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Abstract
		 This study aimed to explore patterns of questioning in order
to promote learning of literature and literary works in the textbooks
entitled, ‘Rhythm of Literatures’ for grade 1-6 in accordance with the Basic
Education Core Curriculum A.D. 2008. Data analysis was based on concept
of questioning which included six levels of cognitive domains suggested by
* บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมในหนังสือ
เรียนระดับประถมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เป็นสื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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cognitive domains suggested by Benjamin S. Bloom. The findings
revealed that the textbooks contain 303 questions which can be
divided into 6 levels. The questions at knowledge level (28.38%) comprised 6
types of questions: questions for finding answers from knowledge and previous
experience and questions for finding answers from literature and literary
works studies. The questions at comprehension level (27.06%) consisted of
6 types of questions: questions for translation, questions for interpretation,
questions for conclusion, questions for exemplification, questions for
prediction, and questions for comparison. The questions at application
level (13.53%) included 2 types: questions for concluding and explaining
instructions and questions for suggesting practical solutions. The questions
at analysis level (12.54) comprised 4 types: questions for identification,
questions for reasons, questions for analyzing comparison and contrast and
questions for analyzing specific characteristics or salient characteristics of
characters. The questions at evaluation level (13.86) consisted of 2 types:
assessing values of characters and assessing the beauty of language. The
questions at synthesis level (4.62) included 2 types: questions for building
upon prior knowledge and questions for creating new pieces of work.
Keywords: enquiry, learning literature and literary works, ‘Rhythm of
Literatures’ course book

บทคัดย่อ
		 บทความวิ จัยนี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาวิธีก ารตั้ง ค� ำ ถามเพื่ อ ส่ ง เสริ มการ
เรียนรู้วรรณคดีีและวรรณกรรมในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
กรอบแนวคิดการตั้งค�ำถามตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 6 ระดับ ของเบนจามิน เอส.
บลูม (Benjamin S. Bloom) ผลการศึกษาพบว่า ค�ำถามในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจ�ำนวน 303 ค�ำถาม แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ค�ำถาม
ระดับการจ�ำ (ร้อยละ 28.38) มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ค�ำถามให้หาค�ำตอบจากความรู้และ
ประสบการณ์เดิม และ 2) ค�ำถามให้หาค�ำตอบจากการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม
ค�ำถามระดับความเข้าใจ (ร้อยละ 27.06) มี 6 ลักษณะ ได้แก่ 1) ค�ำถามให้แปลความ 2)
ค�ำถามให้ตีความ 3) ค�ำถามให้สรุปความ 4) ค�ำถามให้ยกตัวอย่าง 5) ค�ำถามให้คาดการณ์
และ 6) ค�ำถามให้เปรียบเทียบ ค�ำถามระดับการประยุกต์ใช้ (ร้อยละ 13.53) มี 2 ลักษณะ
ได้แก่ 1) ค�ำถามให้สรุปข้อคิดแล้วอธิบายวิธีปฏิบัติ และ 2) ค�ำถามให้อธิบายแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ค�ำถามระดับการวิเคราะห์ (ร้อยละ 12.54) มี 4 ลักษณะ ได้แก่
1) การจ�ำแนกข้อมูล 2) วิเคราะห์เหตุผล 3) วิเคราะห์ความสอดคล้องและความแตกต่าง
และ 4) วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ ลั ก ษณะเด่ น ของตั ว ละคร ค� ำ ถามระดั บ การ
ประเมินค่า (ร้อยละ 13.86) มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ประเมินค่าตัวละครในเรื่อง และ
2) ประเมินค่าด้านความงามทางภาษา และค�ำถามระดับการสร้างสรรค์ (ร้อยละ 4.62)
มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) สร้างสรรค์โดยต่อยอดจากความรู้เดิม และ 2) สร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ค�ำส�ำคัญ: ค�ำถาม, การเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม, หนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ

บทน�ำ
		 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ แสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง (Ministry of Education,
2008, pp. 39-40) เป้าหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
ยั ง มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ผู ้ เรี ย นในยุ ค ปั จ จุ บั น สอดคล้ อ งกั บ Raksamanee (2013, pp.
48-49) กล่าวถึงคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม สรุปได้ว่า วรรณคดีและวรรณกรรม
เป็นงานวรรณศิลป์ที่ช่วยกล่อมเกลาผู้เรียนให้มีความประณีตละเอียดอ่อนทางจิตใจ
มีความเฉียบคมทางปัญญา ท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ เข้าใจโลก
และสังคมได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้านยิ่งขึ้น วรรณคดีและวรรณกรรม จึงถือเป็นเครื่องมือ
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ ความคิด และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง
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หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วรรณคดี
และวรรณกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังที่ Ministry of Education (2008,
p. 27) ได้อธิบายคุณสมบัติว่า หนังสือเรียนมีความสอดคล้องกับหลักสูตร ตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การจั ด ประสบการณ์ ใ ห้
ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและมีรูปแบบการน�ำเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจจึงได้
รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
		 ผู้วิจัยได้ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 มีข้อสังเกตว่า กิจกรรมตอบค�ำถามเป็นกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ในบทเรียน
เกือบทุกบทเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ฝึกวิเคราะห์ค�ำถามและหาค�ำตอบจากการศึกษา
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน
อย่างยิ่ง ดังที่ Susaorat (2013, p.325) กล่าวไว้ว่า การถาม (Questioning) เป็น
ยุทธศาสตร์การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การ
ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนรู้
สอดคล้องกับแนวคิดในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
(Royal Society, 2015, p.417) สรุปได้ว่า การถามเป็นทั้งวิธีการสอนของครูและเป็น
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนดังปรากฏในหลักหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ ซึ่ง ปุ หรือ
ปุจฉา คือการตั้งค�ำถามเพื่อเป็นแนวทางการค้นคว้าค�ำตอบ การถามจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากความสนใจในเรื่องที่บุคคลต้องการทราบค�ำตอบ
		 กิจกรรมการตอบค�ำถามในการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมมีประโยชน์ต่อ
ผูเ้ รียนหลายประการ ดังที่ Pornkul (2011, p.176) อธิบายว่า ค�ำถามช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความสนใจใฝ่รู้ กระตุน้ ให้เกิดจินตนาการ จูงใจให้ผเู้ รียนค้นหาความรูเ้ พิม่ เติม สอดคล้อง
กับ Na Nagara (2018, p.1) เสนอทรรศนะว่าค�ำถามช่วยในการทบทวนเนื้อหาที่ผู้เรียนได้
เรียนไปแล้วและช่วยปรับความเข้าใจในเรื่องที่เรียนให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพยายามสืบเสาะหาความรู้
เพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ต้องการ กระบวนการหาค�ำตอบท�ำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจสาระความรู้
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เพิ่มขึ้น ได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท�ำให้ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปัญหาเป็น
กล่าวได้ว่าการใช้ค�ำถามในกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมมีส่วนสนับสนุน
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าการตั้งค�ำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรมในหนังสือเรียนวรรณคดีลำ� น�ำ มีคำ� ถามกีป่ ระเภทและวิธกี ารตัง้ ค�ำถามมีลกั ษณะ
อย่างไร วิเคราะห์ข้อมูลโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการตั้งค�ำถามตามพฤติกรรมด้านพุทธิ
พิสัย (Cognitive Domain) 6 ระดับ ของเบนจามิน เอส. บลูม (Benjamin S. Bloom)
ผลการวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ครู แ ละผู ้ ส นใจได้ ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ใช้ ค� ำ ถาม
เพื่ อส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ว รรณคดีแ ละวรรณกรรม หรื อ น� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
สร้ า งชุ ด ค� ำ ถามในแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ตลอดจนสามารถน� ำ ไป
ปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
ต่อไป

