
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) การพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์แก่นเร่ืองโดยการใช้

ส่ือนิทานอีสป ส าหรับนกัศกึษารายวิชา PAC 336:    
การก ากบัละคร  

(ภาษาอังกฤษ) Devolopment of Theme Conceptualizing Skill 
through Aesop’s Fables in PAC 336 : Play Directing  

 
2.  ประเภทนักวิจัย        ประสบการณ์ เคยได้รับทนุจาก (ระบ)ุ___________ 
          หน้าใหม่ (ยงัไมเ่คยได้รับทนุอดุหนนุ) 
 
3.  ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
      งานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  
       เก่ียวกบันกัศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ 
   
4.  รายวิชา/สาขาที่ท าวิจัย  PAC 336 การก ากบัละคร สาขาส่ือสารการแสดง 
 
5.  ผู้ด าเนินการวิจัย (หัวหน้าโครงการ) 
  ช่ือ (ภาษาไทย)  นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐยิ่งสขุ 
  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Pornthip Prasertyingsook 
  คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาโท 
  สถานที่ท างาน  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
  โทรศัพท์  083-920-1116 หรือ 086-887-8427 
 
 
 
 
 
 



 6.  ผู้เชียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ  
  ช่ือ (ภาษาไทย)  นางสาวธิราภรณ์  กลิ่นสคุนธ์ 
  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Thiraporn  Klinsukon  
  คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาโท 
  สถานที่ท างาน   คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
  โทรศัพท์  081-843-7867 
 
7.  สถานท่ีท าการทดลองหรือเก็บข้อมูล 
  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
8.  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 ละครเวทีเป็นส่ือชนิดหนึ่งท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนท่ีจะเกิดส่ือชนิดอ่ืน เช่น  
ส่ือวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ฯลฯ และยงัมีการพฒันาการมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัทัง้ใน
เนือ้หาและรูปแบบการน าเสนอ 
  หวัใจของงานละครเวที คือ บทละคร ซึ่งจะเป็นเสมือนพิมพ์เขียวของงานท่ีน าไปสู่การผลิต
สร้างจากตวัอกัษรเป็นภาพบนเวทีสูผู่้ชมผ่านการคิดวิเคราะห์ตีความหมายโดยผู้ก ากบัละคร 
  ผู้ก ากับละครจึงเป็นศิลปินผู้ ตีความหมายจากบทประพนัธ์ของนกัเขียนบท เพ่ือน าไปสู่การ
ส่ือสารกับศิลปินอ่ืน ๆ เช่น ผู้ ออกแบบงานสร้างผู้ ก ากับศิลป์  ผู้ ออกแบบ ฉาก แสง สี เสียง  
เคร่ืองแต่งกาย รวมถึงนักแสดง และผู้ ร่วมงานด้านอ่ืน เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดการแสดงท่ีปรากฏ 
ขึน้จริงบนเวทีตอ่หน้าผู้ชม 
 ผู้ก ากบัการแสดงท่ีดีนัน้เหมือนเลือกเร่ืองท่ีจะท ามกัเลือกบทละครท่ีมีความคิดความหมายท่ี
ตนรู้สึกได้และต้องการส่ือสารกับผู้ชม จากนัน้ผู้ก ากับการแสดงจะวิเคราะห์ศึกษาหาความคิดหลัก
ของเร่ืองว่าตรงกับท่ีตนเช่ือหรือไม่ พัฒนามาได้อย่างไร เห็นได้จากตวัละครตวัไหนเป็นหลัก การ
กระท า (action) ใดเป็นหลกั ผู้ก ากับการแสดงต้องวิเคราะห์ศกึษาตวัละคร การกระท า การตดัสินใจ
เหตผุลเบือ้งหลงัการกระท า ความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกัน และต่อเร่ือง ต้องศึกษาว่าละครเร่ิมต้น พฒันา
ปัญหา จนถึงจดุวิกฤติ จดุสงูสดุและจดุคล่ีคลายได้อย่างไร ต้องค้นหาว่า “น า้เสียง” ของละครเร่ืองนี ้
เป็นเชิงถาม หรือสอน หรือบอก หรือเหน็บแนม หรือกระตุ้นให้คิด หรือให้ปลง ในเร่ืองใด อย่างไร เม่ือ
วิเคราะห์บทละครแล้ว ขัน้ตอ่ไปก็คือการตีความเพ่ือก ากบัการแสดง 



