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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

58255403 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ความสามารถด้านการอ่าน, แบบฝึก, การประเมนิผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ (PISA) 

นาย ศุภฤกษ์ ตันติวิริยากร: การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิชา หอมฟุ้ง 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  
(PISA) และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 40 
คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกการอ่านตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่าน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test Dependent 
Samples) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/81.29 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  2) ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA) สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝกึการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA) อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

58255403 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : READING LITERACY, DRILL EXERCISES, PROGRAMME FOR INTERNATIONAL 
STUDENT ASSESSMENT 

MR. SUPALERK TANTIWIRIYAKORN : THE DEVELOPMENT OF READING 
LITERACY DRILL EXERCISES FOLLOWED BY PROGRAMME FOR INTERNATIONAL 
STUDENT ASSESSMENT GUIDELINES FOR MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTS THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR CHOLTICHA HOMFUNG, Ph.D. 

The purpose of this study were 1) to develop the reading exercises 
followed by Programme for International Student Assessment (PISA) for 
Matthayomsuksa 4 students to be effective as  the criteria 80/80 2) to compare 
reading abilities of Matthayomsuksa 4 students between before and after learning by 
using the reading exercises followed by Programme for International Student 
Assessment (PISA) and 3) to study the opinion of Matthayomsuksa 4 students toward 
learning by using the reading exercises followed by Programme for International 
Student Assessment (PISA). The Sample of this study were 40, Matthayomsuksa 4 
students of Satthasamut School by using Simple Random Sampling. The instruments 
of this study were the reading exercises followed by Programme for International 
Student Assessment (PISA), lesson plan, the reading abilities test. The data were 
analyzed by arithmetic mean, standard deviation and Dependent Sample t – test. 

The results of this study revealed that 

1) The reading exercises followed by Programme for International Student 
Assessment (PISA) for Matthayomsuksa 4 students were effective as 82.13/81.29 the 
criteria,  2) The reading abilities of Matthayomsuksa 4 students after learning by using 
the reading exercises followed by Programme for International Student Assessment 
(PISA) were higher than before at a .05 level of significance  3) Matthayomsuksa 4 
students had the opinions toward learning by using the reading exercises followed by 
Programme for International Student Assessment (PISA) at strongly agree level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การอ่าน เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเริ่มต้นการเรียนรู้ เมื่อบุคคลเริ่มต้นอ่านจะท าให้เกิด  
การขยายความรู้ตลอดจนทักษะและกลยุทธ์ที่แต่ละบุคคลพัฒนาข้ึนเพื่อใช้ในบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
กับบุคคลนั้น ๆ การอ่านท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และช่วยสนองความสงสัยใคร่รู้อันเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ได้ในทุก ๆ เรื่อง การอ่านจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งต่อชีวิตของบุคคลทุกช่วงวัย 
ดังที่  บันลือ  พฤกษะวัน (2534 : 8) ได้กล่าวไว้ว่า “การอ่านเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกใน 
การเรียน” ซึ่งสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์ (2542 : 1) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน
ไว้ว่า “การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และจนกระทั่งถึงวัยชรา 
ปัจจุบันการอ่านเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การอ่านถือเป็นปัจจัยที่ 5 นอกเหนือจากปัจจัย 4” 
 การอ่านท าให้บุคคลมีสมรรถนะในการใช้ความรู้และทักษะในสิ่งที่เรียนมาน ามาใช้ในชีวิตจริง
ได้ บุคคลที่มีความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านจะสามารถวิเคราะห์ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถระบุสาระความรู้ ตีความสาระความรู้นั้น ตลอดจนประเมินสถานการณ์ และใช้สาระความรู้   
ที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ทักษะการอ่านจึงไม่ได้เป็นเพียงทักษะ
ส าคัญของแต่ละบุคคลเท่าน้ันยังเกี่ยวพันถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย ดังที่ โครงการ PISA 
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557 : 96) ได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า 
ต้นทุนก าลังคนเป็นสิ่งส าคัญที่สดุ การวัดคุณภาพในการรู้เรื่องการอ่านของต้นทุนก าลังคนน้ัน สามารถ
พยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้ 
 ปัจจุบันการอ่านนั้นไม่ได้มุ่งเน้นที่การอ่านจากหนังสือเพียงเท่านั้น เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากข้ึนท าให้การรับข้อมูลข่าวสารจากการอ่าน
กว้างขวางขึ้นตามไปด้วย แต่เนื่องจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มากข้ึนนั้น กลับท าให้ความน่าเช่ือถือของ
สาระความรู้เหล่าน้ันลดน้อยลง เพราะขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง และคัดกรองข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ดังที่ ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์ (2542 : 118) กล่าวว่า  

...ในปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศหรือสังคมสารนิเทศ ทรัพยากรสารนิเทศมีอยู่มากมาย
หลายประเภทโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (information  technology) ซ่ึงมีการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมอันไร้ขอบเขต ท าให้ โลกของเราใบเล็กและแคบลง ผู้อ่านสามารถจะรับสารนิเทศ          
ได้ทั่วโลกเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว สารนิเทศเหล่าน้ีมีทั้งดีและไม่ดี นอกจากน้ันผู้อ่านจะต้อง
รู้จักวิธีอ่าน วิธีเลือกอ่านทรัพยากรสารนิเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีให้ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม... 

 



  2 

ดังนั้นนักเรียนในยุคปัจจุบันจะต้องมีทักษะการอ่านเพิ่มมากข้ึน โดยไม่เพียงแค่อ่านออก
เท่านั้นแต่จะต้องมีความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน ดังที่ โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 10) กล่าวไว้เกี่ยวกับการรู้เรื่องการอ่านว่า                            
การรู้เรื่องการอ่านต้องสนองตอบต่อความต้องการส่วนบุคคลของผู้อ่าน โดยน าข้อมูลที่ได้รับจาก                              
การอ่านนั้นไปใช้ประโยชน์กับตนเอง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ สู่การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ด้วยเหตุน้ี การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนสาระการอ่านในวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ              
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  โดยก าหนด
เนื้อหาสาระที่มีจดุมุ่งหมายใหน้ าทักษะการอ่านพัฒนาตนสู่การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37) กล่าวถึงเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า “การอ่าน
ออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิง่ทีอ่่าน เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน” ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายในการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประเด็นความสามารถด้านการรู้เรื่อง                              
การอ่าน ดังที่ โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2560 : 25) ได้กล่าวว่า “การรู้เรื่องการอ่าน หมายถึง ความสามารถที่จะท าความเข้าใจกับสิ่งที่ได้
อ่านสามารถน าความเข้าใจไปใช้แล้วสะท้อนอกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง ตลอดจนมีความรัก
และความผูกพันกับการอ่านเพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมในสังคม” 

การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560 : 11 - 15) จะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการประเมินค่าสื่อที่ได้อ่าน โดยผู้อ่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในข้อความที่ได้อ่าน นอกจากนั้นแล้วยังต้องมีการน าความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
มาประกอบการตัดสินใจด้วย โดยก าหนดแนวคิดไว้ 2 ประการ คือ การประเมินต้องครอบคลุม  
สิ่งที่อ่าน และจุดประสงค์ของการอ่านได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และ  
การประเมินต้องครอบคลุมพิสัยความยากง่ายของภารกิจการอ่านที่มีทั้งระดับง่ายจนถึงระดับที่ยาก
ซับซ้อน รวมถึง  การประเมินให้ครอบคลุมภารกิจในการอ่านอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ ประการ
แรก ได้แก่ สถานการณ์ที่หลากหลาย แบ่งออกเป็น การอ่านเพื่อใช้ในชีวิตส่วนตัว การอ่านเพื่อกิจการ
สาธารณะ การอ่านเพื่อการงานอาชีพ และการอ่านเพื่อการศึกษา ประการถัดมา ได้แก่ ถ้อยความ ที่
เขียนหรือเรียบเรียงเพื่อให้อ่านอย่างหลากหลายและนักเรียนจะต้องเจอในอนาคต โดยแบ่งรูปแบบ
ของถ้อยความเป็น ถ้อยความต่อเนื่อง ถ้อยความไม่ต่อเนื่อง และถ้อยความแบบผสม ทั้งยังต้องมี
ส านวนที่หลากหลาย ได้แก่ การพรรณนา การบรรยาย การอธิบาย การโต้แย้ง และค าสั่ง วิธีท าหรือ
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ปฏิบัต ิและประการสุดท้ายได้แก่ สมรรถนะการอ่าน จะต้องครอบคลุมสมรรถนะส าคัญ 3 สมรรถนะ 
ได้แก่ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและตีความ จนกระทั่งสะท้อนและประเมินได้  

จากที่กล่าวถึงการประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA นั้นจะเห็นได้ว่าการประเมินการอ่าน
ในระดับนานาชาตินั้นมีการประเมินในประเด็นที่กว้างขวางและระบุรายละเอียดของการวัดและ
ประเมินนักเรียนไว้มากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาที่จะใช้วัดการอ่านนั้นจะเป็นเรื่องที่หลากหลายทั้งเนื้อหา 
และรูปแบบ เป็นเรื่องที่ทันสมัย และเรื่องที่มุ่งเน้นให้นักเรียนน าเนื้อหาสาระที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตมากข้ึน รวมถึงสมรรถนะที่นักเรียนต้องมีในการอ่านนั้น คือ นักเรียนจะต้องเป็นบุคคล
ที่สามารถใช้ความสามารถในการอ่านนั้นมาพัฒนาตนเองได้อย่างช านาญ 

การประเมินผลของ PISA ถูกออกแบบให้สามารถสร้างตัวช้ีวัดผลของการจัดการศึกษาที่
ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศจัดให้แก่ เยาวชน โดยมีการจัดการประเมินทุก ๆ  3 ปี                 
แต่การประเมินผลแต่ละครั้งจะให้น้ าหนักส าคัญกับการประเมินต่างกัน (โครงการ PISA ประเทศไทย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560 : 7) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 น ้าหนักคะแนนส้าคัญของการประเมินผล PISA ในแต่ละป ี
PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 PISA 2018 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ การอ่าน 

 
จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่าแต่ละปีที่มีการประเมิน PISA จะมีจุดเน้นที่ เป็นไปตามวงรอบ 

โดยแต่ละรอบนั้นวิชามีวิชาที่มีน้ าหนักคะแนนส าคัญที่เป็นจุดเน้นของการวัดแต่ละรอบ วิชาเหล่าน้ัน
จะมีน้ าหนักคะแนนมากกว่าวิชาอื่น ดังนั้นการประเมิน PISA 2018 จึงมีการให้น้ าหนักส าคัญของ 
การประเมินในทักษะการอ่านมากกว่าวิชาอื่นอีกครั้ง 

ตามหลักการของ PISA แล้วการประเมินผลนี้ คือการให้ข้อมูลที่ระบุถึงคุณภาพทางการศึกษา
ที่จัดให้แก่เยาวชนของประเทศแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ว่ามีการเตรียมความพร้อมให้เยาวชน
ในชาติเพียงพอหรือไม่ แต่ในทางปฏิบัติผลการประเมิน PISA มักจะถูกใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศ 
หรือความอ่อนด้อยของระบบการศึกษาแต่ละประเทศ ฉะนั้นแล้วในประเทศที่มีระดับการประเมิน  
ที่ต่ าจะท าให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปได้เป็นอย่างมาก ครูจึงควรเริ่มต้นสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
ที่ท าให้นักเรียน รู้เรื่องตั้งแต่การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
สื่อสารความคิดให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการอ่านมากเพียงใด แต่ผลของการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน
ใน PISA 2018 โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2562 : 6) ได้รายงานข้อมูลไว้ว่านักเรียนไทย 40% ที่มีความสามารถด้านการอ่านตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึน
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ไป โดยในการประเมิน PISA 2015 ที่ผ่านมามีนักเรียนประมาณ 50% ที่แสดงความสามารถตั้งแต่
ระดับ 2 ข้ึนไป ซึ่งระดับ 2 คือ ระดับพื้นฐานในการประเมิน เมื่อน าไปเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ
นั้น  OECD (2019 : 17 – 18)  ได้รายงานว่านักเรียนในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมอื
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่าน 487 คะแนน ประเทศที่มีคะแนนสูงสุดห้า
อันดับแรก ในด้านการอ่านซึ่งเป็นด้านที่เน้นในรอบการประเมินนี้ ได้แก่ จีนสี่มณฑล (555 คะแนน) 
สิงคโปร์ (549 คะแนน) มาเก๊า (525 คะแนน) ฮ่องกง (524 คะแนน) และเอสโตเนีย (523 คะแนน) 
ในขณะที่นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่าน 393 คะแนน ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่น่าเป็นห่วง
อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบระดับนานาชาติ 

การก าหนดระดับพื้นฐานของการประเมินการรู้เรื่องการอ่านใน PISA ได้ก าหนดไว้ที่ ระดับ 2 
ซึ่งมีลักษณะของภารกิจการรู้เรื่องการอ่านที่ต้องการให้ปฏิบัติคือ ผู้อ่านต้องสามารถดึงสาระหนึ่งหรือ
สองอย่างที่อาจต้องใช้การอ้างอิง หรือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดหลายเงื่อนไข ต้องการให้เข้าใจ
แนวคิดใหญ่ของเนื้อหาเข้าใจความสัมพันธ์ ความหมายของส่วนที่ก าหนดให้ในเนื้อเรื่องโดยที่
ความหมายนั้นๆ ไม่แสดงไว้อย่างเด่นชัด แต่ผู้อ่านต้องใช้การอ้างอิงบ้างในระดับที่ไม่สูงนักภารกิจ   
อาจเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบ การบอกความแตกต่างของลักษณะเพียงอย่างเดียว การสะท้อน
ต้องการให้เปรียบเทียบ หรือน าความรู้ทั่วไปจากภายนอกมาสร้างการเช่ือมโยงกับสิ่งที่ได้อ่านในเรื่อง 
(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554 : 44) 

เมื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินใน PISA 2015 แล้วพบว่า นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจากประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลการประเมินการอ่านไม่ถึงระดับพื้นฐาน คือนักเรียนไทย 
50% ที่มีความสามารถด้านการอ่านตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป และในการประเมิน PISA 2018 ที่ผ่านมามี
นักเรียนประมาณ 40% ที่มีความสามารถตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไปซึ่งผลการประเมินด้านการอ่านของ
นักเรียนไทยมีคะแนนลดลงจากผลการประเมินรอบที่ผ่านมามีคะแนนน้อยกว่าถึง 16 คะแนน การที่
คะแนนมีแนวโน้มลดลงเป็นเพราะนักเรียนที่มีความสามารถด้านการอ่านไม่ถึงระดับ 2 มีจ านวน
เพิ่มขึ้นถึง 10% (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2562 : 6 - 7) หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มัธยมศึกษา เขต 10 ที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนอยู่น้ัน 
ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ให้นักเรียนด้วย
พบว่าผลการประเมินระดับโรงเรียนมีความสอดคล้องกับผลการประเมิน PISA เนื่องจากนักเรียนส่วน
ใหญ่ยังขาดทักษะในการอ่านอยู่มากเห็นได้จากผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน
และพิจารณาวรรณกรรม มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไปมีเพียง  48.68 % ซึ่ง
สอดคล้องกับผลประเมินความสามารถในการรู้ เรื่องการอ่าน ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดทดสอบมี ผลการประเมิน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินการรูเ้รือ่งการอ่าน ของ สพม. 10 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ระดับการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ 

1226 
425  

(34.66 %) 
638  

(52.04 %) 
147  

(11.99 %) 
16  

(1.31 %)  
ที่มา  โรงเรียนศรัทธาสมุทร, “ผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตาม

แนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร” 
การประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ได้จัดข้ึนนั้นมีเกณฑ์การประเมินคือ ร้อยละ 75 – 100 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 50 – 74 
อยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 25 – 49 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ และร้อยละ 0 – 24 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง         
จากตารางจะเห็นได้ว่านักเรียนที่ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีอยู่เพียง 34.66 % เท่านั้นแสดงให้
เห็นว่าระดับคุณภาพของนักเรียนในเรื่องการอ่านยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนการอ่านนั้นมักไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเพราะมีปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายประการด้วยกัน ดังนี ้

ปัญหาแรกคือปัญหาจากตัวผู้สอน ซึ่งสุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ (2543 : 9) ได้กล่าวไว้โดย
สรุปว่า ครูมีความรู้เกี่ยวกับการสอนอ่านไม่เพียงพอ และไม่เข้าใจวิธีการสอนอ่านที่แท้จริง มักตั้ง
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนอ่านเพียงเท่านั้น ไม่ได้ขยายขอบเขตให้กว้างขวางขึ้น ท าให้นักเรียนน าวิธีการ
อ่านไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญพัตรา ไชยบัง (2555 : 3) ที่กล่าวไว้ว่า ครูไม่มีเวลา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ขาดสื่ออุปกรณ์และวิธีสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การฝึกอ่านและเสริมทักษะการอ่านให้แก่นักเรียน อีกทั้ง กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 
6) ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูไว้ว่า ครูขาดความกระตือรือร้น           
ในการสอน ใช้การบรรยายและยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเนื้อหา
มากกว่าผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมน้อยมาก 

ปัญหาถัดมาคือปัญหาเกี่ยวกับตัวนัก เรียน มาจากสั งคมที่ มี ลักษณะแตกต่างกัน                     
มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันครูก็ควรจะให้ความส าคัญกับนักเรียนในการสอนการอ่านอย่าง
ทั่วถึง จากประสบการณ์การสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของผู้วิจัยเป็นเวลา 3 ปี และ                   
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ านวน 2 คน ณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ และ อาจารยเอ้                    
เอี่ยมลออ (สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2560) สรุปปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนได้ว่านักเรียนเมื่ออ่านแล้วไม่
สามารถจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ ท าให้เมื่อครูถามค าถามจะไม่สามารถตอบค าถามจากเรื่อง
ที่อ่านได้ รวมถึงนักเรียนขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล จึงท าให้เมื่อตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน
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นักเรียนจะคัดลอกข้อความในบทอา่นมาตอบค าถาม และนักเรียนขาดทักษะในการแสดงความคิดเหน็ 
เห็นได้จากเมื่อครูถามค าถามที่ต้องการความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเรื่องที่อ่านนักเรียนจะตอบ
ค าถามเพียงสั้น ๆ ว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเท่าน้ัน ขาดการให้เหตุผล ปัญหาดังกล่าวอาจมาจาก
นักเรียนไม่มีจุดมุ่งหมายในการอ่านอย่างแท้จริงดังที่  สุรางศรี  วิเศษ (2553 : 8) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
อุปสรรคของการอ่านไว้โดยสรุปว่า หากผู้อ่านไม่ทราบว่าอ่านแล้วน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรก็จะไม่
อ่าน เพราะ ไม่เห็นประโยชน์ที่จะอ่าน 

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ัน ช้ีว่าการที่จะพัฒนาความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน
ให้ดี ข้ึน ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการสอนหรือเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่ เหมาะสมใน                           
การจัดการเรียนรู้   ส าหรับทักษะการอ่านนั้นจ าเป็นจะต้องมีความเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างมาก  
มีเครื่องมือที่เร้าความสนใจของนักเรียน และยังต้องให้นักเรียนได้ฝึกฝนบ่อยๆ ดังที่กรมวิชาการ 
(2542 : 29) ได้กล่าวถึงการฝึกหัดไว้ว่า “การให้ผู้เรียนได้กระท าซ้ า ๆ ย่อมท าให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจที่แม่นย า” เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนบ่อย ๆ นักเรียนจะเกิดความช านาญ ซึ่งการพัฒนาแบบ
ฝึกส าหรับการพัฒนาความสามารถด้านการรู้ เรื่องการอ่าน ก็ เป็นวิธีการหนึ่ งที่ ช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่านด้วย ดังที่  ถวัลย์  มาศจรัส (2546 : 18) กล่าวไว้ว่าแบบฝึก
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เหมาะสม และสามารถตรวจสอบ 
ความความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเองได้ หากมีแบบฝึกที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่สอน การฝึกบ่อย ๆ 
จะท าให้ผู้เรียนตกตะกอนทางความคิด และค้นพบเทคนิคในการอ่านได้ด้วยตนเอง 

แบบฝึกนั้น นอกจากจะใช้เป็นการฝึกฝนทักษะต่างๆ แล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากไม่ว่าจะ
ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลหรือการแก้ไขข้อบกพร่องของการเรียนการสอน  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่
สามารถน าไปใช้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและฝึกนักเรียนได้ใช้ความคิด รวมถึงเป็นการลดเวลาและ
แรงงานในการเตรียมการสอนให้น้อยลง ส่วนนักเรียนนั้นเมื่อมีแบบฝึกส าเร็จรูปแล้ว ก็ไม่ต้องเสียเวลา
ในการคัดลอก นอกจากนี้ยังสามารถใช้แบบฝึกในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนและ
จุดบกพร่องของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

แบบฝึกจึงจัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่งที่ท าให้นักเรียนมีความสามารถ                         
ในประเด็นที่ต้องการฝึกได้ เพราะในแบบฝึกแต่ละชุดนั้นจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อจะพัฒนา
สมรรถนะต่าง ๆ ที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะมีความแม่นย าในการตอบค าถาม                        
อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ด้วยตนเอง และสามารถฝึกซ้ าได้ด้วยตนเอง จากผลการวิจัย
ของศริญดา  เทียมหมอก (2557 : 91) เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่
ความคิด พบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่ าก่อนการจัด 
การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยของวณิชยา ธุระอบ (2557 : 67)  
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เรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเมืองแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และผลการวิจัยของพรพรต เจนสุวรรณ์ (2556 : 77) เรื่องผล
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เห็นได้ว่า
แบบฝึกนั้นสามารถพัฒนาทักษะการอ่านรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีดังนั้นหากน าแบบฝึกมาพัฒนา
ความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่านคงสามารถท าให้ความสามารถของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

การพัฒนาแบบฝึกที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านหากน าการประเมินการรู้เรื่อง
การอ่านของ PISA นั้นเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการน ามาฝึกให้นักเรียนมีความช านาญในการอ่าน 
เนื่องจากมีกระบวนการที่ครบถ้วนส าหรับให้นักเรียนอ่านและน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้ทั้งยัง
มีรูปแบบถ้อยความที่หลากหลาย รวมถึงถ้อยความที่อ่านนั้นทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 ดังที่ จันทรา เทพอวยพร (ออนไลน์, 2560) ได้กล่าวไว้ว่า   

 
...ปัจจุบันการศึกษาอยู่ในยุค 4.0 โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ

การสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและ     
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากข้อมูลในปัจจุบันมีจ านวนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถ  
ในการค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล… 

 

นอกจากนี้แล้วการอ่านตามแนว PISA ยังเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในศตวรรษที่ 
21 ของผู้เรียนอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ครอบคลุมทั้งทางด้านเนื้อหาวิชาแกนและทักษะนั่นคือ 3 Rs 4Cs (วัชรา เล่าเรียนดี ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
และ อรพิณ  ศิริสัมพันธ์, 2560 : 17) ซึ่ง 3Rs ประกอบด้วยด้านการอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) และการคิดค านวณ (Arithmetic) ซึ่งการอ่านตามแนว PISA คือการส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่าน (Reading) นั่นเอง ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและน าข้อมูลที่ได้จาก
การอ่านบูรณาการไปใช้จริงในชีวิตได้ 

จากข้อมูลที่น าเสนอมาข้างต้นนั้น เห็นได้ว่าการจะพัฒนาความสามารถด้านการรู้เรื่อง     
การอ่านต้องอาศัยทักษะการฝึกฝนอยู่มาก ผู้ วิจัยจึงสนใจจะพัฒนาแบบฝึก โดยน าแนวทาง                               
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มาประยุกต์ใช้ซึ่ง เป็นแนวทางใหม่ที่จะพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
แบบฝึกนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการจดัการเรียนรูข้องครทูี่สามารถใช้สอนในสาระทีเ่กี่ยวกบั

ทักษะทางภาษา เนื่องจากวิชาทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความช านาญจนสามารถน าทักษะนั้น

มาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งแบบฝึกยังมีประโยชน์ทั้งแก่ครูและนักเรียน ในส่วนของครูผู้สอนนั้น

เมื่อน าแบบฝึกมาใช้สอนจะสามารถอ านวยความสะดวกแก่ครูได้ตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมการสอน

จนถึงการวัดและประเมินผลนักเรียน กล่าวคือแบบฝึกจะสะท้อนข้อบอกพร่อง และแก้ปัญหาความ

แตกต่างของนักเรียน รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนได้ สามารถใช้

เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผล และยังเป็นการประหยัดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเตรียม

สื่อการสอน ส่วนในด้านของนักเรียนนั้นจะได้เครื่องมือในการฝึกฝน และทบทวนบทเรียนอย่างเต็มที่

หลังจากการเรียนมาแล้ว เมื่อฝึกฝนอยู่เสมอ นักเรียนจะเกิดความรู้ที่คงทน เกิดความสนุกสนานท้า

ทายในการท าแบบฝึก และสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการของการเรียนในเนื้อหาที่

ใช้ในแบบฝึกของตนเองได้ 

 การอ่านนั้นเป็นทักษะทางภาษาอีกทักษะหนึ่งที่มีความจ าเป็นมากที่ต้องอาศัยการฝึกซ้ า ๆ 

โดยเฉพาะการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) เนื่องจาก                      

การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA นั้นจะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ รวมถึงการประเมินค่าสื่อที่ได้อ่าน โดยผู้อ่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน

ข้อความที่ได้อ่าน โดยมีการประเมินให้ครอบคลุมภารกิจในการอ่านอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ 

ประการแรกได้แก่ สถานการณ์ที่หลากหลาย แบ่งออกเป็น การอ่านเพื่อใช้ในชีวิตส่วนตัว การอ่านเพื่อ

กิจการสารธารณะ การอ่านเพื่อการงานอาชีพ และการอ่านเพื่อการศึกษา ประการถัดมาได้แก่      

ถ้อยความ ที่เขียนหรือเรียบเรียงเพื่อให้อ่านอย่างหลากหลายและนักเรียนจะต้องเจอในอนาคต โดย

แบ่งรูปแบบของถ้อยความเป็น ถ้อยความต่อเนื่อง ถ้อยความไม่ต่อเนื่อง และถ้อยความแบบผสม    

ทั้งยังต้องมีส านวนที่หลากหลาย ได้แก่ การพรรณนา การบรรยาย การอธิบาย การโต้แย้ง และค าสั่ง 

วิธีท าหรือปฏิบัติ  และประการสุดท้ายได้แก่ สมรรถนะการอ่าน จะต้องครอบคลุมสมรรถนะส าคัญ    

3 สมรรถนะ ได้แก่ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและตีความ จนกระทั่งสะท้อนและ

ประเมินได้ 
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การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทาง      

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 จึงมี         

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ค าถามการวิจัย 

1. แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่ 

2. ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้

ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สูงกว่าก่อน 

การจัดการเรียนรู้หรือไม่ 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก      

การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับใด 

การ จั ดก าร เ รี ยนรู้ ด้ วย แบบฝึ ก การ อ่ า น
ตามแนวทางการประเมินผลนัก เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
คือ

1. กิจกรรมน าเช้าสู่บทเรียน

2. กืจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

2.1 ท าความเข้าใจสมรรถนะในการอ่านของ PISA

2.2 ศึกษาค าช้ีแจงในการใช้แบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนัก เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)

2.3 แบ่งกลุ่มคละความสามารถ

2.4 ฝึกท ากิจกรรมตามแบบฝึกการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) เป็นกลุ่ม โดยมีครูให้ค าปรึกษา

3. กิจกรรมรวบยอด

ความสามารถด้านการอ่าน โดยมี
ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ ต า ม แ น ว ท า ง
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) 3 สมรรถนะ ดังนี้ 

1. การเข้าถึงและค้นคืนสาระ

2. การบูรณาการและตีความ

3. การสะท้อนและประเมิน

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA)
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

สมมติฐานการวิจัย 
1. แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้

ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สูงกว่าก่อนการ

จัดการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากร 

      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 309 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จ านวน 40 คน  

โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
      ตัวแปรต้น  คือ   การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
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      ตัวแปรตาม  คือ   

      1.  ความสามารถด้านการอ่าน 

   2.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตาม  

แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
      การสร้างแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้เนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สาระที่ 1 การอ่าน ในรายวิชาสาระเพิ่มเติม 

ท30201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ที่สอดคล้องกับสมรรถนะการอ่านตามแนวทางการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยบทอ่านใช้งานเขียนประเภท บทอ่านสารคดี ได้แก่ 

ข่าว โฆษณา บทความ สารคดี ประกาศ และบทอ่านบันเทิงคดี ได้แก่ เพลง นิทาน การ์ตูน และเรื่องสั้น 

5. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
       การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ ด าเนินการทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้

เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 คาบเรียน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 คาบเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงนิยาม
ความหมายของค าต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่าน โดยใช้แบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ประกอบด้วย กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอด 

2. แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
หมายถึง เอกสารประกอบการสอนที่ผู้ วิจัยสร้างข้ึนเพื่อฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย ค าช้ีแจงการใช้
แบบฝึก ค าน า เนื้อหา กิจกรรม เฉลยกิจกรรม แบบทดสอบหลังแบบฝึก และเฉลยแบบทดสอบหลัง
แบบฝึก จ านวน 6 ชุด ดังนี้ 

  ชุดที่ 1 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ อ่านบทสารคดี 

  ชุดที่ 2 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ อ่านบทบันเทิงคดี 
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  ชุดที่ 3 การบูรณาการและตีความ อ่านบทสารคดี 

  ชุดที่ 4 การบูรณาการและตีความ อ่านบทบันเทิงคดี 

  ชุดที่ 5 การสะท้อนและประเมิน อ่านบทสารคดี 

  ชุดที่ 6 การสะท้อนและประเมิน อ่านบทบันเทิงคดี 

3. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) หมายถึง เกณฑ์คุณภาพของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ท าให้บรรลุพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 

     80 ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละที่นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบ

ระหว่างเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ของคะแนนสอบ 

     80 ตัวหลัง  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละที่นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบ

วัดความสามารถหลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ของคะแนนสอบ 

4. ความสามารถด้านการอ่าน  หมายถึง การที่นักเรียนมีความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน 
สามารถน าความรู้ไปใช้ และสะท้อนออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง โดยมีสมรรถนะส าคัญ 3 
ประการ คือ การเข้าถึงและค้นคืน การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน โดยวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 18 ข้อ แบบ
เลือกตอบเชิงซ้อน จ านวน 3 ข้อ แบบเขียนตอบแบบปิด จ านวน 5 ข้อ  และแบบเขียนตอบแบบเปิด 
จ านวน 4 ข้อ 

5. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อหา ด้านกิจกรรม และด้านประโยชน์ ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้าง
ข้ึนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธา
สมุทร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.  ได้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2.  ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับการสอนการอ่าน ของครูผู้สอนที่ช่วยแก้ปัญหา

นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่าน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทาง      
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้  

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัด
สมุทรสงคราม 

1.1 ความส าคัญของการเรียนภาษาไทย 
1.2 ภาษาไทยกับการเรียนรู้ 
1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1.4 คุณภาพของผู้เรียน 
1.5 สาระที่ 1 การอ่าน 
1.6 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. ความสามารถด้านการอ่าน  และการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
2.1 ความหมายของการอ่าน 
2.2 ความส าคัญของการอ่าน 
2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
2.4 ประเภทของการอ่าน 
2.5 การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนกัเรียนร่วมกบันานาชาติ (PISA) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึก 
3.1 ความหมายของแบบฝกึ 
3.2 ความส าคัญของแบบฝกึ 
3.3 ลักษณะของแบบฝึกที่ด ี
3.4 ประโยชน์ของแบบฝึก 
3.5 ทฤษฎีและหลกัจิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
3.6 การสร้างและหาประสทิธิภาพของแบบฝึก 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37 – 47) ได้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตัวช้ีวัดและสาระ 
การเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนี้ 

ความส าคัญของการเรียนภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบรุุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรยีนรู้  
อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

ภาษาไทยกบัการเรียนรู ้
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 
การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ การอ่าน

ในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ ของ
การเขียนซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ  
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หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประ เทศ                       
ในภาษาไทย  

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของ
เด็ก เพลงพื้นบ้านที่ เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาเพื่อให้ เกิด                                   
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง     
มีประสิทธิภาพ                   

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และ ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
จากข้อมูลสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยข้างต้น พบว่า 

สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนาแบบฝึกการอ่าน 
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คุณภาพของผู้เรยีน 
คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ  ตีความ  

แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและ
เสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด  
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้
ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน พัฒนาความรู้ทางอาชีพ และน าความรู้ความคิด
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ เขียน
บันทึก รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง                 
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่น
และน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

ตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง
และดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่
ฟังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่าง                   
มเีหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด  

เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ สร้างค าใน
ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน เช่ือมโยงกับการเรียนรู้       
ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และน าข้อคิดจากวรรณคดีและ                   
วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

สาระที่ 1 การอ่าน 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทาง                              

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 นั้น มี                          
ความเกี่ยวข้องกับสาระที่ 1 การอ่าน ซึ่งผู้วิจัยศึกษาข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงศึกษา
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มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางของช่วงช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา                              
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
ตารางที่ 3 ตัวชี วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั น ม. 4 – 6 ของสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1     

ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง
ได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน   

การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
  - บทร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ      
นวนิยาย และความเรียง  

   - บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 
ร่าย และลิลิต  

2.  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่
อ่าน 
3. วิเคราะห์ และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ 
ด้านอย่างมีเหตุผล 
4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และ
ประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
กับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมี
เหตุผล 
6. ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ  
ภายในเวลาที่ก าหนด 
7.  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
8. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสือ่สิง่พิมพ ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนา
ตน  พัฒ นาก าร เรี ยน  แล ะพัฒ นาความ รู้         
ทางอาชีพ 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
  - ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
  - บทความ 
  - นิทาน 
  - เรื่องสั้น    
  - นวนิยาย 
  - วรรณกรรมพื้นบ้าน 
  - วรรณคดีในบทเรียน 
  - บทโฆษณา  
  - สารคดี   
  - บันเทิงคดี    
  - ปาฐกถา 
  - พระบรมราโชวาท  
  - เทศนา  
  - ค าบรรยาย 
  - ค าสอน      
  - บทร้อยกรองร่วมสมัย       
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ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
  - บทเพลง 
  - บทอาเศียรวาท              
  - ค าขวัญ   

9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
  

จากข้อมูลตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางจะเห็นได้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนในสาระ                            
การอ่านไว้อย่างหลายหลาย และมุ่งเน้นการอ่านที่ควบคู่ไปกับกระบวนการคิดผ่านสื่อที่หลากหลาย 
 

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัด
สมุทรสงคราม 
  วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร พุทธศักราช 2560 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือที่ว่า  
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 ค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ 
  รายวิชาเพิ่มเติม การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ท30201 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คาบเรียน สัปดาห์ละ  
2 คาบเรียน ค่าน้ าหนัก 1.0 หน่วยกิต มีค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ดังนี้ 

  ศึกษาการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่างๆ เช่น บทความ นวนิยาย                           
ความเรียง ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  นิทาน                         
เรื่องสั้น นวนิยายวรรณกรรมพื้นบ้าน  วรรณคดีในบทเรียน  บทโฆษณา  สารคดี   บันเทิงคดี                         
บทร้อยกรองร่วมสมัย  บทเพลงค าขวัญ  พิจารณารูปแบบ  เนื้อหาสาระ  ลักษณะเฉพาะ โดยใช้
กระบวนการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ รวมไปถึง
การคาดคะเนเหตุการณ์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดใหม่ ตอบค าถาม และสรุปแนวคิดเป็นกรอบ
แนวคิด แผนผังความคิดต่างๆ สามารถสังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน แล้วประเมินค่า
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วรรณกรรมเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  ทั้งยังใช้กระบวนการอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  กระบวน  
การปฏิบัติ  มีนิสัยรักการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้   มีทักษะ มีคุณธรรม  
ค่านิยมที่ดีงาม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นใน   การท างาน   
รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ   

ผลการเรียนรู้ 
1.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2.  อ่านตีความ  แปลความ  และขยายความวรรณกรรมเรื่องที่สนใจ 
3.  อ่านวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมเรื่องที่สนใจในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล 
4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านและประเมินค่าเพื่อน าความรู้  ความคิดไปใช้

ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
5.  แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และเสนอความคิดใหม่จากวรรณกรรมเรื่องที่อ่าน 
6.  ตอบค าถามจากการอ่านวรรณกรรมประเภทต่างๆในเวลาที่ก าหนด  
7.  อ่านวรรณกรรมเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก ย่อความ  และ

รายงาน 
8.  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
9.  มีมารยาทในการอ่าน  
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา ท30201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม มีรายละเอียดดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 โครงสร้างรายวิชา ท30201 การอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 
ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 อ่านท านอง 

ร้อยแก้ว 
1.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2.อ่านตีความ  แปลความ  
และขยายความวรรณกรรม
เรื่องที่สนใจ 
9.มีมารยาทในการอ่าน 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
จากวรรณกรรมที่เลือก
อ่าน โดยตีความถ่ายถอด
น้ าเสียงที่เหมาะสมในเรื่อง
ที่อ่านและมีความเคารพ
ต่อวรรณกรรมที่เลือกมา
อ่าน 

10 10 

2 อ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

2.อ่านตีความ  แปลความ  
และขยายความวรรณกรรม
เรื่องที่สนใจ 

อ่านตีความ แปล
ความ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ สังเคราะห์

10 20 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3.อ่านวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมเรื่องที่สนใจใน
ทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล 
4.คาดคะเนเหตุการณ์จาก
วรรณกรรมที่อ่านและ
ประเมินค่าเพื่อน าความรู้  
ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
8.สังเคราะห์ความรู้จาก    
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์           
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน 
พัฒนาการเรียน  และพัฒนา
ความรู้ทางอาชีพ 
9.มีมารยาทในการอ่าน 

ความรู้อย่างมีเหตุผล 
และมีมารยาทในการ
แสดงความคิดเห็น 
จาก ข่าวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มา
พัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน   และพัฒนา
ความรู้ทางอาชีพ 

3 อ่านสารคดี 5.แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล และเสนอความคิด
ใหม่จากวรรณกรรมเรื่องที่
อ่าน 
6.ตอบค าถามจากการอ่าน
วรรณกรรมประเภทต่างๆใน
เวลาที่ก าหนด  
9.มีมารยาทในการอ่าน 

อ่านสารคดี และ
บทความ แล้วแสดง
ความคิดเห็น ตอบ
ค าถาม จับประเด็น
ส าคัญ จาก
วรรณกรรมที่ที่อ่าน 

10 10 

4 อ่านบันเทิงคดี 5.แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล และเสนอความคิด
ใหม่จากวรรณกรรมเรื่องที่
อ่าน 
6.ตอบค าถามจากการอ่าน
วรรณกรรมประเภทต่างๆใน
เวลาที่ก าหนด 

 7.อ่านวรรณกรรมเรื่อง

ต่างๆแล้วเขียนกรอบ
แนวคิด  ผังความคิด  

อ่านนิทาน เรื่องสั้น 
และนวนิยาย แล้ว
แสดงความคิดเห็น 
ตอบค าถาม จับ
ประเด็นส าคัญ แล้ว
เขียนกรอบแนวคิด   
ผังความคิด  บันทึก  
ย่อความ  และรายงาน 

10 10 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

บันทึก ย่อความ  และ
รายงาน 
9.มีมารยาทในการอ่าน 

สรุปทบทวนภาพรวม (กลางภาค) - 20 
สรุปทบทวนภาพรวม (ปลายภาค) - 30 

รวม 40 100 
 
จากข้อมูลโครงสร้างรายวิชา ท30201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  ผู้วิจัยได้พิจารณา

ความเหมาะสมแล้วว่าสามารถน า หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านอย่างมีวิจารณญาณ มาใช้ในการทดลอง
ครั้งนี้ได ้

 
ความสามารถด้านการอ่าน และการรูเ้รื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกบั

นานาชาติ (PISA) 
ความหมายของการอ่าน 
การอ่านเป็นข้ันตอนส าคัญข้ันตอนหนึ่งในการเรียนรู้ เนื่องจากการเรียนรู้ศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

มีความจ าเป็นอย่างสูงที่ต้องอาศัยทักษะในการอ่านจากต ารา หรือข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายโดยมี

การนิยามความหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 

บันลือ พฤกษะวัน (2534 : 2) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า เป็นการใช้ความสามารถใน

การผสมผสานของตัวอักษรออกเสียงเป็นค า หรือประโยคเพื่อสื่อความหมายของผู้เขียนถึงผู้อ่านโดย

ใช้การสังเกตการจ ารูปค า  การใช้สติปัญญาและใช้ประสบการณ์เดิมในการแปลความหมายหรือถอด

ความให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ดีแต่จะต้องด าเนินการเป็นข้ันตอนและต่อเนื่องเพื่อน าสิ่งที่ได้

จากการอ่านมาประเมินแนวคิดแนวปฏิบัติ 

ศิวกานท์ ปทุมสูต (2540 : 13) ได้ให้ความหมายเจาะจงลงไปว่า การอ่าน คือ การออกเสียง

ตามหนังสือเพื่อให้ได้ความหรือเข้าใจความหรือเพื่อสื่อความตามหนังสือนั้นประการหนึ่งหรือแม้ไม่

ออกเสียงแต่ท าความเข้าใจความหมายต่าง ๆ  ตามหนังสือนั้นประการหนึ่งและยังมีความหมายกว้างถงึ

การสังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆให้เข้าใจตลอดจน  การคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในอีกประการหนึ่งด้วย 

ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์ (2542 : 1) และ  สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ (2545 : 2) กล่าวถึง    

การอ่านในท านองเดียวกันว่าไม่เพียงอ่านข้อความเพียงเท่านั้นการอ่านต้องเข้าใจในสัญลักษณ์ 
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เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวหนังสือ ค าและข้อความที่พิมพ์หรือเขียนข้ึนมาด้วย โดยระบุว่าการอ่านนั้น

เป็นล าดับข้ันที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจ  

แม้นมาส ชวลิต (2543  : 232)  ได้ระบุว่าการอ่านนั้นเป็นการใช้ศักยภาพของสมองเพื่อรับรู้ 

เรื่องราว ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ตลอดจนสาระอื่น ๆ โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ   

ที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อสื่อสารเป็นทักษะพื้นฐาน 

กรมวิชาการ (2546 : 7) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านว่า การอ่าน หมายถึง การแปล

ความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิดและเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านตรงกับ

เรื่องราวที่ผู้เขียนเขียนผู้อ่านสามารถจ าความรู้ความคิดหรือสาระจากเรื่องราวที่อ่านไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้    

ราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 1,405) ได้กล่าวถึงค าว่า อ่าน ไว้ว่าเป็นค ากริยา ซึ่งมีความหมาย 

4 ความหมาย คือ 1. ว่าตามตัวหนังสือ ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียง 

เรียกว่า อ่านในใจ 2. สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่ านใจ         

3. ตีความ เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง 4. คิด นับ ซึ่งเป็นความหมายโบราณ  

 จากความหมายของ การอ่าน ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง การท าความเข้าใจ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างข้ึนส าหรับใช้สื่อสาร แล้วตีความความหมายที่เกิดข้ึนจากสัญลักษณ์นั้น ๆ 

อย่างเป็นข้ันตอน เพื่อพิจารณาให้เข้าใจแล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการอ่านนี้ถือเป็นทักษะ

พื้นฐานในการพัฒนาความรู้สติปัญญาและจิตใจของมนุษย์ 

 ความส าคัญของการอ่าน 
   การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของคน เนื่องจากการอ่านจะพัฒนา

ให้คนแสวงหาข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้น าไปพัฒนาสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้มีนักวิชาการหลาย

ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการอ่านไว้ดังนี้ 

สนิท  ตั้งทวี (2538 : 279) ได้กล่าวถึง  ความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็น

กระบวนการส าคัญในการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ โดยเฉพาะในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า

ทางด้านการพิมพ์สูงข้ึน วิทยาการต่าง ๆ ล้วนออกมาในรูปของสิ่งพิมพ์ การอ่านจึงได้กลายเป็น

เครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้วิชาการได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 

ศิวกานท์  ปทุมสูติ (2540 : 15) กล่าวว่า การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ความคิดส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการพัฒนาชีวิตในทางที่ดีงาม และยังช่วยประสานความรู้ของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเข้า

ด้วยกันท าให้เกิดการพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมาย  
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เนาวรัตน์  แตงยิ้ม (2541 : 6) กล่าวว่า การอ่านสามารถช่วยให้รู้ข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆที่

เกิดข้ึน เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินชีวิตของตน ด้วยเหตุน้ีวิธีการที่จะท าให้บุคคลปรับตัว

ให้ทันกับความเจริญของสังคมคือการอ่านที่มีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงการอ่านด้วยความรวดเร็วเข้าใจ

สิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง  

จันทรา  ตันติพงศ์นุรักษ์ (2541 : 45) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการอ่านนั้น มีบทบาทต่อการเรียน

ภาษาเพราะสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร การศึกษาหาความรู้เองในสาขาต่าง ๆ 

กระท าได้โดยง่ายคือการแสวงหาความรู้จากการอ่านเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด 

พินิตนันท์  บุญพามี (2542 : 1) กล่าวว่าการอ่านช่วยให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและ

ความก้าวหน้าได้ทันช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ความคิดและวิจารณญาณให้คนมีความงดงาม

ทางวุฒิภาวะวุฒิปัญญาและความสามารถมากยิ่งข้ึนส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และจิตวิญญาณของผู้อ่านให้ไปในทางที่ดีงามด้วยตนเอง และท าประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 

การอ่านจึงเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมประสานความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้ทราบ

จากความจริงอย่างเดียวกันและสามารถประกอบกิจต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2542 : 3) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านกับช่วงชีวิตมนุษย์ไว้อย่าง

น่าสนใจว่า การอ่านมีความส าคัญกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนโต ส าคัญต่อการพัฒนาอาชีพและ

การศึกษา นับว่าการอ่านเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอน ดังนั้นการอ่านจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่

จะต้องฝึกให้เกิดความช านาญ เพื่อสะสมประสบการณ์ท าให้เกิดความคิดที่กว้างขวางเข้าใจเรื่องที่อ่าน

ได้เร็วและถูกต้อง  

ทัศนีย์ ศุภเมธี (2542 : 79) จุฑามาศ สุวรรณโครธ และ  สุกัญญา ศรีสืบสาย (2532 : 58) 

ได้กล่าวเพิ่มเติมในท านองเดียวกันว่า  การอ่านนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการสอนอ่านแก่เด็กแรกเรียน 

นักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายและน าไปใช้ในการฟัง พูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการ

อ่านเป็นการพัฒนาความรู้สติปัญญาและจิตใจของบุคคลที่ เป็นองค์ประกอบของสังคม ส าหรับ

นักเรียนแล้วนั้นความส าเร็จในการเรียนของเด็กส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับความสามารถในการอ่าน ทั้งนี้

เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ 

จากความส าคัญของ การอ่าน ที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน เห็นได้ว่าการอ่านมีความส าคัญเป็นอย่าง

มากกล่าวโดยสรุปคือ เป็นกระบวนการหาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาชีวิต ท าให้มีวุฒิภาวะทางปัญญา

มากขึ้นมีความรู้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตมากขึ้น โดยมีความผูกพันกับชีวิตมนุษย์ต้ังแต่

วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ จึงจ าเป็นที่ต้องฝึกฝนให้ช านาญเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ได้ง่ายข้ึน 
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 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านนั้น มีผู้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้อย่าง

น่าสนใจดังนี้ 

 1. การอ่านเพื่อความรู้ จะท าให้ผู้อ่านได้ข้อมูลที่ผู้อ่านต้องการเพื่อพัฒนาความรู้ของตนให้ให้

กว้างขวางข้ึนโดย กรมวิชาการ (2546 :13) ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา และคณะ (2542 : 32) 

ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2542 : 19) สมบัติ  ศิริจันดา (2549 : 32) และมุกดา  ลิบลับ (2546 : 123) 

ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การอ่านท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการแขนงต่างๆ โดยไม่

จ าเป็นต้องเป็นนักปราชญ์หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา เพื่อเข้าใจผู้อื่น เข้าใจตนเองดีข้ึน เพื่อปรับปรุง

สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของตน และเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวของสังคมที่ตนอยู่ ความรู้ที่ได้

มักปรากฏ    ในหนังสือหลายลักษณะ เช่น ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่งโดยตรง เช่น 

วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ความรู้ลักษณะนี้มีมากในหนังสือประเภทต ารา 

การอ่านหนังสือเหล่าน้ีผู้อ่านจะเลือกอ่านหนังสือหลาย ๆ เล่ม เพื่อทดสอบความถูกต้องและแม่นย า 

การอ่านหนังสือประเภทนี้นับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้รักความก้าวหน้า นอกจากนี้ยังมี

หนังสือบางเรื่องที่ให้ความรู้ประเภทเสริมให้คนรอบรู้ ช่วยให้การประกอบอาชีพสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น ช่วย

ให้เข้าใจผู้อื่นและงานของผู้อื่นดีข้ึน ช่วยให้สะดวกในการวางตัวและรู้จักตนเองดีข้ึน การอ่านหนังสือ

ประเภทนี้จึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 

สุพรรณี  วราธร (2545 : 36) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การอ่านเพื่อความรู้มีหลายลักษณะ เช่น

อ่านเพื่อหาค าตอบในเรื่องที่ต้องการรู้ เช่น การอ่านคู่มือ ค าแนะน า กฎระเบียบต่าง ๆ ต ารา และ

หนังสืออ้างอิง เป็นต้น 

อ่านเพื่ อรู้ ข่ าวสารและข้อมูล  เช่นการอ่านหนังสือพิมพ์  วารสาร เอกสาร โฆษณา

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

อ่านเพื่อประมวลสาระ ได้แก่ การอ่านเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ  เพื่อได้รู้เนื้อเรื่องที่

ต้องการรู้ 

2. การอ่านเพื่อให้เกิดความคิด จะกระตุ้นผู้อ่านให้เกิดความคิดที่ต่อยอดจากความรู้ข้ึนไปอีก

โดย กรมวิชาการ (2546 :13) ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา และคณะ (2542 : 32) สุพรรณี  วราธร 

(2545 : 36) สมบัติ  ศิริจันดา (2549 : 32) และมุกดา  ลิบลับ (2546 : 123) ได้กล่าวอย่างสอดคล้อง

กันว่า การอ่านวัสดุสิ่งพิมพ์ที่แสดงทัศนะ บทความ บทวิจารณ์ วิจัยต่างๆ จะช่วยให้ทัศนะของ       

การอ่านกว้างขวางขึ้น ความคิดของคนจะเจริญงอกงามได้โดยอาศัยการกระตุ้นเตือนใหใ้ฝ่คิด การที่ได้
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มองเห็นอะไรรอบด้าน จะช่วยให้ทัศนะของเรากว้างขวางข้ึน ช่วยให้การแสดงความคิดเห็นและ    

การตัดสินใจมีความบกพร่องน้อยลง ดังนั้นการที่ได้อ่านความคิดเห็นของคนหลาย ๆ คน ที่พูดในเรื่อง

เดียวกัน แต่มีประสบการณ์ต่างกัน จะสร้างแนวความคิดให้แก่ผู้อ่านได้กว้างขวางและถูกต้อง หนังสือ

ประเภทที่แสดงความคิด ได้แก่ บทความ บทวิจารณ์ บทสรุปงานวิจัย หรือบางครั้งแสดงออกในเชิง

ศิลปะ เช่น แสดงออกมาเป็นโครงเรื่องในรูปนิยาย     เรื่องสั้น บทละคร เป็นต้น การอ่านความ

คิดเห็นที่ปรากฏในรูปแอบแฝงเช่นนี้ต้องอาศัยวิธีทายใจผู้แต่ง ซึ่งอาจผิดพลาดได้ง่าย จ าเป็นต้อง

ศึกษาให้ละเอียดและรอบคอบ ดังนั้นจะต้องจ าไว้ว่า ความคิดที่ดีต้องมีเหตุผลและมีความรู้เป็น

พื้นฐานการอ่านในลักษณะนี้ เป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจแนวคิดที่ส าคัญ การจัดล าดับ ข้ัน

แนวความคิดของผู้เขียนเป็นการปลูกฝังนิสัยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย 

3. การอ่านเพื่อความบันเทิง จะเป็นการผ่อนคลายหรือการพักผ่อนที่สามารถท าได้ด้วย     

การอ่านโดย กรมวิชาการ (2546 :13) ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา และคณะ (2542 : 32) ฉวีวรรณ             

คูหาภินันท์ (2542 : 19)  สมบัติ  ศิริจันดา (2549 : 32) และมุกดา  ลิบลับ (2546 : 123) ได้กล่าว

อย่างสอดคล้องกันว่า การอ่านด้วยจุดมุ่งหมายน้ี เป็นการอ่านที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน เพราะเป็น

การอ่านเพื่อความสนุกเพลดิเพลนิ หนังสือบางประเภท เช่น หนังสือประเภทร้อยกรอง นวนิยาย เรื่อง

สั้น เป็นต้น มีคุณค่าต่อการพัฒนาความรู้ พัฒนาอารมณ์ ตลอดจนความสะเทือนใจในระดับต่าง ๆ 

การอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาสาระไม่เปน็วิชาการนัก เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสารบันเทิงอื่นๆ จะช่วย

ให้เกิดความบันเทิงควบคู่กับความรู้ความคิดได้อย่างมีความสุข ได้หัวเราะ ได้สนุก เป็นการผ่อนคลาย

อารมณ์ตึงเครียด นับได้ว่าการอ่านเพื่อความบันเทิงเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง  หนังสือประเภทนี้

นอกจากท าให้เกิดรสความบันเทิงแล้ว บางครั้งยังให้สารประโยชน์แก่ผู้อ่าน ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่ควร

อ่านเพียงแต่เอาความสนุกเท่านั้น ควรอ่านอย่างใคร่ครวญพิจารณาหาแก่นสารสาระที่ปรากฏอยู่        

ในเรื่องบ้าง ซึ่งถ้าผู้อ่านสามารถอ่านแล้วได้รับความรู้ความคิด ความบันเทิง ควบคู่กันไป  จึงถือได้ว่า 

อ่านเป็น 

สุพรรณี  วราธร (2545 : 36) กล่าวเพิ่มเติมว่า การอ่านเพื่อความเพลิดเพลินได้จากการอ่าน

หนังสือทุกประเภทที่ผู้อ่านพอใจ แต่ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยากซับซ้อนหรือเป็นวิชาการที่ต้องใช้ความคิด

มากอ่านเพื่อใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์หมายถึงการอ่านที่ไม่มุ่งหวังสิ่งใดโดยเฉพาะแต่เป็นการใช้เวลาที่

จะต้องเสียไปให้เกิดประโยชน์เช่นการอ่านนิตยสารขณะรอคอยกิจกรรมต่างๆซึ่งการอ่านที่เหมาะสม

ส าหรับการอ่านเพื่อใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ได้แก่บันเทิงคดีหรือสารคดีที่แบ่งเนื้อหาเป็นบทหรือ    

เรื่องสั้น ๆ เนื่องจากสามารถหยุดงานได้เป็นช่วง ๆ โดยไม่เสียความต่อเนื่องในการอ่าน 
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4. การอ่านเพื่อสนองความต้องการอื่น ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาตนให้เป็นที่ยอมรับ หรือเข้า

สังคมโดย กรมวิชาการ (2546 :13) และ สมบัติ   ศิริจันดา (2549 : 32) กล่าวถึงการสนอง           

ความต้องการว่า มนุษย์ต้องอ่านเพื่อช่วยชดเชยความต้องการที่ยังขาดอยู่ มนุษย์เรามีความต้องการ

ตามธรรมชาติ คือ ต้องการความมั่นคงในชีวิต ต้องการการยอมรับการเข้ากับกลุ่มเพื่อนฝูง การมีหน้า

มีตา การได้รับความนับถือในสังคม ต้องการความส าเร็จในชีวิต ซึ่งในชีวิตจริงทุกคนจะไม่สมปรารถนา

ทุกประการ การอ่านจะช่วยชดเชยให้ได้ การอาศัยหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นประโยชน์

ดีกว่าไปหาวิธีการชดเชยวิธีอื่น ผู้อ่านมักใช้หนังสือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเพื่อสร้าง

บุคลิกภาพ ขยายขอบเขตของความสนใจในสิ่งใหม่หางานอดิเรกใหม่ เตรียมตัวหาเหตุผลสนับสนุน

แนวคิดหรือข้อเสนอแนะของตนหรือหาข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลมีน้ าหนัก เพื่อแสดงความคิดเห็น คัดค้าน

อย่างมีเหตุผล บางครั้งก็อยากรู้เรื่องใหม่ แนวทางใหม่ เพื่อเข้าใจตนเอง และปรับตัวให้เข้ากับวิธีการ

ด ารงชีวิต โดยจุดมุ่งหมายอื่น ๆ นั้นมีผู้เสนอไว้ดังนี้ 

กองเทพ  เคลือบพณิชกุล (2542 : 86) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านไว้เพิ่มเติมว่า มนุษย์มี

จุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือค้นหาค าตอบ เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทุกๆด้าน 

มุกดา  ลิบลับ  (2546 : 123) กล่าวถึงจุดมุ่ งหมายในการอ่านไว้เพิ่ มเติมว่า มนุษย์มี

จุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อ วิจารณ์ผู้อ่านต้องรู้จักใช้ความคิดของตนวิจารณ์ในสิ่งที่อ่านซึ่งเป็น                         

การฝึกฝนให้เป็นคนช่างคิดอันจะท าให้เกิดสติปัญญาตามปกติมนุษย์เราเมื่อพบเห็นสิ่งใดย่อมจะเกิด

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเป็นธรรมดาแต่เมื่อผู้อ่านจะอ่านเพื่อวิจารณ์แล้วก็ควรจะพิจารณาหยิบยก

ข้อดีข้อเสียของสิ่งที่ต้องวิจารณ์อย่างมีเหตุผลไม่ใช่อะไรวิจารณ์อย่างมีอคติหรือใช้อารมณ์ต้องอ่าน

และท าความเข้าใจอย่างละเอียดถ่ีถ้วนด้วยความบริสุทธ์ิใจ  และอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อทักษะใน                       

การอ่านออกเสียง เป็นการฝึกฝนตนเองให้อ่านออกเสียงของตนเองให้ถูกต้องชัดเจนหรือเพื่อให้ผู้อื่น

ฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจหรือซาบซึ้งในอรรถรส 

จากข้อมูล จุดมุ่งหมายของการอ่าน ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถสรุป จุดมุ่งหมายของ  

การอ่านได้ว่า มนุษย์จะอ่าน เพื่อให้เกิดความรู้กับตนเอง แล้วน าความรู้นั้นมาพัฒนาตนเอง การอ่าน

เพื่อจุดมุ่งหมายน้ีสามารถแยกออกเป็น การอ่านเพื่อความรู้ในการประกอบอาชีพ การอ่านเพื่อความรู้

ในการศึกษาเรียนรู้ การอ่านเพื่อความรู้ในการด าเนินชีวิต และการอ่านเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัว  

และอ่านเพื่อความบันเทิง ท าให้ตนเองผ่อนคลายจากความเครียด การอ่านแต่ละครั้งอาจจะมี
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จุดมุ่งหมายหลายจุดมุ่งหมายก็ได้ข้ึนอยู่กับความสนใจของผู้อ่าน ที่เป็นคนก าหนดจุดมุ่งหมายและรับ