แนวคิดการตั้งค�ำถามตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
		 Pinyopanuwat (2012, p.22) อธิ บ ายว่ า พฤติ ก รรมด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย
(Cognitive Domain) ของเบนจามิน เอส. บลูม (Benjamin S. Bloom) เป็นพฤติกรรม
ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคล แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้-ความ
จ�ำ ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า นอกจาก
นี้ Nuangchalerm and Chaingam (2018, p.8) ยังได้กล่าวว่าพฤติกรรมด้าน
พุทธิพสิ ยั เป็นการแบ่งระดับความสามารถทางสติปญ
ั ญาของผูเ้ รียนโดยเรียงล�ำดับจากระดับ
ต�่ำไปสูง
		 ต่อมามีผู้ปรับแนวคิดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ดังที่ Wiboonyasarin (2018,
pp. 104-106) อธิบายว่า ลอริน ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน (Lorin W. Anderson) และ
เดวิด อาร์ แครธโวล์ (David R. Krathwonl) ร่วมกันปรับแนวคิดของบลูม โดยยังคงขั้น
การเรียนรู้ไว้เป็น 6 ระดับ แต่เปลี่ยนชื่อขั้นจากเดิมใช้ค�ำนามเป็นค�ำกริยา และสลับบาง
ระดับของความสามารถทางสติปัญญา ได้แก่ ระดับจ�ำ ระดับเข้าใจ ระดับประยุกต์ใช้
ระดับวิเคราะห์ ระดับประเมินค่า และระดับสร้างสรรค์ บทความวิจัยนี้น�ำแนวคิดการตั้ง
ค�ำถามตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยที่ปรับนิยามค�ำศัพท์ใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
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1. จ�ำ (remember) ค�ำถามระดับการจ�ำ เป็นค�ำถามวัดความสามารถใน
การระลึกข้อมูลและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เดิมหรือข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการ
เรียนการสอน Nuangchalerm and Chaingam (2018, p.10) อธิบายว่าลักษณะค�ำถาม
มุ่งถามถึงข้อมูลรายละเอียดของสิ่งที่เรียนรู้และให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่ามีความ
รู้ความจ�ำในเรื่องนั้น ๆ อาทิ บอก เล่า ระบุนิยาม รายละเอียด ชื่อ เหตุการณ์ส�ำคัญ ฯลฯ
ตัวอย่างค�ำถามระดับการจ�ำ เช่น พาหนะของสุดสาครคืออะไร นิราศ หมายถึงอะไร เป็นต้น
		
2. เข้าใจ (understand) ค�ำถามระดับความเข้าใจ เป็นค�ำถามวัดความ
เข้าใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความเข้าใจของตนใน
เรื่องนั้น ๆ Pinyopanuwat (2012, pp. 27-28) กล่าวว่า พฤติกรรมบ่งชี้ความเข้าใจของ
ผู้เรียน อาทิ แปลความ ถอดความ ย่อความ สรุปความ ตีความ อธิบาย ยกตัวอย่าง
ขยายความ เปรียบเทียบ คาดการณ์ คาดคะเน ฯลฯ ตัวอย่างค�ำถามระดับความเข้าใจ เช่น
“อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ” แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร บทร้อยกรองต่อไปนี้ให้ข้อคิดอะไร
เป็นต้น
		
3. ประยุ ก ต์ใช้ (apply) ค�ำถามระดับการประยุกต์ใช้ เป็นค�ำถามวัด
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ห รื อ ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนในสถานการณ์ ที่ ก� ำ หนดให้
Wiboonyasarin (2018, p.107) อธิบายว่าการประยุกต์ใช้เป็นการน�ำความรู้ที่ได้เรียน
รู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม สอดคล้องกับแนวคิดที่
Nuangchalerm and Chaingam (2018, p.10) เสนอว่า ค�ำถามระดับนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้
อธิบายปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา มีพฤติกรรมบ่งชี้ อาทิ ประยุกต์ ปรับปรุง แก้ปัญหา
เลือก จัดท�ำ ปฏิบตั ิ แสดง สาธิต ด�ำเนินการ แก้ปญ
ั หา ฯลฯ ตัวอย่างค�ำถามระดับการประยุกต์
ใช้ เช่น ผูเ้ รียนจะน�ำข้อคิดจากนิทานเรือ่ ง น�ำ้ ผึง้ หยดเดียวไปใช้ในชีวติ จริงได้อย่างไร เป็นต้น
		
		
4. วิเคราะห์ (analyze) ค�ำถามระดับการวิเคราะห์ เป็นค�ำถามวัดความ
สามารถ ในการแยกองค์ประกอบของเรื่องออกเป็นส่วน ๆ และตรวจสอบว่าแต่ละส่วน
นัน้ สัมพันธ์กบั อีกส่วน หรือโครงสร้างทัง้ หมดหรือวัตถุประสงค์นนั้ อย่างไร Wiboonyasarin
(2018, p.107) กล่าวว่า ค�ำถามระดับการวิเคราะห์ผู้เรียนจะไม่สามารถหาค�ำตอบได้
จากข้อมูลที่มีอยู่โดยตรง ต้องใช้ความคิดหาค�ำตอบจากการแยกแยะข้อมูลและหาความ
สัมพันธ์ของข้อมูลที่แยกแยะนั้น นอกจากนี้ Pinyopanuwat (2012, pp. 27-28) อธิบาย
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ว่าพฤติกรรมบ่งชี้ค�ำถามระดับการวิเคราะห์ อาทิ จ�ำแนก แยกแยะ คัดเลือก ทดลอง
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ หาเหตุผล หาความสัมพันธ์ ฯลฯ ตัวอย่างค�ำถามระดับการ
วิเคราะห์ เช่น นักเรียนเห็นด้วยกับการที่นายพรานยิงกาหรือไม่ เพราะเหตุใด เป็นต้น
		