 การตีความหมายบทละคร (interpretation) เพ่ือการก ากับการแสดง คือการตีความหมาย
ค าพดูและค าบรรยายในบทละครให้เป็นการกระท าของตวัละครซึ่งเป็นจริงและเข้าใจได้รู้สึกได้ถ้ากบั
นกัแสดงและผู้ ชม เป็นการหาว่าตวัละครท าอะไร เพ่ืออะไร กับใคร เป้าหมายคืออะไร อุปสรรคคือ
อะไร ความสัมฤทธิผลหรือความล้มเหลวของตวัละครนัน้มีผลต่อความหมายของเร่ืองอย่างไร และ
ส าคญัท่ีสดุ การกระท าทัง้หลายในเร่ืองของตวัละครเทียบเคียงมีความหมายว่าอย่างไรในชีวิตจริง ใน
สังคมท่ีผู้ ชมละครนัน้ ๆ ด ารงชีวิตอยู่ ผู้ ก ากับการแสดงสามารถใช้การตีความหมายน่ีเองเป็น
เคร่ืองมือในการท างานกับฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ก ากับ “การแสดง” ของนกัแสดง และสร้างภาพรวมบนเวที 
ร่วมกบันกัออกแบบ 
 ความคิดหลัก หรือ message คือเร่ืองท่ีผู้ก ากับการแสดงอยากจะพูด ต้องการส่ือสารกับ
ผู้ชมนัน่เอง ในภาษาองักฤษค าว่า message นัน้ตรงกบัความหมายมาก เพราะหมายถึงข้อความท่ีผู้
ก ากบัการแสดงต้องการจะบอก ข้อความซึง่เป็นเสียงส่วนตวัของผู้ก ากบัการแสดงนี ้อยู่ในบทละครใน
ฐานะท่ีเป็นความหมายหลกัของละครเร่ืองนัน้ ๆ  ผู้ก ากบัการแสดงสามารถสงัเคราะห์ความคิดหลกันี ้
ได้จากการกระท าของตวัละคร ซึง่มาจากการท่ีตวัละครอยากได้อะไรจึงมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือท่ีเรียกว่าความต้องการ จากนัน้พิจารณาว่าการกระท าเช่นนัน้ก่อให้เกิดปัญหาอะไร หรือมีความ
ขดัแย้งใดเป็นอปุสรรคในความต้องการของตวัละคร แล้วตวัละครตอ่สู้หรือไม่ อย่างไร จนน าไปสู่จุด
วิกฤติอย่างไร และเม่ือถึงจุดนัน้แล้วตวัละครเลือกตดัสินใจอย่างไร ชยัชนะหรือความพ่ายแพ้อนัเป็น
ผลจากการเลือกครัง้สุดท้ายของตวัละครซึ่งก็คือจุดสูงสุดของเร่ืองนัน้ ท าให้ตวัละครได้เรียนรู้อะไร
หรือไม่ นั่นคือจุดท่ีจะบอกว่าละครเร่ืองนัน้ ๆ พูดอะไร และความคิดหลักของเร่ืองคืออะไรนั่นเอง     
(ดงักมล ณ ป้อมเพชร : 2550) 
  ขัน้ตอนการตีความหมายบทละครเป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญในการเตรียมการผลิต  
(Pre Production) ซึ่งจะใช้หลกัในการวิเคราะห์บทละคร (Play Analysis) ใน 6 องค์ประกอบด้วยกนั 
ได้แก่ โครงเร่ือง ตวัละครและการวางลกัษณะนิสยัตวัละคร แก่นเร่ือง บทสนทนา เสียงและภาพ 
  แก่นเร่ือง (Theme) เป็นสาระส าคญัท่ีผู้ประพันธ์ต้องการส่ือสาร ซึ่งมีคุณลกัษณะในการ
ควบคุมเร่ืองให้ไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมความหมายของเร่ืองท่ีต้องการน าเสนอ 
ฉะนัน้หากผู้ก ากับละครไม่สามารถจับแก่นเร่ืองได้ถูกต้องจะน าไปสู่การตีความหมายท่ีผิดพลาด  
และก่อให้เกิดผลเสียตอ่รูปแบบการน าเสนอละครรวมถึงรูปแบบการแสดงได้ 
  จากการท่ีข้าพเจ้าได้ท าการสอนวิชานี ้พบว่านกัศกึษามีปัญหาในการวิเคราะห์ หาแก่นเร่ือง
ผู้วิจยัจงึได้ท าการส ารวจหาสาเหต ุพบว่านกัศกึษามีปัญหาการขาดทกัษะการอ่าน และบทละครท่ีใช้
ในการก ากับละครมีความยาวและยาก มีความซบัซ้อนทัง้ในแง่ของเร่ืองและพฤติกรรมของตวัละคร