ประโยชน์จากการอ่านตามที่ตนเองต้องการ 

ประเภทของการอ่าน 
 การศึกษาประเภทของการอ่านนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาแบบฝึกเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ (PISA) เนื่องจาก
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเภทของการอ่านนั้นจะท าให้สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของ
สมรรถนะส าคัญของ PISA กับประเภทของการอ่านได้ จะท าให้เลือกใช้ประเภทของการอ่านให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การอ่านที่ก าหนด ซึ่ง สนิท  สัตโยภาส (2542 : 144  – 168) ได้กล่าวถึง
ประเภทของการอ่านที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง โดยสรุปได้
ดังนี ้
 1.  การอ่านออกเสียง เป็นกระบวนการอ่านต่อเนื่องระหว่างสายตา สมอง และการเปล่งเสยีง 
โดยใช้สายตามองตัวหนังสือ สมองประมวลอักขระออกมาเป็นความคิด แล้วประมวลความคิดออกมา
เป็นถ้อยค าพร้อมกับเสียงที่เปล่งออกมา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว การอ่านออกเสียงร้อยกรองท านองปกติ และการอ่านออกเสียงร้อยกรองท านองเสนาะ 
 2.  การอ่านในใจ เป็นกระบวนการที่เรามองดูอักษรและถ่ายทอดเป็นความคิดอยู่ในใจ 
ความคิดที่ได้จะเป็นความเข้าใจและประสบการณ์ที่ผู้อ่านสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลา
อันสมควรต่อไป การอ่านในใจเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นการอ่านที่ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
แขนงต่าง ๆ เป็นการอ่านที่ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ได้อย่างกว้างไกล สร้างบุคคลให้รู้เท่าทันโลกยุคปัจจุบัน
ได้ และยังเป็นการอ่านที่ให้ความบันเทิง สามารถแบ่งออกได้ตามจุดประสงค์ออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่  
  2.1  การอ่านเร็ว การฝึกอ่านเร็วจะช่วยอ านวยประโยชน์แก่ผู้อ่านในแง่ที่ผู้อ่านจะ
อ่านได้ในปริมาณมากเก็บใจความส าคัญได้มากกว่าที่ผู้อ่านช้า ยิ่งถ้าเรามีเวลาอ่านจ ากัดด้วยแล้ว    
การอ่านเร็วยิ่งจ าเป็นมาก  
   2.2  การอ่านสรุปความ หรือ การอ่านจับใจความ คือการอ่านที่ ผู้อ่านมุ่งจับ
สาระส าคัญของข้อความหรือเรื่องที่อ่านให้ได้การอ่านแบบนี้ มักใช้กับการอ่านงานเขียนประเภทข่าว 
สารคดี บทความ นิทาน เรื่องสั้น และนวนิยาย เป็นต้น  
   2.3  การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือการอ่านที่ผู้อ่านพยายามเข้าถึงสาระส าคัญของ
ข้อความที่อ่านในแง่มุมต่าง ๆ เช่น สรุปเรื่องได้ บอกรายละเอียดได้ ล าดับเรื่องราวได้ บอก
ความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องได้ เปรียบเทียบได้ บอกเหตุผลได้แยกแยะได้ คาดการณ์ได้บอก
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ความตั้งใจของผู้เขียนได้ และสามารถตั้งช่ือเรื่องให้บทอ่านได้เป็นต้นการอ่านในลักษณะนี้ เหมาะกับ
การอ่านงานเขียนทุกประเภทโดยเฉพาะต ารา บทความเชิงวิชาการ สารคดี และเรื่องราวต่าง ๆ  
   2.4  การอ่านตีความ หรือ วินิจสาร เป็นการอ่านเพื่อหาความหมายที่ซ่อนเร้นหรือ
ความหมายที่แท้จริงของสาร โดยพิจารณาข้อความที่อ่านว่า ผู้เขียนมีเจตนาให้ผู้อ่านเกิดความคิด 
หรือความรู้สึกอะไร นอกจากรู้เนื้อเรื่องที่อ่าน  
   2.5  การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า เป็นกระบวนการอ่านที่สร้าง
วิจารณญาณให้แก่ผู้อ่าน เพราะวิจารณญาณในการอ่านจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ก่อนแล้วจึงเกิดการวิจารณ์สารที่อ่าน สุดท้ายจึงตัดสินคุณค่าของเรื่องที่อ่านที่เรียกว่า ประเมินค่า 
    เสนีย์  วิลาวรรณ (2542 : 89) กล่าวถึงประเภทของการอ่านที่แบ่งออกเป็นประเภทโดยแยก
ตามการใช้ความคิดหรือพฤติกรรมการคิดของผู้อ่านไว้ 4 ประเภทดังนี้  
   1.  การอ่านเก็บความรู้ หมายถึง ความสามารถแยกแยะ ล าดับความส าคัญของ
ใจความ และบอกผู้อื่นให้รู้ตามได้อาจเลือกเก็บเฉพาะข้อความที่รู้ที่ต้องการหรือที่ท าความเข้าใจได้
อ่านจดบันทึกข้อความรู้หรือท าเครื่องหมาย เน้นข้อความที่ตนได้รับพร้อมกันไป การอ่านประเภทนี้มี
ความส าคัญแก่การเรียนวิชาการคลังตามหลักสูตรและการเรียนด้วยตนเอง  
   2.  การอ่านเอาเรื่อง การอ่านเอาเรื่อง เป็นการอ่านที่มุ่ง เข้าใจเรื่องและล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทั้งหมดโดยค านึงถึงประเด็นต่างๆคือตัวละครและลักษณะนิสัยบทบาทของตัว
ละคร ผลที่เกิดตามมาและความจ าเรื่องให้ได้ด้วย การอ่านประเภทนี้มักใช้กับหนังสือบันเทิงคดี เช่น
นิทาน นวนิยายและเรื่องสั้น  
   3.  การอ่านวิเคราะห์ เป็นการอ่านที่มุ่ งให้ เกิดความเข้าใจละเอียดแจ่มแจ้ง            
ในความหมายของค าส าคัญแต่ละค าข้อความแต่ละข้อความตลอดจนความสัมพันธ์ของใจความและ
ใจความสรุป ทั้ งหมด การอ่านประเภทนี้เป็นข้ันตอนการอ่านที่เกินไปจากการอ่านเรื่องธรรมดา
กล่าวคือผู้อ่านไม่จับประเด็นเพียงใครท าอะไรที่ไหนอย่างไรแต่จะตั้งประเด็นต่อไปว่าท าไมหรือเพราะ
เหตุใดแล้วเป็นอย่างไร หรือน่าจะเป็นอย่างไร  
   4.  การอ่านตีความ เป็นการอ่านอย่างพิจารณาความคิดความรู้สึกหรือเจตนารมณ์
ของผู้เขียนที่แฝงอยู่ นอกเหนือจากเนื้อเรื่องเป็นข้ันตอนการอ่านสูงกว่าการอ่านวิเคราะห์การตีความ
ไม่จ าเป็นต้องตรงกันเสมอไป อาจแตกต่างกันตามความรู้สึกและประสบการณ์ของแต่ละคนความยาก
ง่ายของการตีความย่อมสัมพันธ์กับประเภทและกลวิธีในการเขียนเรื่องที่อ่าน  
  จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การอ่านออกเสียง 
และการอ่านในใจ ซึ่งการอ่านในใจนั้นจะเป็นการอ่านที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดได้ โดยสามารถ
แบ่งออกตามพฤติกรรมการคิดได้ ดังนี้ 
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 1.  การอ่านจับใจความ  คือ  การอ่านที่ มุ่งเน้นการจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
แยกแยะและล าดับความส าคัญของเรื่องที่อ่าน รวมเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างรอบด้าน เช่น ล าดับ
เหตุการณ์ส าคัญ ตัวละคร บทสรุปของเรื่อง เป็นต้น 
 2.  การอ่านวิเคราะห์ คือ การอ่านที่ต่อยอดจากการอ่านจับใจความ ที่ผู้อ่านเข้าใจบริบททุก
อย่างที่เกิดข้ึนในเรื่องแล้วหาเหตุผล รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา โดยใช้ข้อมูลจากสิ่งที่ผู้อ่านรู้
ได้จากการอ่านเรื่องอย่างละเอียด 
 3.  การอ่านตีความ คือ การพิจารณาเรื่องโดยหาความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ได้อ่าน       
อาจเป็นความรู้สึก หรือเจตนาของผู้เขียนที่แฝงมาจากเรื่องที่อ่าน การอ่านตีความอาจจะไม่ตรงกัน
เสมอไปข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้อ่าน 
 4  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ การอ่านที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ แล้วน ามาวิจารณ์
แสดงความคิดเห็น และประเมินค่า เรื่องที่อ่านจากสิ่งที่ได้มาจากกระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ 

 การอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
การประเมินทักษะด้านการอ่านในการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ (PISA) นั้นมุ่งเน้น      

การอ่านเพื่อการเรียนรู้ มากกว่าทักษะในการอ่านที่เกิดจาก การเรียนรู้เพื่อการอ่าน PISA จึงใช้ค าว่า   

การรู้เรื่องการอ่าน แทนค าว่า การอ่าน เพราะแสดงให้เห็นชัดเจนว่า PISA ต้องการวัดอะไร เนื่องจาก

ตามความเข้าใจโดยทั่วไป การอ่าน จะครอบคลุมความหมายของการอ่านออก การบอกความหมายค า 

แต่ส าหรับในการประเมินของ PISA ต้องการวัดให้ครอบคลุมภารกิจกว้างและลึกกว่านั้น และยัง

ต้องการครอบคลุมถึงกลุ่มนักเรียนที่มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554: 10) 

 โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554: 10) 

ได้นิยาม การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ไว้ว่า “เป็นความเข้าใจ (understanding) การใช้ 

(using) การสะท้อน (Reflecting) และความผูกพันกับการอ่าน (engaging) ในถ้อยความที่ เป็น

ข้อเขียน (written) ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคนเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของตน รวมทั้ง 

การพัฒนาเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการของสังคม”  

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557: 8) ได้นิยาม การรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ไว้ว่า “ความสามารถที่จะท าความเข้าใจกับสิ่งที่อ่านสามารถน าความเข้าใจไปใช้

แล้วสะท้อนออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเองตลอดจนมีความรักและผูกพันกับการอ่านเพื่อพัฒนา

ความรู้ ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมในสังคม” 
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 ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 13) ได้อธิบายความหมายของค าและวลีต่าง ๆ ในความหมาย

ของค านิยาม การรู้เรื่องการอ่านแต่ละค าของโครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ดังนี ้

 การรู้เรื่องการอ่าน หมายถึง แสดงเป้าหมายสิ่งที่ต้องการวัด ให้ครอบคลุมภารกิจที่กว้างและ

ลึก ในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคม เศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิต

ส่วนตัวได้อย่างมีคุณภาพ 

 ความเข้าใจ (understanding) หมายถึง อ่านแล้วรู้เรื่อง หรืออ่านเอาเรื่อง 

 การสะท้อน (Reflecting) หมายถึง ผู้อ่านน าความคิดและประสบการณ์ของตนมาเกี่ยวข้อง

กับสิ่งที่อ่าน ทั้งด้านเนื้อหา โดยใช้ความรู้เดิม หรือความเข้าใจที่มีอยู่เดิม หรือใช้รูปแบบหรือ

โครงสร้างของสิ่งที่ได้อ่าน มาตีความ แปลความจนเกิดความคิดเป็นของตน แล้วแสดงออกด้วย                               

การตอบสนองต่อสิ่งที่อ่านได้เหมาะสม 

 ความผูกพันกับการอ่าน (engaging) หมายถึง ให้คุณค่ากับการอ่านมีแรงจูงใจที่จะอ่าน ได้แก่ 

มีจิตพิสัยต่อการอ่าน และมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจ ความสนุกเพลิดเพลินในการอ่าน รวมทั้ง

สามารถควบคุมสิ่งที่อ่านตลอดจนสื่อหลากหลายบ่อยครั้ง ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 ถ้อยความที่เป็นข้อเขียน (written) หมายถึง ภาษาที่สื่อความหมายเป็นการเขียน ทั้งลายมือ 

สิ่งพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสื่อที่มองเห็นได้ เช่น แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ หรือ

รูปภาพที่มีค าบรรยาย เป็นต้นให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคนเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของตน 

หมายถึง เน้นการแสดงบทบาทและหน้าที่ จากระดับส่วนตัวสู่ระดับสังคมและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

ของสังคมหรือประเทศชาติ การเป็นคนรู้เรื่องจะเติมเต็มแรงบัลดาลใจของแต่ละคน ให้สามารถเรียน

จบการศึกษาและมีงานท า ตลอดจนน าไปสู่การมีชีวิตส่วนตัวที่ดี และมีการศึกษาตลอดชีวิตได้ เพื่อมี

ส่วนร่วมในกระบวนการของสังคม หมายถึง การเป็นคนรู้เรื่อง จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความคิดว่า

ตนเอง มีบทบาทในสังคมและเข้าเกี่ยวข้อง ผูกพัน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

ด้วยในฐานะที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม 

 ดังนั้น การรู้ เรื่องการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจกับภาษาที่            

สื่อความหมายเป็นการเขียน ทั้งลายมือ สิ่งพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสื่อที่มองเห็นได้    

จนสามารถน าความเข้าใจไปใช้แล้วน าความคิดและประสบการณ์ของตนมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ่าน        

ทั้งด้านเนื้อหา โดยใช้ความรู้เดิม หรือความเข้าใจที่มีอยู่เดิม หรือใช้รูปแบบหรือโครงสร้างของสิ่งที่ได้

อ่าน มาตีความ แปลความจนเกิดความคิดเป็นของตนเอง แล้วแสดงออกด้วยการตอบสนองต่อสิ่งที่
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อ่านได้เหมาะสม ตลอดจนให้คุณค่ากับการอ่านมีแรงจูงใจที่จะอ่านเพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และ

การมีส่วนร่วมในสังคม 

องค์ประกอบของการประเมินการอ่าน 

โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 2) ยังได้ให้

รายละเอียดเกี่ยวกับการรู้เรื่องการอ่านของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยก าหนดให้

ครอบคลุมภารกิจในการอ่านอยู่บนองค์ประกอบพื้นฐานสามประการด้วยกัน ได้แก่  

  1. สถานการณ์ ซึ่งเป็นบริบทหรือจุดประสงค์ของการอ่านที่เกิดข้ึน  

  2. ถ้อยความหรือเนื้อความ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เขียนหรือเรียบเรียงให้อ่านให้ครอบคลุมพิสัย

ความยากง่ายของสื่อหรือวัสดุที่อ่าน  

   3. กลยุทธ์การอ่าน ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงความคิดที่เป็นตัวก าหนดว่าผู้อ่านจะต้องอ่านใน

ลักษณะใด อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบภารกิจการทดสอบ ไม่ใช่เป็นการทดสอบแยกส่วนไปแต่ละส่วนแต่

ให้ครอบคลุมภารกิจการประเมินบนพื้นฐานสามประการดังกล่าว 

สถานการณ์ (Situation) 

  เนื่องจากเป้าหมายในการประเมินของ PISA นั้นคือต้องการหาตัวช้ีวัดว่านักเรียนมี

ความสามารถในการอ่าน “ที่อยู่นอกเหนือจากหอ้งเรียน” หรือไม่ เพียงใด นั่นหมายถึงต้องให้ครอบคลุมถึงสิ่ง

ที่นักเรียนจะต้องไปเผชิญในชีวิตจรงินอกโรงเรียนในวันหน้า ดังนั้น การก าหนดสถานการณ์ (Situation) หรือ

บริบท (Context) ของการอ่านจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องระบุบอกใน การเลือกวัสดุให้อ่าน ได้แก่ การอ่านใน

บริบทส่วนตัว สาธารณะ การงานอาชีพ และการศึกษา โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  บริบทส่วนตัว เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตั้งใจที่สนองความสนใจส่วนตัวของแต่ละคน ทั้งในทาง

ปฏิบัติและทางสติปัญญา เกณฑ์นี้หมายรวมถึงสิ่งที่ตั้งใจเขียนข้ึนเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนหนึ่ง

ถึงคนอื่นๆ ด้วย เช่น จดหมายส่วนตัว นวนิยาย อัตชีวประวัติ และสิ่งที่มีเนื้อความสาระที่อ่านเพื่อความสนุก

ความอยากรู้ส่วนตัว รวมทั้ งเพื่อสุขภาพส่วนตัว กิจกรรมสันทนาการ และ การพักผ่อน ในทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์เกณฑ์นี้คลุมถึงอีเมล การส่งข้อความโต้ตอบกันแบบทันที และการเขียนบล็อก (Blog) ส่วนตัว

แบบการเขียนบันทึกประจ าวันด้วย 

  บริบทสาธารณะ บอกถึงการอ่านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสังคมที่ใหญ่ข้ึน รวมทั้ง

เอกสารของทางการและสาระข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของสาธารณะ โดยทั่วไปเนื้อความจะไม่

อ้างอิงถึงใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ประกาศของทางการ สาระหรือมติของการประชุม        
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การวินิจฉัยเรื่องราวของสาธารณะ ข่าว เว็บไซต์ หรือเว็บบล็อก เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสิ่งพิมพ์ และ

ออนไลน ์

  บริบทเพ่ือการงานอาชีพ เนื่องจากนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับจะต้องเข้าสู่

ตลาดแรงงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้นการอ่านในบริบทของการงานอาชีพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งการอ่าน 

ในบริบทนี้ มักเป็นการอ่านที่ต้องได้รับสาระทันทีที่อ่าน เช่น การหางานซึ่งมีทั้งตามหนังสือพิมพ์ และ 

ทางออนไลน์ ค าสั่งหรือวิธีการที่ก าหนดให้ท าในที่ท างาน  

  บริบทเพ่ือการศึกษา การอ่านลักษณะนี้ รวมถึงการอ่านเพื่อหาสาระ ข้อมูล เพื่อการเรียน 

สื่อที่อ่านมักไม่ได้ถูกเลือกโดยตัวผู้อ่านแต่มักจะถูกก าหนดโดยผู้สอนเนื้อหาสาระก็เป็นลักษณะที่มี

จุดมุ่งหมายเฉพาะทาง รูปแบบ ก็มีทั้งสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถโต้ตอบได้ (Interactive) ซอฟต์แวร์

เพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น  

การอ่านในบริบทต่าง ๆ  ที่กล่าวมานี้ มิได้แยกกันอย่างเด็ดขาด แต่มักจะทับซ้อนกันอยู่เสมอ เช่น 

บางสื่อก็ให้ทั้งความบันเทิง (บริบทส่วนตัว) ในขณะเดียวกับที่สอนผู้อ่านให้เรียนรู้ (การศึกษา)   ไปด้วยกัน 

หรือให้ค าแนะน าส าหรับอาชีพ พร้อมกับให้สาระเรื่องทั่วไปที่เกิดข้ึนของสังคม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ตัวอย่างส้านวนถ้อยความของสถานการณ์ 
สถานการณ์/บรบิท

ของการอ่าน 
บริบทส่วนตัว บริบทสาธารณะ 

บริบทเพ่ือ 
การงานอาชีพ 

บริบท 
เพ่ือการศึกษา 

การใช้เพื่อ  
 
 

- ความอยากรู้ 
- ติดต่อสัมพันธ์ 
- เป็นรางวัลของ
ตนเอง 

- ค้ น ห า ส า ร ะ
ข้อมูล 

- ท า หรือปฏิบัติ
ตาม 

- การเรียนรู้ 

เนื้ อ ห าส า ระ ที่
อ่าน 

- จดหมาย 
- อีเมล 
- นิยาย 
- ชีวประวัติ 

- บ อ ก วิ ธี ท าสิ่ ง
ต่างๆ 
- แผนที่ 
- บล็อกส่วนบุคคล 

- ประกาศ 
- กฎระเบียบ 
- รายการ 
- ห นั งสื อ พิ ม พ์ 
(สิ่ ง พิ ม พ์  ห รื อ 
ออนไลน์) 
- แบบฟอร์ม 

- วิธีท า 
- คู่มือ 
- ตารางการท างาน 
- ก าหนดการ 
- บันทึกข้อความ 
- รายงาน 
- ตาราง กราฟ 

- ต าราเรียน 
- แผนผัง 
- แผนที่ 
- ตาราง 
- กราฟ 

ที่มา : โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 13) 
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ถ้อยความ (Text) 

  ถ้อยความ (Text) สิ่งที่ เขียนหรือเรียบเรียงเพื่อให้อ่าน การประเมินของ PISA 

ครอบคลุมถ้อยความที่ให้อ่านที่หลากหลาย และที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่นักเรียนจะได้พบเจอในวันหน้า 

ถ้อยความที่ใช้ในการประเมินมีทั้งถ้อยความที่เป็นข้อเขียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย

พิจารณา องค์ประกอบหลักสี่ประการ ได้แก่ 

  1. ตัวสื่อ : สิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ 

  2. สิ่งแวดล้อม : ผู้เขียน และข่าวสาร 

  3. รูปแบบของถ้อยความ : ต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่อง และทั้งสองแบบผสมกัน 

  4. ส านวนของถ้อยความ : พรรณนา บรรยาย บอกเล่าอธิบายเหตุผล โต้แย้ง ค าสั่ง 

และ การติดต่อทางธุรกิจ 

รูปแบบของถ้อยความ 

  รูปแบบของถ้อยความ (Text format) ที่จะประเมินมีทั้งรูปแบบต่อเนื่องและไม่

ต่อเนื่อง หรือทั้งสองแบบผสมกัน ซึ่งปรากฏทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  1.  ถ้อยความต่อเนื่องคือสิ่งที่เขียนติดต่อกันอาจแบ่งเป็นย่อหน้าหรือหัวข้อก็ได้  

  2.  ถ้อยความที่ไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ รูปภาพ รายการต่าง ๆ แบบฟอร์ม กราฟ และ

ตาราง เป็นต้น  

  3.  ถ้อยความแบบผสม ตัวอย่างเช่น ค าบรรยายที่มี กราฟ หรือ ตารางประกอบ     

เป็นต้น 

ส านวนของถ้อยความ 

  ส านวนของถ้อยความ (Text type) ได้แก่ การพรรณนา การบรรยาย การบอกเล่า

หรืออธิบาย การโต้แย้งและค าสั่ง (วิธีท า/วิธีปฏิบัติ) 

   การพรรณนา (Description) เป็นถ้อยความที่ใช้เพื่อบอกลักษณะของสิ่งใด

สิ่งหนึ่งที่อยู่ในมิติของสถานที่หรือปริภูมิ (Space) หรือกล่าวโดยสรุป การพรรณนา ก็คือการบอกเล่า

เพื่อตอบค าถามที่ถามว่า “อะไร”นั่นเอง 

   การบรรยาย (Narration) คือการบอกเล่าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในมิติของเวลา 

โดยสรุป สั้น ๆ การบรรยาย คือการตอบค าถาม “เมื่อไร” หรือ “มีล าดับก่อนหลงัอย่างไร” “ท าไมคน

ในเนื้อเรื่องจึงท าอย่างนั้น” 
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   การบอกเล่าหรืออธิบาย (Exposition) เป็นถ้อยความที่สาระเรื่องราวถูก

น าเสนอแบบประสม ที่เกิดจากการเรียบเรียงแนวความคิดให้สามารถวิเคราะห์ได้ เป็นการอธิบายว่า

องค์ประกอบของแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร หรือกล่าวโดยสรุป คือ เป็นการตอบ

ค าถาม “อย่างไร” นั่นเอง 

   การโต้แย้ง (Argumentation) เป็นข้อความที่เสนอปัญหาหรือโจทย์ใน

ลักษณะที่ช้ีความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ หรืออาจเรียกว่าส่วนมากเป็นการบอกเหตุผลว่าท าไม 

เพราะเหตุใด ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นสองประเภทย่อยๆ คือ บอกกล่าวเพื่อชักชวนให้คล้อยตาม 

หรือบอกกล่าวเพื่อตั้งประเด็นให้มีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง โต้แย้งกัน 

   ค าสั่ง (Instruction) เป็นถ้อยค าที่ช้ีบอกวิธีการว่าต้องท าอะไร อย่างไร เช่น 

ค าสั่งที่บอกวิธีท าหรือ เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จสิ้น หรือกฎ ระเบียบ กติกา และ

สถานะที่ถูกก าหนดไว้ให้ประพฤติปฏิบัติ โดยฝ่ายที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 

  ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 15) ได้น าเสนอตัวอย่างของถ้อยความ ของแต่ละ

ส านวนถ้อยความตามรูปแบบของถ้อยความ ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ตัวอย่างส้านวนรปูแบบของถ้อยความ 

ส านวนของ 
ถ้อยความ 

รูปแบบของถ้อยความ 
ถ้อยความต่อเนื่อง ถ้อยความไม่ต่อเนื่อง ถ้อยความแบบผสม 

การพรรณนา 
- การรายงาน 
- สาระแบบข้อเขียน ร้อย
แก้ว 

- แผนผังครอบครัว 
- แค็ตตาล็อก 
- บัตรก านัน 
- แผนที่ภูมิศาสตร ์
- เอกสารบอก
สาระส าคัญ 

ถ้อยความที่มีทั้ง
แบบต่อเนือ่ง         
และไม่ต่อเนือ่ง 

การบรรยาย 

- นิยาย 
- เรื่องสั้น 
- ชีวประวัติ 
- รายงานข่าว
หนังสือพิมพ ์

- การ์ตูนสั้น ๆ 
- ข้อความขันข าสั้น ๆ 

ถ้อยความที่มีทั้ง
แบบต่อเนือ่ง         
และไม่ต่อเนือ่ง 

การบอกเล่าหรือ
อธิบาย 

- การแนะน าหนังสือ 
- เรียงความสั้น ๆ เพื่อ

- แผนภาพแสดงตัว
แบบความจ า 

ถ้อยความที่มีทั้ง
แบบต่อเนือ่ง         
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ส านวนของ 
ถ้อยความ 

รูปแบบของถ้อยความ 
ถ้อยความต่อเนื่อง ถ้อยความไม่ต่อเนื่อง ถ้อยความแบบผสม 

อธิบายแนวคิด 
- การอธิบายความหมาย 
- การย่อความ 

- กราฟแสดงความ
เปลี่ยนแปลง 
- แผนผังความคิด 

และไม่ต่อเนือ่ง 

การโต้แย้ง 

- จดหมายถึงบรรณาธิการ 
(หนังสือพมิพ์เมื่อมีการ
ทักท้วงหรือแสดงความ
คิดเห็น) 

- การโฆษณา 
- ชักชวน 
- ประชาสัมพันธ์ 

ถ้อยความที่มีทั้ง
แบบต่อเนือ่ง         
และไม่ต่อเนือ่ง 

ค าสั่ง 
- วิธีการท าอาหาร 
(ข้ันตอนและวิธีการท า) 

- รายการเครื่องปรุง
อาหาร 

ถ้อยความที่มีทั้ง
แบบต่อเนือ่ง         
และไม่ต่อเนือ่ง 

ที่มา : โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 16 - 17) 

กลยุทธ์หรือสมรรถนะการอ่านของการอ่านแง่มุมต่างๆ (Aspect) 

  กลยุทธ์หรือสมรรถนะในทางการคิดหรือการใช้สติปัญญาที่ผู้อ่านใช้ ในการพิจารณา

ถ้อยความที่อ่านเพื่อไปถึงเป้าหมายของการอ่าน กลยุทธ์หรือสมรรถนะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

นั้น ส าหรับสิ่งที่ PISA ให้ความส าคัญและต้องการประเมินในการอ่านนั้น คือให้นักเรียนแสดง

ความสามารถในการอ่านตามกลยุทธ์หรือสมรรถนะ (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริม     

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 17 - 23) ดังนี้ 

1) การค้นคืนสาระ (Retrieving information) 
2) การท าความเข้าใจทั่วไป (Forming a broad general understanding) 
3) การพัฒนาการตีความ (Developing an interpretation) 
4) การสะท้อนและประเมินความคิดต่อสาระเนื้อหาในถ้อยความ (Reflecting 

on and evaluating the content of a text) 
5) การสะท้อนและประเมินความคิดต่อคุณภาพของถ้อยความ (Reflecting 

on and evaluating the form of a text) 
  กลยุทธ์หรือสมรรถนะทั้งห้าด้านนี้ไม่ใช่เป็นทักษะที่เป็นล าดับข้ันต่อเนื่องกัน การที่

จะอ่านแล้วเข้าใจในถ้อยความที่ได้อ่านอย่างแจ่มชัด ต้องอาศัยกลยุทธ์ทั้งหมดดังกล่าว การประเมิน

การอ่านน้ีคาดหวังว่าผู้อ่านควรจะสามารถแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งห้าเหล่านี้ได้ในระดับ
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หนึ่งในทางปฏิบัติไม่อาจใช้เวลามากเกินไป การประเมินต้องท าให้กระชับ การอ่านของ PISA จึงตั้ง

เกณฑ์การประเมินสรุปรวมไว้เป็นภารกิจการอ่านที่ครอบคลุม สามด้านกว้าง ๆ ได้แก่ 

1) การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and retrieve) 
2) การบูรณาการและตีความ (Integrate and interpret) 
3) การสะท้อนและประเมิน (Reflect and evaluate) 

  แต่ละกลยุทธ์หรือสมรรถนะมีค าขยายความดังต่อไปนี้ 

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 

   การอ่านเพื่อค้นหาสาระข้อมูลต่าง ๆ เช่น ต้องการทราบราคาสิ่งของ 

หมายเลขโทรศัพท์ วันเวลาของการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ราคาหุ้นหรือทองค าในตลาดหรือ

ต้องการทราบข้อเท็จจริง เมื่อมีผู้มากล่าวอ้างหรือชวนเช่ือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น ในสถานการณ์

เช่นน้ี ผู้อ่านต้องการสาระ หรือข้อมูลเดี่ยวแต่ละช้ินเฉพาะเรื่องไปผู้อ่านจึงต้องใช้วิธีมุ่งมองหาเฉพาะ

สาระหรือข้อมูลที่ต้องการ โดยมองข้ามสาระอื่น ๆ ไป เช่น การมองหาประโยคหนึ่งหรือสองประโยค

เท่านั้นที่บอกถึงสาระที่ต้องการ 

   ในการค้นคืนสาระนักเรียนก็จะต้องมองหาความคล้ายคลึงกันหรือจับคู่กัน 

ระหว่างสาระที่บอกให้ในค าถามกับค าที่เหมือนกัน หรือที่มีความหมายเหมือนกันในถ้อยความที่ให้

อ่าน แล้วใช้เพื่อตอบค าถาม การค้นคืนสาระ จะข้ึนอยู่กับถ้อยความที่อ่านเท่าน้ันและจะมีสาระหรือ

เนื้อความที่ชัดเจนอยู่ในน้ัน 

  ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560 : 15) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะการ

เข้าถึงและค้นคืนไว้โดยสรุปว่า ความสามารถในการพบต าแหน่งของสาระที่ต้องการ จ าแนกความ