5. ประเมินค่า (evaluate) ค�ำถามระดับการประเมินค่า เป็นค�ำถามวัด
ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ โดยอาศัยเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ก�ำหนดขึ้น Pinyopanuwat (2012, p.27) อธิบายว่าการประเมินค่าเป็นการ
ตัดสินคุณค่าจากความคิดเห็นโดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานมาสนับสนุน ผู้เรียนมีโอกาส
สร้างกติกาการตัดสินใจร่วมกัน โดยมีเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้เรียนต้องอภิปราย วิเคราะห์
น� ำ เสนอ และสรุ ป ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐานของเกณฑ์ แ ละมาตรฐานที่ ก� ำ หนดขึ้ น ส่ ว น
พฤติกรรมบ่งชี้ ค�ำถามระดับการประเมินค่า Nuangchalerm and Chaingam (2018,
p. 11) เสนอว่าพฤติกรรมบ่งชี้ การประเมินค่า อาทิ วิพากษ์ วิจารณ์ ตัดสิน ประเมินค่า
จัดล�ำดับความส�ำคัญ ตัดสินใจ ฯลฯ ตัวอย่างค�ำถาม เช่น นิทานอีสปเรื่อง กากับเหยือกน�้ำ
กามีลักษณะที่ดีอย่างไร หนังสือหรือวิชาความรู้มีประโยชน์อย่างไร เป็นต้น
		
6. สร้างสรรค์ (create) ค�ำถามระดับการสร้างสรรค์ เป็นค�ำถามวัดความ
สามารถในการออกแบบ วางแผนและผลิตผลงาน หรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ โดยใช้ความรู้ที่ได้
เรียนรู้มาก่อน Wiboonyasarin (2018, p.108) กล่าวว่าค�ำถามระดับการสร้างสรรค์เน้น
ให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยกระบวนการหาค�ำตอบ
ที่แปลกใหม่และสามารถอธิบายได้อย่างมีหลักการ ผู้เรียนได้น�ำเสนอแนวคิดของตนเอง
ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้การสร้างสรรค์ Nuangchalerm and
Chaingam (2018, p.11) และ Pinyopanuwat (2012, p. 28) เสนอว่าพฤติกรรมบ่งชีก้ าร
สร้างสรรค์ อาทิ สร้าง ออกแบบ วางแผน ประดิษฐ์ ผลิต เขียน ฯลฯ ตัวอย่างค�ำถาม เช่น หากไม่
เปรียบ “วิชาเหมือนสินค้า” นักเรียนจะเปรียบเทียบการเรียนวิชากับสิง่ ใดได้อกี บ้าง เป็นต้น
		 จากการศึกษาแนวคิดการตัง้ ค�ำถามดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา่ การใช้คำ� ถามตาม
พฤติกรรมด้านพุทธิพสิ ยั เป็นวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ามารถพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
และความสามารถด้านการคิดของผูเ้ รียน เชือ่ มโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ให้
แก่ผเู้ รียน นอกจากนัน้ การใช้คำ� ถามยังช่วยทบทวนหรือสรุปบทเรียน เป็นวิธวี ดั และประเมิน
ความรู้ของผู้เรียน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้มีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
		 ศึกษาวิธีการตั้งค�ำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมใน
หนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วิธีการวิจัย
		 การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยวิธกี ารวิจยั จากเอกสาร รวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือเรียน วรรณคดีลำ� น�ำ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ�ำนวน 6 เล่ม ประกอบด้วยเนือ้ หาบท
เรียนวรรณคดีและวรรณกรรม จ�ำนวน 41 บทเรียน โดยใช้แนวคิดการตัง้ ค�ำถามตามพฤติกรรม
ด้านพุทธิพสิ ยั 6 ระดับ ของเบนจามิน เอส. บลูม (Benjamin S. Bloom) วิธดี ำ� เนินการวิจยั
มีดังนี้
		
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล
			 1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลค�ำถามในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดพิมพ์โดยองค์การค้าของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จ�ำนวน 6 เล่ม
			 1.2 ศึกษาแนวคิดการตั้งค�ำถามตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 6 ระดับ ของ
เบนจามิน เอส. บลูม (Benjamin S. Bloom)
2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
			 2.1 วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ประเภทค� ำ ถามในหนั ง สื อ เรี ย นวรรณคดี ล� ำ น� ำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สรุปข้อมูลด้วยการแจกแจงค่าความถี่และร้อยละ
			 2.2 วิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารตั้ ง ค� ำ ถามเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ว รรณคดี แ ละ
วรรณกรรมในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแนวคิดการตั้ง
ค�ำถามตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
3. ขั้ น น� ำ เสนอผลการวิ จั ย ด้ ว ยการพรรณนาวิ เ คราะห์ (Analytical
Description)
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ผลการวิจัย
		 การศึกษาวิธีการตั้งค�ำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมใน
หนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 น�ำเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2
ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		
1. ผลการศึกษาประเภทค�ำถามส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียน วรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาประเภทค�ำถามส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมใน
หนังสือเรียนวรรณคดี ล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

