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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

620620082 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT/ เทคนิค Two Stay Two Stray/ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ 

นางสาว เฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย: ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay 
Two Stray ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 
และ (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ
เทคนิค Two Stay Two Stray  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  ด้วยการจับสลากโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครื่องมือที่ ใช้ในงานวิจัย  ประกอบด้วย  (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray (2) แบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านอย่าง มีวิจารณญาณ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ยโดยการใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test 
dependent) 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. นักเรียนที่ ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบ  CoRT ร่วมกับ เทคนิค  Two Stay Two Stray 
มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลอง (M = 22.05, SD = 2.92) สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (M = 11.30, SD = 2.31) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค 
Two Stay Two Stray ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.87, SD = 0.31) 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

620620082 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : CoRT LEARNING  MANAGEMENT/ TWO STAY TWO STRAY/ CRITICAL READING 

MISS CHERNATCHA LIMPLOY : THE EFFECTS OF CORT LEARNING 
MANAGEMENT WITH TWO STAY TWO STRAY TECHNIQUE TOWARD CRITICAL READING 
ABILITY OF MATTAYOM 5 STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. 

The purposes of this research were to 1) compare the matthayomsuksa 5 
students’ critical reading after CoRT learning with Two-Stay Two-Stray technique and 
2)  study on matthayomsuksa 5 students’ satisfaction of CoRT learning with Two-Stay 
Two-Stray technique. The sample were the students in Matthayomsuksa 5/2  
at Rattana Ratbumrung School included 40 students by simple random sampling. 

The instruments included 1) critical reading learning plans by using the CoRT 
learning with Two-Stay Two-Stray technique, 2) critical reading ability test and 
3) students’ satisfaction questionnaire toward CoRT learning with Two-Stay Two-Stray 
technique. The data were analyzed by mean, standard deviation (SD), and t-test 
Dependent Samples. 

The research results findings were as follows: 

1. The critical reading ability of Matthayomsuksa 5 students after using CoRT 
learning with Two-Stay Two-Stray technique (M = 22.05, SD = 2.92) were significantly 
higher than before using the CoRT learning with Two-Stay Two-Stray technique  
(M = 11.30, SD = 2.31) at .05 level of statistical significance. 

2. The overall of Matthayomsuksa 5 students’ satisfaction of towards the 
CoRT learning with Two-Stay Two-Stray technique were at the highest level. (M = 
4.87, SD = 0.31) 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในสภาวการณ์ที่ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและการสื่อสาร                         
มีความก้าวหน้า และสามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกมุมโลก หรือที่ รู้จักกันว่า โลกในยุคดิจิตัล                        
หรือยุคศตวรรษที่  21 ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สามารถสืบค้นได้อย่างทั่วถึง                
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
มนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ เป็นบุคคลที่พร้อมเรียนรู้ และก้าวทัน                         
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดำรงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนั้น              
ได้อย่างเป็นสุข  

การอ่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  เนื่องจาก            
การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองที่จะตีความตัวอักษรและสัญลักษณ์ให้เป็นสารตามที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อความ การอ่านจึงเป็นกระบวนการที่มนุษย์ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ข่าวสารและความคิดเห็น
ระหว่างผู้ เขียนกับผู้ อ่าน ทำให้ผู้ อ่านได้เปิดรับทัศนคติและมุมมองต่าง ๆ อย่างหลากหลาย                       
เป็นกระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นความรู้ พัฒนาไปสู่
การรับรู้ การเข้าใจของผู้อ่าน (ประเทิน มหาขันธ์, 2530: 13; สำลี รักสุทธี, 2553: 5) การอ่านถือเป็น
ทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทักษะหนึ่ง ดังที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2548: 6) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน  สรุปได้ดังนี้ 1) การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในวัยศึกษา เล่าเรียนจำเป็นต้องอ่านเพ่ือแสวงหาความรู้ 2) การอ่าน
เป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จาก            
การอ่านไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้ 3) การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของ
คนรุ่นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่นหนึ่ง 4) การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิด ฉลาดรอบรู้ เพราะ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านทำให้เกิดความรู้ สติปัญญา 5) การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินใจ เป็นวิธีการหนึ่งในการแสวงหาความสุขให้แก่ตนเองง่ายที่สุดและได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด  
6) การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านจิตใจ และบุคลิกภาพ  
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  7) การอ่านเป็นเครื่ องมือในการพัฒนา
ระบบการเมือง  การปกครอง  ศาสนา  ประวัติศาสตร์ และสังคม  และ 8) การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งใน
การพัฒนาระบบการสื่อสาร และการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้การอ่านจึงเป็น
ทักษะ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ผู้เรียน
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เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการอ่านเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ และเป็นการพัฒนา
กระบวนการคิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์  ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการอ่านมีด้วยกันหลาย
ประเภท เช่น            การอ่านเพ่ือสรุปความ การอ่านวิเคราะห์  การอ่านเพ่ือตีความ และการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ  

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นพฤติกรรมการอ่านขั้นสูง ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้สติปัญญาใน              
การใคร่ครวญสิ่งที่อ่าน ตั้งแต่ระดับการแปลความ การตีความ จนถึงพฤติกรรมการอ่านระดับสูง คือ 
การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้
สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่อ่าน เพ่ือนำมาใช้วิเคราะห์หาคำตอบ สรุปสาระสำคัญ อีกทั้งเข้าใจ
ความหมายโดยนัยของคำ อารมณ์ จุดประสงค์ของผู้เขียน แยกแยะข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น และ
ประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านได้  อีกทั้งยังสามารถวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2542: 18; เอมอร  เนียมน้อย, 2551: 11-12) 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสำคัญประเภทหนึ่งที่ต้องพัฒนาให้มนุษย์ทุกคน              
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  เพราะการอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐาน               
ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และพัฒนาการศึกษา ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองก้าวทัน             
การเปลี่ยนแปลงของโลก การอ่านเป็นการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาการคิด การอ่านที่มี
ประสิทธิภาพไม่ใช่การอ่านตรงตามตัวอักษรแต่เป็นการอ่านที่มีการใช้วิจารณญาณ สามารถประเมิน
ค่าเรื่องที่อ่าน และใช้ประโยชน์จากการอ่านได้ (สุกัญญา ศรีสืบสาย, 2551: 14; เอมอร  เนียมน้อย, 
2551: 12) ดังนั้นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยนั้น การพัฒนาด้านการอ่านจึงเป็นหนึ่งทักษะ             
ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพราะการอ่านอย่าง                    
มีวิจารณญาณจะส่งผลให้ผู้ที่มีความสามารถในด้านนี้ สามารถตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่าสื่อ
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้  

เมื่อพิจารณาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 35-37) มีการกำหนดให้มีสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้   ไว้ทั้งหมด 5 สาระ คือ  สาระที่ 1  การอ่าน  สาระที่ 2  การเขียน  สาระ  
ที่ 3  การฟัง การดู และการพูด   สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5  วรรณคดีและ
วรรณกรรม แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยมีความจำเป็นที่จะต้อง
พัฒนานักเรียน ให้เกิดความสามารถและทักษะทางภาษาที่มีความหลากหลาย ซึ่งการอ่าน เป็นทักษะ
หนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ดังที่ กรมวิชาการ (2560: 35 -37)                    
ได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทย  เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านไว้ว่า สามารถตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อ่านได้ 
วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่าง               
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มีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ 
และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  และนำความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนา
ตน  พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  และ  นำความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 
ในการดำเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระที่ 1  การอ่าน   มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
ตัวชี้วัด ม.4-6 ข้อ 2-5 คือ 2) ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อ่าน  3) วิเคราะห์ และ
วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล  4) คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่า
เพ่ือนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  และ 5) วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  ด้วยเหตุนี้การอ่านจึงเป็น
ทักษะที่สำคัญที่ควรพัฒนา เพราะทักษะการอ่าน เป็นกระบวนการรับสารที่สำคัญรูปแบบหนึ่งที่ผู้รับ
สารจะต้องใช้ความคิดและการพิจารณาในการตีความ การวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาไปสู่                      
การตระหนักรู้ในข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับมา  ทักษะการอ่านที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดในยุคสมัยปัจจุบัน 
คือ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์ วิจารณ์  และประเมินค่า  ซึ่งเป็นการอ่านที่สร้างวิจารณญาณ                 
ให้แก่ผู้อ่าน การเกิดวิจารณญาณในการอ่านจะเกิดขึ้นได้หลังจากผู้อ่านได้วิเคราะห์เรื่อง และวิจารณ์
เรื่องท่ีอ่านแล้วจึงประเมินค่าจากเรื่องที่อ่าน 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า ปัญหา
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่ามีปัจจัยที่ทำให้เกิ ดปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 2 ด้าน คือ ด้านนักเรียนและด้านครูผู้สอน ในด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนไม่
สามารถใช้วิจารณญาณในการอ่านได้ ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ในการตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่อ่าน เนื่องด้วยในวิชาภาษาไทยมีคำที่เป็นศัพท์เฉพาะ 
และคำที่ต้องอาศัยการตีความค่อนข้างมาก เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนไม่
อยากอ่านต่อ เพราะเมื่ออ่านจบก็ไม่สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถสรุปเรื่อง
หรือวิเคราะห์เรื่องได้ นักเรียนจึงใช้วิธีการคัดลอกข้อความจากเรื่องแทน อีกลักษณะหนึ่งที่พบคือ 
นักเรียนที่สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้บ้าง ไม่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำเพ่ือนคนอื่นที่ไม่เข้าใจ
เนื้อหาที่อ่าน เกิดจากการขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียน นักเรียนมุ่งเอาตัวรอดเพียงลำพัง ส่วน
นักเรียนที่มีความสนิทสนมกันก็มักจะใช้วิธีการคัดลอกผลงานของเพ่ือน ส่วนในด้านครู พบว่า ครูยัง
ไม่ได้ปลูกฝังนักเรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งยังขาด
เทคนิควิธีการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่น่าสนใจ และสามารถสร้างความกระตือรือร้นให้
นักเรียนได้ เพราะส่วนมากเมื่อเป็นเรื่องการอ่าน ครูมักจะนำบทอ่านมาให้นักเรียนอ่าน และตอบ
คำถามตามที่ครูกำหนด ซึ่งการตั้งคำถามของครูมักเป็นคำถามที่มีคำตอบชัดเจนอยู่ในบทอ่าน ไม่ได้
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ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้วิจารณญาณในการอ่าน (ธนวรรณ เมฆแดง, รัชนี  เที่ยงลิ้ม และสุวภัทร ชวน
อยู่, ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2564)  

จากปัญหาที่ กล่าวมาข้างต้น ส่ งผลถึงผลการสอบของนักเรียน โดยเมื่ อพิจารณา                           
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 
2562-2563 สาระการอ่าน ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2562 -2563 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ค่าสถิติแยกตามสาระ (สาระการอ่าน) สำหรับโรงเรียน 
เทียบกับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับประเทศ 

ปี
การศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2562 100.00 43.65 17.61 46.72 15.33 

2563 100.00 48.10 19.62 53.31 18.09 
  

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่าในสาระการเรียนรู้การอ่าน นักเรียน

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.72  และ 53.31 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว

พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ำในปีการศึกษา 2562 ไม่ถึงร้อยละ 50 และในปีการศึกษา 2563 

ผ่านร้อยละ 50 มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงควรเร่งพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ

นักเรียนให้สูงขึ้น  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้สูงขึ้น โดยพัฒนาควบคู่กับกระบวนการคิด และ           

การมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน   

วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้นักเรียน                     

มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นได้มีด้วยกันหลายวิธี เช่น การพัฒนา

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี SQP2RS (ธนวิทย์ กวินธนเจริญ, 2563)  การจัดการเรียนรู้

โดยกลวิธีสตาร์ท (START) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภัทราณี  เวียงนาค , 2562)  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่าง                 

มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST (ปวีณ์สุดา 



  5 

ขยันการ, 2561)  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่5 (ประสรรค์  ตันติ

เสนาะ, 2560) การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R (อุษาวดี ชูกลิ่นหอม, 2560) เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีอีกหนึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น่าจะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านอย่าง         

มีวิจารณญาณ คือ การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาโดย Edward de 

Bono ที่ได้ออกแบบบทเรียน CoRT มาเพ่ือใช้สอนคิดในโรงเรียน เพราะต้องการแก้ปัญหาการขาด

ทักษะด้านการคิดของนักเรียน  ประกอบกับการตั้งคำถามของครูและการตั้งคำถามในหนังสือเรียน

ไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างแท้จริง เพราะคำถามเหล่านั้นเป็นคำถามที่มี ลักษณะ

เป็นคำถามปลายปิด ไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดในการค้นหาคำตอบ บทเรียน CoRT                  

เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนการคิดของนักเรียนโดยไม่อิงกับเนื้อหารายวิชา ครูผู้สอนสามารถนำบทเรียน 

CoRT  ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทุกรายวิชา  (Edward de Bono, 1973: 53) 

บทเรียน CoRT นี้ ประกอบด้วย บทเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  รวมถึง ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยมี
วัตถุประสงค์ของบทเรียนคือ  1) พัฒนาทักษะการคิด 2) พัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักและมีทักษะการคิด  
โดยการฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจ  3) พัฒนาให้ผู้เรียน เป็นนักคิด และ 4) พัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความคิด            
เป็น เครื่องมือเพ่ือใช้และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบทเรียน CoRT เป็นบทเรียน                            
ที่ประกอบด้วยบทเรียน 6 หน่วย คือ CoRT 1 : Breadth เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนการคิด              
โดยการขยายขอบเขตในการคิดและการรับรู้ , CoRT 2 : Organization  เป็นบทเรียนที่ ใช้ใน             
การฝึกฝนการจัดระเบียบกระบวนการคิด , CoRT 3 : Interaction  เป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อ
โต้แย้ง การปฏิสัมพันธ์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจ
เพ่ือแก้ปัญหา, CoRT 4 : Creativity  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนเทคนิคการคิดสร้างสรรค์, CoRT 
5 : Information and Feeling  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนกระบวนการทางสารสนเทศและ
อารมณ์ และ CoRT 6 : Action  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นบทเรียน
ที่พัฒนาผู้เรียนให้นำความคิดสู่การปฏิบัติ (นลินรัตน์  เมืองกาญจน์ , 2555: 35-36; กมลพรรณ               
องค์ชัย, 2552: 12-13; ชยุต จุลชาต, 2548: 73) 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CoRT เช่น การพัฒนา               

การจัดการเรียนรู้แบบคอร์ทเพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 (นลินรัตน์  เมืองกาญจน์ , 2555) ที่ได้นำ

บทเรียนคอร์ทมาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัด              
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การเรียนรู้แบบคอร์ทมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

คอร์ท การใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 เพ่ือส่งเสริม ความสามารถทางการพูด

อภิปรายและการเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับก้าวหน้า (กมลพรรณ องค์

ชัย, 2552) ได้นำรูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 มาใช้ส่งเสริมความสามารถทางการพูด

อภิปรายและการเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า คะแนนการพูดอภิปรายและ

คะแนนการเขียนสะท้อนความคิดอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ทักษะ และการพัฒนาชุดการสอนเพ่ือ

พัฒนาการคิด สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช.2 โรงเรียนวาณิช

พณิชยการ (ชยุต  จุลชาต , 2548) ที่ได้พัฒนาชุดการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดโดยใช้แนวทางของ

บทเรียนคอร์ท 1 ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน  และเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแนวความคิด          

ที่ตรงประเด็น และความสามารถในการคิดตามแนวทางคอร์ท 1 ก่อนและหลังการเรียน พบว่า

นักศึกษากลุ่มทดลองสามารถสร้างแนวคิดท่ีตรงประเด็นได้เพ่ิมข้ึน  

จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ซึ่งเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาความคิด สามารถพัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาได้ทั้งการพูด การเขียน 

และการอ่าน ซึ่งยังไม่มีผู้นำมาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยจึง

มีความสนใจที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านนี้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการใช้

ภาษาประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการคิด เพราะการคิดเป็นกระบวนการทำงาน

ของสมองเพ่ือจัดระบบข้อมูล ความคิดกับการใช้ภาษาเป็นสิ่งคู่กันเสมอ  มนุษย์จำเป็นต้องเพ่ิมพลัง

ความคิดหรือพลังสมองด้วยการศึกษาหาความรู้ หมั่นฝึกฝนการคิดให้มีประสิทธิภาพจึงประสบ

ความสำเร็จในชีวิตได้ ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิดของมนุษย์ มนุษย์ย่อมต้องคิดโดยอาศัยภาษา

ตลอดเวลา  (จิตต์นิภา  ศรีไสย์, 2562: 64; พรทิพย์ แฟงสุด, 2554: 43) ซึ่งได้มีงานวิจัยที่พัฒนา

ความสามารถด้านการคิดและความสามารถด้านการอ่านควบคู่กันไปดังนี้ การพัฒนารูปแบบการสอน

อ่านอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาวิชาชีพครู (พัชรินทร์ สุริยวงค์ , 2559)  การพัฒนาความสามารถในการคิดและการอ่าน

ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการคิดแบบหมวกหกใบ 

(มารศรี เมืองโคตร, 2554)  ผลของการสอนภาษาไทย ด้วยกลวิธีสืบสอบที่มีต่อความสามารถใน            

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สมจิต บุญคงเสน, 2549) 

นอกจากนี้พบว่า ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าจะสามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่าง   
มีวิจารณญาณของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ คือ เทคนิค Two Stay Two Stray ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิค            
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การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งคิดค้นโดย Spencer  Kagan  โดยเขาได้ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบ            
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังมาตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 1985 และได้ เผยแพร่ผลงานไป                  
อย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในเอเชีย แนวคิดในการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  6  ป ร ะก า ร  คื อ  “ Teams Will Manage Social Skills and PIES through 
Structure” โดย 1) Teams หมายถึง การจัดกลุ่มของผู้เรียนที่จะทำงานร่วมกัน 2) Will หมายถึง 
ความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 3) Management หมายถึง การ
จัดการเพื่อให้กลุ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการของผู้สอนและการจัดการของผู้เรียน
ภายในกลุ่ม 4) Social Skills เป็นทักษะในการทำงานร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้ความ
ช่วยเหลือกัน             ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 5) Four Basic 
Principles (PIES)  เป็นหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย P = Positive 
Interdependence ผู้เรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสำเร็จของกลุ่มคือความสำเร็จของแต่ละ
คน , I = Individual Accountability คือการยอมรับว่าสมาชิกแต่ละคนมีความสามารถและมี
ความสำคัญต่อกลุ่ม                 แต่ละคนมีส่วน ให้กลุ่มประสบความสำเร็จ , E = Equal 
Participation ทุกคนในกลุ่มต้องให้                 ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในงานของกลุ่มอย่าง
เท่ าเทียมกัน , S = Simultaneous Interaction            ทุกคนในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลาที่ทำงานในกลุ่ม  และ 6) Structures หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมในการทำงานกลุ่ม มี
จุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนคำตอบภายในกลุ่มของตนเองและต่างกลุ่ม (Kagan, 1994: 5) 
เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 
และขยายความคิดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็น                    การทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา 
เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นเทคนิคที่ใช้ในการทบทวนหรือ  ใช้ในการจัดการงานที่ได้รับ
มอบหมายในชั้นเรียน ซึ่งเทคนิคนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษาความรู้ภายในกลุ่ม และได้
แลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอ่ืนเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษา และนำผลการศึกษาที่ได้เรียนรู้มา
แลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม   โดยการประเมินผลอาจประเมินเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือประเมินได้ทั้ง
สองแบบ Two  Stay  Two  Stray เป็นเทคนิคที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือภายในชั้น
เรียน เนื่องจากนักเรียน  ทุกคนได้มีส่วนร่วมภายในกลุ่ม จากหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย ช่วยส่งเสริม
ความรับผิดชอบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางสังคม  ซ่ึงใน
ต่างประเทศได้มีการนำเทคนิคนี้มาใช้ในงานวิจัย ที่น่าสนใจ เช่น Application of Cooperative 
Learning Model With Type of Two Stay Two Stray to Improve Results of Mathematics 
Teaching (Harahap, 2017) โดยได้นำเทคนิค Two Stay Two Stray มาพัฒนา               ผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน                     การ
มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน โดยนักเรียนสามารถสื่อสารในห้องเรียนได้ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร



  8 

ในการค้นหาคำตอบ ส่งผลให้การทำงานของนักเรียนมีความถูกต้อง รอบคอบ ชัดเจน Using  Two 
Stay Two Stray (TSTS) to Improve Speaking Achievement of The Tenth Grade 
Students of SMAN 10 Palembang (Lesia, 2017) ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูด
ของนักเรียนสูงขึ้น โดยผู้เรียนจะในการทำกิจกรรมในห้องเรียน นักเรียนจะได้อภิปรายภาย ในกลุ่ม
ของตนเอง หลังจากนั้นจะได้แลกเปลี่ยนสนทนากับกลุ่มอ่ืนแล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มอ่ืนและ
คำตอบของกลุ่มตนมาอภิปรายอีกครั้ง และนำเสนอต่อชั้นเรียน  Use of Two Stay Two Stray 
Strategy In Teaching Reading (Saputra, 2016) ได้นำเทคนิค Two Stay Two Stray ไปใช้ใน
การเรียนการสอนของการอ่านจับใจความของนักเรียนทำให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ   
และช่วยเพ่ิมความมั่นใจในตนเอง สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
และทักษะการทำงานกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาความเข้าใจในการอ่านสูงขึ้น เพราะนักเรียนได้พูดคุ ย             
และแบ่งปันเนื้อหากับเพ่ือนในกลุ่ม และมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน 

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ  CoRT ร่วมกับ

เทคนิค Two Stay Two Stray สามารถช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังไม่มีผู้นำวิธีการทั้งสองวิธีดังกล่าวมาใช้ร่วมกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ          

ที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ที่มีต่อการพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือนำผลการวิจัย         

ที่ได้ในครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ที่มีต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT และเทคนิค                  
Two Stay Two Stray เพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด ซึ่ง Edward de 
Bono Edward เป็นผู้พัฒนาขึ้น การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาทักษะ
การคิด  2)  พัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักและมีทักษะการคิด  โดยการฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจ  3) พัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นนักคิด  และ 4) พัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  (Edward de Bono, 2550 : 195, 2556: 40) การจัดการเรียนรู้แบบคอร์ท CoRT 1 : 
Breadth  ประกอบด้วย บทเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นบทเรียนที่ใช้ใน
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การฝึกฝนการคิดให้ขยายขอบเขตในการคิดและการรับรู้  โดยเป็นบทเรียนที่พัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ  
โดยการคิดแบบ CoRT 1 ใช้การคิดทั้งหมด 7 ด้าน คือ การคิดถี่ถ้วน  การคิดครอบคลุม  การคิดไกล  
การคิดอย่างมีเป้าหมาย  การคิดลึกซึ้ง  การคิดหลากหลาย  การคิดในมุมมองของผู้อ่ืน ได้มีการวิจัย
พบว่า บทเรียน CoRT สามารถเพ่ิมจำนวนแนวความคิดที่ตรงประเด็นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสูงขึ้น  บทเรียน CoRT 1 ประกอบด้วย 10 แผนย่อย
ดังนี้ 

     แผนที่  1 : PMI (Plus, Minus, Interest) หรือ บวก ลบ และน่าสนใจ เป็นบทเรียน                        
ที่ฝึกให้ผู้เรียนพิจารณาแนวความคิดที่ถูกเสนอมาอย่างถี่ถ้วน เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่น่าสนใจ              
ก่อนที่จะตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อมูลใด 

     แผนที่ 2 : CAF (Consider  all  factors) หรือ ปัจจัยรอบด้าน เป็นบทเรียนที่ฝึกฝน 
การคิดกว้างถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือแนวความคิดที่ถูกเสนอขึ้นมา แทนที่จะมอง
เพียงปัจจัยที่เห็นชัดที่สุดเท่านั้น 

     แผนที่ 3 : RULES หรือ กฎ  เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์
พ้ืนฐาน และเป็นการนำทักษะที่ได้จาก PMI และ CAF มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

     แผนที่  4 : C&S (Consequence and Sequel) หรือ ผลตามมาและผลสืบ เนื่ อง                  
เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนการคิดไกล  โดยพิจารณาผลที่อาจจะเกิดจาการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
แนวคิดต่าง ๆ โดยพิจารณาผลที่อาจจะเกิดจากการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธแนวคิดต่าง ๆ             
โดยพิจารณาผลที่อาจเกิดข้ึนทุกท่ีทุกเวลาทั้งผลที่เกิดขึ้นในทันทีและผลในระยะยาว 

     แผนที่  5  : AGO (Aims, Goals and Objective) หรือ  เป้ าหมาย   จุ ดประสงค์   
วัตถุประสงค์  เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนการเลือกและเข้าใจในเป้าหมาย  มีความชัดเจนในเป้าหมายของ
ตนและมีความเข้าใจในเป้าหมายของผู้อื่น 

     แผนที่ 6 : PLANNING หรือ การวางแผน  เป็นบทเรียนที่นำทักษะ PMI, CAF, C&S 
และ AGO มาบูรณาการในการใช้งาน  โดยใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการฝึก และทำให้ผู้เรียน
รู้จักมองไปข้างหน้า 

     แผนที่ 7 : FIP (First  Important  Priorities) หรือ ลำดับความสำคัญ เป็นบทเรียน               
ที่ฝึกฝนการจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ผลที่ตามมา หรือเป้าหมาย ให้อยู่ใน
ลำดับที่เหมาะสม  สามารถระบุสิ่งที่สำคัญสูงสุดได้ 

     แผนที่  8 : APC (Alternative, Possibilities, Choices) หรือ ทางเลือกอ่ืน ๆ เป็น
บทเรียนที่ฝึกฝนการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ๆ แทนที่จะยึดติดทางเลือกเดิม 