เหมือนและความแตกต่างของข้อมูล รวมถึงการดึงหรือเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูลของสาระที่

ต้องการในถ้อยความออกมาได้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

   ดังนั้น การเข้าถึงและค้นคืน หมายถึง ความสามารถในการค้นหาสาระ

ข้อมูลต่าง ๆ จนพบต าแหน่งของสาระที่ต้องการ มุ่งมองหาเฉพาะสาระหรือข้อมูลที่ต้องการ โดย

มองข้ามสาระอื่น จ าแนกความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูล รวมถึงการดึงหรือเลือกและเก็บ

รวบรวมข้อมูลของสาระที่ต้องการในถ้อยความออกมาได้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  (2554: 10) และ ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 15) ได้กล่าวถึงกลวิธีการอ่านตาม

สมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระไว้ดังนี ้
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1. ผู้อ่านต้องมองหาว่า ค าถามนั้นถามอะไร เช่นใครท า ท าที่ไหน 
ท าอย่างไร หรือท าท าไม ซึ่งค าตอบเหล่าน้ันจะพบเจอได้ในสาระที่อ่าน 

2. ผู้อ่านต้องมองหาสาระหรือข้อมูลที่ต้องการโดยมองข้ามสาระอื่น 
ๆ ไป เช่นการมองหาค าตอบที่เข้าคู่กับค าถาม 

3. ผู้อ่านต้องมองหาค าตอบที่ เหมือนกัน หรือสาระความหมาย
คล้ายคลึงกัน ระหว่างสาระที่บอกให้ในค าถาม 

4. ผู้อ่านต้องใช้ทักษะจ าแนก หรือบอกความแตกต่างของสาระที่มี           
ความใกล้เคียงกัน 

   นอกจากนี้  ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์  (2560 : 25) ยังได้ เสนอ ข้ันตอน 

การอ่านของสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระไว้โดยสรุปว่า ผู้อ่านจะต้องปฏิบัติ 3 ข้ันตอนดังนี ้

1. ข้ันตอนก่อนอ่าน 
1.1. อ่านส ารวจถ้อยความ เพื่อจะได้ทราบรูปแบบของสิ่งที่อ่าน ได้แก่ 

ช่ือถ้อยความ ลักษณะของถ้อยความ ประเภทของถ้อยความ แหล่งที่มาของถ้อยความ น าข้อมูลที่
ได้มาเลือกใช้วิธีอ่านอย่างเหมาะสม 

1.2. อ่านส ารวจค าถาม ให้ทราบจ านวนข้อค าถาม รูปแบบของค าถาม 
และรูปแบบของการตอบ เช่น แบบเลือกตอบธรรมดา เลือกตอบเชิงซ้อน แบบเขียนข้อความ ลากเส้น 
หรือท าเครื่องหมาย ฯลฯ 

2. ข้ันตอนระหว่างอ่าน 
2.1. ผู้อ่านต้องอ่านโจทย์อย่างละเอียด แล้วมองหาค าถามว่าอยู่ส่วนใด 

และค าถามนั้นถามอะไร 
2.2. อ่านถ้อยความแล้วค้นหาสาระที่ต้องการให้พบ โดยสาระนั้น

จะต้องเป็นสาระที่เข้าคู่กับค าถามซึ่งปรากฏชัดเจน เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสิ่งที่อ่าน และมองข้าม
สาระอื่นที่ไม่ต้องการ 

2.3. อ่านถ้อยความหาสาระจากถ้อยความที่มีความก ากวมมองหาสาระ
ที่ต้องการโดยแยกความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ที่มีความใกล้เคียงกัน 

2.4. สาระที่ค าถามต้องการ ต้องเลือกข้อความที่ปรากฏในถ้อยความที่
อ่านเท่านั้น 

3. ข้ันตอนหลังอ่าน 
3.1. น าค าตอบที่ได้มาตอบค าถามตามรูปแบบของข้อสอบ 
3.2. อ่านส ารวจค าตอบเพื่อทบทวนความถูกต้อง 
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   จากข้อมูลการเข้าถึงและค้นคืนสาระ ผู้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้กลวิธี และ

ข้ันตอนในการอ่านเพื่อที่จะบรรลุสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนนี้เข้ากับการสร้างแบบฝึกชุดที่ 1  

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ อ่านบทสารคดี และแบบฝึกชุดที่ 2 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ อ่านบท

บันเทิงคดี ให้ผู้เรียนได้มีการฝึกคิดตามขั้นตอนและใช้ข้อค าถามที่สะท้อนสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 

การบูรณาการและตีความ 

   กลยุทธ์นี้ต้องการให้ผู้อ่านขยายความคิดจากการอ่านเฉพาะหน้า พัฒนา

ไปสู่การเข้าใจสิ่งที่ได้อ่านให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซึ่งต้องใช้ทักษะที่เรียกว่าความเข้าใจอย่างมีตรรกะ 

(Logical understanding) นั่นคือผู้อ่านต้องด าเนินการจัดระเบียบของสาระเนื้อหาในถ้อยความ โดย

ต้องเข้าใจว่าตัวเช่ือมโยงเนื้อหาคืออะไร แม้ว่าตัวเช่ือมนั้นจะไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้งก็ตาม บางครั้ง

ผู้อ่านต้องท าสองประโยคให้เป็นประโยคเดียวกัน โดยเลือกตัวเช่ือมที่อยู่ในนั้ น อาจใช้ค าที่บอก

ความหมายของล าดับ เช่น ใช้ค าว่า ประการแรก ประการหลัง เป็นต้น ในระดับ ที่ยากข้ึนผู้อ่านอาจ

ต้องบอกล าดับความสัมพันธ์โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล เช่น อะไรเป็นเหตุของอะไร หรือเป็นผลมา

จากอะไร ตัวอย่างของภารกิจนี้ได้แก่ 

1) การบอกสาระที่เหมือนกันหรือขัดแย้งกัน แตกต่างกัน การบอก
ความเหมือนกันหรือขัดแย้งกันนักเรียนต้องใช้สาระหรือข้อมูลมากกว่าสองอย่างข้ึนไปจากถ้อยความ  
ที่อ่าน 

2) การอ้างอิงไปถึงอีกสิ่งหนึ่ง นักเรียนต้องอ้างถึงความตั้งใจของ
ผู้เขียน ต้องระบุหรือท ารายการประจักษ์พยานที่ใช้ในการอ้างถึงนั้น 

   ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 15) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ      

การบูรณาการและตีความไว้โดยสรุปว่า ความสามารถระบุใจความส าคัญหรือแนวคิดหลัก รวมทั้ง

จุดประสงค์ของเรื่อง โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ในภาพรวมของถ้อยความที่ได้อ่าน สามารถขยาย

ความคิดแล้วตีความ แปลความรวมทั้งจัดเรียงล าดับความสัมพันธ์และจัดระเบียบสาระเนื้อหาแล้ว

บอกความเหมือนหรือแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ รวมถึงความสามารถใน  

การเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลายในถ้อยความ ไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ตามสภาพ

ความเป็นจริงในชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้อยความที่อ่าน 

   ดังนั้น การบูรณาการและตีความ หมายถึง ทักษะการขยายความคิดจาก

การอ่าน พัฒนาสู่ความเข้าใจที่สมบูรณ์ โดยความสามารถระบุใจความส าคัญหรือแนวคิดหลัก รวมทั้ง

จุดประสงค์ของเรื่อง โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ในภาพรวมของถ้อยความที่ได้อ่าน สามารถขยาย

ความคิดแล้วตีความ แปลความรวมทั้งจัดเรียงล าดับความสัมพันธ์และจัดระเบียบสาระเนื้อหาแล้ว
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บอกความเหมือนหรือแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ รวมถึงความสามารถใน  

การเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลายในถ้อยความ ไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้

ทักษะที่เรียกว่าความเข้าใจอย่างมีตรรกะ คือเช่ือมโยงกับสภาพความเป็นจริงในชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อให้

เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (2554: 10)และ ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 15) ได้กล่าวถึงกลวิธีการอ่านตาม

สมรรถนะการบูรณาการและตีความไว้ดังนี้ 

1. ผู้อ่านต้องประมวลความสัมพันธ์ทั้งในภาพรวม หรือท าความเข้าใจกว้าง ๆ แล้ว
สร้างค าตอบเอง เรียกว่า การบูรณาการ โดยมีกลวิธีดังนี้ 

1.1 ผู้อ่านต้องพิจารณาถ้อยความทั้งหมดในมุมมองกว้าง ๆ หรือภาพรวม 
1.2 ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจเจตนาเบื้องต้นของถ้อยความว่า ต้องการส่ง

ข่าวสารใด เช่น การจับใจความส าคัญ การสรุปความ หรือแนวคิดของถ้อยความ 
1.3 ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจเจตนาของผู้ส่งสารว่า ต้องการเขียนมาเพื่ออะไร 

เช่น การบอกความต้องการ จุดประสงค์ หรือ จุดมุ่งหมาย 
1.4 ผู้อ่ านต้องอ้ างอิ งหลักฐาน สนับสนุน เหตุผลในการเปรียบ เที ยบ           

ความแตกต่างของสิ่งที่อ่าน 
1.5 ผู้อ่านต้องตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของถ้อยความก่อนจะแสดงความคิดเห็น

ด้วยมุมมองของตนเอง 
2. ผู้อ่านประมวลความสัมพันธ์ระหว่างข้อความแล้วสร้างค าตอบข้ึนเอง เรียกว่า     

การตีความ โดยมีกลวิธีดังนี้ 
2.1 ผู้อ่านต้องจัดระเบียบของสาระเนื้อหาในถ้อยความ ด้วยการเช่ือมโยง

ภายในถ้อยความ  
2.1.1 พิจารณาการเช่ือมโยงเนื้อหา โดยพิจารณาจาก ค าเช่ือม หรือ

บริบทที่ปรากฏ 
2.1.2 พิจารณาค าเช่ือมที่รวมประโยค 2 ประโยคให้เป็นประโยคเดียวกัน 

2.2 ผู้อ่านต้องเรียงล าดับความสัมพันธ์ 
2.2.1 การเรียงล าดับความสัมพันธ์ก่อนหลังโดยพิจารณาบอกล าดับ เช่น 

ประการแรก ประการต่อมา อีกประการหนึ่ง ประการหลัง หรือประการสุดท้าย 
2.2.2 การเรียงล าดับความสัมพันธ์โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล เช่น อะไร

เป็นเหตุของอะไร หรือเป็นผลมาจากอะไร 



  40 

2.3 ผู้อ่านต้องบอกสาระที่เหมือนกัน หรือขัดแย้งกัน แตกต่างกัน โดยใช้ข้อมูล
มากกว่าสองอย่างข้ึนไปจากข้อความที่อ่าน 

นอกจากนี้ ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 15) ยังได้เสนอข้ันตอนการอ่านของสมรรถนะ   

การบูรณาการและตีความไว้โดยสรุปว่า ผู้อ่านจะต้องปฏิบัติ 3 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนก่อนอ่าน 
1.1 อ่านส ารวจถ้อยความ เพื่อจะได้ทราบรูปแบบของสิ่งที่อ่าน ได้แก่ ช่ือถ้อย

ความ ลักษณะของถ้อยความ ประเภทของถ้อยความ แหล่งที่มาของถ้อยความ น าข้อมูลที่ได้มา
เลือกใช้วิธีอ่านอย่างเหมาะสม 

1.2 อ่านส ารวจค าถาม ให้ทราบจ านวนข้อค าถาม รูปแบบของค าถาม และ
รูปแบบของการตอบ เช่น แบบเลือกตอบธรรมดา เลือกตอบเชิงซ้อน แบบเขียนข้อความ ลากเส้น 
หรือท าเครื่องหมาย ฯลฯ 

2. ข้ันตอนระหว่างอ่าน 
2.1 ผู้อ่านต้องอ่านโจทย์อย่างละเอียด แล้วมองหาค าถามอยู่ส่วนใด เช่น ส่วน

ต้น ส่วนกลาง ส่วนท้าย เช่น ต้องการส่งข่าวสารใด และ ต้องการเขียนมาเพื่ออะไร 
2.2 ผู้อ่านเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ปรากฏในสิ่งอ่าน พิจารณาว่า

ค าถามต้องการให้ท าอะไร  
2.2.1. ต้องการให้อธิบาย เช่น นิยามยกตัวอย่าง ล าดับข้ันตอนกรรมวิธี 

ยกเหตุผลประกอบ หรืออาจให้เปรียบเทียบความหมายเหมือนและแตกต่าง  
2.2.2. ต้องการให้บอกจุดประสงค์บอกประโยชน์เช่น บอกประโยชน์ของ

แผนที่ หรือรูป 
2.2.3. ต้องการให้ระบุใจความส าคัญของเรื่องที่ปรากฏชัดเจนในถ้อยความ  
2.2.4. ต้องการให้มองหาถ้อยความที่มีสาระเดียวกันปรากฏมากกว่าหนึ่งจุด 
2.2.5. ต้องการให้เลือกแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคัญของเรื่อง ซึ่งผู้อ่าน

ต้องสามารถเรียงล าดับความคิดส าคัญไว้เป็นอันดับแรก ส่วนแนวคิดตรองให้เรียงล าดับถัดไป แล้ว
เลือกแนวคิดที่ครอบคลุมเนื้อเรื่องได้มากที่สุด 

2.3 ผู้ อ่ านต้องจั ดระเบี ยบสาระเนื้ อหาในถ้อยความ โดยหาค าแสดง           
ความเช่ือมโยงของเนื้อหา  

2.3.1. เหตุการณ์ที่เหมือนกันเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน เช่น ค าว่า และ 
ตลอดจน นอกจากนี้รวมทั้ง ฯลฯ 
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2.3.2. เหตุการณ์ที่แตกต่างกัน เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน เช่นค าว่า แต่ ส่วน 
ขณะที่ ในขณะเดียวกัน ฯลฯ 

2.3.3. เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อน แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามมา เช่น ...
แล้วก็... เกิดมาจาก... ฯลฯ 

2.3.4. เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เช่น เพราะ... ด้วย... 
เนื่องจาก... ฯลฯ 

2.4 ผู้อ่านใช้วิธีในการบูรณาการ (Integrate) แบบ PISA ดังนี ้
2.4.1. ผู้อ่านเช่ือมโยงสาระในถ้อยความที่อ่านขณะนั้นกับความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ 
2.4.2. ผู้ประเมินสาระที่กล่าวอ้างในถ้อยความอย่างกว้างขวางหรือในภาพรวม 
2.4.3. ผู้อ่านหาค าตอบว่าผู้เขียนมีเจตนาใด จุดประสงค์ใด ถึงใคร เพื่ออะไร 

2.5 ผู้อ่านใช้วิธีในการอ่านตีความ (Interpret) ดังนี้  
2.5.1. ผู้อ่านต้องเช่ือมโยงสาระจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ติดกันในเรื่อง 
2.5.2. ผู้อ่านต้องตีความภาษาที่มีความหมายใกล้เคียงในถ้อยความ  

ซึ่งต้องอาศัยความหมายรวมทั้งหมดเป็นหลัก  
2.6 ผู้อ่านบอกสาระที่เหมือนกัน ขัดแย้งกัน ต้องใช้ข้อมูลมากกว่าสองอย่างจาก

ถ้อยความที่อ่าน 
2.7 ผู้อ่านต้องอ้างถึงความตั้งใจของผู้เขียน ต้องระบุ หรือท ารายการประจักษ์

พยานที่ใช้อ้างถึงนั้นจากถ้อยความ 
3. ข้ันตอนหลังอ่าน 

3.1 น าค าตอบที่ได้มาตอบค าถามตามรูปแบบของข้อสอบ 
3.2 อ่านส ารวจค าตอบเพื่อทบทวนความถูกต้อง 

จากข้อมูลการบูรณาการและตีความ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กลวิธี และข้ันตอนในการอ่าน

เพื่อที่จะบรรลุสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนนี้เข้ากับการสร้างแบบฝึกชุดที่ 3 การบูรณาการและ

ตีความ อ่านบทสารคดี และแบบฝึกชุดที่ 4 การบูรณาการและตีความ อ่านบทบันเทิงคดี ให้ผู้เรียนได้

มีการฝึกคิดตามขั้นตอนและใช้ข้อค าถามที่สะท้อนสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 

การสะท้อนและประเมิน 

  การสะท้อนและประเมินประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ การสะท้อนและประเมิน

เนื้อหาสาระ และการสะท้อนและประเมินโครงสร้าง 

  การสะท้อนและประเมินเนื้อหาสาระ ผู้อ่านต้องสามารถใช้ความรู้จากภายนอกมา

เช่ือมโยงกับสาระในถ้อยความที่อ่านเฉพาะหน้า ผู้อ่านต้องรู้จักประเมินสาระที่กล่าวอ้างในถ้อยความ
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นั้นโดยเทียบกับความรู้ในโลกของความเป็นจริงที่ตนเองมีอยู่ บางครั้งค าถามจะให้แสดงความคิดเห็น

ของตนเองต่อสิ่งที่ได้อ่านในการนี้ ผู้อ่านต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าข้อความนั้นบอกอะไรและมี       

ความตั้งใจอย่างไร แล้วน ามาเทียบกับความรู้หรอืความเช่ือของตนบนพื้นฐานของสาระหรือข้อมูลที่ได้

รู้หรือเช่ือมาก่อน หรือเทียบกับข้อความที่ปรากฏที่อื่น ผู้อ่านต้องแสดงหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน

โดยเทียบความแตกต่างของสาระในถ้อยความนั้นกับแหล่งอื่น ใช้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะ

เรื่องมาประกอบ ตลอดจนใช้ความเป็นเหตุเป็นผลประกอบความคิดเห็นที่สะท้อนออกมา 

  การสะท้อนและประเมินโครงสร้าง ต้องการให้ผู้อ่านไม่ติดยึดกับสาระที่อ่านแล้ว

พิจารณาอย่างตรงไปตรงมา และพิจารณาถึงคุณภาพและความเหมาะสมของการเขียน สิ่งที่เข้ามามี

บทบาทส าคัญที่ต้องใช้ ได้แก่ ความรู้ในโครงสร้างของถ้อยความ ศิลปะของการเล่าเรื่องและล าดับการ

บันทึกเรื่องราว เพราะสิ่งเหล่านี้คือศิลปะการเขียนของผู้เขียน และจะท าให้ผู้อ่านสามารถประเมิน

ช้ินงานลักษณะนี้ได้ การประเมินความส าเร็จของการเขียนไม่เพียงแต่ต้องการความรู้แม่นอย่างเดียว

หากยังต้องการความเข้าใจถึงความละเมียดละไมของภาษา เช่น เข้าใจว่าต้องเลือกใช้ค าศัพท์ค าใดจึง

จะสามารถมองเห็นภาพหรือตีความได้ดี ตัวอย่างการประเมินตามเกณฑ์นี้ ได้แก่ การบอกจุดประสงค์

ของการเขียนถึงการใช้เฉพาะอย่าง การบอกลักษณะเด่นที่ผู้เขียนใช้เขียนเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย หรือ

อาจให้นักเรียนบอกเป้าหมายของผู้เขียนหรือบอกถึงความรู้สึกของผู้เขียนที่เขียนถ้อยความนั้นข้ึน 

  ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 28) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะการบูรณาการ

และตีความไว้ว่า การสะท้อน คือ ความสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา                          

ด้วยการท าความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ทั่วไปจากภายนอกมาสร้างสมมติฐาน หรือตั้งเกณฑ์แล้ว

แสดงความคิดคล้อยตาม ตั้งข้อสงสัย หรือโต้แย้งจากมุมมองของตน 

  การประเมิน คือ ความสามารถบอกคุณภาพถ้อยความทางด้านรูปแบบและเนื้อหา

อย่างมีวิจารณญาณด้วยการน าความรู้ทั่วไปจากภายนอก ในสิ่งที่คุ้นเคย หรือพบเจอในชีวิตมาสร้าง         

การเช่ือมโยงกับสิ่งที่ได้อ่านแล้วบอกคุณค่าได้ 

  ดังนั้น การสะท้อนและประเมิน หมายถึง ความสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งด้าน

รูปแบบและเนื้อหา ด้วยการสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ทั่วไปจากภายนอกมาสร้าง

สมมติฐาน หรือตั้งเกณฑ์แล้วแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของตน จนสามารถบอกคุณภาพของเรื่อง

ที่อ่านในด้านรูปแบบและเนื้อหาอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการน าความรู้ทั่วไปจากภายนอก ในสิ่งที่

คุ้นเคย หรือพบเจอในชีวิตมาเช่ือมโยงกับสิ่งที่ได้อ่านแล้วบอกคุณค่าได้ ประกอบความคิดเห็นที่

สะท้อนออกมา 
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  โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(2554: 10)และ ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 15) ได้กล่าวถึงกลวิธีการอ่านตามสมรรถนะการ

สะท้อนและประเมินไว้ดังนี้ 

1. การสะท้อนและประเมินเนื้อหานั้น ผู้อ่านต้องใช้ความรู้จากภายนอกมาเช่ือมโยงกับ
สารภายในถ้อยความแล้วแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่อ่าน ทั้งความคิดคล้อยตาม หรือความคิดโต้แย้งก็
ได้จากมุมมองของตนเอง ดังนี้ 

1.1 ผู้อ่านต้องมีความเข้าใจก่อนว่าข้อความนั้นบอกอะไร และมีความตั้งใจ
อย่างไร แล้วจึงน ามาเทียบกับความรู้หรือความเช่ือเดิมของตน หรือเทียบกับสิ่งที่ปรากฏในสังคม
ปัจจุบัน 

1.2 ผู้อ่านต้องใช้ความรู้จากภายนอกมาเช่ือมโยงกับสาระภายในถ้อยความแล้ว
บอกคุณภาพหรือคุณค่าของสาระที่กล่าวอ้างในถ้อยความ โดยเทียบกับความรู้ในโลกของความเป็น
จริงที่ตนเองมีอยู่ 

1.3 ผู้อ่านต้องแสดงหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน โดยเทียบความแตกต่างของ
สาระในถ้อยความกับแหล่งอื่นใช้ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะเรื่องมาประกอบ ตลอดจนใช้     
ความเป็นเหตุเป็นผลแล้วแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

2. การสะท้อนและประเมิ นโครงสร้างนั้ น  ผู้อ่ านต้องพิ จารณาคุณภาพและ            
ความเหมาะสมของการเขียน หรือโครงสร้างของถ้อยความอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ยึดติดกับสาระ  
ที่อ่าน ดังนี้ 

2.1 ผู้อ่านพิจารณาศิลปะการเขียนทั้งรูปแบบและวิธีการเขียนของถ้อยความ 
2.2 ผู้อ่านพิจารณาศิลปะของการเล่าเรื่อง และการล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง 
2.3 ผู้อ่านพิจารณาความละเมียดละไมของภาษา เช่น การเลือกใช้ค าให้เกิด

จินตภาพ หรือตีความได้ดี 
2.4 ผู้อ่านบอกจุดประสงค์ของการเขียนถึงการใช้เฉพาะอย่าง 
2.5 ผู้อ่านบอกลักษณะเด่นที่ผู้เขียนใช้เขียนเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย 
2.6 ผู้อ่านบอกเป้าหมายหรือความรู้สึกของผู้เขียนที่เขียนข้อความนั้น ๆ  

นอกจากนี้ ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2560: 15) ยังได้เสนอข้ันตอนการอ่านของสมรรถนะ   

การสะท้อนและประเมินไว้โดยสรุปว่า ผู้อ่านจะต้องปฏิบัติ 3 ข้ันตอนดังนี้ 
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1. ข้ันตอนก่อนอ่าน 
1.1 อ่านส ารวจถ้อยความ เพื่อจะได้ทราบรูปแบบของสิ่งที่อ่าน ได้แก่ ช่ือถ้อย

ความ ลักษณะของถ้อยความ ประเภทของถ้อยความ แหล่งที่มาของถ้อยความ น าข้อมูลที่ได้มา
เลือกใช้วิธีอ่านอย่างเหมาะสม 

1.2 อ่านส ารวจค าถาม ให้ทราบจ านวนข้อค าถาม รูปแบบของค าถาม และ
รูปแบบของการตอบ เช่น แบบเลือกตอบธรรมดา เลือกตอบเชิงซ้อน แบบเขียนข้อความ ลากเส้น 
หรือท าเครื่องหมาย ฯลฯ 

2. ข้ันตอนระหว่างอ่าน 
2.1 ผู้อ่านต้องอ่านโจทย์อย่างละเอียดว่า โจทย์ในหลาย ๆ รูปแบบนั้น ทั้งที่มี

ความซับซ้อนและไม่ซับซ้อน สังเกตรายละเอียดว่าโจทย์มีค าถามกี่แห่ง แต่ละแห่งถามอะไร และ
ต้องการให้ตอบแบบใด 

2.2 ผู้อ่านต้องสร้างความเข้าใจผ่านการตีความและสรุปความว่า ข้อความนั้น
บอกอะไร ในแง่มุมของ เจตนา น้ าเสียง เป็นต้น 

2.3 ผู้อ่านต้องเช่ือมโยงโดยใช้การเปรียบเทียบ หรือน าความรู้ทั่ วไปจาก
ภายนอก ร่วมกับสิ่งที่ได้อ่าน ใช้การเช่ือมโยง การเปรียบเทียบ และการอธิบาย หรือประเมินลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งของถ้อยความ เพื่อแสดงว่าผู้อ่านเข้าใจสาระอย่างละเอียด โดยน ามาเกี่ยวข้อง กับสิ่ง 
ที่คุ้นเคยหรือที่พบเห็นเสมอ หรือที่คาดว่าจะพบในอนาคต 

2.4 ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ความรู้ และประเมินอย่างวินิจ
วิเคราะห์ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย โดยการใช้ความรู้มาสร้างสมมติฐาน  โดยดึงเอาความรู้พิเศษ
เฉพาะเรื่องมาใช้ โดยน าเกณฑ์ หรือมุมมองต่าง ๆ ดึงเอาความเข้าใจที่ยาก ๆ นอกเหนือจากถ้อย
ความที่ให้อ่านมาใช้ หรือประเมินถ้อยความอย่างมีวิจารณญาณ กับถ้อยความที่ยาว ซับซ้อน และ    
ไม่คุ้นเคย 

3. ข้ันตอนหลังอ่าน 
3.1 น าค าตอบที่ได้มาตอบค าถามตามรูปแบบของข้อสอบ 
3.2 อ่านส ารวจค าตอบเพื่อทบทวนความถูกต้อง 

จากข้อมูลการสะท้อนและประเมิน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กลวิธี และข้ันตอนในการอ่าน

เพื่อที่จะบรรลุสมรรถนะการสะท้อนและประเมิน นี้เข้ากับการสร้างแบบฝึกชุดที่ 5 การสะท้อนและ

ประเมิน อ่านบทสารคดี และแบบฝึกชุดที่ 6 การสะท้อนและประเมิน อ่านบทบันเทิงคดี ให้ผู้เรียนได้

มกีารฝึกคิดตามขั้นตอนและใช้ข้อค าถามที่สะท้อนสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 
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รูปแบบของค าถาม 

การประเมินผล PISA นั้นมีการใช้รูปแบบของค าถามที่แตกต่างกัน สามารถจ าแนกตาม

รูปแบบของค าตอบที่ต้องการจึงมีทั้งค าถามที่ต้องการค าตอบต่างกันดังนี้ 

1) เลือกตอบจากตัวเลือกแบบธรรมดา คือนักเรียนต้องเลือกตอบค าตอบที่ถูกต้องเพียง
ข้อเดียวจะได้คะแนน ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างรูปแบบของค าถาม ประเภทเลือกตอบจากตัวเลือกแบบธรรมดา 
ป้ายประกาศในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 
จุดประสงค์ของป้ายประกาศนี้คืออะไร 
 1. เพื่อโฆษณาขนมปังกรอบไส้ครีมมะนาว 
 2. เพื่อบอกประชาชนว่าขนมปังกรอบผลิตเมื่อใด 
 3. เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับขนมปังกรอบ 
 4. เพื่ออธิบายว่าจะซื้อขนมปัง กรอบไส้ครีมมะนาวได้ที่ไหน 
เจตนาของค าถาม 
 การบูรณาการและตีความ : สร้างความเข้าใจในภาพรวม รู้ถึงสาระส าคัญของเรื่องสั้น โดย
การรวมสาระเล็ก ๆ น้อย ๆ เข้าด้วยกัน 
การให้คะแนน  
คะแนนเต็ม 
 ตอบข้อ 3. เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับขนมปังกรอบ 
ไม่ได้คะแนน 
 ตอบค าตอบอื่นๆ 
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 17 - 18) 
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2) เลือกเชิงซ้อน คือนักเรียนต้องเลือกตอบหลายตัวเลือกและเลือกให้ถูกทั้งหมดจึงจะ
ได้คะแนน ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างรูปแบบของค าถาม ประเภทเลือกเชิงซ้อน 
ตึกสูง 

“ตึกสงู” เป็นบทความจากนิตยสารของนอร์เวย์ ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006 

 
ข้อความที่อยู่ข้างล่างคือ ลักษณะของบทความเดิม ให้แสดงว่าลักษณะเหล่านี้มีแนวโน้มจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือไม่ โดยเขียนวงกลมล้อมรอบค าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ใน
ตารางข้างล่าง 

ลักษณะของบทความ 
มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 20 ปี

ข้างหน้า ใช่หรือไม ่
เมืองที่แสดงในรูปที่ 5 ใช่ / ไม่ใช่ 
หัวเรื่องของรูปที่ 2 ใช่ / ไม่ใช่ 
จ านวนของตึกที่แสดงในรูปที่ 5 ใช่ / ไม่ใช่ 

เจตนาของค าถาม 
 การสะท้อนและประเมิน : สะท้อนและประเมินว่ารู้เนื้อหาของเรื่อง แบ่งแยกระหว่าง
ลักษณะทางโครงสร้างกับเนื้อหาในชุดของกราฟ 
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การให้คะแนน  
คะแนนเต็ม 
 ตอบถูกทั้งสามข้อ : ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ตามลาดับ 
ไม่ได้คะแนน 
 ตอบค าตอบอื่น ๆ หรือ ไม่ตอบ 
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 34 - 38) 
 

3) การเขียนค าตอบแบบปิด (Closed constructed) เป็นค าตอบที่นักเรียนต้องเขียน
ตอบอย่างที่ค าถามคาดหวังไว้ จะตอบเป็นอย่างอื่นย่อมไม่มีคะแนนให้ เช่น ก าหนดให้นักเรียนคัดลอก
ค าค าเดียวจากถ้อยความที่อ่านเพื่อตอบค าถาม และค าค าน้ันเท่าน้ันที่จะได้คะแนน จึงรวมไว้ในกลุ่ม
เดียวกันกับค าถามแบบให้เลือกตอบ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างรูปแบบของค าถาม ประเภทการเขียนค าตอบแบบปิด (Closed constructed) 
ตึกสูง 

“ตึกสงู” เป็นบทความจากนิตยสารของนอร์เวย์ ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006 

 
ขณะที่บทความนี้ตีพิมพ์ในนิตยสาร ตึกใดในรูปที่ 2 สร้างเสร็จแล้วและสูงที่สุด 
........................................................................................................................................... 
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เจตนาของค าถาม 
 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ : ค้นคืนสาระของข้อมูล บอกต าแหน่งสาระซึ่งบอกไว้อย่าง
ชัดเจนในกราฟ 
การให้คะแนน  
คะแนนเต็ม 
 ตอบว่า หอคอย ซีเอ็นทาวเวอร์ 
ไม่ได้คะแนน 
 ตอบค าตอบอื่น ๆ เช่น ตึกเบิร์จ หรือ ไม่ตอบ 
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 34 - 35) 
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4) การเขียนค าตอบแบบเปิด (Open constructed) ข้อสอบที่ต้องการให้นักเรียนสร้างค าตอบ
โดยไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องตอบแบบใด ในค าถามเดียวกันนักเรียนต่างคนอาจจะใช้เหตุผลที่แตกต่างกัน 
ค าตอบแบบนี้จึงมีประเด็นในการให้คะแนน ซึ่งต้องการการตัดสินจากผู้ให้คะแนน ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างรูปแบบของค าถาม ประเภทการเขียนค าตอบแบบเปิด (Open constructed) 
ตึกสูง 

“ตึกสงู” เป็นบทความจากนิตยสารของนอร์เวย์ ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006 

 
เรดสิัน SAS พลาซ่าในเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สูงเพียง 557 เมตร ท าไมจึงน าตกึนี้มาใส่ใน 
รูปที่ 2 
................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ................................ 
 
