
ก 

 

 
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

นายศุภโชค แตงทอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 



ข 

 

THE DEVELOPMENT OF READING ANALYTICAL EXERCISES 
FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Supachok tangthong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Education Program in Teaching Thai Language 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



ค 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกการ
อ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6” เสนอโดย นายศุภโชค  แตงทอง เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 
 
 

.……........................................................... 
                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
                                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                         วันที่..........เดือน.................... พ.ศ. .......... 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1.  รองศาสตราจารย์ สมพร  ร่วมสุข 
 2.  อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 
  
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑนา  วัฒนถนอม) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ  .................................................... กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง)   (รองศาสตราจารย์ สมพร  ร่วมสุข) 
............/......................../..............   ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ          .................................................... กรรมการ                
(อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย)                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)  
............/......................../..............                     ............/......................../..............        
 
 



ง 
 

55255405 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคัญ    : แบบฝึกการอ่านวิเคราะห/์การอ่านวิเคราะห ์
 ศุภโชค แตงทอง : การพฒันาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6. อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สมพร ร่วมสุข อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย และ ผศ.ดร.ไชยยศ 
ไพวิทยศิริธรรม. 194 หน้า. 
 
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
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    The purposes of this research were to: 1) develop of analytical reading 
exercises for Prathomsuksa 6 students with a fixed efficiency criteria of 80/80, 2) 
compare the analytical reading ability of Prathomsuksa 6 students before and after 
learning management using the analytical reading exercises, and 3) study 
prathomsuksa 6 students’ opinions toward learning using analytical reading exercises. 
The samples consisted of 25 students of Prathomsuksa 6/1, Watyokkrabat 
(Chupratnusorn) School, Amphoe Ban-Phaeo, Samutsakhon province, in the second 
semester during the academic year 2016, selected by simple random sampling. The 
experimental design was One Group Pretest Posttest Design. 
    The research instruments were analytical reading exercises, lesson plan for 
analytical reading, analytical reading ability test and a questionnaire for surveying the 
Prathomsuksa 6 students’ opinion toward the analytical reading exercises. The 
statistical analyzed by mean ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test for dependent. 
    The results of this research were as follow:  
    1. The efficiency of analytical reading exercises for Prathomsuksa 6 students 
was at 80.18/82.00 
    2. The analytical reading ability of the Prathomsuksa 6 students after using 
the analytical reading exercises was higher than before, there was a significant 
difference between at the level of .01. 
    3. The opinions of prathomsuksa 6 students towards learning using 
analytical reading exercises were at a high agreement level. 
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บทที ่1 
   บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหำ 
  ภาษาไทยเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นชาติไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็น
วัฒนธรรมประจ าชาติอย่างหนึ่งซึ่งมีคุณค่าควรแก่การรักษาและด ารงไว้ ดังพระราชด ารัสใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2539: ก) ความตอนหนึ่งว่า  

 ภาษาเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของชาติ ประเทศไทยมีภาษาไทยมีภาษาของเราเอง ซ่ึง
ต้องหวงแหน เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะ
รักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาน้ีก็มีหลายประการ อย่างหน่ึงต้องรักษาให้บริสุทธ์ิ
ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชดัเจน อีกอย่างหน่ึงต้องรักษาให้บริสุทธ์ิในวิธีใช้ 
หมายความว่า วิธีใช้ค ามาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่ส าคัญ ปัญหาที่สาม คือ
ความร่ ารวยในค าของภาษาไทย ซ่ึงพวกเรานึกว่าไม่ร่ ารวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์
ใหม่มาใช ้

 
 จากพระราชด ารัสข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย และทรงแนะน าให้ประชาชนไทยทุกคนช่วยกันรักษา
ภาษาให้คงอยู่สืบไป 

  ด้วยความส าคัญของภาษาไทยดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดวิชาภาษาไทยเป็นหนึ่ง
ในแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแยกออกเป็น 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยและสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม การอ่านนับเป็นสาระที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการ
เรียนรู้ทั้งปวง เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ กระบวนการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีหลากหลายช่องทาง 
เช่นการสื่อสารในรูปแบบเครือข่ายสังคม ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา  กระบวนการอ่านเป็น
กระบวนการหนึ่งในการขับเคลือ่นทางการศึกษา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 3) ซึ่ง
สมพร มันตะสูตร (2534:1) กล่าวว่า ทักษะการอ่าน เป็นทักษะทางภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา  สามารถส่งผลให้มนุษย์ประสบ
ผลส าเร็จหรือล้มเหลวในการด ารงชีวิตได้ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในทางที่เหมาะที่ควรและทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับวิทยากร เชียงกูล (2544: 56) ที่กล่าวว่า การ
เรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนต้องหัดอ่านหนังสือด้วยวิธีต่างๆ กันการพัฒนาความสามารถในการ
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อ่านจากวิธีหนึ่งไปยังอีกวิธีหนึ่งอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2533:7) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 80-90 
มาจากการอ่าน โดยการอ่านมีความส าคัญช่วยให้คนได้เพิ่มพูนความรู้   ทั้งยังเป็นรากฐานของการ
เรียนวิชาอื่นๆ ได ้นักเรียนที่อ่านได้มักจะเรียนวิชาอื่นได้ดีตามไปด้วยสอดคล้องกับ สมพร มันตะสูตร 
(2526:13) ที่กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่า ผู้ที่มีทักษะในการอ่านได้ดีจึงจะสามารถมีความรู้ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้เกิดประโยชน์ และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชา
อื่นๆ ที่จะส่งผลให้การศึกษาด้านภาษาของชาติปลูกจิตส านึกถึงความเป็นไทยอยู่เสมอ การใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้องจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคนไทยทุกคน 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการอ่านเป็นหัวใจในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้
นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประสบความส าเร็จในการเรียน     
การอ่านมีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ที่มคีวามสามารถในการอ่านเป็นอย่างดี ย่อมเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตใน
สังคมได้เป็นอย่างดีและปกติสุข ซึ่งการท าเช่นนั้นได้จะต้องมีทักษะในการอ่านเป็นอย่า งดี เพื่อให้
ทราบถึงเนื้อหาของเรื่องที่อ่านและเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้ 
  การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะส าคัญ เพราะการอ่านวิเคราะห์เพื่อแยกข้อเท็จจริงจาก
ข้อคิดเห็นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้อ่านที่อยู่ในยุคสังคมข่าวสาร  ซึ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร
ที่มีทั้งเช่ือถือได้มีคุณค่าและข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได้  บิดเบือนความจริง  มีอคติ  ล าเอียง  ผู้อ่านจึง
จ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณ เพื่อประเมินสิ่งที่ตนอ่านและตัดสินว่าจะเช่ือได้มากน้อยเพียงใด วีณา วีส
เพ็ญ (2535:143) กล่าวถึง ความส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่า การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์เป็น
การอ่านอย่างละเอียด  นอกจากผู้อ่านจะเข้าใจข้อมูลต่างๆแล้ว ต้องสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นได้
อย่างมีเหตุผล  ความสามารถในการอ่านแบบนี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ พื้นความรู้ในการอ่านของ
ผู้อ่านและการฝึกฝน ดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์จะเป็นผู้ที่สามารถคิดได้ลึกซึ้ง 
ชาญฉลาด รอบคอบ น าไปสู่การสร้างความรู้  ความคิด  การตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถปรับตัวได้ทัน
การเปลี่ยนแปลงต่างๆในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน  ตลอดจนน าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี (กรมวิชาการ, 2546: 208-210)  
 อย่างไรก็ตามแม้การอ่านวิเคราะห์จะเป็นทักษะที่ส าคัญ แต่การเรียนการสอนอ่าน
วิเคราะห์ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบสอง (พ.ศ.2554-2558) ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร พบว่าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร, 2554: 42-43) ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553:2) สรุปผลการประเมินว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านวิเคราะห์นั้นก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เช่นเดียวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์
นุสรณ์) ปกีารศึกษา 2558 – 2559 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร  
(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ด้านการอ่านวิเคราะห์ภาษาไทย  ในปีการศึกษา  2558 – 2559 
 

ปีการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ เป้าหมายของโรงเรียน 
2558 65.50 75.00 
2559 70.21 75.00 

ที่มา โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) , ฝ่ายวิชาการ, “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วิชาภาษาไทยของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559” 

จากตารางที่ 1 จะพบว่าผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นั่นคือในปีการศึกษา 
2558 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 65.50 และในปีการศึกษา 2559 
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 70.21 ทั้งสองปีการศึกษานักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียน  คือ ร้อยละ 75 กล่าวได้ว่า ความ
คาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานยังไม่บรรลุผล จึงเป็นสาเหตุที่ต้องพัฒนาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านวิเคราะห์ดีข้ึน 

  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์
นุสรณ์) (กมลรัตน์ จันทร์ผล, 2558). พบว่าปัญหามาจากทั้งผู้เรียนและผู้สอน ในส่วนของผู้เรียนนั้น 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการอ่าน และขาดความสามารถการอ่านวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามในการ
เรียนการสอนอ่านวิเคราะห์นั้นผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นว่าเกิดจากตัวผู้สอนเป็นส าคัญ  ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่ยึดแบบเรียนเป็นหลักในการสอน จัดกิจกรรมโดยมิได้ค านึงถึงความต้องการและความ
แตกต่างของนักเรียน สื่อการเรียนรู้ไม่ทันสมัย ไม่ตอบสนองการแก้ปัญหาผู้เรียนดังกล่าว ครูไม่ใช้สื่อ
ในการเรียนรู้ จ านวนสื่อมีไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม ไม่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน
วิเคราะห์  

 ดังนั้น กระบวนการในการจัดการเรยีนการสอนอ่านวิเคราะห์ของครูผูส้อน จึงควรส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะการอ่านวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคนิคการสอนที่มีความหลากหลายและมีสื่อ      
การสอนที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนสนุกกับการอ่านหนังสือ และไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนดังที่      
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 8)  กล่าวว่าการสอนการอ่านวิเคราะห์ ครูต้องหาวิธีท าให้นักเรียน
เข้าใจ และรู้ความหมายของค าศัพท์ก่อนที่จะท าความเข้าใจในการอ่านเรื่องราวต่างๆได้ ในการอ่านที่
มีคุณภาพ ต้องอ่านอย่างรู้จุดมุ่งหมายว่าอ่านเพื่ออะไร  และครูต้องมีเป้าหมายในการสอนด้วยว่า
ต้องการให้นักเรียนมีการพัฒนาการอ่านด้านใดบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับวัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ 
(2542: 88) กล่าวไว้ว่า การจัดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน การให้อิสระแก่ผู้เรียนในการ
ท างานและสร้างบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียนที่มีลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะการอ่าน ที่อ านวย
ความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านแก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้
การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้  ความคิด และพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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โดยเฉพาะการอ่านวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการอ่านในระดับที่สูงกว่าการอ่านทั่วๆไป กล่าวคือไม่ใช่เป็นเพียง
การอ่านเพื่อความรู้และความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านด้วย การอ่าน
วิเคราะห์จะช่วยฝึกให้ผู้อ่านใช้ความคิด  สติปัญญาและมีความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การฝึกแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็น มีความรู้ที่กว้างขวาง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ ,  
ม.ป.ป. : 10-12)  การพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะหน์ั้นผูส้อนจะต้องใช้วิธีการต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานของตน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เช่น การอภิปราย  การวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็น (สุวิทย์  มูลค าและอรทัย 
มูลค า, 2547: 127) 

 การจัดการเรียนการสอนอ่านวิเคราะห์มีหลากหลายวิธี เช่น  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แผนที่ความคิด (mind mapping ) การสอนแบบร่วมมือ (cooperative learning) การสร้าง
สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน  
และการใช้แบบฝึกอ่านวิเคราะห์เพื่อการจัดกิจกรรมการอ่านวิเคราะห์โดยมีรูปแบบและเนื้อหาที่
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
 การใช้แบบฝึกเป็นนวัตกรรมทีน่่าสนใจ  เพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ผู้เรียนต้องลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถ  เนื้อหาเรียงล าดับจาก
ง่ายไปหายาก  เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  มีภาพประกอบสวยงาม ณัฐพงษ์  สาวงค์ตุ้ย 
(2548: 37) ได้สรุปลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ว่า  แบบฝึกที่ดีควรมีความหลากหลาย ต้องมีลักษณะที่
เร้า  จูงใจ ให้ได้คิด  พิจารณา แบบฝึกควรเหมาะกับวัยของผู้เรียน  เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้  เด็กสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  มีตัวอย่างประกอบ เนื้อหาพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป   
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า แบบฝึกอ่านวิเคราะห์เป็นนวัตกรรม ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาได้ดี มี
ผู้น าแบบฝึกมาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์ เช่น งานวิจัยของจินตนา พลาศัย (2555: 45) 
ได้พัฒนาการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกการวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกอ่านวิเคราะห์ มีประสิทธิภาพ 84.15/84.07 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล (2554: 160) 
ได้พัฒนาแบบฝึกอ่านวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 พบว่าแบบฝึกอ่านวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนร่วมมือเทคนิค CIRC มี
ประสิทธิภาพ 83.14/81.67 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกอ่าน
วิเคราะห์ โดยใช้การเรียนร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รังษิมา สุริยารังสรรค์ (2555 : บทคัดย่อ) 
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดเพชรบรุีมปีระสิทธิภาพเท่ากับ 83.26/82.50 ผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากใช้
แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
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แบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรีอยู่
ในระดับมากที่สุด 

จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ โดย
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
ยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)  เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์และเป็นแนวทางส าหรับครูใน
การจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรก าหนด 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้

การอ่านวิเคราะห์นั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก: 208) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นทักษะการ
อ่านในระดับที่สูงข้ึนกว่าการอ่านทั่วๆ ไป มิใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อความรู้ และความเพลิดเพลิน
เท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนในด้านต่างๆ ด้วย ซึ่งพฤติกรรมในการวิเคราะห์
ตามแนวคิดของ บลูม (Bloom,1956, อ้างถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ , 2547: 36) จ าแนกได้เป็น 3 
ประเด็นย่อย คือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่ส าคัญ  ของ
เรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นการแยกแยะหัวใจของเรื่อง 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เป็นความสามารถในการหาหลักการความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ 3) วิเคราะห์หลักการเป็น
ความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณ์นั้นๆ 
ว่าสัมพันธ์อยู่โดยอาศัยหลักการใด ส่วนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องค์การมหาชน (2547: 21) ได้ก าหนดเกณฑ์การอ่านวิเคราะห์ไว้ 3 ข้อดังนี้ 1) สามารถบอก
องค์ประกอบของสิง่ใดสิ่งหนึ่งหรอืเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง 2) จัดล าดับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 3) เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยได้สรุปเกณฑ์ในการวัด
ความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) บอกรายละเอียดของเรื่องได้
ถูกต้อง 2) บอกจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้ถูกต้อง 3) บอกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จับใจความส าคัญ
ของเรื่องได้ และ 4) สรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

แบบฝึกเป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  ซึ่ง สุจริต เพียรชอบ (2522: 4) กล่าวถึงแบบฝึกไว้สรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งช้ีแจงให้นักเรียนเห็นความส าคัญและมีโอกาสได้ฝึกทักษะ
บ่อยๆ ตามทฤษฎีของธอร์นไดค์ ที่ว่าสิ่งที่คนได้ท าบ่อยๆ หรือมีการฝึกเสมอๆ คนย่อมท าสิ่งนั้นได้ดี 
การสร้างแบบฝึกให้มีคุณภาพน้ันจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังที่ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 14) 
ได้เสนอข้ันตอนการพัฒนาแบบฝึก ดังนี้ 1) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการจัดกรรมการเรียนการ
สอน 2) ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม  3) พิจารณา
แนวทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึก และเลือกเนื้อหาในส่วนที่จะสร้างแบบฝึก
นั้นว่าจะท าเรื่องใดบ้าง ก าหนดเป็นโครงเรื่องไว้ 4) ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกจากเอกสาร 5) 
สร้างแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ 6) ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทั้งข้อสอบ
ก่อนและหลังเรยีนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจดุประสงค์การเรยีนรู้ 7) ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 8) 
น าไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 9) ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ
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ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ 10) น าไปใช้จริงๆ และเผยแพร่ต่อไป แบบฝึกที่ดีจะช่วยให้การจัดการศึกษา
น่าสนใจ และประสบความส าเร็จได้ดังที่ วัฒนา เสนนอก (2550: 36) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก 
สรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  ช่วยให้นั กเรียนสามารถ
ทบทวนได้ด้วยตนเองและสามารถฝึกฝนได้นอกเหนือจากเวลาเรียนท าให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้า
ของตนเอง เกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะ ความช านาญ เกิดความเช่ือมั่น และความเข้าใจ อีกทั้ง
ก่อให้เกิดก าลังใจ และประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
 จากแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         

       ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตำม 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำถำมของกำรวิจัย 
 1.  แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 หรือไม่ 
 2.  ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการ
อ่านวิเคราะห์อยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาแบบฝกึการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์  

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์  

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.  แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80 

กำรจัดกำรเรยีนรู้
โดยใชแ้บบฝึกกำร

อ่ำนวิเครำะห์ 
 

 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนวิเครำะห ์
 

 
 
 
 
 
 
ความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชแ้บบฝึกอ่านวิเคราะห ์   

ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่  
6  ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกกำร
อ่ำนวิเครำะห ์
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 2. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะหส์ูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัด 

ยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียน 2 
ห้อง ห้องละ 25 คน รวมทั้งหมด 50 คน ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 
               1.2 กลุ่ มตัวอย่างในการ วิจัยครั้ งนี้ เป็ นนั ก เรียน ช้ั นประถมศึกษาปีที่  6/1  
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
25  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม      
 

2. ตัวแปร 
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 

          2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ และความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์  

 
  3. เน้ือหำ 
              เนื้อหาที่ใช้ คือ การอ่านวิเคราะห์ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช   2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1  การอ่าน  
มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตรงกับตัวช้ีวัด ท 1.1 ป 6/3 อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับ
เวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ป 6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ป 6/5 อธิบาย
การน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยสร้างแบบฝึก
การอ่านวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดดังนี ้
   แบบฝึกชุดที่ 1 การอ่านวิเคราะห์ นิทาน 
   แบบฝึกชุดที่ 2 การอ่านวิเคราะห์ บทความ 
   แบบฝึกชุดที่ 3 การอ่านวิเคราะห์ เรื่องสั้น 
 

4. ระยะเวลำ   
         ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 9 ช่ัวโมง 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยจึง
นิยามความหมายของค าต่างๆไว้ดังนี้ 
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 1. กำรอ่ำนวิเครำะห์ หมายถึง พฤติกรรมการอ่านเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่อง 
จุดประสงค์ เรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่องได้ 
สามารถสรุปเนื้อหาและ ข้อคิด ของเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 2. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนวิเครำะห์ หมายถึง การที่นักเรียนบอกรายละเอียดของ
เรื่อง บอกจุดประสงค์ของผู้แต่ง สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่องได้ เรียงล าดับ
เหตุการณ์และสามารถสรุปเนื้อหา ข้อคิด ของเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ซึ่งวัดได้จาก
การท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
             3. แบบฝึกกำรอ่ำนวิเครำะห์ หมายถึง เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย   ค าน า ค าช้ีแจง กิจกรรม บทอ่านและค าถามท้ายเรื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ชุดดังนี ้
  แบบฝกึชุดที่ 1 การอา่นวิเคราะห์ นทิาน 
  แบบฝกึชุดที่ 2 การอา่นวิเคราะห์ บทความ 
   แบบฝึกชุดที่ 3 การอ่านวิเคราะห์ เรื่องสั้น             
   4. ประสิทธิภำพของแบบฝึก หมายถึง ความส าเร็จตามเป้าหมายด้วยการใช้แบบฝึกการ
อ่านวิเคราะห์ ซึ่งวัดจากคะแนนการท าแบบฝึกระหว่างเรียนและการท าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านวิเคราะห์หลังเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยก าหนด ดังนี้ 

           80   ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนที่นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนได้
ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 80  

           80   ตัวหลัง  หมายถึง คะแนนที่นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านวิเคราะห์หลังเรียนได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 80   
  5. ควำมคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู ้การอ่าน
วิเคราะห์ ในด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ  วัดได้จากการท า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  
       6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2     
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ผู้ เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จาก แบบฝึกที่จัดท า ข้ึน 
นอกเหนือจากที่มีอยู่ในหนังสือเรียน  แบบฝึกจะช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของได้
ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ปัญหาน้ัน ๆ ได้ทันท่วงที  

2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ช้ันอื่นๆ น าไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางสนับสนุน                        
ปรับปรุงการเรียนการสอนการอ่านวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพและท าให้ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 
                การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกึการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้   
                1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) พุทธศักราช 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
     1.3 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
                2.  การอ่านวิเคราะห์ 
     2.1 ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ 
     2.2 ความสามารถการอ่านวิเคราะห์ 
     2.3 องค์ประกอบส าคัญและปัจจัยที่ส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์ 
     2.4 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการอ่านวิเคราะห์ 
     2.5 การสร้างค าถามประเมินการอ่านวิเคราะห์ 
     2.6 เกณฑ์การประเมินการอ่านวิเคราะห์ 
     2.7 ประโยชน์ของการอ่านวิเคราะห์   
                3.  แบบฝึก     
     3.1 ความหมายของแบบฝึก 
     3.2 ลักษณะของแบบฝึกที่ดี 
     3.3 หลักการสร้างแบบฝึกที่ดี 
     3.4 หลักจิตวิทยาที่ใช้ในการสร้างแบบฝึก 
     3.5 ประโยชน์ของแบบฝึก 
     3.6 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
    4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
     4.1 งานวิจัยในประเทศ 
     4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551 : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
และหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบรำษฎร์นุสรณ์) พุทธศักรำช 2553กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้ทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) 

 
1.1 สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที่ 1 กำรอ่ำน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้     
 ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 สำระที่ 2 กำรเขียน 
     มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและ   
 เขียนเรื่อราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา 
 ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง 
 ความรู้ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย 
 ม าต ร ฐ าน  ท  4.1 เ ข้ า ใจ ธร ร ม ช าติ ขอ งภ าษ าแ ล ะห ลั ก ภ าษ า ไท ย  
 การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาแลรักษา  
 ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  
 ไทยอย่างเห็นคุณค่าและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

1.2 คุณภำพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

       อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน
เข้าใจค าแนะน า  ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจรงิ รวมทั้งจับใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน และน าความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตได้                        
มีมารยาท และมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 
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  มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า แต่งประโยค
และเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ
ต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และ                    
มีมารยาทในการเขียน 
      พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและ
ดูต้ังค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูโฆษณา
อย่างมีเหตุผล พูดตามล าดับข้ันตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก  
การฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 
    สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจชนิดและ
หน้าที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้ค าราชาศัพท์และ
ค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่กลอนสุภาพ และกาพย์
ยานี 11 
  เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรมทีอ่่าน เล่านิทานพื้นบ้านรอ้งเพลง
พื้นบ้านของทอ้งถ่ิน น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตจริง และท่องจ าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดได้                    
 
ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
         สำระที่ 1 กำรอ่ำน 
          มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนสิัยรักการอ่าน 
ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ท 1.1 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรยีนรู้  
   ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อ่านออกเสียงบทรอ้ยแก้วและ 
บทรอ้ยกรองได้ถูกต้อง 
2 . อธิบายความหมายของค า 
ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของบท
ร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 

-  ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
-  ค าที่มีอักษรน า 
-  ค าที่มีตัวการันต์ 
-  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
-  อักษรย่อและเครือ่งหมายวรรคตอน 
-  วัน เดือน ปีแบบไทย 
-  ข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ 
-  ส านวนเปรียบเทียบ 
-  การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านอง   
   เสนาะ 
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  ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ท 1.1 (ต่อ) 
ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรยีนรู้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป.6 

1. อ่านออกเสียงบทรอ้ยแก้วและ 
บทรอ้ยกรองได้ถูกต้อง 
2 . อธิบายความหมายของค า 
ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
 
 
 
 
 
 
 
6. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสัง่ 
ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอ้ยแก้ว และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 

-  ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
-  ค าที่มีอักษรน า 
-  ค าที่มีตัวการันต์ 
-  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
-  อักษรย่อและเครือ่งหมายวรรคตอน 
-  วัน เดือน ปีแบบไทย 
-  ข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ 
-  ส านวนเปรียบเทียบ 
-  การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสัง่ ข้อแนะน า
และปฏิบัติตาม 

- การใช้พจนานุกรม 
- การปฏิบัติตนในการอยูร่่วมกันในสังคม 

    - ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน  
และการใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถ่ิน 

7. อธิบายความหมายของข้อมลู จาก
การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูม ิ 
 และกราฟ 

การอ่านข้อมลูจากแผนผัง แผนที่ แผนภูม ิกราฟ 

8. อ่านหนังสอืตามความสนใจ และ
อธิบายคุณค่าที่ได้รับ 

การอ่านหนงัสอืตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นกัเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนกัเรียนก าหนด
ร่วมกัน 

9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
 

1.3  หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบรำษฎร์นุสรณ์) พุทธศักราช 
2553  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 6 ต าบล ยกกระบัตร 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  มีองค์ประกอบดังนี้  
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โครงสร้ำงรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
    โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ได้ก าหนดโครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ไว้ดังต่อไปนี้ (โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์), 2551 :35) 
               ช่วงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ก าหนดให้ 240 ช่ัวโมง/ปี  สัปดาห์ละ  6  ช่ัวโมง 
               ช่วงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ก าหนดให้ 160 ช่ัวโมง/ปี  สัปดาห์ละ  4  ช่ัวโมง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทย  
               รหัสวิชำ ท 16101  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  เวลำ 160 ชั่วโมง/ปี  
 ศึกษาวิเคราะห์บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองข้อความที่ เป็นโวหารต่างๆส านวน
เปรียบเทียบ งานเขียนประเภทโน้มน้าว บทโฆษณา ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ งานเขียนเชิงอธิบาย 
ค าสั่ง ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม ข้อมูลจากแผนผัง แผนที่  และกราฟ คัดลายมือตัวบรรจง                      
เตม็บรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิด เขียนเรียงความ ย่อความจากสื่อต่าง ๆ เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบ
รายการ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์                      
ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า กลุ่มค าหรือวลี กลอนสุภาพ 
ส านวนที่ เป็นค าพั งเพยและสุภาษิต  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม                        
ในบทเรียนและตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า   

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การอ่านออกเสียง อ่านในใจ การเขียน
และการคัดลายมือ การฟัง การดู และการพูด  
                ตัวชี้วัด  

  ท 1.1 ป. 6/1 – 9  
  ท 2.1 ป. 6/1 – 9  
  ท 3.1 ป. 6/1 – 6  
  ท 4.1 ป. 6/1 – 6  
  ท 5.1 ป. 6/1 – 4  
  รวม 34  ตัวช้ีวัด 
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ตำรำงท่ี  3  โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 16101 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6    
เวลา  160  ช่ัวโมง/ ปี 

ที ่ ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู/้ตัวชีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1 
เรียงร้อยล า

น า 

ท.1.1 ป.6/1-2 
ท.2.1 ป 6/4 
ท.3.1 ป 6/1-2 
ท.2.1 ป 6/1 

     แนะน าบทอาขยาน การอ่านออก
เสียงค า บทร้อยกรอง การเขี ยน
เรียงความ คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด คร่ึงบรรทัด พูดแสดงความรู้ 
ค วามคิ ด เห็ น  ต้ อ งอาศั ย ทั กษ ะ
กระบวนการเขียนและพูด 

16 10 

2 
ถ้อยค าสรร

สร้าง 

ท.1.1 ป.6/1-2,    
ป 6/9 
ท.2.1 ป 6/8-9 
ท.4.1 ป 6/6 
 

     การอ่านค า ประโยคและข้อความ 
สุภาษิต ส านวน ค าพั งเพยที่ เป็น
โวหาร (การอ่านเพื่ อความรู้ความ
เข้าใจ) การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์  และต้องฝึกทักษะ
กระบวนการอ่านเขียนและมารยาท
ในการเขียน 

10 7 

3 

ท่องโลก
กว้างกับ
นิทาน/
ต านาน 

ท 5.1 ป 6/1-3 
ท 5.1 ป 6/4 

     การศึ กษ านิท านพื้ นบ้ าน ใน
ท้องถิ่ น  การอ่านค า การท่องบท
อาขยานต้องอาศัยหลักการใช้ภาษา
เพื่ อฝึกการเล่ า นิทานพื้ นบ้ านใน
ท้องถิ่นและต านานพื้นบ้าน 

12 8 

4 แตกฉาน
ความคดิ 

ท 2.1 ป 6/3 
ท 4.1 ป 6/6 
 

     การอ่านสรุปใจความส าคัญ การ
เขี ย น แ ผ น ภ า พ โค ร ง เ ร่ื อ ง แ ล ะ
แผนภาพความคิดเพื่อพัฒนาการ
เขียน 
 

10 
 

7 
 

5 
อ่านวันละ
นิดพิชิต
เขลา 

ท 1.1 ป 6/3-5,   
ป 6/7 
ท 3.1 ป 6/6 
 

     การอ่านในใจ อ่านเร่ืองสั้น ๆ
อย่างหลากหลาย ข้อมูลความรู้ใน
ท้องถิ่นโดยจับเวลาแล้วถามเก่ียวกับ
เร่ืองที่อ่าน การอ่านข้อมูล แผนผัง 
แผนที่ แ ละกราฟที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ
ท้องถิ่น การฟังและการดูเร่ืองราวต่าง 
ๆ มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรัก
การอ่าน 
 
 

12 8 
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ตำรำงท่ี  3  โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 16101 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6    
เวลา  160  ช่ัวโมง/ป ี(ต่อ) 

ที ่ ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู/้ตัวชีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

6 
เร่ืองเล่าเช้า

น้ี 

ท 1.1 ป 6/3-5 
ท 3.1 ป 6/3-4 

     การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น วิเคราะห์หาเหตุ การพูด
รายงาน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
จากการฟังและการดูสื่อโฆษณา 
 

15 10 

สรุปทบทวน      ทดสอบระหว่างป ี

7 
หนังสือดีมี

สาระ 

ท 1.1 ป 6/6 ,  
ป 6/8 
ท 2.1 ป 6/5 
ท 5.1 ป 6/1-3 

     การเลือกอ่านหนังสือและสื่อต่าง 
ๆ เพื่อความรู้และความบันเทิง การ
อ่านหนังสือตามความสนใจ การอ่าน
งานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า
และปฏิบัติตาม การเขียนย่อความ  

15 10 

8 
วรรณคดีศรี

สยาม 

ท 5.1 ป 6/1-3      บทละคร  การอ่านบทร้อยกรอง 
การพิจารณาคุณค่าของวรรณคดี การ
แต่งบทร้อยกรอง 

12 8 

9 
ลือนามค า
ถิ่นไทย 

ท 2.1 ป 6/6 
ท 4.1 ป 6/1-2 
ท 5.1 ป 6/1-3 

     การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ
ค า ภาษาถิ่น 

10 7 

10 
สื่อเข้าใจ ไป

ถูกทาง 

ท 2.1 ป 6/2 
ท 3.1 ป 6/5-6 

     การเขี ยนสื่ อสาร  การเขี ยน
จดหมายส่วนตั ว การกรอกแบบ
รายการต่าง ๆ การพูดโน้มน้าวใน
สถานการณ์ต่างๆ มารยาทในการฟัง 
การดูและการพูด 

12 8 

11 
ธ  ส่องสว่าง
กลางดวงใจ 

ท 2.1 ป 6/1,      
ป 6/8 
ท 3.1 ป 6/5-6 

     การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์  การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด ค า
ราชาศัพท์ กลอนสุภาพ 

16 10 

12 
ก้าวไปให้

ทัน
เทคโนโลย ี

ท 2.1 ป 6/8 
ท 4.1 ป 6/3 

     ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
การกรอกแบบรายการต่าง ๆ การพูด
แสดงความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองที่ฟัง
และดูจากสื่อต่างๆ  ระดับภาษา 

10 7 

รวมตลอดภำค/ป ี 160 100 
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เนื้อหาที่ผู้วิจัยใช้ทดลอง คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องเล่าเช้าน้ี เฉพาะเรื่องการอ่านเพื่อ
แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จ านวน 9 ช่ัวโมง เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
ซึ่งอยู่ในสาระที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตรงกับตัวช้ีวัด ท 1.1 ป 6/3 อ่านเรื่องสั้นๆ อย่าง
หลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ป 6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน ป 6/5 อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 
2.  กำรอ่ำนวิเครำะห์ 
 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่ช่วยท าให้
เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน  ซึ่งความเจริญทางเทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม่ ๆ รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น เมื่ออ่านบทอ่านแล้วจะต้องสามารถ
บอก สิ่งที่อ่านได้ เข้าใจ เนื้อเรื่องแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จากสิ่งที่อ่านแล้วน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2.1 ควำมหมำยของกำรอ่ำนวิเครำะห์ 

นักการศึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านการอ่านหลายท่านได้ให้ความหมายของการอ่าน
วิเคราะห์ไว้หลายลักษณะแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

วรรณา บัวเกิด (2541: 156) วัชรี บูรณสิงห์  และนิรมล ศตวุฒิ  (2542: 43) และ 
ฐิตินันท์ ประทุมนันท์ (2545: 16) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ไว้ท านองเดียวกันว่า การ
อ่านวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านเพื่อแยกแยะความคิดที่อาจจะอยู่อย่างกระจัดกระจายในส่วนต่างๆ 
ของข้อความที่อ่าน แล้วน ามาจัดล าดับ แยะแยะประเด็นส าคัญมีการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดมา
ประกอบความคิด การวิเคราะห์จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาประกอบจึงจะสามารถ
แยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น ข้อเท็จจริงกับจินตนาการ โดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ 
ใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งเพื่อประเมินสิ่งที่อ่านตัดสินว่าถูกหรือผิด หรือหาคุณค่าในสิ่งที่อ่าน 

ลินจง  จันทรวารทิตย์ (2542 : 12-13) และฟ้อน เปรมพันธ์ุ (2542 : 105) ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการอ่านวิเคราะห์ คือ อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ อ่านเพื่อต้องการทราบข่าวสาร
ข้อเท็จจริง อ่านเพื่อความสนุกสนานเพลดิเพลิน อ่านเพื่อปฏิบัติตามแก้ปัญหาต่างๆอา่นเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าจับสาระความคิดและอ่านเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของตน  

กรมวิชาการ (2546: 208) กล่าวว่าการอ่านวิเคราะห์ เป็นการอ่านหนังสือแต่ละเล่ม
อย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วน แล้วจึงแยกแยะได้ว่าส่วนต่างๆนั้นมีความหมายและความส าคัญ
อย่างไรบ้าง แต่ละด้านสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆอย่างไร 

อัญญารัตน์  เจริญพฤฒินาถ (2546: 6) ให้ความหมายของการอา่นวิเคราะห์ไว้ว่า ความสามารถ
ในการแยกพิจารณาข้อมูลในแต่ละประเด็น แล้วหาหลักความสัมพันธ์ในการจัดประเด็นที่สัมพันธ์ให้
อยู่ในหมวดหรือหลักการเดียวกัน 
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วัชรี บูรณสิงห์ (2547: 67-68) กล่าวว่า การอ่านวิเคราะห์ หมายถึง  
 1. การอ่านในระดับที่สูงกว่าการเข้าใจเนื้อเรื่องและความคิดของผู้เขียนที่แสดงไว้ให้เห็น 

และสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของความคิดต่าง ๆ ในเนื้อเรื่องได้  
  2. การอ่านที่ผู้อ่านสามารถระบุถึงความคิดหรือความสัมพันธ์ระหว่างความคิดซึ่งผู้เขียน 

มิได้แสดงไว้ให้เห็น แต่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้  
  3. การอ่านที่ผู้อ่านสามารถเจาะลึกลงไปใต้เนื้อเรื่องที่เห็น และพยายามที่จะค้นพบความ 

จริงทั้งหมดที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่าน รวมกึงการสื่อความหมายทางอ้อมและเจตนาของผู้เขียนที่ ซ้อน
เร้นอยู่  

 4. การอ่านที่ผู้อ่านไม่เพียงแต่เข้าใจเนื้อเรื่องเท่านั้น แต่ยังสามารถหาข้อสรุปได้ จับความ
ที่ ผู้เขียนแสดงเป็นนัยได้ ประยุกต์เนื้อหา และประเมินแบบฉบับ (style) การเขียนของผู้เขียนได้  

 5. การอ่านที่ผู้อ่านไม่ เพียงแต่จ าเนื้อเรื่องที่อ่านได้เท่านั้น แต่ยั งสามารถคิดอย่าง
วิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 

นิรมล ศตวุฒิ (2547 , 43-48) ให้ความหมายว่า การอ่านเพื่อวิเคราะห์หมายถึง การอ่านเพื่อ
แยกแยะความคิด แยกแยะประเด็นส าคัญ แยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นออกจากกันได้อย่าง
ถูกต้อง 

เสาวลักษณ์ ตรองจิต (2547: 41) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ว่า คือ การอ่านอย่าง
รอบคอบโดยใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งในการประเมินสิ่งที่อ่านเพื่อแยกแยะประเด็นต่างๆของสิ่งที่อ่านได้
อย่างละเอียด 
             เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2548: 24) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ว่าหมายถึง  
ความสามารถในการจ าแนก  แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น  เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดข้ึน 

      ศรีเรือน  แก้วกังวาน (2548: 246) กล่าวไว้ว่า การอ่านวิเคราะห์เป็นการคิดเพื่อหาเหตุ
และผลของสิ่งที่ยังไม่ปรากฏกระจ่าง  เป็นปัญหาข้อน่าสงสัย เมื่อรู้เหตุผลระหว่างองค์ประกอบ
เหล่าน้ัน  เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ 

      บุญชม ศรีสะอาด (2549: 39-42) ให้ความหมายว่า การอ่านวิเคราะห์ เป็นการอ่าน
อย่างละเอียดรอบคอบ แยกแยะความคิด แยกแยะประเด็นของสิ่งที่อ่านน ามาจัดล าดับความส าคัญ 
น าไปสู่การสรุปของเรื่องที่อ่าน 

      วัชรา  เล่าเรียนดี (2549 : 57) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่า การอ่าน
วิเคราะห์หมายถึง  การแสดงออก ค าพูดหรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่บ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ต่าง ๆ อย่างละเอียดทุกแง่มุม โดยบอก อธิบายเหตุผลประกอบเรื่องที่รู้ ระบุความคิดรวบยอด                 
ระบุปัญหา ระบุเช่ือมโยงของความคิดรวบยอดต่าง ๆ และรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ สามารถ                 
แจกแจง (Categorize)  จ าแนกแยกองค์ประกอบ ส่วนประกอบต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลที่เป็นหลักฐาน
ส าคัญ เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์การตัดสินใจ และประเมินผลหรือเพื่อสรุปอย่างเหมาะสม 

      บังอร ชินบุตร (2550 : 3) ให้ความหมายการอ่านวิเคราะห์ ว่า การอ่านอย่างละเอียด
แล้วแยกแยะให้ได้ว่าส่วนต่างๆ นั้นมีความหมายและความส าคัญอย่างไรการอ่านวิเคราะห์ต้องรู้จักตั้ง
ค าถาม และจัดระเบียบเรื่องราวที่อ่าน เพื่อให้เข้าใจเรื่อง 
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     ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2552: 14) กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ
ในการแยกแยะ ส่วนประกอบของเหตุการณ์ เรื่องราว เนื้อหาหรือส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ อย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วน ค้นหารายละเอียด จุดเด่นสาระ ส าคัญของสิ่งต่างๆ และระบุความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ได้อย่างมีเหตุผลและเป็นที่ยอมรับ 

    จากความหมายการอ่านวิเคราะห์ของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า การอ่าน
วิเคราะห์  คือ การอ่านเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่อง จุดประสงค์ เรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง 
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่องได้ สามารถสรุปเนื้อหาและ ข้อคิด ของเรื่องที่อ่าน
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
2.2 ควำมสำมำรถกำรอ่ำนวิเครำะห์ 
 การอ่านวิเคราะห์คือการอ่านข้ันสูงที่ต้องการใหผู้้อา่น สามารถบอกรายละเอียดของเรื่อง 
จุดประสงค์ของเรื่อง รวมไปถึงสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น สามารถบอกคามสามารถ
การอ่านวิเคราะห์ได้ดังนี้   
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 53) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ ว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและ
จ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ การจัดล าดับเหตุการณ์เป็น
ส่วนย่อยๆเพื่อหาความจริง ความส าคัญและแก่นแท้ของเรื่อง น าไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ ท านาย
หรือคาดการณ์ได้ถูกต้อง 
    จรรยา ศรีบัวหลวง (2558 : 21) ให้ความหมายของความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
ว่า ความสามารถที่ผู้เรียนแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ถูกต้องชัดเจนในการวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน 
และสามารถแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินคุณค่าสิ่งที่อ่านได้ 
    เอดเลอร์และโดเรน (Adler and Doren 1972 : 60-78) ได้กล่าวถึงระดับความสามารถ
ในการอ่านวิเคราะห์ว่ามี 3 ระดับ คือ 1) สามารถพิจารณาเนื้อหา 2) ความสามารถในการตีความ
เนื้อหา และ 3) สามารถวิพากษ์เนื้อหามีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ความสามารถพิจารณาเนื้อหา (Rule for finding What a Book is About) 
เป็นการพิจารณารายละเอียดของเรื่องที่อ่าน ประกอบด้วย  

