประโยชนดานใดแกผูอานบาง 
 ทุกวันนี้ท้ังกรอบความคิด  และเนื้อหาความรูของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 ขอความดังกลาวมีคุณคาหรือคุณประโยชนแกผูอานในดานการเตือนสติใหปรับเปลี่ยน
กรอบความคิด      และพัฒนาเนื้อหาความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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แบบบันทึกการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาบทประพันธ 
ประกอบการจัดการเรียนรูท่ี  1  เร่ือง  การปฐมนิเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

1. การวิเคราะห
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. การวิจารณ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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3. การประเมินคุณคา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
สมาชิกกลุมท่ี........ 

1. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่...................  
2. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
3. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
4. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
5. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
6. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
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ตารางที่  19    เกณฑการประเมินผลการวิเคราะห  วจิารณ  และประเมนิคุณคาวรรณคดี 
ประกอบการจดัการเรียนรูที่  1  เร่ือง  การปฐมนิเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การวิเคราะห จําแนกแจกแจง
รายละเอียดของบท
ประพันธถูกตองตาม
ขอเท็จจริงทุกประเด็น 

จําแนกแจกแจง
รายละเอียดของบท
ประพันธถูกตองตาม
ขอเท็จจริงเปน 
บางประเด็น 

จําแนกแจกแจง
รายละเอียดของบท
ประพันธไมถูกตอง
ตามขอเท็จจรงิ 

2. การวิจารณ แสดงความคิดเห็นได
อยางหลากหลายแงมุม
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงความคิดเห็นได
อยางสมเหตุสมผล   
กับขอเท็จจริง 

แสดงความคิดเห็น
ไมสมเหตุสมผล   
กับขอเท็จจริง 

3. การประเมนิ 
    คุณคา 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนของบท
ประพันธไดอยาง
หลากหลายแงมุม 
สอดคลองกับขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนของ
บทประพันธไดอยาง
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชน
ของบทประพันธไม 
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 
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ตารางที่  20      แบบประเมินผลการวิเคราะห  วิจารณ  และประเมนิคุณคาวรรณคด ี
                         ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่  1  เรื่อง การปฐมนิเทศ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมินผล  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็น            
การประเมินใดตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผลใหตรงตาม
คว าม เ ป น จ ริ ง ที่ นั ก เ รี ย นทํ า ไ ด ต า ม เ กณฑ ก า รป ร ะ เ มิ น ผลก า ร วิ เ ค ร า ะห   วิ จ า รณ                           
และประเมินคุณคาวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล นักเรียน 
การวิเคราะห การวิจารณ การประเมินคุณคา 

กลุมที่ 1    
กลุมที่ 2    
กลุมที่ 3    
กลุมที่ 4    
กลุมที่ 5    
กลุมที่ 6    
กลุมที่ 7    
กลุมที่ 8    
กลุมที่ 9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคด ี             เวลา  1  ชั่วโมง
             
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวนีิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนยิาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวจิารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรือ่งที่อานโดยวเิคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  เนื้อหา  และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมนิคณุคาดานวรรณศิลป และคณุคาดานสังคม และการนําไปใชในชวีิตจรงิ 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี เร่ือง ลิลิตะเลงพาย  ตามหลักการวิเคราะหวรรณคด ี

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงรูปแบบการแตง การใชภาษา ตัวละคร  ฉาก และ

แนวคิดในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพายไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถจัดกลุมขอมูลที่จําแนกแจกแจงไวไดอยางเปนระบบ 
 3.3 นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดเชื่อมโยงองคประกอบของวรรณคดีเรื่อง           
ลิลิตะเลงพาย ไดอยางสรางสรรค 
4. เนื้อหาสาระ  
 4.1 การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี  หมายถึง  การจําแนกแจกแจงสวนประกอบ
ที่สําคัญของวรรณคดีซ่ึงไดแก รูปแบบการแตง การใชภาษา  การสรางตัวละคร ฉาก  และแนวคิด
อยางละเอียดถ่ีถวน 
 4.2 องคประกอบของวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  สรุปได ดังนี ้
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   ตัวละครสําคัญ  ประกอบดวย  สมเด็จพระนเรศวร  สมเด็จพระเอกาทศรถ 
สมเด็จพระวันรัต  พระศรีไสยณรงค  พระราชฤทธานนท  พระเจากรงุหงสาวดี  พระมหาอุปราชา  
มางจาชโร  และพระยาจิดตอง 
   ฉาก  เชน ฉากพระมหาอุปราชาเสด็จไปสั่งลาพระสนมจนเวลารุงสวาง  
   แนวคิด  ประกอบดวย แนวคิดใหญ คือ การยอพระเกยีรติสมเดจ็พระนเรศวร   
ซ่ึงทําสงครามยุทธหัตถีชนะตอพระมหาอปุราชาแหงพมา แนวคิดยอย มีแนวคดิเกีย่วกับคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา แนวคดิเกีย่วกับความเชือ่ในเรื่องไสยศาสตร แนวคดิเกีย่วกับความรัก และแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครอง 
   รูปแบบ ประกอบดวย รูปแบบลักษณะคําประพันธ  แตงดวยคําประพันธประเภท
ลิลิต คือรายสลับกับโคลง ซ่ึงเปนรายสุภาพ และโคลงสุภาพ รูปแบบการดําเนินเรื่อง ขึ้นตนดวยการ
ยอพระเกียรตสิมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดําเนินเรื่องเรียงลําดับเหตกุารณตามพงศาวดาร และจบ
ดวยการบอกเกี่ยวกับผูแตงและการขอพร 
   การใชภาษา  ประกอบดวย  การเลนสัมผัสอักษรในวรรคเดียวกัน  การเลนสัมผัส
อักษรระหวางวรรค  การเลนสัมผัสสระในวรรคเดียวกัน  การเลนสัมผัสสระระหวางวรรค          
การเลนเสียงวรรณยุกต  การเพิ่มเสียง ร ในคํา การใชคําอัพภาส การเลนคําซ้ํา และการใชโวหาร
เปรียบเทียบ 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
        5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  1) นักเรียนชวยกันตอรูปภาพที่ตัดเปนชิ้นๆ ที่ครูเตรียมมาใหเปนรูปภาพที่สมบูรณ  
จากนั้นครูเชื่อมโยงการนําชิ้นสวนตางๆ มาตอกันเปนรูปภาพเหมือนกับการที่กวีนําองคประกอบ
ตางๆ  มาประกอบเขากันเปนวรรณคดีเร่ืองหนึ่งๆ  ดังนั้น หากตองการเขาใจวรรณคดีเร่ืองใด     
เร่ืองหนึ่งใหกระจางชัด ผูอานจะตองจําแนกสวนประกอบตางๆ ออกดูอยางละเอียดถ่ีถวน 
  2) ครูแจกเอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง  การวิเคราะห
องคประกอบของวรรณคดีใหแกนักเรียน 
         5.2  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
  1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6  คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

  2) ครูจัดฐานกิจกรรม 5 ฐาน  เพื่อใหนักเรียนเขาไปรวมกันวิเคราะหองคประกอบ
ของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504                
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ชุดวรรณสารวิจักษณ  เลม  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    
พุทธศักราช  2544  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)   ซ่ึงมีหัวขอดังตอไปนี้ 
        ฐานกิจกรรมที่  1    จําแนกแจกแจงตัวละครสําคัญในวรรณคดีเรื่อง     
    ลิลิตตะเลงพาย   
        ฐานกิจกรรมที่  2    จําแนกแจกแจงฉากในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
        ฐานกิจกรรมที่  3    จําแนกแจกแจงแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
        ฐานกิจกรรมที่  4    จําแนกแจกแจงรูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง   
    ลิลิตตะเลงพาย 
        ฐานกิจกรรมที่  5    จําแนกแจกแจงการใชภาษาในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

  3) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนไปศึกษายังฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน 
  4) ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิต    

ตะเลงพาย  ตามหัวขอที่กําหนดไว  เสร็จแลวกลับมายังกลุมเดิมของตนรายงานผลการวิเคราะห     
ใหสมาชิกในกลุมรับทราบ 
  5) นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปองคประกอบวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย       
ดวยการเขียนแผนภาพความคิด  
               5.3  ขั้นนําเสนอและซักถาม 
  นักเรียนแตละกลุมนําแผนภาพความคิดไปติดปายนิ เทศหนาชั้นเรียน   เพื่อ
แลกเปลี่ยนกันศึกษาขอมูล 
             5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
  ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปองคประกอบของวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย จากนัน้
นักเรียนรวมกนัศึกษาประวตัิผูแตงจากเอกสารประกอบความรู ครูแนะนําเพิ่มเติมเพื่อเปนพืน้ฐาน
ในการวิจารณในแผนการจัดการเรียนรูตอไป 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู  
 6.1  หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด วรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5   
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 6.2  เอกสารประกอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของ
วรรณคดี 

 6.3  เอกสารประกอบความรู เร่ือง ประวัตผูิแตงวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
 6.4  รูปภาพทีต่ัดเปนชิ้นๆ 
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7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
        7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  ตามหลักการวิเคราะห
วรรณคดี 
        7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจผลงานการวิ เคราะหองคประกอบของวรรณคดี เ ร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย             
จากแผนภาพความคิดของนักเรียน 
        7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
  2) แบบประเมนิผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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เอกสารประกอบการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู เร่ือง  การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคด ี
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

สาระสําคัญ 
 การพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางละเอียดถ่ีถวนทุกแงมุมจะทําใหเขาใจสิ่งนั้นไดดียิ่งขึ้น 
และหากพิจารณารายละเอียดในแงมุมตางๆ ไดมาก   ก็จะยิ่งทําใหมีความเขาใจมากขึ้น   
เนื้อหาสาระ 
 การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี  หมายถึง การจําแนกแจกแจงองคประกอบของ
วรรณคดีออกดูใหละเอียดถ่ีถวนทุกแงมุม โดยใชเกณฑการจําแนก ดังนี้ 

 1. รูปแบบ (form) ไดแก กลวิธีหรือแบบฟอรมที่กวีเลือกใชในการแตงคําประพันธ ซ่ึง
แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
   1.1 ลักษณะคําประพันธ  หมายถึง การเลือกใชชนิดของคําประพันธในการแตงให
สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง 
   1.2 ลักษณะการดําเนินเรื่อง หมายถึง วิธีการขึ้นตน  การดําเนินเรื่อง และการจบเรื่อง
ของวรรณคดีแตละเรื่อง 
 2. ตัวละคร (character) หมายถึง บุคคลหรือส่ิงอ่ืนๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ที่มีบทบาท
ในเรื่อง ซ่ึงอาจเปนคนจริงๆ เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย หรือบุคคล
สมมุติ เชน แมพลอย ในเรื่องส่ีแผนดิน  เปนสัตวจริงๆ เชน กระตาย ในเรื่อง กระตายกับเตา หรือ
เปนสัตวสมมุติ เชน มานิลมังกร ในเรื่อง พระอภัยมณี การศึกษาลักษณะนิสัยของตัวละคร ผูอาน
ตองพิจารณาจากการแสดงออกดวยคําพูดที่เรียกวา บทสนทนา หรือการกระทําที่เรียกวา บทบาท 
 3. ฉาก (setting) หมายถึง บรรยากาศ สถานที่ ยุคสมัย และสิ่งแวดลอมทางสังคม อาจจะ
เปนฉากจริงๆ เชน ฉากกรุงเทพมหานคร ฉากริมฝงแมน้ําเจาพระยา หรือฉากที่เกิดจากจินตนาการ
ของกวี เชน ฉากปาหิมพานต ฉากวิมานฉิมพลี ซ่ึงมีความสําคัญในการชวยใหเขาใจอารมณ
ความรูสึกของตัวละคร และใหเห็นความจริงเกี่ยวกับรสนิยม คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม 
สภาพแวดลอมในยุคสมัยที่แตง ฉากจึงทําหนาที่เสมือนคุณศัพทขยายคํานามใหแจมแจงยิ่งขึ้น 

 4. แนวคิด (theme) หมายถึง ขอคิดหรือคติการดําเนินชีวิตซึ่งแฝงอยูในเนื้อหาของ
วรรณคดีมีทั้งแนวคิดของกวี แนวคิดของตัวละคร และแนวคิดของสังคม ซ่ึงแบงออกเปนแนวคิด
ใหญ คือ ทั้งเรื่องมุงเสนอขอคิดหรือคติการดําเนินชีวิตอะไรแกผูอาน ดังเชน นิทานอีสปบางเรื่องจะ
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บอกแนวคิดไวตอนทายวา “นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา” และแนวคิดยอย คือ เนื้อหาในตอนนัน้ๆ หรือ
บทประพันธนั้นๆ มุงเสนอขอคิดหรือคติการดําเนินชีวิตอะไรแกผูอาน 