และการขาดความสนใจในการอ่านหรือเสพส่ือประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ เช่น เร่ืองสัน้ 
นวนิยาย ข่าว บทความ หรือส่ืออ่ืน เช่น หนงัสัน้ ภาพยนตร์ จึงท าให้มีต้นทุนทางความรู้และความ
เข้าใจน้อย ทัง้ในด้านภาษาและชีวิตมนษุย์ ซึง่มีความซบัซ้อน  
  ผู้วิจยัเห็นว่า นิทานอิสปเป็นส่ือนิทานท่ีเป็นเร่ืองเล่าเช่นเดียวกัน แต่มีความสัน้และซบัซ้อน
น้อยกว่า มีความชัดเจนในแง่ของกันเร่ืองท่ีสรุปในตอนท้ายของทุกเร่ือง ซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนและ
แบบฝึกหดัท่ีดีตอ่การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์แก่นเร่ืองโดยการใช้ส่ือนิทานอีสป   
  ดงันัน้การแก้ปัญหาทกัษะในการคดิวิเคราะห์แก่นเร่ือง โดยการใช้ส่ือ นิทานอีสปจากวีดิทศัน์ 
น่าจะมีส่วนช่วยในการพฒันานกัศึกษา เพราะว่าเป็นส่ือท่ีมีทัง้ภาพและเสียง ซึ่งจะท าให้เกิดความ
นา่สนใจและสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึน้ 
 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่นเร่ืองโดยการใช้ส่ือ      
นิทานอีสป ส าหรับนกัศกึษาสาขาส่ือสารการแสดง ในรายวิชา PAC 336 : การก ากบัละคร 
 2.  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของผู้ เรียนภายหลงัจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านการพฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห์แก่นเร่ืองโดยการใช้ส่ือนิทานอีสป ส าหรับนักศึกษาสาขาส่ือสารการแสดง ในรายวิชา     
PAC 336 : การก ากบัละคร 
 
10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  นกัศกึษามีทกัษะการคิดวิเคราะห์แก่นเร่ืองและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ภายหลงั
จากท่ีได้เรียนรู้ผ่านการใช้ส่ือนิทานอีสป ในรายวิชา PAC 336 : การก ากบัละคร 
  2.  ผู้ เรียนมีความพงึพอใจและเจตคตท่ีิดีตอ่รายวิชา PAC 336 : การก ากบัละคร ภายหลงั
จากท่ีได้เรียนรู้ผ่านทกัษะการคิดวิเคราะห์แก่นเร่ืองโดยการใช้ส่ือนิทานอีสป ส าหรับนกัศกึษาสาขา
ส่ือสารการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ทบทวนวรรณกรรม   
 เน่ืองจากงานวิจยันีมุ้ง่เน้นการหาประสิทธิภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์หาแก่นเร่ืองจากส่ือ 
นิทานอีสป ดงันัน้งานวิจยันีมี้เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องดงันี ้  
 
แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของละคร 
  นพมาส แววหงส์ (2537) เม่ือสองพนัปีเศษมาแล้ว อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก เขียนต าราว่า
ด้วยการละครไว้เป็นเล่มแรกในประวตัิการละคร หนงัสือเล่มนีไ้ด้รับการยกย่องเป็นแบบฉบบัในการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ละครโดยบรรดานกัการละครตา่งยคุตา่งสมยัมาเป็นเวลาจวบจนกระทัง่ทกุวนันี ้
อริสโตเตลิเชียนไว้ว่า ละครประกอบด้วยสว่นตา่ง ๆ ตามล าดบัความส าคญัดงันี ้
  1.  โครงเร่ือง  (Plot) 
  2.  ตวัละคร  (Character) 
 3.  ความคดิ  (Thought) 
 4.  ภาษา (Diction หรือ Language)  
 5.  เสียง  (Sound)  
  6.  ภาพ  (Spectacle)  
 ทัง้หมดนีป้ระกอบกันเป็นละครท่ีสมบูรณ์ เราจะได้พิจารณาองค์ประกอบเหล่านี ้ในฐานะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการน าบทละครมาแยกแยะออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์
โครงสร้างของละคร อย่างไรก็ดีแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบแต่ละส่วนนี ้รวบรวมมาจากความคิด
ของนักการละครสมัยใหม่ท่ีมีต่อส่วนต่าง ๆ เหล่านี ้มิใช่ได้มาจากอริสโตเติลโดยตรง ความหมาย
บางอย่างจึงอาจเปล่ียนไปจากความกมายท่ีอริสโตเติลให้ไว้ ทัง้นีเ้พราะวิวฒันาการของละครท่ีผ่าน
มาท าให้ลกัษณะบางประการในละครผนัแปรไปจากเดมิมาก 
 