    1.1 จ าแนกประเภทและประเด็นของเรื่องที่อ่าน เป็นข้ันตอนส าคัญ เพราะเป็น 
ข้ันเริ่มต้น ผู้อ่านต้องรู้ว่าตนเองก าลังอ่านเรื่องใด เช่น นิทาน บทละคร นวนิยาย และควรรู้ก่อนที่จะ
เริ่มอ่าน การอ่านช่ือเรื่องอาจท าให้ผู้อ่านทราบข้อมูลที่ส าคัญก่อนการอ่านเนื้อเรื่อง ดังนั้น ผู้อ่านควร
ตั้งค าถามกับตนเองว่า เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องประเภทใด 
      1.2 ระบุรายละเอียดของเรื่องที่อ่านในภาพรวมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือ
บอกเอกภาพของเรื่องที่อ่านในภาพรวม โดยใช้ประโยค 1-3 ประโยค ผู้อ่านจะต้องเข้าใจแก่นเรื่อง 
ใจความส าคัญ และเอกภาพของเรื่องอย่างชัดเจน แล้วสามารถบอกตนเอง หรือคนอื่นว่าเอกภาพของ
เรื่องที่อ่านคืออะไรด้วยถ้อยค าสั้นๆ และกระชับที่สุด 
      1.3 ระบุหรือยกตัวอย่างที่ส าคัญของเรื่องที่อา่นตามล าดับและความสัมพันธ์ และ
ร่างเค้าโครงของส่วนต่างๆ เหล่าน้ันตามเค้าโครงที่วางไว้ ผู้อ่านต้องอ่านเรื่องนั้นๆ จนจบ เพราะเรื่อง
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แต่ละเรื่องมีความซับซ้อน และมีความเช่ือมโยง เพื่อให้ได้ภาพรวมทั้งหมดเปรียบเทียบได้กับการสร้าง
บ้าน องค์ประกอบแต่ละส่วนต้องสอดคล้องกันจนได้เป็นบ้านทั้งหลัง 
      1.4 ระบุแนวคิดหรือปัญหาที่ผู้เขียนพยายามที่จะแก้ไข ผู้อ่านจะต้องค้นพบว่า 
แนวคิด หรือปัญหาของผู้เขียนคืออะไร ผู้เขียนเริ่มด้วยการตั้งค าถาม หรือชุดของค าถาม ซึ่งผู้เขียน
อาจจะบอก หรือไม่บอกก็ได้ 
 2. การตีความเนื้อหา (Rules for Interpreting a Book’s Content) เป็นการพิจารณา
เนื้อหา หรือข้อความของเรื่อง ที่อ่านโดยใช้ความรู้และทักษะทางภาษา มีวิธีการที่ส าคัญ คือ การ
ตีความภาษาที่มีความหมายโดยนัย ดังนี้  
              2.1 หาค าส าคัญ (Key Word) และเข้าใจความหมายให้ใกล้เคียงกับผู้เขียน 
กล่าวคือ ผู้อ่านหาค าส าคัญซึ่งเป็นค าที่อาจก่อให้เกิดความหมายคลุมเครือ และพิจารณาความหมาย
ของค าเหล่าน้ันตามที่ใช้ให้ถูกต้อง การค้นหาค าส าคัญเป็นการเริ่มต้นของการตีความ ดังนั้น ผู้อ่าน
จะต้องแปลความหมายของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านจะค้นพบความหมายของค าเหล่าน้ันด้วยความอดทนและ
ฝึกปฏิบัติ 
       2.2 หาประเด็นส าคัญจากเรื่อง (Proposition) โดยผู้อ่านหาประโยคส าคัญ ซึ่ง
เป็นประโยคที่กล่าวถึงสิ่งที่ก าลังโต้แย้งหรือประเด็นปัญหาผู้อ่านจะต้องรู้ว่าประโยคนั้นหมายความว่า
อย่างไร โดยรู้ความหมายของค าส าคัญที่อยู่ในประโยค และตีความค าทั้งหมดที่ใช้ในประโยคนั้น เพื่อ
ช่วยในการตีความและช่วยให้เกิดความเข้าใจ ผู้อ่านควรอ่านประโยคนั้นอย่างช้าๆ ด้วยความตั้งใจ 
จากนั้นพยายามหาเหตุผล แล้วน าไปสู่การสรุปแนวคิดส าคัญ 
       2.3 เข้าใจสิ่งที่ผู้ เขียนก าลังให้เหตุผล (argument) โดยค้นหาจากค าที่ เป็น
ค าเช่ือมของประโยคที่ปรากฏในเรื่องที่อ่าน หรือค้นหาจากประโยคที่มีการให้เหตุผล การให้เหตุผล
เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ผู้อ่านจะต้องพยายามระบุโครงสร้างการให้
เหตุผล โดยน าประโยคที่ได้จากข้อความมาเรียงล าดับเพื่อแสดงการให้เหตุผล 
       2.4 ระบุประเด็นปัญหา (Problem) ที่ผู้ เขียนได้แก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไข 
ผู้อ่านต้องค้นพบว่า เรื่องที่อ่านนั้นน าเสนอปัญหาอะไรที่ผู้เขียนต้องการแก้ไข โดยถามตนเองว่า 
ปัญหาที่ผู้เขียนพยายามแก้ไขคืออะไร และประสบความส าเร็จในการแก้ไขหรือไม่ หรือ ผู้อ่านค้นพบ
บทสรุปของผู้เขียน โดยตัดสินได้ว่าอะไรเป็นปัญหาที่ ผู้เขียนต้องการแก้ไข อะไรเป็นปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ 
 3. ความ ส าม าร ถ ใน ก าร วิพ าก ษ์ เนื้ อ ห า  (Rules for Criticizing a Book as a 
Communication of Knowledge) 
    เป็นการพิจารณาองค์ประกอบในเรื่อง เช่น ความคิด ความรู้สึกค าส าคัญ ประโยคที่มีการ
โต้แย้ง แนวทางในการวิพากษ์มีดังนี้ 
       3.1 ไม่ควรวิพากษ์จนกว่าจะตีความเรื่องที่อ่านได้ ผู้อ่านไม่ควรพูดว่าเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วยหรือไม่แสดงความคิดเห็น จนกระทั่งตนเองอ่านเรื่องอย่างละเอียด จึงสามารถแสดงความ
คิดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือแสดงความคิดเห็น จากความเข้าใจและมีเหตุผลด้วยค าพูดของตนเอง 
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       3.2 ไม่ควรแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรง หรือ คึกคะนอง หรือ ต้องการเป็นผู้
ชนะในการโต้แย้ง ควรแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล โดยมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจ ไม่ควรใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล 
       3.3 ระบุความแตกต่างระหว่างความรู้และความคิดเห็นส่วนตัวโดยบอกเหตุผล
ของการตัดสินของตนเอง การเคารพความรู้และความคิดเห็นที่แตกต่างกันของบุคคลโดยให้เหตุผลใน
เรื่องที่วิเคราะห์ ผู้อ่านไม่ควรแสดงความไม่เห็นด้วย โดยไม่มีเหตุผลประกอบเนื่องจากมีความรู้ไม่
เพียงพอ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ผู้อ่านควรจะวิเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างรอบคอบแยกข้อเท็จจริงออกจาก
ความคิดเห็น และจึงวิเคราะห์ว่าตนเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
    จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า ความสามารถการอ่านวิเคราะห์ คือ การที่นักเรียนบอก
รายละเอียดของเรื่อง บอกจุดประสงค์ของผู้แต่ง สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่องได้ 
เรียงล าดับเหตุการณ์และสามารถสรุปเนื้อหา ข้อคิด ของเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 
2.3 องค์ประกอบส ำคัญและปัจจัยท่ีส่งเสริมกำรอ่ำนวิเครำะห์ 
     องค์ประกอบของการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้อ่านสามารถน ามาใช้เพื่อช่วย
ในการท าความเข้าใจในการอ่านให้ชัดเจนข้ึนมีนักวิชาการได้กล่าวถึงปัจจัยทีส่่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
ไว้ดังนี้ 
     บุญเหลือ เทพยสุวรรณ(2539: 39) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานที่ช่วยในการ
อ่านวิเคราะห์ คือ  
              1. รูปแบบวรรณกรรม วรรณกรรมแต่ละชนิดมีรูปแบบแตกต่างกันจึงมีข้อจ ากัดและ
ลักษณะเฉพาะไปตามวิธีการ และแนวนิยมในการแต่ง การเข้าใจรูปแบบของวรรณกรรมนับเป็นกรอบ
จ ากัดอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการพินิจสารมีหลักเกณฑ์ที่แน่นข้ึน 
              2. ภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ สภาพสังคมสมัยที่แต่งหรือปรากฏวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ข้ึนมา
เป็นครั้งแรก และสภาพภูมิหลังที่ เสนอวรรณกรรมเรื่องนั้นน ามาบรรยายผูกเป็นเรื่อง เป็นฉาก
เหตุการณ์ข้ึนมา การทราบภูมิหลังทางสังคมจะเป็นประโยชน์ในแง่น ามาศึกษาท าความเข้าใจสภาพที่
ปรากฏในเรื่อง ตลอดจนพฤติกรรม ความคิดของตัวละครได้ง่ายข้ึน และการวินิจสารจะมีน้ าหนักแห่ง
เหตุผลและความจริงอย่างถูกต้องชัดเจน 
              3. ภูมิหลังเกี่ยวกับผู้แต่ง ภูมิหลังเกีย่วกับประวัติผู้แต่งช่วยในการตีความพินิจสารแคบและ
ลึกข้ึน เพราะถ้าผู้อ่านทราบชีวประวัติของผู้แต่งจะช่วยให้ทราบทัศนคติ บุคลิกความคิดของผู้แต่ง 
รวมทั้งสภาพสังคมในสมัยผู้แต่งมาเป็นข้อมูลประกอบการพินิจสารที่ปรากฏในงานช้ินนั้นๆ ยิ่งข้ึน 
สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นทัศนะของผู้เขียน ผู้เขียนต้องการสื่อออกมา
ด้วยจุดประสงค์ใด 
 ไสว ฟักขาว (2546: 42) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ว่า มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการคือ  
               1. ความสามารถในการตีความ ซึ่งหมายถึงความพยายามที่จะท าความเข้าใจและ  ให้
เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการจะอ่านวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายสิ่งที่ไม่ปรากฏของสิ่งนั้น ซึ่งแต่ละคน
อาจใช้เกณฑ์ต่างนัก  
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 2. ความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ ผู้อ่านวิเคราะห์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่จะวิเคราะห์ดีพอเสียก่อนไม่เช่นน้ันจะเป็นการใช้ความรู้สึกส่วนตัว  
 3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและซักถาม คุณสมบัติข้อนี้จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ได้ข้อมูล  
มากเพียงพอก่อนที่จะอ่านวิเคราะห์  
 4. ความสามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยเริ่มจากการแจกแจงข้อมูลเพื่อให้เห็น 
ภาพรวมเสียก่อนจากนั้นจึงคิดหาเหตุผลเช่ือมโยงสิ่งที่เกิดข้ึนเพื่อค้นหาความจริง  
 สุวิทย์  มูลค า (2546: 23-24) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ ไว้
ดังนี ้
 1. สิ่งที่ก าหนดให้ เป็นสิ่งส าเร็จรูปที่ก าหนดให้วิเคราะห์ เช่น วัตถุ สิ่งของ เรื่องราว 
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
 2. หลักการ หรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อก าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของส่วน                      
ที่ก าหนดให้ เช่นเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ในการหา
ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน 
 3. การค้นหาความจริงหรือความส าคัญ เป็นการพิจารณาส่วนประกอบของสิ่ ง                        
ที่ก าหนดให้ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์แล้วรวบรวมประเด็นที่ส าคัญเพื่อหาข้อสรุป การฝึกผู้เรียนให้
รู้จักการคิดวิเคราะห์ การฝึกผู้เรียนอาจท าได้หลายวิธีด้วยกัน การใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์อย่างมีหลักการซึ่งครูอาจจะให้ผู้เรียนวิเคราะห์โดยการยกสถานการณ์บางอย่างขึ้นมา หรือ
วิเคราะห์สิ่งที่เกิดข้ึนในภาพโดยใช้ค าถาม 
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550: 19-21) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการอ่าน
วิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 
      1. รูปแบบของวรรณกรรม ปัจจุบันมีรูปแบบการแต่งที่ขยายตัวมากขึ้น 
                             1.1 ร้อยกรอง ปัจจุบันมุ่งเน้นการน าเสนอ ข้อคิดเห็นหรือความคิด มากกว่า
เสนอความไพเราะงดงามตามหลักวรรณศิลป์ของร้อยกรองสมัยก่อน จึงมีลักษณะที่สั้น ไม่เคร่งครัดใน
ด้านฉันทลักษณ์และไม่สนใจธรรมเนียมนิยมในการแต่ง นิยมใช้ถ้อยค าง่ายๆ ภาษาพูดที่มีความแจ่ม
ชัด สื่อความคิดที่กร้าวแข็งและรุนแรง เนื้อหาสะท้อนสภาพสังคม 
                  1.2 เรื่องสั้น รูปแบบการเขียนบันเทิงคดีแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมจาก
ผู้อ่านอย่างกว้างขวางมีลักษณะเป็นร้อยแก้วเรื่องสมมติที่มีขนาดสั้น เหตุการณ์และสถานที่ในเรื่องมี
ลักษณะสมจริงมากที่สุด ซึ่งแบ่งได้หลายแนว เช่น แนวสัญลักษณ์ (Symbolism) แนวธรรมชาตินิยม
(Maturalism) แนวอัตถิภาวะนิยม(Existentialism) 
                  1.3 นวนิยาย เป็นรูปแบบการเขียนบันเทิงคดีแบบใหม่แต่มีขนาดยาวกว่า 
เพราะผู้แต่งสามารถก าหนดตัวบุคคล เหตุการณ์และสถานที่ในเรื่องโดยไม่จ ากัด ซึ่งแนวการเขียน
แบ่งเป็นหลายแบบเช่น แนวพาฝัน  แนวชีวิตครอบครัว  แนวจิตวิทยา  แนวลูกทุ่ง  แนวราชส านั ก 
และแนวการเมือง หากแบ่งตามแนวปรัชญาตะวันตก แนวโรแมนติก(Romanticism)  แนวสัจนิยม
(Realism)  แนวสัจนิยมใหม่(Neo-Realism)  แนวธรรมชาตินิยม(Naturalism) 
                  1.4 บทละครพูด บทละครที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัย ร.5 บท
ละครสมัยใหม่มีทั้งเป็นบทละครแปล บทละครแปลง และบทละครที่คนไทยคิดแต่งข้ึนมาเอง บท
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ละครปัจจุบันจึงมิได้มุ่งเขียนเพื่อน าไปใช้แสดงจริงๆ หากแต่มุ่งเขียนข้ึนเพื่อให้บทละครเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารความคิดของผู้แต่งไปยังผู้อ่าน 
 2. กลวิธีในการเขียน คือ การเขียนที่ดีต้องใช้จินตนาการในการเขียนและเขียนด้วยภาษา
ที่ท าให้ผู้อ่านเกิดภาพ คือ มีกลวิธีการเขียนและความสันทัดค่อนข้างมาก จึงนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึง่
ก็ว่าได้ เราสามารถพิจารณากลวิธีการเขียนได้จาก 

     2.1 โครงเรื่องและการด าเนินเรื่อง  
 - การเรียงตามล าดับเวลาที่เกิดก่อนหลัง  

          - การเรียงตามล าดับความส าคัญ หรือจากส่วนใหญ่ไปส่วนย่อย 
          - การเรียงตามล าดับเหตุผล กล่าวถึงสาเหตุแล้วจึงกล่าวถึงผลที่  
                                         เกิดข้ึน  
         - การเรียงล าดับตามหมวดหมู่ เช่น พืช สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ  
         - การเรียงล าดับตามกระบวนการ เช่น ล าดับการท าเหมือง ท านา  
                                         ฯลฯ 

     2.2 การสร้างความสนใจ เป็นส่วนที่ชักชวนผู้อ่านให้ติดตามอยากอ่าน 
เช่น 

 - การเริ่มเรื่องที่เรียกร้องความสนใจ  
         - การสอดแทรกความคิด หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจก่อนเริ่มเรื่อง  
         - การสร้างความเพลิดเพลิน เช่น ยกตัวอย่างแปลกๆ เล่านิทาน  
                                         เกร็ดความรู้ มุขตลก เป็นต้น  
         - การจบเรื่องสร้างความประทับใจ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่อยาก 
                                         ติดตามอ่านต่อไป 

3. ส านวนภาษาในการเขียน มี 5 ลักษณะ คือ  
          1) บรรยายโวหาร  

2) พรรณนาโวหาร  
3) เทศนาโวหาร  
4) สาธกโวหาร  
5) อุปมาโวหาร 

4. เนื้อเรื่อง คือ สาระของเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวโดยการอ่านการเขียน 
5. แนวคิดหลักของเรื่อง คือ แก่นส าคัญของเรื่องที่ต้องการให้ผู้อ่านทราบโดยอาจจะเป็น

ความจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ผู้เขียนอาจไม่สื่อโดยตรงก็ได้ 
6. ข้อมูลเสริม คือส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนขยายที่ผู้เขียนต้องการ ให้ผู้อ่านได้เข้าใจเพิ่มเติม 

จะเป็นส่วนที่เพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นในการอ่าน 
มนภรณ์  ใจรู้รอบ (2551 : 41) ได้กล่ าวถึงองค์ประกอบการอ่านวิเคราะห์  ว่า 

องค์ประกอบได้แก่ รูปแบบของวรรณกรรม กลวิธีในการเขียน ส านวนภาษาในการเขียน เนื้อเรื่อง 
แนวคิดหลักของเรื่องข้อมูลเสริม ภูมิหลังทางสังคม และภูมิหลังเกี่ยวกับผู้แต่ง 
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 จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ สรุปได้  ว่า องค์ 
ประกอบของการอ่านเป็นสิ่งจ าเป็นอีกอย่างหนึ่ง จะท าให้การอ่านมีประสิทธิภาพ โดยผู้อ่านสามารถ
แยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากการอ่าน โดยการแยกแยะสาร ประเภทของวรรณกรรม แนว
เรื่อง แนวคิดหลัก ข้อมูลเสริม โวหารการเขียน  
 
2.4 วิธีจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรอ่ำนวิเครำะห์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านวิเคราะห์ เน้นทักษะการอ่านเพื่อแสดงความ
คิดเห็นซึ่งนักเรียนอาจวิเคราะห์โดยการพูด หรือการเขียนสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิดในด้านต่าง ๆ 
อย่างมีหลักการและเหตุผล  การสอนอ่านวิเคราะห์ ครูควรจัดเตรียมเรื่องราว เนื้อหา หรือข้อความ
ต่าง ๆ  โดยจัดเตรียมเองหรือมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาหรือรวบรวมมาก็ได้  แต่สิ่งส าคัญก็คือ 
เนื้อหา  หรือเรื่องราวที่จะน ามาวิเคราะห์นั้นต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วย เช่น ฝึกให้
นักเรียน แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น ก็ควรน ามาจากข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์ 
ดังนี ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 21) ได้เสนอข้ันตอนการสอนอ่านวิเคราะห์ดังนี้   
        ข้ันที่ 1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายจากการ
สังเกต สนทนา ซักถามเล่าเรื่อง บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร ข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ 
           ข้ันที่ 2 วิเคราะห์ คือ อ่านวิเคราะห์ จ าแนกและจับใจความส าคัญของเรื่อง
ได้ว่าใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร 
           ข้ันที่  3 สรุป คือ สังเคราะห์ ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น 
น่าเช่ือถือ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล  
           ข้ันที่ 4 ประยุกต์และน าไปใช้ คือ น าผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 
เลือกอย่างเหมาะสมแล้วน าไปใช้ 
 สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า (2547: 15-20) กล่าวถึงวิธีจัดการเรียนรู้เพื่ อพัฒนา
กระบวนการอ่านวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยคือ
กระบวนการที่ผู้สอนสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยหรือจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรือกฎเกณฑ์ 
หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป โดยการน าเอาตัวอย่าง ข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ ที่มีหลักการแฝงอยู่มาให้ผู้เรียนศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จน
สามารถสรุปหลกัการหรอืกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สังเกต การคิดวิเคราะห์ ท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถสรุปหรือค้นพบหลักการ กฎเกณฑ์ ประเด็น
ส าคัญหรือความจริงได้ด้วยตนเอง  องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยมีดังนี้ 
    1. ตัวอย่างข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ ที่เป็นลักษณะ
ย่อย ๆ ของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
    2. การวิเคราะห์ตัวอย่าง ข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ 
เพื่อสรุปเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎีร่วมกัน 
     3. การสรุปหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยมีขั้นตอนส าคัญดังต่อไปนี้ 
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    1. ข้ันเตรียมการ เป็นการเตรียมตัวผู้เรียน ทบทวนความรู้เดิมหรือปูพื้น 
ฐานความรู้ 

    2. ข้ันเสนอตัวอย่าง เป็นข้ันที่ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์  
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือแนวคิดให้ผู้เรียนได้สังเกตลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่าง เพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบสรุปเป็นหลักการ แนวคิด หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งการเสนอตัวอย่างควรเสนอหลายๆ 
ตัวอย่างให้มากพอที่ผู้เรียนจะสามารถสรุปเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ 
     3. ข้ันเปรียบเทียบ เป็นข้ันที่ผู้ เรียนสังเกต ค้นหา วิเคราะห์ รวบรวม
เปรียบเทียบ ความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอย่างแยกแยะข้อแตกต่างมองเห็น
ความสัมพันธ์ในรายละเอียดที่เหมือนกัน ต่างกัน ในข้ันนี้หากตัวอย่างที่ให้แก่ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี 
ครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติส าคัญ ๆ ของหลักการ ทฤษฎีก็ย่อมจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
และวิเคราะห์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้รวดเร็ว แต่หากผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จผู้สอนอาจให้
ข้อมูลเพิ่มเติม ควรให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อยเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันโดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มอย่างทั่วถึงและผู้สอนไม่ควรรีบร้อน
หรือเร่งเร้าผู้เรียนจนเกินไป 
      4. ข้ันสรุปกฎเกณฑ์ เป็นการให้ผู้เรียนน าข้อสังเกตต่าง ๆ จากตัวอย่างมา
สรุป เป็นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือนิยามด้วยตัวผู้เรียนเอง 
      5. ข้ันน าไปใช้ ในข้ันนี้ผู้สอนควรจะเตรียมตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ 
เหตุการณ์ปรากฏการณ์ หรือความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลายมาให้ผู้เรียนใช้ในการฝึกน าความรู้ข้อสรุป
ไปใช้ หรือผู้สอนอาจให้โอกาสผูเ้รยีนช่วยกันยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เรียนเองเปรยีบเทียบก็
ได้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและจะท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนว่าหลักการที่ได้รับนั้น สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาหรือท าแบบฝึกหัดได้หรือไม่ หรือเป็นการประเมินว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (2552 :48) 
ได้เสนอรปูแบบการสอนอ่านเชิงวิเคราะหท์ี่สอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อความ  ดังนี ้
       1.  วิธีการสอนอ่านโดยน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการอ่านเพื่อสรปุใจความส าคัญ 
แล้วร่วมกันอภิปรายพร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตกุารณ์ในเรือ่ง ต่อจากนั้นหาความหมาย
ของค า หน้าที่ของค า และชนิดของค า 
       2.  วิธีการสอนอ่านโดยน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการแนะน าให้นกัเรียนรู้จกั
ค าศัพท์ที่ส าคัญ เพือ่ให้นักเรียนรู้จกัความหมายของค า และน าไปใช้ได้ถูกต้อง แล้วจึงอ่านเนือ้เรื่อง 
       3.  วิธีการสอนอ่านโดยน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยการให้รูจ้ักโครงสร้างของ
ประโยค ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคกอ่นการอ่านเรื่อง  
      วิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ใหเ้กิดการพฒันาข้ึนตามข้ันตอนได้ดังนี้ 

1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ข้ึนมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์ 

2. ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดประเด็นสงสัยจาก 
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ปัญหาหรอืสิง่ที่วิเคราะห์ อาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อค้นหา
ความจริงสาเหตุหรือความส าคัญ 

3. ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่วนประกอบของสิง่ที่ 
ก าหนดให้ เช่นเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งทีม่ีความเหมือนกันหรอืแตกต่างกัน 

4. ก าหนดการพจิารณาแยกแยะ เป็นการก าหนดการพินจิพเิคราะห์  
แยกแยะ และกระจายสิ่งทีก่ าหนดใหอ้อกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5 W 1 H 
ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How 
(อย่างไร) 

5. สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นทีส่ าคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นค าตอบ 
หรือตอบปญัหาของสิง่ที่ก าหนดให ้
 ฤชุอร ฟองตา (2552 : 52) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ ไว้ว่า 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการฝกึใหผู้้อ่านรูจ้ักใช้ความคิด แยกแยะ
รายละเอียดต่อสิ่งทีอ่่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว เนื้อหา หรือข้อความต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
แสวงหาด้วยตนเอง รวมไปถึงผู้เรียนและครูสร้างกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน  

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน
อ่านวิเคราะห์ มีข้ันตอนส าคัญ คือ รวบรวมข้อมูลด้วยการอ่าน เพื่อจ าแนกและสรุปใจความส าคัญ 
สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น จากนั้นประยุกต์และน าไปใช้  
 
2.5 กำรสร้ำงค ำถำมประเมินกำรอ่ำนวิเครำะห์ 

 ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของมนุษย์แสดงออกได้หลายทาง โดยมีเครื่องมือ
หลายชนิดที่ใช้ในการวัดตามแต่ละจุดประสงค์ของการวัดในการเรียนรู้ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ต่างๆ นิยมใช้แบบทดสอบชนิดต่างๆ วัดและประเมินผลความสามารถของผู้เรียน ดังนั้น แบบทดสอบ
จึงมีความส าคัญในการเป็นเครื่องมือค้นคว้าพัฒนาความสามารถของผู้ เรียน  การอ่านวิเคราะห์
เช่นเดียวกัน การจะฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในด้านนี้ได้นั้นจะต้องฝึกให้รู้จักคิด  และให้ตอบ
ค าถามชนิดนี้เท่านั้น 

 ชวาล  แพรัตกุล  (2520 : 259) มนภรณ์ ใจรู้รอบ (2551 : 46) ได้กล่าวถึงการแบ่ง
ลักษณะการสร้างค าถามประเมินการอ่านวิเคราะห์วิเคราะห์สอดคล้องกันดังนี้ 
           1. การวิเคราะห์หาความส าคัญ เป็นการค้นหาลักษณะที่เด่นชัดของตัวเอง 
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
                      1.1 ค าถามวิเคราะห์ชนิดเว้นวรรคเป็นความสามารถข้ันต้นในการ
วิเคราะห์เป็นค าถามที่ให้นักเรียนแจกแจงบอกชนิด ลักษณะ ประเภทของข้อความ เรื่องราว วัตถุ 
สิ่งของ เหตุการณ์และการกระท าต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์และหลักการใหม่ที่ก าหนดให้  
                      1.2 ค าถามวิเคราะห์สิ่ งส าคัญ  เป็นค าถามที่ ให้ ค้นหาสิ่ งที่ มี
ความหมายส าคัญของเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ให้จับใจความส าคัญที่เป็นเนื้อหาสาระและแกน่สาร
ของเรื่องราวให้วิเคราะห์หาผลลัพธ์ ผลสรุป ความเด่นที่มีคุณค่าและความด้อยที่ไร้สาระหรือสิ่งที่มี
อิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อเรื่องนั้นในทางใดทางหนึ่ง เป็นต้น ค าถามชนิดนี้เป็นที่ต้องการของ
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การศึกษาทุกระดับ เพราะต้องการทราบว่าผู้เรียนสามารถจับจุดส าคัญของเรื่องนั้น ๆ ได้หรือไม่หรือมี
ความ สามารถที่จะค้นหาสิ่งเหล่าน้ีได้ดีเพียงใด  
                      1.3 ค าถามวิเคราะห์เลศนัย เป็นค าถามที่ฝึกให้เป็นคนมีไหวพริบ 
รู้ทันคน และเหตุการณ์  
                      2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ชนิดนี้เป็นการค้นหาความ
เกี่ยวข้องระหว่างคุณลักษณะส าคัญใด ๆ ของเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้รู้ว่าอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
แบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ ดังนี ้
                      2.1 ความสัมพันธ์ตามกัน ได้แก่ สิ่งของ 2 สิ่งข้ึนไปที่เปลี่ยนแปลง
และสามารถน าการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ มาตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือก าหนดแนวโน้ม แนวทางท านาย
ล่วงหน้าได้เมื่อเขียนค าถามให้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามกันของเรื่องใด ๆ มักใช้ส านวนว่าค ากล่าว
ใดสอดคล้องกับเรื่องนี้ สิ่งใดจะเกิดตามมา เป็นต้น 
                      2.2 ความสัมพันธ์กลับกัน ได้แก่ สิ่งที่ เปลี่ยนแปลง จ านวนและ
ขนาดตรงกันข้าม เพื่อถามความสัมพันธ์แบบกลับกัน มักจะเขียนถามว่า สิ่งใดขัดแย้งกับเรื่องนี้
ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น 
                      2.3 ไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณลักษณะใดเกี่ยวข้องกัน
และกันเลยเมื่อถามแบบไม่มีความสัมพันธ์กัน มักจะเขียนถามว่า สิ่งใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สิ่งใดไม่
สอดคล้องกับเรื่อง 
                       2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนย่อย เป็นการหาความ
เกี่ยวข้องระหว่างส่วนย่อย ๆ ด้วยกันเองในแง่มุมต่าง ๆ เช่น โคลงบาทที่ 2 เกี่ยวข้องเช่นไรกับบาท
แรกตอนน้ีเกี่ยวข้องเช่นไรกับตอนที่ 2 เป็นต้น 
                       2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับเรื่องทั้งหมด  เป็นการถาม
ความสัมพันธ์ระหว่างตอนใดตอนหนึ่งของเรื่องนั้นกับเนื้อความทั้งหมด มักจะเขียนถามว่าโคลงบาทที่ 
3 เกี่ยวข้องกับโคลงทั้งบทเช่นไร 
                       2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างหลาย  ๆ ส่วนย่อยกับเรื่องทั้ งหมด 
ค าถามชนิดนี้ต้องการให้ค้นหาว่า มีส่วนย่อยใดบ้างและกี่สิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น เช่น 
ฝนเกิดจากอิทธิพลของสามส่วนใดประกอบกัน การงอกของพืชชนิดนี้ข้ึนอยู่กับอะไร เป็นต้น 
                       2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องกับเรื่อง เป็นค าถามที่ให้ค้นหาความ
เกี่ยวข้องระหว่างเรื่องราวทั้งหมด 2 เรื่อง หรือมากกว่า โดยจะถามให้พิจารณาในแง่ของความ
สอดคล้องขัดแย้งหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ เช่น ใจความของเรื่องนี้คล้ายกัน (ขัดแย้ง หรือตรงข้ามกัน) 
                       2.8 ถามแบบกลับ เป็นค าถามที่ให้บอกต าแหน่งของความสัมพันธ์
ทั้ง 7 ลักษณะข้างต้นว่าอยู่ตรงส่วนไหนของเรื่องนั้นๆ  เช่น ตอนใดที่กล่าวถึงสาเหตุของเรื่องนี้ 
ข้อความใดสนับสนุนผลสรุปนี้ 
    3. การวิเคราะห์หาหลักการ คือ การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุ
สิ่งของเรื่องราวและการกระท าต่างๆ วิธีค้นหาหลักการของเรื่องราวและสิ่งส าเร็จรูปใด ๆ จะต้องเริ่ม
ด้วยการแยกสิ่งส าเร็จรูปนั้นออกมาเป็นส่วนย่อยๆเสียก่อน เพื่อตรวจดูว่าส่วนย่อยเหล่านั้นท าหน้าที่
และมีความสัมพันธ์อะไรบ้าง จากนั้นก็พยายามค้นหาว่าแต่ละส่วนย่อยเหล่าน้ันต่างเกี่ยวข้องพาดพิง
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อาศัยสัมพันธ์กันอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็สามารถสรุปใจความของเรื่องนั้นได้ว่า การที่ทุกส่วนเหล่านั้น
สามารถท างานร่วมกันหรอืเกาะกลุม่กันเป็นเรื่องระบบอยู่ได้ก็เพราะมีกฎเกณฑ์หรือหลักการใดเป็นตัว
ควบคุม ซึ่งก็คือค าถามวิเคราะห์หลักการนั่นเอง ฉะนั้นการค้นหาหลักการจึงต้องอาศัยความสามารถ
ทั้งการวิเคราะห์ความส าคัญ และความสัมพันธ์รูปแบบการวิเคราะห์หลักการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
                       3.1 ค าถามวิเคราะห์โครงสร้าง แยกตามลักษณะของสิ่งส าเร็จรูป 
คือ 
                                   3.1.1  ถ้าเป็น วัตถุสิ่ งของจะถามถึงลักษณะของวิธี
รวมตัวของส่วนประกอบ   ย่อย ๆ ที่เช่ือมโยงยึดเหนี่ยวเป็นอันเดียวกัน ไม่ใช่ถามถึงรูปพรรณสัณฐาน
หรือส่วนประกอบภายนอกสิ่งนั้น 
                                   3.1.2  ถ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง  ๆ จะ
ถามถึงโครงสร้างของการจัดระบบงาน การล าดับข้ันตอนก่อนหลัง รูปแบบ และวิธีผสานส่วนย่อย ๆ 
เข้าด้วยกัน  
                       3.2 ค าถามวิเคราะห์หลักการ หลักการ คือ ความจริง แม่บทที่
บรรดาเรื่องราว และการกระท าต่าง ๆ ยึดถือเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยปกติ
ข้อความและการกระท าใด ๆ มักจะไม่กล่าวถึงหลักการของเรื่องราวนั้นกันตรง ๆ เลย แต่ก็อาจจับ
แนวนั้นได้โดยสังเกตที่ถ้อยค าส านวนและภาษาที่ใช้ คอยจับหางเสียงของเรื่อง ดูตัวอย่าง หรือสูตร
และกฎที่เรื่องนั้นน ามาอ้างอิงและกล่าวบ่อย ๆ ก็พอจะจับหลักการได้ แง่มุมที่ควรถามเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หลักการ ได้แก่ ถามถึงคติ ทัศนะ วิธีและหลักการที่ใช้ในการด าเนินงาน ถามให้วิจารณ์
ผลสรุปวัตถุประสงค์ เหตุผล และความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งเหล่าน้ัน  

สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า (2547: 23-24) กล่าวถึงลักษณะ การสร้างค าถามประเมิน
การอ่านวิเคราะห์อาจจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

    1. การอ่านวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่ส าคัญของ
สิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆ  เช่น  การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช   สัตว์   ข่าว  ข้อความ  หรือเหตุการณ์                   
เป็นต้น 

  ตัวอย่าง  ค าถามการวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
1) ส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้าง 
2) อะไรเป็นสาเหตุส าคัญของการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศไทย 
3) อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษายกพวกตีกัน 
4) องค์ประกอบส าคัญของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง 
5) สาระส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้คืออะไร 

      2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของ
ส่วนส าคัญต่าง ๆ   โดยการระบุความส าคัญระหว่างความคิด  ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความ
แตกต่างระหว่างข้อโต้เถียงที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง   

              ตัวอย่าง  ค าถามการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
    1)  การที่ครอบครัวมีปัญหา  ส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนอย่างไรบ้าง 

          2)  การเกิดภัยธรรมชาติ  มีส่วนสัมพันธ์กับระบบนิเวศอย่างไรบ้าง 
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          3)  ครูผู้สอนไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน  ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนอย่างไร 

           4)  รัฐบาลประกาศชัยชนะสงครามยาบ้า  ส่งผลดีต่อสังคมไทยอย่างไร 
           5)  การพัฒนาประเทศกับการศึกษา  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

                               3. การวิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการหาหลักการความสัมพันธ์                     
ส่วนส าคัญในเรื่องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กันโดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการของเรื่อง
การระบุจุดประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นส าคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจผู้อ่านและรูปแบบ         
ของภาษาที่ใช้เป็นต้น 

           ตัวอย่างค าถามการวิเคราะห์หลักการ 
           1)  หลักการส าคัญของศาสนาพุทธ  ได้แก่อะไร 
           2)  หลักการมีส่วนร่วม  ได้แก่อะไร 
           3)  หลักการส าคัญของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ได้แก่อะไร 
           4)  หลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่อะไร 
           5)  ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2548: 19-20) กล่าวถึง การสร้างค าถามการอ่านวิเคราะห์ เมื่อใดก็
ตามที่ครูใช้ค าถามที่เหมาะสมเพือ่กระตุ้นกระบวนการคิดของเด็กการเรียนรูข้องเด็กจะสนุกสนานมาก
ข้ึนไม่ว่าจะจูงใจหรือไม่ก็ตาม ค าถามประเภทต่างๆจะต้องอาศัยระดับการคิดที่แตกต่างกันด้วย ถ้า
ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูง เช่น การคิดวิเคราะห์จ าเป็นต้องใช้ทักษะ
ในการถามค าถามประเภทการคิดวิเคราะหด์้วย ไม่ใช่ใช้ค าถามประเภทความรู้ และความเข้าใจเท่านั้น 
โดยอาจยึดการแบ่งประเภทของค าถาม ตามแนวคิดของบลูม ดังนี้ 
   1. ค วาม รู้  (Knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในการที่ จะจดจ า 
(Memorization) และระลึกได้ (Recall) จึงมีค าตอบเดียว เพราะเป็นการถามข้อเท็จจริงค าถามที่ใช้จะ
ประกอบด้วยค าต่างๆ เช่น ใคร อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน มากน้อยเท่าไหร่ ให้อธิบาย เป็นต้น 
   2. ความเข้าใจ (Comprehension) สามารถให้ความหมาย แปล สรุป หรือ
เขียนเนื้อหาที่ก าหนดใหม่ได้ โดยที่สาระหลักไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ให้อธิบาย พรรณนา ท้าทาย ระบุ
ความแตกต่าง ให้แปลความ ตีความหมาย และขยายความ เป็นต้น  
     3. การน าไปใช้ (Application) สามารถน าวัสดุ วิธีการ ทฤษฏี แนวคิด มา
ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ได้เรียนรู้มา เช่น ให้สาธิต ให้ประยุกต์ใช้ ให้แสดง ให้ตรวจสอบ ให้
ขยายความ ให้จ าแนก ให้ทดลอง เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ เป็นต้น 
    4. การวิเคราะห์  (Analysis) สามารถแยก จ าแนก องค์ประกอบที่
สลับซับซ้อนออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยต่าง ๆ เช่น  ให้วิเคราะห์ความ
แตกต่าง ให้เปรียบเทียบ ให้แยก ให้จัดกลุ่ม เป็นต้น 
   5. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม หรือ
น าองค์ประกอบหรือส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมกัน เพื่อให้ เป็นภาพพจน์โดยสมบูรณ์ เป็นกระบวนการ
พิจารณาแต่ละส่วนย่อย ๆ แล้วจัดรวมกันเป็นหมวดหมู่ ให้เกิดเรื่องใหม่หรือสิ่งใหม่ สามารถสร้าง
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หลักการกฎเกณฑ์ข้ึนเพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น ใช้เช่ือมโยง ให้จัดใหม่ ให้ใช้แทนสร้างหรือให้
ออกแบบ เป็นต้น 
    6. การประเมินค่า (Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของสิ่งต่าง 
ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสิน เช่น ให้ประเมิน ตัดสิน วัด เลือก สรุป เปรียบเทียบ 
หรือ สรุปผล เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า ลักษณะ การสร้างค าถามประเมินการคิดวิเคราะห์อาจจ าแนกออกเป็น  3   
ลักษณะ คือ ค าถามการวิเคราะห์ส่วนประกอบ ค าถามการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และค าถาม                  
การวิเคราะห์หลักการ  
 
2.6 เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนวิเครำะห์ 
 การอ่านวิเคราะห์ ถือว่าเป็นความสามารถหลักที่ส าคัญซึ่งจ าเป็นต้องปลูกฝังพัฒนาให้
เกิดข้ึนกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดข้ึนแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านวิเคราะห์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามล าดับอย่างต่อเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนรู้   เพื่อ
ช้ีให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนตามพัฒนาการด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและคุณธรรม 

จีรัณดา กั๊วพิสมัย (2545: 54-56) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการอ่านวิเคราะห์ไว้ 5 ด้านดังนี้      
1) วิเคราะห์ความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 2) ตอบค าถามจากการวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่
อ่านได้อย่างถูกต้อง 3) บอกประโยชน์และโทษของเนื้อเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 4) วิเคราะห์ได้ว่า
ข้อความนั้นน่าเช่ือถือเพียงใด และ 5) แสดงความคิดเห็นสนับสนุนคัดค้านข้อความหรือเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล  

      กรมวิชาการ (2546 : 218) ได้เสนอแนวการวัดผลประเมินผลว่าอาจท าได้หลายวิธี เช่น 
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของการวิเคราะห์ค า วลี หรอืประโยค นอกจากนั้นควรวัดด้านเหตุผล 
การวิเคราะห์ทัศนะของผูเ้ขียนจากเรือ่งที่อ่านตลอดจนประเมินผลจากความตั้งใจ ความสนใจ โดยใช้
ส านวนภาษาที่เข้าใจง่าย มีเกณฑ์การวัดผลดงันี ้
 1. ความสามารถในการแยกข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง 
   2. ความถูกต้องชัดเจนในการวิเคราะห์วิจารณ์การพาดหัวข่าว 
   3. การใช้ส านวนภาษาในการน าเสนอ 
   4. การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ที่ถูกต้องชัดเจน 
   5. เหตุผลประกอบการประเมินคุณค่าของหนังสือที่อ่าน 

     วิไลวรรณ  สวัสดิ์วงศ์  (2547: 11) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการอ่านวิเคราะห์ไว้ 6 ด้านดังนี้ 
           1) มีความสามารถในการแยกองค์ประกอบยอ่ยของเรื่อง  
           2) บอกความเกี่ยวข้องขององค์ประกอบ  
           3) ล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง   
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           4) วิเคราะห์โวหารในการเขียน  
           5) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์หรือเจตนาของผูเ้ขียน  
        และ 6) การแยกข้อเทจ็จริงออกจากความคิดเห็น 
     เสาวลักษณ์  ครองจิตร์ (2547: 7) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการอ่านวิเคราะห์ไว้ 4   ด้านดังนี้   
                 1) ประเมินสิง่ที่อ่านแล้วตัดสินว่าถูกหรือผิด   
                 2) หาคุณค่าของสิ่งทีอ่่าน  
                 3) หาความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจรงิกับความคิดเห็น   
                 4) หาข้อมูลแตกต่างระหว่างข้อเท็จจรงิกับจินตนาการ   
     ฤชุอร ฟองตา (2552 : 54)ได้กล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลการอ่านเชิงวิเคราะห์นั้น  