 5. ภาษา (language) หมายถึง ศิลปะของการเรียงรอยถอยคําเพื่อใหเกิดความไพเราะ
งดงามทางดานเสียงหรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมาย และเพื่อพรรณนาเรื่องราวใหมี
ชีวิตชีวาใหเห็นภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ  แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของตัวละคร 
ของกวี และผูอานไปพรอมๆ กัน  เชน  การเลนสัมผัสอักษรในวรรคเดียวกัน การเลนสัมผัสอักษร
ระหวางวรรค การเลนสัมผัสสระในวรรคเดียวกัน  การเลนสัมผัสสระระหวางวรรค การเลนเสียง
วรรณยุกต  การเพิ่มเสียง ร ในคํา การใชคําอัพภาส  การเลนคําซํ้า และการใชโวหารเปรียบเทียบ   
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เอกสารประกอบความรู 
เร่ือง  ประวัตผิูแตงวรรณคดี  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

 
           กรมหมื่นนุชิต เชื้อ  กววีร 
   ชิโนรส  มิ่งมหิศร  เสกให 
   ศรีสุคต พจนสุนทร  เถลิงลักษณ  นีน้า 
   ขัตติยวงศ ผจงโอษฐไว  สืบหลาอยาศูนย 
           ไพบูลยโดยบทเบื้อง  โบราณ  รีตฤา 
   รังสฤษฏพระหลานต ู  ตอบาง 
   กปษฐาขัตตยิกุมาร  สมมติ  นามนา 
   หนอบพิตรเจาชาง  เผือกผูสามทรง 
    ในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพาย ไดระบุไววา สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ทรงเปนผูนิพนธ  และพระองคเจากปตถา เปนผูชวยในการนพินธ 

พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชติชิโนรส 
 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  มีพระนามเดิมวาพระองคเจาวาสุกรี 
เปนพระราชโอรสพระองคที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต
เจาจอมมารดาจุย  ประสูติเมื่อวันเสาร ขึ้น 5 ค่ํา เดือนอาย  ปจอ จ.ศ. 1152 ตรงกับวันที่ 11  ธันวาคม 
พ.ศ.2333    
 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงผนวชเปนสามเณรในรัชกาลที่ 1 
เมื่อวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 8 ปจอ พ.ศ. 2345 พระชนมายุ 12 พรรษา พรอมกับพระองคเจาฉัตร                 
(กรมหมื่นสุรินทรรักษ) เมื่อคราวเจาฟากรมพระอนุรักษเทเวศรทรงผนวชเปนพระภิกษุ โดยมี
สมเด็จพระสังฆราช (สุก) เปนพระอุปชฌาย ขณะทรงเปนสามเณรประทับ ณ วัดพระเชตุพน และ
ทรงศึกษาในสํานักสมเด็จพระพนรัตน   ทรงผนวชเปนสามเณรตลอดมาจนถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทรงผนวชเปนพระภิกษุเมื่อปมะแม พ.ศ.2354 มี      
พระสมณฉายาวา “สุวัณณรังษี”  สมเด็จพระพนรัตนพระอาจารยของพระองคเปนพระอุปชฌาย 
 พ.ศ. 2357  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เปนอธิบดีสงฆครอง       
วัดพระเชตุพน  และใน พ.ศ. 2359 ไดทรงกรมครั้งแรกเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ 
ขณะดํารงพระยศเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสนั้นทรงเปนพระอาจารยของเจานายหลายพระองค เชน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว สมเด็จเจาฟากรมพระ
ยาบําราบปรปกษ  กรมหลวงวงศาธิราชสนิท กรมหมื่นไกรสรวิชิต  กรมหมื่นภูบาลบริรักษเปนตน  
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 หลังการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน (พ.ศ.2378) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   
ทรงตั้งสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเปนเจาคณะกลางเสมอพระราชาคณะ                   
ทรงปกครองวัดในเขตกรุงเทพฯ และธนบุรี 61 วัด ในการนี้โปรดเกลาฯ ใหสรางดวงตราประทีป  
อยูในบุษบกถวายเปนตราประจําพระองค ในฐานะที่ทรงดํารงตําแหนงเจาคณะกลาง 
 ในรัชกาลพระบาทมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเปนกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสมณศักดิ์เปนมหาสังฆปริณายก เล่ือนพระเกียรติยศขึ้นทั้งในราช
ตระกูลวงศ และในสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระสังฆราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรด
เกลาฯ ใหจัดพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกที่วัดพระเชตุพน มีทั้งพิธีสงฆและพิธีพราหมณคลายกับ
พระราชพิธีบวรราชาภิเษก และมีพระบรมราชโองการประกาศเลื่อนกรม เมื่อวันศุกร ขึ้น 14 ค่ํา 
เดือน 9 ปกุน จ.ศ.1213 (พ.ศ.2394) 
 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสสิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 4 เมื่อ      
วันศุกร  เดือนอาย ขึ้น 9 ค่ํา ปฉลู  ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 พระชนมายุ 63 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานพระโกศทองใหญทรงพระศพเปนพระเกียรติยศ  
พระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุผาขาว ทองสนามหลวง วันเสารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2397 แลว  
โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระอัฐิประดิษฐานที่ตําหนักวาสุกรี  
 สมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงดํารงอิสริยยศกรมสมเด็จพระ  
อันเปนพระยศสูงสุดของเจานายชั้นบรมวงศมาตลอดพระชนมชีพ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2464  มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระปรมานิชิตชิโนรส มีสรอยพระนามคงเดิมตามที่ปรากฏในพระสุพรรณบัฏคร้ังทรง
สถาปนาในรัชกาลที่ 4 
ประวัติของพระองคเจากปตถา 
 พระองคเจากปตถา(ณัฐวุฒ ิ  สุทธิสงคราม 2515 :355)  ประสูติเมื่อวันอังคาร เดอืน 5   
แรม 1 ค่ํา  ปจอ  ตรงกับวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2357 เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลิศหลานภาลยั  รัชกาลที่ 2 ประสูติแตเจาจอมมารดาอัมพา 
 ในรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394 พระองคไดทรงรบัสถาปนาเปนกรมหมื่นภูบาลบริรักษ  และได
วากรมพระอาลักษณ   

 พระองคเจากปตถา หรือกรมหมื่นภูบาลบริรักษ ส้ินพระชนม เมื่อ พ.ศ. 2415 (ในรัชกาล
ที่ 5) พระชันษา 60 ป พระองคเปนตนสกุล กปตถา ณ อยธุยา  

 ขณะที่ทรงชวยพระนพินธเร่ือง ลิลิตตะเลงพายนั้น มีพระชนมายุไมเกิน 18 พรรษา เพราะ
ตอนปฏิสังขรณวดัพระเชตพุน ในพ.ศ. 2375 พระองคมีพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเทานั้น 
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ตารางที่  21  เกณฑการประเมินผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
   ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

การวิเคราะห  
    

1. จําแนกแจกแจง 
    สวนประกอบของ 
   วรรณคดีไดถูกตองตาม 
   หลักการวเิคราะหองค  
   ประกอบของวรรณคด ี
2. จําแนกแจกแจง 
    สวนประกอบของ 
    วรรณคดีไดครบทุก 
    ประเด็น 
3. จําแนกแจกแจง 
   รายละเอียดในแตละ 
   ประเด็นไดครบถวน 

1. จําแนกแจกแจง 
   สวนประกอบของ 
   วรรณคดีไดถูกตองตาม 
   หลักการวเิคราะหองค 
   ประกอบของวรรณคด ี
2. จําแนกแจกแจง 
   สวนประกอบของ 
   วรรณคดีไดครบทุก 
   ประเด็น แตแจก 
   แจงรายละเอยีดใน  
   ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
  ไมครบถวน 
 

จําแนกแจงแจง
สวนประกอบของ
วรรณคดีไมถูกตอง
ตามหลักการวเิคราะห
องคประกอบของ
วรรณคด ี
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ตารางที่  22  แบบประเมินผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
    ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ  
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมินผล  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็น           
การประเมินใดตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในประเด็นการประเมินผลใหตรงตามความ
เปนจริงที่นักเรียนทําได ตามเกณฑการประเมินผลการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี         
เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน                                   การการวิเคราะห 

กลุมที่  1   
กลุมที่   2  
กลุมที่   3  
กลุมที่   4  
กลุมที่   5  
กลุมที่  6  
กลุมที่  7  
กลุมที่  8  
กลุมที่  9  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคญัในวรรณคด ี                                    เวลา 1 ชั่วโมง                                    
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวนีิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนยิาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวจิารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรือ่งที่อานโดยวเิคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมนิคณุคาดานวรรณศิลป และคณุคาดานสังคม และการนําไปใชในชวีิตจรงิ 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาลักษณะนิสัยของตัวละครสําคัญในวรรณคดี          
เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย   

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงบทสนทนาและการกระทําที่สะทอนลักษณะนิสัย     
ตัวละครสําคัญในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพายไดถูกตอง 

 3.2 นักเรียนสามารถวิจารณลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ไดอยางมีเหตุผล 

 3.3  นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาลักษณะนิสัย
ของตัวละครสําคัญในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพายไดอยางนาสนใจ 
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4. เนื้อหาสาระ 
 4.1  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาตัวละครสําคัญในวรรณคดี หมายถึง 
การศึกษาลักษณะนิสัยของตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในวรรณคดี  โดยการตีความลักษณะนิสัย   
จากการแสดงออกดวยคําพูดที่เรียกวา บทสนทนาหรือดวยการกระทําที่เรียกวา บทบาท 
 4.2  ตัวละครท่ีมีบทสนทนาและบทบาทสําคัญในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีดงันี้  
  สมเด็จพระนเรศวร พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา สมภพเมื่อ  
พ.ศ. 2098  ครองราชย พ.ศ. 2133  ขณะพระชนมายุ 35 ป   และสวรรคต พ.ศ. 2148 
  พระเจากรุงหงสาวดีนันทบุเรง (มังไชยสิงห) พระราชโอรสในพระเจากรุง       
หงสาวดีบุเรงนอง  
  พระมหาอุปราชา (มังสามเกลียด) พระราชโอรสในพระเจากรุงหงสาวดี      
นันทบุเรง 
  สมเด็จพระวันรัต  เปนพระสังฆราชฝายวิปสสนาธุระ และเปนอธิบดีสงฆ       
วัดปาแกว  ซ่ึงปจจุบัน เรียกวา วัดใหญชัยมงคล อยูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
        5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกชื่อตัวละครในละครโทรทัศนที่นักเรียนชื่นชอบ จากนั้น
ครูถามวา  “ตัวละครที่นักเรียนชื่นชอบมีลักษณะนิสัยอยางไร และนักเรียนพิจารณาลักษณะนสัิยจาก
อะไร” ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําพูดที่เรียกวาบทสนทนา  และการกระทําที่เรียกวาบทบาท          
ที่สะทอนลักษณะนิสัยของตัวละคร  เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนนําไปพิจารณาลักษณะนิสัยตัว
ละครสําคัญในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
                5.2  ขั้นฝกปฏิบัติ 
  1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

  2) นักเรียนแตละกลุมจับฉลากเลือกตัวละครสําคัญที่ครูจัดเตรียมไว  ซ่ึงมีรายเอียด 
ดังนี้ 

     สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จัดทําฉลากเพื่อใหนกัเรียนศึกษา 3 กลุม) 
    พระมหาอุปราชา (จัดทําฉลากเพื่อใหนักเรยีนศกึษา 2 กลุม) 
    พระเจากรุงหงสาวดนีนัทบุเรง (จดัทาํฉลากเพื่อใหนักเรียนศึกษา 2 กลุม) 

     สมเด็จพระวนัรัต  (จดัทําฉลากเพื่อใหนกัเรียนศึกษา 2 กลุม) 
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  3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันรวบรวมบทสนทนา และบทบาทของตัวละครสําคัญที่
กลุมจับฉลากได  จากนั้นรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตัวละคร  แลวประมวล
ความคิดของสมาชิกในกลุมประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาตัวละคร  เลขานุการ
กลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 

  5.3  ขั้นนําเสนอและซักถาม 
  ครูสุมเลือกกลุมนักเรียน 2 กลุม เพื่อใหสงตัวแทนออกมานําเสนอความคิดของกลุม      
หนาชั้นเรียน ครูและนักเรียนกลุมที่ไมไดออกไปนําเสนอซักถามในประเด็นที่ยังสงสัย  

  5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิต 

ตะเลงพาย 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด วรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 6.2 ฉลากรายชื่อตัวละครสําคัญ ในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
        7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดี
เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
        7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบันทึกการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต    
ตะเลงพาย ของนักเรียน 
        7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดีเร่ือง                      
ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมินผลการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดี เรื่อง ลิลิต       
ตะเลงพาย 
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แบบบันทึกการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญ 
ในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 การศึกษาลักษณะนิสยัตัวละครสําคญัในวรรณคด ี          
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

ชื่อตัวละครท่ีศึกษา....................................................................................... 
1. การวิเคราะห   

 ใหนกัเรียนรวบรวมบทสนทนาหรือการกระทําของตัวละคร  ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 

 1.1 บทสนทนา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 1.2 การกระทาํหรือบทบาท 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 180

2. การวิจารณ  
  ใหนกัเรียนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับลักษณะนิสัยตัวละครจากบทสนทนาหรือบทบาท

ที่รวบรวมไวใหมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. การประเมินคุณคา  

 ใหนักเรียนประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละคร
สําคัญ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
สมาชิกกลุมท่ี........ 

1. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่...................  
2. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
3. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
4. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
5. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
6. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
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ตารางที่  23   เกณฑการประเมินผลการวิเคราะห วจิารณ และประเมนิคณุคาลักษณะนสัิยตัวละคร 
                      สําคัญในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคญัในวรรณคด ี          
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การวิเคราะห จําแนกแจกแจงบท
สนทนาและบทบาทที่
สะทอนลักษณะนิสัย
ตัวละครสําคัญได
ถูกตองครบ 
ทุกประเดน็ 

จําแนกแจกแจงบท
สนทนาและบทบาทที่   
สะทอนลักษณะนิสัยตัว
ละครสําคัญไดถูกตอง
ครบถวนในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง 

จําแนกแจกแจงบท
สนทนาและบทบาทที่
สะทอนลักษณะนิสัย
ตัวละครสําคัญ 
ไมถูกตอง 

2. การวิจารณ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
ตัวละครไดอยางมี
เหตุผลหลากหลาย
แงมุม และสอดคลอง
กับขอเท็จจริง 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยตัว
ละครไดอยางมีเหตุผล 
และสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
ตัวละครไมสอดคลอง
กับขอเท็จจริง 

3. การประเมนิ 
    คุณคา 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนของ
ตัวละครไดอยางมี
เหตุผลหลากหลาย
แงมุม และสอดคลอง
กับขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนของ 
 ตัวละครไดอยางมี
เหตุผล และสอดคลอง
กับขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนของ
ตัวละครไมสอดคลอง
กับขอเท็จจริง 
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ตารางที่  24    แบบประเมินผลการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาลักษณะนิสัยตวัละครสําคัญ 
                      ในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 เรื่อง การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญในวรรณคดี           
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง  เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผลใหตรงตาม
ความจริงที่นักเรียนทําได ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครสําคัญใน
วรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล      นักเรียน 
การวิเคราะห การวิจารณ การประเมินคุณคา 

กลุมที่  1    
กลุมที่  2    
กลุมที่  3    
กลุมที่  4    
กลุมที่  5    
กลุมที่  6    
กลุมที่  7    
กลุมที่  8    
กลุมที่  9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การศึกษาฉากในวรรณคด ี                 เวลา 1 ชั่วโมง 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวนีิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนยิาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวจิารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรือ่งที่อานโดยวเิคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมนิคณุคาดานวรรณศิลป และคณุคาดานสังคม และการนําไปใชในชวีิตจรงิ 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถแสดงใหเห็นความสอดคลองเหมาะสมของฉากกับเหตุการณ            
ในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพายไดอยางมีเหตุผล 

 3.3 นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาฉากในวรรณคดี 
เร่ือง ลิลิตตะเลงพายได 

 4. เนื้อหาสาระ 
 4.1 การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาฉากในวรรณคดี หมายถึง การพิจารณาวากวี
สรางบรรยากาศ สถานที่ ยุคสมัย และสิ่งแวดลอมทางสังคมไดสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
หรือไม และฉากไดสะทอนใหเห็นสภาพของสังคมในยุคสมัยที่แตงดานใดบาง 
 4.2 ฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย เปนฉากอิงประวัติศาสตรที่มุงเสนอภาพ
เหตุการณ บรรยากาศเปนสําคัญ เชน 
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   ฉากพระมหาอุปราชาเสด็จไปสัง่ลาพระสนมจนเวลารุงสวาง 
  “จวนเวลาลวงสาง  พื้นนภางคเผือดดาว  แสงเงินขาวขอบฟา  แสงทองจาจับเมฆ  
รังสีเฉกฉายฉัน  ไกแกวขนัเจื้อยแจว  ดุเหวาแหววเสียงใส” 
    ฉากกองทัพไทยซึ่งนาํโดยพระยาศรีไสยณรงคกับพระราชฤทธานนทปะทะกับ
กองทัพพมาท่ีโคกเผาขาว  
 “สองฝายยันยืนยุทธ  อุดอึงโหเอาฤกษ  เอิกอึงโหเอาชัย  สาดปนไฟยะแยง     
แผลงปนพิษยะยุง  พุงหอกใหญคะควาง  ขวางหอกซัดคะไขว  ไลคะคลุกบุกบัน  เงื้อดาบฟนฉะฉาด  
งางาวฟาดฉะฉับ  ขับปกซายเขาดา  ขับปกขวาเขาแดก  แยกกันออกโรมรัน  ปนกันออกโรมรณ   
ทนสูศึกบมิลด  อดสูศึกบมิลาด  อาจตออาจเขารุก อุกตออุกเขารา  กลาตอกลาชิงบั่น  กล่ันตอกล่ัน
ชิงรอน  ศรตอศรยิงยืน  ปนตอปนยิงยัน” 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   ครูนําบทประพันธจากวรรณคดีเร่ือง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี ใหนักเรียนอาน    
และชวยกันตอบคําถามวาปาผลไมสอดคลองกับความเศราโศกของพระนางมัทรีอยางไร 

 สา  มทฺที  ปางนั้นสวนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพกัญญา  จําเดิมแตพระนาง
เธอลีลาลวงลับพระอาวาส  พระทัยนางใหหวั่นหวาดพะวงหลัง  ตั้งพระทัยเปนทุกขถึง
พระเจาลูกมิลืมเลย  เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง  พระนัยเนตรทั้งสองขางไมขาดสาย
พระอัสสุชล  พลางพิศดูผลาผลในกลางไพร  ท่ีนางเคยไดอาศัยทรงสอยอยูเปนนิตยผิด
สังเกต  เหตุไฉนไมท่ีมีผลเปนพุมพวง  ก็กลายเปนดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร  แถวโนน
ก็แกวเกดพิกุลแกมกับกาหลง  ถัดนั่นก็สายหยุดประยงคและยมโดย  พระพายพัดก็รวงโรย
รายดอกลงมูนมอง  แมยังไดเก็บเอาดอกมารอยกรองไปฝากลูกเมื่อวันวาน  ก็เพี้ยนผิด
พิสดารเปนพวงผล  ผิดวิกลแตกอนมา 

   ครูสรุปความคิดของนักเรียนและอธิบายใหนักเรียนเห็นกลวิธีการพรรณนาฉากปา
ผลไมใหสอดคลองกับความเศราโศกของพระนางมัทรี  จากนั้นอธิบายความแตกตางระหวางฉาก
บนเวทีการแสดงที่สรางสรรควัสดุอุปกรณตางๆ  กับฉากในวรรณคดีที่สรางสรรคดวยภาษา       
เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนนําไปพิจารณาฉากในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย 
        5.2  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
   1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม กลุมละ 5-6  คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
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     2) นักเรียนแตละกลุมรวมกันรวบรวมฉากในวรรณคดีเ ร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย                
ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย  ท  504 ชุดวรรณสารวิจักษณ  เลม  4                   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
   3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นวาฉากที่ปรากฏในเรื่องมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาอยางไร  จากนั้นประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษา
ฉากในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตะเลงพาย เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
       5.3  ขั้นนําเสนอและซักถาม 
   ครูสุมเลือกกลุมนักเรียน 2 กลุม เพื่อใหสงตัวแทนออกมานําเสนอความคิดของกลุม         
หนาชั้นเรียน  ครูและนักเรียนกลุมที่ไมไดออกไปนําเสนอ ซักถามในประเด็นที่ยังไมชัดเจน 
       5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
  ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  นกัเรียนปรับปรงุ     
แบบบันทึกใหสมบูรณแลวสงครู 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 6.2  บทประพนัธจากวรรณคดีเร่ือง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาฉากในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
       7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบนัทึกการศึกษาฉากในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ของนกัเรียน 
       7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษาฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 186

บทประพันธจากวรรณคดีเร่ือง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง การศึกษาฉากในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
 
  สา  มทฺที  ปางนั้นสวนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพกัญญา  จําเดิมแตพระนางเธอลีลาศ
ลวงลับพระอาวาส  พระทัยนางใหหวั่นหวาดพะวงหลัง  ตั้งพระทัยเปนทุกขถึงพระเจาลูกมิลืมเลย  
เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง  พระนัยเนตรทั้งสองขางไมขาดสายพระอัสสุชล  พลางพิศดู
ผลาผลในกลางไพร  ที่นางเคยไดอาศัยทรงสอยอยูเปนนิตยผิดสังเกต  เหตุไฉนไมที่มีผลเปนพุมพวง  
ก็กลายเปนดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร  แถวโนนก็แกวเกดพิกุลแกมกับกาหลง  ถัดนั่นก็สายหยุด
ประยงคและยมโดย  พระพายพัดก็รวงโรยรายดอกลงมูนมอง  แมยังไดเก็บเอาดอกมารอยกรองไป
ฝากลูกเมื่อวันวาน  ก็เพี้ยนผิดพิสดารเปนพวงผล  ผิดวิกลแตกอนมา 
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แบบบันทึกการศึกษาฉากในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง การศึกษาฉากในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
1. การวิเคราะห 

 ใหนักเรียนรวบรวมฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนภาษาไทย  ท  504  ชุดวรรณสารวิจักษณ  เลม  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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2. การวิจารณ 
 ใหนักเรียนแสดงความสอดคลองเหมาะสมของฉากกับเหตุการณในเนื้อเร่ือง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. การประเมินคุณคา 
 ใหนักเรียนประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาฉากในวรรณคดี            
เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สมาชิกกลุมท่ี........ 

1. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่...................  
2. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
3. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
4. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
5. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
6. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
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ตารางที่  25 เกณฑการประเมนิผลการศึกษาฉากในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 เรื่อง การศึกษาฉากในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การวิเคราะห จําแนกแจกแจงฉาก 
ไดถูกตอง 
ครบทุกประเดน็ 

จําแนกแจกแจงฉาก 
ไดถูกตอง 
เปนบางประเด็น 

จําแนกแจกแจงฉาก 
ไมถูกตอง 

2.  การวิจารณ อธิบายใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสม
ของฉากกับเหตุการณ
ในเนื้อเร่ืองไดอยาง
หลากหลายแงมุม
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

อธิบายใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสมของ
ฉากกับเหตุการณในเนื้อ
เร่ืองไดอยาง
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

อธิบายใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสม
ของฉากกับเหตุการณ
ในเนื้อเร่ืองไดไม
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

3. การประเมนิ 
    คุณคา 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาฉาก  
ไดอยางหลากหลาย
แงมุมสมเหตสุมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาฉาก  
ไดอยางสมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาฉาก  
ไมสมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 
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ตารางที่  26   แบบประเมินผลการศึกษาฉากในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 เรื่อง การศึกษาฉากในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผลใหตรง
ความเปนจริงที่นักเรียนทําได ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาในฉากวรรณคดีเร่ือง ลิลิต    
ตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การวิเคราะห การวิจารณ การประเมินคุณคา 
กลุมที่  1    
กลุมที่  2    
กลุมที่  3    
กลุมที่  4    
กลุมที่  5    
กลุมที่  6    
กลุมที่  7    
กลุมที่  8    
กลุมที่  9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง การศึกษาแนวคิดในวรรณคด ี                เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคม และการนําไปใชในชีวิตจริง 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาแนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1  นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงแนวคิดจากบทประพันธในวรรณคดีเรื่อง  ลิลิต           
ตะเลงพายไดถูกตอง 
 3.2  นักเรียนสามารถวิจารณแนวคิดที่สอดแทรกอยูในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย        
ไดอยางมีเหตุผล 
 3.3 นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนของแนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิต         
ตะเลงพายไดอยางนาสนใจ 