จากตารางที่ 1 พบว่า ประเภทค�ำถามส่งเสริมการเรียนรูว้ รรณคดีและวรรณกรรมใน
หนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปรากฏจ�ำนวน 303 ค�ำถาม แบ่งออก
เป็น 6 ระดับเรียงล�ำดับ จากระดับค�ำถามปรากฏมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ค�ำถาม
ระดับการจ�ำ คิดเป็นร้อยละ 28.38 (86 ค�ำถาม) ค�ำถามระดับความเข้าใจ คิดเป็นร้อย
ละ 27.06 (82 ค�ำถาม) ค�ำถามระดับการประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 13.53 (41 ค�ำถาม)
ค�ำถามระดับการประเมินค่า คิดเป็นร้อยละ 13.86 (42 ค�ำถาม) ค�ำถามระดับการวิเคราะห์
คิดเป็นร้อยละ 12.54 (38 ค�ำถาม) และค�ำถามระดับการสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 4.62
(14 ค�ำถาม) ตามล�ำดับ
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2. ผลการศึกษาวิธกี ารตัง้ ค�ำถามเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูว้ รรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียน วรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งออกเป็น 6 ระดับ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		
2.1 ค�ำถามระดับการจ�ำ เป็นค�ำถามให้ผู้เรียนระลึกถึงข้อมูลความรู้จาก
ประสบการณ์เดิม และข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
ผลการศึกษาค�ำถามระดับการจ�ำที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 (ร้อยละ 28.38) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
			 2.1.1 ค� ำ ถามระดั บ การจ� ำ ที่ ใ ห้ ผู ้ เรี ย นตอบค� ำ ถามจากความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เป็นค�ำถามที่ไม่ได้วัดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนโดยตรง
แต่ถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวน ถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี
และวรรณกรรมทีก่ ำ� ลังศึกษา ค�ำถามลักษณะนี้ เน้นกระตุน้ ความตืน่ ตัวในการเรียน ผูเ้ รียน
สามารถตอบค�ำถามได้อย่างอิสระมากขึน้ โดยใช้ความคิดเห็น และประสบการณ์ของตนเอง
ดังตัวอย่าง
				นักเรียนเคยดูหรือฟังเพลงพื้นบ้านประเภทอื่นนอกจากสักวาหรือไม่
					 (Office of the Basic Education Commission, 2013, p. 38)
				นักเรียนเคยฟังข่าว อ่านข่าว ได้ยินเรื่องราว หรือพบเห็นเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมบ้างหรือไม่
													
(OBEC, 2016B, p. 10)
					 นักเรียนเคยได้ยินเรื่องราวของ “เงาะป่าหรือซาไก” มาก่อนหรือ
ไม่ ถ้าเคยลองเล่าถึงเรื่องราวของพวกเขาตามที่รู้มา 				
												
(OBEC, 2020A, p. 109)
					 นักเรียนเคยอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนใดบ้าง ถ้าเคยอ่าน
ลองเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง												
				
(OBEC, 2016A, p. 148)
		
			 2.1.2 ค�ำถามระดับการจ�ำที่ให้ผู้เรียนหาค�ำตอบจากการศึกษาเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม หรือหาค�ำตอบโดยการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะตอบ
ค�ำถามเหล่านี้ได้เมื่อได้เรียนรู้เนื้อหาในหนังสือเรียนแล้ว จุดมุ่งหมายของค�ำถามเพื่อให้
ผูเ้ รียนได้ฝกึ ความสามารถในการจดจ�ำรายละเอียดของเนือ้ เรือ่ ง เพราะการทีผ่ เู้ รียนสามารถ
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จดจ�ำรายละเอียดในวรรณคดีและวรรณกรรมได้จะเป็นข้อมูลน�ำไปสู่ การวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อไป ดังตัวอย่าง
					
					ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
(OBEC, 2019, p. 22)
				
				
หลานในนิทานเรื่องยายกะตาไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้าง
													
(OBEC, 2013, p. 94)
				
				 “โอ้เอ้วิหารราย” หมายถึงอะไร เกิดขึ้นในสมัยใด และปัจจุบันมัก
จัดเรื่องนี้ในช่วงเวลาใด
													
(OBEC, 2016B, p. 35)
				 พาหนะของสุดสาครคืออะไร
(OBEC, 2020A, p. 13)
				 มะกะโทคือใคร
									
				
(OBEC, 2020B, p. 67)
		
ขุนช้างท�ำร้ายพลายงามเพราะเหตุใด และใครคือผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ
พลายงาม									
						 (OBEC, 2016A, p. 50)
		 จากตัวอย่างค�ำถามระดับการจ�ำทั้ง 2 ลักษณะ ได้แก่ ค�ำถามให้หาค�ำตอบ
จากความรู้และประสบการณ์เดิม และค�ำถามให้หาค�ำตอบจากการศึกษาวรรณคดีและ
วรรณกรรม ถือเป็นค�ำถามที่เน้นการคิดระดับพื้นฐาน ฝึกให้ผู้เรียนได้ระลึกและทบทวนถึง
ประสบการณ์เดิม รูจ้ กั สังเกต และจดจ�ำรายละเอียดประเด็นส�ำคัญในเนือ้ เรือ่ งวรรณคดีและ
วรรณกรรม หากผู้เรียนสามารถจดจ�ำรายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย�ำ ข้อมูล
ที่อยู่ในความทรงจ�ำนั้นย่อมน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างดี
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2.2 ค�ำถามระดับความเข้าใจ เป็นค�ำถามให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
และแนวคิดของวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้เรียนต้องแสดงออกถึงความเข้าใจด้วยการ
แปลความ ถอดความ ย่อความ สรุปความ ตีความ อธิบาย ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ
คาดการณ์หรือคาดคะเน ฯลฯ ผลการศึกษาค�ำถามระดับความเข้าใจที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ร้อยละ 27.06) แบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ
ดังนี้
			 2.2.1 การแปลความ เป็นค�ำถามให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของค�ำศัพท์
ส�ำนวน หรือประโยคทีเ่ ข้าใจยากซึง่ มักปรากฏในเนือ้ เรือ่ งวรรณคดีและวรรณกรรม ดังตัวอย่าง
					
			“แม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม” ข้อความนี้หมายถึงคนประเภทใด
											
(OBEC, 2013, p. 59)
			“อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ” แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร
													
(OBEC, 2020B, p. 81)
			“ช่วยกันอ่าน วานมาฟัง” หมายถึงอะไร
												
(OBEC, 2016A, p. 32)
		
			 2.2.2 การตีความ เป็นค�ำถามให้ผเู้ รียนเข้าใจความหมายหรือสาร (Message)
ที่แฝงอยู่ในวรรณคดีและวรรณกรรม โดยผู้เรียนตีความและอธิบายขยายความให้เข้าใจ
ชัดเจน ดังตัวอย่าง
				
			 “ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม” หมายถึงอะไร
													
(OBEC, 2013, p. 59)
			“เธอปั้นน�้ำเป็นตัว เหมือนเด็กเลี้ยงแกะในนิทาน” หมายถึงอะไร
													