ผู้สอนอาจวัดและประเมินผลจากการให้ผูเ้รียนได้อ่านค า วล ีประโยค ข้อความ บทความ สิ่งพมิพ์หรือ
บทรอ้ยกรอง แล้วพิจารณา แยกแยะ คิดวิเคราะห์เรื่องในด้านรูปแบบการแต่ง ความคิดและเนื้อหา
สาระ กลวิธีในการแต่ง การใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษา การสรปุความ และการประเมินค่าของเรือ่งที่
อ่าน 
      วาเล็ต  และ ดิสิค (Valette and  Disick, 1972,  อ้างถึงใน  กรมวิชาการ,  2546: 24)  
กล่าวถึงการประเมินผล การอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า ผู้เรียนสามารถบอกความเหมอืนและความแตกต่าง
ของตัวอักษร  อ่านประโยคได้อย่างเข้าใจความหมาย  สามารถบอกได้ว่าประโยคสอดคล้องกับ
รูปภาพทีเ่ห็นหรือค าแปล  เข้าใจค าศัพทห์รือโครงสร้างทีเ่คยเรียนและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  
อ่านแล้วตอบค าถามที่ ถูก – ผิด เติมค าหรือเลือกค าตอบ  สามารถเข้าใจความหมายแฝง  ตลอดจน
สามารถประเมินเนื้อหาส่วนที่เป็นส านวนของผูเ้ขียน 
       จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า เกณฑ์การพิจารณาความสามารถการอ่านวิเคราะห์ คือ 
ผู้อ่านต้องอ่านเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่อง จุดประสงค์ เรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง สามารถ
แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่องได้ สามารถสรุปเนื้อหาและ ข้อคิด เพื่อช้ีให้เห็นภาพที่ชัดเจน
เกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนตามพัฒนาการอ่านวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
2.7 ประโยชน์ของกำรอ่ำนวิเครำะห์  
      การวิเคราะห์เรื่องที่อ่านมีประโยชน์ต่อการอ่านงานเขียนอย่างมาก เพราะท าให้ผู้อ่าน
รู้จักวิเคราะห์ เพื่อแสดงความคิดเห็น แยะแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจะช่วยให้ผู้อ่าน เข้าใจเรื่องได้ดี
ข้ึน มีนักวิชาการ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านวิเคราะห์ไว้ ดังนี้  
                เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 18) กล่าวว่า การอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้า
ผู้อ่านวิเคราะห์เพราะจะท าให้ผู้อ่านเกิดปัญญา เกิดความคิดสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบันการอ่านเชิง
วิเคราะห์ เป็นการประเมินคุณค่าพิจารณาว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควรไม่ควร สามารถแก้ปัญหาได้  จึงท าให้
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ผู้ที่อ่านเชิงวิเคราะห์ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคปัจจุบัน น าประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านเชิง
วิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
               กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 208) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
        1. ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพทั้งหมดของงานเขียนแต่ละช้ิน เป็นส่วนรวมว่ามี
อะไรประกอบอยู่ในลักษณะใด อีกทั้งมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อความแต่ละส่วนว่ามีความสัมพันธ์
และประกอบกันเข้ามาเป็นงานเขียนแต่ละช้ินได้อย่างไร 
        2. ช่วยให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่า
อะไรควรอ่าน หรืออะไรอ่านผ่าน ๆ หรืออ่านอย่างตั้งใจอย่างละเอียด เพื่อจะได้เป็นความรู้ ความคิด
และพัฒนาปัญญา 
        3. ช่วยให้ผู้อ่านเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านให้แก่ตนเอง และท าให้เกิดความ
รักความช่ืนชม ความซาบซึ้ง อีกทั้งเล็งเห็นคุณค่าของงานเขียน 
        4. ช่วยให้ผู้อ่านน าเอาวิธีการและผลจากการอ่านมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตหรือใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ 
      สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2547: 11) กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ให้ 
คุณค่า ต่อผู้อ่าน การอ่านจะช่วยสร้างความคิด ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคม  
และสภาพแวดล้อมรอบตัว รู้จักรูปแบบของสารประเภทต่าง ๆ ท าให้เกิดทักษะการสรุปข้อมูล และ
จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่แล้วสรุปออกมาเป็นแนวคิดเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์          
      เสาวลักษณ์ ตรองจิต (2547: 30) กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อการ 
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะ  น าไปสู่
ความรู้ทั้งปวง อีกทั้งช่วยเสริมสร้างพัฒนาสติปัญญา และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่าน  มาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข 
      จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า การอ่านวิเคราะห์มีประโยชน์ เพราะเป็นการอ่านที่ท าให้
ผู้อ่านมองเห็นองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของเรือ่งที่อ่าน เกิดทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
อ่าน ท าให้ผู้อ่านเกิดปัญญา เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

3.  แบบฝึก 
     แบบฝึก แบบฝึกทักษะ และแบบฝึกเสริมทักษะเป็นสื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
ประเภทหนึ่งที่มีความคล้ายกันในด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้เรียน ก่อให้เกิดนิสัย
รักการอ่าน รักการค้นคว้าเพิ่มพูนทักษะการอ่านวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  
3.1 ควำมหมำยของแบบฝึก 

   แบบฝึกทักษะในภาษาไทยมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น  ชุดการฝึก แบบฝึก       
แบบฝึกทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกหัด  เป็นต้น  มีผู้ให้ความหมายของแบบฝึก ชุดฝึก  
แบบฝึกหัด  หรือแบบเสริมทักษะ  ดังนี้ 
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    ถวัลย์  มาศจรัส (2546: 18) ได้ให้ความหมาย แบบฝึกว่า หมายถึง แบบฝึกทักษะ 
พัฒนาการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียนเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างเหมาะสม  มีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอ
ที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การ
สรุปความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญของสาระการเรียนรู้ รวมทั้งท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเองได้ 
    วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2546: 130)และนิลาภรณ์ ธรรมวิเศษ (2546: 10) ได้กล่าวถึง
ความหมายของแบบฝึกว่า แบบฝึกเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทักษะเกี่ยวกับการเขียนทุกรูปแบบ ครูสามารถ
ใช้แบบฝึกช่วยพัฒนาการเขียน แบบฝึกยังเป็นสิ่งเร้าใจให้ผู้เรียนสนใจ และอยากฝึกทักษะการอ่านให้
เกิดความช านาญมากข้ึน 
    ปริศนา พลหาญ (2549: 48) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึก หรือแบบฝึกหัด
หรือแบบเสริมทักษะหมายถึง แบบฝึกไว้ว่า แบบฝึก หรือแบบฝึกหัดหรือแบบเสริมทักษะใช้จัด
ประสบการณ์การฝึกโดยมีตัวอย่างปัญหาหรือค าสั่งที่ตั้งข้ึนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
เองและเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มมากขึ้นช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้และ
สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
     เส าวนี  ลิ ขิตพงษ์ วิทย์  (2549: 54)และธียาน์พร ขาวสะอาด (2549: 44) ได้ ให้
ความหมายของแบบฝึกสอดคล้องกันว่า เป็นวิธีการที่จะท าให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ มุ่งให้นักเรียนน ามาใช้ฝึกฝน ปฏิบัติเพื่อทบทวนเนื้อหาความรู้ต่างๆที่
ได้เรียนไปแล้วด้วยตนเองและช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตลอดทั้งสามารถประเมินผล
ผู้เรียนในแต่ละหน่วยจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 บุษกร มณีโชติ (2550: 50) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่า เป็นสื่อประกอบการสอน
อย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลวัุตถุประสงค์ในการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจาก
ที่ได้เรียนรู้ในทฤษฎีหรือเนื้อหา แบบฝึกจะประกอบไปด้วยค าแนะน าในการตอบข้อค าถามหรือ
กิจกรรม ให้นักเรียนได้ฝึกตอบค าถามจากเรื่องที่เรียนแล้วได้ 
     กชกร ธิปัตดี (2551: 2) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่า เป็นสิ่งที่จัดรวมกันไว้เป็นชุด
ด้วยสื่อที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายในการน าไปใช้ที่ชัดเจน เช่น เพื่อการสอน หรือเพื่อการแก้ปัญหา 
     นิตยา  ค าเอี่ยม (2552: 63) ได้ให้ความหมายแบบฝึกว่า แบบฝึกทักษะใช้ส าหรับให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระที่เรียนมาแล้ว ให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวาง  
และช่วยให้เกิดความช านาญในเนื้อหาสาระที่เรียนยิ่งขึ้น 
    ราชบัณฑิตยสถาน ( 2554: 687) กล่าว  ว่าชุดฝึก หรือแบบฝึก หมายถึง  แบบตัวอย่าง 
ปัญหา หรือค าสั่งที่ตั้งข้ึนเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ 
    ศิลปิน บุญจันทร์ศรี (2555 : 47) ได้สรุปความหมายของแบบฝึกว่า เป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ของผู้เรียน อันประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมี
ความน่าสนใจที่จะน ามาใช้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และจะได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความคล่องแคล่ว ความช านาญ ตลอดจนเกิดความแม่นย าซึ่ง
เป็นไปโดยอัตโนมัติด้วย การทบทวนเนื้อหาความรู้ต่างๆ ที่ ได้เรียนไปแล้วอย่างมีทิศทาง มี
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องค์ประกอบดังนี้ ช่ือแบบฝึก ค าน า จุดประสงค์การเรียนรู้ ค าช้ีแจง แบบทดสอบก่อนเรียน คู่มือครู 
คู่มือนักเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
    พจนานุกรมเวบสเตอร์ (Webster, 1981: 64) ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทักษะว่าหมายถึง 
โจทย์ปัญหาหรอืตัวอย่างที่ยกมาจากหนังสอื เพื่อน ามาใช้สอนหรือให้ผู้เรียนฝกึฝนทักษะต่างๆ ให้ดีข้ึน 
หลังจากที่เรียนบทเรียนไปแล้ว 
               จากการศึกษาความหมายของแบบฝึก สรุปได้ว่า เป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้น 
ส าหรับนักเรียนได้ฝกึปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่
ได้เรียนรู้ในทฤษฏีหรือเนื้อหาไปแล้ว สามารถประเมินผลผู้เรียนแต่ละหน่วย สร้างความช านาญเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
3.2 ลักษณะของแบบฝึกท่ีดี 
      ในการจัดท าแบบฝึกหัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยลักษณะและ
รูปแบบของแบบฝึกที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับทักษะที่เราจะฝึก ดังที่มีนักการศึกษาได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ดังนี้ 
      จิรพร จันทะเวียง (2542 : 43) กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดี ไว้ดังนี้ 
            1. เกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้ว 
            2. เหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถของเด็ก 
            3. มีค าช้ีแจงสั้นๆ ที่จะท าให้เด็กเข้าใจ ค าช้ีแจงหรือค าสั่งต้องกะทัดรัด 
            4. ใช้เวลาเหมาะสม คือ ไม่ให้เวลานานหรือเร็วเกินไป 
            5. เป็นที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ 
      สุรีย์มาศ บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน์ (2544:56) และ อารีย์ วาศน์อ านวย (2545:54) ได้เสนอแนะ
ในทางเดียวกัน คือ แบบฝึกที่ดีน้ันใช้ในการฝึกทักษะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและควรจัดเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน สีสวย จูงใจผู้เรียน
และเป็นแบบฝึกที่เป็นไปตามล าดับความยากง่าย 
      นิลาภรณ์ ธรรมวิเศษ (2546: 19) กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ดังนี้ 
            1. มีรูปแบบที่น่าสนใจใช้แบบฝึกสั้นๆตามล าดับความยากง่าย 
            2. ตรงตามเนื้อหา เหมาะสมกับวัยเวลาความสามารถความสนใจ และ
สภาพปัญหาของนักเรียน 
            3. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะฝึกด้านใดก าหนดเวลา และแบบฝึกควร
ทันสมัยอยู่เสมอ 
      พินิจ จันทร์ซ้าย (2546 : 92) กล่าวถึง ลักษณะของแบบฝึกที่ดี ประกอบด้วยเนื้อหาต้อง
ชัดเจน มีรูปแบบ เร้าความสนใจ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน 
      อ านวย เลื่อมใส (2546 : 93) กล่าวถึง ลักษณะที่ดีของแบบฝึกทักษะ ดังนี้ 
            1. ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว เป็นเรื่องที่มีความหมายต่อผู้ เรียน 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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            2. ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนน้อย และทันสมัยอยู่เสมอ 
            3. ภาพประกอบ ภาษา ส านวนภาษา ความยากง่าย และเวลาในการฝึกมี
ความเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียน เพราะจะท าให้ฝึกคิดได้เร็วและ
สนุกสนาน 
            4. ใช้หลักจิตวิทยา ปลุกเร้าความสนใจ มีสิ่งแปลกใหม่ น่าสนใจและท้าทาย
ให้ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถได้เต็มศักยภาพ และตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
            5. มีข้อเสนอแนะ ค าช้ีแจง และตัวอย่างสั้น ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีท าได้
ง่ายๆ 
            6. มีหลายรูปแบบ ให้เลือกตอบอย่างจ ากัดและอย่างเสรี เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกฝึกและศึกษาด้วยตนเอง 
            7. ควรเลือกฝึกเป็นเรื่อง ๆ แต่ละเรื่อง ไม่ควรยาวจนเกินไป เน้นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เลือกฝึกและศึกษาด้วยตนเอง 
            8. ควรได้รับการปรับปรุงควบคู่กับหนังสือเรียนเสมอ และควรใช้ได้ดีทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
            9. ควรเป็นแบบฝึกที่สามารถประเมิน และจ าแนกความเจริญงอกงามของ
ผู้เรียนได้อีกด้วย 
               จิตรา  สมพล (2547: 20) กล่าวถึงแบบฝึกที่ดีว่า แบบฝึกที่ดีต้องมีหลากหลายรูปแบบ มี
ค าช้ีแจง จุดมุ่งหมายว่าต้องการฝึกด้านใด ส านวนง่าย เร้าความสนใจ และฝึกใช้ความคิดตรงตาม
เนื้อหาในหลักสูตร    
      รัศมี  ประทุมมา (2550: 19) กล่าวถึงลักษณะและรูปแบบของแบบฝึกว่า แบบฝึก                  
ที่ดีนั้น จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ หลาย ๆ ด้านให้มีรูปแบบที่น่าสนใจใช้แบบฝึกสั้น ๆ ตามล าดับ
ความยากง่ายตรงตามเนื้อหา  เหมาะสมกับวัย เวลา ความสามารถ  ความสนใจและสภาพปัญหาของ
ผู้เรียนด้วย นอกจากนี้แบบฝึกควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่า จะฝึกด้านใด มีการก าหนดเวลา  ในการ
ท าแบบฝึกที่เหมาะสมและแบบฝึกนั้นควรทันสมัยอยู่เสมอ 
               กชกร ธิปัตดี (2551: 3)ได้กล่าวถึง แบบฝึกที่ดี น่าจะมีลักษณะ ดังนี้ 
            1.ไม่เน้นการเรียนรู้ที่เป็นเชิงเส้นตรง  และสั่งการจากบนลงล่าง เพราะจะ
ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
                         2. วัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
                   3. ควรทดลองใช้กับนักเรียนหรือผู้ที่จะรับการฝึกจริง ๆไม่ใช่ยึดผู้เช่ียวชาญ
เป็นที่ตั้ง 
            4. เน้นการเรียนรู้ในทักษะที่ส าคัญ 
            5. เน้นเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่เกิดข้ึนกับนักเรียน หรือสิ่งที่นักเรียนยังไม่รู้ 
            6. การประเมินผลรวบยอดไม่ควรยากเกินไป 
            7. มีข้อมูลหรือเนื้อหาสาระที่เพียงพอ  และเป็นปรนัยหรือมีความเช่ือถือ 
ไม่ใช่ข้อมูลที่น าเอาความรู้สึกหรือรับรู้มาตัดสิน 
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      ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552: 32) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องสร้างให้เกี่ยวข้องกับ
บทเรียนเป็นแบบฝึกส าหรับเด็กเก่งและใช้ซ่อมเสริมเด็กอ่อนได้มีความหลากหลายในแบบฝึกชุดหนึ่ง 
ๆ มีค าสั่งที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกได้คิดท้าทายความสามารถมีความเหมาะสมกับวัย ใช้เวลาฝึกไม่
นาน ผู้ฝึกสามารถน าประโยชน์จากการท าแบบฝึกไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553: 33) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องมีจุดหมายที่
แน่นอนจะท าการฝึกทักษะด้านใด ควรใช้ภาษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจเรียงล าดับจากง่ายไปหา
ยากให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเ้รียน มีเนื้อหาตรง จัดกิจกรรมใหห้ลากหลายเพื่อดึงดูด
ความสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 
      ส าลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หน้า 31-32) ได้กล่าวถึง ลักษณะของแบบฝึกที่ดี มีดังนี้ 
            1. มีค าสั่งชัดเจน เข้าใจ เหมาะสมกับวัยเด็ก 
   2. มีตัวอย่างประกอบ ตัวอย่างที่ดีควรให้ผู้ เรียนเกิดความคิดหลาย ๆ 
แนวคิด 
   3. มีตัวอย่างประกอบเพื่อดึงดุดความสนใจและสื่อความหมาย 
   4. มีเนื้อที่ส าหรับเขียน เว้นให้มีขนาดเหมาะสมกับค าที่นักเรียนต้องการ
เขียน 
   5. การวางรูปแบบที่ดี จะท าให้เกิดความเรียบร้อย สวยงามและประหยัด 
   6. ควรบันทึกวีการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแบบฝึกไว้ในคู่มือ 
      รังษิมา สุริยารังสรรค์ (2555:42) ได้สรุปว่า แบบฝึกที่ดี ควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
ในบทเรียนเป็นไปตามล าดับความยากง่าย เนื้อเรื่องควรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันหรือสิ่งที่ผู้เรียนพบ
เห็นเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน มีรูปแบบหลากหลาย จูงใจผู้เรียนและควรเป็น
ข้อความหรือบทความที่สั้น 
      บิลโลว์ (Billow, 2505 อ้างถึงใน เตือนใจ ตรีเนตร, 2544:7) กล่าวถึง ลักษณะของแบบ
ฝึกที่ดีนั้นจะต้องดึงดูดความสนใจและสมาธิของผู้เรียน เรียงล าดับจากง่ายไปหายากเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนฝึกเฉพาะอย่าง ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิหลังทางภาษาของผู้เรยีน แบบ
ฝึกที่ดีควรจะเป็นแบบฝึกส าหรับผู้ เรียนที่เรียนเก่ง และซ่อมเสริมส าหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนใน
ขณะเดยีวกัน นอกจากนี้แล้วควรใช้หลายลักษณะและมีความหมายต่อผู้ฝึกอีกด้วย 
      รีเวอร์ส (Rivers, 2512 อ้างถึงใน เตือนใจ ตรีเนตร, 2544:7) กล่าวถึงลักษณะของแบบ
ฝึกไว้ดังนี้ 
            1. บทเรียนทุกเรื่องควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกมากพอ ก่อนจะเรียนเรื่อง
ต่อไป 
            2. แต่ละบทควรฝึกโดยใช้เพียงแบบฝึกเดียว 
            3. ฝึกโครงสร้างใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้แล้ว 
            4. สิ่งที่ฝึกแต่ละครั้งควรเป็นบทฝึกสั้นๆ 
            5. ประโยคและค าศัพท์ควรเป็นแบบที่ใช้พูดกันในชีวิตประจ าวัน 
            6. แบบฝึกควรให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดไปด้วย 
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            7. แบบฝึกควรมีหลายๆ แบบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายการฝึก
ควรฝึกให้ผู้เรียนน าสิ่งที่เรียนแล้วสามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน 
               จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดี ควรเป็นแบบฝึกที่น่าสนใจ มีเนื้อหา ให้
ความรู้จากข้ันตอนง่ายๆไปยากเกี่ยวกับบทเรียน มีค าสั่งและค าอธิบายชัดเจน มีภาพประกอบที่
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียนในการที่จะพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 
3.3 หลักกำรสร้ำงแบบฝึก  
 การสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพต้องมีหลักการสร้างที่สอดคล้องกับลักษณะที่ดีของ
แบบฝึกเสริมทักษะด้วยจะคล้ายกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี ้
 ถวัลย์  มาศจรัส (2546: 20) ได้กล่าวถึงการสร้างและจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะไว้
ดังนี ้

           1.  วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           2.  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร  เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา  จุดประสงค์ในแต่ 

ละกิจกรรม 
      3.  เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อ  1 โดยการสร้างแบบฝึก   

และเลือกเนื้อหาในส่วนที่จะสร้างแบบฝึกนั้น ว่าจะท าเรื่องใดบ้าง  ก าหนดเป็นโครงเรื่องไว้ 
   4.  ศึกษารูปแบบของการฝึกจากเอกสารต่าง ๆ 
   5.  ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย  น่าสนใจ 
   6.  ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด  พร้อมข้อทดสอบก่อนและหลังเรียนให้

สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    7.  ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
    8.  น าไปทดลองใช้  แล้วบันทึกผลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ 

บกพร่อง 
          9.  ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
       10. น าไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป 

      สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2547: 49) ได้กล่าวว่า  การสร้างแบบฝึก  รูปแบบก็เป็นสิ่ง
ส าคัญในการที่จะจูงใจให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ  แบบฝึกจึงควรมีรูปแบบที่หลากหลายมิใช่ใช้แบบ
เดียวจะเกิดความจ าเจน่าเบื่อไม่ท้าทายให้อยากลองจึงเสนอประเภทของแบบฝึกที่เป็นหลักใหญ่ไว้
ดังนี ้
    1. แบบถูกผิดเป็นแบบฝึกที่ เป็นประโยคบอกเล่าให้ผู้ เรียนอ่านแล้วใส่
เครื่องหมายถูกหรือผิดตามดุลยพินิจของผู้เรียน 
                2. แบบจับคู่  เป็นแบบฝึกที่ประกอบด้วยค าถาม หรือตัวปัญหาซึ่งเป็นตัวยืน
ไว้ในสดมภ์ซ้ายมือโดยมีที่ว่างไว้หน้าข้อเพื่อให้ผู้เรียนเลือกหาค าตอบที่ก าหนดไว้ในสดมภ์ขวามือจับคู่
กับค าถามให้สอดคล้องกันโดยใช้เครือ่งหมายหรอืรหัสค าตอบไปวางไว้ในที่ว่างหน้าข้อค าถาม  หรือจะ
ใช้โยงเส้นก็ได้ 
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                3. แบบเติมค าหรือข้อความ  เป็นแบบฝึกที่มีข้อความไว้ให้แต่จะเว้นช่องว่าง
ไว้ให้ผู้เรียนเติมค า  หรือข้อความที่หายไป  ซึ่งมีค าหรือข้อความมาเติม  อาจเติมอย่างอิสระ  หรือ
ก าหนดตัวเลือกให้เติมก็ได้ 
                4. แบบหลายตัวเลือก เป็นแบบฝึกเชิงทดสอบ โดยจะมี 2 ส่วน คือส่วนที่
เป็นค าถาม  ซึ่งจะต้องเป็นประโยคค าถามที่สมบูรณ์ชัดเจนไม่คลุมเครือ  ส่วนที่  2  เป็นตัวเลือกคือค าตอบ 
ซึ่งอาจจะมี  3 – 5  ตัวเลือกก็ได้  ตัวเลือกทั้งหมดจะมีตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวส่วน 
ที่เหลือเป็นตัวลวง 
    5. แบบอัตนัย  ความเรียงที่เป็นแบบฝึกที่มีค าถามผู้เรียนต้องเขียนบรรยาย
อย่างเสรีตามความรู้ความสามารถโดยไม่จ ากัดค าตอบแต่จ ากัดในเรื่องของเวลาอาจใช้รูปของค าถาม
ทั่ว ๆไป  หรือเป็นค าสั่งให้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ  
      ชีลและกลาสโกว์ (Seels and Glasgow, 1990: 4,อ้างถึงในสุรีย์มาศ บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน์, 
2544:60) ได้กล่าวไว้ว่า ในการจัดสถานการณ์ทางการสอน สามารถก าหนดของเขตเนื้อหาหลักสูตร
จากหน่วยการเรียนรู้ระดับเล็กไปสู่หน่วยขนาดใหญ่ และในการออกแบบการสอนควรค านึง
ส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้ คือ 
    1. เนื้อหาที่น ามาต้องอิงจุดประสงค์รายวิชา 
    2. กลวิธีใช้ในการสอนต้องอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจัยที่ได้มีผู้ท าไว้ 
    3. การวัดผลต้องอิงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    4. รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพ   
      ฮาเรส (Haress, 2012 อ้างถึงใน อังศุมาลิน เพิ่มผล , 2542 : 14) ได้กล่าวถึงหลักการ
สร้างแบบฝึกว่า แบบฝึกจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และควรสร้างโดยอาศัยหลักจิตวิทยา
ในการแก้ปัญหา  และการตอบสนองไว้ดังนี้ 
          1. สร้างแบบฝึกหลายๆ ชนิด เพื่อเร้าใหผู้้เรียนเกิดความสนใจ 
    2. แบบฝึกที่สร้างขึ้นนั้นจะต้องให้ผูเ้รียนสามารถพิจารณาได้ว่าต้องการให้
ผู้เรียนท าอะไร 
    3. ให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่เรียนรูจ้ากการเรียนมาตอบในแบบฝึกให้ตรงตาม
เป้าหมาย 
    4. ให้ผู้เรียนตอบสนองสิง่เร้าด้วยการแสดงความสามารถและความเข้าใจใน
การฝกึ 
    5. ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะใหผู้้เรียนตอบแบบฝึกแต่ละชนิด แต่ละรปูแบบ
ด้วยวิธีการตอบอย่างไร 
      จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า แบบฝึกที่ดีควรมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
เรียงล าดับจากความง่ายไปหายาก และมีลักษณะที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน ความพอใจให้กับผู้เรียน 
ควรเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันหรือสิ่งที่ผู้เรียนก าลังเรียน เพื่อการเขาใจในเรื่องที่เรียน 
เพิ่มข้ึน 
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3.4 หลักจิตวิทยำท่ีใช้ในกำรสร้ำงแบบฝึก 

      การสร้างแบบฝึกทักษะจ าเป็นมากที่จะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ
แบบฝึกทักษะจะมีประสิทธิภาพและมีความน่าเช่ือถือตรงตามจุดประสงค์ของการฝึกได้นั้น การสร้าง
แบบฝึกทักษะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาประกอบ เพื่อความเหมาะสมถูกต้อง ในการที่จะน าแบบฝึกไป
ใช้กับนักเรียนตามวัย ความสามารถ ความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลหลักจิตวิทยาการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกมีดังนี้ 
       พรรณี  ชูทัย  (2522: 192 – 195)  ได้สรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ 
แบบฝึกว่า  ควรประกอบด้วย 
         1. กฎแห่งผลของธอร์นไดค์  (Thorndike) แบบฝึกที่สร้างข้ึนตามหลัก
จิตวิทยา  ข้อนี้จึงต้องให้นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดนั้นได้พอสมควร ควรมีค าเฉลยให้นักเรียน
สามารถตรวจค าตอบได้หลังจากการท าแบบฝึกเสร็จ 
         2. กฎการฝึกหัดของวัตสัน  (Watson)  การสร้างแบบฝึกตามหลักจิตวิทยา
นี้ จึงควรเน้นให้มีการกระท าซ้ าๆ  เพื่อให้จดจ าได้นาน  และสามารถเขียนได้ถูกต้องเพราะการเขียน
เป็นทักษะที่ต้องฝึกหัดอยู่เสมอ 
         3. กฎการเสริมแรงของธอร์นไดค์  (Thorndike)  ในการสอนฝึกทักษะ  ครู
ควรให้การเสริมแรงโดยหารให้ก าลังใจอย่างดีแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
และรู้สึกประสบผลส าเร็จในงานที่ท า 
           4. แรงจูงใจ  แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญในการเรียน  ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียน
ตื่นตัว  อยากรู้อยากเห็น  แบบฝึกที่น่าสนใจจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งทีท่ าให้นักเรยีนอยากท า  อยาก
ฝึกและเกิดการเรียนรู้ 
                สุจริต  เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์  (2536: 52)  กล่าวถึง  หลักจิตวิทยาในการ
สร้างแบบฝึก ดังนี ้
   1. กฎแห่งการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  เกี่ยวกับกฎการฝึกหัดซึ่งสอดคล้องกับ
การทดลองของวัตสัน  นั่นคือ  สิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ  ย่อมท าให้ผู้ฝึก
คล่องแคล่ว  สามารถท าได้ดี  ในทางตรงกันข้าม  สิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้รับการฝกึหัด  ทอดทิ้งไปนานแล้ว
ย่อมท าได้ไม่ดีเหมือนเดิม  ต่อเมื่อมีการฝึกฝนหรือกระท าซ้ า ๆ  ก็จะช่วยให้เกิดทักษะเพิ่มข้ึน 
   2. ความแตกต่างระห่างบุคคล  เป็นสิ่งที่ครูควรค านึงถึงด้วยว่า  นักเรียนแต่
ละคนมีความรู้  ความถนัด  ความสามารถและความสนใจทีแตกต่างกัน  ฉะนั้นในการสร้างแบบฝึก  
จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม  ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป  และควรมีหลายแบบ 
   3. การจูงใจผู้เรียน  ครูสามารถท าได้โดยการจัดการแบบฝึกจากง่ายไปหา
ยาก  เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  เป็นการกระตุ้นให้ติดตามต่อไป  และท าให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการท าแบบฝึก  นอกจากนั้นการใช้แบบฝึกสั้น ๆ  จะช่วยไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
   4. การน าสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต  และการเรียนรู้มาให้นักเรยีนทดลองท า  
ภาษาที่ใช้พูด  เขียนในชีวิตประจ าวัน  จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนและท าแบบฝึกในสิ่งที่ใกล้ตัว  นอกจาก
จะจ าได้แม่นย าแล้ว  นักเรียนยังสามารถน าหลักความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อีกด้วย 
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 กรมวิชาการ (2542: 29-30) ได้กล่าวถึงหลักทฤษฏีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาในการสร้าง
แบบฝึกดังนี้ 
   1. การฝึกหัด การเรียนให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมซ้ าๆ ย่อมท าให้ผุ้เรียนมี
ความรู้และความเข้าใจที่แม่นย า 
   2. ความแตกตา่งระหว่างบุคคลในการสร้างแบบฝึก ควรค านึงว่า ผู้เรียนแต่
ละคนมีความรู้ ความถนัด ความสามารถ และความสนใจต่างกัน ดังนั้น ควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสม คือ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป และควรมีหลายๆ แบบ 
   3. การจูงใจให้ผู้เรียน โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
   4. การให้ผู้เรียนทราบผลการท างานของตน การเฉลยค าตอบให้ทราบ
เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลงานของตนว่าต้องปรับปรุงแก้ไขหรือก้าวหน้าเพียงใด และในส่วนตัวของผู้สอน
ก็จะทราบได้ว่าผุ้เรียนคนใดควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร  
               ส าลี รักสุทธี (2544: 31-32)  ได้แนะน าหลักจิตวิทยาที่ควรน ามาใช้ในแบบฝึกสรุปได้ว่า 
   1. กฎการเรียนรู้ของ Thorndike ในการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ 
                                 1.1 กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คือ การให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด
มากๆจะท าให้เกิดความคล่องและช านาญ การสร้างแบบฝึกจึงช่วยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่เสริมจาก
แบบฝึกในบทเรียนและมีหลายรูปแบบ 
     1.2 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือ การให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมในการเรียนจะท าให้เกิดความพอใจในการเรียน 
     1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ แบบฝึกต้องมีเนื้อเรื่องเป็นที่สนใจ
ของผู้เรียนความยากง่ายต้องเหมาะสมกับวัย และสติปัญญา มีสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนพอใจ ในการเรียน
การประเมินผล ควรกระท าอย่างรวดเร็วหลังจากที่นักเรียนท าเสร็จแล้ว 
   2. ความแตกต่างระหว่างบุคคลครูควรค านึงถึงนักเรียนแต่ละคนมีความรู้
ความถนัดความสามารถ และความสนใจที่แตกต่างกันดังนั้นการสร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปควรมีคละกันหลายแบบ 
   3. การจูงใจผู้เรียน สามารถท าได้โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายากเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเป็นการกระตุ้นให้ติดตามต่อไปและท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จใน
การท าแบบฝึก แบบฝึกควรสั้นๆจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย 
   4. การน าสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตและการเรียนรู้มาให้นักเรียนได้ทดลอง
ท าภาษาที่ใช้พูดใช้เขียนในชีวิตประจ าวันท าให้ผู้เรียนได้เรียนและท าแบบฝึกในสิ่งที่ใกล้ตัวจะท าให้จ า
ได้แม่นย านักเรียนยังสามารถน าหลัก และความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อีกด้วย 
 สรุปได้ว่า หลักจิตวิทยาที่ใช้ในการสร้างแบบฝึก คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ
พร้อม ความสนใจแรงจูงใจ และเสริมแรงที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการและตอบสอนง ตาม
กฎแห่งการฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง      
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3.5 ประโยชน์ของแบบฝึก 
      แบบฝึกมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน  และช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ได้มีนักการ
ศึกษาได้ให้ความหมายของประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทักษะ ดังนี้ 
      นิลาภรณ์  ธรรมวิเศษ (2546: 13) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการฝึกทักษะทางภาษา โดยเฉพาะการเขียนได้เป็น
อย่างดี  แบบฝึกที่ดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยของครู  ท าให้ครูลดภาระการสอนลงได้  ท าให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่  และเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดี 
   ถวัลย์ มาศจรัส (2546: 21) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก ดังนี้ 

  1. เป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนมีสื่อส าหรับฝึกทกัษะด้านการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการ 

เขียน 
  3. เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  4. พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
               ไพบูลย์ มูลดี (2546: 52) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึกไว้ ดังนี้ 
   1. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีข้ึน 
   2. ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาในบทเรียนและค าศัพท์ต่าง ๆ ได้คงทน 
   3. ท าให้เกิดความสนุกสนานขณะเรียน 
   4. ท าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง 
   5. ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   6. แบบฝึกทักษะสามารถน ามาวัดผลการเรียนที่เรียนแล้ว 
   7. ช่วยให้ครูทราบข้อบกพร่องของผู้เรียนและน าไปปรับปรุงแก้ไขได้
ทันท่วงที 
    สุเทวี แก้วนิมิตดี (2547: 40) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า ประโยชน์ของแบบฝึก
ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งข้ึน มีความเช่ือมั่นความรับผิดชอบต่องานที่ท า  นักเรียนสามารถใช้
ทบทวนบทเรียนและเห็นความก้าวหน้าของตนเองด้วยตลอดจนช่วยลดภาระการสอนของครู ใช้เป็น
เครื่องมือวัดผลการเรียนท าให้ครูทราบจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนได้ชัดเจนอันเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

   วรนุช บุฟผา  (2548: 8) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก ไว้ดังนี้ 
         1. แบบฝึกเป็นส่วนที่เพิม่หรอืเสรมิหนังสอืเรยีน เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วย
ลดภาระของครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นสิ่งที่จะท าให้นักเรียนดีข้ึนอย่างเป็นระบบ 
                     2. แบบฝึกช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษา เป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนฝึก
ทักษะการใช้ภาษาได้ดีข้ึน แต่ต้องอาศัยการส่งเสริมและเอาใจใส่จากครูผู้สอน 
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                 3. ช่วยใน เรื่ องความแตกต่างระห ว่างบุ คคล เนื่ องจากนัก เรียนมี
ความสามารถทางภาษาแตกต่างกัน  การให้นักเรียนท าแบบฝึกที่เหมาะสมกับความสามารถ จะช่วย
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จในด้านจิตใจมากขึ้น 
               4. แบบฝึกช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน  โดยกระท า ดังนี้ 

                   4.1 ฝึกทันทีหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนั้น 
                   4.2 ฝึกซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 
                            4.3 เน้นเฉพาะเรื่องที่ต้องการฝึก 

                 5. แบบฝึกจะเป็นเครื่องมอืวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 
              6. แบบฝึกที่จะท าข้ึนเป็นรูปเล่ม  นักเรียนสามารถเก็บรักษาไว้ใช้เป็น
แนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป 
           7. การให้นักเรียนท าแบบฝึก  ช่วยท าให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง 
ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน  ซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ ได้ทันท่วงที 
                  8. แบบฝึกที่จัดท าข้ึนนอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนจะช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกฝนอย่างเต็มที่  
    ประทีป  แสงเปี่ยมสุข (2550: บทน า) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะว่าเป็นส่วน
เพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้มาก  
เพราะแบบฝึกเป็นสิ่งที่จัดท าข้ึนอย่างมีระบบระเบียบ  แบบฝึกช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษา 
    ปาริชาติ สุพรรณกลาง (2550: 23) ได้กล่าวประโยชน์แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน ซึ่งประโยชน์ของแบบฝึกท าให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้มากข้ึน มีความเช่ือมั่น ฝึกท างานด้วยตนเอง ท าให้มีความรับผิดชอบ และ
ท าให้ครูทราบปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนในเรื่องที่เรียน ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันที 
นอกจากนี้แบบฝึกยังเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทักษะอย่างเต็มที่  ทั้งยังช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็น
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจบบทเรียนแต่ละครั้งอีกด้วย 
    รัศมี  ประทุมมา (2550: 13) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึกหรือแบบฝึก ดังนี้ 

     1. ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
     2. ช่วยให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน 
     3. ช่วยให้ครูได้ทราบถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่องของผู้เรียน 
     4. ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษา 
     5. ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน 
     6. ช่วยให้ครูประหยัดเวลา  ลดภาระการสอนของครู 
     7. เป็นเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

  อุษณีย์ เสือจันทร์ (2553: 17-18) ได้กล่าวถึงประโยชน์แบบฝึกช่วยในการฝึกท าให้จดจ า
เนื้อหาได้คงทนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน สามารถน ามาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ดี 
ผู้เรียนสามารถน ามาทบทวนเนื้อได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตน เป็นเครื่องมือ
ที่ครูผู้สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
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  สมพร ตอยยีบี (2554: 37) ได้กล่าวว่าแบบฝึกมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

  จากประโยชน์ของแบบฝึกที่ กล่ าวมาแล้วข้างต้น  สรุปได้ ว่า  แบบฝึกเป็นเครื่องมือ                     
ที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา  มีส่วนช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน  สามารถที่จะทบทวน                   
การเรียนรู้ช่วยให้ทักษะทางภาษาคงทน  ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน 
ซึ่งช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา สามารถที่จะทบทวนด้วยตนเองและเห็นความก้าวหน้า
ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สามารถช่วยลดภาระของครูผู้สอนอีกด้วย 
 
3.6 กำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึก 
     เกณฑ์การหาประสิทธิภาพแบบฝึก หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแบบฝึกที่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้สร้างแบบฝึกพึงพอใจว่า หากแบบฝึกมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น
แล้ว แสดงว่าแบบฝึกนั้นมีคุณค่าที่จะน าไปสอนนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ 2544
ข:162)  
    ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2520:135-143) ได้กล่ าวถึง ความหมายของการทดสอบ
ประสิทธิภาพ คือ การตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอน เพื่อให้ทราบว่า เอกสารการสอน แบบฝึก
ปฏิบัติ และกิจกรรม มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการน าเอกสารการสอน  แบบฝึก
ปฏิบัติและกิจกรรมไปทดลองใช้เบื้องต้น (Try out) ปรับปรุงและน าไปใช้จริง (Trial Run หรือ Pilot 
Testing) จนแน่ใจว่าเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมแต่ละหน่วยนั้น มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
    ปุณยาพร ปฐมพัฒนา (2543 : 38) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นที่จะต้องหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกึไว้ ดังนี้ 
                            1. เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
                            2. เพื่อให้มีความแน่ใจว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้นสามารถท าให้การเรียนการสอน                   
บรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริง 
                            3. เมื่อจะผลิตแบบฝึกออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ จึงจะต้องหาประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นหลักประกันว่าแบบฝึกที่ผลิตออกมานั้นใช้ได้ เพื่อไม่ให้เสียงบประมาณ เสียแรงงาน และ
เสียเวลา เพราะผลิตแล้วใช้การไม่ได้ 

 ชัยยงค์  พรหมวงค์และคณะ (2547 : 495) ได้เสนอวิธีการหาประสิทธิภาพแบบฝึกไว้ว่า
หลังจากผลิตแบบฝึกทักษะต้นฉบับเสร็จแล้ว ต้องน าแบบฝึกทักษะไปทดลองหาประสิทธิภาพ การหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนั้น  มีขั้นตอนดังนี้  

  1. ข้ันหาประสิทธิภาพ 1:1 (แบบหนึ่งต่อหนึ่ง) เป็นการทดลองกับผู้เรียน 
ครั้งละ 1คน โดยทดลอง 3 ครั้งกับเด็กอ่อน เด็กปานกลาง และเด็กเก่ง ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จ
แล้วปรับปรุงให้ดีข้ัน โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งนี้จะได้คะนนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน    
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           2. ข้ันหาประสิทธิภาพ 1: 10 (แบบกลุ่ม) เป็นการทดลองกับผู้เรียน 6-10 
คน โดยคละผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงในคราวนี้คะแนน
ของผู้เรียนจะเพิ่มข้ึน 
         3. ข้ันหาประสิทธิภาพ 1: 100 (ภาคสนาม) เป็นการทดลองกับผู้เรียนทั้ง
ช้ัน 30 – 40 คนค านวณหาค่าประสิทธิภาพแล้ว ปรับปรุงก าหนดผลลัพธ์ที่ได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์
ที่ตั้งไว้หลังการทดลองค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงแก้ไข ผลลัพธ์ที่ได้ควรจะใกล้เคียงกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ต่ ากว่าเกณฑ์ได้ไม่เกิน 2.5% 

 นอกจากนี้  สถานที่และเวลาส าหรับการทดลองแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม  ควรใช้สถาน ที่
นอกช้ันเรียน หรือแยกนักเรียนต่างหากจากหอ้งเรียน อาจเป็นห้องประชุมหรือโรงอาหารหรือ   ใต้ร่ม
ไม้ก็ได ้

 
กำรค ำนวณหำประสิทธิภำพ 

สูตรท่ี 1 

E1 = 100  A
N
X




 

เมื่อ  E1      แทน       ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในชุดแบบฝึก 
                            เสริมทักษะคิดเป็นร้อยละ จากการท าแบบฝึกและ     
                            หรือประกอบกิจกรรมระหว่างเรียน 
 X    แทน        คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกและหรือประกอบ              
                              กิจกรรมหลังเรียน 
   A     แทน        คะแนนเต็มของแบบฝึกหรอืกิจกรรมการเรียน 
   N     แทน       จ านวนผู้เรียน 
 