     แผนที่ 9 : DECISIONS หรือ การตัดสินใจ  เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนทักษะ FIP และ APC 
รวมถึงนำทักษะในบทเรียนแรก ๆ มาบูรณาการในการตัดสินใจ 
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     แผนที่  10 : OPV (Other  Point  of  View) หรือ มุมมองของผู้ อ่ืน  เป็นบทเรียน           
ที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักมองแนวคิดหรือปัญหาจากมุมมองของผู้อ่ืน 

เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นหนึ่ งในเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ                  
ไม่เป็นทางการที่ถูกพัฒนาโดย Spencer  Kagan เป็นเทคนิคที่ใช้ในการทบทวนความรู้หรือใช้ใน            
การจัดการงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคนี้จะแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบคละความสามารถ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษาความรู้ภายในกลุ่ม 
และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอ่ืนเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษาในเรื่องเดียวกัน และนำผลการศึกษา
ที่ได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มอีกครั้ง  โดยการประเมินผลอาจประเมินเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 
หรือประเมินทั้งสองแบบก็ได้ เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นเทคนิคที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือภายในชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมภายในกลุ่ม จากหน้าที่ที่ตนได้รับ
มอบหมาย, ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังส่งเสริมให้นักเรียน              
เกิดทักษะทางสังคม (Kagan, 1994: 5 และ Prastika, 2017: 2) 

จากหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 
ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ผู้วิจัยได้นำมาสังเคราะห์เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ของตนเอง ตามรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งแบ่งขั้นตอนหลัก
เป็น 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่  1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มี               

ความพร้อมในการเรียน  เป็นขั้นตอนในการเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้ากับบทเรียนใหม่              

โดยใช้เกมกระตุ้นความคิด การใช้คำถามกระตุ้นความคิด ประเด็นการสนทนา หรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือใช้

ประมวลประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานของนักเรียน แล้วจึงโยงเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เป็นขั้นตอนในการนำเสนอหัวข้อในการเรียนให้แก่นักเรียน เป็นการจัด 

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียน และกิจกรรมที่จะปฏิบัติในห้องเรียน               

แต่ละครั้ง  โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1) ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดตามบทเรียน CoRT แต่ละแบบ  

2) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบคละความสามารถ พร้อมกำหนดหมายเลข 

สมาชิก 1-4 จากนั้นครูแจกบทอ่านให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่าน พร้อมใบงานที่กำหนดคำถาม                

ที่ฝึกการคิดตามบทเรียน CoRT แต่ละแบบ 

3) นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายคำตอบ ลงในกระดาษท่ีครูเตรียมไว้ให้ 

4) นักเรียนที่มีหมายเลข 3 และ 4 ทำหน้าที่เป็นแขกไปแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่ม 

อ่ืนตามที่ครูกำหนด 
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  5) นักเรียนที่มีหมายเลข 1 และ 2 ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านรอต้อนรับแขกที่มา

เยือนกลุ่มตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

  6) เมื่อครบเวลาที่ครูกำหนด นักเรียนหมายเลข 3 และ 4 กลับไปยังกลุ่มเดิมของตน 

และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนในกลุ่มอีกครั้ง 

  7) สมาชิกในกลุ่มสรุปความรู้ของกลุ่ม และนำเสนอผลงาน 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินความสามารถด้านการอ่านที่ใช้

การคิดตามบทเรียน CoRT แต่ละแบบ เพ่ือสรุปเป็นข้อดี และข้อที่ควรพัฒนาต่อไป 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ
เทคนิค Two Stay Two Stray ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำมาใช้ในงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้           
ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                
โดยผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1  
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การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT รว่มกับ 

เทคนิค Two Stay Two Stray 

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้ากับ

บทเรียนใหม่ โดยใช้เกมคำถามกระตุ้นความคิด หรือสื่อต่าง ๆ   

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน  

    1) ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดแบบ CoRT แต่ละแบบ  

    2) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบคละความสามารถ พร้อม

กำหนดหมายเลขสมาชิก 1-4 จากนั้นครูแจกบทอ่านให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มอ่าน พร้อมใบงานที่กำหนดคำถามที่ฝึกการคิดแต่ละแบบ 

    3) นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายคำตอบ ลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้ 

    4) นักเรียนที่มีหมายเลข 3 และ 4 ทำหน้าที่เป็นแขกไปแลกเปลี่ยน

ความรู้จากกลุ่มอื่นตามที่ครูกำหนด 

    5) นักเรียนที่ มีหมายเลข 1 และ 2 ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านรอ

ต้อนรับแขกที่มาเยือนกลุ่มตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

    6) เม่ือครบเวลาที่ครูกำหนด นักเรียนหมายเลข 3 และ 4 กลับไปยัง

กลุ่มเดิมของตน และแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มอีกครั้ง 

    7) สมาชิกในกลุ่มสรุปความรู้ของกลุ่ม และนำเสนอผลงาน 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ร่วมกันประเมินความสามารถด้านการอ่านที่ใช้การคิด

แบบ CoRT แต่ละแบบ  

     โดยในการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน จะเปลี่ยนเครื่องมือการคิดให้มี

ความแตกต่างกัน ดังนี้ 

     แผนที่ 1 : PMI (Plus, Minus, Interest)  

     แผนที่ 2 : CAF (Consider  all  factors) 

     แผนที่ 3 : RULES  

     แผนที่ 4 : C&S (Consequence and Sequel)  

     แผนที่ 5 : AGO (Aims, Goals and Objective) 

     แผนที่ 6 : PLANNING  

     แผนที่ 7 : FIP (First  Important  Priorities)  

     แผนที่ 8 : APC (Alternative, Possibilities, Choices)  

     แผนที่ 9 : DECISIONS  

     แผนที่ 10 : OPV (Other  Point  of  View)  

ความพึงพอใจของนักเรียน            

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

CoRT ร่วมกับเทคนคิ Two 

Stay Two Stray 

ความสามารถด้านการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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คำถามการวิจัย 

 1. ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                 

หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

อย่างไร 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray อยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้               

แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  
 

สมมติฐานของงานวิจัย 

 ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray สูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     1.1 ประชากร 

         ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  

จำนวน 10 ห้องเรียน  รวม 438 คน 

     1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่กำลังศึกษา                

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุรี  จำนวน 1 ห้องเรียน  รวม 40 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  

Sampling) โดยการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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 2. ตัวแปรที่ศึกษา  

      2.1 ตัวแปรต้น  (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ

เทคนิค Two Stay Two Stray 

   2.2 ตัวแปรตาม  (dependent  Variable) คือ               

        2.2.1 ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

        2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัด 

การเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 

 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

      ผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหาที่นำมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน  มาตรฐาน ท. 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความ รู้และความคิด               

เพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  ตัวชี้วัด ม.4 -6 ข้อ              

2) ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อ่าน  3) วิเคราะห์ และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้าน

อย่างมีเหตุผล  4) คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพ่ือนำความรู้ ความคิดไปใช้

ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  และ 5) วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่อง           

ที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล โดยคัดเลือกบทอ่านที่มีความเหมาะสมตามช่วงอายุ                 

ความสนใจของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นบทอ่านร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

     ระยะเวลาที่ ใช้ ในการทดลองครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2                     

ปีการศึกษา 2564  กำหนดระยะเวลาในการทดลอง 10 คาบ คาบละ 55 นาที  โดยมีการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 2 คาบ  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 คาบ 
 

คำนิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้วิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้ 

ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบ  CoRT  หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู้ สอนใช้บท เรียนที่                    

ฝึกฝนพัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ ให้ขยายขอบเขตการคิดและการรับรู้   

2. เทคนิค Two Stay Two Stray หมายถึง วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ไม่เป็นทางการ 

โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน กำหนดให้นักเรียนแต่ละคนเป็นหมายเลข 1-4  เมื่อครู
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มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ภายในกลุ่มแล้ว นักเรียนที่เป็นหมายเลข 3 และ 4 จะ

ทำหน้าที่เป็นแขกไปศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มอ่ืน ส่วนนักเรียนที่เป็นหมายเลข 1 และ 2 จะ

ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน และเมื่อหมดเวลานักเรียนหมายเลข 3 และ 4 จะ

กลับไปยังกลุ่มเดิมของตนเพ่ือสรุปความรู้ภายในกลุ่มอีกครั้ง 

3. การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  

หมายถึง  กระบวนการที่ผู้สอนนำบทเรียน CoRT 1 มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยนำ

ขั้นตอนของเทคนิค Two Stay Two Stray มาใช้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผน                 

การจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน 

4. ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียน                 

ที่ตีความสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง ประเมินค่าสิ่งที่อ่านได้  โดยใน                

การประเมินค่านั้นต้องใช้การพิจารณาข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล และสามารถวิพากษ์  วิจารณ์งาน

เขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยวัดจากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็น

แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

5. ความพึงพอใจของนักเรียน   หมายถึง ระดับความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการใช้                        

การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ซึ่งวิเคราะห์ด้วยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งเป็นแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก 

พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด 

6. นักเรียน  หมายถึง  ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2564 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two 

Stay Two Stray มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น 

 2. ครูผู้สอนได้แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ในการพัฒนาความสามารถด้าน

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray                   
ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสำหรับการดำเนิน     
การวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

   2.1 ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

   2.2 ความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

   2.3 หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

   2.4 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

   2.5 การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

   2.6 ประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

   3.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

   3.2 บทเรียน CoRT 

   3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT   
    3.4 เครื่องมือการคิดในการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT  
   3.5 ประโยชน์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย CoRT   
4. เอกสารเกี่ยวกับเทคนิค Two Stay Two Stray  
   4.1 ความเป็นมาของเทคนิค Two Stay Two Stray 
   4.2 ลักษณะของเทคนิค Two Stay Two Stray  
   4.3 ขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค Two Stay Two Stray  
   4.4 ข้อดีและข้อจำกัดของเทคนิค Two Stay Two Stray  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

   5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

   5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค Two Stay Two Stray 
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1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

1.1.1 วิสัยทัศน์ [VISION] 
เรียนดี  ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นำจิตอาสา มุ่งพัฒนาทักษะ 

แห่งศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานความพอเพียง 
1.1.2 พันธกิจ [MISSION] 

        1) พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
                  2) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม                
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

       3) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
       4) พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       5) ทำนุ บำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง 

1.1.3 เป้าประสงค์ [GOALS] 
        1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะแห่งศตวรรษ           

ที่ 21  
2) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์  

และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความพอเพียง 
3) ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ  

ในการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  
4) โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ   

และมาตรฐานสากล  
5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพียงพอ มีสภาพแวดล้อม  
 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.2.1 วิสัยทัศน์ [VISION] 
  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ สืบสาน ต่อยอด ก้าวทัน 

เทคโนโลยี มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
1.2.2 พันธกิจ [MISSION] 

1) พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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2) พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีความรู้ และความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ด้านภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทย โดยสืบสาน ต่อยอด  
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

1.2.3 เป้าประสงค์ [GOALS] 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ใช้ทักษะทางภาษาไทย ด้าน 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือการสื่อสารในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 

1.3 คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท32102      รายวิชา ภาษาไทย 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จำนวน 1.0  หน่วยกิต      เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง 

ที่อ่านอย่างมีเหตุผล  ตอบคำถาม แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน  

สิ่งตีพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน และพัฒนา

ความรู้ทางอาชีพ ย่อความและรายงาน ประเมินค่าเพ่ือนำความรู้ความคิดไปตัดสินใจแก้ปัญหา             

ในการดำเนินชีวิต  และมีมารยาทในการอ่าน  เขียนเรียงความ  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ตรง

ตามวัตถุประสงค์  และเรียบเรียงภาษาได้ถูกต้อง  มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน  เขียนรายงาน

การศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ  และใช้ข้อมูลสารสนเทศ อ้างอิงอย่าง

ถูกต้อง  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอย่างเป็นสม่ำเสมอ  มีมารยาทในการเขียน  

สรุป วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล  ประเมิน

เรื่องที่ฟังและดู  แล้วกำหนดแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการฟังและดู              

พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  มีมารยาทในการฟัง  การดู  อธิบายและวิเคราะห์หลักการ

สร้างคำในภาษาไทย  ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  วิเคราะห์อิทธิพลของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น วิ เคราะห์และประเมินการใช้ ภาษาจากสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์  วิจารณ์  สังเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ

วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รวบรวม

วรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา   ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตาม                   

ที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  และนำไปใช้อ้างอิงได้ 

 โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์ อธิบาย  นำเสนอความคิด  และมีส่วนร่วม

เพ่ือให้เห็นคุณค่า  มีความตระหนัก  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  มีคุณธรรม   จริยธรรม                    

มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงาม 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ท 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5,  ม.4-6/6,  ม.4-6/7,  ม.4-6/9 

ท 2.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/6,  ม.4-6/7,  ม.4-6/8,   

ท 3.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5,  ม.4-6/6, 

ท 4.1  ม.4-6/2,  ม.4-6/4,  ม.4-6/6,   

ท 5.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5,  ม.4-6/6 

รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด 

 

1.4 กำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผลวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ตารางท่ี 2 กำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผลวิชาภาษาไทย  ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

รายละเอียดตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

เนื้อหา/สาระการ
เรียนรู้ 

เวลาที่สอน

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

 

1 มัทนะพาธา ท 1.1 ม.4-6/5, 
   ม.4-6/6,ม.4-6/7, 
ท 2.1 ม.4-6/6,  
   ม.4-6/7,ม.4-6/8, 
ท 4.1 ม.4-6/2,  
   ม. 4-6/4,ม.4-6/6 
ท 5.1 ม.4-6/1,  
   ม.4-6/3,ม.4-6/4,       
   ม.4-6/6 

- มัทนะพาธา 
- การแต่งคำ
ประพันธ์ 
- การเขียนรายงาน
วิชาการ 
- คำสมาส 

10 

 

 

15 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

รายละเอียดตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ้

เนื้อหา/สาระการ
เรียนรู้ 

เวลาที่สอน

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

 

2 การร้อยเรียง
ประโยค 

ท 2.1 ม.4-6/1,  
   ม.4-6/2, ม 4-6/8 
ท 4.1 ม.4-6/2,  
   ม.4-6/6 

- ส่วนประกอบของ
ประโยค 
- คำและการใช้คำ 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยคความ
เดียว  ประโยค
ความรวม  ประโยค
ความซ้อน 
- การเชื่อม การซ้ำ 
การละ การแทน 

9 15 

3 ลิลิตตะเลง
พ่าย 

ท 1.1 ม.4-6/1,  
   ม.4-6/7,  
ท 4.1 ม. 4-6/4 
ท 5.1 ม.4-6/1,  
   ม.4-6/2,ม.4-6/3,  
   ม 4-6/4, ม.4-6/6 

- ลิลิตตะเลงพ่าย 

- การแต่งคำ

ประพันธ์ 

7 

 

 

10 

4 ภาษาพัฒนา 
การสื่อสาร 

ท 1.1 ม.4-6/1,  
   ม.4-6/2, ม.4-6/3, 
   ม.4-6/4,ม.4-6/5, 
   ม.4-6/6,ม.4-6/7, 
   ม.4-6/8,ม.4-6/9, 
ท 3.1 ม. 4-6/1,  
   ม.4-6/2, ม 4-6/3 
   ม.4-6/4,ม.4-6/5, 
   ม.4-6/6, 
ท 5.1 ม.4-6/1,  
   ม.4-6/2, ม.4-6/3 
   ม 4-6/4 

- ภาษาพัฒนา
ความคิด 
- การเขียนประกาศ 
- การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 
- การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ 
- การประชุม 
- การพูดในโอกาส
ต่าง ๆ 
- การถามและการ

ตอบ  

 

14 20 
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 ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาในหน่วยที่ 4 ภาษาพัฒนาการสื่อสาร เรื่องการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ  

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

2.1 ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการอ่านขั้นสูง ซึ่งผู้ อ่านจะต้องใช้สติปัญญาใน              
การใคร่ครวญสิ่งที่อ่านอย่างพินิจพิจารณา  ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณไว้  ดังต่อไปนี้ 

เอมอร  เนียมน้อย (2551: 11-12) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านใช้ความคิดในการพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างรอบคอบ เพ่ือนำมาใช้วิเคราะห์  
หาคำตอบ สรุปสาระสำคัญ อีกทั้งเข้าใจความหมายโดยนัยของคำ อารมณ์ จุดประสงค์ของผู้เขียน  
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น และประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านได้ 

อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2550: 9) ได้ให้ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า การอ่าน
ขั้นสูงที่ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาข้อมูล เพ่ือประเมินค่าสิ่งที่อ่าน ว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
เพียงใด 

ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542: 182) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ            
ไว้ว่า การอ่านที่ผู้อ่านต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากเนื้อหาส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของ
เนื้อหาส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นเห็นและความรู้สึกเพ่ือนำไปสู่การสรุปว่าผู้เขียน 
มีเจตนาเสนอข้อเท็จจริงซึ่งเป็นความรู้ หลักการ หรือมีเจตนาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกในเรื่องใด 

ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 173)  ได้ให้ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ               
การอ่านที่ผู้อ่านต้องใช้ความคิดในการพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างรอบคอบ เพ่ือตัดสินเรื่องที่อ่าน และ
ช่วยให้สามารถทราบถึงความคิดของผู้เขียนได้ 

Slavin (2003 อ้างถึงใน พรทิพย์ แข็งขัน และคณะ , 2553: 291) ได้ให้ความหมายของ            
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการอ่านที่มีการให้เหตุผล
มีเป้าหมายเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา หรือเลือกสรรวิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐานการใช้หลักเหตุผล เพ่ือนำมาใช้ใน การประเมินการคิดของตนเอง    

Spache and Berg (1960 อ้างถึงใน เอมอร เนียมน้อย, 2550: 11) ได้ให้ความหมายของ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ การอ่านอย่างละเอียด รอบคอบ 
มีการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนในขณะที่อ่าน เพ่ือที่จะสามารถระบุข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ
สามารถประเมินข้อเท็จจริงของข้อมูล รวมถึงประเมินความคิดเห็นของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง 
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สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ การอ่านที่สามารถตีความสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง ประเมินค่าสิ่งที่อ่านได้  โดยในการประเมินค่านั้นต้องใช้การ
พิจารณาข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล และสามารถวิพากษ์  วิจารณ์งานเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

 

2.2 ความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์  เพราะ            
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการอ่านที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการเรียนและ           
การดำรงชี วิตประจำวัน   ซึ่ งนั กวิชาการหลายท่ าน ได้กล่ าวถึ งความสำคัญของการอ่าน                          
อย่างมีวิจารณญาณไว้ดังต่อไปนี้ 

 พรทิพย์ แข็งขัน และคณะ (2553: 291) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านอย่าง                    
มีวิจารณญาณไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เพราะบุคคล
ที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ จะเป็นผู้ที่สามารถพิจารณาข้อมูลและนำข้อมูล           
ไปใช้ได้อย่างเกดิประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาของตนเอง  

เอมอร  เนียมน้อย (2551: 12) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า  
การอ่านที่ถูกต้องนั้นจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินข้อความที่อ่านว่าน่าเชื่อถือเพียงใด  การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับขั้นในการวิเคราะห์ วินิจฉัยเรื่องราว 
ที่อ่านว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ 

ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 173-174) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ           
ไว้ดังนี้   

     1 . ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านสื่อสารมวลชนมีมาก การรับข่าวสารจึงจำเป็นต้องใช้
วิจารณญาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างถูกต้อง   

     2. ความก้าวหน้าในการโฆษณาสินค้ามีจำนวนมากในปัจจุบัน  คนส่วนมากมักหลงเชื่อ 
ในโฆษณา ดังนั้นการใช้ความคิดในการพิจารณาสารจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

     3. เนื่องจากในปัจจุบันมีลัทธิการปกครองจำนวนมาก  ซึ่งแต่ละลัทธิย่อมใช้หลักจิตวิทยา
ต่าง ๆ ในการชวนเชื่อ การใช้วิจารณญาณ จึงมีส่วนช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

     4. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และระบอบประชาธิปไตยนั้น             
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  ดังนั้นการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์จึงจำเป็นมากสำหรับ                  
คนไทย 

     5. ปัจจุบันมีตำราต่าง ๆ จำนวนมาก  การเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบันจึงมิไดยึดอยู่กับ
ตำราเพียงเล่มเดียว ผู้อ่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาตำราต่าง ๆ   
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สรุปได้ว่า  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  เนื่องจากปัจจุบันมีข่าวสาร  
โฆษณาต่าง ๆ มากมาย  ผู้อ่านทุกคนจำเป็นต้องพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก่อนว่า             
มีความถูกต้อง น่าเชื่อเพียงใด แล้วจึงสามารถตัดสินใจเชื่อสิ่งที่ได้อ่าน 

 

2.3 หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการอ่านที่ต้องใช้สติปัญญาในการอ่าน และต้องอาศัย
ประสบการณ์ เดิมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์   ประเมินค่า และต้องมีหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ใ น                     
การพิจารณาสิ่งที่อ่าน  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังนี้ 

เปลื้อง  ณ นคร (2544: 46-47)  ได้กล่าวถึงหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องรู้จักตั้งคำถามเพ่ือค้นหาเหตุผลจากหนังสือตลอดเวลา 
โดยจะไม่เชื่อคำบอกเล่าของผู้เขียนทั้งหมด แต่จะต้องตั้งคำถามจนสิ่งที่อ่านนั้นสามารถตอบคำถาม
ของเราได้ครบถ้วน 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543: 8) ได้กล่าวถึงหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะการอ่านที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ร่วมกับการประเมินค่าเรื่องราวที่อ่าน
โดยจะต้องสามารถวิจารณ์เรื่องและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ถ้อยคำ 
ประโยค ทัศนะของผู้เขียนได้ในลักษณะต่อไปนี้ 

     1. วิเคราะห์ถ้อยคำ เป็นการวิเคราะห์ความหมายของคำ คือ 
1.1 ความหมายโดยตรง หมายถึง ความหมายของคำที่มีตามพจนานุกรม และใช้เป็น 

ปกติในชีวิตประจำวัน 
1.2 ความหมายโดยนัย หมายถึง ความหมายของคำที่ต้องตีความตามบริบทของคำ 

นั้น ๆ             
1.3 ความหมายตามบริบท หมายถึง ความหมายของคำที่ข้ึนอยู่กับคำรอบข้าง    

    2. การวิเคราะห์ประโยค หมายถึง การพิจารณาการใช้และเรียบเรียงถ้อยคำ ข้อความ                      
ในประโยคว่าถูกต้องหรือไม่ 

ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 183-184)  ได้กล่าวถึงหลักในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ         
ไว้ดังนี้    

     1. ทราบผู้เขียน  ผู้อ่านจะต้องรู้ว่าเรื่องที่อ่านนั้น ใครเป็นผู้เขียน  และผู้เขียนนั้นเป็น     
ผู้ที่สามารถเชื่อถือได้เพียงใด   

     2. ทราบความมุ่งหมายในการเขียน  ผู้อ่านจะต้องสามารถเดาได้ว่า  ผู้เขียนได้เขียนงาน 
เพ่ือความประสงค์ใด   
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     3. ทราบความคิดเห็นของผู้เขียน  ผู้อ่านจะต้องสามารถประเมินได้ว่า ผู้เขียนได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ในเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่   

     4. ทราบข้อสนับสนุน หรือข้อโต้แย้ง  ผู้อ่านจะต้องทราบเกี่ยวกับ ข้อสนับสนุน หรือข้อ
โต้แย้ง ความคิดเห็นของผู้เขียน 

     5.  ทราบข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง  ผู้ อ่านจะต้องทราบว่าข้อมู ลนั้นมีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือได้เพียงใด 

     6. ทราบเรื่องราวที่อ่านนั้น ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่  หรือเป็นเพียงการเสนอ
ข้อมูลธรรมดา   

     7. ทราบถึงวิธีการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์  หลังจากท่ีได้อ่านเรื่องราวนั้น ๆ แล้ว   
     8. ทราบแหล่งที่มีผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวนั้น ๆ   และทราบว่าผู้เขียนได้แสดงความ

คิดเห็นในลักษณะคัดค้าน หรือเห็นด้วยกับเรื่องราวนั้น   
     9. การมีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่อ่าน  ผู้อ่านจะต้องมีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้น ๆ ว่าดีหรือไม่  

ถูกต้องหรือไม่  ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  การมีความรู้สึกต่อเรื่องที่อ่านนี้  เป็นความต้องการของ
การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึน 

สรุปได้ว่า  หลักในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผู้ อ่านจะต้องทำความรู้จักผู้ เขียน                 
เพ่ือพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้เขียน และเพ่ือเป็นการค้นหาแนวคิดของผู้เขียนด้วย แล้วจึง
พิจารณาความประสงค์ของผู้ เขียน ว่าเขียนสารเพ่ือสิ่งใด และต้องพิจารณาความถูกต้องของ             
การใช้ภาษา จากนั้นจึงประเมินข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพื่อช่วยให้ได้รับสารที่ถูกต้อง 

 

2.4 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น  เป็นทักษะที่ใช้พฤติกรรมการอ่านตั้งแต่
ระดับการแปลความ การตีความ จนถึงพฤติกรรมการอ่านระดับสูง คือ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า และการตัดสินเกี่ยวกับสิ่ งที่ ได้ อ่าน  ซึ่ งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้  ดังต่อไปนี้ 

วนิดา พรมเขต (2559: 26-27)  ได้กล่าวถึงความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ 
สรุปได้ดังนี้ 