ความคิด  
 ความคดิคือแก่นของเร่ือง หรือ ความหมายท่ีเป็นแกนกลางของเร่ืองหรือเนือ้หาท่ีบทละครมุ่ง
จะให้แก่คนด ูเป็นข้อความท่ีสรุปออกมาได้จากบทละครทัง้เร่ือง เชน่ “ธรรมะยอ่มชนะอธรรม”  
“ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่” “ความรักยอ่มเอาชนะได้ทกุสิ่ง” “ความมุ่งมัน่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ” อย่างไร
ก็ตาม ละครแตล่ะเร่ืองก็ไมอ่าจน ามาสรุปหาข้อความท่ีเป็นสภุาษิตหรือค าคมได้ทกุเร่ืองยิ่งไปกว่านัน้
ละครเร่ืองหนึง่อาจส่ือความหมายให้คนดแูตล่ะคนไปตา่ง ๆ กนั กล่าวคือคนดอูาจหาแก่นของเร่ืองได้
ไม่เหมือนกัน จึงเป็นท่ีถกเถียงกันไม่มีท่ีสิน้สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทละครท่ีได้รับการยกย่องว่า
เป็นอมตะทัง้นีเ้พราะนักเขียนมักไม่ค่อยแสดงออกมาอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนว่าแก่นของเร่ืองคืออะไร



ยกเว้นแต่นักเขียนท่ีต้องการให้ละครเป็นสติสนใจตรง ๆ ความส าคัญของละครขึน้อยู่กับการ
ตีความหมายของผู้ชมแตล่ะคน บทละครท่ีดีมกัจะทกัทายให้ผู้อ่านหรือผู้ชมไตร่ตรอง ประเมินคณุคา่
และตีความหมายของเร่ืองมากกว่าจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างออกมาหมดเปลือกจนไม่มีความเคลือบ
แคลงใด ๆ หลงเหลืออยูเ่ลย   

 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้  
  เ พ่ือพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ครูผู้ สอนสามารถออกแบบการสอนโดยใช้วิธี 
และเทคนิคการสอนกระบวนการคิดได้หลากหลายวิธีโดยค านึงถึงกระบวนการคิดแต่ละวิธี  
เช่น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดตดัสินใจ กระบวนการคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ กระบวนการคิดไตร่ตรอง เป็นต้นทัง้นีผู้้ สอนสามารถเลือกใช้ กระบวนการคิด  
ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้นัน้ ๆ ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพฒันาทกัษะการ
คิดวิเคราะห์จึงมีหลากหลายวิธี ขึน้อยู่กับลักษณะเหตุและปัจจัยตามธรรมชาติของเนือ้หาสาระ
เหตกุารณ์ วิธีการ ท่ีครูผู้สอนสามารถเลือกใช้กระบวนการคิดท่ีมีความเหมาะสมในการจดัการเรียน
การสอนดงักล่าวได้จึงขอเสนอแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดงันี ้                  
  Gagne (อ้างใน ทิศนา แขมมณี และคณะ 2544 : 16) กล่าวถึง การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะทาง
ปัญญาประกอบด้วย 4 ทกัษะยอ่ยซึง่แตล่ะระดบัเป็นพืน้ฐานของกนัและกนัตามล าดบัซึ่งเป็นพืน้ฐาน
ของการเรียนรู้ท่ีเป็นการเช่ือมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองและความต่อเน่ืองของการเรียนรู้ต่าง ๆ  
เป็นลกูโซ ่(association and chaining) ทกัษะยอ่ยแตล่ะระดบั ได้แก่                  
  1.  การจ าแนกแยกแยะ (discriminations) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคณุสมบตัิ
ทางกายภาพของวตัถตุา่ง ๆ ท่ีรับรู้เข้ามาวา่เหมือนหรือไมเ่หมือนกนั                  
  2.  การสร้างความคิดรวบยอด (concepts) หมายถึง ความสามารถในการจดักลุ่มวตัถหุรือ
สิ่งตา่ง ๆ โดยระบคุณุสมบตัิร่วมกนัของวตัถสุิ่งนัน้ ๆ ซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีท าให้กลุ่มวตัถหุรือสิ่งตา่ง ๆ 
เหลา่นัน้ตา่งจากกลุม่วตัถหุรือสิ่งอ่ืน ๆ แบง่เป็น 2 ระดบัยอ่ย ๆ คือ                                   
   ก.  ความคดิรวบยอดระดบัรูปธรรม (concrete concepts)                                  
   ข.  ความคิดรวบยอดระดับนามธรรมท่ีก าหนดขึน้ในสังคมหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ  
              (defined concepts)                 
   