สูตรท่ี 2 

           E2 =     100  B
N

F




 

 
เมื่อ    E2    แทน        ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละจากการท า 
                             แบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกจิกรรม 
                             หลังเรียน 

                  F     แทน        คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน หรือ 
                                         กิจกรรมหลงัเรียน 
                   B       แทน        คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียนหรือกจิกรรม 
                                         หลังเรียน 

       N      แทน        จ านวนผู้เรียน 
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     E1 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝกึปฏิบัติ กระท าได้โดยการ
น าคะแนนงานทุกช้ินของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วน
โดยเป็นร้อยละ 
     E2 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียนของแต่
ละสื่อหรือชุดการสอน กระท าได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนนจากงาน
สุดท้ายของนักเรียนทั้งหมดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ 
 

 กำรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพ 
 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึกนั้นท าได้โดยการประเมินผลของผู้เรียน 2 

ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยก าหนดค่า
ประสิทธิภาพ E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกก าหนดที่ผู้สอนคาดหมายว่านักเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นที่พอใจ โดยก าหนดค่า
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน การที่ก าหนดเกณฑ์ผู้สอนจะ
เป็นผู้พิจารณาโดยปกติเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ความจ ามักตั้งไว้ที่ 80/80 หรือ 85/85 หรือ 90/90 
ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตนาอาจตั้งไว้ 70/70 หรือ 75/75 หากค่าประสิทธิภาพต่ ากว่าหรือสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 5.00 ถือว่าค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2544ข:162) 

 ในกรณีที่มีประสิทธิภาพของแบบฝึกที่สร้างข้ึนไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีตัวแปรที่
ควบคุมไม่ได้ เช่น ความพร้อมของนักเรียน บทบาทของครูผู้สอน ความเช่ียวชาญในการใช้แบบฝึก 
เป็นต้น จะมีการก าหนดระดับค่าความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของ
แบบฝึกไว้ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 5 

 เกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก ก าหนดไว้ 3 ระดับ คือ 
   1. สูงกว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 

2.5 ข้ึนไป 
  2. เท่ากับเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกึสงูกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 
  3. ต่ ากว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกต่ ากว่าเกณฑ์แต่ไม่ต่ ากว่า 

2.5% ถือว่ายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ 
              บุญชม  ศรีสะอาด (2548: 117) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกด้วย                    
วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item objective congruence.) ตรวจสอบความตรง                  
เชิงเนื้อหา(Content validity) ความเหมาะสมของส่วนประกอบของแบบฝกึโดยใหผู้้รูห้รอืผูเ้ช่ียวชาญ 
3-5 คน เป็นผู้ประเมินโดยก าหนดเป็นคะแนน ดังนี้ 
           ถ้าแน่ใจว่ามีคุณภาพ       มีความเหมาะสมจรงิ ให้คะแนน +1 
           ถ้าไม่แนใ่จว่ามีคุณภาพ    มีความเหมาะสมจรงิ ให้คะแนน   0 
           ถ้าไม่แน่ใจว่าไม่มีคุณภาพ ไม่มีความเหมาะสมจริง ให้คะแนน  -1 
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แล้วน าผลการประเมินหรือการให้คะแนนของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านที่ให้คะแนนแต่ละข้อมาหา
ค่าเฉลี่ยตามสูตร 

       IOC   =   
R
N   

  เมื่อ     IOC      คือ   ค่าเฉลี่ยผลประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของแบบฝึก 
              R   คือ   ผลรวมคะแนนของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
               N     คือ   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
      ถ้าค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม 
  จากแนวทางการประเมินหาประสิท ธิภาพดังกล่ าวสรุป ได้ ว่า การตรวจสอบ                     
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกสามารถท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า อาจจะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 หรือ 80/80 ซึ่งเป็นการหา
ความสัมพันธ์ของคะแนนที่เกิดข้ึนภายหลังจากที่เรียนโดยใช้สื่อนั้นแล้ว 

     สรุปได้ว่า แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนนั้นได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 
เนื่องจากเนื้อหาการฝึกประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจ า และทักษะการปฏิบัติ และได้ท า
การทดลองหาประสิทธิภาพ 3 ข้ันตอนตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ท าให้ทราบว่าแบบฝึกนั้นมีคุณภาพตาม
จุดประสงค์ที่สร้างเพียงใด ทั้ งนี้ เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึกให้มี
ประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
4.  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    4.1  งำนวิจัยในประเทศ 
          ประภาพร ชัยป่ายาง (2549 : 90) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWl – Plus มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWL –Plus 2) 
เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสื่อความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL-Plus 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่อการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้เทคนิค KWL-Plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อ านวยศิลป์ธนบุรี แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2549 จ านวน 34 คน 
ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยใช้เวลา 12 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL-Plus แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนสื่ อ
ความและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus 
ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWl – Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
             ชลธิชา จันทร์แก้ว (2549 : 89) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus โดย
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มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus 2) 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2549 จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย ใช้เทคนิค KWLH-Plus 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความสามารถด้านการจัดล าดับเหตุการณ์ในเรื่อง 
ด้านการบอกความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในเรื่อง ด้านการบอกรายละเอียดของเรื่อง และด้านการ
บอกจุดมุ่งหมายของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีความสามารถด้านการบอกความส าคัญของ
เรื่องอยู่ในระดับดีและนักเรียนมีความสามารถด้านการสรุปใจความส าคัญของเรื่องในระดับพอใช้ 
             ทัศนีย์  หนูนาค (2550 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องผลของการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มีต่อความสามารถคิดวิเคราะห์ และการอ่านวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
การอ่านวิเคราะห์ตามเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน และเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนด้วย
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน กับนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนราชินี
บูรณะ จังหวัดนครปฐม จ านวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการ
คิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
จ านวน 40 คน ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนทั้งสองกลุ่มด้วยตนเอง ใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
คาบ รวมทั้งสิ้น 16 คาบ เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และการอ่านวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
ทดลองที่ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 กลุ่มทดลองที่ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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                           สุนีย์   อุทุมพร (2552 : 59-62) วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้าน
การอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรม
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT โดยมีวัตถุประสงค์วิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์ ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ มีดังนี้ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ 2)แบบฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์ และ3)แบบทดสอบก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 88.83/88.96  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านวิเคราะห์ร้อยละ 77.49 และ 3)  ความพึงพอใจของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
           นิตยา  ค าเอี่ยม (2552 :109 -110) ท าการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านโนนเลียง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมี วัตถุประสงค์วิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมชุดฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัด
กิจกรรมด้วยชุดฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยชุดฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 33 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกการอ่านวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ 2)แบบฝึก
อ่านเชิงวิเคราะห์ และ3)แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการ
อ่านวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพ 88.08/86.43 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์80/80 ที่ตั้งไว้ และคะแนนผลสัมฤทธ์ิ  ทางการอ่านวิเคราะห์หลังการเรียนด้วยชุดฝึก
ทักษะการอ่านวิเคราะห์สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 
                           สุกัญญา  เพชรล้ า (2553 : 52-56) วิจัยเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย   เรื่อง การอ่าน วิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ STAD 
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่าน 
วิเคราะห์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ STAD  ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ  3)  ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านเชิง
วิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ STAD  กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านหนองกุง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ มีดังนี้ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ 2)แบบฝึกอ่าน
เชิงวิเคราะห์ 3)แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผลการวิจัย และ4) แบบส ารวจความคิดเห็น
หลังผลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง การอ่าน วิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการ
จัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ STAD การวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่าน
วิเคราะห์ ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม กลุ่มร่วมมือ STAD มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.56/81.72 เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  2) ค่าดัชนีของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.6470   ในการเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
การอ่านวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ STAD  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 
      4.2  งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
            ลอเรนซ์ และเฮเดน (Lawrance and Hayden, 1972 : 62-77) ได้วิจัยเรื่องการ
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับนักเรียนโดยใช้ภาพประกอบค าศัพท์ในการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1-3 จ านวน 87 คน พบว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกมีคะแนนทดสอบหลังเรียนมากกว่า
คะแนนการทดสอบก่อนเรียน นักเรียนท าข้อสอบหลังจากการเรียนโดยใช้แบบึกได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อย
ละ 98.80 
            แคลนตัน (Clanton, 1977 : 7220-A) ได้ศึกษาถึงผลของการการท าแบบฝึกชนิดที่
ลบอักษรออกจากค า แล้วให้นักเรียนเติมอักษรที่หายไป สัปดาห์ละ 4 แบบฝึกหัด รวม 3 สัปดาห์กับ
นักเรียนระดับ 6-7 จ านวน 194 คนผลปรากฏว่า คะแนนจากการทดสอบสะกดค าของกลุ่มทดลองไม่
สูงกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองไม่มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมในการทดสอบหลังการท าแบบฝึกแต่
คะแนนของกลุ่มทดลองหลังการท าแบบึกสูงกว่าคะแนนก่อนการท าแบบฝึกนักเรียนระดับ 6 ที่
จัดระบบการสอนที่ดี ได้คะแนนสูงกว่านักเรียนระดับ 7 ที่เป็นกลุ่มทดลอง 
            จอห์นสัน (Johnsan, 1988: Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้แผนผังสรุป
โยงเรื่องเป็นแบบฝึกชนิดเติม เพื่อฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนเกรด 4 ผลการวิจัยพบว่า ความ
เข้าใจในการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยการท าแบบฝึกการสร้างแผนผังโยงเรื่องด้วยตนเอง แตกต่าง
จากกลุ่มที่เรียนด้วยการตอบค าถามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            แมคคอลเลย, (McCally, 1992 : บทคัดย่อ, อ้างถึงใน ธิดารัก ดาบพลอ่อน 2542 
: 41) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิด้านความเข้าใจของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยให้กลุ่มควบคุม
เรียนตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองให้ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นเวลา 1 ภาคเรียน 
จากนั้นผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลอง เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถด้านการอ่านสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม แสดงว่าแบบฝึก
ทักษะการอ่านมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ 
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   จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สรุปได้ว่า งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับกลวิธีการใช้แบบฝึกอ่านวิเคราะห์ที่พัฒนาข้ึนตามข้ันตอนจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้แล้วนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งผลให้การอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนให้มีความก้าวหน้า
ข้ึน ท าให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าคิด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)ในครั้งนี้ 
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บทที ่3 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

 

      การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่าน
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 มีนักเรียนจ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random 
Sampling ) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่ม
เดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน (The One – Group Pretest – posttest Design)  (มาเรียม  
นิลพันธ์ุ, 2553 : 144 ) ดังนี ้
ตารางที่ 4 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังเรียน 
 

 
T1 

 

 
X 
 

 
T2 

 

 
เมื่อ T1 คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝกึอ่านวิเคราะห ์

X         คือ การจัดการเรียนรู้เรียนรู้ด้วยแบบฝึกอ่านวิเคราะห ์
 T2 คือ  การทดสอบหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝกึอ่านวิเคราะห ์
 

ข้ันตอนการวิจัย 
      ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. ข้ันเตรียมการ 
2. ข้ันสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
3. ข้ันทดลอง 
4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
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1.  ขั้นเตรียมกำร 
      1.1  ศึกษาค้นคว้า หนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
             1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) พุทธศักราช 2557 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
            1.1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการอ่าน
วิเคราะห์ 
            1.1.3 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบฝึก หลักการ
สร้างแบบฝึก และการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
            1.1.4 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็น 
โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

     1.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบ 

ราษฎร์นุสรณ์) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ทั้งหมด 2 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 
    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดยกกระบัตร 
(ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 
ห้องเรียน คือ ประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีนักเรียนจ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ( Simple 
Random Sampling ) ด้วยการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม                  

     1.3  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
        1.3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 

                      1.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ และความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกอ่านวิเคราะห์ 
 
2.  ขั้นสร้ำงและหำประสิทธิภำพเครื่องมือ 

     2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก ่
   2.1.1 แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์   
   2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ 
      2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   2.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
   2.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
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กำรสรำ้งและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
1.  แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ผู้วิจัยสร้างโดยมีล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
               1.1  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) พุทธศักราช 2557 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
                  1.2  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก และการอ่านวิเคราะห์ 

      1.3 ก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการสร้างแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้โดย
ยึดตัวช้ีวัด และสาระแกนกลางจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

      1.4 สร้างแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย ค าน า ค าช้ีแจง กิจกรรม 
บทอ่าน และแบบทดสอบท้ายบท แบบฝึกชุดที่ 1 การอ่านวิเคราะห์ นิทาน แบบฝึกชุดที่ 2 การอ่าน
วิเคราะห์บทความและแบบฝึกชุดที่ 3 การอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 

      1.5 น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

      1.6 น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการสอน และด้านการวัดและประเมินผลตรวจสอบความยากง่าย และความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบฝึก ( Content Validity ) โดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็นของพวง
รัตน์ ทวีรัตน์ (2538: 117) ดังนี ้

      คะแนน  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแบบฝึกมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
      คะแนน 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบฝึกมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
      คะแนน -1 หมายถึง  แน่ใจว่าแบบฝึกไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
      จากนั้นน าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 248-249) ดังนี้ 

IOC =   

เมื่อ IOC คือ ค่าดัชนสีอดคล้องทีม่ีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 
∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

   N คือ จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
โดยค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่

ยอมรับได ้เมื่อน าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 และน าข้อเสนอแนะมาตรวจสอบการพิมพ์ค าผิด ระดับภาษา
และ ย่อหน้า ซึ่งผู้วิจัยก็ด าเนินตาม 
      1.7 น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
แล้วไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1.7.1  ข้ันหาประสิทธิภาพรายบุคคล ( Individual Testing) ทดลองสอน
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
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จ านวน 3 คน เป็นนักเรียนที่มีความสามารถในระดับเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน ได้มาด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) น าผลมาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน
วิเคราะห์  ได้ค่าประสิทธิภาพแบบฝึก 74.81/71.67 รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5   แสดงประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
แบบรายบุคคล 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ประสทิธิภาพ 

การท าแบบฝกึ
ระหว่างเรียน 

3 45  33.67                                                                                                                       3.21 74.81 

การท าแบบทดสอบ 
หลงัเรียน 

3 20  14.33 2.52 71.67 

 
    จากตารางที่   5 พบว่า  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์แบบ
รายบุคคล ได้ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 74.81/71.67 ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ จึง
น าไปปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มความชัดเจนในตัวแบบฝึก     
   1.7.2  ข้ันหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก ( Small Group Testing ) โดย
น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียน    
วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน เป็นนักเรียนที่มีความสามารถใน
ระดับเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 3 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) น าผลมาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์  ได้ ค่าประสิทธิภาพแบบฝึก
80.00/80.56  รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6   แสดงประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
แบบกลุ่มเล็ก 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ประสทิธิภาพ 

การท าแบบฝกึ
ระหว่างเรียน 

9 45 36.00 3.32 80.00 

การท าแบบทดสอบ 
หลงัเรียน 

9 20 16.11 1.45 80.56 

    จากตารางที่ 6 พบว่า  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์แบบ
รายบุคคล ได้ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 80.00/80.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ จึง
มาปรับในส่วนของรูปแบบตัวแบบฝึกให้มีความ ถูกต้อง และแก้ไขการเว้นช่องไฟ วรรคตอนท าให้ตัว
บทอ่านไม่ต่อเนื่องแล้วจึงจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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   1.7.3 น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
 
2.  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ ผู้วิจัยสร้างโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการอ่านวิเคราะห์ 
    2.2 ศึกษาเอกสาร ต าราเรื่องการอ่านวิเคราะห์ เพื่อจัดเนื้อหาแต่ละช่ัวโมงให้เหมาะสม 
    2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ จ านวน 3 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม
ทั้งสิ้น  9  ช่ัวโมง  โดยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระส าคัญ มาตรฐานตัวช้ีวัด  เนื้อหา
สาระ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล  
 
ตารางที่   7   ตารางรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี แผนกำร 
จัดกำรเรียนรู้ท่ี 

เน้ือหำ/แบบฝึกท่ีใช้ 

1 1 ทดสอบก่อนเรียน หลักการอ่านวิเคราะห์นิทาน 
2 2 แบบฝึกชุดที่ 1.1 เรื่อง นกขมิ้นกับลิงพาล 
3 3 แบบฝึกชุดที่ 1.2 เรื่อง กองฟืนเท่าภูเขาก็ไม่อาจทดแทน 
4 4 หลักการอ่านวิเคราะห์บทความ 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และงานวิจัยที่เก่ียวกับการสร้างแบบฝึก และการอ่านวิเคราะห์ 

สร้างแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 

น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
 

น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึก  
( Content Validity ) แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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ตารางที่   7   ตารางรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ชั่วโมงท่ี แผนกำร 

จัดกำรเรียนรู้ท่ี 
เน้ือหำ/แบบฝึกท่ีใช้ 

5 5 แบบฝึกชุดที่ 2.1เรื่อง ปัญหาน้ าเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชา 
6 6 แบบฝึกชุดที่ 2.2เรื่อง พบขยะพลาสติก 5 ล้านๆช้ิน 
7 7 หลักการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 
8 8 แบบฝึกชุดที่ 3.1 เรื่อง ชีวิตคนเมือง 
9 9 แบบฝึกชุดที่ 3.2 เรื่อง คนบนต้นไม้ และทดสอบหลังเรียน 

 2.4 น าแผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา กิจกรรม วัดผลและประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
               2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการสอน และด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และน าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC ) โดยค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อน าผลจากการพิจารณาค่า IOC 
ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (ดู
ภาคผนวก ข หน้า 178)  น ามาปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ ในเรื่อง ความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหา  

     2.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ร่วมกับแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
น าไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ าเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนจ านวน 25 คน 

 
            
                      
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ศึกษาเอกสาร ต าราเรื่องการอ่านวิเคราะห์ เพื่อจัดเน้ือหาแต่ละช่ัวโมงให้เหมาะสม 
 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

น าแผนการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) แล้วน าไป
วิเคราะห์หาคา่ดัชนีความสอดคลอ้งปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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3.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
  3.1  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 20 
ข้อ ใช้ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest) และหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกัน มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
   3.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 
   3.1.2  วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระแกนกลางของหลักสูตรแกนแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 
   3.1.3  ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
   3.1.4  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ตามแนวคิดของบลูมและคณะ ดังนี้ 

ตารางที่ 8  ตารางวิเคราะห์ข้อสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
วตัถุประสงค ์ จ ำ เขำ้ใจ น ำไปใช ้ วิเครำะห์ จ ำนวน

ขอ้ บทอ่ำน 
นิทาน 1 2 2 2 7 
บทความส าหรบัเด็ก - 2 2 2 6 
เรื่องสั้น 1 2 2 2 7 

รวม (ข้อ) 2 6 6 6 20 

   3.1.5  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ ประเภท
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ  
   3.1.6  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่สร้างข้ึน 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์  
   3.1.7  น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการสอน และด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (content validity) จากนั้นน าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence :IOC) โดยค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือ
ว่ามีความสอคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  เมื่อน าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 
คน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 (ดูภาคผนวก ข หน้า 
182)  และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องเนื้อหาของนิทานที่ยาวเกินไป 

3.1.8  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์
นุสรณ์) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและผ่านการเรียนเรื่องการอ่า น
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วิเคราะห์ จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และตรวจสอบความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ 

3.1.9 น าผลการทดสอบของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ มาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยเลือก
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.25 ถึง 0.71 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.32 ถึง 0.87 (ดูภาคผนวก ข หน้า 185) 
   3.1.10 ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านวิเคราะห์ โดยใช้สูตร KR–20 (Kuder and Richardson -20) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84       
(ดูภาคผนวก ข หน้า 185) 
   3.1.11 ปรับปรุงแบบทดสอบและน าแบบทดสอบที่แก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
  
            
                      
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถการอ่านวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระแกนกลางของหลกัสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

น าแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  
(Content validity) เพื่อหาคา่ดัชนีความสอดคลอ้ง 

น าแบบทดสอบไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์
นุสรณ์) จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอา่นวิเคราะห์ที่สร้างข้ึน เสนออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 และหลักสตูรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
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             3.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
            3.2.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากหนังสือ ต ารา และ
เอกสารต่างๆ 
            3.2.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น  3  ด้าน  คือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale )ของลิเคิร์ท (Likert) 
โดยมีการวัดระดับ 5 ระดับ ดังนี้ 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ระดับคะแนน 1 
   เห็นด้วยน้อย  ให้ระดับคะแนน 2 
   เห็นด้วยปานกลาง ให้ระดับคะแนน 3 
   เห็นด้วยมาก  ให้ระดับคะแนน 4 
   เห็นด้วยมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน 5 
       
  ส าหรับเกณฑ์ให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายซึ่งพัฒนามาจากของลิเคิร์ท (Likert) จากหนังสือคู่มือการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะ
ด้านจิตพิสัยของส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 47 – 77) ดังนี้ 

ตารางที่ 9 การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ของลิเคิร์ท 
(Likert)  

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
1.00 - 1.49 น้อยที่สุด 
1.50 - 2.49 น้อย 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
3.50 - 4.49 มาก 
4.50 - 5.00 มากที่สุด 

          3.2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                          3.2.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการ
สอน และด้านการวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกต้อง  จากนั้นน าผลการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ในการถาม (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องมี ค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อน าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (ดูภาคผนวก ข หน้า 184) และน า
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ข้อเสนอมาปรับปรุงในเรื่องการใช้ภาษาและความถูกต้องให้ชัดเจน  
          3.2.5  น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้ว

ไปเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
               โดยการใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
 
3.  ขั้นทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง ดังนี้ 

     3.1 ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เป็นข้อสอบปรนัย 20 ข้อ แล้วตรวจและบันทึกผล
คะแนนไว้ 

     3.2 ด าเนินการทดลอง โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ควบคู่ไปกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 3 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 9 ช่ัวโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง 

     3.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์
ซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนเรียนโดยสลับข้อ 

     3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็น ไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่าง 
3.5 ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ แล้วน าคะแนนทดสอบหลัง

เรียน (Posttest) และคะแนนก่อนเรียน (Pretest) มาเปรียบเทียบโดยใช้ สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน 
(t-test dependent) 
 
 
 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากหนังสือ ต ารา และเอกสารต่างๆ 
 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการ
อ่านวิเคราะห์ ซึง่แบ่งเป็น 3 ด้าน   คอื ด้านเน้ือหา ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการ

เรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขความถูกต้อง
เหมาะสม 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผู้้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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4. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมลูทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติสรุปเป็นผลการทดลองและทดสอบ
สมมติฐานตามล าดับ ดังนี ้

4.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านวิเคราะหท์ี่สร้างข้ึนตามเกณฑ์ 80/80  
      เกณฑ์ 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่ได้จาการท าแบบฝึกหัด
ท้ายแบบฝึกแต่ละชุด 
      เกณฑ์ 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 80 ของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านวิเคราะหห์ลังเรียน 
          4.2 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวช้ีวัด  ใช้สูตร IOC (Index of Item 
Objective Congruence)  
          4.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์มาหาค่าความยากง่ายและค่า
อ านาจจ าแนกโดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อและหาค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบ โดยใช้สูตร KR-20 
ของ Kuder and Richardson (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 182) 
          4.4 เปรียบเทียบความสามารถการอ่านวิเคราะหก์่อนเรียนและหลงัเรยีนโดยการใช้แบบฝึกการ
อ่านวิเคราะห์  โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การทดสอบค่าที ไม่
เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 
          4.5 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกการอ่าน
วิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยระดับความคิดเห็น
ของแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีเกณฑ์ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49   หมายถึง   น้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49   หมายถึง   น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49   หมายถึง   ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49   หมายถึง   มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
 

 4.6 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห ์
  สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอสิระต่อกัน (t-test for dependent)  
  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ สถิตทิีใ่ช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ของค่า E1/E1 โดยใช้เกณฑ์ 80/80 
  การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ให้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น

การวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบทดลองกลุ่มเดียว มี
ก ารทดสอบ ก่ อนและหลั ง เรียน  ( The one – group pretest – posttest design ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ และ 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่าน
วิเคราะห์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 
(ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่าน
วิเคราะห์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1 ผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านวิเคราะห์ของนัก เรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
 ตอนที่  3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
 
ตอนท่ี 1  ผลกำรพัฒนำแบบฝึกกำรอ่ำนวิเครำะห์ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ให้มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
 ผู้วิจัยน าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้กับนักเรียน 
ห้อง ป.6/1 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จ านวน 25 คน ได้ผลในตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ประสิทธิภาพ 

การท าแบบฝกึระหว่างเรียน 25 45 36.08 2.56 80.18 
การท าแบบทดสอบหลังเรียน 25 20 16.40 2.16 82.00 

จากตารางที่ 10 พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพของการบวนการ (E1) เท่ากับ 80.18 และประสิทธิภาพของการ
ท าแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) เท่ากับ 82.00 แสดงว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีค่า
เท่ากับ 80.18/82.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 
ตอนท่ี 2  ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนวิเครำะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกกำรอ่ำนวิเครำะห์ 

 ผู้วิจัยน าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 /1 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จ านวน 25 คน ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
กลุ่มตัวอย่าง N ( X ) S.D. t-test Sig 

(2-tailed) 
การทดสอบก่อนเรียน 25 12.48 1.38 -12.22 .000 
การทดสอบหลงัเรียน 25 16.40 2.16 
  จากตารางที่ 11 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนความสามารถการอ่านวิเคราะห์ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียน ( X  = 16.40 ,  SD.= 2.16  )  สูงกว่าก่อนเรียน  ( X  = 12.48 , 
SD.= 1.38)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อนักเรียนเรียนด้วยการใช้
แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านวิเคราะห์สูงข้ึนกว่าเดิมซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 
ตอนท่ี 3 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกกำรอ่ำนวิเครำะห์ 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ไปใช้กับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6/1 
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จ านวน 25 คน และน าผลการตอบแบบสอบถาม มาหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 12  
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบ
ฝึกการอ่านวิเคราะห์ 

 
รำยกำร 

( X ) S.D. ระดับ 
ควำมคิดเห็น 

ล ำดับ 
ที ่
 

ด้ำนเน้ือหำ 
1 เน้ือหาของแบบฝึกการอ่านวเิคราะห์มคีวามน่าสนใจ  4.12 0.52 เห็นด้วยมาก 5 
2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 4.52 0.50 เห็นด้วย 

มากที่สุด 
2 

3 ระดับภาษาของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีความ
หลากหลาย ความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

4.40 0.57 เห็นด้วยมาก 3 

4 รูปภาพประกอบในแบบฝึกการอ่านวเิคราะห์มคีวามชดัเจน
และน่าสนใจ 

4.32 0.47 เห็นด้วยมาก 4 

5 นักเรียนมีทักษะการอ่านวิเคราะห์มากขึ้น 4.56 0.58 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

1 

รวมด้ำนเน้ือหำ 4.38 0.55 เห็นด้วยมำก 1 
ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู ้
6 ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ใชค้วามรู้

เดิมที่มีอยูเ่ชื่อมโยงกับเน้ือหาที่จะเรียน 
4.72 0.54 เห็นด้วย 

มากที่สุด 
1 

7 ขั้นเรียนรู้ มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาและมี
พัฒนาการในการอ่านวิเคราะหเ์ร่ืองที่อ่านเพิ่มขึ้น 

4.24 0.59 เห็นด้วยมาก 3 

8 ขั้นประเมินผลมีแบบทดสอบทา้ยเล่มที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน 

3.96 0.84 เห็นด้วยมาก 5 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแสดง
ความคดิเห็นระหว่างผูเ้รียน 

4.20 0.40 เห็นด้วยมาก 4 

10 แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตัง้ใจอ่าน
มากขึ้นและเกิดความม่ันใจในการอ่านวิเคราะหค์ร้ังต่อไป 

4.40 0.64 เห็นด้วยมาก 2 

รวมด้ำนกจิกรรมกำรเรียนรู ้ 4.30 0.66 เห็นด้วยมำก 3 
ด้ำนประโยชน์ที่จะได้รับ 

11 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับการอ่านวิเคราะห์ 4.16 0.68 เห็นด้วยมาก 2 
12 ช่วยท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาทีเ่รียนมากขึ้น 4.12 0.52 เห็นด้วยมาก 3 
13 ช่วยให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและในวิชาอ่ืนๆได ้
4.80 0.40 เห็นด้วย 

มากที่สุด 
1 

รวมด้ำนประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 4.36 0.62 เห็นด้วยมำก 2 
รวมทกุด้ำน 4.34 0.61 เห็นด้วยมาก  
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จากตารางที่ 12 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความเห็นต่อการเรียนโดย
ใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก ( X = 4.34 , S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ในด้านเนื้อหาเป็นล าดับแรก ( X =4.38 , 
S.D. = 0.55) ด้านประโยชน์ ( X =4.36, S.D. = 0.62) เป็นล าดับรองลงมา และด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ( X =4.30, S.D. = 0.66) เป็นล าดับสุดท้าย  

ส าหรับด้านเนื้อหานักเรียนมีความเห็นด้วยมากเป็นล าดับแรกเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
นักเรียนมีทักษะการอ่านวิเคราะห์มากขึ้น ( X =4.56, S.D. = 0.58) เป็นล าดับ 1 เนื้อหามีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ( X = 4.52 , S.D. = 0.50) เป็นล าดับ 2 ระดับภาษาของ
แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีความหลากหลาย มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน      
( X = 4.40 , S.D. = 0.57) เป็นล าดับ 3 รูปภาพประกอบในแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีความชัดเจน
และน่าสนใจ ( X =4.32 , S.D. = 0.47) เป็นล าดับ 4 และเนื้อหาของแบบฝกึการอ่านวิเคราะหม์ีความ
น่าสนใจ ( X =4.12 , S.D. = 0.52) เป็นล าดับสุดท้าย 

     รองลงมานักเรียนเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( X =4.36 , S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าแบบฝึกช่วยให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ในวิชาอื่นๆได้ ( X = 4.80 , S.D. = 0.40)  เป็นล าดับ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
วิเคราะห์ ( X =4.16 , S.D. = 0.68) เป็นล าดับ 2 และช่วยท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนมากขึ้น ( X =4.12 , S.D. = 0.52) เป็นล าดับสุดท้าย 

      นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านกจิกรรมเรียนรู้เป็นล าดับสดุท้าย ( X = 4.30, S.D. = 0.66) 
เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าข้ันน าเข้าสูบ่ทเรียน มีกจิกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เดมิที่มอียู่
เช่ือมโยงกับเนื้อหาที่จะเรียน ( X = 4.72 , S.D. = 0.54) เป็นล าดับ 1 แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ช่วย
กระตุ้นให้นกัเรียนตั้งใจอ่านมากขึ้นและเกิดความมั่นใจในการอ่านวิเคราะห์ครัง้ต่อไป ( X = 4.40, 
S.D. = 0.64) เป็นล าดบั 2 ข้ันเรียนรู้ มีกจิกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและมีพฒันาการในการ
อ่านวิเคราะหเ์รือ่งที่อ่านเพิ่มข้ึน ( X = 4.24 , S.D. = 0.59) เป็นล าดับ 3  กิจกรรมการเรียนรูท้ าให้มี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ( X = 4.20 , S.D. = 0.40) เป็นล าดับ 4 
และข้ันประเมินผลมีแบบทดสอบท้ายเล่มทีเ่หมาะสมกบัระดับความสามารถของนักเรียน ( X = 3.96 , 
S.D. = 0.84) เป็นล าดบัสุดท้าย 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) แบบแผนการวิจัย The one – group pretest 
– posttest design โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่าน
วิเคราะห์และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน
วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกอ่านวิเคราะห์ แผนการจัดการ
เรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ จ านวน 3 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านวิเคราะห์เป็นแบบ
ปรนัย 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่าน
วิเคราะห์เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
การอ่านวิเคราะห์ ใช้สูตร E1/E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์โดยการหาค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test for dependent) และวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกการอ่านวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปล
ความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.18/82.00 
2.  ความสามารถการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน  สูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ

ฝึกการอ่านวิเคราะห์ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักเรียนเห็นด้วยมาก
ด้านเนื้อหาเป็นล าดบัที่ 1 ด้านประโยชน์เป็นล าดับที่ 2 และด้านการจัดการเรียนรู้เป็นล าดับสุดท้าย 
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กำรอภิปรำยผล 
     จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 สามารถน าไปสู่การอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี ้
      1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีค่าประสิทธิภาพ 80.18/82.00 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาแบบฝึกมีเนื้อหาที่เป็นนิทาน บทความ และ
เรื่องสั้น เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผล
ให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการท าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มากข้ึนเพราะตัวแบบฝึกการอ่าน
วิเคราะห์ได้เลือกลักษณะเรื่องที่มีความเหมาะสม กับช่วงวัยมีความยากง่ายเหมาะสมมีรูปภาพ
ประกอบเพื่อเร้าความสนใจเพื่อจะฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเมื่ออ่านแล้วมีความเข้าใจ เรื่องที่
อ่าน นอกจากนี้การน าเนื้อหาที่น่าสนใจมาใช้เป็นบทอ่านเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจใน
การท ากิจกรรมในแบบฝึกมากข้ึนสอดคล้องกับ ทฤษฏีของเกสตัล  (Gestalt) เกี่ยวกับกฎของ
ความชอบ ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการสอนอ่านเพื่อวิเคราะห์เรื่อง หากได้อ่านในสิ่งที่ผูเ้รยีนชอบก็จะช่วย
ให้กิจกรรมการสอนมีความหมาย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดท าแบบฝึกให้ความน่าสนใจ เช่น รูปแบบ 
ลักษณะและสีสัน มีภาพประกอบทั้งภาพถ่ายและการ์ตูน ซึ่งสอดคล้องกับพรรณี ชูไทย. (2546: 105) 
ที่กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับรูปภาพตื่นเต้นกับรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม ภาพ
คมชัดและสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่นเดียวกับ รัชนี ศรีไพรวรรณ 
(2520 : 29) ที่กล่าวถึงการจัดเตรียมแบบฝึกว่า แบบฝึกที่ดีต้องอาศัยรูปภาพจูงใจผู้เรียนและควรมี
แบ บ ฝึ ก ห ล ายๆ แบ บ  ต าม ความ ยาก ง่ าย  เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ได้ เรี ย น รู้ อ ย่ า งก ว้างขวาง  
               นอกจากนี้แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ภาษาง่ายๆ
สื่อความตรงไปตรงมาและกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใช้เวลาไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และหลักการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะของกรมวิชาการ (2550 :146) ที่
กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องมีค าช้ีแจง เวลาเหมาะสม ใช้ส านวนภาษาง่ายๆ นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังตระหนักถึงกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดด์ (Thorndike) คือ กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exereise) 
การให้ผู้เรียนท าแบบฝึกบ่อยๆ ท าให้เกิดความคล่องความช านาญ มีการประเมินผลก่อนเรียน และ
หลังเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนและเป็นแรงกระตุ้นในการท าแบบ
ฝึกเสริมทักษะในเล่มต่อไป นอกจากนี้รูปแบบของบทอ่านในแบบฝึกชุดน้ียังเป็นนิทาน เรื่องสั้น และ
บทความ ซึ่งเป็นรูปแบบที่อ่านง่ายและสนองความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อการรักการอ่านของตน 
ผู้เรียนจึงมีความพอใจและมีความสุขในการท ากิจกรรมครั้งนี้ ตรงกับทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s 
Abranam, 1970 : 69-80, อ้างถึงในศุภศิริ โสมาเกตุ, 2544 : 50) ได้กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
พึงพอใจต่อการท างานใด ๆ ย่อมข้ึนอยู่กับสิ่งจูงใจ การสร้างสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับ
ผู้ปฏิบัติงาน  เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการตรวจจากผู้เช่ียวชาญ และท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและผ่านการทดลองใช้ 2 ครั้ง ตามหลักการหาประสิทธิภาพเครื่องมอื ของชัยยงค์ พรหม
วงศ์ (2547 : 494-500) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของรัศมี  ประทุมมา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห ์กลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 91.85/86.33  ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับ งานวิจัยของส าลี รักสุทธี (2554 : 162-197) ซึ่งได้วิจัย เรื่อง
การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสื่อ
ความระหว่างการใช้แผนผังความคิดกับแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีความประสิทธิภาพ 
83.47/81.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับสุดใจ พงษ์เพียงจันทร์ (2551 : 88-89) 
ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่องการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.83/81.55 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนอง  พรมโนนศรี (2553 : 62-65) การพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่องพิกุลทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่2 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้นิทานพื้นบ้าน
เรื่อง พิกุลทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 85.16/84.44  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

     2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์หลังเรียนด้วยแบบฝึกอ่านวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เช่น นิทาน เรื่อง
สั้นและบทความ เพื่อช่วยกระตุ้น ให้นักเรียนสนใจศึกษาเนื้อหาและน าไปสู่การวิเคราะห์ในกิจกรรม
การวิเคราะห์ในลักษณะต่างๆ คือ การบอกรายละเอียดของเรื่อง การจ าแนกแยกแยะข้อมูล การ
เปรียบเทียบ จัดระบบข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน และบอกความสัมพันธ์หรือการให้เหตุผล  แบบฝึกการ
อ่านวิเคราะห์ทั้ง 3 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนมาน้ันเป็นไปตามหลักการสร้างเครื่องมือในการเรียนการ
สอนโดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ดังกล่าว และเป็นไปตาม วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
อ่านวิเคราะห์ ซึ่งสุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า (2547:15-20) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์นั้นผู้สอน จะสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยหรือจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ 
หรือกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป โดยการน าเอาตัวอย่าง ข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ 
หรือปรากฏการณ์มาให้ผู้เรียนศึกษา สังเกต เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง
จะท าให้นักเรียนคิดวิเคราะหไ์ด้ดีข้ึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัศมี  ประทุมมา (2550 :บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห ์กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และการ
ค้นพบในงานวิจัยของนิตยา  ค าเอี่ยม (2552 :109-110) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าพัฒนาชุดฝึกการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังการเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่า
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คะแนนก่อนเรียน  ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ  0.01 รวมทั้งผลงานวิจัยของสุกัญญา   เพชรล้ า (2553 : 52-56) รายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ STAD ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

     3. ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านเนื้อหาเป็นล าดับที่ 1 อาจเป็น
เพราะว่าเนื้อหาเป็นการน าเรื่องที่น่าสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย 
ระดับภาษาของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน สอดคล้อง
กับ แนวคิดของสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2537:13) ที่ได้วิเคราะห์การอ่านของเด็กต่างๆอายุ 12-13 ปี 
และ 14-16ปี ว่ามีพัฒนาการทางภาษามากข้ึน ชอบอ่าน เรื่องกีฬา วิทยาศาสตร์ ความรัก การ์ตูน       
เรื่องเบาสมอง หนังสือศาสนา อุดมคติ จะมีความสนใจต่อหนังสือ ประมาณ 20-30นาที สนใจ
เรื่องราวตามเพศ รู้จักอ่านหนังสือหลายประเภท เริ่มมีความจริงจัง สนใจวิพากษ์วิจารณ์ ชอบเรื่องสั้น 
เริงรมย์ สารคดีท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่เป็นล าดับรองลงมา คือ ด้าน
ประโยชน์ อาจเป็นเพราะว่า แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์นี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการอ่าน
วิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ซึ่งแบบฝึกสามารถเป็น สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการ
ฝึกปฏิบัติหลังจากจบการเรียนรู้ ท าให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง
ของกระบวนการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในวิชาอ่ืนๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับประทีป แสงเปี่ยมสุข 
(2538:34) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้คือ แบบฝึกเป็นอุปกรณ์ช่วยลดภาระของครู ช่วยให้ครู
มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาให้ดีข้ึน ช่วย
ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในทางจิตใจมากข้ึน ช่วยเสริม
ทักษะทางภาษาให้คงทน เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแล้ว ช่วยให้นักเรียน
สามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนได้เต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในเวลาเรียนและ
ช่วยให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเองด้วย อีกทั้ง กรรณิการ์  พวงเกษม (2540:47) ได้สรุปว่า 
แบบฝึกจึงมีประโยชน์มากจะช่วยให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะทางภาษาได้มากข้ึน ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี 

ด้านที่นักเรียนมีความเห็นด้วยมากเป็นล าดับสุดท้าย คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาที่จะเรียนมีการให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม จึงท าให้นักเรียนมีความพึง
พอใจสนใจการเรียนมากข้ึนกว่าเดิมซึ่งศุภศิริ โสมาเกตุ (2544 : 321) ยังกล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจใน
การท างานเป็นความรู้สึกที่ชอบหรือพอใจต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงานและ
ปฏิบัติงานนั้น ได้รับความตอบสนองตามความต้องการของเขา ซึ่งแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ท าให้
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จึงเป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนชอบที่จะเรียน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สูงข้ึน 
ตรงกับผลการวิจัยของสุนีย์  อุทุมพร (2552 : 59-62) รายงานผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิง
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วิเคราะห์ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่6โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่ม
ร่วมมือ  แบบ NHT  ความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากและ
งานวิจัยของสนอง  พรมโนนศรี (2553 : 62-65) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้นิทาน
พื้นบ้านเรื่องพิกุลทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่าความพึงพอใจของ
นักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้นิทาน
พื้นบ้าน เรื่อง พิกุลทอง โดยรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก   รวมทั้งผลการวิจัยของสุกัญญา  เพชรล้ า 
(2553 : 52-56) รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรม  กลุ่มร่วมมือ STAD ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าความพึงพอใจของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์  โดย
ใช้ แบบฝึกเสริมทักษะประกอบ การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

     จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน ำไปใช้ 

1. แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์สร้างขึ้น เป็นเครื่องมือทางการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ท าด้วยตนเอง ดังนั้นก่อนการใช้แบบฝึกเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครูต้อง
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  เกี่ยวกับบทเรียนก่อนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า เพื่อให้ค าแนะน านักเรียน ระหว่างท ากิจกรรม นักเรียนจะได้
ปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยความสามารถของตนเอง 

2. การจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึก ต้องใช้เวลามาก 
พอสมควรในการฝึกกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการวิเคราะห์ ในการอ่านข้อความแต่ละชุดกิจกรรม  ดังนั้น
ครูจึงไม่ควรเร่งให้นักเรียนท ากิจกรรมโดยการบอกแต่ควรใช้วิธี แนะน ากระบวนการคิด เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถวิเคราะห์  แยกแยะข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น และสรุป
เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุสมผล 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป 

     1. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนภาษาไทย เรื่องการอา่นวิเคราะหร์ะหว่างการสอน 
โดยใช้แบบฝึกกับการใช้ข้อมูลท้องถ่ิน ในรปูแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน 
               2. ควรสร้างแบบฝึกทกัษะภาษาไทยในทักษะด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาทกัษะการเขียน 
เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าทักษะการอ่านวิเคราะห์ไปใช้ในการเรียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
- แผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
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แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

 
 

 
 
 
 
 

 

โดย นายศุภโชค  แตงทอง 
นักศกึษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย 

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าน า 
 

  ปัจจุบันการอ่านมีความส าคัญมากในชีวิตประจ าวันของทุกคน การอ่านให้เกิดความ
เข้าใจและน าไปสู่การวิเคราะหจ์ึงจ าเป็นอย่างยิ่งทีน่ักเรยีนจะใช้เปน็เครือ่งมอืในการอา่นเรื่องราว
ต่างๆ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบฝึกที่ผู้วิจัยท าข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
วิเคราะห์ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้สูงข้ึน     
 

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้จัดท าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ข้ึน ซึ่งแบบฝึกมีจ านวน 3 ชุด 
ประกอบด้วย 
   ชุดที่ 1 การอ่านวิเคราะห์นิทาน 

ชุดที่ 2 การอ่านวิเคราะห์บทความ 
ชุดที่ 3 การอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 
 

  ในการจัดท าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ล าดับข้ันตอนการฝึกตาม
หลักการอ่านวิเคราะห์  จากง่ายไปหายาก  เพื่อเป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจของนักเรียน ให้มี
ความสนุกสนาน     มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  
    

 
นายศุภโชค  แตงทอง 
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ข้อควรปฏิบัติก่อนด าเนินการสอน ครูควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด 
2. ทดลองปฏิบัติกิจกรรมท้ังหมดตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. เตรียมอุปกรณ์การฝึกล่วงหน้าก่อนสอนทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการใช้  

 
ขณะด าเนินการสอน 

1. อธิบายให้นักเรียนทราบถึงความส าคัญของการฝึกทักษะแต่ละครั้งเพื่อให้
นักเรียนเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการฝึก 

2. ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนทุกคนทราบ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรม ครูคอยควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิดและให้

ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ 
5. การสรุปบทเรียนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสร่วมกันสรุป 
6. หลังจากท ากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึก 
7. เมื่อด าเนินการสอนสิ้นสุดลง  ครูตรวจแบบฝึก  

 
 

ค าแนะน า ขั้นตอนการใช้ส าหรับครู 
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ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
 
 

  
 

 
ขั้นตอนการท าแบบฝึก 

1. อ่านค าช้ีแจงการท าแบบฝึกในแต่ละชุด 
2. อ่านเน้ือเรื่องและท าแบบฝึกแต่ละชุดตามล าดับ จากเรื่องแรกไปเรื่อง

สุดท้าย 
3. ตรวจค าตอบ เมื่อเรียนในแต่ละเร่ืองแล้วเพื่อวัดความรู้ในเร่ืองน้ันๆ 
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ชุดท่ี 1 

 

 
การอ่านวิเคราะห์นิทาน 
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ค าชี้แจง 

  
 

  แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 การอ่าน
วิเคราะห์นิทาน  เป็นการอ่านวิเคราะห์นิทานที่ก าหนดให้แล้วให้นักเรียนบอกรายละเอียดของ
เรื่องที่อ่าน        บอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง  บอกใจความส าคัญของเรื่อง และสรุปเนื้อหาของ
เรื่องที่อ่าน ครูควรให้นักเรียนฝึกตามล าดับข้ันตอน จากง่ายไปหายาก  เป็นการกระตุ้นเร้าความ
สนใจของนักเรียน เพื่อแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน     
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     แบบฝึกตอนที่ 1.1 
นิทานเรื่อง นกขม้ินกบัลิงพาล 

 
  กาลครั้งหน่ึง  มีนกขมิ้นตัวหน่ึงอาศัยอยู่ในรังของมัน มันท ารังของมันอย่าง
มั่นคงแข็งแรงพอท่ีจะกั้นน้ าฝนไม่ให้เข้ามาเปียกได้ วันหน่ึงในฤดูฝน ฝนตกหนัก
ติดต่อกันเป็นเวลา   หลายวัน  มีลิงตัวหน่ึงมาน่ังหลบฝนอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กับรัง
ของนกขมิ้น เจ้าลิงตัวเปียกปอนไปหมด นกขมิ้นเห็นเจ้าลิงน่ังกอดเข่าด้วยความ
หนาวสั่น จึงร้องถามเจ้าลิงด้วย     ความสงสารและแปลกใจว่า 

  “น่ีท่านลิง ท าไมต้องมาน่ังหลบฝนจนตัวเปียกปอนอย่างน้ีล่ะ เราเห็นท่าน
มีมือมีเท้าเหมือนคน ท่านท าไมไม่สร้างบ้านอยู่ล่ะ” 

  “เจ้านกขมิ้น ถึงเราจะมีมือมีเท้าเหมือนคนก็จริง แต่เราไม่มีสมอง เราจึง
สร้างบ้านอยู่อาศัยไม่ได้” 

        “ท่านลิง ถ้าท่านต้องการมีสมองมีปัญญาดีเช่นเดียวกับมนุษย์ ท่านควร   
ละท้ิงความไม่ดีต่างๆ และต้ังใจท าความดี รักษาศีล ท าจิตใจให้เป็นสมาธิ แล้ว
ปัญญาของท่านก็จะเกิดข้ึนเอง     ก็จะท าให้ท่านฉลาด สามารถสร้างบ้านเรือน ไว้
หลบฝนได้” 

  “ข้าไม่ต้องการค าสอนของเจ้า” 

   เมื่อเจ้าลิงได้ฟังค าแนะน าของนกขมิ้นก็ไม่พอใจและนึกในใจว่านกขมิ้น
หลบอยู่ในรังท่ีกันฝนได้ จึงปากดีมาสั่งสอนตน นึกได้เช่นน้ัน เจ้าลิงจึงไปท าร้ายนก
ขมิ้น นกขมิ้นรู้ทันจึงบินหนีไป ลิงท าลายรังของนกขมิ้นจนพังแล้วเจ้าลิงก็หนีไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  นิทานชาดก เรื่อง กูฏิทูสกชาดก (ว่าด้วยลิงกบันกขม้ิน) 
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กิจกรรมท่ี 1 

การบอกรายละเอียดของเรือ่งทีอ่่าน 
 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่องนกขม้ินกับลิงพาลแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1.  ท่ีอยู่อาศัยของนกขมิ้นมีลักษณะอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2.  เพราะเหตุใดลิงถึงไม่พอใจนกขมิ้น 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3.  นกขมิ้นก าลังท าอะไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4.  ลิงท าร้ายนกขมิ้น เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
5.  เพราะเหตุใดลิงจึงไม่สร้างบ้านอยู่ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ส่งเสริมประสบการณ ์

ส่งเสริมทักษะทางภาษา 

ส่งเสริมทักษะการฟัง 

ส่งเสริมหลักคุณธรรม 

 
กิจกรรมท่ี 2 

การบอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบจุดมุ่งหมายส าคัญของผู้แต่งที่สัมพันธ์กับนิทาน
เรื่อง     นกขม้ินกับลิงพาล 
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กิจกรรมท่ี 3 
ล าดับเหตุการณ ์

ค าชี้แจง  ให้นักเรยีนล าดับเหตุการณ์ของนิทานนกขม้ินกบัลิงพาล โดย
เติมล าดับ 1-5 ตามล าดับการเกิดของเหตุการณ์ 
 
     .......  ลิงบอกนกขมิ้น ว่าตนมีมือมีเท้าเหมือนคนก็จริง แต่ตนไม่มีสมอง 
            จึงไม่สามารถสร้างท่ีอาศัยได้ 
    
    .......  นกขมิ้นท ารังของมันอย่างมั่นคงแข็งแรง พอท่ีจะกั้นน้ าฝนท่ีฝนตกหนักติดต่อกัน 
            เป็นเวลาหลายวัน 
      
     .......  ลิงตัวหน่ึงอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กับรังของนกขมิ้น เจ้าลิงตัวเปียกปอนไปหมด  
            จึงร้องถามเจ้าลิงด้วยความสงสาร 
     
    .......  เมื่อเจ้าลิงได้ฟังค าแนะน าของนกขมิ้นก็ไม่พอใจและนึกในใจ ลิงท าลายรังของ  
            นกขมิ้นจนพังแล้วเจ้าลิงก็หนีไป 
     
    .......   นกขมิ้นบอกลิง ให้ใช้สติปัญญา ความสามารถก็จะท าใหเ้กิดผลแห่ง 
             ความสามารถสร้างบ้าน 
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ก. มีนกขมิ้นตัวหน่ึงท ารังอย่างมั่นคง วันหน่ึง ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน                     
มี ลิ ง ตั ว ห น่ึ ง ม า น่ั ง ห ล บ ฝ น อ ยู่ ใก ล้ รั ง ข อ งมั น  น ก ข มิ้ น เห็ น ลิ ง น่ั งก อ ด เข่ า                                       
ด้วยความหนาวสั่น จึงสงสารและได้บอกลิงว่าควรสร้างรังเป็นของตัวเองส าหรับเป็นท่ีอยู่
อาศัย หลบแดดหลบฝน แต่ลิงไม่พอใจจึงได้ท าลายรังของนกขมิ้น 

ข. นกขมิ้นตัวหน่ึงอาศัยอยู่ในรัง วันหน่ึง ฝนตกหนัก มีลิงตัวหน่ึงมาน่ังหลบฝนอยู่
ใกล้รังของมัน นกขมิ้นสงสารจึงแนะน าให้ลิงสร้างบ้าน แต่ลิงไม่พอใจจึงท าลายรังของนก
ขมิ้น 

กิจกรรมท่ี 4 
การบอกใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกใจความส าคญัของนิทานเรือ่งนกขม้ินกบัลิงพาล โดยวงกลม
หน้าข้อความให้ถูกต้อง 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 5 
การสรุปข้อคิดของเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริงได้ 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนสรุปข้อคิดของนิทานเรื่องนกขม้ินกับลิงพาลเพื่อน าไปประยุกต์ใช้        
ในชีวิตจริง 
  ให้นักเรียนบอกขอ้คดิของนิทานเรือ่งนกขม้ินกบัลิงพาล โดยวงกลมล้อมรอบ
ค าตอบขอ้ที่ถูกต้องที่สุด 
 

  ก. การให้ค าแนะน าท่ีดีแก่คนพาลย่อมไม่ได้ผล 

  ข. การกล้าแสดงออกย่อมเป็นสิ่งท่ีดีแก่ตนเอง 

  ค. การคบกับเพื่อนท่ีดีย่อมท าให้ชีวิตมีความสุข 

  ง. การพูดจาด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพย่อมประสบผลส าเร็จ 

 
 

ให้นักเรียนน าข้อคดิที่วงจากข้อข้างบนมาเขียนอธิบายว่าจะน ามาประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างไร 
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แบบฝึกตอนท่ี 1.2 

นิทาน เร่ือง กองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา 
 

          กาลครั้งหน่ึง ณ หมู่บ้านชนบทอันไกลแสนไกล มีครอบครัวเล็กๆ อาศัยอยู่
ริมเชิงเขา พ่อมีอาชีพเก็บฟืนไปขายท่ีตลาดทุกๆเช้า แม่ท างานบ้านส่วนลูกชายในวัย
หนุ่มเป็นคนเกียจคร้านไม่ยอมช่วยการงานพ่อแม่ พอถึงเวลาอาหารก็เอะอะโวยวาย
โมโหหิว พาลปาข้าวของเสียหาย แม่เคยสอนว่า “ข้าวก็อยู่ในถัง น้ าก็อยู่ในตุ่ม หม้อก็
อยู่ข้างฝา ลูกก็ช่วยแม่หุงบ้างสิ”.ไม่มีค าตอบจากลูก แต่ความหิวยังไม่หายไปและความ
โมโหก็รุนแรงข้ึน จนแม่ต้องผละจากงานมาหุงหาได้ดังใจ 

        อยู่มาวันหน่ึงขณะท่ีพ่อไปเก็บฟืนถูกสัตว์ป่าท าร้ายจนเสียชีวิต แล้วแม่ก็ต้อง
ท างานทุกอย่างแทนพ่อ ท้ังเก็บฟืน และยังต้องท างานบ้าน ฝ่ายลูกชายก็ยังไม่ส านึก 
ยังเกียจคร้านและใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าไปวัน ๆ ภาระของแม่น้ันหนักหนานักและด้วย  วัย
ท่ีชราแล้ว จึงล้มป่วยลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ฝ่ายลูกชายรู้สึกเสียใจมากเกิดความ
ส านึกผิด เขาต่ืนแต่เช้าเดินทางไปป่าเก็บฟืนสูงเท่าภูเขาลูกใหญ่เพื่อหวังจะทดแทน
ความเกียจคร้านท่ีผ่านมา แต่ไม่ได้ท าให้แม่ฟื้นข้ึนมาได้ เขาได้แต่เสียใจ     ท้ังเหน่ือย
ท้ังหิว แต่วันน้ีแม่มิอาจฟื้นข้ึนมาหุงข้าวให้เขากินได้อีกแล้ว.. 

 

 

 

ท่ีมา นิทานคุณธรรมประจ าห้องสมุดโรงเรียน 
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กิจกรรมท่ี 1 
การบอกรายละเอียดของเรือ่งทีอ่่าน 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่องกองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดาแล้ว
ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1.  พ่อของชายหนุ่มเสียชีวิตเพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2.  เพราะเหตุใดแม่ของชายหนุ่มจึงล้มป่วยลง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3.  ลูกชายมีนิสัยเกียจคร้าน เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4.  เหตุใดชายหนุ่มจึงเดินเข้าป่าไปเก็บฟืนจนกองฟืนเท่าภูเขา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
5.  นักเรียนคิดว่าชายหนุ่มรู้สึกอย่างไรหลังจากไม่มีพ่อแม่แล้ว 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 2 
การบอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่งนิทานเรื่องกองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจ
ทดแทนคุณมารดา 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 3 
ล าดับเหตุการณ ์

ค าชี้แจง  ให้นักเรยีนล าดับเหตุการณ์ของนิทาน  โดยเติมล าดับ 1-4 
ตามล าดับการเกิดของเหตุการณ ์
 
     .......  ลูกชายก็ยังไม่ส านึก ยังเกียจคร้านและใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าไปวัน ๆเสียหาย แม่เคย 
            ขอให้ลูกช่วยท าการท างานแต่ลูกไม่ยอมท าอะไรเลย 
    
    .......  ลูกชายต่ืนแต่เช้าเดินทางไปป่าเก็บฟืนสูงเท่าภูเขาลูกใหญ่เพื่อหวังจะทดแทน 
             ความเกียจคร้านหลังจากรู้สึกคิดได้และเสียใจมากเกิดความส านึกผิด 
      
     .......  พ่อไปเก็บฟืนถูกสัตว์ป่าท าร้ายจนเสียชีวิต แล้วแม่ก็ต้องท างานทุกอย่างแทนพ่อ  
            ท้ังเก็บฟืน และยังต้องท างานบ้าน 
     
    .......  แม่ท างานหนักมากและด้วยวัยท่ีชรา จึงล้มป่วยลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 4     
การบอกใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนใจความส าคัญของนิทานเรื่องกองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจ
ทดแทนคุณมารดา 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 5  
การสรุปข้อคิดของเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริงได้ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปข้อคิดของนิทานเรื่องกองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณ
มารดาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 ให้นักเรียนบอกข้อคิดของนิทานเรื่องกองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณ
มารดา 

 
 

   

 
 

 
 
 

 
จากข้อคิดที่ ได้จากเรื่องให้นัก เรียนเขียนอธิบายจะน าข้อคิด มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างไรบ้าง 
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เฉลยแบบฝึก1.1 
กิจกรรม ที่1 (แนวการตอบ) 
 ข้อ 1 เป็นรังที่สร้างด้วยตัวเอง มีความแข็งแรงมั่นคง  
 ข้อ 2 เพราะ นกขม้ินเป็นผู้บอกให้ลิงสร้างบ้านเป็นของตนเอง 
 ข้อ 3 ฝนก าลังตกอาศัยอยู่ในรัง/อาศัยอยู่ในรัง/ก าลังหลบฝนอยู่ 
 ข้อ 4 เพราะร าคาญ หรือไม่ชอบที่นกขม้ินมาสั่งสอน ชี้แนะแนวทาง 
 ข้อ 5 เพราะ อ้างว่าลิงไม่มีความสามารถเหมือนมนุษย์ 
 
กิจกรรม ที่2 
 ส่งเสริมหลักคุณธรรม 
 
กิจกรรม ที่3 
 3     1     2     5     4   
 
กิจกรรม ที่4 
 ข. นกขม้ินตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในรัง วันหนึ่ง ฝนตกหนัก มีลิงตัวหนึ่งมานั่งหลบฝน
อยู่ใกล้รังของมัน นกขม้ินสงสารจึงแนะน าให้ลิงสร้างบ้าน แต่ลิงไม่พอใจจึงท าลายรัง
ของนกขม้ิน 
 
กิจกรรม ที่5 
  ก. การให้ค าแนะน าที่ดีแก่คนพาลย่อมไม่ได้ผล 
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เฉลยแบบฝึก1.2 
กิจกรรม ที่1 
 ข้อที่ 1 โดนสัตว์ป่าท าร้ายในขณะเข้าป่าไปหาของป่า 
 ข้อที่ 2 ท าหน้าที่ทุกอย่างแทนผู้เป็นพ่อจนรางกายทรุด และล้มป่วย 
 ข้อที่ 3 เพราะมีพ่อแม่ คอยให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกสบาย 
 ข้อที่ 4 เป็นการแสดงการกระท าที่เริ่มคิดได้ ส านึกได้ 
 ข้อที่ 5 เศร้า คิดได้เม่ือทุกอย่างสายไปแล้ว 
 
กิจกรรม ที่2 
 เพื่อต้องการสื่อให้รู้ถึงการท างาน ท าหน้าที่ เม่ือมีความสามารถท าได้ก็ควรท า
อย่ารอคอย จนเคยเป็นนิสัยแล้ว ทุกอย่างก็สายไป 
 
กิจกรรม ที่3 
 ลูกชายที่เคยอยู่สบายไม่ได้ท าอะไร เพราะมีพ่อแม่คอยช่วย มาจนวันที่ไม่มีพ่อ
แม่อยู่แล้วต้องท างานเองแล้ว รู้ว่าเกิดความล าบากในวันที่ไม่มีใครอยู่แล้วและส านึกได้ 
 
กิจกรรม ที่4 
 2    4    1    3 
 
กิจกรรม ที่5 

- การช่วยเหลือกัน 
- ไม่ข้ีเกียจ 
- มีความพร้อมรู้จักช่วยเหลือ พ่อแม่ เป็นต้น 
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ชุดท่ี 2 

 

 
การอ่านวิเคราะห์บทความ 
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ปัญหาน ้าเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชา 

 

แบบฝึกตอนที่ 2.1 

  
 
 คลองเจดีย์บูชา เป็นล าคลองประวัติศาสตร์ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ ทรงให้ขุดคลองน้ีข้ึน โดยขุดเช่ือมโยงจากฝั่งซ้ายของแม่น้ าท่า
จีน ตรงบริเวณตลาดต้นสน อ าเภอนครชัยศรี ใกล้กับสะพานรถไฟข้ามแม่น้ าท่าจีนตัดตรง
มุ่งสู่ตัวเมืองนครปฐม ผ่านด้านหน้าวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ ทิศเหนือขององค์พระปฐม
เจดีย์           
            แต่ในปัจจุบันคุณภาพน้ าในคลองเจดีย์บูชาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน .
เน่ืองจาก     การขยายตัวของชุมชน และมีการปล่อยสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกร โรงงาน
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดยไม่ผ่านระบบการจัดการท่ีถูกต้อง สิ่งหน่ึงท่ีพอจะเป็น
การแก้ปัญหามลภาวะท่ีเกิดข้ึนในคลองเจดีย์บูชาได้บ้างคือจัดต้ัง “เยาวชนอาสารักษ์คลอง
เจดีย์บูชา” เพื่อติดตามพัฒนาและฟื้นฟูคลอง 

                    ผู้เข้าร่วมโครงการคนหน่ึงเล่าว่าปัญหาน้ าเน่าเสียในคลองมากในช่วง                      
ตอนกลางคลอง ส่วนใหญ่ เกิดจากการท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลและมูลสัตว์จากฟาร์ม                 
เลี้ยงสุกร บ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ริมคลองเจดีย์บูชาก็มีส่วนท าให้น้ าเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น               
มีสีด าเหมือนกัน เพราะว่าบ้านเรือนไม่มีบ่อบ าบัด ของเสียจากครัวเรือนถูกท้ิงลงคลอง                
อย่างต่อเน่ือง มีวัชพืชปกคลุมอยู่ตามสองฝั่งคลองช่วงตอนปลายของล าคลอง มีห้องสุขา
และน้ าจากหมู่บ้านขนาดใหญ่ริมคลองเจดีย์บูชาท่ีต่อท่อลงคลองอยู่หลายหลังคาเรือนและ
มีต้นไม้ใหญ่ท่ีล้มลงในคลองกีดขวางการสัญจรอยู่หลายต้น   
                    คลองเจดีย์บูชาเป็นคลองสายประวัติศาสตร์ท่ียาวนานและทรงคุณค่ามาก         
หากต้องมาเสื่อมโทรมและเสียหายในยุคน้ีถึงเวลาแล้วหรือยัง ท่ีคนนครปฐมจะลุกข้ึนมา
ช่วยกันบูรณะและรักษาคลองเจดีย์บูชาให้อยู่คู่กับเมืองปฐมนคร หรือเมืองนครปฐม  
 
 
 

ท่ีมาของ การศึกษาเร่ือง "คลองเจดีย์บูชา"    
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กิจกรรมท่ี 1 
การบอกรายละเอียดของเรือ่งทีอ่่าน 

 

ค้าชี แจง  ให้นักเรียนอ่านบทความเรื่องปัญหาน ้าเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชาแล้วตอบ
ค้าถามต่อไปนี  

1.  คลองเจดีย์บูชาสร้างข้ึนในสมัยใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
2.  คลองเจดีย์บูชาอยู่บริเวณใดในอ าเภอนครชัยศรี 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3.  คุณภาพน้ าในคลองเจดีย์บูชาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจากสาเหตุใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
4.  “เยาวชนอาสารักษ์คลองเจดีย์บูชา”มีหน้าท่ีอะไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
5.  ปัญหาน้ าเน่าเสียในคลองพบมากในช่วงใดของคลอง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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เพื่อให้ข่าวสาร 

เพื่อการอธิบาย 

เพื่อให้ความบันเทิง 

เพื่อการโน้มน้าวใจ 

กิจกรรมท่ี 2 
การบอกจุดมุ่งหมายของผู้เขียน 

 
ค้าชี แจง  ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบจุดมุ่งหมายส้าคัญของผู้เขียนที่สัมพันธ์กับ
บทความเรื่อง     น ้าเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชา 
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1. ............. คลองเจดีย์บูชา เป็นล าคลองประวัติศาสตร์ 
2. ............. รัชกาลท่ี 4 ทรงให้ขุดคลองเจดีย์บูชาข้ึน  
3. ............. คลองเจดีย์บูชาขุดผ่านด้านหน้าวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ ทิศเหนือของ

องค์พระปฐมเจดีย์          
4. .............  แต่ในปัจจุบันคุณภาพน้ าในคลองเจดีย์บูชาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน. 
5. .............  สิ่งหน่ึงท่ีพอจะเป็นการแก้ปัญหามลภาวะที่เกิดข้ึนในคลองเจดีย์บูชาได้ 

   บ้างคือจัดต้ัง “เยาวชนอาสารักษ์คลองเจดีย์บูชา” เพื่อติดตามพัฒนา 
   และฟื้นฟูคลอง 

6. .............  บ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ริมคลองเจดีย์บูชาก็มีส่วนท าให้น้ าเน่าเสียและมีกลิ่น 
   เหม็นมีสีด าเหมือนกัน 

7. .............  บ้านเรือนไม่มีบ่อบ าบัด ของเสียจากครัวเรือนถูกทิ้งลงคลองอย่าง 
            ต่อเน่ือง 

8. .............  คลองเจดีย์บูชาเป็นคลองสายประวัติศาสตร์ท่ียาวนานและทรงคุณค่า   
            มาก          

9. .............  ต้องมาเสื่อมโทรมและเสียหายในยุคน้ี 
10. .............  ถึงเวลาแล้วหรือยัง ท่ีคนนครปฐมจะลุกข้ึนมาช่วยกันบูรณะและรักษา 

            คลองเจดีย์บูชาให้อยู่คู่กับเมืองปฐมนคร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 3 
การบอกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่องท่ีอ่าน 

ค้าชี แจง  ให้นกัเรียนอ่านเรือ่งน ้าเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชาแล้วใส่ (จ) หน้าข้อที่เปน็
ข้อเท็จจริงและใส่  (ค)  หน้าข้อทีเ่ปน็ข้อคิดเหน็ 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 4 
การบอกใจความส้าคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

ค้าชี แจง ให้นกัเรียนบอกใจความส้าคัญของบทความเรื่องน ้าเน่าเสียในคลองเจดีย์
บูชา 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 5  
การสรุปข้อคิดของเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน้าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริงได้ 

ค้าชี แจง  ให้นักเรียนสรุปข้อคิดของบทความเรื่องน ้าเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชาเพื่อ
น้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
  ให้นักเรียนบอกข้อคิดของเรื่องน ้าเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชา โดยวงกลม
ล้อมรอบค้าตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

ไม่ควรขยายชุมชนเพื่อป้องกันน้ าเสีย 

 

ทุกคนควรเข้าร่วมกลุ่ม “เยาวชนอาสารักษ์คลองเจดีย์บูชา” 

 

คลองเจดีย์บูชาเป็นล าคลองประวัติศาสตร์ควรอนุรักษ์เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 

ต้องช่วยกนับรูณะและรักษาคลองเจดีย์บชูาโดยไม่ทิง้ขยะและ
สิง่ปฏิกูลลงในคลอง 

จากข้อสรุปด้านบนที่วงกลม ให้นักเรียนเขียนอธิบายว่าจะน้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างไร 

 
 
 
 

 
 

 



106 
 

แบบฝึกตอนท่ี 2.2 
พบขยะพลาสติก 5 ล้านล้านชิ นในทะเล  

แต่อนุภาคขนาดเล็กจา้นวนน้อยกว่าที่คาด 
          จากการศึกษาล่าสุดในเรื่องปัญหามลภาวะขยะพลาสติกท่ีลอยอยู่ ใน
มหาสมุทรท่ัวโลกพบขยะพลาสติกจ านวนมาก แต่ปริมาณอนุภาคพลาสติกยังน้อยกว่าท่ี
ประมาณการไว้ ท่ามกลางค าถามท่ีว่าเศษพลาสติกเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบอะไรต่อ
ธรรมชาติ 

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรไม่แสวงหาก าไรได้ตีพิมพ์งานวิจัยเมื่อต้น
เดือนธันวาคมท่ีผ่านมา ในวารสาร PLOS ONE โดยกลุ่มนักวิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่าง
พลาสติกจากทะเลและใช้ตัวแบบในคอมพิวเตอร์ในการประมาณปริมาณขยะพลาสติกใน
ทะเลทั่วโลก 

จากรายงานฉบับดังกล่าว คาดว่ามีขยะพลาสติกจ านวน 5.25 ล้านล้านช้ิน
น้ าหนักรวมกว่า 269,000 ตันกระจายอยู่ในทะเลท่ัวโลก นับว่าเป็นขยะจ านวนมหาศาล 
แต่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีพลาสติกปริมาณเพียง 1 ใน 100 ท่ีมีขนาดเล็กเท่ากับเม็ด
ทรายตามท่ีตัวแบบค านวณ 

อนุภาคพลาสติกนับว่าเป็นประเด็นท่ีได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวางเมื่อ
ไม่กี่เดือนท่ีผ่านมา เน่ืองจากพลาสติกเหล่าน้ีสามารถปะปนเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของ
สัตว์ และอาจท าให้เกิดการตายในปลา นก หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

ปริมาณอนุภาคพลาสติกท่ีค านวณข้ึนน้ันใกล้เคียงกับในรายงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences เมื่อเดือน
กรกฎาคมท่ีผ่านมา โดยรายงานฉบับดังกล่าวพบอนุภาคพลาสติกปริมาณเพียง 35,000 
ตันจากที่คาดว่าจะพบปริมาณล้านตัน 

การผลิตพลาสติกน้ันเพิ่มข้ึนเป็น 4 เท่าตัวต้ังแต่ทศวรรษ 1980 และลม 
คลื่น แสงแดด ได้ท าลายพลาสติกเหล่าน้ันให้กลายเป็นช้ินส่วนขนาดเล็ก 

“เราไม่รู้ว่าพวกอนุภาคพลาสติกเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบอย่างไร” Andres 
Cozar กล่าว“พลาสติกเหล่าน้ันต้องอยู่ท่ีไหนสักแห่ง ในสัตว์ทะเล หรือในห้วงทะเลลึก 
หรืออาจจะกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กมากจนตาข่ายดักจับไม่ได้”กลุ่มนักวิจัยท่ีประจ าอยู่
บริเวณกระแสน้ าวนท้ัง 5 แห่งอธิบายว่า พลาสติกเหล่าน้ันอาจถูกพัดพาเข้าสู่ชายฝั่ง หรือ
จมลงสู่ใต้ทะเลเร็วกว่าคาดการณ์ไว้ โดยพวกเขายังอธิบายว่าอาจเกิดจากการย่อยสลาย
โดยรังสี UV การย่อยสลายโดยอินทรีย์ หรือการเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ทะเล 
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นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ปริมาณพลาสติกในทะเลน้ันมีความคล้ายคลึง
กันระหว่างมหาสมุทรฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ท้ังๆ ท่ีการท้ิงขยะพลาสติกในมหาสมุทรฝั่งเหนือ
น้ันน่าจะมากกว่ามหาสมุทรฝั่งใต้ ซึ่งพวกเขาคิดว่าพลาสติกเหล่าน้ีอาจเคลื่อนท่ีได้ง่ายและ
รวดเร็วกว่าที่มนุษย์คาด 

อย่างไรก็ดี ได้มีข้อสรุปว่าพลาสติกในทะเลน้ันเป็นภัยต่อสัตว์ทะเล ต้ังแต่
เต่าทะเล ปลา ไปจนถึงปะการัง 

 
 

ท่ีมา บทความรักษ์โลก ฉบับท่ี 8 เร่ือง ขยะโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



108 
 

กิจกรรมท่ี 1 
การบอกรายละเอียดของเรือ่งทีอ่่าน 

 

ค้าชี แจง  ให้นักเรียนอ่านบทความเรื่องพบขยะพลาสติก 5 ล้านล้านชิ นในทะเลแต่
อนุภาคขนาดเล็กจ้านวนน้อยกว่าที่คาดแล้วตอบค้าถามต่อไปนี  
1.  มีขยะพลาสติกจ านวนเท่าใดกระจายอยู่ในทะเลทั่วโลก 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
2.  เพราะเหตุใดอนุภาคพลาสติกจึงเป็นประเด็นท่ีได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวาง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3.  เพราะเหตุใดพลาสติกจึงกลายเป็นช้ินส่วนขนาดเล็ก 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
4.  ปัญหามลภาวะขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรท่ัวโลกส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
5.  เพราะเหตุใดปริมาณพลาสติกในทะเลจึงมีความคล้ายคลึงกันระหว่างมหาสมุทรฝั่ง
เหนือ      และฝั่งใต้ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 2 

การบอกจุดมุ่งหมายของผู้เขียน 
 
ค้าชี แจง  ให้นักเรียนบอกจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนบทความเรื่องพบขยะพลาสตกิ 5 ล้าน
ล้านชิ นในทะเลแต่อนุภาคขนาดเล็กจ้านวนน้อยกว่าที่คาด 
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กิจกรรมท่ี 3 
การบอกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่องท่ีอ่าน 

ค้าชี แจง  ให้นักเรียนบอกข้อเท็จจริงของบทความเรื่องพบขยะพลาสติก 5 ล้านล้านชิ น
ในทะเลแต่อนุภาคขนาดเล็กจ้านวนน้อยกว่าที่คาด มา 3 ข้อ และข้อคิดเห็น 3 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 
 
 

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

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

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

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

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

..... ข้อเท็จจริง 

เรื่องพบขยะพลาสติก 5 ล้านล้านชิ นใน
ทะเลแตอ่นุภาคขนาดเลก็จ้านวนน้อยกว่าที่

คาด 

 

 

 

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

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

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

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

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

..... 

ข้อคดิเหน็ 
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........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
กิจกรรมท่ี 4 

การบอกใจความส้าคัญของเรื่องท่ีอ่าน 
ค้าชี แจง ให้นกัเรียนบอกใจความส้าคัญของบทความเรื่องพบขยะพลาสตกิ 5 ล้าน
ล้านชิ นในทะเลแตอ่นุภาคขนาดเลก็จ้านวนน้อยกว่าที่คาด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 5 

การสรุปข้อคิดของเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน้าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริงได้ 

ค้าชี แจง  ให้นักเรียนเขียนสรุปข้อคิดของบทความเรื่องพบขยะพลาสติก 5 ล้านล้าน
ชิ นในทะเลแต่อนุภาคขนาดเล็กจ้านวนน้อยกว่าที่คาด 
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............................................................................................................................. ..................

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

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

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

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

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

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

จากข้อสรุปด้านบนให้นักเรียนอธิบายว่าจากเรื่องที่อ่านสามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร 
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เฉลยแบบฝึกตอนที่ 2.1 
กิจกรรม ที่1 แนวค้าตอบ 
 ข้อที่ 1 สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4  
 ข้อที่ 2 บริเวณตลาดต้นสน ใกล้กับสะพานรถไฟข้ามแม่น้ าท่าจีน 
 ข้อที่ 3 การขยายตัวของชุมชนสิ่งท่ีเป็นสวะ ขยะ สิ่งปฏิกูล น้ าเสียจากโรงงาน 

อุตสาหกรรม และน้ าเสียจากการเกษตรกรรม  
 ข้อที่ 4 มีหน้าท่ีช่วยกันรักษาความสะอาด ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกที่ดี และรู้จักการ 

อนุรักษ์ เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในอนาคต รักษาสิ่งแวดล้อม 
 ข้อที่ 5 ตอนกลางคลอง 
กิจกรรม ที่ 2 
 เพื่อการโน้มน้าวใจ 
กิจกรรม ที่ 3  
  1. ค  6. ค 
  2. จ  7. ค 
  3. จ  8. ค 
  4. ค  9. ค 
  5.  จ  10. ค 
กิจกรรม ที่ 4 
 การร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยรักษาความสะอาดแหล่งน้ าท่ีมีความส าคัญ
ต่อชาวนครปฐม เพื่อให้เกิดความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
กิจกรรม ที่ 5 

 ต้องช่วยกนับรูณะและรักษาคลองเจดีย์บชูาโดยไม่ทิง้ขยะและ
สิง่ปฏิกูลลงในคลอง 

(พิจารณาจากเหตุผล และความเป็นไปได้ของการให้เหตุผลแต่ละคนในการ
น้าไปประยุกต์ใช้) 
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เฉลยแบบฝึกตอนท่ี2.2 
กิจกรรม ท่ี1 
 ข้อท่ี 1 คาดว่ามีขยะพลาสติกจ านวน 5.25 ล้านล้านชิ้นน้ าหนักรวมกว่า 269,000  

ตันกระจายอยู่ในทะเลทั่วโลก 
 ข้อท่ี 2 เพราะมันเป็นมลภาวะก่อให้เกิดปัญหาขยะ ที่ท าลายได้ยาก 
  เน่ืองจากพลาสติกเหล่านี้สามารถปะปนเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของสัตว์  

และอาจท าให้เกิดการตายในปลา นก หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
 ข้อท่ี 3 โดนลมโดนคลื่นและแสงแดด 
 ข้อท่ี 4 น้ าทะเลเน่าเสีย ปลาตาย มลภาวะทางน้ าท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม  

และธรรมชาติถูกท าลาย 
 ข้อท่ี 5 พวกเขาคิดว่าพลาสติกเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าที่มนุษย์ 

คาดคิดไว้ไปตามกระแสคลื่น หรือ ลม 
 
กิจกรรม ท่ี2 
 ให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาขยะที่อยู่ในทะเลแล้วท าราย ความเป็นธรรมชาติ ผลกระทบที่ตกลงไปสู่
สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ให้ช่วยอนุรักษ์ ความสะอาดของทะเลไทย 
 
กิจกรรม ท่ี3 
ข้อเท็จจริง คือ 1. กลุ่มนักวิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่างพลาสติกจากทะเลและใช้ตัวแบบในคอมพิวเตอร์ในการ
ประมาณปริมาณขยะพลาสติกในทะเลทั่วโลก  

         2. นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีพลาสติกปริมาณเพียง 1 ใน 100 ที่มีขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทราย
ตามที่ตัวแบบค านวณ 

         3. รายงานฉบับดังกล่าวพบว่าอนุภาคพลาสติกปริมาณเพียง 35,000 ตัน 
ข้อคิดเห็น คือ 1. คาดว่ามีขยะพลาสติกจ านวน 5.25 ล้านล้านชิ้นน้ าหนักรวมกว่า 269,000 ตันกระจายอยู่ใน
ทะเลทั่วโลก  

         2. นับว่าเป็นขยะจ านวนมหาศาล 
         3. คาดว่าจะพบปริมาณล้านตัน 

 
กิจกรรม ท่ี4 อนุภาคพลาสติกนับว่าเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวางเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา 
เน่ืองจากพลาสติกเหล่าน้ีสามารถปะปนเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ และอาจท าให้เกิดการตายในปลา 
นก หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
 
กิจกรรม ท่ี5 

- การร่วมรณรงค์ป้องกันการท าลายธรรมชาติของทะเล 
- พลาสติกในทะเลนั้นเป็นภัยต่อสัตว์ทะเล ต้ังแต่เต่าทะเล ปลา ไปจนถึงปะการัง 
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ชุดท่ี 3 

 

 
การอ่านวิเคราะห์เร่ืองสั้น 
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แบบฝึกตอนที่ 3.1 
ชีวิตคนในเมือง 

 

  
 

ที่ลานจอดรถช้ันใต้ดินของห้างสรรพสินค้า 
สมชายเป็นคนท่ีชอบสังเกตส่ิงต่างๆ รอบตวัอยู่เสมอ ดงันั้น ในขณะน้ี              

หากมองเผินๆเหมือนกบัว่าเขาเดินถือขวดน ้ าในมือ ด่ืมไปเร่ือยเป่ือย  ส่ิงท่ีเขารู้สึกก็
คือมีคนเดินตามหลงัห่างๆแต่เขายงัไม่คิดอะไรในทีแรกเพราะคงเป็นผูม้าใชบ้ริการท่ี
จอดรถ   อยู่ชั้นเดียวกัน อีกอย่างท่ีจอดรถชั้นน้ีค่อนข้างมีรถจอดเยอะ บังเอิญว่า
สมชายอยากจะท้ิงขวดน ้าในมือก็เลยมองหาถงัขยะซ่ึงมนัไม่ค่อยมีหรอกตามท่ีจอดรถ 
เพราะ  ทางศูนยก์ารคา้กลวัเร่ืองการลอบวางระเบิด 

ระหว่างท่ีสมชายเดินหาถงัขยะอยู่นั้น เขาก็เดินเลยท่ีจอดรถตวัเองไป
หลายคนัแต่แลว้ก็กลบัตดัสินใจว่าเอาไปไวใ้นรถก่อนก็ได ้ซ่ึงตลอดเวลาไอลึ้กลบัคน
นั้นก็ยงั เดินตามอยู่ห่าง ๆ พอหมุนตวัจะกลบัมาท่ีรถตวัเอง มนัก็ท าเป็นเดินให้เลย
สมชายไปก่อน แล้วก็หยุดเหมือนมองหารถมนัว่าจอดตรงไหน ในช่วงท่ีหมุนตวั
กลบัมาน่ีเองท่ีสมชายมองเห็นมนัชดั ๆ ว่าสภาพมนัไม่ใช่ลกัษณะของคนดีแน่นอน   
                   สมชายแกลง้ท าเป็นเดินเลยรถตวัเองอีก 4 – 5 คนั แลว้ไปหยุดท าท่าทาง
จะไขกุญแจรถคนัหน่ึง ซ่ึงมนัก็รีบเดินตามกลบัมาคงกลวัว่าจะไม่ทนัเด๋ียวสมชายข้ึน
รถไปเสียก่อน แต่สมชายก็ท าเป็นเปล่ียนใจอีกคร้ังมองหาท่ีท้ิงขวดน ้ า แลว้เดินสวน
กบัมนัในระยะท่ีคิดว่าปลอดภยั  
               เม่ือสมชายเดินกลบัไปถึงรถตวัเอง ซ่ึงคราวน้ีมนัหลงกลสมชายเต็มๆ 
เพราะมนัไปยืนอยู่ทา้ยรถคนัท่ีสมชายท าท่าจะไขประตูคร้ังแรก มนัไปยืนแบบแอบๆ
เพราะเด๋ียวเขาตอ้งกลบัมาแน่นอน แต่คราวน้ีสมชายเดินไปป๊ับ กดรีโมทปุ๊ บ ข้ึนรถได้
เขาก็สตาร์ทเคร่ืองกดเซ็นทรัลลอ็คขบัรถออกไปทนัที  
  

                ขณะท่ีสมชายขบัออกไป เขามองไปท่ีมนัซ่ึงก าลงัท าหน้างง ๆ แต่ไม่กล้า
มองแบบเต็ม ๆนกั เห็นหน้าตามนัเหวอ ๆ  สมชายก็เลยคิดว่ายงัไงตอ้งแจ้ง ร.ป.ภ.ไว้
ก่อน   ไม่ว่ามนัจะใช่อยา่งท่ีคิดหรือไม่ก็ตามเพ่ือความปลอดภยัของคนอ่ืนๆ  
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สมชายขบัเลยไปจอดตรงท่ีคืนบตัรจอดรถ แลว้แจ้งทางเจา้หน้าท่ีห้าง รวมทั้งน า

เจ้าหน้าท่ี 3 คนไปเองด้วย ไปเจอมนัผลุบๆโผล่ๆ อยู่ ทางเจ้าหน้าท่ีจึงตรงเข้าไป
สอบถามว่าท าอะไร มนัตอบว่ามาซ้ือของแต่จ าไม่ไดว้่าจอดรถไวต้รงไหน แต่พอซัก
ไปซักมาว่ารถยี่หอะไร ทะเบียนอะไร มนัก็อึกอกัตอบมาว่า มนันึกข้ึนไดว้่าวนัน้ีเอา
มอเตอร์ไซด์มา พอเจ้าหน้าท่ีคน้ตวัก็พบมีดปอกผลไมห้น่ึงเล่ม ทีน้ีหน้ามนัซีดอย่าง
ชดัเจน เจา้หนา้ท่ีคุมตวัแลว้แจง้ต ารวจเพ่ือขยายผลต่อไป  

 
 

ท่ีมา  รวมเร่ืองสั้นส่งประกวดซีไรต์ปี 2551 
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กิจกรรมท่ี 1 

การบอกรายละเอียดของเรือ่งทีอ่่าน 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่องชีวิตคนในเมืองแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1.  ฉากของเรื่องคือสถานท่ีใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
2.  เพราะเหตุใดจึงไม่มีถังขยะตามท่ีจอดรถ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3.  เพราะเหตุใดชายลึกลับจึงหลงกลสมชาย 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
4.  สมชายมีนิสัยอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
5.  เร่ืองสั้นเร่ืองชีวิตคนในเมืองสะท้อนภาพสังคมอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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เขียนเล่าเร่ืองเพื่อความบันเทิง 

อธิบายการใช้ชีวิตของคนในเมือง 

สะท้อนสภาพสังคมในเมือง 

 

บอกให้ทราบข้อเท็จจริง 

กิจกรรมท่ี 2 
การบอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบจุดมุ่งหมายส าคัญของผู้แต่งที่สัมพันธ์กับเรื่องสั้น
เรื่อง     ชีวิตคนในเมืองที่ตรงกับเรื่องมากที่สุด 1 ข้อ 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

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

สมชายเดินจะไปข้ึนรถของตนเองท่ีจอดอยู่ในท่ีจอดรถของห้างสรรพสินค้า 
ระหว่างท่ีเดินอยูน่ั้น เขารู้สึกว่ามีชายลึกลบัคนหน่ึงเดินตามเขาห่างๆ เม่ือเขาหนัไปมองชาย
ลึกลบัก็เดินเลยไปเหมือนมองหารถของตนว่าจอดตรงไหน สมชายจึงออกอุบายหลอกให้
ชายลึกลบัไปอยูร่ถคนัหน่ึง แลว้เขาก็ข้ึนรถของเขาและขบัออกไป แจง้เจา้หนา้ท่ีห้างและน า
เจ้าหน้าท่ีห้าง 3 คน ไปพบชายลึกลบัท าท่าทางผลุบๆโผล่ๆ เม่ือเจ้าหน้าท่ีคน้ตวัชายลึกลบั
พบมีดบอกผลไม ้เจา้หนา้ท่ีจึงควบคุมตวัชายลึกลบัแลว้แจง้ต ารวจ 

 

กิจกรรมท่ี 3 
การบอกใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนบอกประโยคใจความส าคัญของเรือ่งสัน้เรือ่งชีวิตคนในเมือง  
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กิจกรรมท่ี 4 
ล าดับเหตุการณ ์

ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรือ่งสั้นเรือ่งชีวิตคนในเมือง 
 

……   ขณะท่ีขับเลยไปจอดตรงท่ีคืนบัตรจอดรถ จึงแจ้งทางเจ้าหน้าท่ีห้าง รวมท้ัง
น าเจ้าหน้าท่ี ไปเจอบางอย่าง ผลุบๆโผล่ๆ อยู่  

 
……   เจ้าหน้าท่ีค้นตัวก็พบมีดปอกผลไม้หน่ึงเล่ม ทีน้ีหน้ามันซีดอย่างชัดเจน 

เจ้าหน้าท่ีคุมตัวแล้วแจ้งต ารวจเพื่อขยายผลต่อไป 
 
……   สมชายก าลังเดินถือขวดน้ าในมือด่ืมไปเร่ือย สิ่งท่ีเขารู้สึกก็คือมีคนเดิน

ตามหลังห่างๆ 
 
……   ทางเจ้าหน้าท่ีจึงตรงเข้าไปสอบถามว่าท าอะไร มันตอบไม่ได้ แต่พอซักไปซัก

มาว่ารถยี่ห้ออะไร ทะเบียนอะไร มันก็อึกอักตอบมาว่า มันนึกข้ึนได้ว่าวันน้ีเอามอเตอร์ไซด์
มา 

 
……   เขายังไม่คิดอะไรในทีแรกเพราะคงเป็นผู้มาใช้บริการที่จอดรถ อยู่ช้ัน

เดียวกัน จึงเดินไปยังรถของตน 
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........................................................................................................ ................................