(OBEC, 2016B, p. 78)
			นักเรียนเข้าใจประโยคที่ว่า “ธรรมชาติเป็นมิตรกับเรา” อย่างไร
													
(OBEC, 2020A, p. 123)
			“ร้องจนหมดไส้หมดพุง” หมายความว่าอย่างไร
													
(OBEC, 2020B, p.116)
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			 2.2.3 การสรุ ป ความ เป็ น ค� ำ ถามให้ ผู ้ เรี ย นเข้ า ใจข้ อ คิ ด หรื อ แนวคิ ด
ส�ำคัญของเรื่องโดยผู้เรียนสามารถสรุปความคิดให้สั้น กระชับ และชัดเจน ดังตัวอย่าง
					บทร้อยกรอง “ตั้งเอ๋ยตั้งไข่” ให้ข้อคิดอะไร
													
(OBEC, 2019, p. 32)
					บทร้อยกรอง “รักษาป่า” ให้ข้อคิดอะไร
													
(OBEC, 2013, p. 104)
				 บทร้อยกรอง “เด็กน้อย” และ “วิชาหนาเจ้า” ให้ข้อคิดอะไร
													
(OBEC, 2016B, p. 57)
					บทร้อยกรอง “พฤษภกาสร” ให้ข้อคิดอะไร
													
(OBEC, 2020A, p. 122)
					บทร้อยกรอง “วิชาเหมือนสินค้า” ให้ข้อคิดอะไร
													
(OBEC, 2020B, p.47)
					นักเรียนได้ข้อคิดจากสุภาษิตสอนหญิงในเรื่องใดบ้าง
													
(OBEC, 2016A, p.69)
			 2.2.4 การยกตัวอย่าง เป็นค�ำถามให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุการณ์ส�ำคัญของเรื่อง
อย่างแจ่มชัด โดยยกตัวอย่างประกอบอย่างเป็นรูปธรรม ดังตัวอย่าง
					มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แสดงว่าสุดสาครมีความกล้าหาญ
													
(OBEC, 2020A, p.12)
					มะกะโทประสบความส�ำเร็จในชีวิตเพราะค�ำท�ำนายหรือด้วยความ
เพียร จงให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ							
													
(OBEC, 2020B, p. 68)
				 มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น พ่อจึงบอกสาหร่ายว่า
“ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดา” 						
													
(OBEC, 2016A, p. 50)
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			 2.2.5 การคาดการณ์หรือคาดคะเน เป็นค�ำถามให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ เรือ่ งโดย
คาดคะเนเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปอย่างมีเหตุผลและมีความเป็นไปได้ ดังตัวอย่าง
					ถ้าหากป่าไม้หมดจากเมืองไทย ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
													
(OBEC, 2013, p. 67)
			 2.2.6 การเปรียบเทียบ เป็นค�ำถามให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้น โดย
สามารถเปรียบเทียบลักษณะที่เหมือน คล้ายคลึง และความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ เช่น การ
เปรียบเทียบตัวละครในวรรณคดีและวรรณกรรม ดังตัวอย่าง
					
				เรื่องกระต่ายตื่นตูมกับเรื่องกระต่ายแหย่เสือ ทั้งสองเรื่องมีอะไรที่
เหมือนกัน
													
(OBEC, 2016B, p. 13)
				นักเรียนได้รู้จักสุดสาครมาแล้ว ลองคิดเปรียบเทียบว่าสุดสาครเหมือน
หรือต่างกับเด็ก ๆ ทั่วไปอย่างไรบ้าง 								
													
(OBEC, 2020A, p. 26)
				ลองค้นคว้าเปรียบเทียบว่า สัตว์น�้ำชนิดใดมีลักษณะใกล้เคียงนางเงือก
ในเรื่องพระอภัยมณี
													
(OBEC, 2020A, p. 26)
		 จากตัวอย่างค�ำถามระดับความเข้าใจ ทัง้ 6 ลักษณะ ได้แก่ ค�ำถามให้แปลความ
ค�ำถามให้ตคี วาม ค�ำถามให้สรุปความ ค�ำถามให้ยกตัวอย่าง ค�ำถามให้คาดการณ์ และค�ำถาม
ให้เปรียบเทียบ เป็นค�ำถามทีเ่ น้น ให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมทีศ่ กึ ษา
อย่างรอบด้านและลึกซึ้งทั้งด้านเนื้อหา แนวคิด และความหมายโดยนัยที่แฝงอยู่ในเนื้อ
เรื่อง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสรุปประเด็นส�ำคัญให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ส�ำคัญ
คาดคะเนหรือคาดการณ์อย่างมีเหตุผล ตลอดจนสามารถคิดเปรียบเทียบ และเชือ่ มโยงกับ
สิ่งอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมได้
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2.3 ค�ำถามระดับการประยุกต์ใช้ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้และข้อคิด
ที่ได้จากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม โดย
ผู้เรียนสรุปข้อคิดจากเรื่อง ต่อจากนั้นจึงเสนอแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในกรณีที่ผู้เรียน
อาจประสบเหตุการณ์ในชีวติ จริงทีค่ ล้ายกับตัวละครในเรือ่ ง ซึง่ เป็นค�ำถามทีส่ ง่ เสริมทักษะ
การคิดแก้ปญ
ั หาให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างดียงิ่ ผลการศึกษา ค�ำถามระดับการประยุกต์ใช้ปรากฏ
ในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ร้อยละ 13.53) แบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ ดังนี้
			 2.3.1 ค�ำถามให้ผเู้ รียนสรุปข้อคิดหรือแนวคิดจากเรือ่ ง แล้วอธิบายแนวทาง
หรือวิธีการที่ผู้เรียนจะน�ำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ดังตัวอย่าง
					นิทานเรื่องน�้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ ให้ข้อคิดอะไร และจะน�ำไปใช้
ในชีวิตจริงอย่างไร
													
(OBEC, 2020A, p. 40)
					บทร้อยกรองวิชาเหมือนสินค้า ให้ข้อคิดในการเรียนแก่นักเรียน
อย่างไร และนักเรียนคิดว่าจะปฏิบัติให้ประสบความส�ำเร็จในการเรียนได้อย่างไร
													