4. เนื้อหาสาระ 
 4.1 การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาแนวคิดในวรรณคดี หมายถึง การพิจารณา
แนวคิดหรือคติดําเนินชีวิตที่แฝงอยูในเนื้อหาของวรรณคดีทั้งแนวคิดของกวี  แนวคิดของตัวละคร 
และแนวคิดของสังคม ซ่ึงแบงออกเปนแนวคิดใหญ คือ ทั้งเรื่องมุงเสนอแนวคิดหรือคติดําเนินชีวิต
อะไร และแนวคิดยอย คือ  บทประพันธในตอนนั้นๆ เสนอแนวคิดหรือคติดําเนินชีวิตอะไร 
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 4.2 แนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีแนวคิดใหญและแนวคิดยอย สรุปได ดังนี้ 
        แนวคิดใหญ  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงระบุแนวคิดที่
ทรงพระนิพนธไววาเพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริยผูยิ่งใหญของไทย     
ซ่ึงทําสงครามยุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระมหาอุปราชาแหงพมา ซ่ึงกลาวไวชัดเจนตอนตนเรื่องวา 
  “บรรหารเหตุแผนภู  ชูพระยศเจาหลา  อยูคุงฟาคุงดิน  เฉกเพลงพิณไพเราะ  
เสนาะโสตสํานวน  เปนศุภสารเสานิศ  เสนอบัณฑิตทวยผอง  เชิญชวยตรองตริเติม  เฉลิม          
พระเกียรติผานเผา  เจาจักรพรรดิแผนสยาม  สมญานามนฤเบศ  นเรศวรนรินทร” 
  ในตอนทายเรือ่งยังกลาวย้ําดวยโคลงวา 
           เสร็จแสดงพระยศเจา  จอมอยุธ  ยาเอย 
  องคอดิศรสมมุติ    เทพไท 
  นเรศวรรัตนมกุฎ    เกศกษตัริย  สยามฤา 
  หวังอยูคูธเรศไว    ฟากฟาดนิเฉลิม 
       แนวคิดยอย 
            แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อในเรื่องคติธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนา เชน 
            คํานึงนกึบาปใกล   วันบณัรสีไซร 
  แหงเบื้องบนัทึก    โทษนา 
   แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตร  เชน 
  กษณะนั้นนเรนทรไท  ธใหโหรหามหุติฤกษ  ซ่ึงจะเบิกพยุหบาตรา  จึ่งพระโหรา
ผูรูโศลก  หลวงญาณโยคโลกทีป  รีบคํานวณทํานาย  ถวายพยากรณแกไท  ทาวธไดจัตุรงคโชค  
อาจปราบโลกลาญรงค  เชิญบาทบงสุเสด็จคลา  จากอโยธยายามเชา  เขาวิวารมหันต  วันสิบเอ็ดค่ํา  
ย่ํารุงสองนาฬิกา  เศษสังขยาหาบาท  ในบุษยมาสดฤษถี  ศรีสวัสดิ์ฤกษอุดม 
   แนวคิดเก่ียวกับความรัก เชน 
  ความรักความหวงใยที่พระเจากรุงหงสาวดีมีตอพระมหาอุปราชา 
            จงจําคําพอไซร   ส่ังสอน 
  จงประสิทธิ์สมพร   พอให 
  จงเรืองพระฤทธิ์    อริราช 
  จงพอลุลาภได    เผด็จดาวแดนสยาม 
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 ความรักท่ีพระมหาอุปราชามีตอพระเจากรุงหงสาวดี 
            พระคุณตวงเพยีบพื้น  ภูวดล 
  เต็มตรลอดแหลงบน   บอนใต 
  พระเกิดพระกอชนม   ชุบชีพ มานา 
  เกรงบทันลูกได    กลับเตาตอบสนอง 
 ความรักของพระมหาอุปราชาที่มีตอนางสนม 
            สายหยดุหยดุกลิ่นฟุง  ยามสาย 
  สายบหยุดเสนหหาย   หางเศรา 
  กี่คืนกีว่ันวาย    วางเทวษ  ราแม 
  ถวิลทุกขวบค่าํเชา   หยุดไดฉันใด  
                แนวคิดเก่ียวกับการปกครอง  เชน เมื่อทหารทําดีก็ปูนบําเหน็จ  ทําผิดก็ลงโทษ  
            แลวเผยพจนารถซั้น  บรรหาร 
  ยกชอบกอบบํานาญ   ที่มวย 
  นายมหานุภาพควาญ   กลางคช  หนึ่งนา 
  หมื่นภกัดีศวรดวย   ศึกสูเสียตน 
     ฯลฯ 
            เพิ่มบําเหน็จเสร็จไซร  ธใหเชิญพระอัยการศึก  ปรึกษาโทษขุนทพั   
สรรพทั้งมวลหมูมาตย   

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   ตัวแทนนักเรียนอานคําประพันธใหเพื่อนนักเรียนฟง  เพื่อใหรวมกันตอบคําถามวา          
บทประพันธใหแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
     ใดใดในโลกลวน อนิจจัง 
    คงแตบาปบุญยัง   เที่ยงแท 
    คือเงาติดตัวตรัง   ตรึงแนน  อยูนา 
    ตามแตบุญบาปแล  กอเกื้อรักษา 
   ครูสรุปความคิดของนักเรียนและอธิบายแนวคิดของคําประพันธขางตนเพิ่มเติมโดย
มีแนวอธิบายวา  “สัตวโลกยยอมขึ้นอยูกับกรรมและบุญบาปเปนสําคัญ” เพื่อเปนแนวทางให
นักเรียนนําไปพิจารณาแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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        5.2  ขั้นฝกปฏิบัติ 
   1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม  กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
   2) ครูจัดฐานกิจกรรม 5 ฐาน  เพื่อใหนักเรียนเขาไปรวมกันวิเคราะหแนวคิดใน
วรรณคดี  เร่ือง ลิลิตะเลงพาย   
       ฐานกิจกรรมที่  1 วิเคราะหแนวคิดหลักในการแตง   

     ฐานกิจกรรมที่  2 วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับคติธรรมคําสอน  
    ในทางพระพุทธศาสนา 

       ฐานกิจกรรมที่  3 วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร 
       ฐานกิจกรรมที่  4 วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความรัก 
       ฐานกิจกรรมที่  5 วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง 
   3) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนไปศึกษายังฐานกิจกรรมทั้ง  5  ฐาน 
   4) นักเรียนแตงละฐานกิจกรรมรวมกันวิเคราะหแนวคิด  เสร็จแลวกลับมาเขา      
กลุมเดิมของตน  และรายงานผลการวิเคราะหใหสมาชิกในกลุมรับทราบ  สมาชิกกลุมรวมกันจัด
กลุมแนวคิดใหเปนระบบ  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
   5) นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นวาแนวคิดที่รวบรวมไดสอดคลอง
เหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบันอยางไร  จากนั้นประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนของแนวคิดใน
วรรณคดีเร่ือง ลิลิตะเลงพาย  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
        5.3  ขั้นนําเสนอและซักถาม 
   ครูสุมเลือกนักเรียน 1 กลุม  ใหสงตัวแทนออกมานําเสนอความคิดของกลุม         
หนาชั้นเรียน  ครูและนักเรียนกลุมที่ไมไดออกไปนําเสนอซักถามประเด็นที่ยังไมชัดเจน  
        5.4  ขั้นสรุปบทเรียน 
  ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปแนวคดิในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย จากนั้นนกัเรียน
นําแบบบันทกึสงครู  

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด วรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 6.2 บทประพนัธจากวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตพระลอ 
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7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
        7.1  สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
        7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบนัทึกการศึกษาแนวคิดในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ของนักเรียน 
        7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาแนวคดิในวรรณคดเีร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษาแนวคดิในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย 
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แบบบันทึกการศึกษาแนวคดิในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง การศึกษาแนวคิดในวรรณคดี  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
    
1. การวิเคราะห 

  ใหนกัเรียนรวบรวมแนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย จากสมาชิกกลุมที่ไปศกึษา
ยังฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ใหเปนระบบ 
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................  
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2.  การวิจารณ  
 ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดที่รวบรวมไววาสอดคลองเหมาะสมกับยุค

สมัยปจจุบันอยางไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.  การประเมินคุณคา 

  ใหนกัเรียนอธิบายวาแนวคิดตางๆ นั้นใหคณุคาหรือคุณประโยชนดานใดแกผูศึกษาบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตารางที่  27   เกณฑการประเมินผลการศึกษาแนวคิดในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 5 เรื่อง การศึกษาแนวคดิในวรรณคดี  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การ 
    วิเคราะห 

จําแนกแจกแจงแนวคดิ
ไดถูกตองตามขอเท็จจริง
และครบทุกประเด็น 

จําแนกแจกแจงแนวคดิ
ไดถูกตองตามขอเท็จจริง
เปนบางประเด็น 

จําแนกแจกแจงแนวคดิ
ไมถูกตองตาม
ขอเท็จจริง 

2. การวิจารณ วิจารณความสอดคลอง
เหมาะสมของแนวคดิกับ
ยุคสมัยปจจุบนัไดอยาง
สมเหตุสมผลหลากหลาย
แงมุม 

วิจารณความสอดคลอง
เหมาะสมของแนวคดิกับ
ยุคสมัยปจจุบนัได
สมเหตุสมผล 

วิจารณใหเห็นความ
สอดคลองเหมาะสม
ของแนวคดิกบัยุคสมัย
ปจจุบันไดไม
สมเหตุสมผล 

3.การประเมิน 
   คุณคา 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนของ
แนวคดิไดอยาง
หลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนของ
แนวคดิไดอยาง
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงคุณคาหรือ
คุณประโยชนของ
แนวคดิไม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 
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ตารางที่  28   แบบประเมินผลการศึกษาฉากในวรรณคด ีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 5 เรื่อง การศึกษาแนวคดิในวรรณคดี  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผลใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาแนวคิดในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต
ตะเลงพาย  

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การวิเคราะห การวิจารณ การประเมินคุณคา 
กลุมที่ 1     
กลุมที่  2    
กลุมที่  3    
กลุมที่  4    
กลุมที่  5    
กลุมที่  6    
กลุมที่  7    
กลุมที่  8    
กลุมที่  9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง  การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี                  เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวิจารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานโดยวิเคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน  พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาดานสังคม  และการนําไปใชในชีวิตจริง 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

 3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1   นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงรูปแบบการแตง ในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย    
ไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถอธิบายความสอดคลองเหมาะสมของรูปแบบการแตงกับเนื้อหาใน
วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพายไดอยางมีเหตุผล 
 3.3   นักเรียนสามารถประเมินคุณคารูปแบบในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพายไดอยาง
นาสนใจ 
4. เนื้อหาสาระ 
 4.1  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดี หมายถึง          
การพิจารณากลวิธีการเลือกใชรูปแบบการแตงใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องที่นําเสนอ  
ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 พิจารณารูปแบบลักษณะคําประพันธ   ไดแก  พิจารณาการเลือกใช ลักษณะ              
คําประพันธในการแตงใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง 
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 พิจารณารูปแบบการดําเนินเร่ือง ไดแก  
  วิธีการขึ้นตนหรือคําประณามพจน 
  วิธีการดําเนนิเรื่อง 
  วิธีการลงทายหรือจบเรื่อง 
 4.2  รูปแบบที่กวีเลือกใชในการแตงวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีดงันี้  
 ลักษณะคําประพันธ 

           วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย แตงดวยคําประพนัธประเภทลิลิต คือ รายสลับกับ
โคลง  มีรายสุภาพ และโคลงสุภาพ ซ่ึงเปนโคลง 4 โคลง 3  โคลง 2  คําประพันธทัง้หมดมี 439 บท 
แบงออกเปนรายสุภาพ 49 บท โคลง 2 สุภาพ 45 บท โคลง 3 สุภาพ 10 บท และโคลง 4 สุภาพ    
335 บท 
 รูปแบบการดาํเนินเรื่อง 
 วิธีการขึ้นตนหรือคําประณามพจน ผูแตงไดแตงยอพระเกยีรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ดังนี ้
  “ศรีสวัสดิเดชะ  ชนะราชอรินทร  ยนิพระยศเกริกเกรียง  เพียงพกแผนฟากฟา  หลา
ลมเลื่องชัยเชวง  เกรงพระเกียรติระยอ  ฝอใจหาวบมิหาญ  ลาญใจแกลวบมิกลา  บคาอาตมออกรงค  
บคงอาตมออกฤทธิ์  ทาวทั่วทิศทั่วเทศ ไททุกเขตทุกดาว... 
            บุญเจาจอมภพพื้น    แผนสยาม 
  แสยงพระยศยินขาม   ขาดแกลว 
  พระฤทธิ์ดั่งฤทธิ์ราม   รอนราพณ  แลฤา 
  ราญอริราชแผว    แผกแพทุกภาย” 
 วิธีการดําเนินเรื่อง   กวีดําเนินเรื่องเรียงลําดับเหตุการณตามพงศาวดารมิได
เปลี่ยนแปลงเหตุการณแตอยางใด  และไดสอดแทรกบทนิราศ ตอนพระมหาอุปราชาเดินทัพ
เพิ่มเติมจากพงศาวดาร  เพื่อใหไดรสทางวรรณคดีเพิ่มขึ้น 
 วิธีการลงทายหรือจบเรื่อง ผูแตงไดแตงโคลง 4 สุภาพบอกเกี่ยวกับผูแตง และ       
การขอพร ดังนี้ 
            กรมหมืน่นุชิต  เชื้อ   กววีร 
  ชิโนรส มิ่งมหิศร   เสกให 
  ศรีสุคต  พจนสุนทร   เถลิงลักษณ  นีน้า 
  ขัตติยวงศ  ผจงโอษฐไว   สืบหลาอยาศูนย 
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             ผิววงวายวัฏเวิ้ง   วารี   โอฆฤๅ 
  บลุโลกุตรโมลี    เลิศลน 
  จงเจนจิตกว ี    วรวากย  เฉลียวเอย 
  ตราบลวงบวงภพพน   เผด็จเสี้ยนเบียนสมร 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
      5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
   ครูนําบทประพันธจากวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน และมหาเวสสันดรชาดก ให
นักเรียนพิจารณาลักษณะคําประพันธแลวตั้งคําถามวา “กวีใชลักษณะคําประพันธอยางไร 
สอดคลองกับเนื้อหาหรือไม”  นักเรียนตอบคําถาม  จากนั้นครูสรุปคําตอบของนักเรียน และอธิบาย
เพิ่มเติมโดยมีแนวการอธิบาย ดังนี้  “วรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน กวีใชคําประพันธประเภทกลอน 
เนื่องจากกลอนดําเนินเรื่องนิทานไดอยางละเอียด และเหมาะกับการนําไปขับเสภา  มหาเวสสันดร
ชาดก  กวีเลือกใชคําประพันธประเภทราย เนื่องจากเนื้อหาเปนเรื่องจากชาดกที่พระนิยมนําไปใช
เทศนส่ังสอนพุทธศาสนิกชน การใชรายจะชวยใหดําเนินเรื่องรวดเร็วขึ้น” 
       5.2  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
   1) แบงกลุมนักเรียน 9  กลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
    2) ครูกําหนดใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหรูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง                       
ลิลิตตะเลงพาย  ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ   
เลม 4  ดังนี้ 
     กลุมที่ 1-3 วิเคราะหรูปแบบลักษณะคําประพันธ 
     กลุมที่ 4-5 วิเคราะหวิธีการขึ้นตน 
     กลุมที่ 6-7 วิเคราะหวิธีการดําเนินเรื่อง 
     กลุมที่ 8-9 วิเคราะหวิธีการจบเรื่อง 
   3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองเหมาะสม
ของการเลือกใชรูปแบบในการแตง จากนั้นประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง ลิลิต     
ตะเลงพาย   เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
      5.3  ขั้นนําเสนอซักถาม 
   ครูสุมเลือกนักเรียน 1 กลุม  ใหสงตัวแทนออกมานําเสนอความคิดของกลุมหนาชั้น
เรียน  ครูและนักเรียนกลุมที่ไมไดออกไปนําเสนอ ซักถามในสวนที่ยังไมชัดเจน 
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      5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปรูปแบบการแตงในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย 
นักเรียนแตละกลุมนําแบบบันทึกสงครู 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุด วรรณสารวิจักษณ เลม 4 ช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 6.2  บทประพนัธจากเรื่อง  ขนุชางขุนแผน   และมหาเวสสันดรชาดก  