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 5 
การสรุปข้อคิดของเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริงได้ 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนสรุปข้อคิดของเรื่องสั้นเรื่องชีวิตคนในเมืองเพื่อน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
  ให้นักเรียนบอกขอ้คดิของเรือ่งสั้นเรือ่งชีวิตคนในเมือง โดยวงกลมล้อมรอบ
ค าตอบขอ้ที่ถูกต้องที่สุด 
 

  ก. การใช้ชีวิตสันโดษ เรียบง่าย 

  ข. สังเกตสิ่งรอบตัวและคอยระวังตัวอยู่เสมอ 

  ค. การพยายามท าให้ประสบความส าเร็จ 

  ง. ความมีเมตตาให้อภัยต่อผู้อื่น 

 
 

ให้นักเรียนน าข้อคิดของเรื่องสั้นเรื่องชีวิตคนในเมืองมาเขียนอธิบายว่าจะ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร 
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แบบฝึกตอนท่ี 3.2 

คนบนต้นไม้ 

           เขายกแขนเสื้อเช็ดเหงื่อบนหน้าผากและแหงนดูนกตัวหน่ึงก าลังบินคาบ
เหยื่อตรงไปยังโพรงต้นไม้สูงชายป่า  บริเวณน้ันเงียบสงัด  ลมร้อนพัดเอ่ือย  ตะวันบ่าย
แผดแสงระอุ 
                เขาออกจากบ้านแต่เช้าตรู่  ห่อข้าวกับปลาย่างด้วยใบตองสดเป็นอาหาร
กลางวันในป่า  เขาเดินหาโพรงนกมาตลอดทางจนรู้สึกเหน่ือยและคิดว่าถ้าวันน้ีได้นก
อีกสักตัวหรือสองตัวก็จะกลับบ้านเขาเป็นชาวนาเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆใน
หมู่บ้านน้ี  เขามีนาผืนเล็กอยู่ผืนหน่ึง  มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา  เป็น
เกราะคุ้มภัย  เป็นท่ีอยู่ท่ีกิน  ก่อนน้ีเขาไม่ค่อยรู้สึกกังวลกับสิ่งใดเลย  แต่ในระยะหลัง  
ความเช่ือมั่นในตนเองของเขาค่อยๆ  ลดลง  มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดข้ึนโดยท่ีเขาไม่
เคยคาดคิดมาก่อน  บางปีน้ าท่วม  บางปีฝนแล้ง  ข้าวท่ีเคยพอกินกลับขาดแคลน  
แรกๆก็ดูเป็นสิ่งแปลก  แต่มันเกิดข้ึนบ่อย  ต่อมาเคยชิน  เมื่อมีอาการเจ็บป่วยใน
ครอบครัว  เขาก็มีหน้ีสินเพิ่มพูน  เขาสองคนผัวเมียท างานหนัก  บางปีพอข้าวดีพอจะ
เหลือขายแต่ราคาก็ตกลงมาก  ในช่วงเวลาน้ันเขาจะออกรับจ้างตัดฟืนจากป่า  บางทีก็
เผาถ่านขาย 
                ขณะน้ีเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งฝนควรจะตกชุก  แต่อากาศกลับ
แห้งแล้ง  ท าให้ข้าวในนาของเขาเสียหาย  เขาจึงต้องท างานอื่นแทนเขาเคยถูกจับครั้ง
หน่ึงเมื่อต ารวจพบเหล้าเถ่ือนไหหน่ึงฝังอยู่ใต้ซุ้มไผ่ข้างบ้านของเขาท้ังๆท่ีเขาไม่ รู้เรื่อง
อะไรเลย และเหล้าน้ันก็ไม่ใช่ของเขาด้วย  ต่อมาควายตัวเดียวท่ีมีอยู่ของเขาก็หายไป
อีก  เขาจึงต้องเช่าควายคนอื่นมาไถนา     
               “ไม่ต้องกลัว”  พ่อเฒ่าคนหน่ึงปลอบใจเขา  “พวกคนเรามักจะเจอเรื่อง 
เหมือนๆกันอย่างน้ีแหละ  ต่างก็เอาเปรียบกันและเบียดเบียนกัน” 
    “ฉันก็ว่าอย่างน้ันแหละ”พ่อค้าเน้ือหมูคนหน่ึงพูด 
               “หมอควายน่ันไง  เขามีหน้าท่ีตรวจหมู  พวกเราฆ่าหมูแต่ละวันจะต้อง
เตรียมเครื่องในกับเน้ือหลายพวงไปให้เขาตรวจท่ีบ้าน  แล้วเมียเขาก็ท าหมูสะเต๊ะขาย
ทุกวัน” 

“ดูอย่างไอ้เปาซิ” พ่อเฒ่าพูด  “มันไปขายของท่ีตลิ่งต่ า  แล้วโดนจี้ ต้ัง
หลายทีจนกลัว  ไม่กล้าไปท่ีน่ันอีก  ตอนหลังพวกนักจี้บอกว่า  ยอมให้มันไปขาย
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ได้  มันจะจี้คนอื่นแทน  แต่อ้ายเปาก็ไม่กล้าไป”  เมื่อวานน้ีเขาพบเพื่อนคนหน่ึงท่ี
มีอาชีพเร่รับซื้อหนังสัตว์ตามหมู่บ้านต่างๆ  เขาต้องการ 

ลูกนกสาลิกาหากหาได้จะให้ราคาดี “มีคนถามซื้อมาก” เพื่อนเขาบอก  
“ต้องเอาตัวเล็กๆนะ ถึงจะสอนให้พูดได้”      
              โพรงนกอยู่บนยอดไม้สูง  เขาวางตะกร้าลงตรงโคนต้นไม้น้ัน  ในตะกร้ามี
ลูกนกสาลิกาตัวเล็กๆ  อยู่สามตัว   ขนยังข้ึนไม่เต็ม  มันอ้าปากร้องเบาๆ  ตรงรอบ
จงอยปากเป็นสีเหลืองสด  ปีกท่ีมีแค่ต่ิงเน้ือเปลือยช้ินน้อยๆ  น้ันขยับข้ึนลง ขาเล็กๆ  
สั่นเทา เสื้อสีครามเปียกเหงื่อท่ัวแผ่นหลัง  เขากระชับผ้าขาวม้าเคียนเอวให้แน่น แล้ว
ปีนข้ึนต้นไม้สูงชะลูดน้ันพลางใช้มีดฟันล าต้น  บากให้เป็นข้ันบันไดข้ึนไปทีละข้ัน  เสียง
มีดสับเข้าไปในเปลือกไม้ดังเป็นจังหวะสะท้อนไปในอากาศ  แม่นกและพ่อนกชะโงกหัว
ออกมานอกโพรงแล้วบินออกไปด้วยความตกใจพร้อมกับส่งเสียงร้องกังวาน 
             เมื่อข้ึนได้ครึ่งต้น  เขาพักเหน่ือย  มือท้ังสองโอบต้นไม้ไว้แน่น  เมื่อมองลง
ไปข้างล่างรู้สึกขาสั่น  เขาสูดลมเข้าปอดอย่างแรง  เหลียวมองรอบๆตัว  เมฆในปลาย
เดือนกรกฎาคมลอยเลื่อนเกลื่อนท้องฟ้า  แต่ไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกเลย  ลมเย็นพัดโชย  
เขาสดช่ืนมาก  รู้สึกอยากจะเป็นนก  แล้วมาสร้างรังอยู่บนยอดไม้  ข้างบนน้ีน่าสุข
สบาย  อิสระ  สะอาด  ไม่เหมือนบนพื้นดินน่ัน มีแต่ฝุ่นผงและโคลนตม  เต็มไปด้วยพง
หนามและเถาวัลย์ 
             เสียงรถยนต์คันหน่ึงแล่นผ่านมาจากถนนสาย หาดเสี้ยว-แม่เทิน  เขาใช้มีด
บากข้ันบันไดต่อไป  พ่อนกและแม่นกบินฉวัดเฉวียนวนเวียนรอบตัวเขา  พลางร้อง
เสียงดังด้วยความโกรธ  แล้วถลาร่อนไปจับบนกิ่งไม้ต้นข้างๆเขาข้ึนไปน่ังเกือบถึงโพรง
นก  ลมพัดแรงจนใจหวิว  ความพึงใจบางอย่างวูบข้ึน  รู้สึกอิจฉานกท่ีท ารังอยู่บนน้ี  
มันคงมีความสุขมาก  เขาคิด  ไม่ต้องผูกพันกับเรื่องราวบน พื้นดิน  คนเราจะเป็น
อย่างน้ีได้บ้างไหมนะ  เลิกเบียดเบียนกัน  อยู่อย่างรักใคร่  เห็นอกเห็นใจกัน  เขา
คิดถึงตัวเอง  ไม่เคยคิดร้ายใคร  มีแต่ถูกรังแก  บนพื้นดินช่างน่าเบ่ือหน่าย  อยากหนี
ไปให้พ้น  เขาสงสัยว่าถ้าเขาเป็นนกและข้ึนมาท ารังอยู่บนต้นไม้น้ี ปัญหาต่างๆยังจะ
ติดตามมารบกวนได้ไหม เขาจะหนีพ้นหรือไม่หนอ 
  เขาสลัดหัวขับไล่ความคิดท่ีก าลังฟุ้งซ่าน  แล้วปีนข้ึนจนถึงโพรง  มีลูกนก
ตัวเล็กๆสามตัวอยู่ในน้ัน  เขารู้สึกหัวใจเต้นแรงขณะเอ้ือมมือเข้าไป 
             แม่นกและพ่อนกร่อนถลาเข้ามาด้วยความโกรธ  มันบินวนเวียนเหนือยอด
ไม้และส่งเสียงร้องดังสะท้านคล้ายหัวใจจะแตกสลาย 

ผู้แต่ง  นิคม รายยวา 
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กิจกรรมท่ี 1 
การบอกรายละเอียดของเรือ่งทีอ่่าน 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่องคนบนต้นไม้แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1.  ฉากของเรื่องคือท่ีใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
2.  เพราะเหตุความเช่ือมั่นในตนเองของเขาจึงค่อยๆลดลง  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3.  เขามีลักษณะนิสัยอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
4.  เหตุใดเขาจึงรู้สึกอิจฉานกที่ท ารังอยูบ่นต้นไม้ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
5.  เร่ืองสั้นเร่ืองคนบนต้นไม้มีการจบเรื่องอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. ...........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 2 
การบอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่งเรื่องสั้นเรื่องคนบนต้นไม้ 

 

 
 
 

 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 3 

การบอกใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกใจความส าคัญของเรื่องสั้นเรื่องคนบนต้นไม้ 
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กิจกรรมท่ี 4 
ล าดับเหตุการณ ์

ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรือ่งสั้นเรือ่งชีวิตคนบนตน้ไม ้
 

……   โพรงนกอยู่บนยอดไม้สูง เขากระชับผ้าขาวม้าเคียนเอวให้แน่น แล้วปีนข้ึน
ต้นไม้สูงชะลูดน้ันพลางใช้มีดฟันล าต้น เป็นจังหวะสะท้อนไปในอากาศ  

 
……   เขาเดินหาโพรงนกแต่เช้าตรู่  ห่อข้าวกับปลาย่างด้วยใบตองสดเป็นอาหาร

กลางวันให้ ได้นกอีกสักตัวหรือสองตัวก็จะกลับบ้าน 
 
……   เขาตัดสินใจยืนมือเข้าไปเพื่อท าอะไรบางสิ่งบางอย่างในโพรง 
 
……   เขาได้คิดถึงเร่ืองความวุ่นวายต่างๆและ เขาสงสัยว่าถ้าเขาเป็นนกและข้ึนมา

ท ารังอยู่บนต้นไม้น้ี ปัญหาต่างๆยังจะติดตามมารบกวนได้ไหม 
 
……  เขาใช้มีดบากข้ันบันไดต่อไป  พ่อนกและแม่นกบินฉวัดเฉวียนวนเวียนรอบตัว

เขาพลางร้องเสียงดัง แล้วถลาร่อนไปจับบนกิ่งไม้ต้นข้างๆ 
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........................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................
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กิจกรรมท่ี 5  

การสรุปข้อคิดของเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจริงได้ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปข้อคิดของเรื่องสั้นเรื่องคนบนต้นไม้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

 ให้นักเรียนบอกข้อคิดของเรื่องสั้นเรื่องคนบนต้นไม้ 

 
 

   

 
 

 
 
 

 
ให้นักเรียนน าข้อคิดของเรื่องสั้นเรื่องคนบนต้นไม้มาเขียนอธิบายว่าจะ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร 
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เฉลยแบบฝึกตอนที่ 3.1 
กิจกรรม ที่1 
 ข้อที่ 1 ลานจอดรถช้ันใต้ดินของห้างสรรพสินค้า 
 ข้อที่ 2 เพื่อป้องกันคนไม่หวังดีน าวัตถุอันตรายมาใส่ และเพื่อการตรวจสอบได้ง่าย 
 ข้อที่ 3 เพราะว่ามีเจตนาท่ีจะท าร้าย รึประสงค์ร้ายต่อสมชาย ด้วยเพราะสมชายมี
ไหวพริบแก้ปัญหาดี 
 ข้อที่ 4 เป็นบุคคลท่ีมีความช่างสังเกต ฉลาด มีไหวพริบดีและมีความกล้า 
 ข้อที่ 5 ในสังคมท่ีมีความวุ่นวาย มีภัยอันตรายคนในสังคมต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ 

ประมาท 
 
กิจกรรม ที่2 
  สะท้อนสภาพสังคมเมือง 
 
กิจกรรม ที่3 
 สมชายออกอุบายหลอกให้ชายลึกลับไปอยู่รถคันหน่ึง แล้วเขาก็ข้ึนรถของเขาและ
ขับออกไป แจ้งเจ้าหน้าท่ีห้างและน าเจ้าหน้าท่ีห้าง ไปควบคุมตัวชายลึกลับแล้วแจ้งต ารวจ 
 
กิจกรรม ที่4 

3   5   1  4   2 
 
กิจกรรม ที่5 
  ข . สังเกตสิ่งรอบตัวและคอยระวังตัวอยู่เสมอ 
 

(แนวการตอบ)สอดส่องดูสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ปัจจัยหน่ึงท่ีส าคัญเวลาเกิดอันตราย 
หรือคนงานท างานข้างๆ ทุกอย่างท าให้รถเราตกอยู่ในอันตรายได้ท้ังหมด แต่ยังไงเราก็ควร
สอดส่องดูแล มองกระจกข้างกระจกหลังสังเกตรอบข้าง เห็นท่าไม่ดีก็อย่าไปยุ่งเข้าใกล้เป็น
ดีท่ีสุด 
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เฉลยแบบฝึกตอนท่ี 3.2 
กิจกรรม ท่ี 1 
 ข้อท่ี 1 ชนบท มีทุ่งนา มีป่าไม้แหล่งที่อยู่อาศัย 
 ข้อท่ี 2 การที่เกิดการน้ าท่วม  บางปีฝนแล้ง  ข้าวที่เคยพอกินกลับขาดแคลน  แรกๆก็ดูเป็น
สิ่งแปลก  แต่มันเกิดข้ึนบ่อย  ต่อมาเคยชิน  เมื่อมีอาการเจ็บป่วยในครอบครัว  เขาก็มีหนี้สินเพิ่มพูน  
เขาสองคนผัวเมียท างานหนัก  บางปีพอข้าวดีพอจะเหลือขายแต่ราคาก็ตกลงมาก  ในช่วงเวลาน้ันเขา
จะออกรับจ้างตัดฟืนจากป่า  บางทีก็เผาถ่านขาย 
 ข้อท่ี 3 เป็นคนคิดมากแต่ก็มีความขยันขันแข็ง ไม่อยากให้คนอื่นเบียดเบียนเขา แต่เขาก็
เบียดเบียนนก 
 ข้อท่ี 4 นกเป็นเพียงสัตว์ที่ต้องการมากที่สุดคือที่พักแต่มนุษย์มีความต้องการมากกว่าหลาย
พันท่ามากกว่านก 
 ข้อท่ี 5 เขาก็เอามือเข้าไปหยิบลูกนกที่อยู่ในโพรง 
กิจกรรม ท่ี 2 (แนวค าตอบ) 
  มนุษย์อาจจะเป็นสัตว์โลกที่โหดร้ายที่สุด  ตัวละครของผู้ เขียน จึงมีอารมณ์ 
ความรู้สึก มีความอยากได้ มีความโลภ มีตัณหา อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังคงมีซึ่งกิเลส ความ
ต้องการหลายๆอย่าง 
กิจกรรม ท่ี 3 
  มนุษย์นั้นมีอารมณ์ ความรู้สึก มีความอยากได้ มีความโลภ มีตัณหา อันเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังคงมีซึ่งกิเลส ความต้องการหลายๆอย่างถึงแม้ไม่ถูกเบียดเบียนจากคนอื่นก็ 
ไปเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ดี เพื่อความอยู่รอดในสังคม 
 
กิจกรรม ท่ี 4        2      1     4     5  3 
กิจกรรม ท่ี 5 
 สรุป ปรัชญาชีวิตที่เขาประสบพบเห็นมาในชนบท นิคมมักเสนอภาพหรือสมการของความ
ขัดแย้ง ระหว่างสองสิ่งออกมาเสมอ และทางออกหรือค าตอบของสมการ มักจะออกมาอย่างสมจริง
กับธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ ที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ผลประโยชน์ และมุ่งเอาตัวรอดก่อนอื่น โดยที่
บางครั้งต้องท าลายชีวิตที่อ่อนแอกว่าหรือการถูกท าลาย ด้วยวิถีหรือกฎธรรมชาติ ซึ่งไม่เข้าข้างใคร 
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แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์ 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปทีี่ 6 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 
 

นายศุภโชค  แตงทอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช่วงชั้นท่ี 2      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559              สาระที่ 1 การอ่าน      หน่วยการเรียนรู้    เรื่องเล่าเช้าน้ี 
เรื่อง  การอ่านวิเคราะห์นิทาน                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  
    แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด     ป.6/3 อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลา แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

     ป.6/5 อธิบายการน าความรู้และ ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน 

การด าเนินชีวิต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนอธิบายองค์ประกอบของนิทานได้ 
  2.  นักเรียนอธิบายหลักการอ่านวิเคราะห์นิทานได้ 
  3.  นักเรียนวิเคราะห์ นิทานเรื่องที่ก าหนดให้ตามองค์ประกอบของนิทานได้ ดังนี้  
      3.1 เล่าเรื่องย่อและวิจารณ์ตัวละครของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 

      3.2 บอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่งได้ถูกต้อง 
      3.3 บอกใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
      3.4 สรุปข้อคิดของเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

3. สาระส าคัญ 
  การอ่านวิเคราะห์นิทานเป็นทักษะส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้อ่านต้องสามารถเล่า
เรื่องย่อและวิจารณ์ตัวละครของเรื่องที่อ่าน บอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง บอกใจความส าคัญของ
เรื่อง และสรุปข้อคิดของเรื่องที่อ่าน จะท าให้สามารถสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได ้

4. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
- การอ่านวิเคราะห ์
- องค์ประกอบของนิทาน 
- การอ่าน(วิเคราะห)์นิทาน 

 ทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ทักษะการวิเคราะห์ 
- ทักษะการอ่าน 
- กระบวนการกลุ่ม 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- มีวินัย 
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- ใฝ่เรียนรู้   
- มุ่งมั่นในการท างาน   

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์นิทาน 

6. การวัดและประเมินผล 
  สิ่งท่ีประเมิน 

- การอ่านวิเคราะห์นิทาน 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

- ประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์นิทาน 

  เครื่องมือการวัดและประเมิน 
- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- แบบฝกึการอ่านวิเคราะห์นิทาน ชุดที่ 1 แบบฝึกตอนที่ 1.1 1.2  

         เกณฑ์การวัดและประเมิน 
   - นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับดี 
   - นักเรียนท าแบบฝึกทักษะได้ 19 คะแนนจาก 25 คะแนนถือว่าผ่าน 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 1 

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
 1.  ครูช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านวิเคราะห์ 

2.  ครูซักถามและสนทนาถึงนิทานที่นักเรียนเคยฟัง  
 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1.  ครูอธิบายเนื้อหาประกอบใบความรู้เกี่ยวกับนิทานและหลักการอ่านนิทาน  
2.  ครูเล่านิทานเรื่องกบกบัหนูให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรยีนจับประเด็นของเรือ่งโดยการตอบ 

ค าถามที่ต่อไปนี้  
2.1) ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ผลเป็นอย่างไร 

 2.2) ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง แตล่ะตัวละครมีลกัษณะนิสัยอย่างไร 
 2.3) ข้อคิดที่ได้จากเรือ่งคืออะไร 
3.  ครูแจกนิทานเรื่อง เศรษฐีกับคนน าทาง ให้นักเรียนอ่านแล้วเล่าเรื่องย่อ 
4.  ให้นักเรียนวิเคราะห์นิสัยตัวละคร จากนิทานท่าน เรื่อง เศรษฐีกับคนน าทาง 
5.  ครูสุ่มนักเรียนให้บอกข้อคิดที่ได้จากนิทาน 
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กิจกรรมรวบยอด 
 นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน  

ชั่วโมงท่ี 2 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของนิทานและหลักการอ่านวิเคราะห์นิทาน เพื่อ

เป็นการทบทวนบทเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ ๔ คน โดยให้เลือกตามความสมัครใจครูให้นักเรียน
อ่านนิทานเรื่อง ดินสอกับยางลบ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบค าถาม ต่อไปนี้ 

  1) ตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้าง แต่ละตัวมีลักษณะนิสัยอย่างไร 
  2) เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน เกิดข้ึนที่ใด 
  3) จงเรียงล าดับ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
  4) ผลสุดท้ายของเรื่องคืออะไร 
  5) ข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไร 
  6) จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
2. ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3. ครูสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและความมีระเบียบวินัยของนักเรียนรายบุคคลขณะ

ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
4. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านนิทานชุดที่  1.1 เรื่อง นกขมิ้นกับลิงพาล ให้

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมรวบยอด 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการอ่านวิเคราะห์นิทาน 
 
ชั่วโมงท่ี 3 

 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข้อคิดของนิทานที่นักเรียนเคยอ่าน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ ๔ คน โดยให้เลือกตามความสมัครใจครูให้นักเรียน
เล่านิทานเรื่อง กาหลงฝูง นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบค าถาม ต่อไปนี้ 

  1) ตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้าง แต่ละตัวมีลักษณะนิสัยอย่างไร 
  2) เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน เกิดข้ึนที่ใด 
  3) จงเรียงล าดับ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
  4) ผลสุดท้ายของเรื่องคืออะไร 
  5) ข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไร 
  6) จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
2. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม 
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3. ครูสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและความมีระเบียบวินัยของนักเรียนรายบุคคลขณะ
ปฏิบัตกิิจกรรมกลุ่ม 

4. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านนิทานตอนที่ 1.2 เรื่อง กองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจ
ทดแทนคุณมารดา ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมรวบยอด 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 (ก่อนเรียน) 
  2.  แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์นิทาน 2 ชุด แบบฝึกชุดละ 5 กิจกรรม 
  3.  ตัวอย่างนิทานอีสปเรื่อง กบกับหนู  นิทานเรื่อง นกขมิ้นกับลิงพาล , เศรษฐีกับคนน า
ทาง , กาหลงฝูง และดินสอกับยางลบ 

9.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................... ............................................ 

 

ลงช่ือ........................................................ 
       ( นายศุภโชค  แตงทอง ) 
          ผู้สอน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 

                                                   ลงช่ือ........................................................ 
                   ( .............................................. ) 
              ต าแหน่ง............................................................... 

         ........../........./.......... 
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ใบความรู้  
ความรู้เกี่ยวกับนิทาน 

นิทาน หมายถึง เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดด้วยวิธี   
มุขปาฐะ (การเล่าสืบต่อกันมาโดยใช้วาจา) บางส่วนได้รับการบันทึกไว้บ้างแล้ว 
ประเภทของนิทาน 

นิทานแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี ้
1. ประเภทเทพนิยายหรือปรัมปรา (Fairy tale) เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา นางฟ้า เรื่อง

มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ เป็นความฝันและจินตนาการของผู้แต่ง เรียกหลายอย่างเช่น นิทาน
มหัศจรรย์ นิทาน บรรพบุรุษ เรื่องราวมักเกี่ยวข้องกับราชส านัก เจ้าหญิง เจ้าชาย มีแม่มด มียักษ์ 
สัตว์ประหลาด ตัวละครที่ดีจะเป็นฝ่ายชนะ เช่น เรื่องพรอภัยมณี คาวี สังข์ทอง พระสุธนมโนห์รา 
ฯลฯ 

2. ประเภทชีวิตจริง (Novella) เป็นเรื่องที่ด าเนินอยู่ในโลกของความจริง มีการบ่งสถานที่
และตัวละครชัดเจน อาจมีปาฏิหาริย์อิทธิฤทธ์ิแต่เป็นไปในลักษณะที่เป็นไปได้ โดยใช้สถานที่ เวลา ตัว
ละครที่มา จากความจริง เช่น ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี (บางส่วนที่ มาจากชีวิตจริงของผู้แต่ง) 
พระลอ พระรถเมรี พระร่วง ไกรทอง เป็นต้น 

3. ประเภทวีรบุรุษ (Hero tale) เป็นเรื่องที่มีหลายตอนขนาดยาว อาจคล้ายชีวิตจริงหรือ
จินตนาการ เป็นเรื่องเล่าทีก่ลา่วถึงวีรบุรษุที่ต้องผจญภัยที่มีลกัษณะเหนือมนุษย์ เช่น เรื่อง เฮอร์คิวลิส 
เซซีอุ สและเพอร์ซีอุสของกรีก เป็นต้น 

4. ประเภทนิทานประจ าถิ่น (Sage) มักเป็นเรื่องแปลกพิสดารซึ่งเช่ือว่า เคยเกิดข้ึนจริง ณ 
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง บ่งบอกสถานที่และตัวละครชัดเจน อาจมาจากประวัติศาสตร์ อาจเป็นไปได้ทั้ง
มนุษย์ สัตว์ เทวดา ผี เช่น เรื่อง พระยาพาน พระร่วง เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ตาม่องล่าย ท้าวปาจิต
กับนางอรพิม เป็นต้น 

5. ประเภทเล่าอธิบายเหตุ (Explanatory tale) เป็นเรื่องอธิบายก าเนิด ความเป็นมาของสิ่ง
ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ ก าเนิดของสัตว์ว่าเหตุใดจึงมีรูปร่างลักษณะ ต่าง ๆ ก าเนิดของพืช มนุษย์ 
ดวงดาวต่าง ๆ เป็น ต้น เช่น ท าไมจระเข้จึงไม่มีลิ้น ก าเนิด ดาวลูกไก่ ก าเนิดจันทรคราส เป็นต้น 

6. ประเภทเทพปกรณัมหรือเทวปกรณ์ (Myth) เป็นเรื่องอธิบายถึงก าเนิดของจักรวาล 
มนุษย์ สัตว์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวัน กลางคืน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แสดงถึงความ
เช่ือทางศาสนา มี เรื่องของเทพที่เรารู้จักกันดี เช่น เมขลา รามสูร เป็นต้น 

7. ประเภทสัตว์ (Animal tale) เป็นเรื่องที่มีสัตว์เป็นตัวเอก โดยจะแสดงให้เห็นความฉลาด
และความโง่เขลาของสัตว์ โดยเจตนาจะมุ่งสอนจริยธรรมหรือคติธรรม ซึ่งจัดเป็นเรื่องประเภทให้คติ
สอนใจ เช่น นิทานอีสป และปัญจะตันตระ 
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8. ประเภทมุขตลก (Merry tale) เป็นเรื่องขนาดสั้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ หรือสัตว์ 
จุดส าคัญของเรื่องอยู่ที่ความไม่น่าเป็นไปได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความโง่ ความฉลาด การใช้กลลวง การ
แข่งขัน การ ปลอมแปลง ความเกียจคร้าน เรื่องเพศ การโม้ คนหูหนวก นักบวช พระกับชี ลูกเขยกับ
แม่ยาย ศรีธนญชัย กระต่ายกับเต่า เป็นต้น 

9. ประเภทศาสนา (Religious tale) เป็นเรื่องเกีย่วกับศาสนา เช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเยซู 
นักบุญ พระพุทธเจ้า พระสาวก ซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎกอยู่หลายเรื่อง ซึ่งทรรศนะของผู้เล่ามักถือว่า
เป็นเรื่องจริง 

10. ประเภทเรื่องผี เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีต่างๆ ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่ามาจากไหน เกิดอย่างไร เช่น 
ผีบ้าบ้องและผีปกกะโหล้งของไทยภาคเหนือ หรือผีที่เป็นคนตายแล้วมาหลอกด้วยรูปร่างวิธีการต่างๆ 
มีผีกอง กอย ฯลฯ 

11. ประเภทเข้าแบบ  (Formular tale) เป็นเรื่องที่มี โครงเรื่องส าคัญ เล่ าเพื่ อความ
สนุกสนานของผู้เล่า และผู้ฟังอาจมีการเล่นเกม แบ่งเป็นนิทานลูกโซ่ เช่นเรื่องตากับยายปลูกถั่วปลูก
งาให้หลานเฝ้า นิทาน หลอกผู้ฟัง นิทานไม่รู้จบ เช่นเกี่ยวการนับจะเล่าเรื่อยไปแต่เปลี่ยนตัวเลข 
 
องค์ประกอบของนิทาน 
 องค์ประกอบของนิทาน ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ  ของนิทาน  ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง นิทานทุกเรื่อง  ก็ต้องมีช่ือเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ  การตั้งช่ือเรื่องส่วนใหญ่ก็จะ
เอาตัวละคร พฤติกรรม หรือสถานการณ์เด่นในเรื่องมาตั้งเป็นช่ือ 

2. โครงเรื่อง คือ  องค์ประกอบเรื่องราวของเรื่องในนิทานตั้งแต่ต้นจนจบ  โดยแบ่งออกเป็น  
จุดเริ่มต้นเรื่อง  กลางเรื่อง  ตอนจบ  และบทสรุป  นิทานที่มีบทสรุปนั้นเหมาะส าหรับเด็กๆ แต่นิทาน
บางอย่างที่ต้องการให้คนได้คิดจากเนื้อหานิทาน  ก็อาจไม่มีบทสรุปให้คนได้ตีความ  แต่ส าหรับเด็ก ๆ  
นั้นนิทานควรมีบทสรุป 

3. เน้ือหา คือ  รายละเอียดของเรื่อง  ซึ่งอธิบายเหตุการณ์   ตัวละคร   ฉาก  ข้อคิด  และ
อื่น ๆ   โดยเนื้อหาของเรื่องเป็นตัวส าคัญที่ท าให้นิทานมีคุณค่า 

4. ตัวละคร คือ สิ่งที่ท าให้เกิดเรื่องราว  ตัวละครเป็นตัวเดินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ  ซึ่งนิทาน
แต่ละเรื่องอาจมีตัวละครมากน้อยข้ึนอยู่กับเนื้อหาสาระและปัจจัยต่าง ๆ  ที่เป็นเหตุผลท าให้เกิดตัว
ละครนั้น ๆ  และตัวละครบางเรื่องอาจมี  ตัวเอก  ตัวร้าย  ตัวประกอบ  บางเรื่องอาจมีแต่ตัวเอกกับ
เหตุการณ์  บางเรื่องอาจมีแค่ตัวเอกับตัวร้าย 

5. ฉาก คือ  พื้นหลังของเหตุการณ์ และเหตุการณ์  เช่น  เรื่องเกิดในน้ า  เกิดในวัด  เกิดที่ใต้
ต้นไม้  หรือเกิดในที่ต่าง ๆ  เพื่อให้คนฟังมโนภาพตาม และรู้สุกมีอารมณ์รว่มไปกับตัวละครและเนื้อหา
ของเรื่อง 
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คุณค่าของนิทาน 
 1. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 2. ช่วยกระชับความสัมพันธ์ 
 3. ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ 
 4. ให้ข้อคิดและคติเตือนใจ 
 5. ช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีต 

อ้างอิง : หนงัสือนทิานพื้นบ้าน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ใบความรู้ 
หลักการอ่านนิทาน 

นิทานเป็นสื่อที่มีคุณค่าต่อเด็กเปน็การสรา้งการเรยีนรู้ สร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู ้ส่งเสรมิให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆทั้งการกล้าแสดงออก ความเช่ือมั่นในตนเอง การคิดและ
จินตนาการ อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กเปิดรับพฤติกรรมใหม่ๆได้ หลักการอ่านนิทานให้มี
ประสิทธิผล มีดังนี้ 

1. ตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน  
2. การอ่านจบัใจความของนิทานจะต้องตั้งค าถามและตอบต าถามว่า ข้อความแต่ละย่อหน้ามี  

ใครบ้าง ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ผลเป็นอย่างไร 
3. น าสิ่งที่รับฟังได้มาเรียบเรียงใหม่เป็นประโยคใจความส าคัญ 
4. ทบทวนความบางตอน ห รือสาระบางเรื่อ งที่ ยั งไม่ เข้าใจ  ไม่ ชัดเจนให้ เข้ าใจ  
5. สังเกตว่าดูผลสุดท้ายของเรื่องนั้นๆอะไรเกิดข้ึนบ้าง 
6. พิจารณาว่าเรื่องมีสาระหรือความส าคัญอยู่ที่ใดมีแง่ คิดคติธรรมค าสอนแก่ผู้อ่านอย่างไร

บ้าง 
7. สรุปความคิด ท าบันทึกช่วยจ า ย่อความ ตอบค าถาม หรือท ากิจกรรมต่างๆตาม

วัตถุประสงค์ 
 

อ้างอิง ณรัชภาณ์  สุดรักษ์ การอ่านจับใจความจากนิทาน 
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นิทานอีสปเร่ือง กบกับหนู 
 

นานมาแล้วมี หนูแก่ตัวหนึ่งเดินทางมาไกลมาจนถึงล าธารที่ชายป่า หนูต้องการจะข้ามไปยัง
ฝั่งตรงข้ามจึงเข้าไปหาเจา้กบ ตัวน้อยที่ริมล าธาร จึงเอ่ยขอให้กบช่วยพาข้าม ล าธารและ เอ่ยขอให้กบ
ช่วยพาข้ามล าธารด้วย 

กบน้อยมองหนูแล้วปฏิเสธอย่างสุภาพว่า " โธ่ ฉันนะ ตัวเล็กพอๆ กับท่าน แล้วจะพาท่าน
ข้ามไปได้ อย่างไรกันล่ะจ๊ะ " 
แต่หนูไม่ยอม กลับอ้างว่าตนเป็นสัตว์ผู้อาวุโสกว่า ถ้ากบ ไม่ช่วยตนก็จะไปป่าวประกาศให้สรรพสัตว์
ทั้งหลายรู้ถึง ความใจด าของกบ 

เมื่อถูกขู่เข็ญเช่นน้ัน กบจึงต้องจ ายอมให้หนูเอาเท้าผูก กับเท้าของตนแล้วก็พาว่ายข้ามล าธาร 
แต่ทว่าพอว่ายไปได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นกบก็เริม่หมดแรงกอ่นที่ทั้งคู่จะจมน้ าตาย เหยี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลง
มาจิกเอา ทั้งคู่ไปกิน  
 
นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า : "คิดประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ ย่อมมีแต่เสียหาย 
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นิทานอีสป เร่ือง เศรษฐีกับคนน าทาง 
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… ณ บริเวณบ้านของท่านเศรษฐีท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจโอบ
อ้อมอารี ท่านเศรษฐีต้องการเดินทางเข้าไปเที่ยวในป่า จึงประกาศหาคน น าทางที่ช านาญป่า มีคนมา
สมัครมากมาย ท่านเศรษฐีมองหาอยู่นาน จึงหันไปเห็นชายคนหนึ่ง รู้สึกถูกอกถูกใจท่านเศรษฐีพอใจ
ชายผู้หนึ่ง จึงตัดสินใจเลือกเป็นคนน าทางในการเดินป่าครั้งนี้ 
 ต่อมาท่านเศรษฐีและคนน าทาง พร้อมกับลูกหาบอีกสองคน ได้เดินทางเข้าไปในป่า ชายน า
ทางเดินน าหน้าอย่างมั่นใจ และคล่องแคล่วดูแล้วก็ไม่หน้าเป็นห่วงอะไร เขาเหมือนคนที่ช านาญป่า 
ท่านเศรษฐีรู้สึกสบายใจ ไม่ต้องมานั่งกังวลใจต่อภัยอันตรายใด ๆ 
 พวกลูกหาบเดินตามหลังมาติด ๆ ท่านเศรษฐีมองดูรอบ ๆ ป่า มีวิวสวยงาม มีธารน้ าสีเขียว
ขจี เต็มไปด้วยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มากมายหลายชนิด เดินเข้าไปในป่าไม่นานสักเท่าไหร่ ทันใดนั่นท่าน
เศรษฐีก็ต้องหยุดชะงักด้วยความตกใจ เมื่อชายน าทางพลัดตกลงไปในหลุมดักสัตว์ของนายพราน 
 ลูกหาบทั้งสอง ต่างพากันช่วยดึงคนน าทางข้ึน ช่วยกันอยู่นานสักพักก็ขึ้นมาได้ ท่านเศรษฐี
แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน และแสดงสีหน้างงกับคนน าทาง ทั้งๆที่เป็นคนน าทางแท้ ๆ กลับพลัด
ตกลงไปในหลุมดักสัตว์นั้น คนน าทางต้องรู้จักหลบหลีกและต้องมีความรู้เรื่องป่าเป็นอย่างดี ไม่ใช่เสีย
ท่าตกลงไปแบบนั้น 
 คนน าทางเดินทางต่อ และรูส้ึกอายอายกับเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน ท่านเศรษฐีพูดกบัคนน าทาง
พร้อมกับ อธิบายใหฟ้ังว่า “เจ้าเป็นคนน าทางแท้ ๆ ยังพลัดตกลงไปในหลมุสัตว์แล้วนบัประสาอะไร
กับข้า จะไม่พลาดได้อย่างไร ฉะนั้นเจ้าควรระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าน้ี ”  
 

นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า : ความประมาทน ามาซึ่งหายนะ  
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นิทาน เรื่อง ดินสอกับยางลบ 

 
 

(ส าหรับครู)เกริ่นน า ถึง ลกัษณะดินสอกบัยางลบ ในเรื่อง จดจ า กับการ ลบลืม… 
 

ครั้งหนึง่ มีดินสอ ทีเ่ขียนอย่างไรก็ไม่มีวันหมดอยู่แท่งหนึ่งและ มียางลบ ทีล่บอย่างไรก็ไมม่ี
วันหมดอยู่ก้อนหนึ่งดินสอเป็นเพือ่นกับยางลบก้อนน้ันทั้งคู่ไปไหนมาไหน ด้วยกันท าอะไรด้วยกัน 
หน้าที่ของดินสอคือ เขียนมันจึงเขียนทุกทีทุ่กอย่าง ตลอดเวลาที่อยู่กบัยางลบหน้าที่ของยางลบ คือ
มันจึงลบทุกอย่างที่ดินสอเขียนทกุที่ทุกเวลา 
 เวลาผ่านไปนานหลายสบิปี ทุกอย่างก็…ยงัด าเนินเหมือนเดมิเรือ่ยมา 
จนกระทั่งดินสอเอ่ยกับยางลบว่า “เรากับนายคง อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว” 
ยางลบจึงถามว่า “ท าไมละ่” 
ดินสอจงึตอบกลบัไปว่า “ก็เราเขียน…นายลบแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรเลย” 
ยางลบจึงเถียงว่า “เราท าตามหน้าท่ีของเรา…เราไม่ผิด” 

ทั้งคู่จึงแยกทางกันดินสอพอแยกทางกับยางลบมันก็ดีใจ ที่สามารถเขียนอะไรได้ตามใจมัน 
แต่พอเวลาผ่านไป มันเริ่มเขียนผิดข้อความที่เคยเขียนสวยงาม ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยรอยสกปรก 
มีแต่รอยขีดทิ้งเต็มไปหมด เพราะไมม่ีใครลบให้ดินสอ… คิดถึงยางลบจบัใจ 
 ฝ่ายยางลบพอแยกทางกบัดินสอ มันก็ดีใจที่ตัวมันไม่ต้องเปือ้นอีกต่อไปพอเวลาผ่านไป มัน
กลับใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าเพราะไม่มอีะไรให้ลบยางลบ…คิดถึงดนิสอเช่นกัน 
ทั้งคู่จึงกลบัมาอยู่ด้วยกันใหม่คราวนี้ดินสอเขียนน้อยลง เขียนแต่สิ่งที่ดี ส่วนยางลบก็ลบเฉพาะที่ดินสอ
เขียนผิด…เท่านั้น 

ถ้าเปรียบการเขียนเป็นการจ าดินสอ ในตอนแรกกจ็ าทุกเรือ่ง…ทั้งดีและไม่ดีแต่พอ
เปลี่ยนไป…มันกห็ัดเลือกจ าแต่สิง่ดีๆเท่านั้นส่วนการลบเปรียบเหมือนการลมื 
ยางลบ ในตอนแรก ก็ลมืทุกอย่างทั้งดีและไม่ดี แต่ทุกครัง้ทีล่ืม ตัวมันก็จะสกปรก 
แต่ตอนหลงั มันเลือกลืม…แต่เรื่องไม่ดี ซึ่งก็คือ…การใหอ้ภัย…นั่นเอง 

 
นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า : “เราควรเลือกจ าแตส่ิ่งดีดีท่ีมีให้กัน…และลมืในสิ่งท่ีอาจผิดพลาดบ้าง” 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ชื่อ ………………………………………………………………………....... วิชา ………………….. ชั้น ……………… 
 
ค าชี้แจง ให้ครผูู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยท า
เครื่องหมาย / ลงในช่องตารางตามความเป็นจรงิ 

 
พฤติกรรม 

ระดับ  
รวม 3 2 1 

1. ความสนใจในการเรียน     
2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอภิปราย     
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     
4. การตอบค าถาม     
5. การรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย     

รวม     
 
ระดับคุณภาพ 
  3  หมายถึง  ดีมาก 
  2  หมายถึง  ดี 
  1  หมายถึง  พอใช้ 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 
  12 - 15  คะแนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
  9 - 11  คะแนน อยู่ในระดับ  ดี 
  5 - 8  คะแนน อยู่ในระดับ   พอใช้ 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึก 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1. ความถูกต้อง ท าแบบฝึกได้อย่าง
ถูกต้องมากกว่า 80% 

ท าแบบฝึกได5้0 – 
80 % 

ท าแบบฝึกได้น้อย
กว่า 50% 

2. ความครบถ้วน ท าแบบฝึกได้อย่าง
ครบถ้วน 

ท าแบบฝึกได้
มากกว่าครึ่งของ
จ านวนทั้งหมดแต่ยัง
ไม่ครบ 

ท าแบบฝึกได้น้อย
กว่าครึ่งของจ านวน
ทั้งหมด 

3. ความตรงต่อเวลา ท าแบบฝึกเสร็จตรง
ตามก าหนดเวลา 

ท าแบบฝึกเสร็จหลงั
ก าหนดเวลา 5 นาท ี

ท าแบบฝึกหัดไม่
เสร็จหลงัก าหนด
มากกว่า 5 นาที 

4. ความสะอาดและเรียบร้อย เขียนด้วยลายมือที่
เรียบร้อย ไม่มรีอยลบ 

เขียนด้วยลายมือที่
เรียบร้อย มรีอยลบ 

เขียนไม่เรียบรอ้ย 
มีรอยลบ 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 
  10 – 12  คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
  7 - 9  คะแนน อยู่ในระดับ  ดี 
  4 - 6  คะแนน อยู่ในระดับ   พอใช้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช่วงชั้นท่ี 2      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559              สาระที่ 1 การอ่าน      หน่วยการเรียนรู้    เรื่องเล่าเช้าน้ี 
เรื่อง  การอ่านวิเคราะห์บทความ                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  
    แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 ตัวชี้วัด ป.6/3 อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลา แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
  ป.6/4 แยกข้อเทจ็จริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

  ป.6/5 อธิบายการน าความรู้และ ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน 

การด าเนินชีวิต 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนอธิบายองค์ประกอบของบทความได้ 
  2.  นักเรียนอธิบายหลักการอ่านวิเคราะห์บทความได้ 
  3.  นักเรียนวิเคราะห์ บทความเรื่องที่ก าหนดให้ตามองค์ประกอบของบทความได้ ดังนี้  
      3.1 เล่าเรื่องย่อของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 

      3.2 แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
      3.3 บอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่งได้ถูกต้อง 
      3.4 บอกใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
      3.5 สรุปข้อคิดของเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 

3. สาระส าคัญ 
          การอ่านวิเคราะห์บทความเป็นทักษะส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้อ่านต้องสามารถ
บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน บอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นของเรื่อง 
และสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน จะท าให้สามารถสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได ้

 
4. สาระการเรยีนรู้ 
 ความรู้ (K) 
- องค์ประกอบของบทความ 
- การอ่าน(วิเคราะห)์บทความ 

 ทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ทักษะการวิเคราะห์ 
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- ทักษะการอ่าน 
- กระบวนการกลุ่ม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้   
- มุ่งมั่นในการท างาน   

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 -   แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์บทความ 

6. การวัดและประเมินผล 
  สิ่งท่ีประเมิน 

- การอ่านวิเคราะห์บทความ 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

- ประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- ตรวจแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์บทความ 

  เครื่องมือการวัดและประเมิน 
- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- แบบฝกึการอ่านวิเคราะห์บทความ 
เกณฑ์การวัดและประเมิน 
-  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับดี 
-  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะได้ 19 คะแนนจาก 25 คะแนนถือว่าผ่าน 
 

   7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 1 

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1.  ครูน าตัวอย่างบทความมาให้นักเรียนดูแล้วบอกว่าเป็นงานเขียนชนิดใด 
2.  ครูน าสนทนาเกี่ยวกับบทความ องค์ประกอบของบทความ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  
1.  ครูน าใบความรู้เกี่ยวกับบทความ มาให้นักเรียนศึกษา จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียน

ช่วยกันคิด และ ตั้งค าถามถึงสิ่งที่นักเรียนต้องการรู้เกี่ยวกับบทความ โดยครูคอยช่วยเหลือแนะน า 
และตั้งค าถามเพิ่มร่วมกับนักเรียน 

2.  นักเรียนสรุปความรูเ้กี่ยวกบับทความจากที่ศึกษาใบความรู้ 
 3.  ครูอธิบายเนื้อหา ประกอบใบความรูเ้รือ่งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
 4.  นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการอ่านบทความแล้วตอบค าถามของครู 

5.  ครูแจกใบงาน บทความ ข้อคิดเรื่องการบวช ให้นักเรียนท าดังนี ้
  4.1 บอกใจความส าคัญ 
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  4.2 บอกจุดมุง่หมายของเรื่อง 
  4.3 แยกข้อเท็จจรงิและข้อคิดเห็น 

  4.4 บอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
6.  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงจุดมุง่หมายของผู้แต่งบทความ  
กิจกรรมรวบยอด 

 นักเรียนช่วยกันสรุปใจความรู้ที่ได้จากการเรียน 

ชั่วโมงท่ี 2 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทความและหลักการอ่านวิเคราะห์บทความ 

เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนจากช่ัวโมงที่แล้ว 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยให้เลือกตามความสมัครใจครูแจกบทความเรื่อง

ปลาอาหารต้านโรค ให้นักเรียนอ่าน และตอบค าถามแต่ละกลุ่ม ต่อไปนี้ 
  1) บทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 
  2) จุดมุ่งหมายของผู้เขียนบทความคืออะไร 
  3) แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
  4) จับใจความส าคัญของบทความที่อ่าน 
  5) ข้อคิดที่ได้จากบทความคืออะไร 
  6) น าข้อคิดจากเรื่อง ปลาอาหารต้านโรค ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม 
3. ครูสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและความมีระเบียบวินัยของนักเรียนรายบุคคลขณะปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม 
4. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านบทความตอนที่ 2.1 เรื่อง ปัญหาน้ าเน่าเสียในคลองเจดีย์

บูชาให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมรวบยอด 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญจากการอ่านวิเคราะห์บทความ 
ชั่วโมงท่ี 3 

 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทความและหลักการอ่านวิเคราะห์บทความ 

เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนจากช่ัวโมงที่แล้ว 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 4 คน โดยให้เลือกตามความสมัครใจครูและนักเรยีนสนทนา

เกี่ยวกับ บทความเรื่อง เส้นด้ายกับสายชีวิตแล้ว และตอบค าถามที่ตั้งไว้ เพื่อที่จะได้น าค าตอบที่ได้มา
บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบค าถาม ต่อไปนี้ 

  1) บทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 
  2) จุดมุ่งหมายของผู้เขียนบทความคืออะไร 
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  3) แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
  4) จับใจความส าคัญของบทความที่อ่าน 
  5) ข้อคิดที่ได้จากบทความคืออะไร 
  6) น าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม 
3. ครูสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและความมีระเบียบวินัยของนักเรียนรายบุคคลขณะปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม 
4. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านบทความตอนที่ 2.2 เรื่อง ปัญหามลภาวะขยะพลาสติก ให้

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมรวบยอด 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญจากการอ่านวิเคราะห์บทความ 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์บทความ 2 ชุด แบบฝึกชุดละ 5 กิจกรรม 
    ตัวอย่างบทความ ใบความรู้บทความ บทความ เรื่อง ข้อคิดการบวช  , อาหารปลาต้าน
โรค , บทความ เรื่อง เส้นด้ายกับสายชีวิต 
9.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ............................................... 

 

ลงช่ือ........................................................ 
        ( นายศุภโชค  แตงทอง ) 
           ผู้สอน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 

                                                     ลงช่ือ........................................................ 
         ( .............................................. ) 
     ต าแหน่ง............................................................... 

          ........../........./.......... 
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ใบความรู้ 
 ความรู้บทความ 

 
บทความ คือ งานเขียนเรียบเรียงถ้อยค าเพื่อสื่อสารกับผู้อ่ านจ านวนมาก เพื่อแสดงถึง

ความรู้สึกในด้านต่าง ๆ 
บทความประกอบด้วย 
1. ส่วนน าหรือส่วนเริ่มต้น เพื่อให้ความเร้าใจแก่ผู้อ่าน ผู้เขียนอาจน าเรื่องด้วยค าประพันธ์ 

สุภาษิตหรือส านวนโวหาร หรือถ้าเป็นการเขียนแบบร้อยแก้วก็มีถ้อยค าที่ดีเด่น 
2. บทความไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์ในตัวเอง อาจแสดงความรู้ความคิดไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
3. บทความ เป็นหลักฐานอ้างอิงโดยเฉพาะบทความทางวิชาการ หรือรายงานผลการวิจัย 
4. บทความควรจะเสนอเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย หรือมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ ไม่

จ าเป็นต้องมีสรุป หรือส่วนลงท้าย 
5. บทความจะต้องเขียนให้น่าอ่าน โดยใช้กลวิธีเสนอเรื่องที่เร้าความสนใจ ซึ่งต้องอาศัย

ท่วงท านองการเขียนทีดีดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 
6. บทความต้องเสนอแนวคิดที่แปลกและใหม่เพื่อให้ผู้อ่านติดตามต่อไป และต้องมีข้อมูลที่

น่าเช่ือถือได้ 
ประเภทของบทความ 
1. บทความบรรยาย 
2. บทความแสดงความคิดเห็น 
3. บทความวิเคราะห ์
4. บทความเชิงวิจารณ์ 
5. บทความสารคด ี
6. บทความวิชาการ 
หลักในการพิจารณาบทความ 
1. การเสนอเรื่องราว และความคิดได้สมบูรณ์เพียงใด 
2. เนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องต้องมีหลักฐาน และข้อมูลเพียงพอที่จะเช่ือถือได ้
3. จุดมุ่งหมายของผู้เขียน ต้องการให้ใครอ่าน และต้องการให้ผู้อ่านมีความคิดอย่างไร 
4. การวางโครงเรื่อง จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้กลวิธีการเขียนและการด าเนิน

เรื่องสอดคล้องกันหรือไม่และตรงตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
           5. การใช้ภาษาไม่วกวน อ่านง่ายและน่าสนใจ เป็นต้น 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 

การอ่านแยกขอ้เท็จจริงข้อคิดเห็น 
การแยกข้อเท็จจริงและข้อคดิเหน็ 

การที่นักเรียนจะวิเคราะห์เนื้อหาสาระของการอ่านและการพูดนั้น นักเรียนจะต้องรู้ว่าอะไร
เป็นใจความส าคัญของเรื่อง อะไรเป็นเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง ตอนใดเป็นใจความที่แสดงเหตุและผล 
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของนักเรียน เพื่อ
พิจารณาว่าเรื่องมีความสมเหตุสมผลและมีความถูกต้องหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

                ลักษณะของข้อเท็จจรงิและข้อคิดเห็น 
 

ลักษณะของข้อเท็จจริง ลักษณะของข้อคิดเห็น 

๑. มีความเป็นไปได ้
๒. มีความสมจริง 
๓. มีหลกัฐานเช่ือถือได ้
๔. มีความสมเหตุสมผล 

๑. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก 
๒. เป็นข้อความที่แสดงความคาดคะเน 
๓. เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย 
๔. เป็นข้อความที่ เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความ
คิดเห็นของผู้พูดเอง 

 
ตัวอย่างข้อความที่เปน็และข้อเท็จจริงและขอ้คิดเหน็ 

ลักษณะของข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริง ลักษณะของข้อของข้อความท่ีเป็นคิดเห็น 
 

๑.  จังหวัดเชียงรายอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ๑. เชียงรายมีภูมปิระเทศทีส่วยงามน่าอยู ่
๒.  การท าลายป่าไม้ท าใหเ้กิดความแห้งแล้ง ๒.  กินผกับุง้ท าให้ตาหวาน 

๓.  แมวมือมฝีีเท้าเบามาก ๓. คนที่เช่ือถือโชคลาง เช่ือว่าแมวเป็นสัตว์ลึกลบั 
๔.  เมื่อข้าวราคาตกต่ าท าให้ชาวนาเดือดร้อน ๔.  บ่าววีร้องเพลงได้อารมณ์มากทีสุ่ด 

๕.  มงคลเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม ๕  สมชายชอบวิชาภาษาไทย 
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กิจกรรมที่  ๑ 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทความ เรื่อง ข้อคิดเรื่องการบวช 

 

 
ข้อคดิเรือ่งการบวช 

 บางคนเตรียมบวชขันแข็ง แต่มักเป็นเรื่องเปลือกนอก เช่น มีการกินเลี้ยงเพ่ือท าขวัญกัน
เอิกเกริกซึ่งผิดหลักการส ารวมและการมธัยัสถ์อันเป็นแก่นของศีล มีการใช้เสียงออกเครื่องขยาย
เสียงได้ยินไปไกลหลายกโิลเมตร หารู้ไม่ว่าแทนท่ีคนเขาจะอนุโมทนาให้เป็นบุญ เขากลับสาปแช่ง 
บางคนถึงเวลาบวช เข้าโบสถ์ก็ยังมีกลิ่นเหล้าติดปากอยู่ ไม่เป็นสมปฤดีได้ ไม่คิดว่าการเข้าสู่พิธี
เป็นเรื่องท่ีจะต้องกระท าโดยเคารพ ชอบแต่แห่แหนท าคนเป็นเทวดา หาคิดไม่ว่าชีวิตของตน
เหมือนแมลงเม่าท่ีก าลังบินเข้ากองไฟ ควรท่ีจะเจียมใจอย่างท่ีสุด ครั้นถึงเวลาเข้าไปหาพระคู่สวด 
และพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เพ่ือกราบขออนุญาตบวชก็ยิ่งอาเพศหนัก เพราะกล่าวค าขอไม่
กระท่อนกระแท่น พระพี่เลี้ยงต้องคอยบอกบทราวกับคณะจ าเป็น อ้างเรื่องร้อยแปดท่ีเป็นเหตุให้
ท่องจ าไม่ได้ ท้ายท่ีสุดอ้างว่าเพราะเป็นภาษาบาลี แต่น่ันแหละบาลีเพียงไม่กี่หน้าจ าไม่ได้แล้วจะ
ไปจ าอะไร การจ าไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ความไม่ใส่ใจและความคารวะต่างหากโบราณเขามี
ประเพณีท าขวัญ ก็เพ่ือเตือนสติให้เรารู้หน้าท่ีและบทบาทใหม่ท่ีเราจะต้องมี แต่ต่อมากลับ
กลายเป็นประเพณีน้ันเพ่ือเห็นแก่กิน เห็นแก้ร้องร าเป็นเรื่องใหญ่ ครั้นถึงเวลาเข้าไปเป็นพระภิกษุ
จริงๆ จะให้กลับตาลปัตร ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องและร้องร าจึงท าได้ยาก เห็นประชาชนวุ่นวายเรื่อง
ปากท้อง ก็พลายเห็นเป็นการแสวงหาอันยิ่งยวดไปด้วย แล้วใครจะให้สติใครเล่าการเข้าสู่ภิกษุ
ภาวะอย่างปราศจากสติของฆราวาสเราบางคนน้ี ท าให้เกิดมีฆราวาสในคราบของการแต่งเหลือง
ขึ้น มีอาการท่ียังพูดเหมือนฆราวาส กิน สูบ เหมือนฆราวาส อยากเป็นเหมือนฆราวาสและท่ี
ส าคัญคือ มีวิธีแก้ปัญหาแบบฆราวาส เช่น สมัยเป็นฆราวาสแก้เมื่อยแก้ง่วงด้วยการสูบบุหรี่ครั้น
ไปเป็นลูกศิษย์พระคถาคตแล้วก็ยังติดไปท าอีก ไม่ว่าจะอยู่ในองค์ประชุมหรือพิธีการใดเรียกว่า
ไม่ได้พยายามเรียนรู้หลักของการส ารวม ไม่ได้ฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวใช้ความสงบเป็น
วิธีทางในการแก้ปัญหาไม่เป็น จึงวอกแวกเก้อเขินอยู่เป็นนิจ 

 

    ข้อคิดเรื่องการบวช ของ ก่ิงแก้ว  อัตถากร 
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บทความ เรื่อง ปลาอาหารต้านโรค 

 

 

ปลานั้นเป็นอาหารที่มีความส าคัญ และมีบทบาทในการด ารงชีวิตของคนไทยมานานนับแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน นับว่าคนไทยรู้จักเลือกอาหารจากแหล่งธรรมชาติมาบริโภคได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ปลานั้นเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากมายมีคุณค่าโภชนาการสูง มีไขมันต่ าหาง่าย ท าอาหารได้
อร่อยหลายอย่าง จึงเหมาะสมส าหรับน ามาประกอบเป็นอาหารของคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่ทารกอายุ 
4 เดือน ข้ึนไปจนถึง ผู้สูงอายุคุณค่าทางโภชนาการของปลาที่ส าคัญ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน วิตามิน และ
แร่ธาตุ  

คุณค่าทางด้านโปรตีน ปลาเป็นแหล่งอาหารที่ให้สารโปรตีนที่มีคุณภาพดี กองโภชนาการ 
กรมอนามัย ได้ท าการวิเคราะห์หาปริมาณและคุณภาพของโปรตีนและไขมันในปลาชนิดต่าง ๆ พบว่า 
ปลาทู เมื่อเปรียบเทียบ กับปลาอื่น ๆ มีกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกายเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ 
ด้วย ปลาทูจะมีสูงกว่าแทบทั้งสิ้น และพบว่าในปลา 20 ชนิด ที่คนทั่วไปนิยมบริโภคมีปริมาณโปรตีน
อยู่ระหว่างร้อยละ 14.4-23.0 กรัม โปรตีนในเนื้อปลาจะเป็นโปรตีน ที่ย่อยง่าย เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของทารก เด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ระบบการย่อยอาหาร
ท างานได้ไม่เต็มที่ เนื้อปลาโดยลักษณะตามธรรมชาติมี เนื้อเยื่อเกี่ยวพันน้อยกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น เมื่อ
เนื้อปลาสุกจะแยกออกเป็นช้ิน ๆ ตามมัดของกล้ามเนื้อเกี่ยวพัน เนื้อปลา จึงนุ่ม ไม่เหนียวและหดตัว
มากเหมือนเนื้อสัตว์อื่น ๆ  

คุณค่าทางด้านไขมัน นอกจากคุณค่าทางด้านโปรตีนแล้ว ปลายังมีคุณค่าทางด้านไขมัน เนื้อ
ปลาประกอบด้วย ไขมันที่จ าเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะกรดไลโนเลอิคที่ท าหน้าที่ควบคุมระดับของ
โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด และการช่วยเร่งการเผาผลาญโคเลสเตอรอลนี้ท า
ให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง จึงมีส่วนลดอัตราการตายของโรคหัวใจด้วย นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วยกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่มีความ ส าคัญต่อร่างกาย 2 ชนิด ได้แก่ กรดอีโดซาเปนทีโนอิด 
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หรือ อี พี เอ ที่เป็นส่วนประกอบของเซลลส์มอง ปลาจงึเป็นอาหารที่มคุีณค่าต่อสมองอย่างยิ่ง ไขมันที่
มีอยู่ในเนื้อปลาเป็นสารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ แต่ จะได้จากการกินเนื้อปลา  

คุณค่าทางด้านวิตามินและแร่ธาต ุ เนื้อปลานอกจากจะให้คุณค่าด้านโปรตีนและไขมันแล้ว 
ยังให้วิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ อีก ซึ่งคุณค่าด้านวิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ อีก ซึ่งคุณค่าด้านวิตามิน นั้น 
เนื้อปลาประกอบด้วยวิตามินบีหนึ่ง บีสอง และไนอะซิน ที่มีความจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
คาร์บอนโบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ท าให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการประกอบการงานและการ
เรียนรู้  

คุณค่าทางด้านแร่ธาตุ ปลาประกอบด้วยธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในสัดส่วนที่พอดีต่อ
การสร้างกระดูกและฟัน มีธาตุเหล็กช่วยในการสร้างเม็ดโลหิต ป้องกันโรคโลหิตจาง ส่วนปลาทะเลมี
ธาตุไอโอดีน ซึ่งช่วย ป้องกันโรคคอพอก ปลานอกจากจะให้คุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายแล้ว
จะต้องเป็นปลาที่ผ่านการประกอบอาหารให้สุกด้วยความร้อน การกิน ปลาดิบ จะให้โทษต่อร่างกาย 
เนื่องจากปลาดิบมีพยาธิตัวจี๊ดจะไช ไปตามกล้ามเนื้อ ผิวหนังและอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย  

ในขณะที่โลกก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาหารต่าง ๆ ราคาสูงข้ึน แต่ปลาก็ยังนับว่า
เป็นแหล่งอาหารที่ราคาถูกกว่าอาหารอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทัดเทียมกัน เพราะคุณค่าสารอาหารโปรตีนใน
ปลามีทั้งคุณภาพและ ปริมาณที่ดีและเหมาะสม มีส่วนน าไปเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ซึ่งเสื่อมสลายให้อยู่ในสภาพปกติ ทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารสร้างภูมิคุ้มกันโรค
และให้พลังงานแก่ร่างกาย ทั้งยัง เป็นส่วนประกอบของสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคและให้พลังงานแก่
ร่างกาย การกินปลาเป็นอาหารประจ าแทนเนื้อสตัว์ จะมีส่วนช่วยลดปริมาณไขมันในเลือด ส่วนในเด็ก
ทารก เด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรยีน ได้บริโภคปลาเป็นประจ า จะมีผลอันน าไปสู่การมีพลานามัยที่
สมบูรณ์และแข็งแรง และที่ส าคัญต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วย โดยการไม่จับปลาในฤดูวางไข่หรือจับปลา
เล็กๆ มากิน เพื่อเราจะได้มีปลาให้ลูกหลานได้กินตลอดไป  

ส านักบริการคอมพิวเตอร,์ 1 กันยายน 2547  
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บทความ เรื่อง เส้นด้ายกับสายชีวิต 

เส้นด้ายกบัสายชีวิต 
 ถ้าเรามีเวลาท่ีจะน่ังดูเส้นด้ายท่ีพันไว้ในหลอดอย่างเป็นระเบียบ เราจะพบว่าแม้
เส้นด้ายยาวหลายสิบเมตรแต่มันก็ไม่พันกันยุ่งเหยิง หยิบมาใช้ได้ง่ายตามความต้องการ 
เมื่อเราเย็บผ้าเสร็จควรเก็บด้ายเข้ากล่องไว้อย่าเรียบร้อย 
 เส้นทางชีวิตของเราก็เหมือนกับเส้นด้าย ถ้าเราด าเนินชีวิตอย่างไม่มีหลักการและ
ระเบียบ คิด ท า กิน อยู่ไปตามอารมณ์ เมื่อเกิดปัญหาก็เก็บสะสมเอาไว้ หรือแก้ปัญหาไป
แบบขายผ้าเอาหน้ารอด ชีวิตย่อมยุ่งเหยิง ในท่ีสุดก็กลายเป็นปมเงื่อนท่ีรัดตัวจนตาย สาย
ชีวิตก็เปรียบได้กับเส้นด้ายท่ีมีโอกาสด าเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบหรือยุ่งเหยงซับซ้อน
เกิดเป็นปมเง่ือนท่ีแกะไม่ออก ตามกระแสพัดพาของอารมณ์ท่ีหวั่นไหวตามสภาพแวดล้อม 
สายชีวิตท่ีไม่ยุ่งเหยิงก็เปรียบเสมือนเส้นด้ายท่ีกรอไว้อย่างเป็นระเบียบในหลอดด้าย และ
สามารถด าเนินไปได้โดยไม่สะดุดหยุดชะงักหรือขาดสะบั้นลง 
 การใช้จ่ายเป็นตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนในวิถีชีวิตของคนเราเมื่อยังเด็กเล็กอยู่ต้อง
พึ่งพาพ่อแม่ หากได้ฝึกนิสัยอดออมถนอมใช้ก็จะมีเงินสะสมเป็นของตนเองพอเติบโตข้ึน
สามารถท างานหาเงินเลี้ยงชีวิตตนได้ ถ้าเรารู้จักคิดวางแผนรายได้ท่ีมีกับการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับฐานะ รู้จักเก็บออมเงินส่วนหน่ึงไว้แม้แต่ละเดือนจะเก็บได้ไม่
มาก พอนานเข้าจะเห็นว่าเงินออมน้ันเพิ่มพูนข้ึนอย่างน่าดีใจ  
 

 
 

ท่ีมา แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่อง ป.6 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ชื่อ ………………………………………………………………………....... วิชา ………………….. ชั้น ……………… 
 
ค าชี้แจง ให้ครผูู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยท า
เครื่องหมาย / ลงในช่องตารางตามความเป็นจรงิ 

 
พฤติกรรม 

ระดับ  
รวม 3 2 1 

1. ความสนใจในการเรียน     
2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอภิปราย     
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     
4. การตอบค าถาม     
5. การรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย     

รวม     
 
ระดับคุณภาพ 
  3  หมายถึง  ดีมาก 
  2  หมายถึง  ดี 
  1  หมายถึง  พอใช้ 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 
  12 - 15  คะแนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
  9 - 11  คะแนน อยู่ในระดับ  ดี 
  5 - 8  คะแนน อยู่ในระดับ   พอใช้ 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึก 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1. ความถูกต้อง ท าแบบฝึกได้อย่าง
ถูกต้องมากกว่า 80% 

ท าแบบฝึกได5้0 – 
80 % 

ท าแบบฝึกได้น้อย
กว่า 50% 

2. ความครบถ้วน ท าแบบฝึกได้อย่าง
ครบถ้วน 

ท าแบบฝึกได้
มากกว่าครึ่งของ
จ านวนทั้งหมดแต่ยัง
ไม่ครบ 

ท าแบบฝึกได้น้อย
กว่าครึ่งของจ านวน
ทั้งหมด 

3. ความตรงต่อเวลา ท าแบบฝึกเสร็จตรง
ตามก าหนดเวลา 

ท าแบบฝึกเสร็จหลงั
ก าหนดเวลา 5 นาท ี

ท าแบบฝึกหัดไม่
เสร็จหลงัก าหนด
มากกว่า 5 นาที 

4. ความสะอาดและเรียบร้อย เขียนด้วยลายมือที่
เรียบร้อย ไม่มรีอยลบ 

เขียนด้วยลายมือที่
เรียบร้อย มรีอยลบ 

เขียนไม่เรียบรอ้ย 
มีรอยลบ 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 
  10 – 12  คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
  7 - 9  คะแนน อยู่ในระดับ  ดี 
  4 - 6  คะแนน อยู่ในระดับ   พอใช้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช่วงชั้นท่ี 2      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559              สาระที่ 1 การอ่าน      หน่วยการเรียนรู้    เรื่องเล่าเช้าน้ี 
เรื่อง  การอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  
    แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 ตัวชี้วัด ป.6/3 อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลา แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

  ป.6/5 อธิบายการน าความรู้และ ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน 

การด าเนินชีวิต 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนอธิบายองค์ประกอบของเรื่องสั้นได้ 
  2.  นักเรียนอธิบายหลักการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้นได้ 
  3.  นักเรียนวิเคราะห์ เรื่องสั้น ที่ก าหนดให้ตามองค์ประกอบของเรื่องสั้นได้ ดังนี้  
  3.1  บอกรายละเอียดของเรือ่งทีอ่่านได้ถูกต้อง 
  3.2  เล่าเรื่องย่อของเรือ่งทีอ่่านได้ 

  3.3  เรียงล าดับเหตุการณ์ของเรือ่งทีอ่่านได้ถูกต้อง 
  3.4  บอกจุดมุ่งหมายของเรื่องทีอ่่านได้ถูกต้อง 
  3.5  วิจารณ์ตัวละครได้ถูกต้อง 
  3.6  สรุปข้อคิดของเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริงได ้

3. สาระส าคัญ 
  การอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้นเป็นทักษะส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้อ่านต้องสามารถ
บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน บอกจุดประสงค์ของผู้แต่ง บอกใจความส าคัญของเรื่อง และ
สรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน จะท าให้สามารถสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได ้

4. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
- องค์ประกอบของเรื่องสั้น 
- การอ่านวิเคราะหเ์รื่องสั้น 

 ทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ทักษะการวิเคราะห์ 
- ทักษะการอ่าน 
- กระบวนการกลุ่ม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
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- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้   
- มุ่งมั่นในการท างาน   

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     ท าแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 

6. การวัดและประเมินผล 
  สิ่งท่ีประเมิน 

- การอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

- ประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- ตรวจแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 

  เครื่องมือการวัดและประเมิน 
- แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- แบบฝกึการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 
เกณฑ์การวัดและประเมิน 
-  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับดี 

   - นักเรียนท าแบบฝึกทักษะได้ 19 คะแนนจาก 25 คะแนนถือว่าผ่าน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 1 

กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่เคยอ่าน และให้นักเรียนเล่าเรื่องย่อ 
2.  นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้น 
 
 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  
1.  ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของเรื่องสั้นพร้อมทั้งแจกใบความรู้ให้นักเรียนอ่าน

ประกอบแล้วนักเรียนสรุปองค์ประกอบของเรื่องสั้นเป็นแผนภาพความคิด 
2.  นักเรียนอ่านความรู้เกี่ยวกับการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น จากใบความรู้แล้วตอบค าถามของ

ครู 
3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงจุดมุ่งหมายของผู้แต่งเรื่องสั้น 
กิจกรรมรวบยอด 

 นักเรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญเรื่องที่เรียน 
ชั่วโมงท่ี 2 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
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 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของเรื่องสั้นและหลักการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 
เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนจากช่ัวโมงที่แล้ว 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยให้เลือกตามความสมัครใจ ให้นักเรียนอ่านเรื่อง

สั้นเรื่อง ปลายทาง แล้วตอบค าถาม ต่อไปนี้ 
  1) เรื่องสั้นมีตัวละครกี่ตัวละคร แต่ละตัวมีลักษณะนิสัยอย่างไร 
  2) เรื่องสั้นมีเหตุการณ์ เกิดข้ึนที่ใด 
  3) จงเรียงล าดับ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
  4) ผลสุดท้ายของเรื่องสั้นคืออะไร 

5) เล่าเรื่องย่อของเรื่องสั้นได้   
6) ข้อคิดที่ได้จากเรื่องสั้นคืออะไร 

  7) จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
   8) น าเข้าข้อคิดจากเรือ่งไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม และสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและความมีระเบียบวินัย
ของนักเรียนรายบุคคลขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติมได้ 
4. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านเรื่องสั้น ตอนที่ 3.1 เรื่อง ชีวิตคนเมือง ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมรวบยอด 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญจากการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 
 

ชั่วโมงท่ี 3 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของเรื่องสั้นและหลักการอ่านวิเคราะห์เรื่องเรื่อง

สั้นเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนจากช่ัวโมงที่แล้ว 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน โดยให้เลือกตามความสมัครใจครูแจกเรื่องสั้นเรื่อง 

พรายน้ า ยอดกตัญญ ูแล้วให้นักเรียนตอบค าถาม ต่อไปนี้ 
  1) เรื่องสั้นมีตัวละครกี่ตัวละคร แล้วลักษณะตัวละครเป็นอย่างไร 
  2) เรื่องสั้นมีเหตุการณ์ เกิดข้ึนที่ใด 
  3) จงเรียงล าดับ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
  4) ผลสุดท้ายของเรื่องสั้นคืออะไร 

5) เล่าเรื่องย่อของเรื่องสั้นได้   
6) ข้อคิดที่ได้จากเรื่องสั้นคืออะไร 

  7) จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
  8) น าเข้าข้อคิดจากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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2. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม และสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและความมีระเบียบวินัย
ของนักเรียนรายบุคคลขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติมได้ 
4. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านเรื่องสั้น ตอนที่ 3.2 เรื่อง คนบนต้นไม้ ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมรวบยอด 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญจากการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6      
(หลังเรียน) 
 2.  แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น 2 ชุด ชุดละ 5 กิจกรรม 
 3.  เรื่องสั้น เรื่อง ปลายทาง , พรายน้ ายอดกตัญญู  
 
 
 

9.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ........................................................ 
        ( นายศุภโชค  แตงทอง ) 
          ผู้สอน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

                                                     ลงช่ือ........................................................ 
                   ( .............................................. ) 
              ต าแหน่ง............................................................... 

          ........../........./.......... 
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เรื่องสั้น เรื่อง ปลายทาง 
 
นักเดินทางคนหนึ่งเค้าเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อตามหาบางสิ่งบางอย่างเค้าผ่านอุปสรรค

มามากมายไม่ว่าจะเป็นผจญภัยในโลกใต้ดิน ปีนภูเขาที่สูงที่สุดในโลก ว่ายน้ าที่ขั้วโลกเหนือ ต่อสู้กับ
สัตว์ลึกลับในป่าต้องห้ามหรือแม้แต่หนีการตามล่าจากเผ่ากินคน และในที่สุดเขาก็ได้เจอ สิ่งที่เขาตาม
หาตลอดแล้วนักเดินทางก็พูดข้ึนว่า “อยู่เคียงข้างผมตลอดไปและอย่าจากผมไปไหนอีกเลยได้มั้ย”    
สิ่งที่นักเดินทางตามหาได้ยินดังนั้นเธอจึงร้องไห้แลว้เธอก็พูดข้ึนว่า “คงไม่ได้” แล้วก็มีเสียงหนึ่งตะโกน
ข้ึนมา “ที่รักกลับบ้านกันเถอะ” แล้วสิ่งที่นักเดินทางตามหาก็เดินจากไป...... น้ าไหลรินออกจากตา
ของนักเดินทางมากมายทั้งที่ทั้งชีวิตของเขาไม่เคยเลยสักครั้งที่จะมีน้ าไหลออกจากตา 

“ผมเป็นนักเดินทาง ผมเดนิทางมาจนได้เจอกลบัสิง่ทีผ่มตามหามาตลอดแต่สิ่งนั้นก็จากผมไป
อีกและคราวนี้ผมคงไม่สามารถที่จะหาสิ่งนั้นเจอได้อีกต่อไปแล้ว ผมไม่รู้ว่าต่อจากนี้ผมจะท ายังไง    
ผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหนดี ผมไม่รู้ ผมไม่รู้อะไรเลย ผมควรท าอย่างไรต่อไปดี การเดินของผมมันก าลังจะ
จบแล้วใช่ไหมแต่ถึงมันจะยังไม่จบผมก็ไม่มกี าลังที่จะเดินต่อไปอีกแล้วทุกสิ่งที่ผมมีมันจากไปพร้อมกับ
สิ่งที่ผมตามหามาตลอด” นักเดินทางล้มตัวลงนอนบนพื้นหญ้าเค้ามองที่ท้องฟ้าเค้ามองไปให้ไกลที่สุด
เท่าที่ตาของเค้าจะสามารถมองได้ ภาพท้องฟ้าที่เค้าเห็นมันเหมือนกับว่าท้องฟ้าได้จมลงสู่ใต้ทะเล 
ภาพค่อยๆปิดลงทีละนิด. 