(OBEC, 2020B, p. 47)
					บทประพันธ์เรื่องเป็นมนุษย์หรือเป็นคน และเรื่องผู้ชนะให้ข้อคิดที่
นักเรียนสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และการแก้ปัญหาได้อย่างไร
บ้าง 													
(OBEC, 2016A, p. 168)
			 2.3.2 ค�ำถามให้ผเู้ รียนอธิบายแนวทางหรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หา ในกรณีทผี่ เู้ รียน
ประสบปัญหาคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในเรือ่ งว่าจะมีวธิ กี ารหรือแนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
อย่างไร โดยเสนอวิธีการที่เป็นรูปธรรม ดังตัวอย่าง
					ถ้าสมมุตินักเรียนเป็นเต่าจะท้าแข่งกระต่ายหรือไม่ เพราะอะไร
													
(OBEC, 2019, p. 74)
					ถ้านักเรียนเป็นหลานในนิทานเรื่องยายกะตา นักเรียนจะท�ำ
อย่างไรไม่ให้ถั่วงาหาย แต่ถ้าถั่วงาหายไป นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร 		
													
(OBEC, 2013, p. 94)
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					หากนักเรียบพบคนที่มีนิสัยเหมือนหมาป่าในนิทานเรื่องหมาป่ากับ
ลูกแกะ จะท�ำอย่างไร
													
(OBEC, 2016B, p. 77)
					นักเรียนเคยประสบเหตุการณ์ปญ
ั หาเหมือนชาลีกบั มะปรางบ้างหรือ
ไม่ และนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไร
													
(OBEC, 2020B, p. 73)
					หากนักเรียนเป็นพลายงามเดินทางไปหาย่าที่เมืองกาญจนบุรี แล้ว
ไม่พบย่า นักเรียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
													
(OBEC, 2016A, p. 77)
		 จากตัวอย่างค�ำถามระดับการประยุกต์ใช้ทั้ง 2 ลักษณะ ได้แก่ ค�ำถามให้สรุป
ข้อคิดแล้วอธิบายวิธีปฏิบัติ และค�ำถามให้อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ถือเป็นค�ำถามทีเ่ น้นการคิดเชิงประยุกต์โดยใช้ขอ้ คิดและแนวคิดจากการศึกษาวรรณคดีและ
วรรณกรรมเป็นหลักในการประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง ลักษณะค�ำถามจะน�ำประเด็นปัญหาหรือ
อุปสรรคทีต่ วั ละครในเรือ่ งก�ำลังประสบมาให้ผเู้ รียน ได้วเิ คราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ปญ
ั หาตามความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูเ้ รียน การใช้คำ� ถามระดับการประยุกต์
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมจะช่วยส่งเสริม ให้ผู้เรียนฝึกคิดแก้
ปัญหาในเบื้องต้นเพื่อน�ำไปปรับใช้ในชีวิตจริงต่อไป
		
2.4 ค�ำถามระดับการวิเคราะห์ มุ่งให้ผู้เรียนหาค�ำตอบโดยการแยกแยะข้อมูล
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลในเรื่อง ผลการศึกษาค�ำถามระดับการ
วิเคราะห์ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ร้อยละ 12.54)
แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
			 2.4.1 การวิเคราะห์จำ� แนกข้อมูล ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ เรือ่ ง จากนัน้ น�ำข้อมูล
มาจัดกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น จัดกลุ่มเนื้อหา จัดกลุ่มลักษณะของค�ำหรือกลุ่มค�ำ ดัง
ตัวอย่าง
					นักเรียนแยกแยะดูว่าโคลงโลกนิติทั้งหมดที่น�ำมาให้อ่านนี้มีเนื้อหา
ว่าด้วยเรื่องใดบ้าง แล้วจัดเป็นหมวดหมู่
													
(OBEC, 2020B, p. 85)
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				ในบทเรียนเรื่องด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีมีการใช้ค�ำและกลุ่มค�ำใด
ที่เป็นการปลุกจิตส�ำนึกที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
													
(OBEC, 2020B, p. 108)
				ในสุภาษิตสอนหญิงมีคำ� สอนในเรือ่ งใดทีย่ งั เหมาะสมและเป็นประโยชน์
ในการด�ำเนินชีวิต มีค�ำสอนใดบ้างที่ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
													
(OBEC, 2016A, p. 100)
		
		 2.4.2 การวิเคราะห์เหตุผล ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อเรื่อง จากนั้นพิจารณาสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น และผลกระทบที่ตามมาจากสาเหตุนั้น ๆ ดังตัวอย่าง
			 เพราะเหตุใดราชสีห์จึงยอมปล่อยหนู และท�ำไมหนูจึงมาช่วยราชสีห์
													
(OBEC, 2013, p. 22)
			เพราะเหตุใดลูกธนูของพระนารายณ์ธิเบศร์จึงกลายเป็นดอกไม้ และลูกธนู
ของพระไชยเชษฐ์จึงกลายเป็นอาหารคาวหวาน 					
													
(OBEC, 2016B, p. 134)
			เพราะเหตุใดพระอภัยมณีจึงต้องเดินทางจากนางเงือกไป ทั้ง ๆ ที่นาง
ก�ำลังตั้งครรภ์
													
(OBEC, 2020A, p. 26)
			อธิบายความหมายของข้อความที่ว่า “ถ้าเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อยลง เธอ
ก็จะมีเวลามากขึ้น” แล้วแสดงความคิดเห็น พร้อมบอกเหตุผลประกอบว่าเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย เพราะอะไร
													
(OBEC, 2020B, p. 11)
			นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับค�ำสอนที่ว่า “อย่าชิงสุกก่อนห่าม” และหาก
คนในสังคม น�ำมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยหรือไม่ในสังคมปัจจุบัน
													
(OBEC, 2016A, p. 100)
		
		 2.4.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องและความแตกต่างกัน ให้ผู้เรียนศึกษา
เนื้อเรื่อง ต่อจากนั้นวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ และระบุสิ่งที่แตกต่างกัน
เช่น พฤติกรรม อุปนิสัยของตัวละคร การหาความสอดคล้องของถ้อยค�ำเชิงเปรียบเทียบ
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ที่กวีใช้ในเรื่อง ฯลฯ ดังตัวอย่าง
				เพราะเหตุใดกวีจึงเปรียบความงามของใบหน้าผู้หญิงเหมือนกับความ
งามของดวงจันทร์
													
(OBEC, 2020A, p. 136)
				ท�ำไมจึงเปรียบเทียบร่างกายคนเรากับเรือส�ำเภา นักเรียนมีความคิดเห็น
อย่างไร กับการเปรียบเทียบเช่นนี้ 								
													