     1. การจับใจความสำคัญของเรื่อง  ซึ่งพฤติกรรมของผู้ที่สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ได้ในขั้นต้นคือ ความเข้าใจต่อเรื่องที่อ่าน เพราะการอ่านจับใจความสำคัญ คือ การอ่านจับประเด็น
หรือสาระสำคัญของสารที่อ่าน   หากอ่านเรื่องแล้วไม่ทราบว่าสาระที่ผู้เขียนต้องการสื่อคือสิ่งใด              
ก็จะไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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     2. การตีความคำศัพท์ สำนวนโวหาร หรือถ้อยคำอันเป็นสัญลักษณ์   ในการอ่านสาร           
บางประเภท ผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องราวได้ก็ต่อเมื่อทำความเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนซ่อนเร้นไว้ ผู้อ่าน
จึงต้องมีความเข้าใจในภาษาท่ีดี รวมถึงมีประสบการณ์ต่าง ๆ  ในการตีความนั้นผู้อ่านจะต้องพิจารณา
องค์ประกอบที่หลากหลาย เช่น  ภูมิหลังของเรื่อง   อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน จุดประสงค์ของ
ผู้เขียน   

     3. การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน  การรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนจะทำให้ทราบ
ประโยชน์ที่ควรได้จากการอ่านงานชิ้นนั้น ๆ และหากต้องมีการตีความงานเขียนก็จะสามารถตีความ
ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น   โดยทั่วไปแล้วจุดประสงค์ของผู้เขียนมี 4 ข้อตามจุดประสงค์ของ             
การสื่อสาร คือ 

1) เพื่อให้ความรู้ เช่น หนังสือเรียน  สารคดี  บทความ 
2) เพื่อให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน เช่น การ์ตูน เรื่องสั้น นวนิยาย 
3) เพื่อให้ข้อคิด จรรโลงใจ เช่น หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ หนังสือธรรมะ  
4) เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์  

     4. การวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้เขียน  เป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องอย่าง
แท้จริงอีกวิธีหนึ่งที่มักทำร่วมกับการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนเพ่ือการตีความที่ถูกต้อง เพราะ
บางครั้งผู้เขียนจะมีการใช้คำท่ีไม่ตรงกับน้ำเสียง 

     5. การจำแนกประเภทของงานเขียน  เป็นวิธีการสำคัญในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยเฉพาะการแบ่งประเภทตามเนื้อหา เพราะการแบ่งประเภทตามเนื้อหา คือการรู้จุดประสงค์             
ของผู้เขียนว่าต้องการสื่อสิ่งใดเป็นหลัก เช่น การอ่านบันเทิงคดีเป็นการอ่านเพ่ือความสนุกสนาน 
ผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องหาข้อเท็จจริงหรือความน่าเชื่อถือของเรื่องมากเท่ากับงานเขียนประเภทสารคดี
หรือหนังสือเรียน 

     6. การแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึก  ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
นั้นผู้อ่านต้องสามารถรู้เท่าทันความคิดของผู้เขียน สามารถเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์และขจัด            
สิ่งที่ไร้สาระออกไปด้วยการแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความรู้สึกของผู้เขียน เพ่ือเลือกว่า
ข้อมูลใดน่าเชื่อถือที่สุดและจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป 

           7. การพิจารณาความน่าเชื่อถือ   มักใช้กับการอ่านที่ต้องการข้อมูลที่จัดเป็น
ข้อเท็จจริง เช่น การอ่านตำรา หนังสือเรียน สารคดี บทความ ซึ่งการพิจารณาความน่าเชื่อถือนั้น 
สามารถพิจารณาได้จากหลายส่วน เช่น พิจารณาความเชี่ยวชาญของผู้เขียนจากการศึกษา การทำงาน 
ประสบการณ์ชีวิต   ผลงานการเขียนที่ผ่านมา การอ้างอิง การให้เหตุผล ความน่าเชื่อถือของ
สำนักพิมพ์ การให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นต้น 
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     8. การประเมินค่างานเขียน หรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียน   เป็นความสามารถใน           
การอ่านขั้นสูง เพราะการที่จะประเมินคุณค่าในงานเขียนได้นั้น ผู้อ่านต้องสามารถอ่านเรื่องราวได้
อย่างแตกฉาน คือ เข้าใจเรื่องราวโดยตลอด พิจารณาเห็นความเป็นเหตุเป็นผล การอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 
หรือคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปใช้ได้ การประเมินค่างานผู้อ่านสามารถประเมินได้
ทั้งรูปแบบงานเขียน ศิลปะในการประพันธ์ และประเมินค่าด้านเนื้อหา 

ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542: 179) ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้
ดังนี้  

     1. จำแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และการอ้างอิงได้       
     2. เข้าใจความคิดของผู้เขียน       
     3. ตีความหมายเกี่ยวกับภาพและภาษาที่มิใช่ตัวอักษรได้       
     4. ประเมินค่าความเชื่อถือของข้อมูลได้ว่าเป็นความจริง หรือการโฆษณาชวนเชื่อ หรือ

การเพ้อฝัน       
     5. ใช้จินตนาการและแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อ่าน ซึ่งประกอบด้วย การใช้ปัญญาและ 

อารมณ์หรือความประทับใจต่อข้อความท่ีอ่าน       
     6. ทายสิ่งที่จะอ่านต่อไปล่วงหน้าได้       
     7. สรุปความตามหลักฐานที่ได้       
     8. ตัดสินอย่างมีเหตุผลและสรุปได้       
     9. เปรียบเทียบความเห็นที่คล้ายกันและต่างกันได้       
    10. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลา สถานที่ การลำดับเรื่อง เหตุและผล       
    11. เข้าใจข้อคิดหรืออคติของผู้เขียน       
    12. มีความรู้ต่อปฏิกิริยาในวิธีพูดและเขียนต่าง ๆ เช่น การเสียดสี ถากถาง เยาะเย้ย    
ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2542: 18)  ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ การอ่านแล้วสามารถวิเคราะห์  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ออกจากกันได้  เป็นการอ่านที่สามารถประเมินค่าสิ่งที่อ่านได้ โดยใช้เหตุผลและมีความเหมาะสม   
อีกทั้งยังสามารถวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านในประเด็นด้านกลวิธีการเขียน  
เนื้อเรื่อง  ภาพประกอบ ตัวละครได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงยังสามารถตีความข้อความที่อ่าน
ได้ถูกต้องและสามารถค้นหาความที่ซ่อนเร้นอยู่ได้ 

สรุปได้ว่า  ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผู้อ่านต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ สามารถประเมินค่าสิ่งที่อ่านได้  โดยในการประเมินค่านั้นต้องใช้             
การพิจารณาข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล สามารถตีความข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง  โดยในการตีความนั้น
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จะต้องตีความทั้งความหมายที่ผู้เขียนนำเสนอและตีความในความหมายซ่อนเร้นที่ผู้เขียนแอบแฝงไว้
และสามารถวิพากษ์ วิจารณ์งานเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

2.5 การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้ผู้เรียน  ซึ่งนักการศึกษา
หลายท่านได้นำเสนอแนวทางในการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังต่อไปนี้ 

บันลือ พฤกษะวัน (2543: 132 -134)  ได้นำเสนอแนวทางในการสอนอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไว้ว่า ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผู้อ่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐาน  
เพราะผู้อ่านจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความคิด ในการพิจารณา กลั่นกรองข้อมูลที่อ่าน  ซึ่งการจะอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณได้นั้น ควรส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ดังนี้ 

     1.  ฝึกฟังข่าว  และเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วนำอภิปรายความเชื่ อถือ รวมถึงต้องรู้จัก
พิจารณาแหล่งที่มาของข่าวด้วย   

     2.  อ่านนิทาน หรือฟังนิทาน แล้วฝึกวิเคราะห์และประเมินค่าตัวละครทั้งดีและเลว            
ว่าพฤติกรรมที่ตัวละครทำนั้นดีหรือเลวอย่างไร  รวมถึงพิจารณาสาเหตุที่ตัวละครแสดงพฤติกรรม
เหล่านั้น   

     3.  อ่านประโยคข้อความที่ไม่เข้าใจแล้ว สามารถบอกสิ่งที่ผิดพลาดในประโยคนั้น  
รวมถึงสามารถนำสิ่งที่ถูกต้องมาใช้แทนได้   

     4.  เมื่ออ่านข้อความตอนใดตอนหนึ่งที่อ่านแล้ว สามารถพิจารณาได้ว่าเหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือไม่  สอดคล้องกับเหตุการณ์  จริยธรรม  วัฒนธรรมอย่างไร   

     5.  วิเคราะห์บุคลิกตัวละครว่าเหมาะสมกับสภาพการณ์ในท้องเรื่องหรือไม่    
     6.  พิจารณาถึงการใช้ภาษากะทัดรัด สอดคล้องกับหลักการใช้ภาษา ประกอบด้วย    

6.1 จารีตประเพณีการใช้ภาษา ได้แก่ การผูกประโยค    
6.2 ขนบประเพณีการใช้ภาษา ภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่ควรใช้ปะปนกัน 

6.3 ธรรมเนียมการใช้ภาษา  
     7.  การอ่านหนังสือวิชาการ จะต้องใช้การเปรียบเทียบเรื่องเดียวกันที่มีผู้แต่งต่างกัน   

ต่างสำนักพิมพ์   
     8.  หากเป็นนิทานเพ้อฝันหรือเทพนิยาย  เมื่ออ่านแล้วต้องเข้าใจเหตุการณ์ในเรื่อง  

พร้อมทั้งพิจารณาว่าปลูกฝังคุณธรรม หรือแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไร 

     9.  ฝึกให้วิจารณ์บทความที่ปรากฏตามสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภท  เช่น  การใช้
ความรู้  ความบันเทิง  การสร้างความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ว่ามีความชัดเจน และมีข้อเท็จจริงอย่างไร  
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     10. ฝึกย่อความ โดยตั้งชื่อเรื่องแต่ละย่อหน้า มีจุดเน้น จุดรวมเรื่อง  สาระสำคัญชัดเจน
หรือไม่  

     11.  หากเป็นข้อความ หรือการแนะนำการปฏิบัติ การใช้  การทดลอง  เมื่ออ่านแล้ว
สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ และสามารถพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติ  

     12. เรื่องราวที่มีคำคม  สุภาษิต  คติพจน์  ให้อภิปรายถึงความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง    
มีความสอดคล้องกันเพียงใด  

     13.  ฝึกยกเหตุผลประกอบคำคมหรือสุภาษิต  ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุสมผล และส่งเสริมให้แต่งนิทานประกอบคำคมหรือสุภาษิตนั้น แล้วอ่านและอภิปราย 

     14. ให้ผู้ เรียนรวบรวมหัวข้อข่าวหนั งสือพิม พ์  แล้วนำรายละเอียดมาเล่ าว่ามี                     
ความสอดคล้องกับหัวข้อข่าวเพียงใด สร้างความตื่นเต้นมากกว่าเนื้อข่าวที่เป็นจริง อภิปรายเหตุผลใน
การเขียนข่าว  

     15. เก็บรวบรวมแผ่นปลิวการโฆษณา  คำประกาศเชิญชวนต่าง ๆ  พิจารณาดูว่าเป็น 
การโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่เพียงใด  ควรเชื่อหรือไม่  นำมาอภิปรายถึงแหล่งที่ผลิตสินค้า หรือแหล่ง
พิมพ์นั้น ๆ  

     16. ปัจจุบันมีการโฆษณาเรื่องเครื่องโชคลาง  ไสยศาสตร์  ในการอ่านจะต้องวิเคราะห์           
ความเป็นสิริมงคล  เพ่ือเก็บไว้เป็นอนุสรณ์การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์  การสร้างความ เชื่อ                    
ความศรัทธาที่สร้างต้องให้ผู้อ่านข้าใจ ซึ่งการอ่านพินิจจะต้องพินิจเหตุผล มิใช่หลงเชื่อ 

     17. หากเป็นบทร้อยกรอง ให้อ่านแล้วดูคำสัมผัส  การใช้คำประพันธ์ได้เหมาะสม         
มีความไพเราะ  จับใจผู้อ่าน  ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ประพันธ์และเจตนาของผู้เขียนได้ 

     18. พิจารณาถึงจดหมายประเภทห่วงสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อความสลากยา  การปฏิบัติ
ที่เกิดผลกับผู้อ่าน  โดยยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบโชคร้าย  ให้วิเคราะห์ถึงเจตนาผู้ส่งสาร   

สรุปได้ว่า  การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น ผู้สอนควรให้นักเรียนได้ฝึกอ่านสื่อที่มีความ
หลากหลาย และฝึกให้ผู้เรียนพิจารณาความที่ปรากฏในสาร เพ่ือวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงของเรื่อง 
รวมถึงวิเคราะห์เจตนาของผู้เขียน และสามารถตีความถ้อยคำที่ใช้ในงานเขียนได้ 

 

2.6 ประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีประโยชน์มาก เพราะทำให้ผู้อ่านได้พัฒนาสมองเพ่ือการคิด 
และยังช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการอ่านอย่างถูกต้อง  ซึ่ งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังต่อไปนี้ 
 อัจจิมา เกิดผล และอรทัย วิมลโนช (2540: 129) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอย่าง            
มีวิจารณญาณไว้ดังนี้        
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     1. ได้รู้ว่าข้อมูลส่วนใดเป็นข้อมูลจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น        
     2. ทำให้ผู้อ่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ อยากอ่านหนังสืออยู่เสมอ        
     3. เป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดและทัศนะที่กว้างไกลออกไป เมื่อได้ตั้งคำถาม 

ถามตนเองอยู่เสมอ        
     4. ผู้อ่านจะไม่ยึดมั่นในตำราเล่มหนึ่งเล่มใดอีกต่อไป        
     5. ผู้อ่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณาชวนเชื่อ แต่จะสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง           

ได้อย่างถูกต้อง        
     6. รู้จักประเมินค่าเรื่องที่อ่าน ด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล ซึ่งสามารถนำไปใช้ 

ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในสังคม หรือแม้แต่การศึกษาวิชาอ่ืน ๆ  ได้        
บันลือ พฤกษะวัน (2534: 42) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า ความรู้

ที่ได้จากการอ่านจะไม่ทำให้หลงผิดก่อนหาทางพิสูจน์ความจริง 
สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้ผู้อ่านรู้จักพินิจพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างละเอียด

รอบคอบ และสามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในชีวิตประจำวันในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ก่อนเสมอ 

 

3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

3.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

Edward de Bono ผู้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการคิด ได้ออกแบบบทเรียน
ที่ใช้สอนในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโดยตรง  และได้ทำการทดลองสอนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ ตั้ งแต่  ค.ศ. 1974  โดยใน                  
การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนคิดครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจาก CoRT – Cognitive  
Research  Thrust ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพ่ือการวิจัยที่ Edward de Bono เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ. 1972 ณ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์  ซึ่งบทเรียนนี้เรียกย่อ ๆ ว่า คอร์ท (CoRT)  โดยบทเรียน 
CoRT นี้เป็นบทเรียนที่ใช้สอนเพื่อพัฒนาการคิด  (Edward de Bono, 2556: 112) 

Edward de Bono (1973: 53) กล่าวว่า การให้เด็กคิดกับการคิดอย่างมีทักษะการคิดนั้น 
เป็นสิ่งที่แตกต่างกัน  เพราะสิ่งที่ทำให้นักเรียนคิดนั้น อาจไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะการคิดที่ดีให้แก่
นักเรียน ซึ่งสิ่งที่บทเรียน CoRT สามารถสร้างให้แก่นักเรียน คือ ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ หากมีการฝึกฝนการคิดอย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะการคิด ที่ ได้รับ             
การฝึกฝนในบทเรียนไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เขาได้
ออกแบบบทเรียน CoRT มาสอนคิดในโรงเรียน เพราะต้องการแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการคิด
ของนักเรียน  ประกอบกับการตั้งคำถามของครูและการตั้งคำถามในหนังสือเรียน ไม่ได้ส่งเสริมให้
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ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างแท้จริง เพราะคำถามเหล่านั้นเป็นคำถามที่มีลักษณะเป็นคำถามปลาย
ปิด เขาเชื่อว่าการคิดเป็นสิ่งที่สามารถสอนได้ และเขายังเชื่ออีกว่า การสอนคิด โดยวิธีสอดแทรกเข้า
ไปในบทเรียนวิชาต่าง ๆ นั้น  ทำให้ครูผู้สอนให้ความสำคัญในการสอนคิดน้อยลง  

บทเรียน CoRT (CoRT  Thinking  Lesson) เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนการคิดของนักเรียน โดย 
ไม่อิงกับเนื้อหาวิชาใด กล่าวคือ ครูผู้สอนสามารถนำบทเรียน CoRT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้                
ทุกรายวิชา  ซึ่งบทเรียน CoRT นี้ได้มีหลายประเทศนำมาใช้ในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
โดยตรง เช่น อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ไอร์แลนด์  อาเจนติน่า  ออสเตรเลีย  อิสราเอล  
มอลต้า  มาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ในประเทศเวเนซูเอลา ได้บรรจุบทเรียน CoRT ในวิชา
มาตรฐานของหลักสูตรที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  อย่างไรก็ตามแม้บทเรียนนี้จะได้รับ          
การยอมรับและได้รับความสนใจในหลายประเทศว่าเป็นบทเรียนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิด              
ของผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ แต่ยังปรากฏปัญหาบางประการในการใช้บทเรียน CoRT คือ                 
ความลำบากในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพ่ือรองรับวิชานี้ ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่มีเนื้อหา ความรู้  ทำให้
ครูผู้สอนขาดความมั่นใจในการสอน เนื่องด้วยไม่ทราบว่าพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้หลังจากเรียนด้วย
บทเรียน CoRT จะเป็นอย่างไร ประกอบกับการคิดของมนุษย์นั้นเป็นนามธรรม ทำให้การวัดและ
ประเมินผลทำได้ยาก 

 

3.2 บทเรียน CoRT 

บทเรียนคอร์ท เป็นบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด ซึ่ง  Edward de Bono ได้
ออกแบบบทเรียน CoRT ให้ประกอบด้วย บทเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  รวมถึง ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 240) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน CoRT คือ 

     1. พัฒนาทักษะการคิด  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

     2. พัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักและมีทักษะการคิด  โดยการฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจ 

     3. พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด 

     4. พัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

บทเรียน CoRT เป็นบทเรียนที่ประกอบด้วยบทเรียน 6 หน่วย  ดังนี้ 
CoRT 1 : Breadth  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนการคิดให้ขยายขอบเขตในการคิดและ           

การรับรู้  โดยเป็นบทเรียนที่พัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ  เช่น  คิดกว้าง  คือ คิดหาจุดเด่น จุดด้อย               
จุดสนใจของสิ่งที่คิด  คิดให้ได้องค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่คิด คิดไกล 
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CoRT 2 : Organization  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนการจัดระเบียบกระบวนการคิด              
ซึ่งเป็นบทเรียนที่ พัฒนาผู้ เรียนให้สามารถจัดระบบการคิด แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรก                    
เป็นการปฏิบัติ 5 ประการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานนำไปสู่การดำเนินความคิดขั้นที่สอง เป็นการปฏิบัติ           
5 ประการ เกี่ยวกับการจัดระบบความคิดทั่วไป 

CoRT 3 : Interaction  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนการเรียนรู้ความคิดของผู้อ่ืน  ซึ่งเป็น
บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้ง  การปฏิสัมพันธ์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นแนวทาง              
ที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา 

CoRT 4 : Creativity  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนเทคนิคการคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็น
บทเรียนที่ เน้นให้ เห็นถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์  ที่สามารถ เรียนรู้ได้ สามารถปฏิบัติได้                      
โดยไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์  มีเป้าหมายคือ สามารถผลิตสิ่งใหม่ได้ 

CoRT 5 : Information and Feeling  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนกระบวนการทาง
สารสนเทศและอารมณ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับฝึกการประเมินข้อมูลด้วยการตัดสินจากค่านิยม             
ที่ถูกทาง 

CoRT 6 : Action  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการฝึกฝนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นบทเรียน               
ที่พัฒนาผู้เรียนให้นำความคิดสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดทั้งกระบวนการเริ่มจากเป้าหมาย
และจบด้วยผลงานที่ได้จากการนำความคิดไปลงมือปฏิบัติเป็นบทเรียนทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว
ในบทเรียน CoRT 1 ถึง CoRT 5 

ทิศนา  แขมมณี (2554: 65) ได้สรุปวิธีการใช้บทเรียน CoRT ตามที่ Edward de Bono 
นำเสนอไว้ ดังนี้ 

     1. การฝึกทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน  ให้ใช้ CoRT 1 โดยสามารถฝึกให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
โดยไม่จำกัดอายุและความสามารถ 

     2. การฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ให้ใช้ CoRT 1 ตามด้วย CoRT 4 
     3. การฝึกการคิดเพ่ือเป้าหมายทั่วไป  ให้ใช้ CoRT 1, CoRT 4 และ CoRT 5 ตามลำดับ 
     4. การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างมีปฏิสัมพันธ์  ให้ใช้ CoRT 1, 

CoRT 3 และ CoRT 5 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการเน้นเฉพาะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่าง
มีปฏิสัมพันธ์ 

     5. การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างมีปฏิสัมพันธ์  ให้ใช้ CoRT 1, 
CoRT 2 และ CoRT 6 ตามลำดับ เน้นการคิดเพ่ือนำไปสู่การทำโครงการ 

     6. การฝึกแบบผสมผสาน  ให้ใช้ CoRT 1, CoRT 2, CoRT 3, CoRT 4, CoRT 5 และ 
CoRT 6 ตามลำดับ 
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ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน CoRT แต่ละชุดประกอบด้วย 10 บท  ดังนั้น              
ในการสอนให้ครบทั้ง 6 บทเรียน จำเป็นต้องใช้เวลาเรียนถึง 60 ชั่วโมง  ดังนั้นในการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้บทเรียน CoRT นั้น ไม่จำเป็นต้องสอนครบทั้ง 6 บทเรียน แต่สามารถ
เรียนบทเรียนใดก็ได้ตามท่ีเหมาะสม  เนื้อหาของบทเรียน CoRT ชุดต่าง ๆ นั้น  ชยุต  จุลชาต (2548: 
73-80) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

CoRT 1 (CoRT 1 Breadth) 
บทเรียน CoRT 1  ถูกออกแบบมาเพ่ือขยายขอบเขตการคิดของตนเองให้กว้างขึ้น ปัญหา            

ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ การใช้มุมมองแคบ ๆ ในการพิจารณาสิ่งที่คิด  บทเรียน CoRT 1 ได้สร้างพ้ืนที่              
ที่ต้องให้ความสนใจ (Attention  Area) โดยใช้การคิดทั้งหมด 7 ด้าน ในสถานการณ์ที่กำลังพิจารณา  
เช่น  การพยายามหาจุดที่เป็นข้อดี (Plus) และข้อเสีย (Minus)  การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด  การคิดล่วงหน้าถึงผลที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  การคิดถึงเป้าหมายของการปฏิบัติการ             
การคิดถึงวัตถุประสงค์ของสิ่งต่าง ๆ  การประเมินความสำคัญเป็นลำดับ และการคิดถึงมุมมองของ
ผู้อ่ืน  โดยทำการฝึกฝนการคิดจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการคิดทั้งหมด 7 ด้าน คือ การคิด               
ถี่ถ้วน  การคิดครอบคลุม  การคิดไกล  การคิดอย่างมีเป้าหมาย  การคิดลึกซึ้ง  การคิดหลากหลาย  
การคิดในมุมมองของผู้ อ่ืน  โดยผลจากการวิจัยพบว่า บทเรียน CoRT  1 สามารถเพ่ิมจำนวน
แนวความคิดที่ตรงประเด็นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนมีความสามารถ                     
ในการคิดสูงขึ้น  บทเรียน CoRT  1 ประกอบด้วย 10 บทเรียนย่อยดังนี้ 

     บทเรียนที่ 1 : PMI (Plus, Minus, Interest) หรือ บวก,ลบ,น่าสนใจ  เป็นบทเรียนที่ฝึก
ให้ผู้เรียนพิจารณาแนวความคิดที่ถูกเสนอมาอย่างถี่ถ้วน เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่น่าสนใจ   
ก่อนที่จะตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อมูลใด 

     บทเรียนที่ 2 : CAF (Consider  all  factors) หรือ ปัจจัยรอบด้าน เป็นบทเรียนที่ฝึกฝน
การคิดกว้างถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือแนวความคิดที่ถูกเสนอขึ้นมา แทนที่จะมอง
เพียงปัจจัยที่เห็นชัดที่สุดเท่านั้น 

     บทเรียนที่ 3 : RULES หรือ กฎ  เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์
พ้ืนฐาน และเป็นการนำทักษะที่ได้จากบทเรียนที่ 1 และบทเรียนที่ 2 มาบูรณาการในการใช้งาน 

     บทเรียนที่ 4 : C&S (Consequence and Sequel) หรือ ผลตามมาและผลสืบเนื่อง 
เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนการคิดไกล  โดยพิจารณาผลที่อาจจะเกิดจาการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
แนวคิดต่าง ๆ โดยพิจารณาผลที่อาจจะเกิดจากการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธแนวคิดต่าง ๆ โดย
พิจารณาผลที่อาจเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาทั้งผลที่เกิดขึ้นในทันทีและผลในระยะยาว 
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     บทเรียนที่  5 : AGO (Aims, Goals and Objective) หรือ เป้าหมาย  จุดประสงค์  
วัตถุประสงค์  เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนการเลือกและเข้าใจในเป้าหมาย  มีความชัดเจนในเป้าหมาย            
ของตนและมีความเข้าใจในเป้าหมายของผู้อื่น 

     บทเรียนที่ 6 : PLANNING หรือ การวางแผน  เป็นบทเรียนที่นำทักษะในบทเรียนที่ 1 
บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 4 และบทเรียนที่ 5 มาบูรณาการในการใช้งาน  โดยใช้การวางแผนเป็น
เครื่องมือในการฝึก และทำให้ผู้เรียนรู้จักมองไปข้างหน้า 