3.  การสร้างกฎ (rules) หมายถึง ความสามารถในการน าความคิดรวบยอดต่าง ๆ มารวม
เป็นกลุ่ม ตัง้เป็นกฎเกณฑ์ขึน้ เพ่ือให้สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้อย่าง
ถกูต้อง                  
  4.  การสร้างกระบวนการหรือกฎขัน้สงู (procedures of higher order rules) หมายถึง 
ความสามารถในการน ากฎหลาย ๆ ข้อท่ีสมัพันธ์กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งน าไปสู่ความรู้ความ
เข้าใจท่ีซบัซ้อนยิ่งขึน้                  
  ประเวศ วะสี (อ้างใน ทิศนา แขมมณี.2548 : 301-302) ได้กล่าวว่า ในการเรียนรู้ต้องให้
นกัเรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ฝึกตัง้ค าถาม เพราะค าถามเป็นเคร่ืองมือในการได้มาซึ่งความรู้ ควรให้
ผู้ เรียนฝึกการ    ถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความแจ่มแจ้งในเร่ืองท่ีศึกษารวมทัง้ได้ฝึกการใช้
เหตผุล การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ ท่ีฝึกให้ผู้ เรียนได้ฝึกค้นหาค าตอบจากเร่ืองท่ีเรียนได้               
 
แนวทางการสอนให้นักเรียนเกิดความคิดวิเคราะห์   
  ดิลก ดิลกกานนท์(2525, หน้า 63-66) ได้เสนอแนวทางในการฝึกให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
ผู้ เรียนได้คดิวิเคราะห์ ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้ 
  1.  วิเคราะห์ว่าอะไรคืออะไร ขัน้นีผู้้ เรียนต้องต้องรวบรวมปัญหา หาข้อมลูพร้อมสาเหตุ
ของปัญหาจาก การคดิ การถาม การอา่น หรือพิจารณาจากข้อเท็จจริงนัน้ ๆ  
  2.  ก าหนดทางเลือ เม่ือหาสาเหตุของปัญหานัน้ได้แล้ว ผู้ เรียนต้องหาทางเลือกท่ีจะ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้และข้อจ ากัดต่าง ๆ ทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหานัน้ไม ่
จ าเป็นต้องมีทางเลือกเดียว อาจมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง   
  3.  เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการพิจารณาทางเลือกท่ีใช้แก้ปัญหานัน้ โดยมี
เกณฑ์การตดัสินใจท่ีส าคญั คือผลดี ผลเสียท่ีเกิดจากทางเลือกนัน้ ทัง้ท่ีเกิดขึน้ในด้านส่วนตวั และ
สงัคมสว่นรวม 
  4.  ตดัสินใจ เพ่ือพิจารณาอย่างรอบคอบในขัน้ตอนท่ี 3 แล้วจึงตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ี
คิดว่าดีท่ีสดุ หลงัจากนัน้ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เสนอความคิดของเขาและอภิปรายรว่มกัน
ในกลุ่ม โดยครูต้องยอมรับความคิดเห็นของทุกคน ถ้าหากค าตอบของผู้ เรียนมีการขดัดแย้งขึน้ใน
กลุ่ม ครูต้องเป็นผู้ ตัง้ค าถามด้วยการให้คิดต่อไปว่า ค าตอบใดก่อให้เกิดผลในทางดีและไม่ดี
อยา่งไร บ้าง อะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมมากท่ีสดุ  
   