(OBEC, 2020B, p. 47)
				บุคลิกลักษณะและบทบาทของหนุมานกับไมยราพ มีลักษณะร่วมและ
ข้อแตกต่าง ในเรื่องใดบ้าง
													
(OBEC, 2016A, p. 148)
			 2.4.4 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นของตัวละครว่ามี
พฤติกรรม บุคลิกและอุปนิสัยที่เป็นจุดเด่นในเรื่องอย่างไร ดังตัวอย่าง
				 ข้อความใดทีแ่ สดงให้เห็นว่าเจ้าชายน้อยพูดจาหลักแหลมเป็นคนเก่งและ
มีจิตใจเมตตา
													
(OBEC, 2016B, p. 124)
				นักเล่านิทานเร่มีวิธีการในการเล่านิทาน เรื่องน�้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ
อย่างไร จึงท�ำให้น่าติดตามและชวนให้คนฟังพากันขบคิดเกี่ยวกับนิทานของเขา
													
(OBEC, 2020A, p. 66)
				 การกระท�ำของมะกะโทเรือ่ งใดบ้างทีแ่ สดงว่ามะกะโทเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาและ
ฉลาด 													
(OBEC, 2020B, p. 68)
			นักสืบทองอินเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะอย่างไรบ้าง อภิปรายและแสดงเหตุผล
ว่าท�ำไมมีคุณลักษณะเช่นนั้น
													
(OBEC, 2016A, p. 42)
		 จากตัวอย่างค�ำถามระดับการวิเคราะห์ ทั้ง 4 ลักษณะ ได้แก่ การจ�ำแนกข้อมูล
การวิเคราะห์เหตุผล การวิเคราะห์ความสอดคล้องและความแตกต่าง และการวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นของตัวละคร ถือเป็นค�ำถามที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
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คิดเชิงวิเคราะห์ผ่านเนื้อเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อเรื่องวรรณคดี
และวรรณกรรมอย่างละเอียดและเข้าใจลึกซึ้ง เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ ไตร่ตรอง
สิ่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล
		
2.5 ค�ำถามระดับการประเมินค่า เป็นค�ำถามให้ผู้เรียนตรวจสอบ วิจารณ์
ตัดสินคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรมจากความคิดเห็นของตนเองโดยใช้เกณฑ์และ
มาตรฐานที่เหมาะสมมาสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ผลการศึกษาค�ำถามระดับการประเมินค่าทีป่ รากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีลำ� น�ำ ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 (ร้อยละ 13.86) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
			 2.5.1 การประเมิ น ค่ า ตั ว ละครในเรื่ อ ง เป็ น ค� ำ ถามให้ ผู ้ เรี ย นตรวจ
สอบ วิ จ ารณ์ ตั ด สิ น และประเมิ น คุ ณ ค่ า ตั ว ละครว่ า มี ลั ก ษณะที่ ดี หรื อ ลั ก ษณะ
ที่ ไ ม่ ดี อ ย่ า งไร โดยใช้ เ กณฑ์ ห ลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มาอธิ บ าย ดั ง ตั ว อย่ า ง
			ในเรื่องไก่แจ้แซ่เสียง อะไรคือความดีของไก่แจ้ซึ่งควรถือเป็นแบบอย่าง
													
(OBEC, 2013, p. 52)
			 คนที่น�ำนกหรือสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นการกระท�ำที่เหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด 														
													
(OBEC, 2016B, p. 98)
			การกระท�ำของตัวละครในเรื่องสังข์ทองที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมมีใครบ้าง
และสิ่งที่กระท�ำมีอะไรบ้าง
													
(OBEC, 2020B, p. 12)
			 การกระท�ำของมัจฉานุต่อหนุมานและไมยราพเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
													
(OBEC, 2016A, p. 148)
		
			 2.5.2 การประเมินค่าด้านความงามทางภาษาหรือวรรณศิลป์ เป็นค�ำถาม
ให้ผู้เรียนตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสินและประเมินคุณค่าความงามทางภาษา วรรณศิลป์ หรือ
ศิลปะการประพันธ์ โดยผู้เรียน อธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่มีความไพเราะ
งดงาม ดังตัวอย่าง
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				 บทสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน นักเรียนคิดว่าวรรคใดไพเราะมากที่สุด
													
(OBEC, 2013, p. 38)
				บทกลอนแสดงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนพระนารายณ์
ธิเบศร์พบพระไชยเชษฐ์ ตอนใดไพเราะมากที่สุด เพราะเหตุใด
													
(OBEC, 2016B, p. 134)
				เรื่องดวงจันทร์ของล�ำเจียกมีบทประพันธ์ตอนใดบ้างที่นักเรียนเห็นว่า
ไพเราะที่สุดแล้วลองแสดงความเห็นว่าความไพเราะนั้นเกิดจากอะไร
													
(OBEC, 2020A, p. 136)
				นักเรียนประทับใจการใช้ค�ำในวรรณคดี เรื่องสังข์ทอง ตอนก�ำเนิดพระ
สังข์ บทใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
													
(OBEC, 2020B, p. 16)
				การที่ผู้ทรงพระราชนิพนธ์นิทานทองอินน�ำเอาเรื่องนางนากพระโขนง
มาตั้งเป็นชื่อตอและกล่าวถึงในเรื่องก่อให้เกิดผลดีต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 		
													
(OBEC, 2016A, p. 42)
		
		 จากตัวอย่างค�ำถามระดับการประเมินค่า ทัง้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินค่าตัว
ละครในเรื่อง และ การประเมินค่าด้านความงามทางภาษา เป็นค�ำถามฝึกให้ผู้เรียนตัดสิน
ใจและประเมินโดยใช้ความคิด และความรู้สึกในการตัดสินว่าดีหรือไม่ดี เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม โดยมีเกณฑ์หรือหลักการที่เหมาะสม มาสนับสนุนอย่างมีเหตุผล ไม่มีอคติหรือ
ความล�ำเอียง ทัง้ นีก้ ารประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมผูเ้ รียน ต้องสามารถยกตัวอย่าง
เนื้อหา ภาษา หรือตัวละครมาประกอบการตัดสินและประเมินค่าอย่างประจักษ์ชัดเจน
		