เจตนาของค าถาม 

การสะท้อนและประเมิน : สะทอ้นและประเมินว่ารูเ้นื้อหาของเรื่อง เข้าใจบทบาทของ
ผู้อ่านในการตัดสินเนือ้หาของเรือ่ง 
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การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 

ตอบค าถามอ้างถึงข้อเทจ็จริงว่าบทความมาจากนิตยสารของนอรเ์วย์ หรือผู้อ่านอาจจะ
เป็นชาวนอร์เวย ์

 มันมาจากนิตยสารในนอร์เวย ์

 มันเขียนเพือ่คนในนอร์เวย์ ดังนั้นจึงมีไว้เพือ่ให้พวกเขาเห็นภาพ 

 เพื่อแสดงให้คนในนอร์เวย์เห็นว่าที่จริงแล้วพวกเขาไม่มีตึกสงูมาก ๆ 
ได้คะแนนบางส่วน 

ตอบค าถามอ้างถึงเรดสิัน SAS พลาซ่าเป็นจุดอ้างอิงหรือจุดเปรียบเทียบ โดยไม่มี       
การอ้างถึงผู้อ่านชาวนอรเ์วย์ 

 เพื่อการเปรียบเทียบ 

 เพื่อใหม้ีจุดอ้างอิง 

 เพื่อที่คุณจะเข้าใจว่ามาตรวัดมีความหมายอย่างไร 
ไม่ได้คะแนน 

ตอบค าถามโดยให้ค าตอบที่ไม่เพียงพอหรอืกว้างเกิน 

 117 เมตร ก็ถือว่าสูงค่อนข้างมาก 

 เพราะมันเป็นหนึง่ในตึกทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

 มันมีความสูง 30 ช้ันหรือมากกว่า 

 มันเป็นตึกที่สงูทีสุ่ดในนอรเ์วย์ [กว้างเกินไป ไม่ได้เช่ือมโยงกบัผู้อ่านในเนื้อเรื่อง] 

 เพราะว่ามันเป็นของชาวนอร์เวย์ [กว้างเกินไป ไม่ได้เช่ือมโยงกับผู้อ่านในเนื้อเรือ่ง] 
แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคลื่อนหรือให้คาตอบที่เปน็ไปไม่ได้หรือไมเ่กี่ยวข้อง 

 มันเป็นเพียงตกึเดียวที่เป็นโรงแรม [ถูก แต่ไม่ใช่เหตุผลว่าทาไมจึงใสเ่ข้าไปในเนื้อเรือ่ง] 

 มันเป็นเพียงตกึเดียวที่ไม่มียอดแหลม [ถูก แต่ไม่ใช่เหตุผลว่าทาไมจึงใส่เข้าไปในเนื้อเรื่อง] 
หรือไม่ตอบค าถาม 

ที่มา : สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 34 - 36) 
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การก าหนดเกณฑ์ความเชี่ยวชาญของการรู้เรื่องการอ่าน 

การก าหนดระดับความเช่ียวชาญหรือความรู้และทักษะการอ่าน ผู้เช่ียวชาญจะก าหนด   

ความยากของภารกิจออกเป็นระดับต่างๆ และให้มีความสัมพันธ์กับความสามารถของนักเรียน โดย

มาตรส าหรับวัดการรู้เรื่องการอ่านมีฐานอยู่บนค่าเฉลี่ย  ของประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่คะแนนมาตรฐาน 500 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 100 ซึ่งตั้งไว้ตั้งแต่ 

PISA 2000 และแบ่งสเกลออกเป็นระดับโดยใช้หลักสถิติ โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 7 เกณฑ์ความเช่ียวชาญของการรูเ้รื่องการอ่าน 
ระดับ ลักษณะของภารกิจการรูเ้รื่องการอ่านท่ีต้องการให้ปฏิบัติ 

ระดับ 6 เป็นทักษะการอ่านระดับสูงสุด ต้องการให้ผู้อ่านใช้หลายข้ันตอนในการอ้างอิง    
การเปรียบเทียบความคล้ายหรือความแตกต่างให้ถูกต้องพร้อมรายละเอียด
ครบถ้วน ด้านการบูรณาการและตีความต้องแสดงว่าเข้าใจถ้อยความหลายถ้อย
ความที่ดึงเอาสาระมาบูรณาการหรืออา้งอิงภารกิจทีใ่ห้อ่านอาจต้องการให้อ่านสิ่งที่
ไม่คุ้นเคย และมีสาระเด่นหลายอย่างที่ต้องเลือกมาสรุปหรือตีความ ภารกิจด้าน  
การสะท้อนและประเมิน ต้องการให้สร้างสมมติฐานหรือประเมินอย่างมี
วิจารณญาณในถ้อยความที่ซับซ้อนและไม่คุ้นเคย ให้ใช้เกณฑ์หรือมุมมองต่างๆ 
และดึงความเข้าใจที่ยากๆ นอกเหนือจากถ้อยความที่ให้อ่านมาใช้ ด้านการเข้าถึง
และค้นคืนสาระ ให้รวมถึงการมองเห็นสาระในรายละเอียดแม้จะเป็นข้อความที่   
ไม่เด่น หรือไม่สะดุดตาก็ตาม 

ระดับ 5 ภารกิจในระดับนี้ ด้านการเข้าถึงและค้นคืนสาระ ต้องการให้ผู้อ่านบอกว่าสาระอยู่
ตรงที่ใดในถ้อยความ และจัดรวบรวมสาระช้ินเล็กหลายช้ินที่ซ่อนอยู่มารวมเพื่อให้
ได้เนื้อหาที่ต้องการ อ้างอิงได้ว่าสาระส่วนไหนในถ้อยความที่ใช้ได้และสอดคล้อง
หรือสนับสนุน ภารกิจด้านการสะท้อนและประเมินต้องการให้ประเมินอย่างวินิจ
วิเคราะห์หรือตั้งข้อสงสัยหรือสมมติฐาน โดยดึงเอาความรู้พิเศษเฉพาะเรื่องมาใช้
ด้านการบูรณาการและตีความต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องและมีรายละเอียด
พร้อมของถ้อยความที่ไม่คุ้นเคย โดยรวมทุกด้านการอ่านระดับนี้มักเกี่ยวข้องกับ
แนวคิด ที่มักไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คาดหวัง 

ระดับ 4 ภารกิจระดับนี้เกี่ยวข้องกับการค้นคืนสาระจากเนื้อเรื่องที่ยาก บอกต าแหน่งของ
สาระต่างๆ ในถ้อยความ ในบางภารกิจต้องการให้ตีความภาษาที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันในถ้อยความ ซึ่งต้องอาศัยความหมายรวมของถ้อยความทั้งหมดเป็น
หลักบางภารกิจก็ใหท้ าความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 
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ระดับ ลักษณะของภารกิจการรูเ้รื่องการอ่านท่ีต้องการให้ปฏิบัติ 
การสะท้อนในระดับนี้ ผู้อ่านต้องใช้ความรู้ทั่วไปมาใช้ในการสร้างสมมติฐานหรือ
ประเมินถ้อยความอย่างมีวิจารณญาณ ผู้อ่านต้องแสดงว่าเข้าใจถ้อยความที่ยาว
และซับซ้อนและเนื้อหาที่ไม่คุ้นเคย 

ระดับ 3 ที่ระดับ 3 ต้องการให้ผู้อ่านบอกต าแหน่ง หรือบอกถึงความสัมพันธ์ของสาระ 
หลาย ๆ ช้ินในถ้อยความ ด้านการตีความต้องการให้ผู้อ่านบูรณาการหลาย ๆ ส่วน
ของถ้อยความเพื่อดึงเอาแนวคิดหลัก เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของค าหรือวลีผู้อ่าน
ต้องใช้ความรู้และทักษะหลายอย่างเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนหรือบอก 
ความแตกต่าง หรือจัดกลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆ บางครั้งสาระที่ต้องการให้หาอาจจะ
ไม่ได้อยู่ตรงส่วนที่เด่นของบทความ หากแต่ถูก บดบังด้วยสาระอื่น ๆ มากมาย  
เป็นต้นว่าแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ข้อความช้ีนัยหรือค าที่เป็น
เชิงปฏิเสธที่ใช้ การสะท้อนที่ระดับนี้ต้องการให้เช่ือมโยง เปรียบเทียบ และอธิบาย 
หรือให้ประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งของถ้อยความ ภารกิจการสะท้อนต้องการ
ให้ผู้อ่านแสดงว่าเข้าใจสาระอย่างละเอียดโดยน ามาเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับสิ่งที่เคย
คุ้นเคยหรือพบเสมอในชีวิต 

ระดับ 2 ผู้อ่านต้องสามารถดึงสาระหนึ่งหรือสองอย่างที่อาจต้องใช้การอ้างอิง หรือต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดหลายเงื่อนไข ต้องการให้เข้าใจแนวคิดใหญ่ของเนื้อหา
เข้าใจความสัมพันธ์ ความหมายของส่วนที่ก าหนดให้ในเนื้อเรื่องโดยที่ความหมาย
นั้นๆ ไม่แสดงไว้อย่างเด่นชัด แต่ผู้อ่านต้องใช้การอ้างอิงบ้างในระดับที่ไม่สูงนัก
ภารกิจอาจเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบ การบอกความแตกต่างของลักษณะเพียง
อย่างเดียว การสะท้อนต้องการให้เปรียบเทียบ หรือน าความรู้ทั่วไปจากภายนอก
มาสร้างการเช่ือมโยงกับสิ่งที่ได้อ่านในเรื่อง 

ระดับ 1a ต้องการให้ระบุสาระหนึ่งอย่างหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งเป็นสาระที่เด่นชัดอยู่ใน
เรื่อง ให้เข้าใจแนวของเรื่องที่ผู้เขียนได้แสดงไว้ในเรื่องที่คุ้นเคย หรือเช่ือมโยงสาระ
ในเรื่องเข้ากับ ความรู้ง่าย ๆ ทั่วไปในชีวิตจริงซึ่งโดยทั่วไปในระดับนี้สาระทีต่้องการ
ให้ท าภารกิจมักเป็นสาระที่ง่าย และเด่นชัดอยู่ในเนื้อเรื่อง ไม่มีข้อความอื่นบดบัง
หรือมีก็น้อยมาก 

ระดับ 1b การอ่านระดับต่ าที่สุด ต้องการให้ผู้อ่านบอกจุดของสาระเพียงอย่างเดียว ที่ปรากฏ
ชัด เจนในเนื้อเรื่องที่สั้น ๆ และมีประโยคที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และเป็นสิ่งที่คุ้นเคย
ทั้งในบริบทและรูปแบบของถ้อยความ อีกทั้งถ้อยความยังมีส่วนที่ช่วยให้เข้าใจง่าย
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ระดับ ลักษณะของภารกิจการรูเ้รื่องการอ่านท่ีต้องการให้ปฏิบัติ 
ข้ึน เช่น มีการบอกเล่าข้อความไว้แต่วิธีการบอกอาจต่างออกไป มีรูปหรือ
สัญลักษณ์ที่คุ้น เคยประกอบ มีข้อความที่บดบังหรือที่ท าให้เข้าใจไขว้เขวน้อยที่สุด 
การตีความก็มีเพียงแต่การเช่ือมโยงสาระจากจุดหนึ่งเข้ากับอีกจุดหนึ่งที่อยู่ติดกัน
ในเรื่อง 

ที่มา : โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 43 - 44) 

จากการก าหนดเกณฑ์ความเช่ียวชาญของการรู้เรื่องการอ่าน ผู้วิจัยได้น ามาใช้ก าหนดระดับ

ความยากง่ายของแบบฝึกและแบบทดสอบทีผู่้วิจยัสรา้งขึ้น โดยก าหนดระดับพื้นฐานไว้ที่ระดับ 2 และ

ระดับสูงสุดก าหนดไว้ที่ระดับ 6 โดยเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 

 การรู้เรื่องการอ่านใน PISA กับประเภทของการอ่าน 

 การรู้เรื่องการอ่านใน PISA นั้นสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะมีความสอดคล้องกับการอ่าน 4 

ประเภท คือ การอ่านจับใจความ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

โดยสรุปได้ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ของการรูเ้รือ่งการอ่านใน PISA กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ประเภทของการอ่าน 
สมรรถนะการรู้เรื่องการอ่านแบบ PISA 

การเขา้ถึงและ   
ค้นคืนสาระ 

การบูรณาการ
และตีความ 

การสะท้อนและ
ประเมิน 

1. การอ่านจับใจความ  - - 
2. การอ่านวิเคราะห์   - 
3. การอ่านตีความ   - 
4. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ    

 จากตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ของการรู้เรื่องการอ่านใน PISA กับประเภทของการอ่านเห็นได้

ว่าสมรรถนะทั้ง 3 ของการรู้เรื่องการอ่านแบบ PISA มีความสอดคลองกับประเภทของการอ่านแต่ละ

ประเภทอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจึงบูรณาการประเภทของการอ่านต่าง ๆ เข้ากับแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน

ตามสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่านแบบ PISA  
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 การรู้เรื่องการอ่านใน PISA กับทฤษฎีการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัยของบลูม 

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม  (Bloom’s Taxonomy) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย    

การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย(Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา 

ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ      

ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา แบ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ (Bloom, 1976) ซึ่งมี    

ความสอดคล้องกับสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่านแบบ PISA ไว้ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ของการรูเ้รือ่งการอ่านใน PISA กับทฤษฎีการเรียนรู้ด้านพุทธพสิัยของบลมู 

ทฤษฎีการเรียนรู้  
ด้านพุทธพิสัย ของบลูม 

สมรรถนะการรู้เรื่องการอ่านแบบ PISA 
การเขา้ถึงและ   
ค้นคืนสาระ 

การบูรณาการ
และตีความ 

การสะท้อนและ
ประเมิน 

1. ความรู้ ความจ า (knowledge)     
2. ความเข้าใจ (Comprehend)     
3. การประยุกต์ (Application)     
4. การวิเคราะห์ (Analysis)     
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) -   
6. การประเมินค่า(Evaluation) -   

จากตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ของการรู้เรื่องการอ่านใน PISA กับทฤษฎีการเรียนรู้ด้านพุทธ

พิสัยของบลูม เห็นได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ ด้านพุทธพิสัย ของบลูม มีความสอดคล้องกับสมรรถนะการ

รู้เรื่องการอ่านแบบ PISA ผู้วิจัยจึงบูรณาการทฤษฎีการเรยีนรู้ด้านพุทธพิสยัของบลูม เข้ากับแบบฝึกที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่านแบบ PISA 

 

แนวคิดเก่ียวกับแบบฝึก 
ความหมายของแบบฝึก 
แบบฝึกมีการใช้ค าเพื่อเรียกแทนได้หลายค า เช่นแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกทักษะ แบบฝึก

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้แก้ไขข้อบกพร่อง

ทางการเรียนด้วยการฝึกฝนจากแบบฝึกที่ครูสร้างข้ึน จนเกิดความช านาญในเนื้อหานั้น ๆ  มีผู้ให้

ความหมายของแบบฝึกไว้ดังนี้ 
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 ปรีชา ช้างขวัญยืน (2539 : 131) แบบฝึกทักษะ หมายถึง หนังสือที่ให้แนวทางแก่ผู้เรียนใน

การฝึกฝนสิ่งที่ ได้ เรียนรู้มาแล้วเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ ชัดเจนข้ึนหรือเกิดทักษะ           

ความช านาญมากข้ึน  

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ (2540 : 16) กล่าวว่าแบบฝึกนั้นจะเป็นสิ่งที่ ใช้ควบคู่กับ         

การจัดการเรียนรู้ มีลักษณะครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องกระท า โดยอาจจะก าหนดแยกเป็น

หน่วยหรือรวมเล่มก็ได้  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2540 : 98) ได้กล่าวต่อไปว่า แบบฝึกจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้

ทบทวนความรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา ท าให้ทราบได้ว่านักเรียนท าอะไร และท าให้ส าเร็จผลอะไรใน

บทเรียนซึ่งการใช้แบบฝึกนั้นสามารถใช้ได้ทั้งในช้ันเรียนและที่บ้าน 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544 : 167) กล่าวถึงความหมายของ

แบบฝึกไว้ว่า แบบฝึก เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งส าหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจและพัฒนาทักษะระดับต่าง ๆ เพิ่มข้ึน    ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้าย

บทเรียนซึ่งในบางวิชาแบบฝึกหัดจะมีลักษณะเป็นแบบฝึกปฏิบัติ  

ถวัลย์  มาศจรัส (2546 :18) กล่าวต่อไปว่า  แบบฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะ      

การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอที่

สามารถตรวจสอบ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่     

การสรุปความคิดรวบยอด และหลักการส าคัญของสาระการเรียนรู้รวมทั้งท าให้ผู้เรียนสามารถ

ตรวจสอบความเข้าใจของบทเรียนด้วยตนเองได้  

ราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 687) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัด ไว้ว่า แบบฝึก หมายถึง 

แบบตัวอย่าง ปัญหา หรือค าสั่งที่ตั้งข้ึน เพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ  

จากความหมายของ แบบฝึก ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่า แบบฝึก หมายถึง

เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทั้งในระหว่างเรียน และ

หลังเรียนได้ จะมีลักษณะแยกเป็นหน่วยหรือรวมเป็นเล่มก็ได้ โดยจุดมุ่งหมายของการใช้แบบฝึก    

คือการฝึกฝนจนนักเรียนเกิดความช านาญ แบบฝึกจึงต้องประกอบไปด้วยข้อค าถามต่าง ๆ ที่มากพอ

ต่อการฝึกฝนและทบทวนความรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา และนักเรียนสามารถตรวจสอบความรู้ด้วย

ตนเองได ้
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ความส าคัญของแบบฝึก 
 การจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านในวิชาภาษาไทยนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ า เสมอ 

เพราะการฝึกฝนจะช่วยให้นักเรียนเกิดความช านาญในทักษะที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 

แบบฝึกจึงเป็นเครื่องมือส าคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะฝึกฝนทักษะของนักเรียนได้ โดยมีผู้กล่าวถึง

ประโยชน์และความส าคัญของแบบฝึกได้ดังนี้  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535 : 173-175) และกรรณิการ์      

พวงเกษม (2534 : 7) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้โดยสรุปคือ แบบฝึกนั้นเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริม

หนังสือเรียนในการเรียนทักษะเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้อย่างมาก เนื่องจากแบบ

ฝึกเป็นสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างเป็นระบบระเบียบ ช่วยในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล การให้

นักเรียนท าแบบฝึกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จในด้านจิตใจ

มากขึ้น ช่วยเสริมให้ทักษะคงทนโดยการฝึกทันทีหลังจากเด็กได้เรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ได้ฝึกซ้ า ๆ หลาย

ครั้ง เน้นเฉพาะเรื่องที่ต้องการ ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง ขณะ

เมื่อเด็กท าแบบฝึกจะช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของเด็กได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ครู

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงที ส่วนการจัดแบบฝึกเป็นรูปเล่มจะท าให้เด็กสามารถ

เก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเองได้ต่อ รวมทั้งช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนตนเองได้อย่าง

เต็มที่ ช่วยให้ครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่จะต้องเตรียมแบบฝึกอยู่เสมอในด้านผู้เรียนก็ไม่

ต้องเสียเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรียนท าให้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ้น  

ประทีป  แสงเปี่ยมสุข (2543 : 34) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้เช่นกันคือแบบฝึก

เป็นอุปกรณ์ช่วยลดภาระของครู ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน ช่วยให้

นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาให้ดีข้ึน ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียน

ประสบผลส าเร็จในทางจิตใจมากขึ้น ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียน

หลังจากเรียนบทเรียนแล้ว ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนได้

เต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในเวลาเรียนและช่วยให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเองด้วย 

Green and Walter (1971 : 496 , อ้างถึงใน รุ่งทิวา สิงห์ เทียน, 2558 : 58) กล่าวถึง

ความส าคัญของแบบฝึกไว้ว่าแบบฝึกเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้มากและช่วยให้

นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาได้ดีข้ึนช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้ประสบ

ความส าเร็จทางด้านจิตใจช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทนโดยมีการฝึกซ้ าหลายๆครั้ งช่วยเป็น

เครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบแล้วช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเองช่วยให้ครู



  57 

มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ดีย่ิงข้ึน นักเรียนจะได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรียน

ในหนังสือและช่วยให้นะครูประหยัดแรงงานและเวลารวมถึงช่วยให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของ

ตนเองอีกด้วย 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนรู้ของครู

ที่สามารถใช้สอนในสาระที่เกี่ยวกับทักษะ เนื่องจากวิชาทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความช านาญ

จนสามารถน าทักษะนั้นมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งแบบฝึกยังมีประโยชน์ทั้งกับครูและนักเรียน 

ในส่วนของครูผู้สอนน้ันเมื่อน าแบบฝึกมาใช้สอนจะสามารถอ านวยความสะดวกกับครูได้ต้ังแต่ข้ันตอน

การเตรียมการสอนจนถึงการวัดและประเมินผลนักเรียน กล่าวคือแบบฝึกจะสะท้อนข้อบอกพร่อง 

และแก้ปัญหาความแตกต่างของนักเรียน รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของ

นักเรียนได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผล และยังเป็นการประหยัดเวลาและภาระ

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสื่อการสอน ส่วนในด้านของนักเรียนนั้นจะได้เครื่องมือในการฝึกฝน และ

ทบทวนบทเรียนอย่างเต็มที่หลังจากการเรียนมาแล้ว เมื่อฝึกฝนมาก ๆ นักเรียนจะเกิดความรู้ที่คงทน 

เกิดความสนุกสนานท้าทายในการท าแบบฝึก และสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการ

ของการเรียนในเนื้อหาที่ใช้ในแบบฝึกของตนเองได้อีกด้วย 

  ลักษณะของแบบฝึกท่ีด ี
 การสร้างแบบฝึกเพื่อใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระต่าง ๆ นั้นจ าเป็นจะต้อง

ศึกษาลักษณะของแบบฝึกที่ดี จึงจะสามารถน าแบบฝึกนั้นไปพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก โดยมีผู้ที่กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้หลายท่าน ดังนี้ 

ก่อ สวัสดีพานิชย์  (2515 : 20) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ว่า แบบฝึกควรมี

รูปแบบที่น่าสนใจ หลากหลาย สีสันสดใส มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียน มีค าสั่งและค าอธิบายที่สั้น 

กระชับ และชัดเจน มีภาพประกอบเหมาะสมกับกิจกรรม และเหมาะสมกับวัยและความสามารถของ

นักเรียนในการที่จะพัฒนาทักษะ มีความสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก และสร้าง

เจตคติที่ดีต่อวิชาน้ัน ๆ  

ถวัลย์  มาศจรัส (2546 : 21) และ สุวิทย์  มูลค า และ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 33) 

กล่าวว่าแบบฝึกจะต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะตามเนื้อหาสาระ และ

กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละวิชาเนื้อหาถูกต้องชัดเจนตามหลักและวิธีการของวิชานั้น ๆ ใช้ภาษา

เหมาะสม มีค าถาม และกิจกรรมที่น่าสนใจ ท้าทาย กระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของวิชา กลวิธีในการน าเสนอ และตั้งค าถามที่ชัดเจนน่าสนใจ ปฏิบัติตามได้อย่างเป็นล าดับข้ันตอน 
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สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

น าผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลบัเพื่อปรับปรงุการเรยีนรู้ของผู้เรียน

ได้อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับการสอนของครู 

วรสุดา บุญญไวโรจน์ (2536 :37) ได้เสนอลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ 10 ประการมีดังนี้  

1. ควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่ง และวิธีท าค าสั่งและตัวอย่างแสดงวิธีท าไม่ควรยาวเกินไป 
เพราะจะท าให้เข้าใจยากควรปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้           
ถ้าต้องการ 

2. ควรมีความหมายต่อผู้เรียน และตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนน้อย และ
ใช้ได้นานทันสมัยอยู่เสมอ 

3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึกควรเหมาะสมกับวัย และพื้นฐานของผู้เรียน 
4. ควรแยกฝึกเป็นเรื่อง ๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมีกิจกรรมหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อเราให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่เบื่อหน่ายในการท าและฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจน
เกิด     ความช านาญ 

5. ควรมีทั้งแบบก าหนดค าตอบให้ตอบแบบเสรี และการเลือกตอบ การใช้ข้อความหรือ
รูปภาพในแบบฝึกหัดควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคย และตรงกับความในใจของนักเรียน เพื่อว่า
แบบฝึกหัด       ที่สร้างขึ้นจะได้ก่อให้เกิดความเพลดิเพลิน และพอใจแก่ผู้ใช้ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู้
ที่ว่าเด็กนักเรียนรู้ได้เร็วในการกระท าที่ก่อให้เกิดความพอใจ 

6. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้ารวบรวมสิ่งที่พบเห็น
บ่อย ๆ หรือที่ตัวเองเคยใช้ จะท าให้นักเรียนเข้าใจเรื่องมากยิ่งข้ึน และจะรู้จักน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ฝึกฝนนั้นมีความหมายต่อเขา
ตลอดไป 

7. ควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
หลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญา และประสบการณ์ ฯลฯ 
ฉะนั้นการท าแบบฝึกหัดแต่ละเรื่องควรจัดท าให้มากพอ และมีทุกระดับตั้งแต่ง่าย ปานกลาง 
จนกระทั่งค่อนข้างยาก เพื่อว่าทั้งเด็กเก่ง กลาง อ่อน จะได้เรื่องท าได้ตามความสามารถทั้งนี้เพื่อให้
เด็กทุกคนประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึกหัด 

8. ต้องสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ต้ังแต่หน้าปกไปจนถึงหน้าสุดท้าย 
9. ควรได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับหนังสือเรียนอยู่เสมอ และสามารถใช้ได้ดีทั้งใน

และนอกห้องเรียน 
10. ควรเป็นแบบฝึกหัดที่สามารถประเมินและจ าแนกความงอกงามของเด็กได้ด้วย 
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จากลักษณะของแบบฝึกที่ดีข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะหลาย

ประการประกอบกัน คือ รูปแบบที่สามารถดึงดูดนักเรียนได้ต้ังแต่แรกที่พบเห็น มีค าอธิบายที่ชัดเจน 

มีภาพประกอบและสีสันที่สอดคล้องกับวัยของผู้ที่ใช้แบบฝึก เนื้อหาที่ใช้ในแบบฝึกต้องเรียงล าดับ  

จากง่ายไปหายาก และค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล กระตุ้นนักเรียนให้ท าแบบฝึก มีข้อ

ค าถามที่ท้าทาย รวมถึงข้อความที่น ามาใช้ในแบบฝึกต้องเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเพื่อให้

นักเรียนเห็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงความสัมพันธ์ของแบบฝึกกับข้ันตอนการจัด       

การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกัน เพื่อที่จะใช้แบบฝึกได้อย่างคุ้มค่า และนักเรียนจะต้องใช้แบบฝึกได้ด้วย

ตนเองทั้งในห้องเรียนและทบทวนด้วยตนเองนอกห้องเรียน 

ประโยชน์ของแบบฝึก 
การสร้างแบบฝึกนั้น นอกจากจะใช้เป็นการฝึกฝนทักษะต่างๆ แล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมาก

ไม่ว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลหรือการแก้ไขข้อบกพร่องของการเรียนการสอนแล้วประโยชน์
ของแบบฝึกยังมีอีกมากซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

กลิ่นพยอม สุระคาย (2544 : 56) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ตามแนวคิดของกรีนและ
เพทตี้ (Green and Petty) ดังต่อไปนี ้

1.  ใช้เสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะต่างๆ 
2.  เป็นสื่อการสอนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครู เพราะเป็นแบบฝึกหดัที่ได้จัดท าข้ึนอย่างมีระบบ 
3.  เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีข้ึน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการดูแล

และเอาใจใส่จากครูด้วย 
4.  เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแต่ละครั้ง 
5.  แบบฝึกที่จัดท าเป็นรูปเล่มจะอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ในการเก็บรักษาไว้เพื่อ

ทบทวนด้วยตนเองได้ 
6.  ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องในการสอน ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ

ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของนักเรียน ช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
7.  ช่วยให้เด็กมีโอกาสฝึกทักษะอย่างเต็มที่ 
8.  แบบฝึกทักษะต่างๆ ที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยครูประหยัดเวลา และแรงงานใน  

การสอน การเตรียมการสอนและช่วยให้นักเรียนประหยัดเวลาในการลอกโจทย์แบบฝึกหัด 
กรมวิชาการ (2547 : 30-31) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี้ 
1.  เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของผู้เรียน 
2.  เป็นแบบฝึกที่จัดท าข้ึนอย่างมีระบบ 
3.  เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจากจบเนื้อหาแต่ละเรื่อง 
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4.  แบบฝึกที่จัดท าเป็นรูปแบบ จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการใช้และเก็บรักษา 
5.  การที่ให้ผู้เรียนท าแบบฝกึช่วยให้ผูส้อนมองเห็นจดุเด่น หรือปัญหาต่าง ๆ  ของผู้เรียนชัดเจน 
6.  ช่วยประหยัดแรงงานและเวลา 
จากข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของแบบฝึก สรุปได้ว่าแบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ครูน าไปใช้

เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและฝึกนักเรียนได้ใช้ความคิดการสร้างแบบฝึกจึงจ าเป็นต้องศึกษาและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถภาพสมองของมนุษย์ให้มากที่สุด การกระท าดังกล่าวจะช่วยให้ครูสามารถ
ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการสร้างแบบฝึกได้ยังเป็นประโยชน์ส าหรับครูในการลดเวลาและ
แรงงานในการเตรียมการสอนให้น้อยลง ส่วนนักเรียนนั้นเมื่อมีแบบฝึกส าเร็จรูปแล้ว ก็ไม่ต้องเสียเวลา
ในการคัดลอก นอกจากนี้ครูยังใช้แบบฝึกในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนและจุดบกพร่องของ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
การสร้างแบบฝึกต้องอาศัยหลักจิตวิทยาเพื่อท าให้แบบฝึกมีกิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ

เรียนรู้ ซึ่งมีผู้ที่ได้เสนอหลักจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึกไว้ดังนี้ 

สุจริต เพียรชอบ (2530 : 137) ได้เสนอแนะหลักจิต วิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่ง

สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ดังนี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) ครูควรค านึงอยู่เสมอว่า
นักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่างกันดังนั้น จึงไม่
ควรคาดหวังที่จะให้นักเรียนทุกคนท าให้เหมือนกันหมด แต่ก็ควรพยายามจัดระบบการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกิดความเจริญงอกงามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

2. การเรียนรู้โดยการฝึกฝนตามกฎการเรียนรู้ (Law of Exercise) ของ ธอร์นไดค์
(Thorndike) เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด การเรียนจะเกิดข้ึนได้ดีต่อเมื่อให้มีการฝึกฝนหรือกระท าซ้ า
ถ้าผู้เรียนได้ฝึกฝนได้ท าแบบฝึกหัด ได้ใช้ทักษะทางภาษามากเท่าใดก็จะช่วยให้มีทักษะดีมากข้ึน
เท่านั้น 

3. การเสริมก าลังใจ (Reinforcement) การเสริมก าลังใจทางบวกจะเป็นสื่อช่วยให้
นักเรียนทราบว่าสิ่งที่ตนแสดงออกไปนั้นถูกต้อง เมื่อนักเรียนทราบว่าตนท าได้ถูกต้องก็จะเกิด     
ความภาคภูมิใจและพยายามกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดียิ่งข้ึนจากความเห็นข้างต้นสรุปได้ว่า        
หลักจิตวิทยาที่น ามาใช้ในการสร้างแบบฝึกเสริม 

4. ทักษะนั้น ได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ 
เพราะหลักจิตวิทยาทั้งสามนี้มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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กรมวิชาการ (2542 : 29) ได้กล่าวถึงหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึก

เสริมทักษะดังนี้ 

1. การฝึกหัด การให้ผู้เรียนได้กระท ากิจกรรมซ้ าๆ ย่อมท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจที่แม่นย า 

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสร้างแบบฝึก ควรค านึงว่า ผู้เรียนแต่ละคนมี
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และความสนใจต่างกัน ดังนั้น ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมคือไม่
ยากหรือง่ายเกินไป และควรมีหลาย ๆ แบบ 

3. การจูงใจให้ผู้ เรียนโดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการดึงดูด       
ความสนใจของผู้เรียน 

4. การให้ผู้เรียนทราบผลการท างานของตน การเฉลยค าตอบให้ทราบ เพื่อให้ผู้เรียน
ทราบผลงานของตนว่าต้องปรับปรุง แก้ไขหรือก้าวหน้าเพียงใด และในส่วนตัวของผู้ สอนเอง ก็จะ
ทราบได้ว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร 

มาลี  จุฑา (2542 : 82) กล่าวถึงกฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ ที่สามารถน ามาใช้ในการสร้าง

แบบฝึกโดยสรุปว่า  

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมเน้น
ความส าคัญของการตั้งใจหรือแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยความพร้อมจะรวมถึงสภาพทางร่างกายและ
จิตใจความพร้อมดีในการเรียนรูท้ั้งหมดจะเกิดจากความพึงพอใจครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นความอยากรู้ความอยากเห็นของนักเรียนออกมา 

2. กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) เป็นการพูดถึงความมั่นคงของการเช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้องโดยเน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพราะฉะนั้น
การเรียนรู้จึงต้องเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะท าให้การเรียนรู้คงทนและถาวร 

3. กฎแห่งผล (Law of effect) กล่าวถึงผลที่ได้รับเมื่อมีการแสดงพฤติกรรมออกมา
ประสบการณ์การรับรู้จะเกีย่วข้องกับความรูส้ึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจหากเกิดความรู้สกึพอใจผูเ้รยีน
ก็จะเกิดการเรียนรูต้่อไปหากเกิดความรู้สกึไม่พึงพอใจผู้เรียนก็ไม่อยากเรียนซึ่งในการเรียนการสอนครู
จึงต้องน าการเสริมแรงเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน 

หลักจิตวิทยาที่น ามาสรา้งแบบฝึกทักษะนั้น มีหลักการส าคัญ คือ การให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม

ซ้ าๆ เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่แม่นย า ร่วมกับการสร้างแรงจูงใจหรือการเสริมแรงทางบวก

ให้กับนักเรียนที่ฝึก รวมถึงจะต้องมีการการแจ้งผลการเรียน เพื่อ เป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนา

ตนเอง ในขณะเดียวกันต้องมีการใช้สิ่งเร้าและการตอบสนองที่เกิดข้ึนในเวลาใกล้เคียงกัน จะสร้าง
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ความพึงพอใจให้แก่นักเรียน และการค านึงถึงผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด ความสามารถ และ

ความสนใจต่างกัน 

  การสรา้งและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
 การสร้างแบบฝึกนั้นจ าเป็นต้องมีข้ันตอนการสร้างและหาค่าประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของแบบฝึกที่สร้างข้ึนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด มีผู้

กล่าวถึงข้ันตอนการสร้างแบบฝึกไว้หลายท่าน ดังนี้ 

ส านักงานนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส านักคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ (2544 : 51) กล่าวถึงกระบวนการในการสร้างแบบฝึกโดยสรุปไว้ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 

  2. ออกแบบแบบฝึกโดยค านึงถึง วัตถุประสงค์ของการใช้แบบฝึก ขอบข่ายของผู้ใช้ 

โครงสร้างของแบบฝึกที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ใช้ เสนอแนวทางหรือเทคนิคการน าไปใช้จริง 

และควรมีคู่มือส าหรับเอกสารการใช้  

3. สร้างหรือพัฒนาตามรูปแบบและโครงสร้างที่ก าหนด 

   4. ตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกโดยทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ของส่วนต่าง ๆ หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก และน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหาประสิทธิภาพ

ของแบบฝึกในสถานการณ์จรงิ ประเมินผลการใช้แบบฝึกโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

เมื่อจบการใช้แบบฝึกแล้วรายงานขยายผลการใช้ ถ้าได้ผลแสดงว่าสามารถลดปัญหาหรือแก้ปัญหาได้ 

กาญจนา  คุณารักษ์ (2539 : 7) กล่าวถึงข้ันตอนการสร้างแบบฝึกไว้ดังนี้  

1.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นกระบวนการที่ระบุว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องเรียน  

2.  การออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการของการระบุว่าจะเรียนอะไร  

   3.  การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการของการจัดการ และผลิตวัสดุ

อุปกรณ์ 

   4.  การน าไปใช้ (Implementation) เป็นกระบวนการของการก าหนดโครงการใน

บริบทของโลกแห่งความจริง 

   5.  ประเมินผล (Evaluation) เป็ นกระบวนการของการตัดสินตกลงใจต่อ 

ความเพียงพอของการเรียนการสอน 
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 Bock (1993 : 3) กล่าวถึง ข้ันตอนการสร้างแบบฝึกไว้ดังนี้ 

1.  ค านวณจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนสร้างจุดมุ่งหมายของแบบฝึก 

2.  ให้รายละเอียดต่างๆเป็นต้นว่าค าแนะน าข้ันตอนการท า  

3.  ตั้งค่ารูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนมากที่สุด 

4.  แบบฝึกควรสร้างความเข้าใจให้นักเรียน เช่น การให้เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

 การสร้างแบบฝึกนั้น มีข้ันตอนการสร้างที่สามารถสรุปได้คือ 1. ศึกษาข้อมูล รายละเอียด

เกี่ยวกับจุดประสงค์ของแบบฝึกที่จะสร้าง 2. สร้างแบบฝึกด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้าง      

ความเข้าใจให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่  3. น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึก              

4. น าแบบฝึกที่ตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้ 5. น าผลที่ได้จากการใช้แบบฝึกมาประเมินผล 

แบบฝึกที่สมบูรณ์ จ าเป็นต้องมีการหาค่าประสิทธิภาพ เพื่อให้แบบฝึกที่สร้างข้ึนมีความ

น่าเช่ือถือและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมีผู้กล่าวถึงการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกไว้ดังนี้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2540 : 101) ได้เสนอหลักเกณฑ์การหาประสิทธิภาพแบบฝึก ซึ่งกระท า

ได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง และพฤติกรรมข้ัน

สุดท้าย โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพดังนี้ 

E1 คือ ประสิทธิภาพการะบวนการ และ E2 คือประสิทธิภาพผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของผล

เฉลี่ยคะแนนที่ได้ดังนั้น E1/E2 หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดย

ปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ ามักจะตั้งไว้ที่ 80/80 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะ

มักจะตั้งต่ ากว่าน้ี โดยสามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   E1=
∑X
N

A
×100  

E1 แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

∑X แทน    คะแนนรวมของนักเรียนจากการท ากจิกรรมระหว่างเรียนทั้งหมด 

N       แทน    จ านวนผู้เรียนทัง้หมด 

  A แทน     คะแนนเต็ม 

การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 

   E2=
∑f
N

B
×100  

E2  แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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∑f แทน    คะแนนรวมของการท าแบบทดสอบหลงัเรียนทัง้หมด 

N        แทน    จ านวนผู้เรียนทัง้หมด 

  B       แทน     คะแนนเต็ม 

การทดลองแบบฝึกกับนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นจะมีความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนของ

ผลลัพธ์ ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่ าไปสูง = ±2.5 นั่นให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรือ E2 ที่ถือว่า 

เป็นไป ตามเกณฑ์ มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 2.5% และ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 2.5% หาก

คะแนน E1 หรือ E2 ห่างกันเกิน 5% แสดงว่ากิจกรรมที่ให้นักเรียนท ากับการสอบหลังเรียน ไม่สมดุล

กัน เช่น ค่า E1 มากกว่า E2 แสดงว่างานที่ มอบหมายอาจจะง่ายกว่า การสอบ หรือ หากค่า E2 

มากกว่าค่า E1 แสดงว่าการสอบง่ายกว่าหรือไม่สมดุล กับงานที่มอบหมายให้ท า จ าเป็นที่จะต้อง มี

การทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึก ด าเนินการดังนี้ 

1. ทดลองแบบฝึกกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ( Individual Try Out) น าแบบฝึกไป
ทดลองใช้กับนักเรียนเพียง 1 คน เพื่อส ารวจการสื่อความหมายแล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น แล้ว
น าแบบฝึกไปแก้ไข จากนั้นน าไปทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 – 5 คน 

2. ทดลองแบบฝึกกับนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย (Small  Group Try Out)  การทดลอง
แบบกลุ่มย่อยนี้เป็นการทดลองใช้กับผู้เรียนเป็นกลุ่ม ระหว่าง 10 – 15 คน เพื่อศึกษาถึงข้อผิดพลาด
ที่ทุกคนกระท า และน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข ข้ันตอนน้ีมีจุดประสงค์ 2 ประการ ประการ
แรกคือ เพื่อตัดสินประสิทธิผลขอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามหลังการประเมินผลแบบรายบุคคล       
ประการที่ 2 คือ เพื่อตัดสินว่านักเรียนสามารถใช้แบบฝึกโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้สร้าง
แบบฝึกได้หรือไม่ 

3. ทดลองแบบฝึกกับนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ (Field Try Out) เป็นการทดลองในภาวะ
เหมือนการจัดการเรียนทั่วไป จ านวน 20 – 30 คน ผู้พัฒนาสามารถให้ผู้อื่นน าแบบฝึกไปทดสอบ
ภายใต้สถานการณ์ของการเรียนปกติ จากนั้นใช้ข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแบบฝึก ความมุ่ งหมายของ        
การประเมินระยะสุดท้าย คือ ตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้หลังจากระยะของ       
การประเมินผลกลุ่มย่อยแล้ว จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

ในการทดลองกลุ่มย่อยและภาคสนาม จะต้องมีการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิม (Pretest) 

และเมื่อผู้เรียนสิน้สดุการเรียนรูแ้ล้วให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ

ความรู้ก่อนและหลังเรยีนว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเท่าไร แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อ

จะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 
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จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเป็นการศึกษาผล      

การประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง และพฤติกรรมข้ันสุดท้าย 

โดยด าเนินการ 3 ข้ันตอน คือ  การทดลองรายบุคคล ( Individual Try Out) การทดลองแบบกลุ่ม

ย่อย (Small  Group Try Out) และ การทดลองภาคสนาม (Field Try Out) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบฝึก 

   วณิชยา  ธุระอบ (2554 : 64) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง

วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน                                                                                                                            

โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเมืองแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่านจ านวน 1 ห้องเรียน 

นักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์จ านวน 1 ชุด 

ชุดการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการอ่านเชิงวิเคราะห์จ านวน 1 ชุด แบบฝึกทักษะการอ่าน

เชิงวิเคราะห์จ านวน 7 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึน

จ านวน 1 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 84.81/83.25 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่สร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และนักเรียนที่ เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์พบว่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ที่เห็นว่าแบบฝกึทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะหส์ามารถ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านทักษะ

การฟังตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนภาษาไทยได้ 

   พรพรต  เจนสุวรรณ์ (2556 : 74) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

อย่างมีวิจารญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยการวิจัยครั้งนี้มี
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วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อ

สิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2. เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะก ารอ่านอย่างมี

วิจารณญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 3. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ  

การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝกึทกัษะการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 44 คน ได้มาจาก    

การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 7 เล่ม 2. แผนการจัด  

การเรียนรู้ จ านวน7แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ และ 4. แบบวัด

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อ

สิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 

ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 85.94/84.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2. ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ดัชนี

ประสิทธิผลของ    การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.78 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 

4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อ

สิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

   พนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ์ (2557 : 95) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการแต่ง

โคลงสี่สุภาพส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาแบบ

ฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75                     

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการแต่งโคลงสี่สุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนและหลัง      

การเรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 40 คน ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ แผนการจัดการเรียนรู้การแต่งโคลงสี่สุภาพ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแต่งโคลงสี่สุภาพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกการแต่ง 

โคลงสี่สุภาพส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.74/81.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  

ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแต่งโคลงสี่สุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4/1 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีความเห็นต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลงสี่

สุภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

   ศริญดา เทียมหมอก (2557 : 90) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่าน           

จับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ิน

ร่วมกับแผนที่ความคิด โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดย

ใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่ความคิดให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ด้วยแบบฝึกการอ่าน          

จับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่ความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  3. ศึกษา      

ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน         

จับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่ความคิดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าถล่มอ าเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 35 คนเป็น     

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผน    

การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระ

ท้องถ่ินร่วมกับแผนที่ความคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน      

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ    

การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่ความคิด          

ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่ความคิดมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.05/81.33 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่

ความคิดหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับ

ใจความโดยใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่ความคิดโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

   รุ่งทิวา สิงห์ เทียน (2558 : 119) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ 

การเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอ าเภอเขาย้อย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอ าเภอเขา

ย้อยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อเปรียบเทียบ

ทักษะการเขียนสารคดีของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

สารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอ าเภอเขาย้อยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 3. เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูล

ท้องถ่ินอ าเภอเขาย้อยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ก าลังศึกษาในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 33 คน ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม

ทั้งสิ้น 8 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้

ข้อมูลท้องถ่ินอ าเภอเขาย้อย 2. แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดี

โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอ าเภอเขาย้อย 3. แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนสารคดี และ 4. แบบทดสอบ

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน

อ าเภอเขาย้อยที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

สารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอ าเภอเขาย้อยมีค่าเท่ากับ 75.21/75.33  2. ทักษะการเขียนสารคดีของ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูล

ท้องถ่ินอ าเภอเขาย้อยอย่างมีนัยยะส าคัญทางส ถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอ าเภอเขาย้อยอยู่ใน

ระดับมาก 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) นั้นยังไม่มีผู้ใดตีพิมพ์เผยแพร่ให้ศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ทักษะการอ่านประเภทต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

  เกศรินทร์ หาญด ารงรักษ์ (2555 : 74) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอน โดยการวิจัยครั้งนี้มี
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วัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน 3. ศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยได้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2555 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 40 คน ได้มา   

โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยประกอบด้วย 1. ชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 มีค่าเท่ากับ 86.06/8 8.42 2. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดการสอน

อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ .05 3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการเรียนโดย

ใช้ชุดการสอนอยู่ในระดับมาก 

  จุฬาลักษณ์ พันธ์งาม (2555 : 77) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับ

ใจความ เรื่องส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทย ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทย  

ที่มีต่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2553 รวม 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ 1. แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกับ

แบบทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทย จ านวน 9 ชุด ชุดละ 20 

ข้อ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทยส าหรับ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบฝึกทักษะ 

การอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทยส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน
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และหลังเรียน 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ 

เรื่องส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับจ านวน 10 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับ

ใจความ เรื่องส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.44/81.30 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

การอ่านเพื่อจับใจความเรื่องส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ค่าดัชนีประสิทธิผล

ของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

มีค่า .5718 คิดเป็นร้อยละ 57.18 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความเรื่องส านวนไทย ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับมากที่สุด 

  บัวทิพย์ บุ้งทอง (2555 : 172) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห ์      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. พัฒนา

ชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์

ประสิทธิภาพ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส

การศึกษากลุ่มเครือข่ายอ าเภอเข่ืองใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน ด าเนินการ

ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1. ชุดฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 12 ชุดที่มีแผนประกอบการใช้ 12 แผน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. แบบสอบถามความ

พึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกทักษะ 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.13/83.63 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง  
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน

เชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 

  พรรณิการ์ สมัคร (2557 : 73) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R โดยการ

วิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R 2. ศึกษาความ

คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ใน      การวิจัยคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรีสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2              

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) ด้วย

วิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วันวันละ 

2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 8 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการอ่านแบบ SQ3R 2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่าน      

แบบ SQ3R ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัย

ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัด 

การเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

  เสาวภา ช่วยแก้ว (2557 : 90) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค  KWLH 

Plus การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH 

Plus ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เป รียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ก่อนและหลังเรียนที่  

จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus และ 3. ศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้

เทคนิค KWLH Plus  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล

บ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จ านวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ

ก่อนและหลังเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH 
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Plus ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดความสามารถใน

การอ่านจับใจความนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ       

การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ผลการวิจัยพบว่า  

1. แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/83.92 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียน  

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus 

หลังเรียนด้วยแบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนมี  

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus  

ในภาพรวมในระดับมาก 

 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกีย่วข้องกับแบบฝกึ และการพัฒนาทักษะการอ่าน พบว่า 

การวิจัย เกี่ ยวกับการพัฒ นาทั กษะการอ่ านนั้ นสามารถใช้น วัตกรรม หรือ วิธีสอนต่าง ๆ  

ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย และแบบฝึกนั้นเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีความนิยมน ามาใช้

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่าน แต่ยังไม่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านตามแนวทาง             

การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ (PISA) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน  

ตามแนวทางการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ (PISA) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทักษะ 

การอ่านต่อไป 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Poser (1985, อ้างถึงใน จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และคณะ, 2558 : 61) ได้ศึกษาหลักการสอน

วรรณคดีเยอรมันให้ ได้ผลดีที่สุดพบว่าการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนเกี่ยวกับการอ่าน

ภาษาต่างประเทศแบบฝึกอ่านก่อนเรียนและสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะผู้เรียนมี

ความสามารถแตกต่างกันการน าเทคนิคการอา่นที่เหมาะสมและใช้แบบฝกึอย่างต่อเนื่องกับผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลจะช่วยพัฒนาการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

Gunter (1990, อ้างถึงใน ทัศนีย์  ชาวปากน้ า, 2555 : 103) กล่าวว่า แบบฝึกมักใช้ในการฝึก

เรียนด้วยตนเองและแบบฝึกควรจะมีการแนะน าในการฝึกท าวิธีง่าย ๆ ในการสร้างความเข้าใจให้กับ

นักเรียน โดยการให้ครูแสดงตัวอย่างให้กับนักเรียนก่อน เช่น ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถามข้อแรก

และครูเป็นผู้ช่วยให้ค าแนะน า จากนั้นให้นักเรียนท าด้วยตนเองและหลังจากนักเรียนท าแบบฝึกเสร็จ 

ครูและนักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามข้อสงสัยในข้อค าถามและค าตอบในแบบฝึกด้วยกัน 
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Salon (1991, ทัศนีย์  ชาวปากน้ า, 2555 : 103) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และเจตคติในการอ่านโดยใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ใน

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และเจตคติในการอ่าน กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 6  โปรแกรมภาษาอังกฤษจ านวน 23 คน ระยะเวลาในการทดลอง  

12 สัปดาห์ โดยใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยการให้นักเรียนเป็นผู้เลือก

บทความที่ตนเองช่ืนชอบจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ แล้วให้นักเรียนตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับ

บทความนั้นเพื่อฝึกการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน

อย่างพินิจพิเคราะห์และเจตคติต่อการอ่านสูงข้ึน 

Macaulay (1992, อ้างถึงใน  ศิลปิน  บุญจันทร์ศรี,  2555 : 69) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิด้านความเข้าใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง โดยให้กลุม่ควบคุมเรยีนตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองใหใ้ช้
แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นเวลา 1 ภาคเรียนจากนั้นผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง เพื่ อประเมินความสามารถด้านการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความสามารถด้านการอ่านสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านมีส่วนช่วย
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ 

McPeake (2001, อ้างถึงใน นงเยาว์ ทองก าเนิด , 2558 : 57) ได้ท าการวิจัยในเรื่องผล 
การเรียนจากแบบฝึกอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยพบว่าเพศของนักเรียนส่งผลต่อความสามารถใน  
การอ่านและสะกดค าและการใช้แบบฝึกมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านการสะกดค า
ของนักเรียนทุกกลุ่มนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการสะกดค าสูงข้ึนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หญิงสูงกว่านักเรียนชายนอกจากนี้ยังพบว่าการอ่านมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการอ่าน  
และความสามารถในการสะกดค าของนักเรียนอีกด้วย 

OECD (2019 : 41 – 46) ได้ศึกษาผลการประเมินด้านการอ่านในการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) 2018 พบว่าประเทศจีนสี่มณฑล (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และเจ้อเจียง) และ
สิงคโปร์ มีผลการประเมินด้านการอ่านสูงกว่าทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมิน PISA 
2018 อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนในกลุ่มประเทศสมาชิกOECD พบว่า เอสโตเนีย แคนาดา ฟินแลนด์ และ
ไอร์แลนด์ มีคะแนนการอ่านอยู่ในกลุ่มสูงสุด โดยค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD มีนักเรียน 77% 
ที่มีความสามารถด้านการอ่านตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป โดยที่ระดับ 2 ถือว่า นักเรียนสามารถหาใจความ
ส าคัญของบทความที่ไม่ยาวมากได้ หาข้อมูลที่บอกไว้อย่างชัดเจนจนถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อนเพียง
เล็กน้อยได้และสามารถสะท้อนถึงจุดประสงค์และรูปแบบของบทความได้ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจน ซึ่งที่
ระดับนี้มีนักเรียนมากกว่า 85% จากประเทศจีนสี่มณฑล เอสโตเนีย แคนาดา ฟินแลนด์ ฮ่องกง 
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ไอร์แลนด์ มาเก๊า โปแลนด์ และสิงคโปร์ แสดงความสามารถถึงระดับนี้ และค่าเฉลี่ยของประเทศ
สมาชิก OECD มีนักเรียน 8.7% เป็นนักเรียนกลุ่มบนสุด ที่มีคะแนนการอ่านในระดับสูง (ระดับ 5 
และระดับ 6) โดยที่ระดับสูงถือว่า นักเรียนสามารถท าความเข้าใจกับบทความยาวและจัดการกับ
แนวคิดที่เป็นนามธรรมหรือขัดกับความรู้สึกได้สามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้
จากสิ่งที่ช้ีบอกโดยนัยอยู่ในบทความ ซึ่งใน 20 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ มีนักเรียนมากกว่า 10% ที่มี
คะแนนอยู่ในกลุ่มนี้ เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปีจากทั่ว โลก พบว่า ใน
ด้านการอ่านมีความผันแปรมาก กล่าวคือ มีนักเรียนประมาณ 90% ที่มีความสามารถด้านการอ่าน
ตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป ในประเทศจีนสี่มณฑล มาเก๊า เอสโตเนีย และสิงคโปร์ ไปจนถึงมีนักเรียน
ประมาณ 20% ที่มีความสามารถระดับนี้ข้ึนไป ในโคโซโว สาธารณรัฐโดมินิกัน และฟิลิปปินส์ 

จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกและการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านนั้น เห็นได้ว่าการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเปน็เรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และแบบฝึก
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นการจะพัฒนาทักษะการอ่านได้จ าเป็นต้องมี
การฝึกฝน และมีแบบฝึกเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ฝึก 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทาง        
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัย
ก่อนการทดลอง (Pre - Experimental Research) ซึ่ งผู้ วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผน 
การทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The one group pretest – posttest  
design) โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้า หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
4. ก าหนดแบบแผนการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื ได้แก่ 
1. แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ

ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตาม 

แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
ข้ันตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัย 

1. ก่อนการทดลอง ด าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู ้
2. ด าเนินการทดลอง ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่ านตามแนวทาง               

การประเมินผลร่วมกับนานาชาติ (PISA) ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
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3. หลังการทดลองด าเนินการสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
4. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะห์และสรุปหาข้อมูล 
1. หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) 
2. เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
3. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อ        

การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
รายละเอียดของการด าเนินการทดลองมีขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการวิจัย 
1. ศึกษาค้นคว้า หนังสือ เอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1 หนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก 
1.2 หนังสือ  เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ การอ่านตามแนวทาง             

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
1.3 หนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.4 หนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้างแบบทดส อบ              

วัดความสามารถด้านการอ่าน 
1.5 หนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม         

ความคิดเห็น 
2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 309 คน 
      กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/7 จ านวน  
40 คน โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 10  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

3. ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
       ตัวแปรต้น  คือ   การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
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       ตัวแปรตาม  คือ  ความสามารถด้านการอ่ าน  และความคิดเห็น  ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

4. ก าหนดแบบแผนการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre - Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัย

ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The one 
group pretest – posttest  design) (มาเรียม  นิลพันธ์ุ 2554:147) ดังนี้ 

 
T1  X  T2 

 เมื่อ 

T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก 

X แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก 

T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือไว้ ดังนี้ 

1. แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ

ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้ วยแบบฝึกการอ่ าน             

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

1. แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)       
มีวิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหาข้อมูลการสร้างแบบฝึกและทักษะการอ่ านตามแนวทาง           
การประเมินผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเค้าโครงแบบฝึก 
การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

1.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
แบบฝึกการอ่าน การล าดับเนื้อหาก่อน – หลัง การจัดล าดับข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ 
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1.3  สร้างแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบฝึกแต่ละชุดประกอบด้วยส่วนประกอบด้วย ค าช้ีแจงการใช้แบบฝึก 
ค าน า เนื้อหา กิจกรรม เฉลยกิจกรรม แบบทดสอบหลังแบบฝึก และเฉลยแบบทดสอบหลังแบบฝึก 
โดยสร้างแบบฝึกจ านวน 6 ชุด ดังนี ้
  ชุดที่ 1 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ อ่านบทสารคดี 

  ชุดที่ 2 การเข้าถึงและค้นคืนสาระ อ่านบทบันเทิงคดี 

  ชุดที่ 3 การบูรณาการและตีความ อ่านบทสารคดี 

  ชุดที่ 4 การบูรณาการและตีความ อ่านบทบันเทิงคดี 

  ชุดที่ 5 การสะท้อนและประเมิน อ่านบทสารคดี 

  ชุดที่ 6 การสะท้อนและประเมิน อ่านบทบันเทิงคดี 

   แบบฝึกแต่ละชุด มีกิจกรรมการเรียนรู้ ใบความรู้ การฝึกทักษะการอ่าน

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) เรียงจากง่ายไปหายาก แต่ละชุดแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน และแบบทดสอบท้ายแบบฝึก เป็นข้อสอบปรนัย และอัตนัย 

1.4 น าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ไข 

1.5 น าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 

ท่าน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาและด้านการวัดและ

ประเมินผล ด้านละ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี้ 

คะแนน  +1 แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบฝึกสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 คะแนน   0    ไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบฝึกสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 คะแนน  -1 แน่ใจว่าคุณลักษณะของแบบฝึกไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