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       7.1 สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง ลิลิต 
ตะเลงพาย  
     7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบันทึกการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  ของ
นักเรียน 
       7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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บทประพันธจากวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน และมหาเวสสันดรชาดก 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง การศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย             หนวยการเรียนรูตะเลงพาย             ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5  
 
 

บทประพันธในวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน   (กลอน) 
  อันความรักหนักแนนแสนวติก      ระอาอกแทบเทาภูเขาหลวง 

พรหมินทรอินทรจันทรส้ินทั้งปวง        ก็บนบวงสิ้นฟาสุราลัย 
เชื้อเชิญเมินหนาไมมาชวย               เห็นคงมวยไมหมายผูใดได 
เวนแตเจาเยาวยอดผูรวมใจ                 จะผลักพลิกแพลงใหบรรเทาลง 

 

บทประพันธในวรรณคดีเร่ือง มหาเวสสันดรชาดก  (ราย) 
 สา  มทฺที  ปางนั้นสวนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพกญัญา  จําเดิมแตพระนางเธอลีลาศ
ลวงลับพระอาวาส  พระทัยนางใหหวัน่หวาดพะวงหลัง  ตั้งพระทัยเปนทุกขถึงพระเจาลูกมิลืมเลย  
เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง  พระนัยเนตรทั้งสองขางไมขาดสายพระอัสสุชล  พลางพิศดู
ผลาผลในกลางไพร  ที่นางเคยไดอาศยัทรงสอยอยูเปนนิตยผิดสังเกต  เหตุไฉนไมที่มีผลเปน        
พุมพวง  กก็ลายเปนดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร  แถวโนนกแ็กวเกดพิกุลแกมกับกาหลง  ถัดนั่นก็
สายหยดุประยงคและยมโดย  พระพายพดัก็รวงโรยรายดอกลงมูนมอง  แมยังไดเก็บเอาดอกมา   
รอยกรองไปฝากลูกเมื่อวนัวาน  ก็เพีย้นผิดพิสดารเปนพวงผล  ผิดวิกลแตกอนมา 
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แบบบันทึกการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคารปูแบบการแตง 
ในวรรณคดี  เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เร่ืองการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคด ี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
1. การวิเคราะห 

 ใหนักเรียนรวบรวมรูปแบบการแตงในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย   
 ลักษณะคําประพันธ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 วิธีการขึ้นตนหรือคําประณามพจน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 วิธีการดําเนนิเรื่อง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 วิธีการลงทายหรือจบเรื่อง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 206

2. การวิจารณ 
 ใหนักเรียนแสดงความสอดคลองเหมาะสมของการเลือกใชรูปแบบการแตงในวรรณคดี

เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. การประเมินคุณคา 
 ใหนักเรียนประเมินคุณคารูปแบบการแตงในวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย วาทําให      
เนื้อเร่ืองมีความโดดเดนอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
สมาชิกกลุมท่ี........ 

1. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่...................  
2. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
3. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
4. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
5. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
6. ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขที่................... 
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ตารางที่  29  เกณฑการประเมินผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 6 เรื่องการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การ 
   วิเคราะห 

จําแนกแจกแจงรูปแบบ
การแตงไดถูกตอง  
ครบถวนทุกประเด็น 

จําแนกแจกแจงรูปแบบ
การแตงไดถูกตองเปน
บางประเด็น 

จําแนกแจกแจง
รูปแบบการแตงไม
ถูกตอง 

2. การวิจารณ อธิบายความสอดคลอง
เหมาะสมของรูปแบบ
การแตงกับเนือ้เร่ืองได
อยางหลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

อธิบายความสอดคลอง
เหมาะสมของรูปแบบ
การแตงกับเนือ้เร่ืองได
อยาง สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

อธิบายความ
สอดคลองเหมาะสม
ของรูปแบบการแตง
กับเนื้อเร่ืองไดไม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

3.การประเมิน 
   คุณคา 

ประเมินคุณคารูปแบบ
การแตงไดอยาง
หลากหลายแงมุม
สมเหตุสมผล 

ประเมินคุณคารูปแบบ
การแตงไดอยาง
สมเหตุสมผล 

ประเมินคุณคา
รูปแบบการแตง    
ไดไมสมเหตสุมผล 
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ตารางที่  30  แบบประเมินผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 6 เรื่องการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผลใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําได ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษารูปแบบการแตงในวรรณคดี เร่ือง 
ลิลิตตะเลงพาย  

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การวิเคราะห การวิจารณ การประเมินคุณคา 
กลุมที่ 1    
กลุมที่  2    
กลุมที่  3    
กลุมที่  4    
กลุมที่  5    
กลุมที่  6    
กลุมที่  7    
กลุมที่  8    
กลุมที่  9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคด ี                เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวนีิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนยิาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวจิารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรือ่งที่อานโดยวเิคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคมและนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมนิคณุคาดานวรรณศิลป และคณุคาดานสงัคม  และการนําไปใชในชวีิตจริง 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงวรรณศิลปในวรรณคดีเ ร่ือง ลิลิตตะเลงพาย            
ไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถอธิบายความงามของวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย      
ไดอยางมีเหตุผล 
 3.3 นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาวรรณศิลป         
ในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ไดอยางนาสนใจ 

4. เนื้อหาสาระ 
 4.1 การวิ เคราะห  วิจารณ  และประเมินคุณคาวรรณศิลปในวรรณคดี  หมายถึง              
การพิจารณาศิลปะในการใชภาษาที่กอใหเกิดความอลังการทางดานเสียงหรือความหมาย หรือทั้ง
เสียงและความหมาย  และในโวหารเปรียบเทียบ ซ่ึงผสมผสานเขากับสวนประกอบตางๆ             
ของวรรณคดีไดอยางประณีตงดงาม 
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 4.2  วรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ประกอบดวย 
   1) การใชถอยคําท่ีกอใหเกิดความอลังการทางดานเสียงหรือความหมาย  หรือท้ัง
เสียงและความหมาย สรุปไดดังนี้ 
   การเลนสัมผัสอักษรในวรรคเดียวกัน 
                 กรตระกองกอดแกว  เรียมจักรางรสแคลว 
    คลาดเคลาคลาสมร 
   การเลนสัมผัสอักษรระหวางวรรค 
        หนึ่งรูพยหุเศิกไสร  สบสถาน 
   เจนจิตวิทยาการ   กาจแกลว 
   รูเชิงพิชัยชาญ   ชมคาย ควรนา 
   อาจจักรอนรณแผว  แผกแพพงัหน ี
   การเลนสัมผัสสระในวรรคเดียวกัน 
        ชาวสยามครามเศิกสิ้น  ทั้งผอง 
   นายและไพรไปปอง  รบเรา 
   อพยพหลบหลีกมอง  เอาเหต ุ
   ซุกซอนหอนใหขา  ศึกไดไปเปน 
   การเลนสัมผัสสระระหวางวรรค 
        ไปแจงการแหงเลห  เทหกลไทยใชนอย 
   ตางเรงติดเรงตอย      ตื่นตอนแตกฉาน   นานนา 
   การเลนเสียงวรรณยุกต 
                  สลัดไดใดสลัดนอง  แหนงนอนไพรฤา 
   เพราะเพื่อมาราญรอน  เศิกไสร 
   สละสละสมร   เสมอชื่อไมนา 
   นึกระกํานามไม   แมนแมนทรวงเรียม 
   การเพิ่มเสียง ร ในคํา 
                สระเทินสระทกแท  ไทถวิล  อยูเฮย 
   ฤาใครคลายใจจินต  จืดสรอย 
   คํานึงนฤบดินทร   ปตุเรศ  พระแฮ 
   พระเรงลานละหอย  เทวษใหโหยหา 
               คําวา  “สระเทินสระทก” มาจากคําวา  “สะเทินสะทก” 
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   การใชคําอพัภาส ซ่ึงเปนคําซํ้าชนิดหนึง่ที่ใชพยัญชนะซ้ําเขาไปขางหนา 
            สองฝายยันยนืยุทธ  อุดอึงโหเอาฤกษ  เอิกอึงโหเอาชัย  สาดปนไฟยะแยง 
แผลงปนพิษยะยุง  พุงหอกใหญคะควาง 
   การเลนคําคําเดียวกัน 
        สายหยุดหยุดกล่ินฟุง  ยามสาย 
   สายบหยุดเสนหหาย  หางเศรา 
   กี่คืนกีว่ันวาย   วางเทวษ  ราแม 
   ถวิลทุกขวบค่าํเชา  หยุดไดฉันใด 
   ซํ้าคําแบบ “กลบท” 
        จงจําคําพอไซร  ส่ังสอน 
   จงประสิทธิ์สมพร  พอให 
   จงเรืองพระฤทธิ์รอน  อริราช 
   จงพอลุลาภได   เผด็จดาวแดนสยาม 
   ซํ้าความหมาย 
         ขับพลวางเขาแหลง แหงยุธยาเยศหลา 
   แลธุลีฟุงฟา   มืดคลุมมัวมล  ยิ่งนา 
   คําวา “มืดคลุม”  กับ  “มัวมล” เปนการซ้ําความหมาย 
   การใชคําที่กอใหเกิดจินตภาพในโวหารเปรียบเทียบ   
        บุญเจาจอมภพพื้น  แผนสยาม 
   เผยพระยศยินขาม  ขาดแกลว 
   พระฤทธิ์ดั่งฤทธิ์ราม  รอนราพณ   แลฤา 
   ราญอริราชแผว   แผกแพทกุภาย 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  นักเรียนดูแผนโปรงใสบทประพันธเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ที่ครูเตรียมมาพรอมกับอาน
ออกเสียงคําประพันธพรอมกัน 
          สายหยดุหยุดกลิ่นฟุง  ยามสาย 
   สายบหยดุเสนหหาย  หางเศรา 
   กี่คืนกีว่ันวาย   วางเทวษ  ราแม 
   ถวิลทุกขวบค่ําเชา  หยุดไดฉันใด 
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  ครูสรุปคําตอบของนักเรียนและยกตัวอยางการใชภาษาสรางสรรคผลงานทั้งใน
วรรณคดี ในบทเพลง  และในขาวพาดหัวหนังสือพิมพ เพื่อใหนักเรียนเห็นความประณีตของการ
เลือกสรรภาษาใหกระทบใจผูอานหรือผูฟง 
       5.2  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
   1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม  กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
   2) นักเรียนแตละกลุมจับฉลากเลือกหัวขอวรรณศิลปที่ครูจัดเตรียมไว  เพื่อนําไป
รวมกันวิเคราะหรายละเอียดของวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย ดังนี้  