 



  สวุิทย์  มูลค า (2547 : 19 – 24) กล่าวว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอนดงันี ้ 
  ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดวตัถสุิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตกุารณ์
ต่าง ๆ ขึน้มา เพ่ือเป็นต้นเร่ืองท่ีจะใช้วิเคราะห์ เช่น พืช สัตว์ หิน ดิน รูปภาพ บทความ เร่ืองราว 
เหตกุารณ์ หรือสถานการณ์จากขา่ว ของจริงหรือส่ือเทคโนโลยีตา่ง ๆ เป็นต้น  
  ขัน้ท่ี 2 ก าหนดปัญหาหรือวตัถปุระสงค์ เป็นการก าหนดประเด็นข้อสงสยัจากปัญหาของ
สิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ ของการ
วิเคราะห์ค้นหาความจริง สาเหต ุหรือความส าคญั เชน่ภาพนี ้บทความนีต้้องการส่ือ หรือบอกอะไร
ท่ีส าคญัท่ีสดุ  
  ขัน้ท่ี 3 ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์ เป็นการก าหนดข้อส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของ
สิ่งท่ีก าหนดให้ เช่น เกณฑ์ท่ีใช้การจ าแนกสิ่งท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลกัเกณฑ์ใน
การหาลกัษณะความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลอาจเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกนัหรือ
ขดัแย้งกนั  
  ขัน้ท่ี 4 พิจารณาแยกแยะ เป็นการพินิจ พิเคราะห์ ท าการแยกแยะ กระจายสิ่งท่ีก าหนดให้
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้ค าถาม 5W1H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When 
(เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร  
  ขัน้ท่ี 5 สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัเพ่ือหาข้อสรุปเป็นค าตอบ หรือตอบ
ปัญหาของสิ่งท่ีก าหนดให้ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ 
  บศุรา  สวนส าราญ (2554:บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบหลัง 
(One-Shot Case Study) โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชัน้ประถม ศกึษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบคูค่ิด ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง พืช ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หลังเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กับเกณฑ์ร้อยละ 80  



4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบคูค่ดิ   
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 คน ของ
โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคูค่ดิ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคูค่ิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วยค่า
ร้อยละ (%) คา่เฉล่ีย (X) คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบคา่ที (T-test)   
และการ วิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis)   
  ผลการวิจยัพบวา่   
  1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคูค่ดิ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.58/88.13 สงูกว่าเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้   
  2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค 
KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคูค่ดิ มีคา่เฉล่ียร้อยละ 88.13 สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ
ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   
  3) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มีค่าเฉล่ียร้อยละ 82.81 อยู่ในระดบั
คณุภาพสงู และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือร้อยละ 80   
  4) ความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบ คู่คิด โดยภาพรวมคือ นกัเรียนทุกคนชอบและพอใจต่อวิธีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ เพราะได้ท างานคูก่บัเพ่ือน ได้แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ได้ฝึก
อา่น กิจกรรมท าให้เกิดการจดจ ามีความรู้มากขึน้ ได้ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การท าแผนภาพความคิด
ท าให้มีจินตนาการ สนกุ สามารถน ารูปแบบตาราง KWLH plus ไปใช้บนัทึกการอ่านในเร่ืองอ่ืนๆ 
หรือวิชาอ่ืนๆ  

   