     บทเรียนที่ 7 : FIP (First  Important  Priorities) หรือ ลำดับความสำคัญ เป็นบทเรียน
ที่ฝึกฝนการจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ผลที่ตามมา หรือเป้าหมาย ให้อยู่ใน
ลำดับที่เหมาะสม  สามารถระบุสิ่งที่สำคัญสูงสุดได้ 

     บทเรียนที่ 8 : APC (Alternative, Possibilities, Choices) หรือ ทางเลือกอ่ืน ๆ เป็น
บทเรียนที่ฝึกฝนการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ๆ แทนที่จะยึดติดทางเลือกเดิม 

     บทเรียนที่ 9 : DECISIONS หรือ การตัดสินใจ  เป็นบทเรียนที่ฝึกฝนทักษะ FIP และ 
APC รวมถึงนำทักษะในบทเรียนแรก ๆ มาบูรณาการในการตัดสินใจ 

     บทเรียนที่ 10 : OPV (Other  Point  of  View) หรือ มุมมองของผู้อ่ืน  เป็นบทเรียน          
ที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักมองแนวคิดหรือปัญหาจากมุมมองของผู้อื่น 
   

3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 241-242) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ CoRT  ไว้ว่าบทเรียน CoRT ถูกออกแบบมาเพ่ือขยายขอบเขตการคิดให้กว้างขึ้น  
โดยใช้การคิดทั้งหมด 7 ด้าน ในสถานการณ์ท่ีกำลังพิจารณา โดยได้สรุปไว้ดังต่อไปนี้ 

แผนที่ 1 : PMI (Plus, Minus, Interest) เป็นบทเรียนที่ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อดี (P) ข้อด้อย 
หรือจุดบกพร่อง (M) และสิ่งที่น่าสนใจ (I)  โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนคิดกว้าง คิดรอบคอบ คิดลึก และ
คิดไกล 

แผนที่ 2 : CAF (Consider  all  factors) เป็นบทเรียนที่ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลก่อนจะ
สรุป  โดยมีเป้าหมายให้ผู้ เรียนพยายามพิจารณาปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ที่ เป็นไปได้มากที่สุด                        
ในสถานการณ์ท่ีพบ 

แผนที่ 3 : RULES เป็นบทเรียนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด PMI และ CAF  โดย PMI ฝึกให้หา
ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักการหรือกฎ  ส่วน CAF ฝึกสร้างหลักการหรือกฎ 

แผนที่ 4 : C&S (Consequence and Sequel) เป็นบทเรียนที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังการตัดสินใจ  ผลกระทบที่ตามมาอาจเป็นแบบรวดเร็ว (ภายใน 1-5 ปี) หรือ
ในเวลาอันสมควร (5-25 ปี) หรือแบบผลระยะยาว (มากกว่า 25 ปี) 
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แผนที่ 5 : AGO (Aims, Goals and Objective) เป็นบทเรียนที่ฝึกให้ผู้ เรียนมีความคิด
เกี่ยวกับเป้าหมาย 

แผนที่ 6 : PLANNING เป็นบทเรียนที่ทบทวนและฝึก C&S และ AGO และย้ำกิจกรรม PMI 
และ CAF 

แผนที่ 7 : FIP (First  Important  Priorities) เป็นบทเรียนที่ฝึกให้ผู้เรียนกำหนดสิ่งที่สำคัญ 
ซึ่งทักษะนี้ทำภายหลังฝึกทักษะต้น ๆ มาก่อน 

แผนที่ 8 : APC (Alternative, Possibilities, Choices) เป็นบทเรียนที่สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนพิจารณาสิ่งที่เป็นไปได้ ซึ่งต้องชัดเจนและเป็นที่พอใจ 

แผนที่ 9 : DECISIONS เป็นบทเรียนที่ใช้เพ่ือทบทวนและฝึก FIP และ APC รวมถึงทักษะ                         
ต้น ๆ ที่ฝึกมาแล้ว 

แผนที่ 10 : OPV (Other  Point  of  View) เป็นบทเรียนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักมองแนวคิด
หรือปัญญาจากมุมมองของผู้อื่น 

 

3.4 เครื่องมือการคิดในการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT  

การพัฒนาทักษะการคิด เริ่มจากการให้ โอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการคิด เพ่ือทำให้การคิดนั้นชัดเจนขึ้น และทำให้นักเรียนเข้าใจ รวมถึงรู้จักพิจารณาวิธีการ

คิดของตนเอง ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการคิดมีด้วยกันหลายเครื่องมือ  เช่น  

     3.4.1 เครื่องมือการคิด PMI 

 เครื่องมือการคิด PMI (Plus  Minus  Interesting) เป็นเครื่องมือการคิดที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน 3 ลักษณะ คือ การคิดในเชิงบวก  การคิด

ในเชิงลบ และการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการคิดมาประกอบการตัดสินใจ และ

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้าน การจัดลำดับความคิดของ PMI เป็นไป

ตามลำดับที่ตายตัว คือ การฝึกให้พิจารณาในเชิงดีก่อน แล้วจึงพิจารณาในเชิงลบ และพิจารณา          

จุดสนใจ หรือข้อเสนอและเป็นลำดับสุดท้าย (ศราวุธ  สุตะวงค์ , 2562: 36-40; Edward de Bono            

, 2556: 27-40, 2550: 186-189 และสุวิทย์  มูลคำ, 2547: 77-79) 

 โดยความหมายของ PMI มีดังนี ้

  P  ย่อมาจาก  Plus คือ  การคิดในเชิงบวก  โดยพิจารณาข้อดี  จุดเด่น หรือ

ประโยชน์ 

  M ย่อมากจาก  Minus คือ  การคิดในเชิงลบ   โดยพิจารณาข้อเสีย  จุดด้อย  

ข้อบกพร่อง  ข้อควรระวัง 
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  I  ย่อมาจาก  Interesting  คือ  การคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจ  ข้อเสนอแนะ  จุดที่

ควรพัฒนา  แนวทางแก้ไข 

 เครื่องมือการคิด PMI มีประโยชน์ในการสะท้อนความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน 

รวมถึงเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ตลอดจนเป็นแนวทางในการทบทวนเนื้อหาของ

บทเรียนด้วย 

สรุปได้ว่า  เครื่องมือการคิด PMI เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณารอบ

ด้าน คือ ด้านดี  ด้านลบ และด้านที่น่าสนใจ 

      3.4.2 เครื่องมือการคิด OPV 

เครื่องมือการคิด OPV (Other  Point  of  View) เป็นเครื่องมือการคิดที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้

พัฒนาทักษะการคิดที่เป็นการพิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องฝึกการคิดรอบด้าน  ฝึกการพิจารณาในมุมมอง

ของผู้อ่ืน เพ่ือตัดสินใจร่วมกับผู้อื่น โดยมีคำถามที่สำคัญคือ ใครได้รับผลจากการคิดบ้าง และอะไรคือ

มุมมองของผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ โดยเครื่องมือ OPV มีส่วนช่วยในการฝึกฝนผู้เรียนให้รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และรู้จักพิจารณาความคิดเห็นของตน อันมีประโยชน์ต่อการบูรณาการ

ความคิด (ศราวุธ  สุตะวงค์, 2562: 41-43; Edward de Bono, 2556: 150-154, 2550: 175-179) 

สรุปได้ว่า  เครื่องมือการคิด OPV เป็นการคิดพิจารณาในมุมมองที่แตกต่างจากมุมมอง             

ของตน เป็นการฝึกคิดในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  

      3.4.3 เครื่องมือการคิด CAF 

เครื่องมือการคิด CAF (Consider All Factors)  เป็นเครื่องมือการสอนคิดสำหรับชี้นำ             

การคิดที่ได้รับการออกแบบเพ่ือเปิดมุมมองความเข้าใจได้อย่างหลากหลาย โดยมีประโยชน์ในการฝึก

ให้ผู้เรียนคิดพิจารณาตัวแปรที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด เป็นการคิดที่สร้างขึ้นเพ่ือฝึกการค้นหาและ

คัดกรองข้อมูล รวมถึงการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการคิด (ศราวุ ธ  สุตะวงค์, 

2562: 45-48, Edward de Bono, 2556: 113-119, 2550: 160-164 และอนงค์ วิเศษสุวรรณ , 

2549: 17-23) ซึ่งการคิดแบบ CAF ประกอบด้วย 6 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา  เป็นการแก้ปัญหาตามแนวทางที่เป็นไปได้ โดยเป็น

การระดมสมองเพ่ือค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ได้มากท่ีสุด โดยมีทั้งหมด 18 หัวข้อ 

1) การเงินและธุรกิจ 

2) การขนส่ง 

3) ความสัมพันธ์ทางสังคม 

4) สิ่งแวดล้อม 
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5) การศึกษา 

6) เทคโนโลยี 

7) การสันทนาการ 

8) การเมืองและการปกครอง 

9) จริยธรรมและศาสนา 

10) ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ 

11) สุขภาพกาย 

12) สุขภาพจิต 

13) ความต้องการพื้นฐาน 

14) การทหาร 

15) เศรษฐกิจ 

16) กฎหมายและความยุติธรรม 

17) การสื่อสาร 

18) อ่ืน ๆ 

ขั้นที่ 2  การค้นหาปัญหาและสรุปปัญหาหลัก  เป็นการค้นหาปัญหาที่สำคัญท่ีสุด 

ขั้นที่ 3  การระดมสมองเพ่ือคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4  การเลือกเกณฑ์เพ่ือใช้ในการประเมินวิธีการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 5  การประเมินผลเพ่ือคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

ขั้นที่ 6  การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  โดยอธิบายว่าวิธีการแก้ปัญหาใดที่สามารถ

แก้ปัญหาได้สำเร็จ 

สรุปได้ว่า  เครื่องมือการคิด CAF เป็นเครื่องมือการคิดที่ฝึกให้นักเรียนได้เกิดการค้นหาและ

คัดกรองข้อมูล รวมถึงการคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดในกระบวนการคิด 

      3.4.4 เครื่องมือการคิด C&S 

เครื่องมือการคิด C&S (Consequence and Sequel) เป็นเครื่องมือคิดที่กระตุ้นให้เกิด           

การคิดพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่จะตามมา จากการตัดสินใจ โดยมีการสำรวจและประเมินค่า 

ความเป็นไปได้ (Edward de Bono, 2556: 120-130, 2550: 180-185) หลักการคิดตามเครื่องมือ

การคิด C&S แบ่งตามช่วงเวลาได้ 4 ช่วง คือ 

ระยะทันที  คือ  สิ่งที่ตามมาอย่างรวดเร็วในทันทีทันใดจากผลของการกระทำ 

ระยะสั้น    คือ  สิ่งที่เกิดข้ึนหลังจากผลที่เกิดข้ึนทันทีทันใด 
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ระยะกลาง คือ  สิ่งที่เกิดข้ึนเมื่อสิ่งต่าง ๆ สงบลงแล้ว 

ระยะยาว  คือ   สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านไปนานแล้ว 

สรุปได้ว่า  เครื่องมือการคิด C&S เป็นเครื่องมือกระตุ้นการคิดพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามเวลาที่แตกต่างกัน 4 ช่วง คือ ระยะทันที  ระยะสั้น  ระยะกลาง และระยะยาว 

 

      3.4.5 เครื่องมือการคิด AGO 

เครื่องมือการคิด AGO (Aims, Goals and Objective) เป็นเครื่องมือการคิดของ CoRT ที่

ใช้ในการฝึกฝนให้นักเรียนเกิดการพิจารณามุมมองให้กว้างออกไป ซึ่งเครื่องมือคิดแบบ AGO เป็น

เครื่องมือที่มีความสัมพันธ์กับการคิดตลอดเวลา เนื่องจากในการคิดต้องกำหมดจุดมุ่งหมายในการคิด

อยู่เสมอ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือนี้คือ เป็นการชี้นำการคิดให้บรรลุไปสู่จุดหมายอย่าง

แน่นอน (Edward de Bono, 2556: 199-218, 2550: 196-199) 

สรุปได้ว่า  เครื่องมือการคิด AGO เป็นเครื่องมือการคิดที่ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดการคิดใน

มุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการคิดเสมอ 

     3.4.6 เครื่องมือการคิด FIP 

เครื่องมือการคิด FIP (First  Important  Priorities) เป็นการบังคับให้ผู้คิดเลือกคิดในสิ่งที่มี

ความสำคัญมากที่สุด ไม่ใช่เลือกตามความต้องการของตน  ดังนั้นการฝึกใช้เครื่องมือการคิด FIP              

จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตความสำคัญของเรื่อง จากนั้นจึงพิจารณาความสำคัญตามลำดับ 

เนื่องจากการคิดแบบ FIP เป็นการชี้แนวทางที่สำคัญที่สุด เพราะทางเลือกทุกทางไม่ได้เป็นทางเลือก 

ที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน (Edward de Bono, 2550: 196-199 และอนงค์ วิเศษสุวรรณ, 2549: 

17-23)  ดังนั้นทางเลือกที่มีอยู่อย่างหลากหลายเป็นการกำหนดความสำคัญของเรื่องเพ่ือให้เกิด

กระบวนการตัดสินใจที่ง่ายข้ึน 

สรุปได้ว่า  เครื่องมือการคิด FIP เป็นเครื่องมือที่ฝึกฝนให้นักเรียนได้พิจารณาความสำคัญของ

เรื่อง  ต่าง ๆ ตามขอบเขตที่กำหนด 

      3.4.7 เครื่องมือการคิด APC 

เครื่องมือการคิด APC (Alternative, Possibilities, Choices) เป็นเครื่องมือการสอนคิด              

ที่ช่วยฝึกฝนการคิดหาทางเลือกต่าง ๆ  เป็นการคิดหาที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

คุ้มค่าและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดทำให้มีโอกาสในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Edward de Bono, 

2556: 41-46, 2550: 165-169) โดยความหมายของ APC มีดังนี ้

  A  ย่อมาจาก  Alternative     คือ  ทางเลือก 
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  P  ย่อมาจาก  Possibilities    คือ  สิ่งที่เป็นไปได้ 

  C  ย่อมาจาก  Choices         คือ  ตัวเลือก 

เครื่องมือการคิด APC มีประโยชน์ในการฝึกฝนให้นักเรียนได้คิดหาทางเลือกที่หลากหลาย 

โดยเริ่มจากทางเลือกง่าย ๆ พัฒนาไปสู่ทางเลือกที่ยากขึ้น เนื่องจากเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนใช้              

ความพยายามในการคิดหาทางเลือกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเครื่องมือ APC สามารถนำไปใช้                

ในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งการแก้ปัญหา  การทบทวน  การออกแบบ การตัดสินใจ               

การหาวิธีปฏิบัติ  การคาดการณ์ และการนำไปปฏิบัติจริง  การใช้ APC เป็นการค้นหาคำตอบ             

ภายใต้คลังข้อมูลที่เป็นไปได้  

สรุปได้ว่า  เครื่องมือคิด APC เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนคิดหาทางเลือกที่มีความหลากหลาย 

โดยเริ่มคิดตั้งแต่ทางเลือกท่ีง่ายจนถึงทางเลือกท่ียากข้ึน 
  

3.5 ประโยชน์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย CoRT 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 242) ได้สรุปประโยชน์ของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วย CoRT ไว้ดังต่อไปนี้ 

     1. เป็นแนวการสอนที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม และได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา
ทุกด้าน ทั้งด้านการอ่าน  การเขียน  การฟัง  และการดู   

    2. เป็นแนวการสอนที่ทำให้นักเรียนคิดด้วยกระบวนการเรียนรู้และเหตุผล จนถึงระดับ
สร้างองค์ความรู้ของตนเองได้ และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะการแก้ปัญหา  การคิด
สร้างสรรค์  รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

    3. เป็นแนวการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข                 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุ กขั้นตอน  ได้ฝึกการคิดที่ เป็นการพัฒนาสมอง และสติปัญญ า                         
อย่างเต็มศักยภาพและได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

สรุปได้ว่า  กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย CoRT 1 มีประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน               

ให้มีทักษะในการคิดอย่างหลากหลาย เช่น สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                 

การคิดอย่างสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  เป็นต้น 
 

4. เอกสารเกี่ยวกับเทคนิค Two Stay Two Stray  

4.1 ความเป็นมาของเทคนิค Two Stay Two Stray 

Kagan ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์และ              
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เกิดความสำเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งเทคนิค Two Stay Two Stray เป็นหนึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่ได้รับการพัฒนาโดย Kagan และได้มีนักการศึกษาหลายท่านที่ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
เทคนิค Two Stay Two Stray ไว้ดังนี้ 

Kagan (1994: 5) กล่าวว่า เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่มีแนวคิดว่า นักเรียนจะทำงานได้ดี ถ้านักเรียนมีข้อมูลที่จะแบ่งปัน นอกจากนี้ยังช่วยให้
นักเรียนมีประสบการณ์ในการรวบรวมข้อมูลและรายงานกลับให้กับเพ่ือนร่วมทีม  

Sari (2019: 173) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของเทคนิค Two Stay Two Stray ไว้ว่าเทคนิค 
Two Stay Two Stray (TSTS) ได้รับการพัฒนาโดย Kagan เทคนิคนี้ เป็นหนึ่งในกลุ่มการเรียนรู้               
แบบร่วมมือ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแบ่งปันผลการอ่าน และข้อมูลกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในกิจกรรม                  
ภายในห้องเรียน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบปกติ ที่นักเรียนมักจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นรายบุคคล และไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาความรู้จากนักเรียนคนอ่ืน ๆ  

Irfanto (2019: 213) ได้กล่าวถึงเทคนิค Two Stay Two Stray  สรุปได้ว่า การเรียนรู้                
แบบ Two Stay Two Stray  เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
ผลลัพธ์และข้อมูลกับกลุ่มอ่ืน ๆ เทคนิคนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ือให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเทคนิคนี้ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอภิปรายคำถาม 
และค้นหาคำตอบมาใช้อธิบายเนื้อหา และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการฟังสิ่งที่เพ่ือนอธิบาย 

สรุปได้ว่า เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นหนึ่ งในเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ               
อย่างไม่เป็นทางการ ที่ได้รับการพัฒนาโดย Kagan มีเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน              
ในชั้นเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

4.2 ลักษณะของเทคนิค Two Stay Two Stray 

เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นหนึ่งในเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีผู้สนใจ
นำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จำนวนมาก ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะ
ของเทคนิค Two Stay Two Stray ไว้ดังต่อไปนี้ 

Sari (2019: 173) ได้กล่าวถึงลักษณะของเทคนิค Two Stay Two Stray ไว้ว่า การเรียน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Two Stay Two Stray  เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ                      
ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงการทำงานกลุ่มที่มีอะไรมากกว่าการนั่งเป็นกลุ่ม  
เทคนิค Two Stay Two Stray  จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์                 
มีวิจารณญาณ และมีความรับผิดชอบ Two Stay Two Stray  เป็นกลยุทธ์ที่ให้นักเรียนทำงาน                
เป็นกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มจัดการและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา แบ่งปันความรู้ 
และข้อมูลที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการอภิปรายในกลุ่มอ่ืน ๆ และส่งเสริมให้กันและกันได้รับผลสัมฤทธิ์
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ที่ดีที่สุดโดย 'ผู้ที่อยู่' มีหน้าที่แบ่งปันและพูดคุยข้อมูลของกลุ่ม และ 'ผู้ที่หลงทาง' มีหน้าที่ศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือนำมาอธิบายให้กลุ่มตนเกิดความเข้าใจมากข้ึน 

Prastika (2017 : 2) ได้กล่ าวถึงเทคนิค Two Stay Two Stray ไว้ว่า  Two Stay Two 
Stray เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือที่ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแต่ละกลุ่ม                      
ในห้องเรียน โดยเกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เทคนิคนี้จะใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ช่วยให้ครูสามารถเปลี่ยนบทเรียนที่มีอยู่ให้เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลยุทธ์ง่าย ๆ คือ                  
ให้นักเรียนทำงานร่วมกันจนกว่าสมาชิกทุกคนจะเข้าใจเนื้อหา และในที่สุดก็บรรลุความสำเร็จ                  
ตามเป้าประสงค์ได้ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย นักเรียน 4 คน ที่มีระดับความสามารถแบบผสมผสาน 
โดย จะมีนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง กลาง และต่ำในแต่ละทีม ดังนั้นการใช้เทคนิค Two Stay Two 
Stray นักเรียนจึงสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ 

Huda (2011: 121) ได้อธิบายลักษณะของเทคนิค Two Stay Two Stray ไว้ว่า  Two Stay 
Two Stray เป็นระบบการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถทำงานร่วมกัน มี
ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้กันและกันเป็นเลิศและฝึกให้
นักเรียนเข้าสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการทำกลุ่ม จากนั้นอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหาที่
ครูมอบให้ แล้วแลกเปลี่ยนผล การอภิปรายกับกลุ่มอ่ืน หลังจากแลกเปลี่ยนแล้วจึงทบทวนและ
อภิปรายกับกลุ่มอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป 

สรุปได้ว่า  เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบของ
กระบวนการกลุ่ม ที่มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 4 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่าง
กัน เทคนิคนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการทบทวน
ความรู้ของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

4.3 ขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค Two Stay Two Stray  

นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค Two Stay Two Stray ไว้

ดังนี้ 

Sari (2019 : 174) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนโดยใช้ เทคนิค  Two Stay Two Stray                   

จะประกอบด้วยกลุ่ม ที่มีสมาชิกสี่คน ซึ่งจะได้รับโอกาสในการแบ่งปันผลการสนทนากลุ่มของตน               

ไปยังกลุ่ม อ่ืน ๆ โดยส่ง "ตัวแทน" สองคนไปให้กลุ่ม อ่ืน สมาชิกอีกสองคนจะอยู่ ในกลุ่มเดิม                 

และเป็นเจ้าภาพสำหรับ "แขก" ที่มาจากกลุ่มอื่นเพ่ือค้นหาข้อมูล  โดยสรุปเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. โดยครูจะแนะนำชี้วัดการเรียนรู้ และอธิบายเนื้อหาตามแผนการสอนที่จัดทำขึ้ น จากนั้น

แบ่งนักเรียนออกเป็นบางกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกสี่คนสำหรับหนึ่งกลุ่ม  
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2. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านข้อความสั้น ๆ ที่เป็นบทความเดียวกัน สมาชิกในกลุ่ม

แต่ละคนต้องขีดเส้นใต้คำท่ียากในข้อความที่อ่าน  

3. นักเรียนแต่ละคนพยายามช่วยกันทำความเข้าใจคำศัพท์ ยาก โดยค้นหาความหมาย               

จากพจนานุกรม หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

4. สมาชิกในกลุ่มจะอภิปรายเนื้อหาของข้อความที่อ่านและพยายามทำความเข้าใจ แล้วสรุป

เป็นความรู้ของกลุ่ม 

5. เมื่อศึกษาความรู้ภายในกลุ่มแล้ว ครูกำหนดให้นักเรียนสองคนอยู่ที่กลุ่มเดิม และนักเรียน

สองคนออกไปศึกษาข้อมูลยังกลุ่มอ่ืนตามที่ครูกำหนด  

6. สมาชิกสองคนของแต่ละกลุ่มจะไปเยี่ยมกลุ่มอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล  

7. สมาชิกที่ไปยังกลุ่มอ่ืนจะกลับเข้าร่วมกลุ่มของตนเองเพ่ือแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ 

จากกลุ่มที่เยี่ยมชม 

8. สมาชิกในกลุ่มสรุปความรู้ร่วมกันภายในกลุ่มอีกครั้ง 

9. ครูให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยต้องตอบคำถาม 10 ข้อที่เกี่ยวข้อง

กับข้อความที่อ่าน  โดยครูจะนำคะแนนแบบทดสอบรายบุคคล รวมเป็นคะแนนกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่ม

ควรมีคะแนนรวมอย่างน้อย 300 จึงจะชนะ หากได้คะแนนน้อยกว่า 300 คะแนนสมาชิกในกลุ่ม

ทั้งหมดต้องมาทำแบบทดสอบอีกครั้ง  

Hidayat (2018: 121) ได้อธิบายขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Two  

Stay  Two  Stray ไว้ดังนี้ 

 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนแบบคละ

ความสามารถ 

 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ 

 3. นักเรียนภายในกลุ่มศึกษาความรู้ และอภิปรายภายในกลุ่ม 

 4. นักเรียน 2 คน รับหน้าที่ไปศึกษาความรู้จากกลุ่มอ่ืนในฐานะ “แขก” 

 5. นักเรียนอีก 2 คน ที่อยู่ที่กลุ่ม จะทำหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับและแบ่งปันข้อมูลที่กลุ่มวิเคราะห์

ได้ให้แก่แขกท่ีมาเยือน 

 6. นักเรียน 2 คน ที่ออกจากกลุ่ม กลับเข้ากลุ่มเดิม 

 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายข้อมูล นักเรียนที่ได้ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มอ่ืนนำข้อมูลที่ได้             

มาแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม 

 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาของกลุ่ม 
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 Sukmana (2010 อ้างถึงใน Saputra, 2016: 224)  ได้เสนอข้ันตอนการสอนโดยใช้เทคนิค 

Two Stay Two Stray  ไว้ดังนี้  

 1. ครูจะแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยคละตามความสามารถของ

นักเรียน 

 2. ครูแจกใบความรู้ที่เหมือนกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา 

 3. สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจะต้องขีดเส้นใต้คำที่ยากในอ่านข้อความ จากนั้นแต่ละคน

พยายามช่วยคนอ่ืน ๆ หาความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น 

4. แต่ละกลุ่มส่งสมาชิกจำนวน 2 คน ไปยัง 2 กลุ่มอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ 

 5. สมาชิกกลุ่มที่เหลืออีก 2 คนจะอยู่กลุ่มเดิมเพ่ือต้อนรับแขก คือ สมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ที่จะเข้า

มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

 6. นักเรียนแต่ละคนที่เข้ากลุ่มใหม่จะได้พูดแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองในเวลาที่เท่ากัน เมื่อ

หมดเวลาในการพูดจะมีเสียงกระดิ่งหรือเสียงปรบมือเป็นสัญญาณหยุดพูด ซึ่งครูจะเป็นผู้จับเวลา 

 7. ตัวแทนกลุ่มที่เข้าไปในกลุ่มอ่ืน ๆ จะกลับมาที่กลุ่มเดิมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่พวกเขา

ได้รับจากกลุ่มอื่น ๆ แก่กลุ่มเดิม 

 8. ครูชี้แจงให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบรายบุคคล โดยจะนำคะแนนที่ได้ของแต่ละคน

มารวมกัน โดยครูจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำไว้ หากกลุ่มใดได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนขั้นต่ำจะต้องทำ

แบบทดสอบใหม่อีกครั้ง 

 9. นักเรียนทำแบบทดสอบรายบุคคล 

 10. ครูประกาศคะแนน และให้นักเรียนรวมคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม 

Lie (2008: 18) ได้อธิบายขั้นตอนในการใช้เทคนิค Two  Stay  Two  Stray ในการจัดการ

เรียนการสอนไว้ดังนี้ 

 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4 คน 

 2. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ที่ครูกำหนด และอภิปรายผลการศึกษา

ภายในกลุ่ม หลังจากนั้นนักเรียน 2 คน จะไปยังกลุ่มอ่ืนเพื่อศึกษาผลการศึกษาของกลุ่มอ่ืน 2 กลุ่ม 

 3. นักเรียน 2 คน ที่อยู่ในกลุ่มจะแบ่งปันผลการศึกษาให้แก่แขก 2 คน ที่มาที่กลุ่มตน 

 4. หลังจากแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แขก 2 คนจะกลับไปยังกลุ่มของตนเอง และ

แบ่งปันสิ่งที่ได้ศึกษามาจากกลุ่มอื่น 

 5. แต่ละกลุ่มจะอภิปรายผลการศึกษาภายในกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง 



  43 

4.4 ข้อดีและข้อจำกัดของเทคนิค Two Stay Two Stray  

เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีนักการศึกษา

ต่างประเทศสนใจมากมาย  

ข้อดี 

Santoso (2011: 175)  ได้สรุปข้อดีของการใช้เทคนิค Two Stay Two Stray ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน 

 2. เป็นเทคนิคท่ีสามารถนำไปใช้ได้กับทุกรายวิชา  ทุกเนื้อหา และให้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ 

 3. เป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และสอนให้รู้จกเคารพ            

ความคิดเห็นของผู้อื่น 

 4. เป็นเทคนิคที่มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

 5. เปิดโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากขึ้น 

 6. ฝึกฝนความรับผิดชอบของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่ที่ตนเอง

ได้รับมอบหมาย เพ่ือนำมาใช้ในการอภิปรายภายในกลุ่ม 

 7. เป็นเทคนิคท่ีฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา และยอมรับปัญหาที่เกิดข้ึน 

 8. ฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา 

 9. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ทักษะการฟัง ทักษะ            

การพูด ทักษะการอ่าน 

 Irfanto (2019 : 213)  ได้ ก ล่ า ว ถึ ง ข้ อ ดี ข อ ง เท ค นิ ค  Two Stay Two Stray ไว้ ว่ า                          

การใช้เทคนิคนี้จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เนื้อหา ช่วยขจัดช่องว่างระหว่าง       

คนเก่งและคนอ่อน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างบรรยากาศแห่งความสุข                    

ในการจัดการเรียนรู้ 

ข้อจำกัด 

Santoso (2011: 175) ได้สรุปข้อจำกัดของการใช้เทคนิค Two Stay Two Stray ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นเทคนิคท่ีใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนนาน เนื่องจากต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกลุ่ม จึงทำให้ใช้เวลาในการจัดการกิจกรรมนานมากขึ้น 

 2. นักเรียนบางคนที่ไม่ชอบการทำงานเป็นทีม อาจไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
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3. ครูต้องเตรียมการสอนอย่างหนัก เนื่องจากครูต้องเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการเรียน           
การสอน และต้องเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น การมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษายังกลุ่มอื่น  

สรุปได้ว่า เทคนิค Two Stay Two Stray  มีข้อดีคือ เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้นักเรียน             
เกิ ดการแลก เปลี่ ยน เรียนรู้ภ าย ในห้ องเรียน  ทำให้ นั ก เรียนมี มุ มมองความรู้ที่ ก ว้ างขึ้ น                    
และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน คือ ฝึกความรับผิดชอบของนักเรียนแต่ละคนให้               
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ฝึกการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และฝึกทักษะทางสังคม ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน   ส่วนข้อจำกัด                    
ของเทคนิคนี้ คือ ครูผู้สอนต้องเป็นผู้จัดการชั้นเรียน คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการ
สลับกลุ่ม เป็นผู้กำกับเวลา และต้องคอยตรวจสอบว่านักเรียนทุกกลุ่มเกิดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 

 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค 
Two Stay Two Stray ของตนเอง โดยได้สังเคราะห์เป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยคละความสามารถของนักเรียน                 
แล้วกำหนดให้นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลข 1-4 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลที่ครูจัดเตรียมไว้ แล้วอภิปรายความรู้ตามคำถาม                  
ที่ครูกำหนด 

3. เมื่อศึกษาข้อมูลแล้ว ให้ตัวแทนนักเรียน 2 คนในกลุ่ม คือนักเรียนหมายเลข 3 และ
หมายเลข 4 ทำหน้าที่เป็น “แขก” แยกออกไปอยู่กลุ่มอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษา             
กับกลุ่มอ่ืน โดยนักเรียนหมายเลข 3 ไปยังกลุ่มที่อยู่ด้านซ้ายของตนเอง ส่วนนักเรียนหมายเลข 4             
ไปยังกลุ่มที่อยู่ด้านขวาของตนเอง 

4. นักเรียนอีก 2 คนในกลุ่ม คือ นักเรียนหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ทำหน้าที่ เป็น                 
“ผู้ต้อนรับ” อยู่ที่กลุ่มเดิม เพ่ือคอยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เข้ามาในกลุ่ม 

5. นักเรียนทั้งหมดเข้ากลุ่มตามเดิม นำผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ              
มาแบ่งปันกัน และสรุปผลการศึกษาของกลุ่มอีกครั้ง 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาแก่ครูและผู้ร่วมชั้นเรียน 
7. นักเรียนทำแบบทดสอบรายบุคคล และนำคะแนนรายบุคคลที่ได้มารวมกันเป็นคะแนน

กลุ่ม  แสดงได้ดังภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบการสลับกลุ่มของเทคนิค Two Stay Two Stray 
 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

จากการศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการอ่านอย่าง                      
มีวิจารณญาณ ผู้วิจัยพบว่า มีการนำรูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย                 
มาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 

ธนวิทย์ กวินธนเจริญ (2563) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกลวิธี SQP2RS โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี 
SQP2RS 2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง         
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี SQP2RS และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี SQP2RS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 40 คน ที่ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน                
เป็นหน่วยสุ่ม ด้วยวิธีการจับสลากห้องเรียน  แบบแผนการวิจัยพ้ืนฐานแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี  SQP2RS 2 ) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี SQP2RS ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัด            
การเรียนรู้ ต ามกลวิ ธี  SQP2RS สู งกว่ าก่ อน เรียนอย่ างมีนั ยสำคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ  .05                                
2) ความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หลังการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้ตามกลวิธี SQP2RS อยู่ในระดับดี และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี SQP2RS อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

ภัทราณี   เวียงนาค (2562) ได้วิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีสตาร์ท (START)                     
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี สตาร์ท (START)                 
2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
(START) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนซนแดนวิทยาคม 
อำเภอซนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 26 คน ที่ได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ                           
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
สตาร์ท (START) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท (START) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ                   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท (START) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ปวีณ์สุดา ขยันการ (2561)  ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST และ 2) ศึกษา      
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธี  QUEST                      
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่กำลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน            
28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิธี QUEST เรื่องการอ่านสื่อออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ และ                
3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี  QUEST  ผลการวิจัยพบว่า                          
1) ผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้              
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี  
QUEST โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ประสรรค์  ตันติเสนาะ (2560)  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน              
ตามทฤษฎีโครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่5 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ   1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน                  
ตามทฤษฎีโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ 2) เพ่ือหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   
โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 
30 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่   1) รูปแบบการเรี ยนการสอนอ่านตามทฤษฎี โครงสร้าง                              
2) แผนการจัดการเรียนรู้   3) แบบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ                        
4) แบบสอบถามความคิดเห็น  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี
โครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่5 มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน และ
ปัจจัยสนับสนุนการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  ขั้นกระบวนการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1.เชื่อมโยงความคิด 2.พินิจตัวบท  3. ค้นพจน์ตีความ  4. ถอดรหัสความหมาย                   
5. อภิปรายแลกเปลี่ยน 6. สรุปผลการเรียนรู้  และ 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
พบว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ .05 และระหว่างเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
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อุษาวดี ชูกลิ่นหอม (2560)  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่าง                  
มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R               
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R และ 2) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R               
โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 คน ซึ่งได้ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยวิธีสอน 
แบบ SQ5R  2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R   ผลการวิจัยพบว่า                            
1) ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัด               
การเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 
SQ5R ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

Escudero (2 0 1 1 )  ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง  Teaching and Learning Critical Reading with 
Transnational Texts at a Mexican University: An Emergentist Case Study ซึ่ ง เ ป็ น
การศึกษากระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยเป็นการออกแบบการสอนเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ
อนุมานลักษณะของข้อความและบริบททางอุดมการณ์จากการตรวจสอบรูปแบบของภาษาและ
วาทศิลป์  โดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของภาษาและความรู้ด้านวาทศิลป์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
ตีความของนักเรียน ซึ่งการแนะนำจากครูมีส่วนช่วยให้นักเรียนตีความได้ดีขึ้น นักเรียนเรียนรู้ที่จะใช้
ภาษาในการประเมินค่า และยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนหลังจากได้ทำการ
วิเคราะห์และประเมินผล 

 

5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

เนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT  เป็นกลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่มีการบรรจุ                
ในหลักสูตรหรือเป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก  ดังนั้นการศึกษาค้นคว้างานวิจั ยที่ เกี่ยวข้องกับ                 
การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT  จึงเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้เน้นที่รายวิชาภาษาไทยเท่าที่ควร ซึ่งงานวิจัย          
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT มีดังต่อไปนี้ 
 นลินรัตน์  เมืองกาญจน์  (2555)  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบคอร์ท              
เพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
คอร์ท ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาภาษาไทย  และ 2) เปรียบเทียบทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบคอร์ท 
เพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาภาษาไทย  โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 30 คน                  
เป็นกลุ่มควบคุม  โดยเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                  
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบคอร์ท เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในวิช าภาษาไทย และ                       
2) แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพแผนการจัด                   
การเรียนรู้แบบคอร์ท E1/E2 เท่ากับ 72.26/75.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70  และ 2) นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบคอร์ท เพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์มีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบคอร์ท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กมลพรรณ องค์ชัย  (2552)  ได้วิจัยเรื่อง การใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบ           
คอร์ท 1 เพ่ือส่งเสริม ความสามารถทางการพูดอภิปรายและการเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนในระดับก้าวหน้า  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสามารถทางการพูด
อภิปรายภาษาอังกฤษและความสามารถทางการเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษของนักเรียน            
หลังการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1  โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ที่เรียนวิชาสื่อสารด้วยการเขียนภาษาอังกฤษ (อ 40210) 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  จำนวน 35 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอน            
โดยใช้ รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท  1 จำนวน 10 แผน  เครื่องมือที่ ใช้                           
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบประเมินความสามารถทางการพูดอภิปรายภาษาอังกฤษ                 
และ 2) แบบประเมินความสามารถทางการเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยพบว่า             
1) คะแนนความสามารถทางการพูดอภิปรายภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้รูปแบบ
การสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และ 2) คะแนนความสามารถ                
ทางการเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษของผู้ เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
กระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
 ชยุต  จุลชาต (2548)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด สำหรับ

นักศึกษาอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช.2 โรงเรียนวาณิชพณิชยการ  การวิจัย

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนาชุดการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดโดยใช้แนวทางของบทเรียน

คอร์ท 1 ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแนวความคิด                          
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ที่ตรงประเด็น และความสามารถในการคิดตามแนวทางคอร์ท 1 ก่อนและหลังการเรียน  โดยกลุ่ ม

ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม  

โรงเรียนวานิชพณิชยการ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547  จำนวน 51 คน            

ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง โดยการหาอาสาสมัครที่สนใจจะพัฒนาความส ามารถ                    

ในการคิด  โดยนักศึกษาจำนวน 12 คน อยู่ในกลุ่มทดสอบเครื่องมือ และนักศึกษาจำนวน 39 คน            

อยู่ในกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด ซึ่งพัฒนา

มาจากบทเรียนคอร์ท 1 และ2) แบบสอบวัดและประเมินความสามารถในการคิด  ผลการวิจัยพบว่า 

ภายหลังการสอนด้วยชุดการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด นักศึกษากลุ่มทดลองสามารถสร้างแนวคิดที่ตรง

ประเด็นได้เพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และได้คะแนนความสามารถในการคิด             

ตามแนวทางคอร์ท 1 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

Edward De Bono (1973) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลสำเร็จในการพัฒนาทักษะการคิดของ

บทเรียนคอร์ท 1 (CoRT 1) ในกลุ่มนักเรียนเกรด 7 ในควีนแลนด์  ออสเตรเลีย  โดยการวัดและ

ประเมินผลการสอนใช้วิธีการทดสอบหลังการสอนแบบถ่วงเวลา (delayed posttest) โดยทดสอบ

หลังการทดสอบครั้งแรก 15 สัปดาห์ (11 สัปดาห์ หลังการสอน) เพ่ือศึกษาและประเมินผลระยะยาว

ของการสอน  ผลการวิจัยที่ได้ชี้ให้เห็นว่า ทักษะการคิดของนักเรียนสูงขึ้น 

 

5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิค Two Stay Two Stray 

จากการศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ ยวข้องกับเทคนิค Two Stay Two Stray ผู้วิจัย
พบว่า งานวิจัยในประเทศไทยยังไม่ปรากฏการนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แต่ในงานวิจัย                     
ในต่างประเทศ ได้มีผู้นำเทคนิคนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

Harahapa (2017) ได้วิจัยเรื่อง Application of Cooperative Learning Model With 
Type of Two Stay Two Stray to Improve Results of Mathematics Teaching มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Two Stay Two Stray โดยผลการวิจัยพบว่า เทคนิค Two Stay Two 
Stray สามารถ 
พัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน โดยนักเรียนสามารถสื่อสารในห้องเรียนได้ทั้งทางวาจาและลาย
ลักษณ์อักษรในการค้นหาคำตอบ ส่งผลให้การทำงานของนักเรียนมีความถูกต้อง รอบคอบ ชัดเจน 

Lesia (2017) ได้วิจัยเรื่อง Using  Two Stay Two Stray (TSTS) to Improve Speaking 
Achievement of The Tenth Grade Students of SMAN 10 Palembang โดยมีวัตถุประสงค์ใน            
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การวิจัย คือ เพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษา 
2017/2018 โดยใช้วิธี Two Stay Two Stray ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพูด
ของนักเรียนสูงขึ้น โดยผู้เรียนจะในการทำกิจกรรมในห้องเรียน นักเรียนจะได้อภิปรายภายในกลุ่ม
ของตนเอง หลังจากนั้นจะได้แลกเปลี่ยนสนทนากับกลุ่มอ่ืนแล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มอ่ืนและ
คำตอบของกลุ่มตนมาอภิปรายอีกครั้ง และนำเสนอต่อชั้นเรียน 

Nurhusain (2017) ได้ วิ จั ย เรื่อ ง  Impact Analysis Of Cooperative Learning Model 
Application Type Two Stay Two Stray Toward Learning Outcomes Of Mathematics              
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ Two Stay Two Stray 
(TSTS) ที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเปรียบเทียบกับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
โดยตรง ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ Two 
Stay Two Stray (TSTS) สูงกว่าผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนผ่านรูปแบบการเรียนรู้โดยตรง 
เนื่องด้วยการเรียนรู้แบบ Two Stay Two Stray ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น ในการทำ
กิจกรรมในห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนจะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังอีกกลุ่มหนึ่ง หลังจากนั้นนักเรียน
ก็กลับมาที่กลุ่มตนเองและอภิปรายข้อมูลกันภายในกลุ่มอีกครั้ง แล้วจึงนำเสนอต่อชั้นเรียน การนำ
เทคนิคนี้มาใช้จะทำให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียน             
ได้ค้นคว้าคำตอบและอธิบายความเห็น ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

Saputra (2 0 1 6 ) ได้ ท ำก าร วิ จั ย เรื่ อ ง  Use of Two Stay Two Stray Strategy In 
Teaching Reading  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เปรียบเทียบผลของความสำเร็จของนักเรียนด้าน
การอ่านก่อนใช้ Two Stay Two Stray และหลังใช้ Two Stay Two Stray ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนำ
เทคนิค Two Stay Two Stray ไปใช้ในการเรียนการสอนของการอ่านจับใจความของนักเรียนทำให้                   
การจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ และช่วยเพ่ิมความมั่นใจในตนเอง สร้างปฏิสัมพันธ์                
ทางสังคม  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และทักษะการทำงานกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาความเข้าใจ
ในการ อ่านสู งขึ้ น  เพ ราะนั ก เรียน ได้ พู ดคุ ย  และแบ่ งปั น เนื้ อห ากั บ เพ่ื อน ในกลุ่ ม  และ                                    
มีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray                     

ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว วัดผลการทดลองก่อน

และหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)  ซึ่งมีแบบแผนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 แบบแผนการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว มีทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 
𝑇1 X 𝑇2 

 

 ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 
  𝑇1 คือ   การทดสอบก่อนเรียน 

  X คือ การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two 

Stray 

  𝑇2 คือ การทดสอบหลังเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้               

แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2            

ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  

จำนวน 10 ห้องเรียน  รวม 438 คน 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง 

         กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี          

จำนวน 1 ห้องเรียน  รวม 40 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)                     

โดยการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 

ตัวแปรที่ศึกษา  

   1. ตัวแปรต้น  (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ  CoRT ร่วมกับ

เทคนิค Two Stay Two Stray   

2. ตัวแปรตาม  (dependent  Variable) ได้แก่              

      2.2.1 ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

      2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัด 

การเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray   
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2                     

ปีการศึกษา 2564  กำหนดระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ  คาบละ 55 นาที  

โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 2 คาบ  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 คาบ 
 

วิธีและข้ันตอนดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอนต่างๆต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการวิจัย 
1. ศึกษาค้นคว้า หนังสือ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดำเนินการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้า หนังสือ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  1.1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน           
รัตนราษฎร์บำรุง 
  1.1.2 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
  1.1.3 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 
  1.1.4 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิค Two Stay Two Stray   
  1.1.5 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
การสร้างแบบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการสร้างแบบสอบถาม               
ความพึงพอใจ    

 ขั้นตอนที่ 2 ข้ันสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือในการทดลอง ดังนี้  

      1.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1.1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย  สาระที่ 1 : การอ่าน  มาตรฐานการเรียนรู้  ท 1.1 รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้  

ช่วงชั้นที่ 4  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัตนราษฎร์

บำรุง 

1.1.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

1.1.3 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT  

ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray   

1.1.4 เลือกและกำหนดเนื้อหา เพ่ือนำมาเป็นบทอ่านในแผนการจัดการเรียนรู้ โดย 

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  โดยเลือกเนื้อหาเป็นตาม

ประเภทของสื่อท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 นำเสนอไว้  

1.1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ 

เทคนิค Two Stay Two Stray  จำนวน 10 แผน แผนละ 1 คาบ โดยมีทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ 

และทดสอบหลังเรียน 1 รวม 12 คาบ โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4 
 



  55 

ตารางท่ี 4 กำหนดการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay 
Two Stray 

 

แผนการจัด 
การเรียนรู ้

รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบคอร์ท 

ประเภทของบทอ่าน ระยะเวลา 

 ทดสอบก่อนเรียน  1 

1 PMI (plus, minus, interest) นิทาน 1 

2 CAF (Consider all factor) ข่าว 1 

3 RULES เรื่องสั้น 1 

4 C&S (Consequence and 
Sequel) 

บทความ 1 

5 AGO (Aim, Goals and 
Objectives ) 

ข่าว 1 

6 PLANING  บทความ 1 

7 FIP (First Important Priorties) โฆษณา 1 
8 APC (Alternatives Possibilities 

and Choices) 
บทความ 1 

9 DECISIONS บทความ 1 

10 OPV (Other Point of View) นิทาน 1 

 ทดสอบหลังเรียน  1 

รวม 12 

 

 โดยแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละภาพเป็นการนำการคิดแบบ CoRT มาใช้ในการสอน

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใน          

แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นำเสนอและให้นักเรียนได้ฝึกฝนการคิดแบบ CoRT แต่ละแบบ ซึ่งใช้

ขั้นตอนการสอนของเทคนิค Two Stay Two Stray  ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ โดยขั้นตอน           

การจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้สรุปได้ดังนี้ 

  ขั้นนำ : เป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้เกมกระตุ้น

ความคิด การใช้คำถามกระตุ้นความคิด ประเด็นการสนทนา เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน

ของนักเรียน และโยงเข้าสู่บทเรียน 
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  ขั้นสอน : แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดแบบ CoRT แต่ละแบบ  

2) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบคละความสามารถ พร้อมกำหนด 

หมายเลขสมาชิก 1-4 จากนั้นครูแจกบทอ่านให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่าน พร้อมใบงานที่กำหนดคำถาม

ที่ฝึกการคิดแบบ CoRT แต่ละแบบ 

3) นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายคำตอบ ลงในกระดาษท่ีครูเตรียมไว้ให้ 

4) นักเรียนที่มีหมายเลข 3 และ 4 ทำหน้าที่เป็นแขกไปแลกเปลี่ยนความรู้ 

จากกลุ่มอื่นตามที่ครูกำหนด 

   5) นักเรียนที่มีหมายเลข 1 และ 2 ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านรอต้อนรับแขก

ที่มาเยือนกลุ่มตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

   6) เมื่อครบเวลาที่ครูกำหนด นักเรียนหมายเลข 3 และ 4 กลับไปยังกลุ่ม

เดิมของตน และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนในกลุ่มอีกครั้ง 

   7) สมาชิกในกลุ่มสรุปความรู้ของกลุ่ม และนำเสนอผลงาน 

  ขั้นสรุป : เป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินความสามารถด้าน

การอ่าน ที่ใช้การคิดแบบ CoRT แต่ละแบบ เพ่ือสรุปเป็นข้อดี และข้อที่ควรพัฒนาต่อไป 

  1.1.6  นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ 

ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงและแก้ไข แผนการจัด               

การเรียนรู้ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  1.1.7 นำแผนจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน   

3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ

ประเมินผล จำนวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) นำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของเครื่องมือ ( Index of 

Item Objective Congruence : IOC) ใช้เกณฑ์การประเมิน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) ดังนี้ 

คะแนน + 1 หมายถึง    แน่ใจว่าแผนจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 

รายการประเมิน 

คะแนน   0 หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแผนจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 

รายการประเมินหรือไม่ 

คะแนน - 1 หมายถึง    แน่ใจว่าแผนจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ 

รายการประเมิน 
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  โดยใช้สูตร 
 

 
    

เมื่อ  IOC  คือ  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

กับจุดประสงค ์

   ∑𝑅 คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   n คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

  ค่าดัชนีที่มีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่าสอดคล้องตามเกณฑ์และ

สามารถนำไปใช้ ได้   เมื่อนำผลการพิจารณาค่า IOC ของผู้ เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนี                    

ความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกรายการประเมิน และได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การปรับปรุงการใช้คำให้สื่อสารชัดเจนขึ้น (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

1.1.8 สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนแล้ว จำนวน 2 แผนไปทดลองใช้ ( try – out) 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  

จำนวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และได้เรียนเนื้อหาเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเรียบร้อยแล้ว 

  1.1.9 นำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ต่อไป  

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  สามารถสรุปได้ ดังแผนภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOC = 
∑𝑅

𝑛
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ขั้นที่ 1 
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

 
 

ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 
 

ขั้นที่ 3 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray   

 
 

ขั้นที่ 4 
กำหนดเนื้อหา นำมาใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray   

 
 

ขั้นที่ 5 
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  จำนวน 10 แผน 

 
 

ขั้นที่ 6 
นำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และปรับปรุง แก้ไข 

 
 

ขั้นที่ 7 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน   3 คน 

 
 

ขั้นที่ 8 
สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปรับปรุง แก้ไขแล้ว จำนวน 2 

แผน ไปทดลองใช้ (try – out) 

 
 

ขั้นที่ 9 นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

  

แผนภาพที่ 3 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   

         การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ 

ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pre-test) และหลังการจัดการเรียนรู้ (Post-test) ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

2.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย  สาระที่ 1 : การอ่าน  มาตรฐานการเรียนรู้  ท 1.1 รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้  ช่วงชั้น         

ที่ 4  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  และหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

2.1.2  ศึกษาทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับวิธีสร้างเครื่องมือ และวิธีวัดผลทางการศึกษา 

จากหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ 

2.1.3 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีสาระเก่ียวกับการอ่านอย่างมี 