    การเลนสัมผัสอักษรในวรรคเดียวกัน 
    การเลนสัมผัสอักษรระหวางวรรค  

   การเลนสัมผัสสระในวรรคเดียวกัน 
   การเลนสัมผัสสระระหวางวรรค 

    การเลนเสียงวรรณยุกต   
   การเพิ่มเสียง ร ในคํา  และการใชคําอัพภาส 

    การเลนคําคําเดียวกัน   
   การซ้ําคําแบบกลบท  และการซ้ําคําแบบซ้ําความหมาย 

    การใชโวหารเปรียบเทียบ 
   3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันอธิบายความงามของวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิต   
ตะเลงพาย  เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 
   4) นักเรียนแตละกลุมเลือกคําประพันธในวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ที่คิดวา
ไพเราะที่สุด พรอมกับบอกคุณคาหรือคุณประโยชนของคําประพันธที่เลือก  เลขานุการกลุมบันทึก
ขอมูลในแบบบันทึก 
       5.3  ขั้นนําเสนอและซักถาม 
   ครูสุมเลือกนักเรียน 2 กลุม   ใหสงตัวแทนออกมานําเสนอความคิดของกลุมหนาชั้น
เรียน ครูและนักเรียนกลุมที่ไมไดออกไปนําเสนอ ซักถามในประเด็นที่ยังสงสัย  
       5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความไพเราะงดงามของวรรณศิลปในวรรณคดี เรื่อง 
ลิลิตตะเลงพาย นักเรียนแตละกลุมนําแบบบันทึกสงครู 
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6.   สื่อและแหลงการเรียนรู 
  หนังสือเรียนภาษาไทย  ท 504  ชุดวรรณสารวิจารณ เลม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2524 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) 

7.   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
      7.1  สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   การวิเคราะห วิจารณ และการประเมินคุณคาวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง ลิลิต   
ตะเลงพาย 
      7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู   

  ตรวจแบบบันทึกการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
      7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 

  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาวรรณศลิปในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
  2) แบบประเมนิผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
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แบบบันทึกการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 เร่ือง การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคด ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาที่ป 5 
 

1. การวิเคราะห 
 ใหนักเรียนจําแนกแจกแจงวรรณศิลปในวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ตามขอเท็จจริง      

ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท 504 ชุดวรรณสารวิจักษณ เลม 4 ในหัวขอที่กลุมจับฉลากได  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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2. การวิจารณ 
 ใหนกัเรียนอธิบายลักษณะความงามของวรรณศิลปจากขอมูลที่จําแนกแจกแจงไว 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 
3. การประเมินคุณคา 
 ใหนักเรียนบอกคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดีเรื่อง 
ลิลิตตะเลงพาย 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตารางที่  31  เกณฑการประเมินผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 7 เรื่อง การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การวิเคราะห จําแนกแจกแจง
รายละเอียดของ
วรรณศิลปไดถูกตองและ
ครบถวน 

จําแนกแจกแจง
รายละเอียดวรรณศิลปได
ถูกตองแตไมครบถวน 

จําแนกแจกแจง
รายละเอียดของ
วรรณศิลปไมถูกตอง 

2. การวิจารณ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความไพเราะ
งดงามของวรรณศิลปได
อยางหลากหลายแงมุม 
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความไพเราะ
งดงามของวรรณศิลปได
อยางสมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความ
ไพเราะงดงามของ
วรรณศิลปไดไม
สมเหตุสมผลกับ
ขอเท็จจริง 

3. การประเมนิ   
        คุณคา 
 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนของ
วรรณศิลปไดถูกตองตาม
ขอเท็จจริง  และ
หลากหลายแงมุม 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนของ
วรรณศิลปไดถูกตองตาม
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชน
ของวรรณศิลปไดไม
ถูกตองตาม
ขอเท็จจริง 
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ตารางที่  32    แบบประเมินผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
 ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 7 เรื่อง การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ 
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใชในประเด็น
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผลใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดี  เร่ือง ลิลิต
ตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล  
นักเรียน การวิเคราะห การวิจารณ การประเมินคุณคา 
กลุมที่  1    
กลุมที่  2    
กลุมที่  3    
กลุมที่  4    
กลุมที่  5    
กลุมที่  6    
กลุมที่  7    
กลุมที่  8    
กลุมที่  9    
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เร่ือง   การพรรณนาเนื้อหาที่กระทบอารมณความรูสึกผูอาน                      เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
 (ขอ 1) สามารถอานบทกวนีิพนธประเภทกาพย กลอน ราย โคลง ฉันท ลิลิต บทละคร   
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนยิาย สารคดี และบทความ สามารถใชหลักการวจิารณ
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรือ่งที่อานโดยวเิคราะหองคประกอบของงานประพันธแตละชนิด เพื่อ
ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคม และนําไปใชในชีวิตจริง 
  สาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 (ขอ 4) หลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน พิจารณาเรื่องที่อาน วิเคราะหองคประกอบของ
งานประพันธและประเมนิคณุคาดานวรรณศลิป และคณุคาดานสังคม และการนําไปใชในชวีิตจรงิ 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 วิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนา
ของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตะเลงพาย  

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 นักเรียนสามารถจําแนกแจกแจงการพรรณนาเหตุการณ  ความรูสึก และบทสนทนา
ของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพายไดถูกตอง 
 3.2 นักเรียนสามารถอธิบายความคิดสรางสรรคของกวีในการพรรณนาเหตุการณ  
ความรูสึก และบทสนทนาของตัวละครไดอยางมีเหตุผล 
 3.3 นักเรียนสามารถประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดจากการศึกษาการพรรณนา
เหตุการณ  ความรูสึก และบทสนทนาของตัวละครได  
4. เนื้อหาสาระ 
 4.1 การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี หมายถึง   
การพิจารณาความคิดสรางสรรคของกวีในการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึก และบทสนทนาของ
ตัวละครที่กระทบอารมณความรูสึก และสรางภาพพจน จินตนาการแกผูอานไดอยางชัดเจน 
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 4.2 วรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย มีการพรรณนาเนื้อหา ดังนี ้
     พรรณนาเหตุการณ เชน พรรณนาทหารไทยปะทะกบัทหารพมา 
  “อาจตออาจเขารุก  อุกตออุกเขารา  กลาตอกลาชิงบั่น  กล่ันตอกล่ันชิงรอน      
ศรตอศรยิงยืน  ปนตอปนยิงยัน  กุทณัฑตางตอบโต  โลตอโลตอตั้ง  ดั้งตอดั้งตอติด  เขนประชิดเขน
สู  ตาวคูคูตาวตอ  หอกหันรอหอกรับ  งาวงาจับงาวประจัญ  ทวนผัดผันทวนทบ  รบอลวนอลเวง”
  พรรณนาความรูสึกของตัวละคร  เชน  แสดงความรูสึกหวาดกลัวของพระมหา 
อุปราชา  
        พระพลันเห็นเหตุไซร  เสียวดวง  แดเฮย 
   ถนัดดั่งภูผาหลวง  ตกตอง 
   กระหมากระเหมนทรวง  ส่ันซีด พักตรนา 
   หนักหฤทัยทานรอง    เรียกใหโหรทาย  
  พรรณนาบทสนทนาของตัวละคร  เชน  พระเจากรุงหงสาวดีตรัสกับพระมหา
อุปราชา  
 “เจาอยุธยามีบตุร  ลวนยงยทุธเชี่ยวชาญ  หาญหักศกึบมิยอ  ตอสูศึกบมิหยอน      
ไปพักวอนวาใช  ใหธหวงธหาม  แมนเจาครามเคราะหกาจ   จงอยายาตรยุทธนา  เอาพัสตราสตรี  
สวมอินทรียสรางเคราะห” 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู 
       5.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

  นักเรียนดูแผนโปรงใสบทประพันธแลวชวยกันพิจารณาและตอบคําถามวา            
กวีพรรณนาเหตุการณอยางไรใหมีความนาสนใจ 
        สองโจมสองจูจวง บํารู 
 สองขัตติยสองขอชู เชิดด้ํา 
 กระลึงกระลอกด ู ไววอง  นักนา 

  ควาญขับคชแขงค้ํา  เขนเขี้ยวในสนาม 
  ครูสรุปคําตอบของนักเรียนและเปรียบเทียบระหวางกวีที่ใชภาษาเปนสื่อแสดง

ความคิด จินตนาการ กับจิตรกรที่ใชรูปภาพเปนสื่อแสดงความคิด จินตนาการ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
กลวิธีการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี จากนั้นแจกแบบบันทึกใหแกนักเรียน 
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        5.2  ขั้นฝกปฏิบตั ิ
   1) แบงกลุมนักเรียน 9 กลุม  กลุมละ 5-6 คน เพื่อใหรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
   2) ครูจัดฐานกิจกรรม 5 ฐาน เพื่อใหนักเรียนรวมกันศึกษากลวิธีการพรรณนาเนื้อหา
ในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตะลงพาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
         ฐานกิจกรรมที่ 1  ศึกษากลวิธีการพรรณนาพระดํารัสของพระเจากรุงหงสาวด ี
                                                        ที่มีตอพระมหาอุปราชา 
   ฐานกิจกรรมที่ 2  ศึกษากลวิธีการพรรณนาความรูสึกของพระมหาอปุราชา 
  ฐานกิจกรรมที่ 3  ศึกษากลวิธีการพรรณนาพระราชดํารัสของสมเด็จพระนเรศวร 
                 ที่ทรงทาทายพระมหาอุปราชาใหกระทํายุทธหตัถี  

 ฐานกิจกรรมที่ 4  ศึกษากลวิธีการพรรณนาการกระทํายุทธหัตถีระหวางสมเด็จ 
                             พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา 

  ฐานกิจกรรมที่ 5  ศึกษากลวิธีการพรรณนาสมเด็จพระวันรัตทูลขอพระราชทาน 
                                                         อภัยโทษใหแกแมทัพนายกอง  
   3) นักเรียนแตละกลุมสงสมาชิกไปศึกษายังฐานกิจกรรมตางๆ ทั้ง 5 ฐาน  นักเรียน 
แตละฐานกิจกรรมรวมกันจําแนกกลวิธีการพรรณนาเนื้อหา เสร็จแลวกลับมาเขากลุมเดิมของตน
รายงานผลการศึกษาใหสมาชิกในกลุมรับทราบ แลวรวมกันจัดหมวดหมูขอมูลใหเปนระบบ  
เลขานุการกลุมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 

    4) นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดสรางสรรคของกวีในการพรรณนา
เหตุการณ ความรูสึก  และบทสนทนาของตัวละครที่กระทบอารมณความรูสึก หรือสรางจินตภาพ
ใหแกผูอาน  จากนั้นรวมกันประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่นักเรียนไดรับ เลขานุการกลุมบันทึก
ขอมูลในแบบบันทึก 
       5.3  ขั้นนําเสนอและซักถาม 

    ครูสุมเลือกนักเรียน 1 กลุม ใหสงตัวแทนออกมานําเสนอความคิดของกลุมหนาชั้น
เรียน  ครูและนักเรียนกลุมที่ไมไดออกไปนําเสนอซักถามในประเด็นที่ยังสงสัย  
       5.4  ขั้นสรุปบทเรยีน 
   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกลวิธีการพรรณนาเรื่องราวในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต   
ตะเลงพาย 
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6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 เอกสารประกอบฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน 
 6.2 แผนโปรงใสบทประพันธ 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       7.1 สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคาการพรรณนาเหตุการณ ความรูสึกและ            
บทสนทนาของตัวละครในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
       7.2  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
  ตรวจแบบบันทึกการศึกษาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตะเลงพาย 
              7.3  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู 
  1) เกณฑการประเมินผลการศึกษาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต     
ตะเลงพาย 
  2) แบบประเมินผลการศึกษาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดีเร่ือง ลิลิตะเลงพาย 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 1 
 เร่ือง การพรรณนาพระดํารสัของพระเจากรุงหงสาวดีท่ีมีตอพระมหาอุปราชา  

 
 

  
 ธก็เอื้อนสารเสาวพจน  แดเอารสยศเยศ  องคอิศเรศอุปราช  ใหยกยาตราทัพ  กบันคร

เชียงใหม  เปนพยหุใหญหาแสน  ไปเหยยีบแดนปราจนิ  บุตรทานยนิถอถอย  ขอยผูขาบาทบงสุ  
โหรควรคงทํานาย  ทายพระเคราะหถึงมาต  ฟงสารราชเอารส  ธก็ผะชดบัญชา  เจาอยุธยามีบุตร  
ลวนยงยุทธเชีย่วชาญ  หาญหักศึกบมยิอ  ตอสูศึกบมหิยอน  ไปพกัวอนวาใช  ใหธหวงธหาม     
แมนเจาครามเคราะหกาจ  จงอยายาตรยทุธนา  เอาพัสตราสตรี  สวมอินทรียสรางเคราะห ธตรัสเยาะ
เยี่ยงขลาด  องคอุปราชยินสาร  แสนอัประมาณมาตยมวล  นวลพระพักตรผองเผือด  เลือดสลด  
หมดคล้ํา  ชํ้ากมลหมองมัว  กลัวพระอาชญายอบ  นอบประณตบทมูล  ทูลลาไทลีลาศ 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 2 
 เร่ือง การพรรณนาความรูสกึของพระมหาอุปราชา  

 