  ชลิดา  ใจมณี (2554 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 3 ประการคือ  
เพ่ือสร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เพ่ือหาคณุภาพของแบบวดั ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และเพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ
ของแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ประชากรท่ีใช้ ในการศึกษาครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 ส านกังานเขต พืน้ท่ีการศกึษาเชียงใหม่ เขต1 จ านวน 
3,200 คน กลุ่มตวัอย่างในการทดลองหาคณุภาพด้าน คา่อ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย และ 
คา่ความเช่ือมั่น ของแบบวัด เป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
ครัง้ท่ี 1 จ านวน 50 คน ครัง้ท่ี 2 จ านวน 40 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้สร้าง เกณฑ์ปกติของแบบวดั
ทกัษะการคดิวิเคราะห์ จ านวน 397 คน ผลปรากฏวา่    
  1.  ได้แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 40 ข้อ ฉบบัท่ี 1 คือแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์  
ด้านการอา่น ฉบบัท่ี 2 คือแบบวดัทกัษะการคดิวิเคราะห์ด้านการฟัง เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก วดัความสามารถในการวิเคราะห์ความส าคญั การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ อย่างละ  
13 ข้อ และ การวิเคราะห์หลกัการ 14 ข้อ    
  2. แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีสร้างขึน้มีคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และ 
เชิงโครงสร้าง โดยการพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องของความเห็นของผู้ เช่ียวชาญมีค่าตัง้แต่
0.60 ขึน้ไป มีความเท่ียงตรงตามสภาพสามารถแยกทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนได้ถกูต้อง
ตรงกบั สภาพความเป็นจริงของนกัเรียนในระดบัปานกลาง   
  3. เกณฑ์ปกติท่ีอยู่ในรูปของคะแนนท่ีปกติ มีคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง 20 ถึง 80 
 
12. ระเบียบวิธีวิจัย  
  12.1 ประชากร กลุ่มเป้าหมาย   
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นีคื้อ นักศึกษาสาขาส่ือสารการแสดง ใน
รายวิชา PAC 336 : การก ากบัละคร จ านวน 9 คน ดงันี ้

 1)  นายรภกร    สงวนทรัพยากร 
 2)  นายเข็มเงิน    รินทะไชย 
 3)  นายสรวิชญ์  พิทยาบตุร 
 4)  นายพชัตะ  บวัสริุนทร์ 
 5)  นางสาวณภทัรชญาดา  หาโสภาพ 



 6)  นางสาววิระยา แก้วสวุรรณ 
 7)  นางสาวชนกนนัท์ วรางค์วงศ์หิรัญ 
 8)  นางสาวสินีกานต์ ด าด้วงโรม 
 9)  นางสาวสโรชา ศรีอว่ม 
  

12.2 เคร่ืองมือ 
  1.2.2.1  ชดุฝึกปฏิบตันิิทานอีสปท่ีเป็นส่ือส าหรับการอา่น จ านวน 15 เร่ือง 
ได้แก่  1)  ก่ิงไม้หนึง่ก ามือ 
 2)  งานแตง่งานของหมีสาว 
 3)  กาเกียจคร้าน  
 4)  กากบัเหยือกน า้ 

5)  นก 2 หวั 
6)  ไก่กบัดวงดาว 
7)  คนเรือแตกกบักวี 
8)  ชายสองคนกบัขวาน 
9)  พอ่กบัลกูชาย 
10)  หา่นอยากเป็นหงส์ 
11)  ลาขีโ้มโห 
12)  แมลงวนักบัชายหวัล้าน 
13)  มดงานกบัดกัแด้ 
14)  แพะหลงกล 
15)  นกยงูกบันกกระเรียน 
 

1.2.2.2  ชดุฝึกปฏิบตันิิทานอีสปท่ีเป็นส่ือส าหรับการชม D.V.D. จ านวน 15 เร่ือง 
ได้แก่ 1)  สิงโตกบัท่ีปรึกษา 
 2)  สนุขักบัเงา 
 3)  สนุขัจิง้จอกกบัลา  
 4)  หญิงหม้ายกบัไก่ 
  5)  หนนูากบัหนเูมือง 



6)  หมาบ้านกบัหมาป่า 
7)  หมีกบันกัเดนิทาง 
8)  อาจารย์หม ู
9)  คนตกปลา 
10)  ต้นโอ๊คผู้ยิ่งใหญ่ 
11)  นายพรานกบัชาวประมง 
12)  ม้าศกึ 
13)  ลากบัไก่และราชสีห์ 
14)  ลาอยากร้องเพลง 
15)  ลกูแกะหลงฝงูกบัหมาป่า 