จากนั้นน าคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทั้ ง  3 ท่ าน มาค านวณหาค่าดัชนี                                          

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งการพิจารณาค่า IOC มีเกณฑ์

ผ่านเท่ากับ 0.50   โดยสามารถหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 52) โดย

ใช้สูตร ดังนี้ 
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IOC=
∑R

N
 

  IOC หมายถึง  ความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น 

  ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

  N หมายถึง  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

1.6 น าผลความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แล้วปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ คือ ปรับข้อค าถามให้มี 
ความสมดุลกันมากขึ้น และปรับการใช้ภาษาให้ไม่มีความก ากวม 

1.7 น าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมนิผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA) ซึ่ง

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพแล้ว ไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

ข้ันหาประสิทธิภาพรายบุคคล ( Individual Try Out) ผู้วิจัยน าแบบฝึกการอ่านตามแนว

ทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4/6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ านวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยคละความสามรถจากผลการเรียน

ระดับ 4 หรือ 3 จ านวน 1 คน ผลการเรียนระดับ 2 จ านวน 1 คน และผลการเรียนระดับ 1 จ านวน  

1 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67/81.67 ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ค่าประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Try Out) 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน 
นักเรียน  

คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 60 52.00 1.00 86.67 
ผลลัพธ์ 3 30 24.50 2.50 81.67 

 
จากนั้นน าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

มาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการปรับแก้ขนาดตัวอักษรในแบบฝึกให้มีขนาดที่เหมาะสมข้ึน และปรับ  
ตัวอักษรที่ซ้อนอยู่บนภาพให้สะดวกในการอ่านมากขึ้น 

ข้ันหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย (Small Group Try Out) ผู้วิจัยน าแบบฝึกการอ่านตามแนว

ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองกับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ านวน 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่ม

เดิมโดยคละความสามรถจากผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 จ านวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 2 จ านวน 
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3 คน และผลการเรียนระดับ 1 จ านวน 3 คน ได้ ค่าประสิท ธิภาพ เท่ ากับ  82.22/80.74 

ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 ค่าประสิทธิภาพกลุม่ย่อย (Small Group Try Out) 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน 
นักเรียน  

คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 9 60 49.33 7.35 82.22 
ผลลัพธ์ 9 30 24.22 4.43 80.74 

 

จากนั้นน าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

มาปรับปรุงแก้ไข ความชัดเจนของภาพประกอบให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

ข้ันหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out) ผู้วิจัยน าแบบฝึกการอ่านตามแนว

ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองกับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่มเดิมโดยคละความสาม

รถจากผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 จ านวน 10 คน ผลการเรียนระดับ 2 จ านวน 10 คน และผลการ

เรียนระดับ 1 จ านวน 10 คน ได้ค่าประสิทธิภาพดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 ค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out) 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน 
นักเรียน  

คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 30 60 48.50 6.00 80.83 
ผลลัพธ์ 30 30 24.13 2.21 80.44 

 

จากนั้นน าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

จากกระบวนการสรา้งแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) สามารถสรุปข้ันตอนได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ขั นตอนการสร้างแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
 

2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีวิธีด าเนินการสร้างดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระที่ 1  การอ่าน  มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่านช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และคุณภาพ
ของผู้เรียน เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพ   ของผู้เรียนที่หลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนมี
ในด้านการอ่าน และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราเกี่ยวกับการสร้างแบบฝกึการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ก าหนดวัตถุประสงค์ (มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด, สมรรถนะฯ, คุณลักษณะฯ)

สร้างแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA)

เสนออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและแก้ไข

เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

หาประสิทธิภาพของแบบฝกึรายบุคคล (Individual Try Out) น ามาปรับปรุงแก้ไข

หาประสิทธิภาพของแบบฝกึกลุม่ย่อย (Small Group Try Out) น ามาปรับปรุงแก้ไข

หาประสิทธิภาพของแบบฝกึภาคสนาม (Field Try Out) น ามาปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงแก้ไขรวบรวมเปน็ชุดแบบฝกึการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรียนรว่มกับ
นานาชาติ (PISA)
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2.2 ศึกษาสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) 

2.3 วิเคราะหเ์นื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล ทีจ่ะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2.4 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และน าสมรรถนะการรู้ เรื่องการอ่าน           
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มาประยุกต์ใช้ในข้ันสอนโดยใช้แบบฝึก 

2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการรู้เรื่องการอ่านจ านวน 10 แผน ใช้เวลา            
ในการสอน 10 คาบ คาบละ 50 นาที ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง  การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  อ่านสารคดี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง  การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  อ่านบันเทิงคดี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง  การบูรณาการและตีความ  อ่านสารคดี  (1) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง  การบูรณาการและตีความ  อ่านสารคดี  (2) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง  การบูรณาการและตีความ  อ่านบันเทิงคดี (1) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 เรื่อง  การบูรณาการและตีความ  อ่านบันเทิงคดี (2) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง  การสะท้อนและประเมิน  อ่านสารคดี  (1) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 เรื่อง  การสะท้อนและประเมิน  อ่านสารคดี  (2) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง  การสะท้อนและประเมิน  อ่านบันเทิงคดี  (1) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง  การสะท้อนและประเมิน  อ่านบันเทิงคดี  (2) 

2.6 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ   
ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

2.7 น าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝกึการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อ

ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาและด้าน  

การวัดและประเมินผล ด้านละ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)

โดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็น (ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 52) ดังนี้ 

คะแนน  +1 แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

คะแนน   0    ไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 คะแนน  -1 แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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จากนั้นน าคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทั้ ง  3 ท่ าน มาค านวณหาค่าดัชนี             

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งการพิจารณาค่า IOC มีเกณฑ์

ผ่านเท่ากับ 0.50 (ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 52) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องที่ค านวณได้มีค่า

เท่ากับ 1.00   

2.8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ โดยในข้ันการวัดและประเมินผลได้สร้างตาราง 
การวัดและประเมินผลให้ชัดเจนข้ึน ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ 
มาใช้ร่วมกับแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
 โดยน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

จากกระบวนการสรา้งแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) สามารถสรุปข้ันตอนได้ดังภาพที่ 3  



  84 

 
ภาพที่ 3 ขั นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีวิธีด าเนินการสร้างดังนี้ 

3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
สาระที่ 1  การอ่าน  มาตรฐาน ท 1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และหลักสูตรสถานศึกษา

ศึกษาสมรรถนะการรู้เรื่องการอา่น ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (PISA)

วิเคราะห์เนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู ้การวัดผลประเมินผล และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล ที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ และน าสมรรถนะการรูเ้รือ่งการอา่น ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA) มาประยุกต์ใช้ในข้ันสอนโดยใช้แบบฝึก

สร้างแผนการจัดการเรยีนรู้เรื่องการรู้เรื่องการอ่านจ านวน 10 แผน ใช้เวลาในการสอน 10 คาบ 

คาบละ 50 นาที

น าเสนอแผนการจัดการเรยีนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรูต้ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ น าแผนการจัดการเรยีนรู้ มาใช้
ร่วมกับแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมนิผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA) โดยน าไปใช้

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
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3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลแบบปรนัย และอัตนัย 
3.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากความส าคัญของ

จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ด้านการอ่าน โดยจัดท าตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ ดังตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 วิเคราะห์ข้อสอบ 

สมรรถนะ 
การอ่านแบบ PISA 

พฤติกรรม 

คว
าม

รู้ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
า้ใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเค
รา

ะห์
 

กา
รป

ระ
เม

ินค
า่ รวม 

(คะแนน) 
 

1. การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
(การอ่านจับใจความ) 

3 3 2 2 - - 10 

2. การบูรณาการและตีความ 
(การอ่านวิเคราะห)์ 

- - 3 5 2 - 10 

3. การสะท้อนและประเมิน 
(การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ) 

- - - - 4 6 10 

รวม (คะแนน) 3 3 5 7 6 6 30 
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3.4 วิเคราะห์รูปแบบของค าถาม โดยพิจารณาสมรรถนะที่ต้องการวัดให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของค าถาม โดยจัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ดังตารางที่ 14  
ตารางที่ 14 วิเคราะหร์ูปแบบข้อสอบ 

สมรรถนะการอ่านแบบ PISA 
จ านวน (ข้อ) 

น้ าหนัก (คะแนน) 

รูปแบบของค าถาม 

เล
ือก

ตอ
บ 

เล
ือก

ตอ
บ

เช
ิงซ

้อน
 

เข
ียน

ตอ
บ

แบ
บป

ิด 

เข
ียน

ตอ
บ

แบ
บเ

ปิด
 

1. การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
จ านวน (ข้อ) 10 1 3 - 

น้ าหนัก (คะแนน) 5 2 3 - 
2. การบูรณาการและตีความ 

จ านวน (ข้อ) 4 1 2 1 
น้ าหนัก (คะแนน) 2 2 4 2 

3. การสะท้อนและประเมิน 
จ านวน (ข้อ) 4 1 - 3 

น้ าหนัก (คะแนน) 2 2 - 6 
  รวม 

จ านวน (ข้อ) 18 3 5 4 
น้ าหนัก (คะแนน) 9 6 7 8 

 
3.5 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบจากตัวเลือกจ านวน 27 ข้อ แบบเลือกเชิงซ้อนจ านวน 5 ข้อ แบบเขียนตอบแบบปิดจ านวน 
8 ข้อ และแบบเขียนตอบแบบเปิดจ านวน 6 ข้อพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) โดย
ข้อสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อและตัวเลือก  

3.6 น าแบบทดสอบที่สร้างข้ึน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม      
ความถูกต้องตรงตามเนื้อหาและตัวช้ีวัด และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3.7 น าแบบทดสอบที่ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว

เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาและ
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ด้านการวัดและประเมินผล ด้านละ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity)โดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็น (ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 52) ดังนี้ 

คะแนน  +1 แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

คะแนน   0    ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 คะแนน  -1 แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

จากนั้นน าคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทั้ ง  3 ท่ าน มาค านวณหาค่าดัชนี             

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และสมรรถนะที่ ต้องการวัด (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ซึ่งการพิจารณาค่า IOC มีเกณฑ์ผ่านเท่ากับ 0.50 (ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ, 

2549 : 52) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องที่สามารถใช้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 โดยปรับปรุงแก้ไข

รายละเอียดของแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50 ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ

เพื่อให้แบบทดสอบมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

3.8 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงข้อค าถาม ภาพประกอบ และแนวทางการตอบค าถามให้
ชัดเจนข้ึน และปรับปรุงตัวลวงให้มีความเหมาะสมมากข้ึน ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียนเนื้อหาน้ีแล้ว  

3.9 น าผลการทดสอบที่ไปทดลองใช้ (Tryout) มาวิเคราะห์ดังนี้ 
3.9.1 ข้อสอบแบบเลือกตอบจากตัวเลือก 

           น าผลการทดสอบของข้อสอบมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ

จ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อสอบจ านวน 18 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.48 – 0.70 และ

ค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.40 – 0.60  

          น าแบบทดสอบจากการคัดเลือกแล้วน ามาค านวณหาความเช่ือมั่นของ

ข้อสอบแบบเลือกตอบจากตัวเลือก โดยใช้สูตร KR-20  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 

3.9.2 ข้อสอบแบบเลือกเชิงซ้อน 
          น าผลการทดสอบของข้อสอบมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ

จ าแนก (r)  แล้วคัดเลือกข้อสอบจ านวน 3 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.38 – 0.50 และ

ค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.45 – 0.80  

           น าแบบทดสอบจากการคัดเลือกแล้วน ามาค านวณหาความเช่ือมั่นของ

ข้อสอบแบบเลือกเชิงซ้อนโดยใช้สูตร KR-20 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.51 
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3.9.3 ข้อสอบแบบเขียนตอบแบบปิด 
          น าผลการทดสอบของข้อสอบมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ

จ าแนก (r)  แล้วคัดเลือกข้อสอบจ านวน 5 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33 – 0.50 และ

ค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.35 – 0.70 

           น าแบบทดสอบจากการคัดเลือกแล้วน ามาค านวณหาความเช่ือมั่นของ

ข้อสอบแบบเขียนตอบแบบปิด โดยใช้สูตร KR-20 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.53 

3.9.4 ข้อสอบแบบเขียนตอบแบบเปิด 
           น าผลการทดสอบของข้อสอบมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ

จ าแนก (r)  แล้วคัดเลือกข้อสอบจ านวน 4 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.58 และ

ค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.35 – 0.65   

          น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบแบบเขียนตอบ
แบบเปิดแบบสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.52 

3.10 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA) ไปทดสอบก่อน      
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จ านวน 40 คน 
  จากกระบวนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านสรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4 ขั นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

 
 
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลแบบปรนัย และอัตนัย

วิเคราะห์เนื้อหาและจดุประสงค์การเรียนรู ้โดยพิจารณาจากความส าคัญของจดุประสงค์การเรียนรู้
ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ด้านการอ่าน  และวิเคราะห์รูปแบบของค าถาม 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจดัการเรียนรูด้้วยแบบฝกึการ
อ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA) 

น าแบบทดสอบที่สรา้งข้ึน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมความถูกต้องตรงตาม
เนื้อหาและตัวช้ีวัด และน ามาปรับปรงุแก้ไข

เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

น าแบบทดสอบที่ปรบัปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียนเนื้อหาน้ีแลว้

น าผลการทดสอบทีไ่ปทดลองใช้ (Tryout) มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และคา่
ความเช่ือมัน่

ปรับปรุงแบบทดสอบและน าไปเปน็เครือ่งมอืในการวิจยักับกลุ่มตัวอย่าง
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้ วยแบบฝึกการอ่ าน                        
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากต าราเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามหรือแนวการถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ เนื้อหา กิจกรรม 
และประโยชน์ โดยการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับตาม
หลักการของลิเคอร์ท ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
.โดยระดับความคิดเห็นมีเกณฑ์แปลความหมายค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ของ 

Best (1986:195) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แบบฝึก มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายเปิด โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามหลังการจัดท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก 

4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องเชิงเนื้อหา ประเด็นค าถาม เหมาะสมครอบคลุมและ
สอดคล้องกับข้อมูลของแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
เนื้อหาและด้านการวัดและประเมนิผล ด้านละ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนน ความคิดเห็น (ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 52) ดังนี ้
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 คะแนน +1  แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  คะแนน 0   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  คะแนน -1  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of 

item objective congruence : IOC) การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับ 0.50  จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ, 2549 : 

52)  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 

4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะที่ปรับปรุง   
และแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

จากกระบวนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก      
การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สามารถสรุปข้ันตอนได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 ขั นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี่อการจดัการเรยีนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเหน็จากต าราเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วข้อ

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรยีน 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข

เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้แบบฝกึทักษะที่ปรบัปรุงและแกไ้ขแล้วไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลัง 
การจัดการเรียนรูด้้วยแบบฝกึการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA) มี
รายละเอียดข้ันตอนการทดลอง ดังนี้ 

1. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ (PISA) ก่อนการจัด 
การเรียนรู้ แล้วตรวจให้คะแนน 

2. ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเองโดยใช้แบบฝึกการรู้เรื่องการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) จ านวน  6  ชุด ควบคู่กับแผนการจัด 
การเรียนรู้ เริ่มทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวม  5  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ  
1 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 10 คาบ 

3. หลังการทดลองผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนการจัดการเรียนรู้ แล้ว  
สลับข้อ สลับตัวเลือก พร้อมทั้งให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็น จากนั้นตรวจให้คะแนน 

4. น าคะแนนที่ได้จาการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้  
มาเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์และสรปุผลข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมลูที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้

1. หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการประเมินผลประสิทธิภาพของผู้เรียน 2 

ประเภท คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  และการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E1/E2) 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) โดยการทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test  dependent) 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อ       

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝกึการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

ใช้มาตรตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย

ระดับความคิดเห็นมีเกณฑ์แปลความหมายค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ของ Best (1986 : 195) ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทาง 

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้เก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยน าเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทาง 

การประเมินผลนักเรียนรว่มกับนานาชาติ (PISA) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) และ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทาง  

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) น าไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

จ านวน 40 คน ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด  

การเรียนรู้ และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  

เพื่อตอบค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

ตามล าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) 

ตอนที่  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการจัด 

การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ตอนท่ี 1  ผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ผู้วิจัยสร้างข้ึนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จ านวน 40 คน ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอ

เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่ยังไม่เคยเรียน
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เนื้อหานี้มาก่อน จากนั้นน าผลการทดสอบระหว่างการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบหลัง 

การจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึก มีรายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15  ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน 
นักเรียน  

คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 40 60 49.48 3.79 82.13 
ผลลัพธ์ 40 30 24.31 2.03 81.29 
  

จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการทดสอบกระบวนการระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.13 

และผลการทดสอบผลลัพธ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.29 แสดงว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีประสิทธิภาพ 82.13/81.29 ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 

ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน

การอ่านด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ผู้วิจัย

สร้างข้ึนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จ านวน 40 คน ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองฯ 

จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อนักเรียนได้รับ  

การจัดการเรียนรู้แล้วจึงด าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก การอ่านตามแนว

ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน จากนั้นน าผลการทดสอบก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test Dependent 

Samples) มีรายละเอียดดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

การทดสอบ 
จ านวน 
นักเรียน 

(N) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ย (X) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

t  P 

ก่อนเรียน 40 30 16.55 2.08 
21.03 .000 

หลงัเรียน 40 30 24.31 2.03 
  

จากตารางที่ 16 พบว่า คะแนนความสามารถ ด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA) หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.03 

สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่มค่ีาเฉลีย่เทา่กับ 16.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.08 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก  

การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จ านวน 40 คน ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 หลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) แล้วน าผลการแสดง

ความคิดเห็นมาวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก 
การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

รายการประเมิน X S.D. แปลผล ล าดับท่ี 
1. ความคิดเห็นด้านเนื้อหา 
     1.1 เนื้อหาของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นัก เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีความ
น่าสนใจ 

4.60 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

     1.2 ระดับภาษาของแบบฝึกการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนัก เรียนร่วมกับ

4.60 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 1 
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รายการประเมิน X S.D. แปลผล ล าดับท่ี 
นานาชาติ  (PISA) มี ค วาม เห ม าะส มกั บ
ความสามารถของนักเรียน 
     1.3 รูปภาพประกอบแบบฝึกการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนัก เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) มีความชัดเจนและน่าสนใจ 

4.40 0.63 เห็นด้วยมาก 3 

รวมความคิดเห็นด้านเนื้อหา 4.53 0.40 เห็นด้วยมากที่สุด 1 
2.  ความคิดเห็นด้านกิจกรรม 
     2.1 กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ท าให้เกิด 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

4.48 0.68 เห็นด้วยมาก 2 

     2.2 ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีความเหมาะสม 

4.58 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 1 

     2.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ช่วยพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านให้ดีข้ึน 

4.45 0.68 เห็นด้วยมาก 3 

     2.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
และตั้งใจอ่านมากขึ้น 

4.45 0.71 เห็นด้วยมาก 4 

รวมความคิดเห็นดา้นกิจกรรม 4.49 0.45 เห็นด้วยมาก 2 
3. ความคิดเห็นด้านประโยชน์ 
     3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ท าให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการอ่านมากขึ้น 

4.45 0.60 เห็นด้วยมาก 2 

     3.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน 4.58 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 1 
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รายการประเมิน X S.D. แปลผล ล าดับท่ี 
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ท าให้เข้าใจการอ่านมากขึ้น 
     3.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ท าให้นักเรียนอ่านได้ดีข้ึน 

4.45 0.68 เห็นด้วยมาก 3 

รวมความคิดเห็นด้านประโยชน ์ 4.49 0.45 เห็นด้วยมาก 2 
รวมความคดิเห็นทุกด้าน 4.50 0.38 เห็นด้วยมากที่สุด 

 

จากตารางที่  14 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการจัด 

การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นด้านเนื้อหาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมีค่ าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40  รองลงมาคือความคิดเห็นด้านกิจกรรมอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และความคิดเห็น  

ด้านประโยชน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45   

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นด้านเนื้อหาพบว่ารายการประเมินที่นักเรียนมีระดับความคิดเห็นสูง

เป็นอันดับ 1 คือเนื้อหาของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.63 และระดับภาษาของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรยีนมีค่าเฉลีย่เทา่กับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ ากับ  0.59 และอันดับที่  3 คือรูปภาพประกอบแบบฝึกการอ่านตามแนวทาง  

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีความชัดเจนและน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63  

ความคิดเห็นด้านกิจกรรมพบว่ารายการประเมินที่นักเรียนมีระดับความคิดเห็นสูงเป็นอันดับ 

1 คือระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ระดับ

ความ คิด เห็ นสู ง เป็ นอั นดั บ  2  คือกิ จก รรม ในการจั ด การ เรี ยน รู้ ด้ วยแบบฝึ ก การอ่ าน  

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68  ระดับความคิดเห็นสูงเป็นอันดับ 3 คือ  

การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านให้ดีข้ึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.68 และระดับความคิดเห็นเป็น ล าดับ 4 คือการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทาง  

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตั้งใจอ่านมากข้ึนมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71  

ความคิดเห็นด้านประโยชน์พบว่ารายการประเมินที่นักเรียนมีระดับความคิดเห็นสูงเป็น 

อันดับ 1 คือการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) ท าให้เข้าใจการอ่านมากข้ึน จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.59 ระดับความคิดเห็นสูงเป็นอันดับ 2 คือการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตาม  

แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่าน 

มากขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และระดับความคิดเห็นอันดับ 3 

คือการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) ท าให้นักเรียนอ่านได้ดีข้ึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 
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บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทาง 

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัย

ก่อนการทดลอง (Pre – Experimental Research) ซึ่งผู้ วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผน 

การทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลั งการทดลอง (The one group pretest – posttest  

design) โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง 

การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก  

การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จ านวน 40 คน  โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองฯ 

จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่  1. แบบฝึกการอ่าน  

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยีนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก

การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 3. แบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทาง 

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ข้อสอบแบบเลือกตอบมีค่าความยากง่าย (p) 

ระหว่าง 0.48 – 0.70 และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.40 – 0.60 ข้อสอบแบบเลือกตอบเชิงซ้อนมี

ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.38 – 0.50 และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.45 – 0.80 ข้อสอบ 

แบบเขียนตอบแบบปิดมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33 – 0.50 และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 

0.35 – 0.70 ข้อสอบเขียนตอบแบบเปิดมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.58 และค่าอ านาจ

จ าแนก ระหว่าง 0.35 – 0.65 ข้อสอบแบบเลือกตอบมีความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.86 ข้อสอบ 

แบบเลือกตอบเชิงซ้อนมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.51 ข้อสอบแบบเขียนตอบแบบปิดมีความเช่ือมั่น

เท่ากับ 0.53 และข้อสอบแบบเขียนตอบแบบเปิดมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.52 4. แบบสอบถาม 
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ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการอ่านตามแนวทาง 

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการวิจัย

ดังนี ้

1. แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/81.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สูงกว่าก่อนการจัด 

การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตาม

แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย 

มากที่สุด 

อภิปรายผล  
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทาง 

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้มี 

การอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/81.29 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะ แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ันมีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกที่

สร้างข้ึนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีการศึกษาข้อมูล 

รายละเอียดเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) นอกจากนี้ยังมีการสร้างแบบฝึกด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน

อย่างเต็มที่ คือออกแบบกิจกรรมด้วยรูปแบบการฝึกที่หลากหลายตามแนวทางการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยแบ่งชุดแบบฝึกตามสมรรถนะการอ่าน คือ การเข้าถึงและค้นคืน

สาระ การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน โดยใช้บทอ่านที่มีสถานการณ์และเนื้อความ

ที่หลากหลายและครอบคลุมตามที่ PISA ก าหนด เช่น การใช้เนื้อเพลง เรือเล็กควรออกจากฝั่ง การใช้
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เรื่องสั้นแมวมลายู การใช้ข่าวบุกคาเฟ่แมว ช่วยน้องเหมียวกว่า 50 ชีวิต โดนทารุณกรรม เจ้าของขัง

ไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวัน – ถูกแช่แข็งในตู้ การใช้บทความ BNK48 : GIRLS DON’T CRY น้ าตา

ของหญิงสาวและการศิโรราบต่อระบบ ท าให้แบบฝึกมีความทันสมัย เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเหมาะ

กับวัยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 1) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการประเมินการอ่านไว้ว่า  

การประเมินการอ่านของ PISA ก าหนดให้ครอบคลุมภารกิจในการอ่านอยู่บนองค์ประกอบพื้นฐาน  

3 ประการด้วยกัน ได้แก่ สถานการณ์ ถ้อยความหรือเนื้อความ และสมรรถนะการอ่าน  

แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ฉบับนี้มี 

การพัฒนาโดยค านึงถึงหลักทฤษฎีการเรยีนรู้ทางจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึก จึงประกอบไปด้วยแบบ

ฝึกทั้งหมด 6 ชุดซึ่งในแต่ละชุดนั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมชุดละ 4 กิจกรรมซึ่งเพียงพอส าหรับให้

นักเรียนได้ฝึกซ้ า ๆ  จนเกิดความสามารถด้านการอ่านที่แม่นย า โดยการพัฒนาแบบฝึกนี้ค านึงถึงความ

แตกต่างของนักเรียนที่มีความสามารถที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญทั้ง  

3 ท่านเกี่ยวกับความยากง่ายของแบบฝึกจึงได้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และมี  

การเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยากเพื่อจูงใจนักเรียน ตามสมรรถนะของการประเมินการอ่าน 

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) คือ สมรรถนะการเข้าถึงและ 

ค้นคืนสาระนั้นจะมุ่งเน้นการอ่านเพื่อให้รูใ้จความและรายละเอียดต่าง ๆ ของบทอ่านจึงก าหนดไว้เป็น

แบบฝึกชุดที่ 1 – 2   สมรรถนะการบูรณาการและตีความจะมุง่เน้นการวิเคราะห์เรื่องราวจากบทอ่าน

น ามาตีความและบูรณาการความรู้ของผู้อ่านมาใช้ในการตอบค าถามจึงก าหนดไว้เป็นแบบฝึก  

ชุดที่ 3 – 4 และสมรรถนะการสะทอ้นและประเมนิเปน็การอ่านโดยใช้วิจารณญาณประกอบการแสดง

ความคิดเห็นในการตอบค าถามจึงก าหนดไว้เป็นแบบฝึกชุดที่ 5 – 6 อีกทั้งยังเรียงล าดับเนื้อหาบท

อ่านสารคดีและบันเทิงคดี โดยให้นักเรียนได้อ่านบทอ่านสารคดีก่อนในแต่ละสมรรถนะเนื่องจากเป็น 

บทอ่านที่มุ่งเสนอความรู้หรือข้อเท็จจริงจึงมีความซับซ้อนน้อยกว่าบทอ่านบันเทิงคดีซึ่งมีการผูกเป็น

เรื่องราวมีตัวละคร ฉาก และเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเรียงล าดับกิจกรรมในชุดแบบฝึก

จากง่ายไปยาก คือ ก าหนดกิจกรรมในแบบฝึกเริ่มต้นจากข้อค าถามแบบเลอืกตอบ กิจกรรมต่อไปเป็น 

ข้อค าถามแบบเลือกตอบเชิงซ้อนซึ่งยากกว่าการเลือกตอบที่นักเรียนจะต้องตอบค าถามข้อย่อย  

ถูกทั้งหมดจึงถือว่าถูกต้อง กิจกรรมต่อไปเป็นข้อค าถามแบบเขียนตอบแบบปิดซึ่งยากกว่าเลือกตอบ

เชิงซ้อนที่ไม่มีตัวเลือกเป็นแนวทางในการตอบค าถาม และกิจกรรมสุดท้ายเป็นข้อค าถามแบบเขียน

ตอบแบบเปิดซึ่งยากกว่าการเขียนตอบแบบปิดที่ไม่มีค าตอบที่แน่นอนนักเรียนต้องประมวลความรู้
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เหตุผลที่ได้จากการอ่านด้วยตนเอง และในแบบฝึกแต่ละชุดยังได้มีการจัดท าเฉลยแบบฝึกประกอบไว้

ท้ายแบบฝึกแต่ละชุดอย่างละเอียดผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบ

ความสามารถในการอ่านของตนเอง และเป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนได้สังเกตความสามารถในการอ่าน

ของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรยีนในกรณีที่นักเรยีนต้องการความช่วยเหลอืหรอืยังบกพร่องในการท า

แบบฝึก ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะของ  

กรมวิชาการ (2542 : 29) ที่กล่าวว่า 1). การฝึกหัด การให้ผู้เรียนได้กระท ากิจกรรมซ้ า ๆ ย่อมท าให้

ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่แม่นย า 2). ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสร้างแบบฝึก  

ควรค านึงว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด ความสามารถ และความสนใจต่างกัน ดังนั้น  

ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมคือไม่ยากหรือง่ายเกินไป และควรมีหลากหลายแบบ 3). การจูงใจให้

ผู้เรียนโดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 4). การให้

ผู้เรียนทราบผลการท างานของตน การเฉลยค าตอบให้ทราบ เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลงานของตนว่าต้อง

ปรับปรุง แก้ไขหรือก้าวหน้าเพียงใด และในส่วนตัวของผู้สอนเอง ก็จะทราบได้ว่าผู้เรียนคนใดควรจะ

ได้รับความช่วยเหลืออย่างไร 

อีกทั้งแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ฉบับนี้มี

การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเป็นการศึกษาผลการประเมินผลพฤติกรรมของผู้ เรียนทั้ง  

2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง และพฤติกรรมข้ันสุดท้าย โดยด าเนินการครบถ้วนทั้ง  3 ข้ันตอน 

คือ  การทดลองรายบุคคล (Individual Try Out) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67/81.67 การ

ทดลองแบบกลุ่มย่อย (Small  Group Try Out) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.22/80.74 และ การ

ทดลองภาคสนาม (Field Try Out) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/80.44 รวมถึงแต่ละข้ันตอนมี

การปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมขึ้นเสมอ ซึ่งค่าประสิทธิภาพที่ได้น้ันแสดงให้เห็นว่าแบบฝึกนี้มีความ