      สระเทินสระทกแท ไทถวิล  อยูเฮย 
 ฤาใครคลายใจจินต จืดสรอย 
 คํานึงนฤบดินทร บิตุเรศ  พระแฮ 
 พระเรงลานละหอย เทวษไหโหยหา 
      อาจอมจักรพรรดิผู เพ็ญยศ 
 แมพระเสยีเอารส แกเสี้ยน 
 จักเจ็บอุระระทด ทุกขใหญ  หลวงนา 
 ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นกลิ้งไกลองค 
      ณรงคนเรศวรดาว ดัสกร 
 ใครจักอาจออกรอน รบสู 
 เสียดายแผนดนิมอญ พลันมอด  มวยแฮ 
 เหตุบมีมือผู- อ่ืนตานทานเขญ็ 
      เอ็นดูภูธเรศเจา จอมถวัลย 
 เปลี่ยวอุระราชรัน- ทดแท 
 พระชนมชราครัน ครองภพ  พระเอย 
 เกรงบพิตรจักแพ เพล่ียงพลํ้าศึกสยาม 
      สงครามครานี้หนกั ใจเจ็บ  ใจนา 
 เรียมเรงแหนงหนาวเหน็บ อกโอ 
 ลูกตายฤใครเกบ็ ผีฝาก  พระเอย 
 ผีจักเทงที่โพล ที่เพลใครเผา 
      พระเนานัคเรศอา เอองค 
 ฤาบมีใครคง คูรอน 
 จักริจักเริ่มรงค ฤาลุ  แลวแฮ 
 พระจักขุนจักขอน จักแคนคับทรวง 
      พระคุณตวงเพียบพืน้ ภูวดล 
 เต็มตรลอดแหลงบน บอนใต 
 พระเกดิพระกอชนม ชุบชีพ  มานา 
 เกรงบทันลูกได กลับเตาตอบสนอง 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 3 
 เร่ือง การพรรณนาพระราชดํารัสของสมเด็จพระนเรศวรที่ทรงทาทาย 

พระมหาอุปราชาใหกระทํายทุธหัตถี  
 

      อาไทภูธเรศหลา แหลงตะเลง  โลกฤา 
 เผยพระยศยินเยง ยานแกลว 
 สิบทิศทั่วลือละเวง หวั่นเดช   ทานนา 
 ไปเร่ิมรอฤทธิ์แผว เผือดกลาแกลนหน ี
      พระพี่พระผูผาน   ภพอุต – ดมเอย 
 ไปชอบเชษฐยนืหยดุ รมไม 
 เชิญราชรวมคชยุทธ เผยอเกยีรติ  ไวแฮ 
 สืบกวาสองเราไสร สุดสิ้นฤามี 
      หัสดีรณเรศอาง อวสาน  นี้นา 
 นับอนาคตกาล หอนพอง 
 ขัตติยายุทธบรรหาร คชคู  กันแฮ 
 คงแตเผือพี่นอง ตราบฟาดินกษัย 
      ไวเปนมหรสพซอง สุขศานติ์ 
 สําหรับราชสําราญ เร่ิมร้ัง 
 บําเทิงหฤทัยบาน ประดิยุทธ  นัน้นา 
 เสนอเนตรมนษุยตั้ง แตหลาเลอสรวง 
      ปวงไทเทเวศทั้ง พรหมาน 
 เชิญประชุมในสถาน ที่นี้ 
 ชมช่ืนคชรําบาญ ตูตอ  กันแฮ 
 ใครเชี่ยวใครชาญชี้ ชเยศอางอวยเฉลิม 
      หวังเริ่มคณุเกียรติกอง กลางรงค 
 ยืนพระยศอยูคง คูหลา 
 สงครามกษัตริยทรง ภพแผน  สองฤา 
 สองราชรอนฤทธิ์รา เร่ืองรูสรเสริญ 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 4 
 เร่ือง การพรรณนาการกระทํายุทธหัตถีระหวางสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา  

 
        สองโจมสองจูจวง บํารู 
 สองขัตติยสองขอชู เชิดด้ํา 
 กระลึงกระลอกด ู ไววอง  นักนา 
 ควาญขับคชแขงค้ํา เขนเขี้ยวในสนาม 
      งามสองสุริยราชลํ้า เลอพิศ  นาพอ 
 พางพัชรินทรไพจิตร ศึกสราง 
 ฤารามเริ่มรณฤทธิ์ รบราพณ  แลฤา 
 ทุกเทศทุกทิศอาง อ่ืนไทไปเทยีม 
      ขุนเสียมสามรรถตาน ขุนตะเลง 
 ขุนตอขุนไปเยง หยอนหาว 
 ยอหัตถเทิดลบองเลบง อังกุศ  ไกวแฮ 
 งามเริ่มงามโททาว ทานสูศึกสาร 
      คชยานขัตติเยศเบื้อง ออกถวัลย 
 โถมปะทะไปทัน เหยยีบยั้ง 
 สารทรงราชรามัญ ลงลาง  แลนา 
 เสยสายทายทนัตทั้ง   คูค้ําคางเขิน 
      ดําเนินหนนุถนัดได เชิงชิด 
 หนอนเรนทรทิศ ตกดาว 
 เสด็จแสดงวราฤทธิ์ รํารอน  ขอแฮ 
 ฟอนฟาดแสงของาว อยูเพี้ยงจักรผัน 
      เบื้องนั้นนฤนาถผู สยามินทร 
 เบี่ยงพระมาลาผิน หอนพอง 
 ศัตราวุธอรินทร ฤาถูก  องคเอย 
 เพราะพระหัตถหากปอง ปดดวยขอทรง 
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      บัดมงคลพาหไท ทวารัต ิ
 แวงเหวีย่งเบีย่งเศียรสะบัด ตกใต 
 อุกคลุกพลุกเงยงัด คอคช  เศิกแฮ 
 เบนบายหงายแหงนให ทวงทอทีถอย 
      พลอยพลํ้าเพลียกถาทาน ในรณ 
 บัดราชฟาดแสงพล- พายฟอน 
 พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู  เข็ญแฮ 
 ถนัดพระอังสาขอน ขาดดาวโดยขวา 
      อุรารานราวแยก ยลสยบ 
 เอนพระองคลงทบ ทาวดิ้น 
 เหนือคอคชซอนซบ สังเวช 
 วายชิวาตมสุดส้ิน สูฟาเสวยสวรรค 
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เอกสารประกอบฐานกิจกรรมที่ 5 
 เร่ือง การพรรณนาสมเด็จพระวันรัตทูลขอพระราชทานอภัยโทษใหแกแมทัพนายกอง  

 
        สมเด็จพนรัตเจา  จอมชี 
   ฉลองพจนราชวาท ี  ทานไท 
   ทวยทูลละอองธุลี  บัวบาท  พระนา 
   พื้นภกัดีตอใต   บทเบื้องเรณ ู
      ดูผิดไปรักทาว ไปเกรง 
 แผกระบอบแตเพรง หอนพอง 
 พระเดชหากแสดงเอง อํานาจ  พระนา 
 เสนอทุกทวยธเรศกอง เกียรติอางอัศจรรย 
                                        ฯลฯ 
      พระตรีโลกนาถแผว เผด็จมาร 
 เฉกพระราชสมภาร พี่นอง 
 เสด็จไรพิริยะราญ อรินาศ  ลงนา 
 เสนอพระยศยนิกอง เกียรติทาวทุกภาย 
      ผิวหลายพยุหยุทธรา โรมรอน 
 ชนะอมิตรมวลมอญ มั่วมลาง 
 พระเดชบดาลขจร เจริญฤทธิ์  พระนา 
 ไปทั่วธเรศออกอาง เอิกฟาดนิไหว 
      อยาไทโทมนัสนอย หฤทยา 
 เพื่อพระราชกฤษฎา แตกี ้
 ทุกทวยเทพคณา ชุมชวย  พระเอย 
 แสดงพระเดโชชี้ ชเยศไวในสนาม 
      สมดั่งความตูพรอง ขอบพิตรอยาของ 
 ขุนแคนเคืองกมล ทานนา 
      โดยยุบลถองแท ฤาสนเทหเลหแล 
 ถูกถอยแถลงการ นี้นา 
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แบบบันทึกการศึกษาการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 เร่ืองการพรรณนาเนือ้หาท่ีกระทบอารมณความรูสึกผูอาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

1. การวิเคราะห 
       ใหนกัเรียนจําแนกแจกแจงเนื้อหาจากบทประพันธวากวีพรรณนาถึงสิ่งใดบาง 
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2. การวิจารณ 
 ใหนักเรียนอธิบายความคิดสรางสรรคของกวีวาใชกลวิธีพรรณนาเนื้อหาใหกระทบ
อารมณความรูสึก หรือสรางจินตภาพแกผูอานอยางไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. การประเมินคุณคา 
 ใหนักเรียนประเมินคุณคาหรือคุณประโยชนที่ไดรับจากการศึกษากลวิธีการพรรณนา
เนื้อหาในวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตารางที่  33  เกณฑการประเมินผลการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 8 เรื่อง การพรรณนาเนือ้หาที่กระทบอารมณความรูสึกผูอาน  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. การวิเคราะห จําแนกแจกแจง
รายละเอียดการพรรณนา
เหตุการณ ความรูสึกและ
บทสนทนาของตัวละคร
ไดอยางเปนระบบและ
ถูกตองครบทุกประเดน็ 

จําแนกแจกแจง
รายละเอียดการ
พรรณนาเหตกุารณ 
ความรูสึกและบท
สนทนาของตัวละคร
ไดอยางเปนระบบแต
ถูกตองเปนบาง
ประเด็น 

จําแนกแจกแจง
รายละเอียดการ
พรรณนาเหตกุารณ 
ความรูสึกและบท
สนทนาของตัวละคร
ไมถูกตอง 

2.การวิจารณ อธิบายความคดิ
สรางสรรคของกวีที่
พรรณนาเนื้อหาให
กระทบความรูสึกของ
ผูอานไดอยางนาสนใจ  
มีเหตุผลนาเชือ่ถือ 

อธิบายความคดิ
สรางสรรคของกวีที่
พรรณนาเนื้อหาให
กระทบความรูสึกของ
ผูอานไดอยางนาสนใจ 

อธิบายความคดิ
สรางสรรคของกวีที่
พรรณนาเนื้อหาให
กระทบความรูสึกของ
ผูอานไดไมชัดเจน 

3. การประเมนิ 
    คุณคา 

แสดงใหเห็นคณุคาหรือ
คุณประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาการพรรณนา
เหตุการณ ความรูสึก 
และบทสนทนาของตัว
ละคร ไดอยางมีเหตุผล
สอดคลองกับขอเท็จจริง
และหลากหลายแงมุม 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนที่ได
จากการศึกษาการ
พรรณนาเหตกุารณ 
ความรูสึก และบท
สนทนาของตัวละคร
ไดอยางมีเหตผุล
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

แสดงใหเห็นคณุคา
หรือคุณประโยชนที่ได 
จากการศึกษาการ
พรรณนาเหตกุารณ 
ความรูสึก และบท
สนทนาของตัวละคร   
ไดไมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 
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ตารางที่  34  แบบประเมินผลการพรรณนาเนื้อหาในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูที่ 8 เรื่อง การพรรณนาเนือ้หาที่กระทบอารมณความรูสึกผูอาน  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  หนวยการเรียนรู ตะเลงพาย                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินผล เปนการประเมินแบบ formative ซ่ึงมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช ปรับปรุง เพื่อพิจารณาวากิจกรรมการเรียนรูใดบางที่นักเรียนมีความกาวหนาอยางนาพอใจ  
หรือมีขอบกพรองตองชวยเหลือ ดังนั้น หากประเมินผลนักเรียนอยูในระดับดีหรือพอใช ในประเดน็
การประเมินใดถือวาผานเกณฑการประเมิน  แตถาอยูในระดับตองปรับปรุงในประเด็นการประเมิน
ใด ตองพัฒนานักเรียนในประเด็นนั้นเพิ่มเติม 
 2. ผูประเมินผล ไดแก ครู 
 3. ใสระดับคุณภาพ ดี  พอใช  หรือปรับปรุง ในแตละประเด็นการประเมินผลใหตรงตาม
ความเปนจริงที่นักเรียนทําไดตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาการใชวรรณศิลปพรรณนา
เร่ืองราวในวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย  
 

ประเด็นการประเมินผล นักเรียน 
การวิเคราะห การวิจารณ การประเมินคุณคา 

กลุมที่  1    
กลุมที่  2    
กลุมที่  3    
กลุมที่  4    
กลุมที่  5    
กลุมที่  6    
กลุมที่  7    
กลุมที่  8    
กลุมที่  9    
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเร่ือง  ลิลิตตะเลงพาย 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดี เร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
รายวิชาภาษาไทย 052                      หนวยการเรียนรู  ตะเลงพาย                      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5                          
ชื่อ.............................................................นามสกุล........................................................เลขท่ี............ 
 