 
1.2.2.3  แบบทดสอบนิทานอีสปท่ีเป็นส่ือส าหรับการชม D.V.D. จ านวน 30 เร่ือง 

ได้แก่ 1)  ชายตดัไม้กบัเทพารักษ์     2)  ชายโง่กบัต้นไผ่  3)  พระอาทิตย์กบัพาย ุ
 4)  พอ่ค้าเกลือกบัลา       5)  นกกระทากบันายพราน 6)  นกกระสากบัหมาจิง้จอก 
 7)  ปกูบัหมาจิง้จอก       8)  ราชสีห์กบัหน ู  9)  งกูบักบ 
           10)  ปกูบังู      11)  ง ูนกอินทรีกบันายพราน  12)  กบกบัพระอาทิตย์  
           13)  หา่นกบัไขท่องค า       14)  สนุขัจิง้จอกหางด้วน        15)  นกกระจอกกบักระตา่ยป่า  
           16)  ชายชรากบัมจัจรุาช     17)  ลิงกบัชายหาปลา           18)  ราชสีห์กบัโลมา 
           19)  เหยียวป่วย      20)  กากบันกพิราบ           21)  คนโลภกบัคนขีอิ้จฉา  
           22)  กาหลอกตวัเอง     23)  เหย่ียวกบัชาวนา           24)  แม่ตุน่กบัลกูตุน่ 
           25)  ผึง้กบัเทวดา        26)  แมวกบัหน ู           27)  แพะคนเลีย้งแพะ 
           28)  แพะกบัองุ่น      29)  นกนางแอ่นกบักา           30)  แม่กบกบัววั 
 
 12.3  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าผลจากแบบทดสอบมาเทียบกบัเกณฑ์การประเมินแล้วสรุปเป็นความเรียง 
 
 12.4 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
  ขัน้ตอนท่ี 1  ให้นกัศึกษาวิเคราะห์แก่นเร่ืองโดยการอ่านนิทานนิสป และท าแบบฝึกหัด
จ านวน 15 เร่ือง  



  ขัน้ตอนที่ 2  ให้นกัศกึษาวิเคราะห์แก่นเร่ืองโดยการชมนิทานอีสปจากส่ือ D.V.D แล้วท า
แบบฝึกหดั จ านวน 15 เร่ือง  

ขัน้ตอนที่ 3  ให้นกัศกึษาวิเคราะห์แก่นเร่ืองโดยการชมนิทานอีสปจากส่ือ D.V.D แล้วท า
แบบทดสอบ จ านวน 30 เร่ือง 
  ขัน้ตอนที่ 4  น าผลมาวิเคราะห์เพ่ือประมวลผลการเรียนรู้  
  ขัน้ตอนที่ 5  สมัภาษณ์ประกอบการรายงานผล และมีการท าแบบประเมินความพึงพอใจ
และเจตคตขิองนกัศกึษาท่ีมีตอ่วิชา PAC 336 : การก ากบัละคร 
 
13. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 

รายการ กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  วางแผนและเขียนโครงร่าง             
2.  ปฏิบตักิารตามแผน             
3.  เก็บรวบรวมข้อมลู                     
4.  วิเคราะห์ข้อมลู             
5.  สรุปผลและเขียนรายงานการวิจยั             

 
14. งบประมาณ 
  โครงการวิจัยทั่วไป 
  การตัง้งบประมาณส าหรับโครงการวิจยัทัว่ไป สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงันี  ้
 1.  หมวดคา่ตอบแทน 
  -  คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ 
   *คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลยั 1,000 บาท 
   *คา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั 2,000 บาท 

ลงนาม__________________ ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 



15. ความเหน็ของหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสาขาวิชา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

ลงนาม__________________  
16. ความเหน็ของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ลงนาม_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัตนัิกวิจัย 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต 

 
ช่ือ – สกุล นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐยิ่งสขุ 
  Miss Pornthip Prasertyingsook 
เพศ  หญิง 
วัน เดือน ปีเกิด 20  ตลุาคม  2505 
ต าแหน่ง  หวัหน้าสาขาส่ือสารการแสดง มหาวิทยาลยัรังสิต 
ท่ีอยู่   202/73 ซอย 8 หมู ่1 หมูบ้่านริมน า้ ต าบล หลกัหก  อ าเภอ เมือง   
   จงัหวดั ปทมุธานี รหสัไปรษณีย์ 12000 
ประวัตกิารศึกษา 
   ปริญญาตรีสาขาศลิปะการละคร   ปีท่ีจบ พ.ศ. 2529 
     สถาบนั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ประเทศไทย 
   ปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์บรูณาการ  ปีท่ีจบ พ.ศ. 2546 
    สถาบนั มหาวิทยารังสิต   ประเทศไทย 
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน  - 
ท่านมีเวลาในการท าวิจัย  สปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง 
  

    ลงช่ือ ........................................ 
(นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐยิ่งสขุ) 

                           วนัท่ี ........................................ 