2.6 ค�ำถามระดับการสร้างสรรค์ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ วางแผนและ
สร้างชิ้นงานใหม่ ๆ โดยใช้ความรู้จากการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมมาต่อยอดและ
สร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นใหม่ ผลการศึกษาค�ำถามระดับการสร้างสรรค์ปรากฏในหนังสือเรียน
วรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ร้อยละ 4.62) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
			 2.6.1 การสร้างสรรค์โดยการต่อยอดจากความรู้เดิม เป็นค�ำถามให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ความคิด จากการศึกษาเนื้อเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมแล้วน�ำมาสร้างสรรค์
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เป็นชิน้ งานใหม่ทตี่ อ่ ยอดหรือเพิม่ เติม จากข้อมูลนัน้ ๆ อาทิ การตัง้ ชือ่ เรือ่ ง และสร้างค�ำเชิง
เปรียบเทียบขึ้นใหม่ ดังตัวอย่าง
				อ่านนิทานอีสปเรือ่ งกากับเหยือกน�ำ้ ตอบค�ำถามว่ากาตัวนีด้ อี ย่างไร แล้ว
ลองตั้งชื่อเรื่องใหม่ให้เหมาะสม
													
(OBEC, 2013, p. 9)
				หากนักเรียนเป็นคนเร่ขายสินค้า นักเรียนคิดว่าจะขายสินค้าอะไร และ
จะร้องขายสินค้าว่าอย่างไร
													
(OBEC, 2016B, p. 61)
				ลองช่วยกันคิดหาค�ำทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบความงามของผูห้ ญิงว่าเหมือน
กับสิ่งใดได้อีก เพราะเหตุใด
													
(OBEC, 2020A, p. 136)
				หากเราไม่เปรียบ “วิชาเหมือนสินค้า” เราจะเปรียบเทียบการเรียนวิชา
กับสิ่งใดได้อีกบ้าง ลองคิดและพูดเปรียบเทียบให้เพื่อน ๆ ฟัง
													
(OBEC, 2020B, p. 46)
		
			 2.6.2 การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ เป็นค�ำถามให้ผู้เรียนได้วางแผน
ออกแบบน�ำเสนอความรูด้ ว้ ยวิธกี ารใหม่ทตี่ า่ งจากเดิมให้เป็นชิน้ งานทีแ่ ปลกใหม่ ดังตัวอย่าง
				
				สมมุติว่านักเรียนเป็นชาลีและเพื่อน ๆ จะเขียนประกาศเชิญชวนเพื่อน
ในโรงเรียนให้สมัคร เป็นสมาชิกชมรมคนรักวรรณคดี นักเรียนจะเขียนข้อความในประกาศ
อย่างไรบ้าง
													
(OBEC, 2016A, p. 9)
				ถ้ า นั ก เรี ย นจะต้ อ งเขี ย นบรรยายความรู ้ สึ ก ที่ มี ต ่ อ เพื่ อ นรั ก ในสมุ ด
มิตรภาพจะเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
													
(OBEC, 2016A, p. 108)
		
		 จากตัวอย่างค�ำถามระดับการสร้างสรรค์ ทั้ง 2 ลักษณะ ได้แก่ การสร้างสรรค์
โดยต่อยอดจากความรู้เดิม และการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ เป็นค�ำถามฝึกทักษะการคิด
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สร้างสรรค์โดยใช้เนือ้ เรือ่ งวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นพืน้ ฐานในการคิด บางกิจกรรมเชือ่ ม
โยงกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียน ฝึกออกแบบและวางแผนจัดท�ำชิ้นงานทาง
ภาษาไทย ท�ำให้ผู้เรียนต่อยอดความรู้และความคิดจากการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม
มาสร้างชิ้นงานขึ้นอย่างแปลกใหม่ให้เป็นผลงานที่น�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน่าสนใจ

สรุปและอภิปรายผล
		 ผลการศึกษาวิธีการตั้งค�ำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียนวรรณคดีล�ำน�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปรากฏค�ำถามจ�ำนวน 303 ค�ำถาม
แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ค�ำถามระดับการจ�ำ ค�ำถามระดับความเข้าใจ ค�ำถามระดับ
การประยุกต์ใช้ ค�ำถามระดับการวิเคราะห์ ค�ำถามระดับการประเมินค่า และค�ำถามระดับ
การสร้างสรรค์ ค�ำถามระดับต่าง ๆ ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและ
มีความคิดรวบยอดในเนื้อเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรม ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
คิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาการคิดระดับพื้นฐานสู่การคิดระดับ
สูงตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้วิจัยมีข้อสังเกตจากการศึกษาว่า ค�ำถามระดับการจ�ำและค�ำถามระดับ
ความเข้าใจปรากฏมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 28.38 และร้อยละ 27.06 ตามล�ำดับ เนื่องจาก
เป็นจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังที่ Ministry of Education
(2008, pp. 39-40) อธิบายว่ามุง่ ให้ผเู้ รียนระดับประถมศึกษาเกิดความเข้าใจ สรุปข้อคิดและ
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพือ่ น�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ดังนัน้ ค�ำถาม
ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำ� น�ำจึงเน้นให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรม
ซึ่งเป็นการคิดระดับพื้นฐาน ส่วนค�ำถามระดับการสร้างสรรค์ ปรากฏน้อยที่สุด เท่ากับร้อย
ละ 4.62 เนือ่ งจากทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้นำ� ไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นสาระการเขียน
ผูเ้ รียนได้ฝกึ การคิด และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ซึง่ Ministry of Education
(2008, p. 12) ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรูท้ กั ษะการเขียนว่ามุง่ เน้นการเขียนสือ่ สารโดยใช้
ถ้อยค�ำและรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
		 การตั้งค�ำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมในหนังสือเรียน
วรรณคดีล�ำน�ำ ค�ำถามทุกระดับตามแนวคิดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยล้วนส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการคิดระดับต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
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ที่ประยุกต์ใช้ค�ำถามตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษา
ไทย อาทิ งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยการ
ใช้ค�ำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ Armat (2014) และ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้
ค�ำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ของ Buppamatanang (2017) สามารถสรุปได้ว่า
การใช้ค�ำถามตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีส่วนส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน ตลอดจนเชื่อม
โยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผเู้ รียน ซึง่ สอดคล้องกับจุดเน้นของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ดังที่
Ministry of Education (2008, p.12) อธิบายว่ามุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจ และแสดงความคิด
เห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
อนึง่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับผลการศึกษาในบทความวิจยั นีค้ อื ครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อมูลวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ค�ำถามหรือสร้างค�ำถามเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนั้นสถาบัน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสือเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับ
รูปแบบค�ำถามที่เน้นการคิดระดับพื้นฐาน และระดับสูงอย่างสมดุลกันมากยิ่งขึ้น
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