 

เรื่องสั้น จากงาน ประกวดไอเดียบทภาพยนตร์ "หาเรื่อง : Story Pitching" 
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เรื่องสัน้ เรื่อง พรายน้ า  ยอดกตญัญ ู
 
 

           พรายน้ าเป็นเด็กก าพร้า เธออาศัยอยู่กับยายกอบซึ่งยายกอบเก็บเธอมา
เลี้ยงเธอถูกพลัดพรากจากพ่อแม่ ยายกอบพบเธอบริเวณถังขยะ แกสงสารจึง
น ามาเลี้ยงแม้ฐานะไม่ดีเท่าไหร่ ยายกอบอบรมบ่มเพาะนิสัยของพรายน้ าเป็นเด็ก
ดี มีน้ าใจ พูดสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวานไม่ข้ีเกียจท างาน ต้องขยันรู้จักอดออมเธอ
ปฏิบัติตามทุกอย่าง จนเป็นที่เอ็นดูของทุกคน ตอนนี้เธอก าลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕เวลาไปโรงเรียนเธอต้องต่ืนแต่รุ่งสาง ท าอาหารไว้ให้ยายเธอ 
ท าอาหารรสชาติอร่อย เสร็จแล้วเธอรับอาบน้ าไปโรงเรียน เธอต้องเดินเป็น
กิโลเมตรแถมทางขรุขระเธอจึงออมเงินไว้ซื้อจักรยาน อยู่โรงเรียนบางทีเธอถูก
กลั่นแกล้ง แต่เธอไม่สนเธอเป็นเด็กที่กล้าหาญ แต่บางที่ก็โศกเศร้า เธอชอบศึกษา
หาความรู้ชอบอ่านหนังสือประเภทวรรณคดี ส านวนสุภาษิต เธอมีไหวพริบที่ดี
ชอบร้องเพลง ชอบท่องท านองเสนาะ บทอาขยานกลับจากโรงเรียนเธอรีบ
ผลัดผ้า ช่วยยายสานตะกร้าขาย เธอสานได้คล่องแคล่ว พลบค่ าเธอมานั่งท า
การบ้านบนแคร่ แล้วทบทวนบทเรียนจนดึกด่ืน ก่อนนอนเธอจะภาวนาให้พบพ่อ
แม่ที่แท้จริง ในวันหยุดเธอจะท างานพิเศษเพื่อหารายได้เพิ่ม สัปดาห์หน้า ทาง
โรงเรียนจัดงานวันภาษาไทยครูปรีดาได้ส่งเธอประกวดในสิ่งที่เธอถนัด เธอไม่ได้
ค่อยฝึกซ้อมเพราะต้องช่วยเหลือยาย แต่เธอไม่อยากให้ครูผิดหวังเมื่อถึงวัน
ประกวดกระทั่งถึงเวลาประกาศผล ปรากฏว่าเธอได้รางวัลชนะเลิศ และรับรางวัล
จากท่านผู้อ านวยการ ทั้งนี้เพราะความเพียรพยายามของเธอ เธออยากให้ยาย
ภูมิใจเพราะยายให้ทั้งความรักและความอบอุ่นแก่พรายน้ านั่นเอง 
 
 
 
 
 

ท่ีมา เร่ืองสั้นจากแบบฝึกอ่านคล่องระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ใบความรู้ การอ่านและพิจารณาเรื่องสั้น 
          เรื่องสั้น หรือ เรียกว่า   Shot Story  มีลักษณะที่ส าคัญ คือมีจุดมุ่งหมายหรือเนื้อเรื่องเพียง
ประการเดียว   เรื่องไม่ซับซ้อนมีแนวทางเดียว  ตัวละครจะน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้  ฉากหรือ
สถานที่ที่ก าหนดเหตุการณ์ควรเป็นฉากเดียว  การด าเนินเรื่อง (Plot)   ผูกปมไว้เพียงปมเดียวและใช้
ถ้อยค าไม่ยืดยาว วกวนอาจกล่าวได้ว่าเรื่องสั้นก็คือ วรรณกรรมที่เล่าเรื่องราวสั้นๆ เป็นร้อยแก้ว 
           องค์ประกอบส าคัญของเรื่องสั้นตามความคิดเห็นของนักปราชญ์ทางเรื่องสั้นหลายท่านอาจ
สรุปได้ว่า เรื่องสั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
                ๑. โครงเรื่อง(Plot) คือ การผูกเรื่องหรือสร้างเรื่องราวต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินเรื่อง โดยก าหนดพฤติกรรม เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และให้มี
ความเก่ียวเนื่องกัน หัวใจส าคัญของโครงเรื่องคือการสร้างข้อขัดแย้งหรืออุปสรรคให้กับตัวละคร
เอก 
                ๒. ตัวละคร (Charactors) คือ ผู้ที่มีบทบาทในเรื่อง อาจเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้ 
ตัวละครเป็นแบบจ าลองชีวิตของมนุษย์ การน าเสนอตัวละครท าได้โดยการบรรยายโดยตรงหรือ
บอกโดยอ้อม ประเภทตัวละครแบ่งอย่างกว้างๆ มี ๒ ประเภท คือ ตัวละครหลักกับตัวละครรอง  
                ๓. บทสนทนา (Dialogue) คือ ถ้อยค าพูดจาของตัวละคร บทสนทนาช่วยให้เรื่อง
สมจริงและน่าสนใจ แสดงนิสัยใจคอของตัวละคร และช่วยในการด าเนินเรื่อง 
                ๔. แนวคิด (Theme) แนวคิดเป็นจุดส าคัญของเรื่อง เป็นความคิดอันเป็นศูนย์กลาง
ของเรื่อง ซ่ึงผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน แก่นของเรื่องจะต้องเชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดเข้า
ด้วยกัน ซ่ึงจะปรากฏตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง  
                ๕. ฉาก (Setting) คือ สถานที่ เวลา ยุคสมัยและบรรยากาศในเรื่อง ซ่ึงเป็นที่เกิด
พฤติกรรมของตัวละครหรือเหตุการณ์ 
 วิธีอ่านพิจารณาเรื่องสั้น หลักการอ่านพิจารณาเรื่องสั้น ให้พิจารณาหัวข้อต่อไปนี้ 
           ๑. พิจารณาช่ือเรื่องและเนื้อเรื่องว่าสอดคล้องต้องกันหรือไม่เพียงใด 
           ๒. แนวคิดและวิธีแต่งที่ดีต้องมีลักษณะที่ชัดเจนและวิธีแต่งที่สอดคล้องกันแนวคิดนั้น การ
แต่งได้สร้างปมอะไรบ้าง  เช่น  ปมยุ่งยากหรือปมใจหายใจคว่ าปมขบขันเป็นต้น การขัดแย้ง  ผู้แต่งได้
สร้างการขัดแย้งอะไรบ้าง  ให้แก่ตัวละครการขัดแย้งมีหลายชนิด เช่น 
   ๒.๑ ขัดแย้งกับตนเองใจหนึ่งต้องการอีกใจหนึ่งไม่ต้องการเกิดความว้าวุ่นในอารมณ์ 
   ๒.๒ ขัดแย้งกับคนอื่นเกิดคัดง้างกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน วิวาท โต้เถียงกัน 
   ๒.๓ ขัดแย้งกับสังคมต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคม  ต้องการปฏิบัติ
สังคมต้องการโค่นล้มสังคมเก่า 
   ๒.๔ ขัดแย้งกับธรรมชาติ  เช่น  หญิงชายแต่งงานกันแล้วไม่ปฏิบัติต่อกันเยี่ยงสามี
ภรรยา  เรื่องสั้นส่วนมากมักจะมีวิธีสร้างความขัดแย้ง  เพื่อก่อให้เกิดปมยุ่งยากในตอนจบ 
 ๓. พิจารณาเปิดเรื่อง และการปิดเรื่อง ว่าดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้มากน้อยเพียงไร 
 ๔. พิจารณาการใช้ถ้อยค าส านวน  ว่ากะทัดรัด  เข้มข้น  เฉียบคมหรือไม่เพียงใด 
 ๕. พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ว่าสัมพันธ์กันหรือไม่ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ชื่อ ………………………………………………………………………....... วิชา ………………….. ชั้น ……………… 
 
ค าชี้แจง ให้ครผูู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยท า
เครื่องหมาย / ลงในช่องตารางตามความเป็นจรงิ 

 
พฤติกรรม 

ระดับ  
รวม 3 2 1 

1. ความสนใจในการเรียน     
2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอภิปราย     
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     
4. การตอบค าถาม     
5. การรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย     

รวม     
 
ระดับคุณภาพ 
  3  หมายถึง  ดีมาก 
  2  หมายถึง  ดี 
  1  หมายถึง  พอใช้ 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 
  12 - 15  คะแนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
  9 - 11  คะแนน อยู่ในระดับ  ดี 
  5 - 8  คะแนน อยู่ในระดับ   พอใช้ 
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แบบประเมินการตรวจแบบฝึก 

 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. ความถูกต้อง ท าแบบฝึกได้อย่าง

ถูกต้องมากกว่า 80% 
ท าแบบฝึกได5้0 – 
80 % 

ท าแบบฝึกได้น้อย
กว่า 50% 

2. ความครบถ้วน ท าแบบฝึกได้อย่าง
ครบถ้วน 

ท าแบบฝึกได้
มากกว่าครึ่งของ
จ านวนทั้งหมดแต่ยัง
ไม่ครบ 

ท าแบบฝึกได้น้อย
กว่าครึ่งของจ านวน
ทั้งหมด 

3. ความตรงต่อเวลา ท าแบบฝึกเสร็จตรง
ตามก าหนดเวลา 

ท าแบบฝึกเสร็จหลงั
ก าหนดเวลา 5 นาท ี

ท าแบบฝึกหัดไม่
เสร็จหลงัก าหนด
มากกว่า 5 นาที 

4. ความสะอาดและเรียบร้อย เขียนด้วยลายมือที่
เรียบร้อย ไม่มรีอยลบ 

เขียนด้วยลายมือที่
เรียบร้อย มรีอยลบ 

เขียนไม่เรียบรอ้ย 
มีรอยลบ 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 
  10 – 12  คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
  7 - 9  คะแนน อยู่ในระดับ  ดี 
  4 - 6  คะแนน อยู่ในระดับ   พอใช้ 
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แบบประเมินความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. เรื่องย่อ สามารถเล่าเรื่องย่อ
ถูกต้อง ครอบคลุมทกุ
ประเด็น 

สามารถเล่าเรื่องย่อ
ถูกต้องแต่ขาด 1 
ประเด็น 

พอสามารถเล่าเรื่องย่อ
ถูกต้องแต่ขาดมากว่า 1 
ประเด็น 

2. ล าดับเหตุการณ์ ล าดับเหตุการณ์ได้
ถูกต้องทุกเหตุการณ์ 

เหตุการณ์ไม่ถูกต้อง 1 
เหตุการณ์ 

ล าดับเหตุการณ์ไม่ถูกต้อง
มากกว่า 1 เหตุการณ์ 

3. แยกแยะ ข้อคิด 
ข้อเท็จจรงิ และ 
ข้อคิดเห็น 

แยกแยะ ข้อคิดเห็น 
ข้อเท็จจรงิจากเรื่องที่
อ่านได้ ถูกต้อง ทุก
ประเด็น 

แยกแยะ ข้อคิดเห็น 
ข้อเท็จจรงิจากเรื่องที่
อ่านได้ ผิดไป 1-2 
ประเด็น 

แยกแยะ ข้อคิดเห็น 
ข้อเท็จจรงิจากเรื่องที่อ่าน
ได ้ผิดมากกว่า 2 ประเด็น 

4. ใจความส าคัญ
ของเรือ่ง 

บอกใจความส าคัญของ
เรื่องได้ชัดเจนถูกต้อง 
ครบถ้วน 

บอกใจความส าคัญของ
เรื่องได้ชัดเจน ไม่ครบ
ประเด็น 

บอกใจความส าคัญของ
เรื่องได้ไม่ชัดเจน ไม่ครบ
ประเด็น 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 
  10 – 12  คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
  7 - 9  คะแนน อยู่ในระดับ  ดี 
  4 - 6  คะแนน อยู่ในระดับ   พอใช้ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอา่นวิเคราะห์ 
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
นายศุภโชค  แตงทอง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
..................................................... 

 

ค าชี้แจง แบบทดสอบฉบับน้ีมีจ านวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4  ตัวเลือก 

อ่านนิทานต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 1-12 

“เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา” 

นานมาแล้ว …มีเศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่ง เขาเชิญชาวนากับลูกสาวไป
ที่สวนในคฤหาสน์ของเขา เป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีด ากับสีขาว เศรษฐีบอกชาวนาว่า 
“ท่านเป็นหนี้สินข้าจ านวนหนึ่ง แต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้า ข้าจะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดให้” ชาวนาไม่
ตกลง 

เศรษฐีบอกว่า “ถ้าเช่นน้ันเรามาพนันกันดีไหม ข้าจะหยิบกรวดสองก้อนข้ึนมาจากสวนกรวด
ใส่ในถุงผ้าน้ี ก้อนหนึ่งสีด า ก้อนหนึ่งสีขาว ให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้
ก้อนสีขาว ข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน และนางไม่ต้องแต่งงานกับข้า แต่หากนางหยิบได้ก้อนสีด า นางต้อง
แต่งงานกับข้า และแน่นอน ข้าจะยกหนี้ให้ท่านด้วย” ชาวนาตกลง 

เศรษฐีหยิบกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้า หญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากรวดทั้งสองก้อนน้ันเป็นสีด า 
เธอจะท าอย่างไร? หากเธอไม่เปิดโปงความจริง ก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีข้ีโกง …หากเธอเปิดโปงความ
จริง เศรษฐีย่อมเสียหน้าและยกเลิกเกมนี้ แต่บิดาของเธอก็ยังคงเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนาน ลูกสาว
ชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้า หยิบกรวดข้ึนมาหนึ่งก้อน พลันเธอปล่อยกรวดในมือร่วงลงสู่พื้น กลืน
หายไปในสีด าและขาวของสวนกรวด 

เธอมองหน้าเศรษฐี เอ่ยว่า “ขออภัยที่ข้าพลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่น แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อ
ท่านใส่กรวดสีขาวกับสีด าอย่างละหนึ่งก้อนลงไปในถุงนี้ ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกรวดก้อนที่เหลือ 
ก็ย่อมรู้ทันทีว่า กรวดที่ข้าหยิบไปเมื่อครู่เป็นสีอะไร” 

ปรากฏว่าที่ก้นถุงเป็นกรวดสีด า …”ดังนั้น กรวดก้อนที่ข้าท าตกย่อมเป็นสีขาว” หญิงสาว
กล่าว…ชาวนาจึงพ้นจากสภาพลูกหนี้ และลูกสาวก็ไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีข้ีโกงคนน้ัน 

 
 
 

1.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนนิทานเรื่อง “เศรษฐเีจ้าเล่ห์กบัลกูสาวชาวนา” (เข้าใจ) 
ก. เพื่อให้ข้อคิดเรื่องการแก้ปัญหา 
ข. เพื่อใหเ้กิดความสนกุสนาน 
ค. เพื่อเสียดสีคนที่มีฐานะ 
ง. เพื่อเตือนให้มีความรอบคอบ 
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2.  ลูกสาวชาวนาใช้วิธีการใดท าให้ชาวนาพ้นจากสภาพลูกหนี้  (รูจ้ า) 
ก. ใช้การข่มขู่ 
ข. ใช้การโน้มน้าวใจ 
ค. ใช้การอ้อนวอน 
ง. ใช้การช้ีแจงเหตุผล 

3.  ข้อใดกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมของเศรษฐี (เข้าใจ) 
ก. ผ้าข้ีริ้วห่อทอง 
ข. ยกตนข่มท่าน 
ค. หน้าเนื้อใจเสือ 
ง. ปลาหมอตายเพราะปาก 

4.  การที่ลูกสาวชาวนาไม่เปิดโปงความจริง แสดงว่าลูกสาวชาวนามีความคิดสอดคล้องกับค ากล่าวใน
ข้อใด (วิเคราะห์) 

ก. สองจิตสองใจ 
ข. หวานนอกขมใน 
ค. บัวไม่ให้ช้ า น้ าไม่ให้ขุ่น 
ง. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด 

5. เศรษฐีต้องยกหนี้สินให้แก่ชาวนาเพราะอะไร (วิเคราะห์) 
ก. เย่อหยิ่ง 
ข. ทะนงตน 
ค. ประมาท 
ง. หลงตัวเอง 

6. ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คือข้อใด  (น าไปใช้) 
ก. การใช้ค าพูด 
ข. การเลือกคบคน 
ค. การฉลาดแกมโกง 
ง. การใช้สติและมีไหวพริบ 

7.  ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนิทานเรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา” (น าไปใช้) 
ก. มักใหญ่ใฝ่สูง 
ข. ท าดีแต่อย่าท าตัวเด่น 
ค. มีปฏิภาณ สุขุมรอบคอบ  
ง. พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและตนมี 
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อ่านบทความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 8 – 13 

วิตามินซี 
วิตามินซี หรือกรดแอลแอสคอร์บิก หรือแอลแอสคอร์เบทเป็นวิตามินส าคัญที่ร่างกายต้อง

ได้รับจากการรับประทานเพราะไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ เป็นวิตามินที่ละลายในน้ าแต่ถูกท าลายด้วย
ความร้อน 

วิตามินซี เป็นสารส าคัญที่ช่วยในการสร้างคอลลาเจนบริเวณผิวหนัง หลอดเลือด ข้อต่อ ช่วย
ในการซ่อมแซมบาดแผล นอกจากนี้ยังเปน็สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งสารอนุมูลอิสระนี้มี
ผลต่อการเกิดมะเร็ง โรคหัวใจ และการอักเสบ 

อาหารที่มีวิตามินซีสูง คือ ผักและผลไม้ ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น แคนตาลูป ส้ม มะนาว 
แตงโม กีวี มะม่วง มะละกอ สัปปะรด ผลไม้กลุ่มเบอรี่ เป็นต้น ส่วนผักที่มีวิตามินซีสูงคือ  บรอคโคลี่ 
มะระข้ีนก           ผักขี้เหล็ก กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก พริกเขียว พริกแดง ผักขม มะเขือเทศเป็นต้น 

การขาดวิตามินซี  จะท าให้ผนังเส้นเลอืดไม่แข็งแรง ท าให้มีเลือดออกง่าย เช่น เลือดออกตาม
ไรฟัน เลือดหยุดไหลช้า แผลหายช้า ผิวแห้งหยาบเป็นขุย ผมแห้งแตกปลาย ภูมิต้านทานต่ าลง ติดเช้ือ
ง่าย ส่วนการได้รับวิตามินซีมากเกินไป จะท าให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องอืด ถ่ายเหลว คลื่นไส้ 
อาเจียน นอกจากนี้ยังมีผลท าให้เกิดภาวะธาตุเหล็กค่ังในร่างกายและตามอวัยวะต่างๆได้ เพราะ
วิตามินซีช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก 

การรับประทานวิตามินซีในปัจจุบันมีแพร่หลายมากข้ึน ในทางการแพทย์ใช้วิตามินซีในการ
รักษาผู้ป่วยโรคลักปิดลักเปิด (เพราะเป็นโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินซี) และช่วยเสริมการดูดซึมธาตุ
เหล็กในผู้ป่วยโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กบางราย 
8.  บทความนี้ให้สาระประเภทใดแกผู่้อ่าน  (เข้าใจ) 

ก. ความรู้ 
ข. จรรโลงใจ 
ค. โน้มน้าวใจ 
ง. ความสร้างสรรค์ 

9.  ข้อใดเป็นใจความส าคัญของบทความเรื่องวิตามินซี (เข้าใจ) 
ก. อาหารที่มีวิตามินซีสูง คือ ผักและผลไม้ 
ข. ในทางการแพทย์ใช้วิตามินซีในการรักษาผู้ป่วย 
ค. วิตามินซี เป็นสาระส าคัญที่ช่วยในการสร้างคอลลาเจน 
ง. วิตามินซีเป็นวิตามินส าคัญที่ร่างกายต้องได้รับจากการรับประทาน 

10.  กลวิธีใดที่ผู้เขียนไม่ไดใ้ช้ในข้อความข้างต้น  (วิเคราะห์) 
ก. ให้เหตุผล 
ข. ยกตัวอย่าง 
ค. เปรียบเทียบ 
ง. ให้ค าจ ากัดความ 
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11.  ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  (วิเคราะห์) 
ก. การขาดวิตามินซีท าให้เลือดออกง่าย 
ข. เราควรรับประทานวิตามินซีทุกวัน 
ค. มะเขือเทศเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงที่สุด 
ง. วิตามินซีช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ 

12.  ข้อใดน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้น้อยกว่าข้ออื่น (น าไปใช้) 
ก. วิธีการรับประทานวิตามินซี 
ข. การเลือกซื้อผลไม้ที่มีวิตามินซี 
ค. การเลือกรับประทานผักที่มีวิตามินซี 
ง. การป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจด้วยวิตามินซี 

13.  จากบทความข้อใดสรุปความได้ครอบคลุมที่สุด (น าไปใช้) 
ก. วิตามินซีมีประโยชน์  ควรรับประทานให้ถูกวิธี 
ข. มนุษย์ต้องอาศัยวิตามินซีจากอาหารเสริมแทนเท่านั้น 
ค. วิตามินซีเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
ง. วิตามินซีมีบทบาทส าคัญในการสร้างคอลลาเจนเพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ ใน

ร่างกาย 

อ่านเรื่องสั้นต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 14 -15 

เรื่องสั้นเรื่อง เด็กในซอย (ตอนที่1) 
 ค่ าแล้ว แสงไฟบนถนนหน้าปากซอยส่องทางสว่างไสว รถราว่ิงกันขวักไขว่   ลึกเข้าไปในซอย  
มีบ้านเรือนให้เช่าเรียงรายอยู่ 4-5 หลัง  เป็นบ้านเช่ายกพื้นสูง ข้างล่างจึงเต็มไปด้วยน้ าคร า และเศษ
ขยะกลาดเกลื่อนเต็มไปหมด 

ที่ดินว่างเปล่าอยู่ติดถนน ตรงข้ามกับบ้านเรือนให้เช่า ได้กลายเป็นที่จอดรถของคนงาน
รับจ้างทั่วไปและเป็นสนามว่ิงเล่นของพวกเด็ก ๆ  เดชาเติบโตข้ึนมาภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นน้ีตั้งแต่
เกิด เขาเป็นลูกชาย  คนเดียวของจ่าสิบต ารวจตรีอดุลย์ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจประจ าอ าเภอ แม่
ของเขามีอาชีพเป็นแม่บ้านซึ่งชอบเล่นการพนัน  พ่อของเขารับราชการต ารวจก็จริงแต่ว่าพ่อชอบ
เที่ยว ชอบเล่นไก่ชนและเป็นคนเจ้าชู้ รายได้ของพ่อจึงไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้าน ท าให้แม่ต้องหันมา
เล่นการพนัน ไม่ว่าจะเป็นโบก ไพ่  ไฮโล  แม่เล่นได้ทุกอย่าง 
        เดชาเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เขาเป็นนักเรียนประเภทฉลาดแกมโกง และเป็นหัวโจก
ของเพื่อนๆ แม้แต่นักเรียนช้ันสูงกว่าบางคนก็ยังต้องยอมรับเขาเป็นหัวหน้ากลุ่ม “ครูศักดาเคยพูดคุย
กับเพื่อนครูในโรงเรียนว่าพฤติกรรมของเดชาเป็นการสั่งสมอิทธิพลต่อไปจะเป็นอันตรายกับนักเรียน
และโรงเรียน” 
ตะวันก าลังจะลับเหลี่ยมตึก กลุ่มเพื่อนแม่ของเดชาก็เริ่มทยอยเดินเข้ามาจากปากซอยหน้าบ้านเช่า 
บางคนมีรถเก๋งมาส่งถึงที่ บางคนน่ังมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 

ทุกคนพากันเดินข้ึนมายังบ้านพักของเดชา ซึ่งเวลานี้แม่ของเขาก าลังน าส ารับไพ่ และไฮโล
ออกมาเตรียมพร้อม แม่จะสั่งบอกเดชาคอยเฝ้าดูต้นทางและผู้คน ที่เดินเข้าออกปากซอย บางครั้ง 
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พวกเพื่อนของแม่ก็จะสั่งให้เขาไปซื้อเหล้า เบียร์ และของกับแกล้ม รวมกระทั่งอาหารต่างๆ อยู่เป็น
ประจ า    
14.  พฤติกรรมของเดชา ตรงกับข้อใด (วิเคราะห)์ 

ก. เป็นผู้มีอิทธิพลในท้องที ่   
ข. เป็นทีร่ักของเพื่อนๆในช้ันเรียน 
ค. เป็นผู้สัง่สมอิทธิพลอาจเป็นนักเรียนเกเร 
ง. เป็นหัวหน้ากลุ่มคอยช่วยเหลือเพื่อนๆ 

15.  ให้นักเรียนบอกพฤติกรรมของเดชาทีเ่ริม่เกี่ยวข้องกับวงการพนัน (เข้าใจ) 
ก. เป็นผู้ซื้ออาหารให้ผูเ้ป็นแม ่
ข. มีบ้านเป็นแหล่งเล่นการพนัน   
ค. เป็นผู้มีนิสยัฉลาดแกมโกง 
ง. เป็นทีเ่กรงกลัวของเพื่อนและมีอิทธิพล  

อ่านเรื่องสั้นต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม ข้อ  16 - 20 

เรื่องสั้นเรื่อง เด็กในซอย (ตอนที่2) 
บ้านเช่าของเดชาคึกคักข้ึนมาเรื่อย ๆ เวลานี้นักพนันพากันมาเล่นที่บ้าน  ของเขามากข้ึน 

และเดชาเองก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ตอนนี้พ่อก็หันมาเป็นเจ้ามือเสียเอง ท าให้แม่สบายใจ 
เพราะไม่ต้องกังวลกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และเรื่องพ่อไปมีเมียใหม่ เดชามีเพื่อนรุ่นพี่อีกคนหนึ่ง  ซึ่ง
ติดตามแม่มาเล่นการพนันด้วย บางครั้งเขาก็ช่วยแม่ถือไพ่แทน เวลาแม่ลุกไปเข้าห้องน้ าหรือเวลาขา
ไพ่ไม่ครบ 

เพื่อนใหม่ของเดชาก าลังเรียนอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเดียวกัน  มีช่ือว่า
สลัว   คืนน้ี  สลัวเดินมาสะกิดและชวนว่ามีงานพิเศษให้ท า ถ้าท าได้เขาจะมีรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว 
เดชามองเห็นเงินหมื่น และรถมอเตอร์ไซค์รุ่นล่าสุด ว่ิงไปโรงเรียนโดยมี   เขาขับไปอย่างคนมาดเท่ห์
สุดๆ ตอนนี้ล่ะ ครูศักดาจะต้องช่ืนชมรถคันงามของเขา  อย่างแน่นอน แต่แล้วในวันรุ่งข้ึน ในช่ัวโมง
พิเศษ โรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

“ฤทธ์ิของยาบ้าจะช่วยกระตุ้นประสาท ท าให้หัวใจเต้นแรง และเลือดไหลเวียนได้ดี มันจึงท า
ให้ร่างกายมีการตื่นตัว เมื่อเสพยาพวกนี้ มันจะออกฤทธ์ิภายในเวลา  20 – 30 นาที และอยู่ได้นาน 1 
วัน  จากนั้นก็จะหมดฤทธ์ิยา ร่างกายของคนเสพจะอ่อนล้าโรยแรง ปวดระบมไปทั่วร่างกาย ท าให้ต้อง
หาซื้อยามาเสพติดต่อกันทุกวัน จนติด สุดท้ายก็จะมีอาการประสาทหลอน หวาดกลัวว่าคนจะมาท า
ร้าย”   
ส าหรับวิธีการป้องกันเจ้าหน้าที่ได้แนะน าว่า 
                  1. ไม่ทดลองเสพยาบ้า แม้จะมีคนชักน าก็ตาม   
                  2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่ไปมั่วสุมกับเพื่อนๆที่ประพฤติตัวไม่ดี  
                  3. รู้จัก ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์   เช่นเล่นกีฬา  ออกก าลังกายสม่ าเสมอ   
ช่วยเหลืองานพ่อแม่  หรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์   
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                  4. ถ้ารู้ว่าเพื่อนของเราเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรแจ้งเรื่องนี้ให้ครู หรือเจ้าหน้าที่
ต ารวจให้รับทราบ  
                  5. ถ้าหากนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องบอกพอ่แม่  ผู้ปกครอง   หรือครู
ในโรงเรียนให้รับรู้  เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือ หรือแก้ไขได้ทันทีอย่าพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
เพราะจะยิ่งถล าลึกไปเกินจะแก้ไขได้ 
             เดชาเดินกลับบ้านด้วยความกังวล คืนนี้เขาจะพูดกับเพื่อนอย่างไร เขายังกล้าๆ กลัวๆอยู่ 
ถึงแม้จะมีความหวังอยากได้รถมอเตอร์ไซค์คันงามก็ตาม 

            (ประภัสสร เสวิกุล  2556 : 5-6) 
 
16.  เพื่อนรุ่นพี่ทีเ่ดชารู้จักนั้น รู้จักกันได้อย่างไร (รู้จ า) 

ก. รู้จักเพราะพ่อเดชาเป็นผู้แนะน า   
ข. รู้จักเพราะแม่เดชาเป็นผู้แนะน า 
ค. รู้จักเพราะติดตามพ่อมาท างาน   
ง. ติดตามแม่มาเล่นการพนัน 

17.  ในตอนสุดท้ายผู้เขียนให้นกัเรียนคิดว่าเดชาจะตัดสินใจในเรื่องใด (เข้าใจ) 
ก. จะเลิกเล่นการพนัน 
ข. จะไปร่วมงานกบัเพื่อน  
ค. เลิกยุง่เกี่ยวกบัยาเสพติด 
ง. จะไปซือ้รถมอเตอร์ไซด ์

18.  พฤติกรรมของเดชาสอดคลอ้งกบัส านวนในข้อใด (วิเคราะห์) 
ก. กบในกะลา 
ข. ไก่รองบ่อน 
ค. ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 
ง. เก็บเลก็ผสมน้อย 

19.  พฤติกรรมของนักเรียนข้อใดที่น าสาระส าคัญจากการอ่านเรื่องสั้นไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(น าไปใช้) 

ก. ช่วยเหลืองานพ่อแม่  หรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์   
ข. เป็นหัวหน้ากลุ่มของเพื่อนๆที่ประพฤติตนไม่ดี 
ค. หาทางช่วยเหลือเพื่อนที่ติดยาเสพติดด้วยตนเอง 
ง. ถ้ารู้ว่าเพื่อนของเราเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรเก็บไว้เป็นความลับ 

20.  เรื่องสั้นเรื่องให้ข้อคิดในการคบเพื่อนตามข้อใด (น าไปใช้) 
ก. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 
ข. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ 
ค. เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก 
ง. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
......................................................................... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
 
ความหมายของระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน  5 
เหน็ด้วยมาก  ให้ระดับคะแนน  4 
เห็นด้วยปานกลาง ให้ระดับคะแนน  3 
เห็นด้วยน้อย  ให้ระดับคะแนน  2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ระดับคะแนน  1 

 
 

 
 

ข้อ
ที่ 

 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
5 

เห็น
ด้วย
มาก 

 
4 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เห็น
ด้วย 
น้อย 
ที่สุด
1 

ด้านเนื้อหา 
1 เน้ือหาของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีความน่าสนใจ       
2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน      
3 ระดับภาษาของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีความหลากหลาย มี

ความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
     

4 รูปภาพประกอบในแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีความชัดเจนและ
น่าสนใจ 

     

5 นักเรียนมีทักษะการอ่านวิเคราะห์มากขึ้น      
รวมด้านเนื้อหา      
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ข้อ
ที่ 

 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
5 

เห็น
ด้วย
มาก 

 
4 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง

3 

เห็น
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เห็น
ด้วย 
น้อย 
ที่สุด 
1 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เดิม

ที่มีอยู่เชื่อมโยงกับเน้ือหาที่จะเรียน 
     

7 ขั้นเรียนรู้ มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาและมี
พัฒนาการในการอ่านวิเคราะห์เพิ่มขึ้น 

     

8 ขั้นประเมินผลมีแบบทดสอบท้ายเล่มที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน 

     

9 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน 

     

10 แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจอ่านมาก
ขึ้นและเกิดความม่ันใจในการอ่านวิเคราะห์ครั้งต่อไป 

     

รวมด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
ด้านประโยชน ์
11 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับการอ่านวิเคราะห์      
12 ช่วยท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น      
13 ช่วยให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและในวิชาอ่ืนๆได้ 
     

รวมด้านประโยชน์      
 

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

............................................................................................................................. .......................................................... 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางที่  13    ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนที ่
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹  
IOC 1 2 3 

1 
 

1. สาระส าคัญ 
1.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระส าคัญกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์การ

เรียนรู้กับตัวชี้วัด 
2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์การ

จัดการเรียนรู้กับสาระส าคัญ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 

3. เน้ือหา 
3.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของเน้ือหากับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.2 ความเหมาะสมสอดคล้องของเน้ือหากับ

สาระส าคัญ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.2 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กับเน้ือหา 
4.3 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กับการประเมินผล 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+3 
 

+3 
 

+3 
 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
5. การประเมินผล 

5.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของการประเมินผลกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ            การ
ประเมินผลกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางที่  13    (ต่อ) 

 
แผนที ่

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑹  
IOC 1 2 3 

2 
 

1. สาระส าคัญ 
1.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระส าคัญกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 
1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์การ

เรียนรู้กับเน้ือหา 
2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์การ

จัดการเรียนรู้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 

3. เน้ือหา 
3.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของเน้ือหากับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.2 ความเหมาะสมสอดคล้องของเน้ือหากับมาตรฐาน

การเรียนรู้ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.2 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กับเน้ือหา 
4.3 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กับการประเมินผล 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+3 
 

+3 
 

+3 
 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
5. การประเมินผล 

5.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของการประเมินผลกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ            การ
ประเมินผลกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางที่  13    (ต่อ) 

 
แผนที ่

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑹  
IOC 1 2 3 

3 
 

1. สาระส าคัญ 
1.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระส าคัญกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์การ

เรียนรู้กับเน้ือหา 
2.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์การ

จัดการเรียนรู้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 

3. เน้ือหา 
3.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของเน้ือหากับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.2 ความเหมาะสมสอดคล้องของเน้ือหากับมาตรฐาน

การเรียนรู้ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.2 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กับเน้ือหา 
4.3 ความเหมาะสมสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กับการประเมินผล 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

 
+3 
 

+3 
 

+3 
 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
5. การประเมินผล 

5.1 ความเหมาะสมสอดคล้องของการประเมินผลกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ            การ
ประเมินผลกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+3 
 

+3 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางที่   14   ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑅  
IOC 1 2 3 

1. ด้านค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
1.1 สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย +1 +1 +1 +3 1.00 
1.2 บอกรายละเอียดของเน้ือหาได้ครอบคลุม +1 +1 +1 +3 1.00 
1.3 เร้าความสนใจของผู้เรียน +1 +1 +1 +3 1.00 
2. ด้านเนื้อหา 
2.1 มีความสอดคล้องกับตัวชีวัด +1 +1 +1 +3 1.00 
2.2 มีความชัดเจน +1 +1 +1 +3 1.00 
2.3 มีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน +1 +1 +1 +3 1.00 
2.4 เป็นไปตามล าดับขั้นของการเรียนรู้(จากง่ายไปหายาก) +1 +1 +1 +3 1.00 
2.5 มีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 +3 1.00 
2.6 ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์ +1 +1 +1 +3 1.00 

 
 
 
 
 

3. ด้านแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ 
3.1 แบบฝึกมีจ านวนพอเหมาะ +1 +1 +1 +3 1.00 
3.2 แบบฝึกมีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 +3 1.00 
3.3 แบบฝึกเร้าความสนใจของผู้เรียน +1 +1 +1 +3 1.00 
4. ด้านแบบทดสอบ 
4.1 แบบทดสอบมีจ านวนพอเหมาะ +1 +1 +1 +3 1.00 
4.2 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเน้ือหาและตัวชี้วัด +1 +1 +1 +3 1.00 
5. ด้านภาษา 
5.1 ความเหมาะสมของการใช้ค าในการสื่อความหมาย +1 +1 +1 +3 1.00 
5.2 ความถูกต้องของภาษา +1 +1 +1 +3 1.00 
5.3 ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 +3 1.00 
5.4 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ +1 +1 +1 +3 1.00 
6. ด้านรูปเล่ม 
6.1 รูปภาพที่ใช้มีความเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 +3 1.00 
6.2 สะดวกในการน าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1.00 
6.3 มีความสวยงาม +1 +1 +1 +3 1.00 
6.4 เร้าความสนใจของผู้เรียน +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 15  แสดงความสอดคลอ้งระหว่างข้อสอบการอ่านวิเคราะห์กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

คะแนนรวม 
 

ดัชนีความสอดคล้อง คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
1 +1 +1 +1 +3 1.00 
2 +1 +1 +1 +3 1.00 
3 +1 +1 +1 +3 1.00 
4 +1 +1 +1 +3 1.00 
5 +1 +1 +1 +3 1.00 
6 +1 +1 +1 +3 1.00 
7 +1 +1 +1 +3 1.00 
8 +1 +1 +1 +3 1.00 
9 +1 +1 +1 +3 1.00 
10 +1 +1 +1 +3 1.00 
11 +1 +1 +1 +3 1.00 
12 0 +1 +1 +2 0.67 
13 +1 +1 +1 +3 1.00 
14 +1 +1 +1 +3 1.00 
15 +1 +1 +1 +3 1.00 
16 +1 +1 +1 +3 1.00 
17 +1 +1 +1 +3 1.00 
18 +1 +1 +1 +3 1.00 
19 +1 +1 +1 +3 1.00 
20 +1 +1 +1 +3 1.00 
21 +1 +1 +1 +3 1.00 
22 +1 +1 +1 +3 1.00 
23 +1 0 +1 +2 0.67 
24 +1 +1 +1 +3 1.00 
25 +1 +1 +1 +3 1.00 
26 +1 +1 +1 +3 1.00 
27 +1 +1 +1 +3 1.00 
28 +1 +1 +1 +3 1.00 
29 +1 +1 +1 +3 1.00 
30 +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 15  แสดงความสอดคลอ้งระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 (ต่อ) 

 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

คะแนนรวม 
 

ดัชนีความสอดคล้อง คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
31 +1 +1 +1 +3 1.00 
32 +1 +1 +1 +3 1.00 
33 +1 +1 +1 +3 1.00 
34 +1 +1 +1 +3 1.00 
35 +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 16      ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝกึการอ่านวิเคราะห์ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 
ข้อ
ที ่

 
ความคดิเห็นที่มีต่อแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝑅 

 
IOC 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 ด้านเน้ือหา 
1 เน้ือหาของแบบฝึกการอ่านวเิคราะห์มคีวามน่าสนใจ  +1 +1 +1 +3 1.00 
2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00 
3 ระดับภาษาของแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์มีความหลากหลาย มี

ความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
+1 +1 +1 +3 1.00 

4 รูปภาพประกอบในแบบฝึกการอ่านวเิคราะห์มคีวามชดัเจน
และน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

5 นักเรียนมีทักษะการอ่านวิเคราะห์มากขึ้น +1 +1 +1 +3 1.00 
 ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
6 ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ใชค้วามรู้

เดิมที่มีอยูเ่ชื่อมโยงกับเน้ือหาที่จะเรียน 
+1 +1 +1 +3 1.00 

7 ขั้นเรียนรู้ มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาและมี
พัฒนาการในการอ่านวิเคราะหเ์ร่ืองที่อ่านเพิ่มขึ้น 

+1 +1 +1 +3 1.00 

8 ขั้นประเมินผลมีแบบทดสอบทา้ยเล่มที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแสดงความ
คิดเห็นระหว่างผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

10 แบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตัง้ใจอ่านมาก
ขึ้นและเกิดความม่ันใจในการอ่านวิเคราะหค์ร้ังต่อไป 

+1 +1 +1 +3 1.00 

 ด้านประโยชน์ 
11 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับการอ่านวิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1.00 
12 ช่วยท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาทีเ่รียนมากขึ้น +1 +1 +1 +3 1.00 
13 ช่วยให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและในวิชาอ่ืนๆได ้
+1 +1 +1 +3 1.00 

รวมเฉลี่ย 1.00 
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ตารางที่  17  แสดงความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  

 

ข้อท่ี 

 

P 

 

R 

  

ข้อท่ี 

 

P 

 

R 

1 0.71 0.44  11 0.36 0.53 

2 0.57 0.38  12 0.36 0.53 

3 0.44 0.39  13 0.50 0.50 

4 0.25 0.32  14 0.58 0.63 

5 0.30 0.43  15 0.25 0.78 

6 0.65 0.54  16 0.57 0.38 

7 0.37 0.87  17 0.50 0.50 

8 0.71 0.44  18 0.36 0.53 

9 0.36 0.53  19 0.42 0.62 

10 0.50 0.50  20 0.30 0.82 

 
ค่าความเช่ือมั่น =  0.84 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที ่18    ตารางคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ที ่ คะแนนก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(20 คะแนน) 

1 14 15 
2 15 16 
3 17 17 
4 15 16 
5 14 15 
6 14 19 
7 13 19 
8 13 17 
9 12 20 
10 12 15 
11 11 17 
12 11 19 
13 12 15 
14 12 13 
15 12 14 
16 12 19 
17 13 20 
18 13 19 
19 13 13 
20 13 14 
21 14 16 
22 14 17 
23 14 16 
24 14 14 
25 13 15 
x 12.48 16.44 

S.D. 1.38 2.12 
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ตารางที่  19  การหาประสทิธิภาพของแบบฝึกรายบุคคล 

 
 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ รวม 
45 

คะแนน 

คะแนน 
ทดสอบ 
หลังเรียน 

20 คะแนน 

แบบฝึกชุดท่ี 1 แบบฝึกชุดท่ี 2 แบบฝึกชุดท่ี 3 

15 15 15 

1 11 12 11 34 15 
2 12 10 11 33 14 
3 13 11 10 34 14 

รวม 101 43 
 

   ∑𝑋       =  101              ∑𝐹    =   43 

   𝐸1       =   74.81               𝐸2      =   71.67 
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ตารางที่ 20   การหาประสทิธิภาพของแบบฝึกกบักลุ่มเลก็ 

 
 

คนท่ี 

คะแนนแบบฝึกการอ่านวิเคราะห์ รวม 
45 

คะแนน 

คะแนน 
ทดสอบ 
หลังเรียน 

20 คะแนน 

แบบฝึกชุดท่ี 1 แบบฝึกชุดท่ี 2 แบบฝึกชุดท่ี 3 

15 15 15 

1 10 11 11 32 15 

2 10 11 12 33 15 

3 11 12 12 35 14 

4 11 12 11 34 15 

5 11 11 12 34 16 

6 12 12 12 36 17 

7 13 12 13 38 17 

8 14 13 14 41 18 

9 14 14 13 41 18 

รวม 324 145 
 

   ∑𝑋       =  324              ∑𝐹    =   145 

   𝐸1       =  80.00                  𝐸2      =    80.56 
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ตารางที่ 21   การหาประสทิธิภาพของแบบฝึกกบักลุ่มตัวอย่าง 

 
 

คนที่ 

คะแนนแบบฝึกการอ่านวิเคราะห ์ รวม 
45 

คะแนน 

คะแนน 
ทดสอบ 
หลังเรียน 

20 คะแนน 

แบบฝึกชุดที่ 1 แบบฝึกชุดที่ 2 แบบฝึกชุดที่ 3 

15 15 15 

1 12 12 13 37 15 
2 9 10 12 31 16 
3 10 11 13 34 17 
4 9 10 12 31 16 
5 11 11 13 35 15 
6 12 13 14 39 19 
7 11 10 12 33 19 
8 11 11 12 34 17 
9 12 13 13 38 20 
10 11 11 12 34 15 
11 12 12 12 36 17 
12 11 11 12 34 19 
13 12 12 13 37 15 
14 12 13 14 39 13 
15 11 11 12 34 14 
16 11 13 14 38 19 
17 11 11 13 35 20 
18 12 12 13 37 19 
19 12 12 13 37 13 
20 11 13 14 38 14 
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ตารางที่  21  การหาประสทิธิภาพของแบบฝึกกบักลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกการอ่านวิเคราะห ์ รวม 
45 

คะแนน 

คะแนน 
ทดสอบ 
หลังเรียน 

20 คะแนน 

แบบฝึกชุดที่ 1 แบบฝึกชุดที่ 2 แบบฝึกชุดที่ 3 
15 15 15 

21   12 14 40 16 
22 11 13 13 37 17 
23 12 10 13 35 16 
24 13 13 14 40 14 
25 14 12 13 39 15 

รวม 902 410 
 

   ∑𝑋       =  902              ∑𝐹    =   410 

   𝐸1       =  80.18                  𝐸2      =   82.00 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ   
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