วิจารณญาณ  

2.1.4 จัดทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวคิดของ Bloom 
 

ตารางท่ี 5 ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ประเด็น 
 

เนื้อหา 

ความรู้/ทักษะตัวชี้วัด 
รวม ความ 

จำ 
ความ 
เข้าใจ 

นำ 
ไปใช ้

วิเคราะห ์
ประเมิน 

ค่า 
สร้าง 
สรรค ์

1.การอ่านนิทานอย่างมีวิจารณญาณ - 2 1 2 1 - 6 

2.การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ - 2 1 2 2 - 7 

3.การอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ - 1 1 2 1 - 5 

4.การอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ - 2 1 2 1 - 6 

5.การอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ - 2 1 2 1 - 6 

รวม - 9 5 10 6 - 30 
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          2.1.5 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ

ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ให้ครอบคลุมตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  โดยแต่ละข้อให้มี

ตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน 

ตอบผิด     ได้ 0 คะแนน 

2.1.6 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณต่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความสอดคล้องของข้อ

คำถามกับจุดประสงค์ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

2.1.7 นำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีปรับปรุง  

แก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิชาภาษาไทย 

จำนวน 2 คน และ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  จำนวน  1 คน เพ่ือตรวจสอบ               

ความถูกต้องและความ เที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) แล้ วนำผลการพิจารณ า                         

ของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC)             

โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) ดังนี้ 

คะแนน + 1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

คะแนน   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

คะแนน - 1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จึงจะยอมรับได้ 

โดยผลการพิจารณาค่า IOC ของผู้ เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี             

ความคล้องมีค่า 0.67-1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

2.1.8 นำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใช้  

(Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง และได้เรียนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเรียบร้อยแล้ว นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์

ค่าสถิติรายข้อเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยพิจารณา                

ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20-1.00   (พวงรัตน์ 

ทวีรัตน์, 2543: 129-130)  โดยได้เลือกแบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ ตามตารางที่ 5 ที่มีค่าความยาก

ง่าย (p) เท่ากับ 0.30-0.65 ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบเท่ากับ 0.30-0.50 

2.1.9 นำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไปหาค่า 

ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 

2554: 281-282) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ เท่ากับ 0.87 
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          2.1.10 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีได้ปรับปรุง  

แก้ไขแล้ว ไปใช้ทดสอบก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) สำหรับการวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุป

ได้ดังแผนภาพที่ 4 
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ขั้นที่ 1 
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

ขั้นที่ 2 
ศึกษาทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับวิธีสร้างเครื่องมือ  

และวิธีวัดผลทางการศึกษา 

 
 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ขั้นที่ 4 จัดทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint) 

 
 

ขั้นที่ 5 
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน                        

อย่างมีวิจารณญาณ  

 
 

ขั้นที่ 6 
เสนอแบบทดสอบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

 
 

ขั้นที่ 7 
นำแบบทดสอบที่ปรับปรุง แก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน 3 คน 

 
 

ขั้นที่ 8 นำแบบทดสอบ ไปทดลองใช้ (Try Out) 

 
 

ขั้นที่ 9 หาค่า p และ r แล้วคัดเลือกข้อสอบจำนวน 30 ข้อ  

 
 

ขั้นที่ 10 
นำแบบทดสอบ ไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) และนำไปใช้

ทดสอบต่อไป  

แผนภาพที่ 4 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
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 2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ 

เทคนิค Two Stay Two Stray   

2.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ    

2.2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีการวัด 5 ระดับ ดังนี้ 

    มากที่สุด ให้ระดับคะแนน  5 

    มาก  ให้ระดับคะแนน  4 

    ปานกลาง ให้ระดับคะแนน  3 

    น้อย  ให้ระดับคะแนน  2 

    น้อยที่สุด ให้ระดับคะแนน  1 

2.2.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อคำถาม 

  2.2.4 ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามคำแนะนำของอาจารย์         

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.2.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน  

ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 

จำนวน 1 คน ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี           

ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ในการถาม ( Index of the  Item  Objective 

Congruence : IOC)  โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) ดังนี้ 

คะแนน + 1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

คะแนน   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

คะแนน - 1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  ข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จึงจะยอมรับ

ได้ โดยได้ค่าดัชนีความคล้องเท่ากับ 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่วัดได้ กำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ 

โดยพิจารณาค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้  
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4.50-5.00    หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด    

3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก    

2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   

1.50-2.49    หมายถึง  พึงพอใจน้อย  

 1.00-1.49    หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  

2.2.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุง และแก้ไขตามคำแนะนำของ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในภาคเรียน           

ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน 40 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 5 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารต่าง ๆ 

 
 

ขั้นที่ 2 
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay 
Two Stray   

 
 

ขั้นที่ 3 
นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 
ของข้อคำถาม 

 
 

ขั้นที่ 4 
ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามคำแนะนำ 

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 

ขั้นที่ 5 
นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 3 คน  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 

ขั้นที่ 6 
นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุง และแก้ไขแล้ว  

ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ
เทคนิค Two Stay Two Stray 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดำเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง ดังนี้ 
 1. ก่อนการทดลอง  ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัด
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 คาบ แล้วตรวจให้คะแนน 

2. ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้         
การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน                
10 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 55 นาที รวมทั้งสิ้น 10 คาบ   
(ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้) 

  3. หลังจากการทดลองผู้วิจัยดำเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนการจัด                  
การเรียนรู้ แต่สลับข้อและสลับตัวเลือก ใช้เวลา 1 คาบ และนำแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two 
Stray  ไปให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจ 

  4. ตรวจให้คะแนน และนำคะแนนที่ ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการจัด                  
การเรียนรู้มาเปรียบเทียบพัฒนาการ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน
ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ สรุปเป็นผลการทดลอง และทดสอบ

สมมติฐานตามลำดับ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

     1.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน 

อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray    

ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC)  

      1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray     
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1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content  Validity) โดยใช้ค่าดัชนี  

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

1.2.2 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ใช้เกณฑ์กำหนดความยากง่าย ระหว่าง  

0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20-1.00 การตรวจสอบ

ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน 

     1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา             

ปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two 

Stray  ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

2. การทดสอบสมมติฐาน 

     2.1 วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (M) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนำคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน โดยการทดสอบค่าท่ีแบบไม่อิสระ (t – test dependent)  

     2.2  วิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด             

ก าร เรี ยน รู้  โดย ใช้ ก ารจั ดการ เรี ยน รู้ แบ บ  CoRT ร่ วมกั บ เทคนิ ค  Two Stay Two Stray                              

ใช้การแปลค่าแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าเฉลี่ย (M) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนดำเนินการวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค 

Two Stay Two Stray เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแผนภาพที่ 6 
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการวิจัย 

 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนินการทดลอง 

 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5 สรุปขั้นตอนดำเนินการวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two 
Stray ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray                     

ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two 
Stay Two Stray  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการจัด            
การเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 
 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two 
Stay Two Stray  
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay 
Two Stray มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
 

ตารางที่  6 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two 
Stay Two Stray 

การทดลอง จำนวน 
คะแนน 

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(SD) 
t p 

ก่อนการทดลอง 40 30 11.30 2.31 
44.39* .000 

หลังการทดลอง 40 30 22.05 2.92 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two 
Stay Two Stray มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.31 และหลั งการจัด               
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.92 และผลการทดสอบ             
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการทดสอบพบว่า ค่า t เท่ากับ 44.39 ค่า p เท่ากับ .000 แสดงให้เห็นว่า 
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้               
แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

ตารางท่ี 7 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 

รายการประเมิน 
ค่า 

เฉลี่ย 
(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลำดับ 
ที ่

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                    (1) 

1.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำดับชัดเจน 
ไม่สับสน 

4.85 0.36 มากที่สุด 6 

2.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ ไม่ยากจนเกินไป 

4.88 0.33 มากที่สุด 5 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

4.95 0.22 มากที่สุด 1 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม 

4.93 0.26 มากที่สุด 3 

5.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 

4.95 0.22 มากท่ีสุด 1 
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 จากตารางที่  7 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อ                  
การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ

รายการประเมิน 
ค่า 

เฉลี่ย 
(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลำดับ 
ที ่

6.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สรุป
บทเรียนด้วยตนเอง 

4.90 0.30 มากท่ีสุด 4 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.91 0.25 มากท่ีสุด 

ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                         (3) 

7.นักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน 

4.83 0.49 มากท่ีสุด 5 

8.การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมี               
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

4.80 0.40 มากท่ีสุด 6 

9.นักเรียนมีความเต็มใจในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 4.88 0.33 มากท่ีสุด 1 
10.ครมูีความรูแ้ละส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 4.88 0.33 มากท่ีสุด 1 

11.ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

4.83 0.38 มากท่ีสุด 3 

12.นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 3 

รวมด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.84 0.36 มากท่ีสุด 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้                                                                   (2) 

13.นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้าน          
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

4.90 0.30 มากท่ีสุด 1 

14.นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 3 
15.นักเรียนสามารถนำกระบวนการอ่านไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และการเรียนในรายวิชา
อื่น ๆ ได้ 

4.86 0.33 มากท่ีสุด 2 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 4.85 0.32 มากท่ีสุด 

รวมทุกด้าน 4.87 0.31 มากที่สุด 
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ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ในภาพรวมของทุกด้านอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (M = 4.87, SD = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.91, SD = 0.25) รองลงมา 
คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ (M = 4.85, SD = 0.32) และด้านบรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (M = 4.84, SD = 0.36) ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ             
เป็นลำดับที่  1 การจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทั กษะ               
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (M = 4.95, SD = 0.22) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม                      
ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง (M = 4.95, SD = 0.22) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม (M = 4.93, SD = 0.26) ลำดับต่อมา
คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สรุปบทเรียนด้วยตนเอง (M = 4.90,          
SD = 0.28) 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ พบว่า ลำดับที่ 1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (M = 4.90, SD = 0.30) ลำดับที่  2 นักเรียนสามารถนำ
กระบวนการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้  (M = 4.86, 
SD = 0.33) ลำดับที่ 3 นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ (M = 4.78, SD = 0.42) 
 ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ลำดับที่ 1 นักเรียนมีความเต็มใจ                  
ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (M = 4.88, SD = 0.33) และครูมีความรู้และส่งเสริมให้นักเรียน                 
เกิดการเรียนรู้ (M = 4.88, SD = 0.33) รองลงมาคือด้านนักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน (M = 4.83, SD = 0.49) นักเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ (M = 4.83, SD = 0.38) และนักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน (M = 4.83, SD = 0.38) ลำดับต่อมาคือด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมี           
ความกระตือรือร้นในการเรียน (M = 4.80, SD = 0.40) 
 จากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมภายหลังการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนได้เสนอ                  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray คือ                 
1) การกำหนดแนวทางการอ่านโดยใช้การคิดแต่ละแบบช่วยให้มีทิศทางการคิดที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น                 
ในการมุ่งแสวงหาคำตอบ 2) การนำเทคนิค  Two Stay Two Stray มาใช้เป็นกระบวนการจัด               
การเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คำตอบกับกลุ่มอื่น ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีแนวคิดที่
หลากหลายมากยิ่งข้ึน  
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray                     

ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 

มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay 
Two Stray และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการจัด                     
การเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนรัต
นราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  จำนวน 40 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) ด้วยการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง การอ่านอย่าง            
มีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray                 
2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ                  
การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผน                  

การทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนและสอบหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest 

Design)  ดำเนินการทดลองโดยการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ

ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบคุณภาพแล้ว เมื่อดำเนินการทดลอง

สอนครบ 10 แผน จำนวน 10 คาบเรียน จึงทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนำผลการทดลอง

มาเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ ย (M) และ                  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่าเฉลี่ยโดยการใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน             

(t-test dependent) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ 

CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและความเรียง  
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray                     

ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray                 

มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลอง (M = 22.05, SD = 2.92) สูงกว่า

ก่อนการทดลอง (M = 11.30, SD = 2.31) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ

เทคนิค Two Stay Two Stray ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล  

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray                     

ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง                  
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด                    
การเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray มีเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้พัฒนาการคิดของนักเรียน โดยการนำเครื่องมือสอนคิดมาใช้ตั้งคำถามจากบท
อ่านในแต่ละแผนเพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียนในหลายลักษณะ เช่น ในการใช้เครื่องมือการคิด PMI 
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้วิจัยจะตั้งคำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้านดี ด้านเสีย และด้าน
ที่น่าสนใจของบุคคลที่ปรากฏในบทอ่าน เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้รู้จักมองรอบด้าน เป็นการขยาย
ขอบเขตความคิดของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างครอบคลุมรอบด้าน
มากขึ้นก่อนตัดสินใจ เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนให้เป็นระบบ มีการฝึกตีความ 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิด รวมถึงประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ ซึ่ง Edward de Bono (1973: 53) 
ได้อธิบายไว้ว่า บทเรียน CoRT สามารถสร้างส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่าง    
เป็นระบบ  บทเรียน CoRT ถูกออกแบบมาเพ่ือขยายขอบเขตการคิดให้กว้างขึ้น โดยใช้การคิดท้ังหมด 
7 ด้าน คือ  การพยายามหาจุดที่เป็นข้อดี (Plus) และข้อเสีย (Minus)  การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด  การคิดล่วงหน้าถึงผลที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  การคิดถึงเป้าหมายของการปฏิบัติการ             
การคิดถึงวัตถุประสงค์ของสิ่งต่าง ๆ  การประเมินความสำคัญเป็นลำดับ และการคิดถึงมุมมองของ
ผู้อ่ืน  โดยทำการฝึกฝนการคิดจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการคิดทั้งหมด 7 ด้าน คือ การคิด               
ถี่ถ้วน  การคิดครอบคลุม  การคิดไกล  การคิดอย่างมีเป้าหมาย  การคิดลึกซึ้ง  การคิดหลากหลาย  
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การคิดในมุมมองของผู้อ่ืน โดยนำมาใช้ในการทำให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดและเกิดการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณผ่านการฝึกฝนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
นักเรียนสามารถตีความสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง ประเมินค่าสิ่งที่อ่าน
ได้  โดยในการประเมินค่านั้นต้องใช้การพิจารณาข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล และสามารถวิ พากษ์  
วิจารณ์งานเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เป็นการอ่านที่สามารถประเมินค่าสิ่งที่อ่านได้ โดย
ใช้เหตุผลและมีความเหมาะสม วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน รวมถึงยังสามารถ
ตีความข้อความที่อ่านได้ถูกต้องและสามารถค้นหาความที่ซ่อนเร้นอยู่ได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปวีณ์สุดา ขยันการ (2561) ที่ ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีQUEST เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ สามารถ
ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ตีความ วิเคราะห์ และ
ประเมินค่าสิ่งที่อ่านได้ เป็นการจัดการเรียนรู้วิธีที่ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

ส่วนการทำกิจกรรมแบบกลุ่มโดยใช้เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นการฝึกให้นักเรียนได้
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และการให้นักเรียนได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน                    
เป็นการขยายขอบเขตความคิดของนักเรียนให้กว้างมากขึ้น เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักรับฟังความคิด
ของผู้อ่ืน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวนความถูกต้องของคำตอบของกลุ่มตนเอง อีกทั้งยังเป็น
การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียน นักเรียนเกิดการช่วยเหลือกันเพ่ือให้กลุ่มประสบความสำเร็จ ดังที่ 
Kagan (1994: 5) ได้อธิบายไว้ว่า เทคนิค Two Stay Two Stray เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่มีแนวคิดว่า นักเรียนจะทำงานได้ดี ถ้านักเรียนมีข้อมูลที่จะแบ่งปันกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียน
มีประสบการณ์ในการรวบรวมข้อมูลและรายงานกลับให้กับเพ่ือนร่วมทีม การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
ดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Nurhusain (2017) ที่ ได้ วิจัย เรื่อง  Impact Analysis Of Cooperative Learning 
Model Application Type Two Stay Two Stray Toward Learning Outcomes Of 
Mathematics  ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบ  Two Stay Two Stray ทำให้นักเรียนมีความ
มั่นใจมากขึ้น ในการทำกิจกรรมในห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนจะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังอีกกลุ่ม
หนึ่ง หลังจากนั้นนักเรียนก็กลับมาที่กลุ่มตนเองและอภิปรายข้อมูลกันภายในกลุ่มอีกครั้ง แล้วจึง
นำเสนอต่อชั้นเรียน การนำเทคนิคนี้มาใช้จะทำให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น               
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าคำตอบและอธิบายความเห็น ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ดั งนั้ นการจัดการเรียนรู้แบบ  CoRT ร่วมกับ เทคนิค  Two Stay Two Stray จึ งเป็ น                   
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาการคิดและการอ่านผ่านกิจกรรมกลุ่มที่ทำร่วมกัน 

2. จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อ การจัด              

การเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ           

มากที่สุด ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                          

และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้   

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจ             

เป็นลำดับที่ 1 คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่าง                    

มีวิจารณญาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้โดยนำเครื่องมือสอนคิดมาใช้ใน

แผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนการคิดหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้เครื่องมือการคิด 

PMI ทำให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดรอบด้าน เครื่องมือการคิด OPV  ทำให้ได้พัฒนาการคิดในมุมมอง

ของผู้ อ่ืน เครื่องมือการคิด CAF ทำให้ได้คิดอย่างครอบคลุม ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

กระบวนการคิดจากเรื่องที่อ่าน เมื่อนักเรียนได้ใช้วิจารณญาณในการตีความ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็น รวมถึงประเมินค่าเรื่องที่อ่านแล้ว เป็นการนำเทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณผ่านการเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียนกับบทอ่าน มีส่วน

ช่วยในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราณี  

เวียงนาค (2562) ที่ได้วิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีสตาร์ท (START) เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยได้นำกลวิธีสตาร์ท (START) ที่มี

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์เดิมจากการอ่าน

มาใช้ และสามารถนำความรู้มาทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถใน

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณในบทอ่านได้ละเอียดรอบด้านและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัด          

การเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

โดยให้นักเรียนศึกษาหาความรู้และปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม ทำให้นักเรียนได้ฝึกค้นหาคำตอบด้วย

ตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน

เพ่ือให้นักเรียนได้ความรู้ที่คงทนถาวรมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษาวดี ชูกลิ่นหอม (2560)  

ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
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ปีที่  4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R โดยได้กล่าวถึงประเด็นนี้ ไว้ว่า วิธีการจัด                   

การเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน คิดและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองใน

สิ่งที่ตนเองต้องการรู้ เพ่ือให้นักเรียนประสบความสำเร็จ โดยนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กันในห้องเรียน  รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการ

ทำงานกลุ่ม เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray เป็น             

การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนปฏิบัติงานกลุ่ม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน เป็นการพัฒนา

กระบวนการทำงานกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nurhusain (2017) 

ที่ ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง  Impact Analysis Of Cooperative Learning Model Application Type Two 

Stay Two Stray Toward Learning Outcomes Of Mathematics ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

มีความมั่นใจมากข้ึนในการทำกิจกรรมในห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนจะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังอีก

กลุ่มหนึ่ง หลังจากนั้นนักเรียนก็กลับมาที่กลุ่มตนเองและอภิปรายข้อมูลกันภายในกลุ่มอีกครั้ง แล้วจึง

นำเสนอต่อชั้นเรียน การนำเทคนิคนี้มาใช้จะทำให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าคำตอบและอธิบายความเห็นในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์         

ลำดับต่อมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สรุปบทเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray เป็นการจัดกิจกรรม

กลุ่มที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม และสรุปความรู้ภายในกลุ่ม แล้วจึงไปแลกเปลี่ยน

ความรู้กับกลุ่มอ่ืน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้สรุปบทเรียนด้วยตนเองเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใน         

การแลกเปลี่ยนความรู้กันในห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Lesia (2017) ที่ได้วิจัยเรื่อง Using  

Two Stay Two Stray (TSTS) to Improve Speaking Achievement of The Tenth Grade 

Students of SMAN 10 Palembang ผลการวิจัยพบว่า ในการทำกิจกรรมในห้องเรียน นักเรียนจะ

ได้อภิปรายภายในกลุ่มของตนเอง หลังจากนั้นจะได้แลกเปลี่ยนสนทนากับกลุ่มอ่ืนแล้วจึงนำข้อมูล

ทั้งหมดจากกลุ่มอ่ืนและคำตอบของกลุ่มตนมาอภิปรายอีกครั้ง และนำเสนอต่อชั้นเรียน  

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้าน              

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นลำดับที่ 1 เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค 

Two Stay Two Stray ได้นำมีการนำบทอ่านประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาหลากหลายมาใช้ในการจัด       

การเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกคิด ตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่าสื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงได้

พัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ประสรรค์  ตันติเสนาะ (2560)  ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎี

โครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
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มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนอ่านตามทฤษฎีโครงสร้างสามารถพัฒนา

นักเรียนให้รู้จักกระบวนการอ่านอย่างมีวิจารญาณ เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นเป็นอย่างดี และช่วยให้มี

การอ่านขั้นสูง คือใช้ความคิดของตนเองมากยิ่งขึ้น ลำดับต่อมาคือ นักเรียนสามารถนำกระบวนการ

อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้  เป็นเพราะเมื่อนักเรียนได้

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นจะทำให้นักเรียน

สามารถด้านการตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

รายวิชาอ่ืน ๆ และการรับสารในชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณ์สุดา ขยันการ 

(2561)  ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST ซึ่งได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า การจัด            

การเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจำวันได้ เพราะเมื่อนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะ

ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการอ่านสื่อออนไลน์

เพ่ิมมากข้ึน ลำดับที่ 3 นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT 

ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray มีการนำเครื่องมือการคิดหลายลักษณะคือ การคิดถี่ถ้วน การ

คิดครอบคลุม  การคิดไกล  การคิดอย่างมีเป้าหมาย  การคิดลึกซึ้ง  การคิดหลากหลาย  การคิด                 

ในมุมมองของผู้อ่ืน ทำให้นักเรียนได้รับพัฒนาการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับ

งานวิจัยของธนวิทย์ กวินธนเจริญ (2563) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่าง         

มีวิจารณญาณและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามกลวิธี SQP2RS ที่ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ตามกลวิธี SQP2RS เป็นกลวิธีที่ส่งเสริมการคิด         

ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบ ผ่านการเชื่อมโยงประสบการณ์และ

ความรู้จากบทอ่านต่าง ๆ ที่ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ลำดับที่ 1 นักเรียนมีความเต็มใจ                  
ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay 
Two Stray มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม ซึ่งสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมี
หน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพ่ือให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จ และนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ หรือแนวคิดของผู้อ่ืน
ทั้งภายในกลุ่มและต่างกลุ่ม ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความคิดของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความเต็ม
ใจที่จะทำงานกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลพรรณ องค์ชัย  (2552)  ที่ได้วิจัยเรื่อง การใช้
รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการพูดอภิปรายและ         
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การเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับก้าวหน้า  โดยผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 เป็นกิจกรรม        
ที่เน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีการอภิปรายกลุ่มย่อย ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบการเรียนของตนกับกลุ่มคนที่มีความสนใจ ความคิดเห็นตรงกัน  มีการอภิปราย                   
ความคิดเห็นกันภายในชั้นเรียน  ในส่วนประเด็นครูมีความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
เพราะเมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยอย่างเป็นระบบจนเกิดความเข้าใจแล้ว ทำให้ผู้วิจัย
สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้เป็นขั้นตอนที่ใช้ในกระบวนการวิจัยได้ และสามารถให้ความช่วยเหลือ 
ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางแก่นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ ทำให้การจัดการเรียนรู้ประสบ
ความสำเร็จได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษาวดี ชูกลิ่นหอม (2560) ที่ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ด้วยการจัด             
การเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R โดยกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ที่ครูเป็นกันเอง
ช่วยเหลือแนะนำนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
และกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น รองลงมาคือด้านนักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน นักเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียนกล้า              
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม           
ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน               
มีการช่วยเหลือกันภายในชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในห้องเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Harahapa (2017) ที่ได้วิจัยเรื่อง Application of Cooperative Learning Model 
With Type of Two Stay Two Stray to Improve Results of Mathematics Teaching โด ย
ผลการวิจัยพบว่า ในการจัดการเรียนรู้นั้น นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรียน โดยนักเรียนสามารถสื่อสารในห้องเรียนได้ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรในการค้นหา
คำตอบ ส่งผลให้การทำงานของนักเรียนมีความถูกต้อง รอบคอบ ชัดเจน และประสบความสำเร็จใน
การเรียน ลำดับต่อมาคือด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการจัดการเรียนรู้นั้นมีการแบ่งหน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน ทำให้
นักเรียนแต่ละคนมีหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนเกิดความกระตือรือร้น          
ในการเรียนเพ่ือให้งานของกลุ่มประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Saputra (2016)               
ที่ได้วิจัยเรื่อง Use of Two Stay Two Stray Strategy In Teaching Reading  ผลการวิจัยพบว่า 
เมื่อนำเทคนิค Two Stay Two Stray ไปใช้ในการเรียนการสอนของการอ่านจับใจความของนักเรียน
ทำให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ และช่วยเพ่ิมความมั่นใจในตนเอง สร้างปฏิสัมพันธ์               
ทางสังคม  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และทักษะการทำงานกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาความเข้าใจ
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ในการอ่านสูงขึ้น เพราะนักเรียนได้พูดคุย และแบ่งปันเนื้อหากับเพ่ือนในกลุ่ม มีความกระตือรือร้น           
ในการจัดการเรียนการสอน 

ดังนั้น จากผลการอภิปรายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนแบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค 
Two Stay Two Stray เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่ วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่าง                       
มีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนแล้วยังส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray  

สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นครูผู้สอนในรายวิชา

ภาษาไทยสามารถนำการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray ไปใช้

พัฒนานักเรยีนในเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ได้ 

 2. นักเรียนบางส่วนยังสบสนในขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ซึ่งครูผู้สอนควรอธิบายขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้ให้เป็นลำดับชัดเจน หรือใช้สัญลักษณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนขึ้น 