คําชี้แจง 
            1. แบบทดสอบนี้เปนคําถามชนิดปลายเปดใหนักเรียนเขียนตอบ  จํานวน 5 ขอ   ใชเวลา
ในการสอบ 2 ชั่วโมง 
            2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทุกขอ  โดยเขียนคําตอบลงในแบบทดสอบ 
 
             1. จงอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลวา  ทําไมสมเด็จพระมหาสมณเจา                    
กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงเลือก  ลิลิต  เปนรูปแบบในการทรงพระนิพนธ  เรื่อง  ตะเลงพาย       
และรูปแบบนี้มีความสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไมอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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             2. พิจารณาบทประพันธตอไปนี้แลววิเคราะหใหเห็นชัดเจนวากลาวถึงเรื่องใดบาง      
การใชโวหารในบทนี้ทําใหนักเรียนเกิดจินตภาพและสะทอนใหเห็นความรูสึกของตัวละครอยางไร      
และการใชภาษาของกวีในบทนี้เดนในดานใดบาง 
                                             สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง                        ยามสาย 
                                   สายบหยุดเสนหหาย                                   หางเศรา 
                                   กี่คืนกี่วันวาย                                                 วางเทวษ  ราแม 
                                   ถวิลทุกขวบค่ําเชา                                        หยุดไดฉันใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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             3. การที่พระมหาอุปราชาตองไปทําสงครามกับสมเด็จพระนเรศวรแหงกรุงศรีอยุธยา      
พระมหาอุปราชามีความกังวลเรื่องใดมากที่สุด  ความรูสึกเชนนั้นแสดงวาพระมหาอุปราชาเปน
บุคคลเชนใด  การเปนบุคคลเชนนั้นมีผลดีและผลเสียอยางไรตอการทําสงครามยุทธหัตถี  และถา
นักเรียนเปนพระมหาอุปราชานักจะมีความคิดอยางไรเมื่อตองไปทําสงคราม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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             4. บทประพันธตอไปนี้กวีบรรยายฉากทําใหนักเรียนมองเห็นภาพเกี่ยวกับอะไรบาง     
ฉากนี้สะทอนความรูสึกอยางไร 
                     จึ่งกองพยหุทวยทัพ  สรรพหลังหนาขวาซาย  ผายมาทันธบิดินทร  ขณะอรินทรพินาศ 
ขาดคอคชสองเสร็จ  ตางรีบระเห็จเขาโรม  โหมหักหาญราญรุก  บุกบั่นฟนแทงฆา  พมามอญ     
ไทยใหญ  ไลมลางลาวดาษดวน  ไลมลางยวนดาษดื่น  ตื่นกันแตกกันตาย  หลายเหลือนับเนืองนอง   
กองกายกายรายหัว  ตัวขาแขนเด็ดดาษ  กลาดกลางทงกลางเถื่อน  เกลื่อนกลางดงกลางดอน       
แลนซอกซอนซนซุก  บุกทุกภายพายแพ  เพราะพระเดชทานแท  หากใหขาดเข็ญ  แลนา  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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            5. วรรณคด ีเร่ือง ลิลิตะเลงพาย  ใหแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใด  นักเรียนมีความคดิเห็น
อยางไรตอแนวคิดนี ้   
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 238

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
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ตารางที่  35  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวรรณคดีเร่ือง  
                     ลิลิตตะเลงพาย 
รายวิชาภาษาไทย 052                       หนวยการเรียนรู  ตะเลงพาย                       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
คําชี้แจง 
 1. เกณฑการตรวจใหคะแนนนี้ ใชกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5  ขอ 

 2. แบบทดสอบ 5 ขอ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยแบงคะแนนขอละ  20  คะแนน    
 3. การตรวจใหคะแนนจะแยกประเด็นการตรวจออกเปน  3  ประเดน็  คือ การวิเคราะห   
การวิจารณ  และการประเมินคุณคา  น้ําหนักของคะแนนในแตละประเด็นจะขึ้นอยูกับตัวคูณ
คะแนน 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล 4 3 2 1 

ตัวคูณ
คะแนน 

 
 
 

การวิเคราะห 

จําแนกคําถามได
ครบทุกประเด็น 
  และแจกแจง
รายละเอียด       
ในแตละประเด็น
ไดถูกตองตาม
ขอเท็จจริง 

จําแนกคําถามได
ครบทุกประเด็น  
และแจกแจง   
รายละเอียดใน   
แตละประเด็น    
ไดถูกตอง แต
เสริมขอมูลเกิน
กวาขอเท็จจริง 

จําแนกคําถาม ได
ครบทุกประเด็น     
แตแจกแจง         
รายละเอียด       
ในบางประเด็น      
ไมถูกตองตาม
ขอเท็จจริง 

จําแนกคําถาม   
ไมครบ  
ทุกประเด็น 

 
 
 
 
 

2 

 
 

การวิจารณ 

แสดงความ
คิดเห็นได
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริงทุก
ประเด็นคําถาม 

แสดงความ
คิดเห็นในทุก
ประเด็นคําถาม  
แตมีบางประเด็น    
ไมสอดคลองกบั
ขอเท็จจริง 

แสดงความ
คิดเห็นเปนบาง
ประเด็นคําถาม  
และสอดคลอง
กับขอเท็จจริง 

แสดงความ
คิดเห็นเปนบาง
ประเด็นคําถาม 
แตไม
สอดคลองกับ
ขอเท็จจริง 

 
 
 
 

2 
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ตารางที่  35  (ตอ) 
 

เกณฑการประเมินผล ประเด็นการ
ประเมินผล 4 3 2 1 

ตัวคูณ
คะแนน 

 
 

การประเมิน 
คุณคา 

ตัดสินคุณคาของ
วรรณคดีใน
ประเด็นที่นํามา
ถามวาดีหรอืไมดี  
โดยอาศัยขอมลู 
 หรือสภาพ 
แวดลอมทางสงัคม
มาประกอบได
อยางมีเหตุผล
นาเชื่อถือ 

ตัดสินคุณคา
ของวรรณคดี
ในประเด็นที่
นํามาถามวาดี
หรือไมดี  อยาง
มีเหตุผลพอ 
เชื่อถือได 

ตัดสินคุณคา
ของวรรณคดี
ในประเด็นที่
นํามาถามวาดี
หรือไมดี      
แตเหตุผล 
ไมนาเชื่อถือ 

ตัดสินคุณคา
ของวรรณคดี
ในประเด็นที่
นํามาถามวาดี
หรือไมดี  
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่เปนผูตรวจเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
  1. นางกุณฑีรา   บุญเลี้ยง อาจารย  3   ระดับ  9   โรงเรียนราชวินติ มัธยม   
  ถนนพิษณุโลก   แขวงสวนจิตรดา  เขตดสิุต 
    กรุงเทพฯ 10300 
  2. นางสาวพัชรี   ลินิฐฎา อาจารย  3  ระดับ  8  โรงเรียนสตรีวัดระฆงั 
  ถนนอรุณอมรินทร  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย 
  กรุงเทพฯ  10700 
  3. นางสาวอุทนิ  จึงวเิศษพงศ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     กระทรวงศกึษาธิการ    
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รายชื่อผูตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพาย 
ของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

 
 1. พระมหาอํานาจ   แสงศร ี ผูวิจัย 
 2. นางสาวพัชรี   ลินิฐฎา อาจารย  3  ระดับ  8  โรงเรียนสตรีวัดระฆงั 
  ถนนอรุณอมรินทร  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย 
  กรุงเทพฯ  10700 
 3.  นางสาวนภิาพรรณ  ธาราสันติสุข อาจารย  3  ระดับ  8  โรงเรียนสตรีวัดระฆงั 
  ถนนอรุณอมรินทร  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย 
  กรุงเทพฯ  10700 
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ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะหขอมูล 
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วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
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ตารางที่ 36   คะแนนหลังเรียน (posttest) ของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
NO. Avg. Con  Score Avg. Trial  Score   

1 44 79
2 72 68
3 61 66
4 43 79
5 64 88
6 54 79
7 73 82
8 62 88
9 66 94

10 50 70
11 52 83
12 63 83
13 52 81
14 48 81
15 65 78
16 62 73
17 54 89
18 50 76
19 70 66
20 85 86
21 58 78
22 54 97
23 80 60
24 67 76
25 65 79
26 72 73
27 77 70
28 74 69
29 58 75
30 60 72
31 76 80
32 57 75
33 37 85
34 53 78
35 58 73
36 66 74
37 45 77
38 40 83
39 45 81
40 39 82
41 69 80
42 62 64
43 39 71
44 56 90
45 60 83
46 60 84
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—————   1/1/2002 12:59:14 AM   ————————————————————  
 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
  
Two-Sample T-Test and CI: Avg. Trial Score, Avg. Con Score  
 
Two-sample T for Avg. Trial Score vs Avg. Con Score 
 
                   N   Mean  StDev  SE Mean 
Avg. Trial Score  46  78.22   7.77      1.1 
Avg. Con Score    46   59.1   11.6      1.7 
 
 
Difference = mu (Avg. Trial Score) - mu (Avg. Con Score) 
Estimate for difference:  19.1522 
99% CI for difference:  (13.7192, 24.5852) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 9.31  P-Value = 0.000  DF = 78 
 
  
Individual Value Plot of Avg. Trial Score, Avg. Con Score 
 
  
Boxplot of Avg. Trial Score, Avg. Con Score  
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8472604836

Median

Mean

65.062.560.057.555.0

A nderson-Darling Normality  Test

V ariance 134.329
Skewness 0.008719
Kurtosis -0.485691
N 46

Minimum 37.000

A -Squared

1st Q uartile 51.500
Median 60.000
3rd Q uartile 66.250
Maximum 85.000

99% C onfidence Interv al for Mean

54.469

0.15

63.661

99% C onfidence Interv al for Median

53.902 65.000

99% C onfidence Interv al for StDev

9.089 15.768

P-V alue 0.962

Mean 59.065
StDev 11.590

99% Confidence Intervals

Summary for Avg. Con Score

กราฟที่ 2  สรุปคาสถิติ (summary  statistic) ของนักเรยีนกลุมควบคุม 
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D
at

a

Avg. Con ScoreAvg. Trial Score

100
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30

Individual Value Plot of Avg. Trial Score, Avg. Con Score

กราฟที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม แบบ individual  value  plot 
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90807060

Median

Mean

82.581.079.578.076.575.0

A nderson-Darling Normality  Test

V ariance 60.441
Skewness 0.009183
Kurtosis 0.105048
N 46

Minimum 60.000

A -Squared

1st Q uartile 73.000
Median 79.000
3rd Q uartile 83.000
Maximum 97.000

99% C onfidence Interv al for Mean

75.134

0.16

81.300

99% C onfidence Interv al for Median

74.902 82.000

99% C onfidence Interv al for StDev

6.097 10.577

P-V alue 0.946

Mean 78.217
StDev 7.774

99% Confidence Intervals

Summary for Avg. Trial Score

 
 

 กราฟที่ 1  สรุปคาสถิติ (summary  statistic) ของนักเรยีนกลุมทดลอง 
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Boxplot of Avg. Trial Score, Avg. Con Score

กราฟที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม แบบ boxplot 
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วิเคราะหความสอดคลองเกณฑการตรวจใหคะแนน 
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ตารางที่ 37   เปรียบเทียบการใหคะแนนแบบทดสอบของครูทั้ง 2 ทาน 
 

Part No. Score 1 Score 2 
Analysis 1 8 8 

 2 8 8 
 3 8 8 
 4 6 8 
 5 6 6 

Critic 1 8 6 
 2 8 8 
 3 8 8 
 4 8 8 
 5 6 8 

Quality 1 4 4 
 2 4 3 
 3 4 4 
 4 4 4 
 5 4 4 

 
 
 
 
—————   1/1/2002 12:49:30 AM   ————————————————————  
 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
  
Correlations: Score1, Score2  
 
Pearson correlation of Score1 and Score2 = 0.876 
P-Value = 0.000 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ-สกุล     พระมหาอํานาจ   แสงศรี 
ที่อยู        2 / น. 16   วัดพระเชตุพน    ถนนสนามไชย    แขวงพระบรมมหาราชวงั     
 เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร    10200 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.  2534 สอบไดนักธรรมชั้นตรี  วัดทาชาง  สํานักเรียนคณะจังหวัด  จังหวดัชัยนาท 
 พ.ศ.  2535 สอบไดนักธรรมชั้นโท  วัดศรีวิชัยวัฒนาราม  สํานักเรียนคณะจังหวัด   
  จังหวดัชัยนาท 
 พ.ศ.  2536 สอบไดนักธรรมชั้นเอก  วดัศรีวิชัยวัฒนาราม  สํานักเรียนคณะจังหวัด   
  จังหวดัชัยนาท 
  สอบไดประโยค  1-2  วัดศรวีิชัยวัฒนาราม  สํานักเรียนคณะจังหวัด   
  จังหวดัชัยนาท 
 พ.ศ.  2537 สอบไดเปรียญธรรม  3  ประโยค  วดัศรีวชัิยวัฒนาราม  สํานักเรียนคณะ

จังหวดั   จังหวัดชัยนาท 
 พ.ศ.  2538 สอบไดเปรียญธรรม  4  ประโยค  วดัพระเชตุพน  สํานักเรียนวดัพระเชตุพน 
  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2539 สอบไดเปรียญธรรม 5  ประโยค  วดัพระเชตุพน  สํานักเรียนวดัพระเชตุพน 
  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.  2544 สําเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  คณะครุศาสตร   วิชาเอก     

การสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2544 ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย         

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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