สมดุลสามารถน าไปใช้พัฒนาทักษะของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2540 : 

101) ที่กล่าวถึงค่าประสิทธิภาพไว้ว่า การทดลองแบบฝึกกับนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้ นจะมีความ

คลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนของผลลัพธ์ ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่ าไปสูง = ±2.5 นั่น

ให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรือ E2 ที่ถือว่า เป็นไป ตามเกณฑ์ มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 2.5% และ สูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 2.5% หากคะแนน E1 หรือ E2 ห่างกันเกิน 5% แสดงว่ากิจกรรมที่ให้นักเรียนท า

กับการสอบหลังเรียน ไม่สมดุลกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วณิชยา  ธุระอบ (2554 : 64) ได้

ศึกษาเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่  3 โรงเรียนเมืองแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านเชิง
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วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 84.81/83.25 แสดงว่าแบบฝึกทักษะ

การอ่านเชิงวิเคราะห์ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 งานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ พันธ์งาม 

(2555 : 77) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทย ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ 

เรื่องส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.44/81.30 งานวิจัยของ บัว

ทิพย์ บุ้งทอง (2555 : 172) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.13/83.63 งานวิจัยของ พรพรต  

เจนสุวรรณ์ (2556 : 74) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณโดยใช้สื่อ

สิ่งพิมพ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ) ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านอย่าง  

มีวิจารณญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 85.94/84.89 

งานวิจัยของ ศริญดา เทียมหมอก (2557 : 90) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ิน

ร่วมกับแผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ินร่วมกับแผนที่

ความคิดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.05/81.33 และงานวิจัยของ เสาวภา ช่วยแก้ว (2557  : 90) ได้

ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วย

แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกการอ่านจับใจ 

ความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

83.33/83.92  

2. ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) สูงกว่าก่อนการจัด 

การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการออกแบบการจัดการเรียนรู้

นั้นมีความสอดคล้องกับแบบฝกึการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ที่มีเนื้อหาที่เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก คือ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและ

ตีความ การสะท้อนและประเมิน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 17) ที่กล่าวถึงสมรรถนะในการอ่านไว้ว่า 

ส าหรับสิ่ งที่  PISA ให้ความส าคัญและต้องการประเมินในการอ่านนั้น คือให้นักเรียนแสดง

ความสามารถในการอ่านตามกลยุทธ์หรือสมรรถนะ การค้นคืนสาระ (Retrieving information)  
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การท าความเข้าใจทั่วไป (Forming a broad general understanding) การพัฒนาการตีความ 

(Developing an interpretation) การสะท้อนและประเมินความคิดต่อสาระเนื้อหาในถ้อยความ 

(Reflecting on and evaluating the content of a text) การสะท้อนและประเมินความคิดต่อ

คุณภาพของถ้อยความ (Reflecting on and evaluating the form of a text) ซึ่งสมรรถนะใน 

การอ่านดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัยของบลูม กล่าวคือ ทฤษฎี  

การเรียนรู้ ด้านพุทธพิสัย ของบลูม มีความสอดคล้องกับสมรรถนะการรูเ้รือ่งการอ่านแบบ PISA จึงได้

มีการบูรณาการทฤษฎีการเรยีนรู้ด้านพทุธพิสัยของบลมู เข้ากับแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามสมรรถนะ

การรู้เรื่องการอ่านแบบ PISA ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 

1976) ที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการเรียนรูด้้านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็น

พฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราว

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา แบ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ 

คือ ความรู้ ความจ า (knowledge) ความเข้าใจ (Comprehend) การประยุกต์ (Application)  

การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินค่า(Evaluation)  

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกนั้นยังเหมาะสมส าหรับสอนในสาระที่เกี่ยวกับ

ทักษะการอ่านเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็นทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความช านาญจน

สามารถน าทักษะนั้นมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งแบบฝึกยังมีประโยชน์ทั้งกับครูและนักเรียน  

ในส่วนของครูผู้สอนน้ันเมื่อน าแบบฝึกมาใช้สอนจะสามารถอ านวยความสะดวกกับครูได้ต้ังแต่ข้ันตอน

การเตรียมการสอนจนถึงการวัดและประเมินผลนักเรียนได้ตรงตามความสามารถของนักเรียนแต่ละ

คน แบบฝึกยังสะท้อนข้อบอกพร่อง และแก้ปัญหาความแตกต่างของนักเรียน รวมทั้งสามารถติดตาม

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผล และ

ยังเป็นการประหยัดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเตรียมสื่อการสอน ส่วนในด้านของนักเรียนนั้นจะ

ได้เครื่องมือในการฝึกฝน และทบทวนบทเรียนอย่างเต็มที่หลังจากการเรียนมาแล้ว เมื่อฝึกฝนมาก ๆ 

นักเรียนจะเกิดความรู้ที่คงทน เกิดความสนุกสนานท้าทายในการท าแบบฝึก และสามารถตรวจสอบ

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของการเรียนในเนื้อหาที่ใช้ในแบบฝึกของตนเองได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง

กับ  Green and Walter (1971 : 496 , อ้างถึงใน รุ่งทิ วา สิงห์ เทียน , 2558 : 58) ที่กล่าวถึง

ความส าคัญของแบบฝึกไว้ว่าแบบฝึกเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้มากและช่วยให้

นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาได้ดีข้ึนช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้ประสบ

ความส าเร็จทางด้านจิตใจช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทนโดยมีการฝึกซ้ าหลายๆครั้งช่วยเป็น
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เครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบแล้วช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเองช่วยให้ครู

มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ดีย่ิงข้ึน นักเรียนจะได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรียน

ในหนังสือและช่วยให้นะครูประหยัดแรงงานและเวลารวมถึงช่วยให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของ

ตนเองอีกด้วย รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วณิชยา  ธุระอบ (2554 : 64) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้

แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมือง

แงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่ มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

งานวิจัยของ เกศรินทร์ หาญด ารงรักษ์ (2555 : 74) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดการสอน

อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ .05 งานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ พันธ์งาม (2555 : 77) ได้ศึกษาผลการใช้

แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ เรื่องส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อ 

จับใจความเรื่องส านวนไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ บัวทิพย์ บุ้ง

ทอง (2555 : 172) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ พรพรต  เจนสุวรรณ์ (2556 

: 74) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้แบบฝกึทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณโดยใช้สื่อสิง่พิมพ์ส าหรบันักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ เสาวภา ช่วยแก้ว (2557 : 90) ได้ศึกษาเรื่อง

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึก  

การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 

KWLH Plus หลังเรียนด้วยแบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

งานวิจัยของ ศริญดา เทียมหมอก (2557 : 90) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
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ใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการ

อ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถ่ิน

ร่วมกับแผนที่ความคิดหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตาม

แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะ รูปแบบของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) นั้น

สามารถดึงดูดนักเรียนได้ตั้งแต่แรกที่พบเห็น มีค าอธิบายที่ชัดเจนในส่วนหน้าของแบบฝึก และมี

ค าอธิบายของกิจกรรมทุกกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบและสีสันที่สมจริงและทันสมัยซึ่ง

เหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 4 ที่เป็นผู้ใช้แบบฝึก กระตุ้นนักเรียนให้ท าแบบฝึกได้ รวมถึงมี

ข้อค าถามที่ท้าทาย ซึ่งเห็นได้จากข้อค าถามที่ปรากฏในแบบฝึกนั้นมีการแบ่งรูปแบบอย่างกว้าง ๆ  

อยู่ 4 รูปแบบ คือ เลือกตอบแบบธรรมดา เลือกตอบเชิงซ้อน เขียนตอบแบบปิด และเขียนตอบแบบ

เปิด ท าให้นักเรียนต้องใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในการท าแบบฝึก รวมถึงข้อความที่น ามาใช้

ในแบบฝึกเป็นสิ่งที่เกีย่วข้องกับนักเรยีนท าให้นักเรยีนเหน็ประโยชน์ในการเรียนรู ้รวมถึงความสัมพันธ์

ของแบบฝึกกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน และนักเรียนสามารถใช้แบบฝึกได้ด้วย

ตนเองทั้งในห้องเรียนและทบทวนด้วยตนเองนอกห้องเรียน เพราะในชุดแบบฝึกแต่ละชุดมีส่วนเฉลย

ค าตอบอย่างละเอียดให้นักเรียนด้านท้ายแบบฝึก จึงท าให้นักเรียนสามารถตรวจสอบค าตอบเบื้องต้น

ของแต่ละข้อค าถามได้ และน าข้อสงสัยมาอภิปรายกันในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ก่อ สวัสดิพานิชย์  

(2515 : 20) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ว่า แบบฝึกควรมีรูปแบบที่น่าสนใจ หลากหลาย 

สีสันสดใส มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียน มีค าสั่งและค าอธิบายที่สั้น กระชับ และชัดเจน มีภาพประกอบ

เหมาะสมกับกิจกรรม และเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียนในการที่จะพัฒนาทักษะ  

มีความสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาน้ัน ๆ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ เห็นด้วย

มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมินที่มีระดับความคิดเห็นสูงเป็นอับดับ 1 

คือ เนื้อหาของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) มีความน่าสนใจ อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด และระดับภาษาของแบบฝึกการ

อ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีความเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียนอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งเป็นรายการประเมินที่อยู่ในด้านความคิดเห็นด้าน
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เนื้อหาทั้ง 2 ข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การคัดเลือกบทอ่านที่ปรากฏในแบบฝึกการอ่านตามแนวทาง 

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น มีการเลือกบทอ่านที่ครอบคลุม

สถานการณ์ที่หลากหลาย โดยมีการเลือกบทอ่านทั้งบันเทิงคดีและสารคดี บันเทิงคดีได้เลือกบทอ่าน

ประเภท เนื้อเพลง การ์ตูน เรื่องสั้น วรรณคดี กวีนิพนธ์ และสารคดีได้เลือกบทอ่านประเภท บทความ 

สารคดี ข่าว อินโฟกราฟิก แผนผัง เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการเลอืกบทอ่านที่ครอบคลมุสถานการณ์ที่

ทันสมัย อาทิ ในแบบฝึกชุดที่ 4 การบูรณาการและตีความ การอ่านบันเทิ งคดี มีการเลือกบทอ่าน 

“หน้ากาก” หรือ ในแบบฝึกชุดที่ 5 การสะท้อนและประเมิน การอ่านสารคดี มีการเลือกบทอ่าน 

“กวดวิชาหืดจับ ยอดเด็กลดวูบ 50% ลดราคา – ติวเตอร์ดังจุดขาย” ซึ่งเป็นบทอ่านที่เป็นสิ่งที่

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ความสนใจ รวมถึงรูปแบบของบทอ่านที่เลือกมาประกอบแบบฝึกนั้น

ล้วนมีความหลากหลาย เช่น ในแบบฝึกชุดที่ 3 การบูรณาการและตีความการอ่านสารคดี มีการเลือก

บทอ่าน “ผังตารางออกอากาศ เดือนธันวาคม 2561” ซึ่งเป็นบทอ่านที่มีเนื้อหาไม่ต่อเนื่องแสดง

เนื้อหาเป็นรูปภาพ หรือ ในแบบฝึกชุดที่ 6 การสะท้อนและประเมิน การอ่านบันเทิงคดี มีการเลือก

บทอ่าน “เนื้อเพลง หมื่นเส้นทาง” ที่เป็นบทอ่านประเภทข้อความที่ต่อเนื่องในรูปแบบของเนื้อเพลง 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการประเมินของ PISA ดังที่  โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 1) กล่าวว่า เนื่องจากเป้าหมายในการประเมิน

ของ PISA นั้นคือต้องการหาตัวช้ีวัดว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่าน “ที่อยู่นอกเหนือจาก

ห้องเรียน” หรือไม่ เพียงใด นั่นหมายถึงต้องให้ครอบคลุมถึงสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปเผชิญในชีวิตจริง

นอกโรงเรียนในวันหน้า ดังนั้น การก าหนดสถานการณ์ (Situation) หรือบริบท (Context) ของ 

การอ่านจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องระบุบอกใน การเลือกวัสดุให้อ่าน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และ

การศึกษาในโอกาสต่อไป จึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะที่ เป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ และ

ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
 1.  การน าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ไป

ใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนควรเน้นย้ าเรื่องการอ่านค าช้ีแจงให้ละเอียด และรอบคอบ เพื่อให้

นักเรียนสามารถท าตามค าช้ีแจงได้ถูกต้องมากขึ้น 
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 2.  การน าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ไป

ใช้ ในข้ันตอนการใช้แบบฝึก ผู้สอนควรศึกษาเกณฑ์การตรวจค าตอบของแต่ละข้อให้ละเอียด เพื่อ  

ท าให้ตนเองสามารถตอบข้อซักถาม และอธิบายเหตุผลของค าตอบแต่ละข้อได้อย่างเหมาะสม 

 3.  ข้อสังเกตจากผลการทดลองพบว่า สิ่งที่นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ  

ด้านเนื้อหา ดังนั้น การน าแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) ไปใช้ ควรมีการพัฒนาเนื้อหาของบทอ่านให้เป็นบทอ่านที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย และ 

ความต้องการของนักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการจัด  

การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ควบคู่

กับเทคนิควิธีสอนอื่น ๆ เช่น วิธีสอนแบบ KWL PLUS  วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นต้น 

2.  ควรมีการศึกษา ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยใช้เนื้อหาของ 

บทอ่านที่แตกต่างจากเดิม เช่น เนื้อหาวรรณคดี เนื้อหาจากสื่อออนไลน์ เนื้อหาจากสาระท้องถ่ิน เป็นต้น 

3.  ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 

แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี  ญาณปรีชาเศรษฐ 
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สถานที่ท างาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ตัวอย่างแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
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แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการ
อ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) 
  
ตารางที่ 18 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.  ด้านรูปแบบของแบบฝึก 
1.1 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และมี
ขนาดเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.2 ภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน และ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.3 การจัดเรียงล าดับของรปูเลม่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.4 เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.5 สะดวกต่อการน าไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1.6 น่าสนใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. ด้านเนื้อหาของแบบฝึก 
2.1 ค าช้ีแจงสื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.2 สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.3 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.4 ถูกต้อง ครบถ้วน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.5 มีความยากง่ายเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.6 มีการเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.7 เหมาะสมกบัระยะเวลาในการจัด 
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.8 ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านให้กบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. ด้านการใช้ภาษาของแบบฝึก 
3.1 ใช้ภาษาถูกต้อง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3.2 ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและสื่อความหมาย
ชัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.3 ใช้ภาษาเหมาะสมกบัวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
  
ตารางที่  19 ผลการหาค่าประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Try Out) ของแบบฝึกการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

คนที่ 
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (f) 
(30) 

ครั้งที่ 1 
(10) 

ครั้งที่ 2 
(10) 

ครั้งที่ 3 
(10) 

ครั้งที่ 4 
(10) 

ครั้งที่ 5 
(10) 

ครั้งที่ 6 
(10) 

รวม (X) 
(60) 

1 9 9 10 9 10 5 52 24.5 
2 8 8 9 9 10 7 51 22.0 
3 10 9 9 9 9 7 53 27.0 

รวม 27 26 28 27 29 19 156 73.5 
 

E1 = 86.67 
 

 

E2 = 81.67 
 

  
ตารางที่ 20 ผลการหาค่าประสิทธิภาพกลุ่มย่อย (Small Group Try Out) ของแบบฝึกการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

คนที่ 
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (f) 
(30) 

ครั้งที่ 1 
(10) 

ครั้งที่ 2 
(10) 

ครั้งที่ 3 
(10) 

ครั้งที่ 4 
(10) 

ครั้งที่ 5 
(10) 

ครั้งที่ 6 
(10) 

รวม (X) 
(60) 

1 9 9 9 9 10 6 52 27.5 
2 5 5 5 5 5 5 30 14.5 
3 9 9 10 9 9 7 53 24 
4 9 9 9 9 10 7 53 29.5 
5 9 8 8 10 10 7 52 25.5 
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คนที่ 
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (f) 
(30) 

ครั้งที่ 1 
(10) 

ครั้งที่ 2 
(10) 

ครั้งที่ 3 
(10) 

ครั้งที่ 4 
(10) 

ครั้งที่ 5 
(10) 

ครั้งที่ 6 
(10) 

รวม (X) 
(60) 

6 6 9 9 10 10 5 49 26.5 
7 9 9 9 9 10 5 51 24 
8 10 9 9 9 10 5 52 26 
9 10 9 9 9 10 5 52 20.5 

รวม 76 76 77 79 84 52 444 218 
 
E1 = 82.22 

 

 
E2 = 80.74 

 

  
ตารางที่ 21 ผลการหาค่าประสิทธิภาพภาคสนาม (Field Try Out) ของแบบฝึกการอ่านตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  

คนที่ 
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (f) 
(30) 

ครั้งที่ 1 
(10) 

ครั้งที่ 2 
(10) 

ครั้งที่ 3 
(10) 

ครั้งที่ 4 
(10) 

ครั้งที่ 5 
(10) 

ครั้งที่ 6 
(10) 

รวม (X) 
(60) 

1 10 9 9 9 10 5 52 20.5 
2 9 9 9 9 10 5 51 25 
3 9 9 9 9 10 6 52 25 
4 9 9 9 10 10 8 55 26 
5 9 9 9 5 5 9 46 26 
6 9 9 10 10 10 8 56 27 
7 9 9 10 10 10 5 53 24 
8 9 9 9 9 9 7 52 24 
9 9 9 10 9 10 5 52 25 
10 9 9 10 9 10 6 53 24 
11 9 7 5 9 10 5 45 23 
12 9 9 9 9 10 6 52 20 
13 9 6 5 8 10 5 43 25.5 
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คนที่ 
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (f) 
(30) 

ครั้งที่ 1 
(10) 

ครั้งที่ 2 
(10) 

ครั้งที่ 3 
(10) 

ครั้งที่ 4 
(10) 

ครั้งที่ 5 
(10) 

ครั้งที่ 6 
(10) 

รวม (X) 
(60) 

14 9 9 9 9 9 7 52 25.5 
15 9 6 5 8 10 5 43 27.5 
16 9 9 9 9 10 8 54 25.5 
17 9 9 9 9 10 5 51 24 
18 8 8 6 8 10 5 45 26.5 
19 9 9 9 10 10 7 54 26 
20 8 8 8 8 10 5 47 21.5 
21 8 8 8 8 10 6 48 22.5 
22 7 6 5 5 5 5 33 20.5 
23 9 5 5 9 9 5 42 24.5 
24 9 10 9 10 10 5 53 22 
25 8 10 9 6 10 5 48 24.5 
26 8 6 5 8 8 5 40 25 
27 6 6 5 5 5 5 32 20.5 
28 9 6 9 9 10 5 48 27.5 
29 10 9 9 9 10 5 52 20.5 
30 9 9 9 9 10 5 51 25 
รวม 262 245 241 254 280 173 1455 724 

 
E1 = 80.83 

 

 

E2 = 80.44 
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การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทาง 
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
ตารางที่ 22 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื อหาของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู ้
       1.1 องค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามรปูแบบ 
ของแผนการจัดการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

       1.2 องค์ประกอบของแผนการจัด 
การเรยีนรูม้ีล าดบัข้ันตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์การเรยีนรู ้
        2.1 จุดประสงค์การเรยีนรู้
สอดคลอ้งกับผลการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        2.2 จุดประสงค์การเรยีนรู้ชัดเจน 
สามารถวัดพฤติกรรมได ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        2.3 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
ถูกต้อง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู ้
        3.1 เนื้อหา หรอืสาระการเรียนรู้
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        3.2 เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้
สอดคลอ้งกับตัวช้ีวัด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        3.3 การจัดล าดับเนื้อหา หรอื
สาระการเรียนรูม้ีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        3.4 เนื้อหา หรือสาระการเรียนรูม้ี
ความเหมาะสมกบัเวลา 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

        3.5 เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้
ทันสมยั หรอืเป็นปจัจบุัน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
        4.1 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        4.2 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้
สอดคลอ้งกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        4.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้
สอดคลอ้งกับเวลา 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        4.4 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้มี
ล าดับข้ันตอนชัดเจน และสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        4.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้
สนองความต้องการของนักเรยีน  
และสอดรบักบัการปฏิรูปการจัดการ
เรียนรู้ใหม ่

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
        5.1 สื่อการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        5.2 สื่อการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        5.3 สื่อการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกับกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        5.4 สื่อการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดผลและการประเมินผล 
        6.1 การวัดผลและการประเมินผล
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

        6.2 การวัดผลและการประเมินผล
สอดคลอ้งกับกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        6.3 การใช้ภาษา  ถูกต้อง ชัดเจน 
ตรงประเด็น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        เครื่องมือที่ใช้วัดผลมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

        การวัดผลและการประเมินผลมี
เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  
การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัด 

การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
ตารางที่ 23 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์ข้อ รูปแบบของค าถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 เขียนตอบแบบเปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10 เขียนตอบแบบปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1 

1 
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รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์ข้อ รูปแบบของค าถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

11 เขียนตอบแบบปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

12 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

13 เลือกตอบ 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

14 เลือกตอบ 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

15 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

16 เลือกตอบเชิงซ้อน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

17 เขียนตอบแบบเปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

18 เขียนตอบแบบเปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
19 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

20 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

21 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

22 เลือกตอบเชิงซ้อน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

23 เขียนตอบแบบปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

24 เขียนตอบแบบปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

25 เขียนตอบแบบปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

26 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

27 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

28 เขียนตอบแบบปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

29 เขียนตอบแบบเปิด 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

30 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

31 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

32 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

33 เลือกตอบเชิงซ้อน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

34 เขียนตอบแบบเปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

35 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

36 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

37 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

1       
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รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห ์ข้อ รูปแบบของค าถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

38 เลือกตอบเชิงซ้อน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

39 เขียนตอบแบบปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

40 เขียนตอบแบบเปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

41 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

42 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

43 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
44 เลือกตอบเชิงซ้อน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

45 เขียนตอบแบบปิด +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

46 เลือกตอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  
ตารางที่ 24 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของข้อสอบแบบเลือกตอบจากตัวเลือก ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ข้อ p r ข้อ p r 
1 0.63 0.45 10 0.53 0.45 
2 0.48 0.45 11 0.58 0.55 
3 0.58 0.45 12 0.65 0.60 
4 0.63 0.55 13 0.60 0.60 
5 0.63 0.65 14 0.53 0.45 
6 0.63 0.55 15 0.60 0.40 
7 0.60 0.50 16 0.48 0.35 
8 0.60 0.50 17 0.55 0.50 
9 0.70 0.50 18 0.50 0.40 

 ผู้วิจัยทดลองใช้แบบทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนเรื่องการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณมาแล้วจ านวน 40 คน ได้ข้อสอบที่มี ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่

น ามาใช้ได้ 23 ข้อ ผู้วิจัยเลือกข้อสอบจ านวน 18 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 27 ข้อ แล้วน ามาหาค่าความ

เช่ือมันของแบบทดสอบทั้งฉบับ (KR – 20) พบว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 
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ตารางที่ 25 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของข้อสอบแบบเลือกตอบเชิงซ้อน ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ข้อ p r 
1 0.50 0.80 
2 0.38 0.45 
3 0.40 0.60 

 ผู้วิจัยทดลองใช้แบบทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนเรื่องการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณมาแล้วจ านวน 40 คน ได้ข้อสอบที่มี ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่

น ามาใช้ได้ 6 ข้อ ผู้วิจัยเลือกข้อสอบจ านวน 3 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 6 ข้อ แล้วน ามาหาค่าความเช่ือ

มันของแบบทดสอบทั้งฉบับ (KR – 20) พบว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.51 

  
ตารางที่ 26 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของข้อสอบแบบเขียนตอบแบบปิด ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ข้อ p r 
1 0.50 0.70 
2 0.33 0.55 
3 0.43 0.55 
4 0.33 0.35 

 ผู้วิจัยทดลองใช้แบบทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนเรื่องการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณมาแล้วจ านวน 40 คน ได้ข้อสอบที่มี ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่

น ามาใช้ได้ 6 ข้อ ผู้วิจัยเลือกข้อสอบจ านวน 4 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 8 ข้อ แล้วน ามาหาค่าความเช่ือ

มันของแบบทดสอบทั้งฉบับ (KR – 20) พบว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.53 
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ตารางที่ 27 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของข้อสอบแบบเขียนตอบแบบเปิด ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน  
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

ข้อ p r 
1 0.43 0.35 
2 0.50 0.50 
3 0.58 0.65 
4 0.48 0.65 

 ผู้วิจัยทดลองใช้แบบทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนเรื่องการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณมาแล้วจ านวน 40 คน ได้ข้อสอบที่มี ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่

น ามาใช้ได้ 7 ข้อ ผู้วิจัยเลือกข้อสอบจ านวน 4 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 8 ข้อ แล้วน ามาหาค่าความเช่ือ

มันของแบบทดสอบทั้งฉบับ (α) พบว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.52 

  
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก 

การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
ตารางที่ 28 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของเนื อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
ที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1. ความคิดเห็นด้านเนื้อหา 
     1.1 เน้ือหาของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก
การอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

     1.2 ระดับภาษาของแบบฝึกการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

     1.3 รูปภาพประกอบแบบฝึกการอ่านตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) มีความชัดเจนและน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
2.  ความคิดเห็นด้านกิจกรรม 
     2.1 กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ท าให้เกิด 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

+1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

     2.2 ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

     2.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ช่วยพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านให้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

     2.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
และตั้งใจอ่านมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. ความคิดเห็นด้านประโยชน์ 
     3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ท าให้นักเรียนมีความสนใจใน
การอ่านมากขึ้น  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

     3.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ท าให้เข้าใจการอ่านมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

     3.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ท าให้นักเรียนอ่านได้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่  29 ผลการหาค่าประสิท ธิภาพจากกลุ่มตัวอย่าง ของแบบฝึกการอ่านตามแนวทาง 
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

คนที่ 
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (f) 
(30) 

ครั้งที่ 1 
(10) 

ครั้งที่ 2 
(10) 

ครั้งที่ 3 
(10) 

ครั้งที่ 4 
(10) 

ครั้งที่ 5 
(10) 

ครั้งที่ 6 
(10) 

รวม (X) 
(60) 

1 9 10 9 10 9 8 55 24.5 
2 10 10 10 10 9 9 58 23.5 
3 9 9 6 10 9 8 51 22.5 
4 9 6 6 10 9 8 48 21 
5 10 9 9 10 9 6 53 25 
6 8 10 9 8 8 6 49 24 
7 10 9 6 10 9 8 52 23 
8 8 9 6 9 8 6 46 23.5 
9 9 10 9 5 9 7 49 23 
10 9 9 9 10 9 7 53 22.5 
11 8 6 8 10 8 7 47 26.5 
12 8 10 6 8 5 6 43 25.5 
13 9 8 8 8 9 9 51 24.5 
14 9 9 6 8 8 8 48 20.5 
15 9 9 6 8 9 8 49 27.5 
16 9 9 6 10 9 6 49 25 
17 8 8 9 8 8 8 49 25.5 
18 9 10 9 10 9 8 55 21.5 
19 9 5 5 10 9 8 46 25.5 
20 9 10 9 10 9 7 54 21.5 
21 7 5 9 10 8 8 47 24.5 
22 9 10 9 9 9 7 53 27.5 
23 8 8 9 5 8 8 46 22 
24 9 9 10 10 9 7 54 28 
25 9 10 6 9 9 6 49 22.5 
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คนที่ 
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (f) 
(30) 

ครั้งที่ 1 
(10) 

ครั้งที่ 2 
(10) 

ครั้งที่ 3 
(10) 

ครั้งที่ 4 
(10) 

ครั้งที่ 5 
(10) 

ครั้งที่ 6 
(10) 

รวม (X) 
(60) 

26 6 8 6 10 8 7 45 24.5 
27 8 8 8 9 8 8 49 29 
28 8 8 8 10 8 8 50 27 
29 9 10 10 8 6 6 49 24.5 
30 6 9 6 5 9 5 40 24.5 
31 9 9 9 8 9 7 51 24 
32 9 9 6 10 9 6 49 22 
33 8 8 8 8 8 6 46 23.5 
34 9 9 9 8 8 7 50 24 
35 9 10 9 8 9 7 52 23 
36 9 9 9 8 9 6 50 27.5 
37 9 9 10 8 9 8 53 26.5 
38 8 8 10 8 8 7 49 25.5 
39 9 9 10 10 9 5 52 23.5 
40 9 9 6 5 5 6 40 23 
รวม 345 349 318 348 336 275 1971 972.5 

E1 =
∑X

N

A
× 100  

 

E1 =

1971
40
60

× 100 

 
E1 = 82.13 

E2 =
∑f

N

B
× 100  

 

E2 =

972.5
40
30

× 100 

 

E2 = 81.29 
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ตารางที่ 30 ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
นักเรียน 

คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 

Pre-test 
คะแนนหลังเรียน 

Post-test 
คะแนนผลต่าง 

D 
1 18 24.5 6.5 
2 16.5 23.5 7 
3 16.5 22.5 6 
4 15 21 6 
5 19 25 6 
6 16 24 8 
7 16.5 23 6.5 
8 17 23.5 6.5 
9 16 23 7 
10 16.5 22.5 6 
11 17 26.5 9.5 
12 17 25.5 8.5 
13 10 24.5 14.5 
14 14 20.5 6.5 
15 14.5 27.5 13 
16 15.5 25 9.5 
17 17 25.5 8.5 
18 17.5 21.5 4 
19 16 25.5 9.5 
20 17.5 21.5 4 
21 16 24.5 8.5 
22 17 27.5 10.5 
23 14 22 8 
24 17.5 28 10.5 
25 19.5 22.5 3 
26 17.5 24.5 7 
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นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน 
Pre-test 

คะแนนหลังเรียน 
Post-test 

คะแนนผลต่าง 
D 

27 20.5 29 8.5 
28 19.5 27 7.5 
29 13.5 24.5 11 
30 15.5 24.5 9 
31 13.5 24 10.5 
32 16 22 6 
33 19 23.5 4.5 
34 17 24 7 
35 15 23 8 
36 21 27.5 6.5 
37 17.5 26.5 9 
38 18 25.5 7.5 
39 17.5 23.5 6 
40 14 23 9 
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