 3. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง

ความสุขในการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนสามารถปรับบทอ่านให้มีความน่าสนใจมากขึ้น หรือมีสื่อ

ประกอบบทอ่านเพื่อจูงใจนักเรียนมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two 

Stray มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เช่น การพูดเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ การอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT หรือ เทคนิค Two Stay Two 

Stray ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิค และกลวิธีอ่ืน ๆ เช่น กลวิธี SQP2RS กลวิธี QUEST  

เทคนิค REAP เทคนิค PWIM  

3. ควรมีการนำการจัดการเรียนรู้  CoRT อ่ืน ๆ คือ CoRT2  CoRT3  CoRT4  CoRT5  

CoRT6 มาใช้ในการวิจัยต่อไป 
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            ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
  โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิชาภาษาไทย 4 (ท32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   เวลา 1 คาบ (55 นาที)  ผู้สอน ครูเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย 
_____________________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน               
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวช้ีวัด 
ท 1.1 ม.4-6/2 ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีอ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
ท 1.1 ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพ่ือนำความรู้ ความคิด

ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
ท 1.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิด

ใหม่อย่างมีเหตุผล 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 นักเรียนสามารถสรุปสาระสำคัญจากสารประเภทนิทานได้ 
 2.2 นักเรียนสามารถวิเคราะห์การกระทำของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องได้  
 2.3 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม 

2.4 นักเรียนสามารถประเมินค่าเรื่องที่อ่านและบอกแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3. สาระสำคัญ 
 การรับสารในชีวิตประจำวันมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน                 
ในสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา สารที่ได้รับนั้นมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้ อง ดังนั้น                     
ในการรับสารไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือการอ่าน ผู้รับสารจำเป็นต้องมีวิจารณญาณในการรับสาร
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้เข้าใจสารที่รับมาอย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
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4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด  
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 5.1  ซื่อสัตย์สุจริต 

5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3  มุ่งมั่นในการทำงาน 

6. สาระการเรียนรู้  
 ความรู้ 

1) หลักการอ่านนิทานอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะ/กระบวนการ 

  1) ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
  2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  3) ทักษะการทำงานร่วมกัน กระบวนการกลุ่ม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  1)  ประเมินค่าเรื่องที่อ่านและบอกแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ใบงาน เรื่อง “พินิจนิทาน อ่านอย่างมีวิจารณญาณ” 
8. กิจกรรมการเรียนรู้  

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

1) ครูกล่าวทักทายนักเรียนจากนั้นให้นักเรียนดูวีดิทัศน์นิทานเรื่อง ฝูงลิงกับงานรดน้ำต้นไม้ 

จากนั้นจึงสุ่มนักเรียนให้ตอบคำถาม  โดยมีคำถามดังต่อไปนี้ 

 - การกระทำของคนเฝ้าอุทยานมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 

 - เพราะเหตุใดลิงจึงมีวิธีการคิดเช่นนั้น  

ขั้นสอน  

2) นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง  “การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ” หลังจากนั้นจึงอภิปราย

ร่วมกันเกี่ยวกับหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

3) ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดแบบ PMI โดยใช้โปรแกรมนำเสนอภาพนิ่ง ซึ่งมีรายละเอียด

ว่า เครื่องมือการคิด PMI เป็นเครื่องมือสอนคิดใน 3 ลักษณะ คือ การคิดในเชิงบวก  การคิดในเชิงลบ 
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และการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการคิดมาประกอบการตัดสินใจ และเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้เกิด การพิจารณาอย่างรอบด้าน  

 โดยความหมายของ PMI มีดังนี ้

  P  ย่อมาจาก  Plus   คือ  การคิดในเชิงบวก  โดยพิจารณาข้อดี  จุดเด่น หรือ

ประโยชน์ 

  M ย่อมากจาก  Minus   คือ  การคิดในเชิงลบ   โดยพิจารณาข้อเสีย  จุดด้อย  

ข้อบกพร่อง  ข้อควรระวัง 

  I  ย่อมาจาก  Interesting  คือ  การคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจ  ข้อเสนอแนะ  จุดที่

ควรพัฒนา  แนวทางแก้ไข 

 เครื่องมือการคิด PMI มีประโยชน์ในการสะท้อนความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน 

รวมถึงเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ตลอดจนเป็นแนวทางในการทบทวนเนื้อหาของ

บทเรียนด้วย 

4) นักเรียนดูวีดิทัศน์นิทานเรื่อง ฝูงลิงกับงานรดน้ำต้นไม้ อีกครั้ง โดยกำหนดให้นักเรียนแต่

ละคนวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และจุดที่นักเรียนประทับใจในตัวละครแต่ละตัว จากนั้นจึงสุ่มนักเรียนให้

แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกำหนดเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 

(แนวคำตอบ :  คนเฝ้าอุทยาน 

 ข้อดี :  ฉลาด  มีไหวพริบดี   

 ข้อเสีย :  เจ้าเล่ห์  ใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน 

 สิ่งที่ประทับใจ : อยู่ในดุลยพินิจของครู 

        ลิง 

 ข้อดี :  กตัญญู  รักษาคำพูด   

 ข้อเสีย :  ไร้สติปัญญา  ขาดการคิดพิจารณาที่ถี่ถ้วน 

 สิ่งที่ประทับใจ : อยู่ในดุลยพินิจของครู) 

5) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน แบบคละความสามารถ พร้อมกำหนดหมายเลข

สมาชิก 1-4 จากนั้นครูแจกใบงาน “พินิจนิทาน อ่านอย่างมีวิจารณญาณ”  โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

อ่านนิทานเรื่อง คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา  นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายคำตอบโดยใช้เครื่องมือ             

การคิด PMI ลงในกระดาษท่ีครูเตรียมไว้ให้  โดยครูกำหนดเวลาให้ทำใบงาน 10 นาที 
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6) นักเรียนที่มีหมายเลข 3 และ 4 ทำหน้าที่เป็นแขกไปแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มอ่ืน               

โดยนักเรียนหมายเลข 3 จะไปแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มที่อยู่ด้านซ้ายของกลุ่มตนเอง ส่วนนักเรียน

หมายเลข 4 จะไปแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มที่อยู่ด้านขวาของตนเอง  

 7) นักเรียนที่มีหมายเลข 1 และ 2 ทำหน้าที่ เป็นเจ้าของบ้านรอต้อนรับแขกที่มาเยือนกลุ่ม

ตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยกำหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู้ 5 นาที 

 8) เมื่อครบเวลาที่ครูกำหนด นักเรียนหมายเลข 3 และ 4 กลับไปยังกลุ่มเดิมของตนเอง และ

แลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนในกลุ่มอีกครั้งเพ่ือพิจารณาคำตอบของกลุ่มตนเอง และบันทึกคำตอบ               

ลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ พร้อมตอบคำถามในประเด็นที่ครูกำหนด  

 9) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง โดยครูและเพ่ือน ๆ ช่วยกันพิจารณาคำตอบ

และแนวคิดของแต่ละกลุ่ม 

ขั้นสรุป  
10) นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน พร้อมทั้งบอกแนวทางในการประเมินค่าเรื่องที่

อ่านและบอกแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
9. สื่ออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 

 9.1  วีดิทัศน์นิทานเรื่อง ฝูงลิงกับงานรดน้ำต้นไม้ 
 9.2  ใบความรู้เรื่อง  “การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ” 

9.3  โปรแกรมนำเสนอภาพนิ่ง 
 9.4  ใบงาน เรื่อง “พินิจนิทาน อ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
 9.5  กระดาษและปากกาสำหรับทำกิจกรรม 
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10. การวัดและการประเมินผล 
  

รายการวัด 
และประเมินผล 

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด 
และประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 
และประเมินผล 

ด้านความรู้ ประเมินจากการตอบ
คำถาม 

แบบสังเกตการตอบ
คำถาม 

ผ่านเกณฑ์ในระดับ 

ปานกลาง 

ด้านทักษะ
กระบวนการ 

ประเมินจากใบงาน 
เรื่อง “พินิจนิทาน อ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ” 

แบบประเมินใบงาน 
เรื่อง “พินิจนิทาน อ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ” 

ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี 

ด้านเจตคต ิ สังเกตการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ในระดับ
พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรายบุคคล 

ผ่านเกณฑ์ในระดับ
พอใช้ 
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  คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

    

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4  เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

    

1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

    

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     

2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้     

2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่าง 
เหมาะสม 

    

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
3. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

3.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     

3.2  สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้     

3.3  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน     
3.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     

3.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

    

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

           ................/................./................ 

แบบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

รายบุคคล 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

       คำชี้แจง  : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  

แล้วขีด ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
           ................/................./................ 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ซื่อสัตย์ สุจริต 1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
1.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำ
ตาม สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู 

   

1.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เพ่ือนด้าน ความซื่อสัตย์ 

   

2. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 ตั้งใจเรียน    
2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    

2.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ    
2.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

   

2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 

   

2.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

   

3. มุ่งม่ันในการ 
ทำงาน 

3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย    

3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานสำเร็จ    
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แบบสังเกตการตอบคำถาม 

คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

  ระดับ 3    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 

  ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 

  ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 
 

ลำดับ

ที ่

พฤติกรรม/ 

ระดับคะแนน 

 

 

หมายเลขรหสั 

แทนตัวนักเรียน 

สนใจและ

ตั้งใจฟัง

คำถาม 

ตอบคำถาม

ได้ตรง

ประเด็น 

ตอบคำถาม

อย่าง

สม่ำเสมอ 

รวม 

คะ 

แนน 

การ 

ประ 

เมิน 

ผล 
หมายเหต ุ

3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
  

เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนน รวม 8 - 9 = ดี 

  คะแนน รวม 6 - 7 = ปานกลาง 

  คะแนน รวม 3 - 5 = พอใช้ 

เกณฑ์การผ่าน 

 คะแนนอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
คำชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สร้างขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยทำเครื่องหมาย/ในช่องให้คะแนนที่เห็นสมควรตามความเป็นจริง 
 

 
ลำดับ 

ที ่

               พฤติกรรม 
 
หมายเลขรหัส 
แทนตัวนักเรียน 

พฤติกรรมและระดับคะแนน  
รวม การมีส่วนร่วม

ในการทำงาน 
การแบ่ งหน้ าที่
ภายในกลุ่ม 

ความตรงต่อ
เวลา 

การนำเสนอ
งาน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
               

               

               
               

               

               
               

               
               

               

               
               

               

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

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

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

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

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

     ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน  

                                                         (...........................................................)  

                 .........../............/.......... 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 

คำชี้แจง : เกณฑ์การประเมินนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยครู ตามรายการ
ประเมินพร้อมทั้ งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนตาม                 
ความเป็นจริงและครูจะประเมินลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. การมีส่วนร่วมใน
การทำงาน 

สมาชิกทุ กคนมีส่ วน
ร่วมในการสร้างสรรค์
งานกลุ่ม 

สมาชิกมากกว่าร้อยละ 
70 มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ผลงานกลุ่ม 

สมาชิกไม่มีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
กลุ่ม 

2 . ก า รแ บ่ งห น้ าที่
ภายในกลุ่ม 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน และทุกคน
รับ ผิ ดชอบ งานตาม
บ ท บ าท ห น้ าที่ ข อ ง
ตนเอง 

มีแบ่งการหน้าที่ภายใน
กลุ่มไม่ชัดเจน หรือไม่
ท ำงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มไม่ชัดเจนและไม่
ท ำงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

3. ความตรงต่อเวลา ป ฏิ บั ติ ง า น เ ส ร็ จ
ทัน เวลาตามกำหนด
อย่างเดียวร้อย  

ป ฏิ บั ติ ง า น เ ส ร็ จ
ทันเวลาตามกำหนด  

ป ฏิ บั ติ ง าน เส ร็ จ ไม่
ทันเวลาตามกำหนด 

4. การนำเสนองาน นำเสนองานได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น  

นำเสนองานไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ตรงประเด็น  

นำเสนองานไม่ถูกต้อง 
และไม่ตรงประเด็น 

 
ระดับคุณภาพ/การวัดประเมินผล 
 คะแนนรวม  9-12 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มดี 
 คะแนนรวม  5-8  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มพอใช้ 
 คะแนนรวม  4  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มควรปรับปรุง 
 

เกณฑ์การผ่าน 

 มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ หรือ 5 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

 

คำชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียน สร้างขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็น

รายบุคคล โดยทำเครื่องหมาย / ในช่องให้คะแนนที่เห็นสมควรตามความเป็นจริง 

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

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

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

 

ลงชื่อ................................................ ผู้ประเมิน  

      (................................................)  

      .........../............/.......... 

 
ลำดับ

ที ่

                      
พฤติกรรม 

 
 
หมายเลขรหัส 
แทนตัวนักเรียน 

พฤติกรรมและระดับคะแนน  
รวม 
 
 
(12) 

ความตรงต่อ
เวลา 

ความตั้งใจเรียน 
 
 

การมีส่วนร่วม
ต่อหน้าที่ที่

ได้รับ
มอบหมาย 

การให้ความ
ร่วมมือใน 
การเรียน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 

 

คำชี้แจง : เกณฑ์การประเมินนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยครู ตามรายการ

ประเมินพร้อมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนตามความเป็น

จริงและครูจะประเมินลงในแบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียน  

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. ความตรงต่อเวลา เข้าเรียนตรงเวลา 
 

เข้าเรียนช้ากว่ากำหนด 
แต่ไม่เกิน 10 นาท ี

เข้าเรียนช้าเกินกว่า  
10 นาที 

2. ความตั้งใจเรียน มีความสนใจและ 
กระตือรือร้น ในการ
เรียน ตลอดเวลา 

มีความสนใจและ 
ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ใ น             
การ เรี ยน  บ างเวล า  
พูดคุยนอกเรื่องบ้าง 1-
2 ครั้งในคาบ 

มีความสนใจและ 
ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ใ น                
ก าร เรี ยน  บ างเวล า  
พูดคุยนอกเรื่อง 3 ครั้ง
ขึ้นไปในคาบ 

3. การมีส่วนร่วมต่อ
หน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำ 
กิจกรรมทุกครั้ง 

ร่วมมือหรือช่วยเหลือ
เพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 
 

ไม่ ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ไม่
ช่ ว ย เห ลื อ เ พ่ื อ น ใน              
การทำกิจกรรม 

4. การให้ความ 
ร่วมมือในการเรียน 

ให้ความร่วมมือในการ
ตอบ คำถามและท ำ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็น 
อย่างดีทุกครั้ง 

ให้ความร่วมมือในการ
ตอบคำถามหรือท ำ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็น 
อย่างดีบางครั้ง 

ไม่ ให้ความร่วมมือใน
การตอบคำถามและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 

เกณฑ์ตัดสินคุณภาพงาน 

 ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 

 คะแนนรวม  9-12  นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียน ดี 

 คะแนนรวม  5-8   นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียน พอใช้ 

คะแนนรวม  4   นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียน ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน 

 มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ หรือ 5 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมินใบงาน “พินิจนิทาน อ่านอย่างมีวิจารณญาณ” 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 

ระดับคะแนน ผลการประเมิน 
5 - 6 ดีมาก 

3 – 4 ดี 

0 - 2 ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การผ่าน คือ  มีคะแนนอยู่ในระดับดี หรือ 3 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

เกณฑ์ 
ระดับการประเมิน 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

1. ตอบ

คำถามจาก

เนื้อเรื่อง 

ตอบคำถามจากเนื้ อ

เรื่องถูกต้อง เหมาะสม 

ทั้ง 5 ข้อ 

ตอบคำถามจากเนื้ อ

เรื่องได้ถูกต้อง 

เหมาะสม 3-4 ข้อ 

ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง

ได้ถูกต้อง เหมาะสม 1-2 

ข้อ 

ไม่ตอบคำถาม 

 

2. การ 

วิเคราะห์ 

เนื้อหาและ

แสดงความ

คิดเห็นได้

อย่าง 

เหมาะสม 

มีองค์ประกอบต่อไปนี้

ครบถ้วน 

1. วิเคราะห์เนื้อหาใน

แต่ละประเด็นได ้

ถูกต้อง เหมาะสม  

2. แสดง ความคิดเห็น

จากเรื่องที่อ่านได้อย่าง 

สมเหตุสมผล  

3. อธิบายเหตุผล 

ประกอบได้เหมาะสม 

มี 2 องค์ประกอบตาม

รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์เนื้อหาใน 

แต่ละประเด็นได ้

ถูกต้อง เหมาะสม  

2. แสดง ความคิดเห็น

จากเรื่องที่อ่านได้อย่าง 

สมเหตุสมผล  

3. อธิบายเหตุผล 

ประกอบได้เหมาะสม 

มี 1 องค์ประกอบตาม

รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์เนื้อหาใน 

แต่ละประเด็นได้ถูกต้อง 

เหมาะสม  

2 . แสดง ความคิดเห็น

จากเรื่องที่อ่านได้อย่าง 

สมเหตุสมผล  

3. อธิบายเหตุผล 

ประกอบได้เหมาะสม 

ไม่สามารถตอบ

คำถามและ 

ยกตัวอย่างได ้
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11. รายละเอียดเนื้อหาสาระ/ความรู้ 

“การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ”  

ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านระดับสูงที่ผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญ 

ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ รวมทั้งประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ 

ความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

1. ช่วยในการประเมินสิ่งอ่าน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือสารนั้นมีความถูกต้อง 

เชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร โดยอาศัยเหตุผลประกอบการตัดสิน 

2. ช่วยเพิ่มพูนความรู้สติปัญญาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เพราะ จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักวิเคราะห์ ตรวจสอบ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล 

แนวทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

1. จับใจความสำคัญ 

การอ่านจับใจความ เป็นการอ่านเก็บเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องจากการอ่านเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง เพ่ือสรุปประเด็นความคิดสำคัญของเรื่อง 

 

 
 

 

 

 

พวกเรามาถึงอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนส้มโอและชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว การทำ

น้ำตาลมะพร้าวน่าสนใจมาก เมื่อได้น้ำตาลมาแล้วเทใส่กระทะใบบัว เคี่ยวจนงวดเป็นสีเหลืองจัด

และมีฟองเดือดปุด ๆ ใช้ สุ่มน้ำตาลกระแทกอย่างรวดเร็วจนน้ำตาลข้นแข็งก็จะได้น้ำตาลแท้ 

ใจความสำคัญ คือ การทำน้ำตาลมะพร้าว 

ผลการวิจัยพบว่า การรับประทานอาหารเช้าทำให้การทำงานภายในร่างกายเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพราะร่างกายได้รับสารอาหารที่ เพียงพอและมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับ

ปกติ 

ใจความสำคัญ คือ ผลการวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารเช้ามีผลดีต่อระบบการทำงานใน

ร่างกาย 
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2. ตีความ 

ผู้อ่านต้องทราบว่าข้อความหรือเรื่องที่อ่านนั้น ๆ มีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไร โดย

ตีความหมายจากคำที่ใช้พิจารณา ทั้ง ในแง่ ของความหมายตรง หรือความหมายนัยประหวัด รวมทั้ง

เข้าถึงน้ำเสียง หรือหางเสียงของผู้แต่ง ทั้งลีลา รสคำ และรสความ โดยอาศัยความรู้เรื่องความหมาย

ของคำ เพ่ือจับให้ว่าผู้เขียน ประสงค์จะส่งสารใดแก่ผู้อ่าน 

 

 

 
 

 

 

 

ความหมายตรง หรือความหมายโดยอรรถ เป็นความหมายที่ตรงตามคำนั้น ๆ เช่น 

น้ำตา หมายถึง น้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตา, เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย 

ความหมายโดยนัย หรือความหมายแฝง เป็นความหมายที่รวมความรู้สึกนึกคิด

ส่วนตัว ลักษณะอารมณ์ ค่านิ ยม ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่มีต่อคำ ๆ นั้น เช่น  

ลิง  หมายถึง  ซุกซน, น้ำตา หมายถึง ความทุกข์ วันทอง หมายถึง หญิงหลายใจ 
 

ตัวอย่างคำที่เป็นน้ำเสียง 

ยั่วเย้า  ความหมาย  พูดหยอกล้อให้โกรธ 

ถากถาง  ความหมาย  ว่าให้เจ็บใจ, ค่อนว่า 

ตักเตือน  ความหมาย  สั่งสอนให้รู้จักสำนึกตัว 

ตำหนิ  ความหมาย  ติเตียน , ยกโทษข้ึนพูด, กล่าวร้าย 

แดกดัน  ความหมาย  กล่าวกระทบให้โกรธ, พูดประชด 
 

การใช้คำในรูปแบบสัญลักษณ์ 

กุหลาบ  แทน   ความรัก   ความสุข 

สีดำ  แทน  ความเศร้า  ความตาย  

หงส์   แทน   คนสูงศักดิ์ 

กา   แทน   คนต่ำศักดิ ์  
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3. วิเคราะห์ 

เป็นการอ่านเพ่ือแยกแยะข้อความที่อ่านอย่างถี่ถ้วนเพ่ือวิเคราะห์งานเขียนให้ได้ว่า ส่วนใด

แสดงข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น ตลอดจนแยกแยะโครงสร้าง องค์ประกอบ   หลักการและ

เหตุผลของเรื่อง จนสรุปได้ว่าแต่ละส่วนเป็นอย่างไร  สัมพันธ์กันอย่างไร  เหมือนหรือแตกต่างกั น

อย่างไร เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น ๆ 

 

 
 

4. วิจารณ์ 

วิจารณ์ โดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลวิธีการเขียน แนวการเขียน เนื้อเรื่อง  

ภาพประกอบ ตัวละคร ซึ่งผู้อ่านจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมาย สังเกตท่วงทำนองหรือลีลาการเขียนของผู้

แต่งว่า มีท่วงทำนองการเขียนอย่างไร โดยการสังเกตจากการใช้คำ  ประโยค  สำนวนโวหาร   การใช้

สัญลักษณ์  น้ำเสียง การแสดงออกทางทัศนคติ ข้อคิด และอารมณ์ ซึ่งการวิจารณ์ควรเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์ และเป็นกลาง  

5. ประเมินค่า 

การประเมินค่า  หมายถึง การที่ผู้ อ่านสามารถพิจารณาเนื้อหาของเรื่องที่ อ่านหลังจากผ่าน                     

การวิเคราะห์และวิจารณ์มาแล้ว จนสามารถใช้วิจารณญาณของตนตัดสินได้ว่า เรื่องที่อ่านนั้น เนื้อหา

ที่นำ เสนอมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่  ภาพรวมของเรื่องที่อ่านดีหรือไม่   อย่างไร มีคุณค่า

ด้านใดบ้าง เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านนั้นไปใช้ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

การพิจารณาข้อเท็จจริง  คือ  การพิจารณาเนื้อหาของสารในส่วนที่นำเสนอสิ่งที่เป็น     

ความจริงที่มีข้อพิสูจน์ทางวิชาการ หรือมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น วันนี้ฝนตกหนักมาก ทำ

ให้การจราจรบนท้องถนนทุกสายในกรุงเทพฯรถติดขัดไปหมด 

การพิจารณาข้อคิดเห็น คือ การพิจารณาเนื้อหาส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วน

บุคคล เจตคติ ความเชื่อของผู้เขียนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น  ตั้งแต่เปลี่ยน

รัฐบาล ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปี นี้น่าจะเติบโตขึ้นบ้าง 

การพิจารณาความรู้สึก คือ การพิจารณาเนื้อหาในส่วนที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของ

ผู้เขียนที่สื่อมายังผู้อ่าน เช่น รู้สึกสลดใจ รู้สึกสะเทือนใจ รู้สึกตระหนกตกใจ รู้สึกซาบซึ้ง 
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ใบความรู้ เร่ือง  “การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ”   
 

 

ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านระดับสูงที่ผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญ 

ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ รวมทั้งประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ 
 

ความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

1. ช่วยในการประเมินสิ่งอ่าน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือสารนั้นมีความถูกต้อง 

เชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร โดยอาศัยเหตุผลประกอบการตัดสิน 

2. ช่วยเพิ่มพูนความรู้สติปัญญาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เพราะ จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักวิเคราะห์ ตรวจสอบ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล 
 

แนวทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

1. จับใจความสำคัญ 

การอ่านจับใจความ เป็นการอ่านเก็บเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องจากการอ่านเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง เพ่ือสรุปประเด็นความคิดสำคัญของเรื่อง 

 

 
 

พวกเรามาถึงอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนส้มโอและชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว การทำ

น้ำตาลมะพร้าวน่าสนใจมาก เมื่อได้น้ำตาลมาแล้วเทใส่กระทะใบบัว เคี่ยวจนงวดเป็นสีเหลืองจัด

และมีฟองเดือดปุด ๆ ใช้ สุ่มน้ำตาลกระแทกอย่างรวดเร็วจนน้ำตาลข้นแข็งก็จะได้น้ำตาลแท้ 

ใจความสำคัญ คือ การทำน้ำตาลมะพร้าว 

ผลการวิจัยพบว่า การรับประทานอาหารเช้าทำให้การทำงานภายในร่างกายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะร่างกายได้รับสารอาหารที่ เพียงพอและมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ใน

ระดับปกติ 

ใจความสำคัญ คือ ผลการวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารเช้ามีผลดีต่อระบบการทำงานใน

ร่างกาย 
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2. ตีความ 

ผู้อ่านต้องทราบว่าข้อความหรือเรื่องที่อ่านนั้น ๆ มีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไร โดย

ตีความหมายจากคำที่ใช้พิจารณา ทั้ง ในแง่ ของความหมายตรง หรือความหมายนัยประหวัด รวมทั้ง

เข้าถึงน้ำเสียง หรือหางเสียงของผู้แต่ง ทั้งลีลา รสคำ และรสความ โดยอาศัยความรู้เรื่องความหมาย

ของคำ เพ่ือจับให้ว่าผู้เขียน ประสงค์จะส่งสารใดแก่ผู้อ่าน 

 
 

 
 

 
 

 

ความหมายตรง หรือความหมายโดยอรรถ เป็นความหมายที่ตรงตามคำนั้น ๆ เช่น 

น้ำตา หมายถึง น้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตา, เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย 

ความหมายโดยนัย หรือความหมายแฝง เป็นความหมายที่รวมความรู้สึกนึกคิดส่วนตัว 

ลักษณะอารมณ์ ค่านิ ยม ประสบการณ์ ทัศนะคติ ฯลฯ ที่มีต่อคำ ๆ นั้น เช่น  

ลิง  หมายถึง  ซุกซน, น้ำตา หมายถึง ความทุกข์ วันทอง หมายถึง หญิงหลายใจ 
 

ตัวอย่างคำที่เป็นน้ำเสียง 

ยั่วเย้า  ความหมาย  พูดหยอกล้อให้โกรธ 

ถากถาง  ความหมาย  ว่าให้เจ็บใจ, ค่อนว่า 

ตักเตือน  ความหมาย  สั่งสอนให้รู้จักสำนึกตัว 

ตำหนิ  ความหมาย  ติเตียน , ยกโทษข้ึนพูด, กล่าวร้าย 

แดกดัน  ความหมาย  กล่าวกระทบให้โกรธ, พูดประชด 
 

การใช้คำในรูปแบบสัญลักษณ์ 

กุหลาบ  แทน   ความรัก   ความสุข 

สีดำ  แทน  ความเศร้า  ความตาย  

หงส์   แทน   คนสูงศักดิ์ 

กา   แทน   คนต่ำศักดิ ์  
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3. วิเคราะห์ 

เป็นการอ่านเพ่ือแยกแยะข้อความที่อ่านอย่างถี่ถ้วนเพ่ือวิเคราะห์งานเขียนให้ได้ว่า ส่วนใด

แสดงข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น ตลอดจนแยกแยะโครงสร้าง องค์ประกอบ   หลักการและ

เหตุผลของเรื่อง จนสรุปได้ว่าแต่ละส่วนเป็นอย่างไร  สัมพันธ์กันอย่างไร  เหมือนหรือแตกต่างกั น

อย่างไร เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น ๆ 

 
 

4. วิจารณ์ 

วิจารณ์ โดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลวิธีการเขียน แนวการเขียน เนื้อเรื่อง  

ภาพประกอบ ตัวละคร ซึ่งผู้อ่านจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมาย สังเกตท่วงทำนองหรือลีลาการเขียนของผู้

แต่งว่า มีท่วงทำนองการเขียนอย่างไร โดยการสังเกตจากการใช้คำ  ประโยค  สำนวนโวหาร   การใช้

สัญลักษณ์  น้ำเสียง การแสดงออกทางทัศนคติ ข้อคิด และอารมณ์ ซึ่งการวิจารณ์ควรเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์ และเป็นกลาง  

5. ประเมินค่า 

การประเมินค่า  หมายถึง การที่ผู้อ่านสามารถพิจารณาเนื้อหาของเรื่องที่อ่านหลังจากผ่าน                     

การวิเคราะห์และวิจารณ์มาแล้ว จนสามารถใช้วิจารณญาณของตนตัดสินได้ว่า เรื่องที่อ่านนั้น เนื้อหา

ที่นำ เสนอมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่  ภาพรวมของเรื่องที่อ่านดีหรือไม่   อย่างไร มีคุณค่า

ด้านใดบ้าง เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านนั้นไปใช้ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

การพิจารณาข้อเท็จจริง  คือ  การพิจารณาเนื้อหาของสารในส่วนที่นำเสนอสิ่งที่เป็น     

ความจริงที่มีข้อพิสูจน์ทางวิชาการ หรือมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น วันนี้ฝนตกหนักมาก ทำ

ให้การจราจรบนท้องถนนทุกสายในกรุงเทพฯรถติดขัดไปหมด 

การพิจารณาข้อคิดเห็น คือ การพิจารณาเนื้อหาส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วน

บุคคล เจตคติ ความเชื่อของผู้เขียนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น  ตั้งแต่เปลี่ยน

รัฐบาล ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปี นี้น่าจะเติบโตขึ้นบ้าง 

การพิจารณาความรู้สึก คือ การพิจารณาเนื้อหาในส่วนที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก

ของผู้เขียนที่สื่อมายังผู้อ่าน เช่น รู้สึกสลดใจ รู้สึกสะเทือนใจ รู้สึกตระหนกตกใจ รู้สึกซาบซึ้ง 
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 ใบงาน  

“พินิจนิทาน อ่านอย่างมีวิจารณญาณ” 
 

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านนิทานพร้อมทั้งอภิปรายข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่น่าสนใจจากนิทานเรื่องนี้  

            และสรุปแต่ละประเด็นลงในกระดาษ 

 

คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา 

 มีนักศึกษาผู้คงแก่เรียนคนหนึ่ง ได้ทำการว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟาก ในขณะที่ท้องฟ้า           

เต็มไปด้วยเมฆดูมืดครึ้ม และลมเริ่มพัดจนน้ำเกิดเป็นระลอกคลื่นเล็ก ๆ เรือแจวได้แล่นไปอย่างช้า ๆ             

จนเมื่อเรือได้เข้าสู่กระแสน้ำอันเชี่ยวกราด คนแจวเรือจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ส่วน

ฝ่ายนักศึกษานั้นกำลังนั่งก้มหน้าหนังสือเล่มใหญ่อยู่ จนในที่สุดนักศึกษาก็ได้เงยหน้าขึ้นมาจากตำรา

แล้วมองไปยังคนแจวเรือและพูดคุย 

“ลุง ๆ เคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างไหม?” นักศึกษาเอ่ยถามข้ึน 

“ไม่เคยเลยครับ” คนแจวเรือจ้างตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา 

นักศึกษาจึงพูดขึ้นว่า “ถ้างั้นลุงก็พลาดโอกาสเสียแล้วหละ ในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุง 

เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าอ่าน มีเรื่องของกษัตริย์และพระราชินีในสมัยอดีต รวมถึงเรื่องของสงคราม 

การต่อสู้  ทำให้ เราสามารถรู้ว่าคนในสมัยโบราณ ใช้ชีวิตกั นแบบไหน แต่งกายกันอย่างไร 

ประวัติศาสตร์จะบอกให้ได้รู้ถึงความเจริญและความเสื่อมลงของชนชาติต่างๆ ทำไมลุงไม่อ่าน

ประวัติศาสตร์บ้างเล่า?” 

“ผมไม่เคยเรียนหนังสือครับ” คนแจวเรือตอบ 

ในเวลานั้นคนแจวเรือก็ยังคงแจวเรือต่อไป ส่วนนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตำราต่อไป คงมีแต่

เสียงใบแจวกระทบพ้ืนน้ำเท่านั้น เมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่ง นักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรือข้ึนอีก 

”ภูมิศาสตร์เล่าลุง เคยอ่านบ้างไหม?” นักศึกษาเอ่ยถาม 

“ไม่เคยเลยครับ” คนแจวเรือตอบ 

นักศึกษาจึงกล่าวว่า “ภูมิศาสตร์ เป็นวิชาที่สอนให้เราได้รู้จักกับโลกและประเทศต่างๆ และ

ยังรวมถึงกระทั่งภูเขา แม่น้ำ ลม พายุ ฝน นะลุง วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก ลุงไม่รู้จักวิชา

นี้เลยรึ?” 
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“ไม่เคยเลยครับ” คนแจวเรือตอบ 

นักศึกษาส่ายหน้า “ถ้าไม่รู้จักวิชานี้ ชีวิตลุงก็เหมือนไม่มีค่าอะไรเลย” 

“วิทยาศาสตร์ละลุง เคยอ่านบ้างรึเปล่า” 

“ไม่เคยอีกแหละคุณ” คนแจวเรือตอบ 

“ลุงเนี่ยนะเป็นคนยังไงกันแน่? วิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆ ลุงรู้มั้ย

ความก้าวหน้าของคนเราในทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะ นักวิทยาศาสตร์เป็นคน            

ที่สำคัญอย่างมากในโลกนี้เลยก็ว่าได้ แต่นี่อะไรลุงกลับไม่รู้เรื่องพวกนี้เอาเสียเลย ชีวิตของลุงช่างมีค่า

น้อยเสียเหลือเกิน” นักศึกษาปิดตำราของเขาและนั่งเงียบไม่พูดอะไรขึ้นอีก 

ในช่วงเวลานั้นก้อนเมฆสีดำได้แผ่ขยายและปกคลุมเต็มไปทั่วทั้งท้องฟ้า ลมเริ่มพัดแรงขึ้น             

มีฟ้าแลบแปลบปลาบ เป็นเหตุบอกว่าพายุกำลังจะมา และเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกกว่าครึ่งซึ่งไกล

มากกว่าจะถึงฝั่งคนแจวเรือแหงนขึ้นมองท้องฟ้าด้วยสีหน้าที่หวาดหวั่น ”ดูเมฆนั่นซิคุณ พายุคงจะ

มาถึงเราในไม่ช้า คุณว่ายน้ำเป็นไหมครับ?” 

นักศึกษาพูดขึ้นอย่างตื่นตกใจกลัว “ว่ายน้ำ ผมว่ายไม่เป็นหรอกลุง” 

บัดนี้คนแจวเรือเป็นฝ่ายเลิกค้ิวมองนักศึกษาอย่างประหลาดใจบ้างแล้ว และพูดว่า “อะไรกัน 

นี่คุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอกรึ คุณมีความรอบรู้มากมายออกขนาดนี้ ประวัติศาสตร์เอย ภูมิศาสตร์เอย 

และวิชาวิทยาศาสตร์เอยคุณก็รู้ แต่ทำไมคุณถึงไม่ไปเรียนการว่ายน้ำด้วยเล่า อีกสักประเดี๋ยวเถอะ 

คุณก็จะได้รู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าเลย” 

ลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อย ๆ เรือแจวลำน้อยถูกคลื่นและลมโหมซัดพัดกระหน่ำใส่เข้ามา ในไม่

ช้าไม่นานเรือแจวก็ถูกคลื่นและพายุซัดจนเรือพลิกคว่ำ คนแจวเรือจ้างสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้อย่าง

ปลอดภัย แต่ทว่านักศึกษาผู้น่าสงสารได้จมหายไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดนั้นแล้ว 

ที่มา :  https://nitanstory.com/konjawrue-with-student. 
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 ใบงาน  

“พินิจนิทาน อ่านอย่างมีวิจารณญาณ” 
 

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านนิทานพร้อมทั้งอภิปรายข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่น่าสนใจจากนิทานเรื่องนี้  

            และสรุปแต่ละประเด็นลงในกระดาษ 

1. ใจความสำคัญของนิทานเรื่อง “คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา” อะไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
2. จงวิเคราะห์ข้อดี  ข้อเสีย และสิ่งที่น่าสนใจของตัวละครแต่ละตัว 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................  
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3. จากนิทานเรื่อง “คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา” ปัญหาหลักของเรื่องเกิดมาจากสิ่งใด พร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
4. หากนักเรียนเป็นตัวละครในเรื่อง นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................. ...................................................
5. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่อง “คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา” และจะนำไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได้อย่างไร 
.................................................................................................... ............................................................

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................ ................................ 
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เฉลยใบงาน “พินิจนิทาน อ่านอย่างมีวิจารณญาณ” 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านนิทานพร้อมทั้งอภิปรายข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่น่าสนใจจากนิทานเรื่องนี้  

            และสรุปแต่ละประเด็นลงในกระดาษ 

1. ใจความสำคัญของนิทานเรื่อง “คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา” อะไร 
.........แนวคำตอบ : นักศึกษาคนหนึ่งได้ว่าจ้างเรือแจวข้ามฟากในตอนที่ฟ้าครึ้มฝน นักศึกษาคนนั้นได้

กล่าวพูดคุยกับคนแจวเรือจ้าง และกล่าวเย้ยหยันที่เขาไม่เคยเรียนหนังสือ ในขณะที่กำลังโดยสารเรือ

แจวนั้น พายุก็มาถึงและพัดเรือจนพลิกคว่ำ ในท้ายที่สุดนักศึกษาคนนั้นก็จมน้ำหายไปเพราะเขา            

ว่ายน้ำไม่เป็น ส่วนคนแจวเรือจ้างสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย.............................................. 

2. จงวิเคราะห์ข้อดี  ข้อเสีย และสิ่งที่น่าสนใจของตัวละครแต่ละตัว 
.........แนวคำตอบ : นักศึกษาผู้แก่เรียน 

ข้อดี   คือ  เป็นคนที่มีความรู้ด้านวิชาการมาก 
 ข้อเสีย   คือ  เป็นคนที่ชอบพูดจาดูถูกผู้อ่ืน และเป็นผู้ที่ไม่รู้จักเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด 
 สิ่งที่น่าสนใจ   คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู 

คนแจวเรือจ้าง 
ข้อดี   คือ   เป็นคนรู้จักเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด  ใจเย็น  ไม่ฉุนเฉียว 

 ข้อเสีย   คือ  ไม่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
 สิ่งที่น่าสนใจ   คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู.......................................................................... 
3. จากนิทานเรื่อง “คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา” ปัญหาหลักของเรื่องเกิดมาจากสิ่งใด พร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบ 
.........แนวคำตอบ : นักศึกษากล่าวเย้ยหยันคนแจวเรือและไม่รู้จักเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด เพราะหาก

นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด เช่น ว่ายน้ำเป็น เขาก็จะสามารถว่ายน้ำพาตัวเองเข้าฝั่งได้ หรือหาก

เขาเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่พูดจาเย้ยหยันผู้อื่น คนแจวเรืออาจจะช่วยเขาข้ึนมาได้............................ 

4. หากนักเรียนเป็นตัวละครในเรื่อง นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

.........แนวคำตอบ : รู้จักเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด และไม่พูดจาเย้ยหยันใคร เป็นมิตรกับผู้อ่ืน  หรือ

คำตอบอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู.............................................. 

5. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่อง “คนแจวเรือจ้างกับนักศึกษา” และจะนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างไร 
.........แนวคำตอบ : การรู้จักเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ดูถูกผู้อ่ืน หรือคำตอบอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของคร.ู................................................................................................................................................... . 

12. บันทึกผลหลังการเรียนรู้ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................... 
สมรรถนะในการเรียนแต่ละด้าน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละด้าน 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ปัญหา / อุปสรรค  
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ข้อค้นพบ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
   ลงชื่อ ……………..…………………..ผู้สอน                                     
    (.....................................................) 
                    .........../............/.......... 
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แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 

อ่านนิทานต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2 

เม่นกับงู 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแถบอัฟริกา มีเม่นอยู่ตัวหนึ่งกำลังอพยพเดินหาที่พักท่ีอยู่อาศัย

ใหม่ เนื่องจากรังเดิมของมันถูกคนเข้ามารุกราน  มันเดินไปจนพบที่อยู่ของงู จึงของูเข้าไปพักอาศัย 

อยู่ด้วย 

“พวกท่าน ข้าของพักอาศัยอยู่กับพวกท่านหน่อยเถิด ข้ากำลังเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่” 

ฝูงงูก็ยอมให้เม่นเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมได้ เพราะเห็นว่ายังมีพ้ืนที่อยู่ อีกมาก   แต่ไม่นาน      

หลังจากนั้น พวกงูก็พบว่า..เม่นกลับสร้างความลำบากให้กับชีวิตมันเป็นอย่างมาก เพราะขนเม่น            

อันแหลมคม ต้องทำให้มันได้รับความเจ็บปวดเมื่อยามเลื้อยคลานไปบนพ้ืนอยู่เนืองๆ 

ในที่สุดพวกงูก็เอ่ยกับเม่นว่า “พอกันที…ข้าทนไม่ไหวแล้ว ขอให้ท่านออกไปจากรังของเรา  

ให้พวกเราได้อยู่กันอย่างมีความสุขเสียทีเถิด ขนของท่านสร้างความลำบากให้กับพวกเรา” 

เม่นไม่สนใจ แล้วพูดว่าบอกว่า “คงเป็นไปไม่ได้หรอก ในเมื่อข้าอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว 

ถ้าใครในพวกเจ้าไม่พอใจที่จะอยู่กับข้า ก็ให้ออกไปเสียสิ” 

ที่มา :  https://www.nanitalk.com/child/aesops-fables/6449. 

1. การกระทำใดตรงกับการกระทำที่ปรากฏในเรื่องเม่นกับงูมากที่สุด 

 ก. ทิชาชอบสร้างความวุ่นวายให้แก่เพ่ือนในห้องเรียน เพราะเธอเป็นเด็กเกเร 

 ข. ธนาช่วยพาคุณยายข้ามถนน เพราะเธอกล่าวว่าจะให้ค่าจ้างกับเขา 

 ค. ธวัฒน์มักหยิบของสาธารณะกลับไปใช้ที่บ้านเสมอ เพราะอยากประหยัด 

ง. ธาตรีพบว่าเพื่อนที่เขาให้ความช่วยเหลือ ได้ขโมยทรัพย์สินของเขาไป 

2. ใจความสำคัญของเรื่อง เม่นกับงู คืออะไร 

 ก. การช่วยเหลือผู้อื่นโดยควรพิจารณาให้ดีเสียก่อน     

ข. การช่วยเหลือผู้อื่นควรทำเมื่อตนเองพร้อมเท่านั้น 

 ค. การช่วยเหลือผู้อื่นควรช่วยเฉพาะผู้ที่มีประโยชน์ต่อเรา  

ง. การช่วยเหลือผู้อื่นไม่ควรทำให้ตนเองเดือดร้อน 

อ่านนิทานต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 3-4 
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ฤๅษีลวงตะกวด 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีฤๅษีผู้มีตบะกล้าตนหนึ่ง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านมาก             

จึงได้สร้างศาลาไว้ให้ที่ชายป่าแห่งหนึ่ง และที่บริเวณนั้นมีตะกวดตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ที่จอมปลวกใหญ่          

ใกล้ที่อยู่ของฤๅษีนั้น ตะกวดตัวนี้มักจะไปหาฤๅษีเป็นประจำทุกวัน เพ่ือไปทานอาหารที่ฤๅษีให้            

เมื่อทานเสร็จแล้วจึงกลับไปอยู่ที่อยู่ของตน 

ต่อมาไม่นาน ท่านฤๅษีได้อำลาชาวบ้านไปที่อ่ืน ต่อมาได้มีฤๅษีเจ้าเล่ห์ตนหนึ่ง เข้ามาอาศัยอยู่

แทน ตะกวดก็คิดว่า แม้ท่านผู้นี้ก็คงทรงศีลเหมือนกัน จึงไปหาฤๅษีนั้นเช่นเดิม อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้าน

แถวนั้นได้นำอาหาร มาถวายฤๅษี พอท่านได้ทานอาหารซึ่งมีเนื้อปรุงรสแล้วเกิดติดใจในรสนั้น              

และอยากจะทานอีก จึงแกล้งถามชาวบ้านว่า เนื้ออะไร?  ชาวบ้านตอบว่า “เนื้อตะกวด” เมื่อทราบ

ว่าเป็นเนื้อตะกวด จึงคิดได้ว่า “ มีตะกวดใหญ่ตัวหนึ่งมาหาเราเป็นประจำ ดีละเราจะฆ่ามันเพ่ือกิน

เนื้อซะลาภปากมาหาถึงท่ี ” 

คิดแล้ว จึงให้ชาวบ้านเอาเครื่องปรุงมาเตรียมไว้ ส่วนตัวฤๅษีนั่งถือไม้ขนาดพอเหมาะซ่อนอยู่

ข้างหลัง เย็นวันนั้นตะกวดได้ไปหาฤๅษีตามปกติ ได้เห็นท่านั่งที่แปลก ๆ ของฤๅษี จึงคิดว่า “วันนี้ฤๅษี 

ท่านนั่งหลับ ๆ ลืม ๆ ชอบกลอยู่ นั่งท่าที่ไม่เหมือนวันก่อน ชำเลืองเราเป็นประจำ” ตะกวดจึงคลาน

ไปอยู่ใต้ทิศทางลม และได้กลิ่นเนื้อตะกวด จึงทราบทันที่ว่า ดาบสเจ้าเล่ห์นี้ คงกินเนื้อตะกวดแล้วเกิด 

ความติดใจ คราวนี้ หวังจะตีเรา เอาเนื้อไปทำเป็นอาหารแน่ ๆ เมื่อคิดได้เช่นนั้น จึงไม่ยอมเข้าไปใกล้ 

ถอยกลับแล้ววิ่งหนีไป 

ฝ่ายฤๅษีเจ้าเล่ห์ทราบว่าตะกวดรู้ตัวแล้วไม่ยอมมาเข้าใกล้ จึงลุกขึ้นขว้างท่อนไม้ตามหลังไป 

ท่อนไม้ได้ถูกเพียงส่วนหางของตะกวดเท่านั้น ตะกวดตกใจรีบหลบเข้าไปในจอมปลวกอย่างรวดเร็ว 

โผล่เพียงศีรษะออกมาเท่านั้น และกล่าวติเตียนฤๅษีว่า “นี่เจ้าฤๅษีผู้ไร้ยางอาย จะมีประโยชน์อะไร           

แก่เจ้า ด้วยการแต่งตัวเป็นผู้ทรงศีล แต่จิตใจกลับชั่วร้ายหลอกลวงไม่มีความเมตตา ดีแต่ข้างนอก            

แต่ข้างในกลวง หลอกลวงได้แต่เฉพาะพวกรู้ไม่ทันเท่านั้น” ว่าแล้วตะกวดก็มุดลงรู และไม่เคยมาหา

ฤๅษอีีกเลย 

ที่มา :  https://nitanstory.com/the-hermit-and-tree-monitor. 

3. ข้อใดไม่สามารถอนุมานได้จากนิทานฤๅษีลวงตะกวด 

 ก. ตะกวดพ่ึงพาอาศัยฤๅษีตนหนึ่งอย่างสงบสุข 

 ข. การบริโภคเนื้อตะกวดเป็นอาหารที่หารับประทานได้ยาก 

ค. ฤๅษีเจ้าเล่ห์อยากรับประทานเนื้อตะกวดเพราะติดใจในรสชาติ 

 ง. ตะกวดเป็นสัตว์ที่มีความรู้เรื่องทิศทางลมและสามารถรับกลิ่นได้ดี 

https://nitanstory.com/the-hermit-and-tree-monitor
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4. ข้อใดคือเจตนาของผู้แต่งเรื่องฤๅษีลวงตะกวด 

 ก. สั่งสอน     

ข. เสียดสี 

 ค. ประชดประชัน    

ง. เย้ยหยัน 

 

อ่านนิทานต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5-6 

ไก่ขันไม่เป็นเวลา 

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้ท่องบ่นไม่เป็น

เวลารูปหนึ่ง สร้างความรำคาญและความเดือดร้อนแก่หมู่ภิกษุ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า… 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ บอกศิลปะแก่มานพ

ประมาณ 500 คน พวกมานพอาศัยไก่ขันยามตัวหนึ่ง ในการลุกขึ้นศึกษาศิลปะ ต่อมามันได้ตายไป 

พวกเขาจึงแสวงหาไก่ตัวอ่ืนแทนมัน 

วันหนึ่ง มีมานพคนหนึ่งเข้าไปหักฟืนในป่า ได้ไก่ป่าตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้ ไก่ตัวนี้ไม่รู้จักเวลาขัน 

เพราะเติบโตขึ้นในป่า บางวันก็ขันดึกเกินไป บางวันก็ขันอรุณขึ้น พวกมานพพากันตื่นมาศึกษาศิลปะ

ในเวลาดึกเกินไป ไม่อาจศึกษาได้จนอรุณขึ้น ก็พากันนอนหลับไป ในเวลาสว่างแล้วก็ไม่ได้ท่องบ่นเลย 

พวกเขาจึงพากันพูดว่า “เดี๋ยวมันขันดึกไป เดี๋ยวมันขันสายไป อาศัยไก่ตัวนี้ พวกเราคงศึกษาศิลปะ           

ไม่สำเร็จหรอก” จึงนำมันไปแกงเป็นอาหารแล้วบอกเรื่องนั้นแก่อาจารย์ 

อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่า  ” ไก่ตัวนี้ ไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้อยู่ศึกษาในสำนักอาจารย์ 

จึงไม่รู้เวลาที่ควรขันและไม่ควรขัน “ 

ที่มา :  https://www.nanitalk.com/child/chadok/6779. 

5. ข้อใดคือข้อคิดจากเรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลา 

 ก. เกิดเป็นคนต้องฟังหูไว้หู อย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ 

ข. เกิดเป็นคนต้องรู้จักทำความดีสะสมไว้ ละเว้นความชั่ว 

ค. เกิดเป็นคนต้องรู้จักเวลาที่เหมาะสมว่า อะไรควรไม่ควร   

ง. เกิดเป็นคนต้องรู้จักช่วยเหลือผู้ยากลำบากกว่าเรา ไม่เห็นแก่ตัว 

6. ใครนำข้อคิดจากเรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลาไปใช้ได้ถูกต้อง 

ก. ชวัลเป็นผู้มีนิสัยเกเร จึงมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นประจำ 

 ข. ชุลีกรมักพูดจาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่สนใจความรู้สึกของผู้ฟัง 
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ค. ชมพูนุชเป็นผู้มีมารยาทดีเพราะได้รับการอบรมจากโรงเรียนสอนมารยาท 

 ง. ชีวินมักรอคอยเวลาในการทำสิ่งต่าง ๆ เสมอ เพราะถือคติช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม 

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7-8 

หลับอย่างไรให้เป็นสุขและชะลอวัยในสถานการณ์โควิด-19 

จากการระบาดของโควิด -19 หลายคนประสบกับเหตุการณ์ที่ปลอดจากงานมากขึ้น               

ความวุ่นวายจากงานที่ลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ และกิจกรรมทางกาย             

ตลอดถึงคุณภาพและปริมาณการหลับ ไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับ หรือหลับมากเกินระยะเวลาที่                

ควรจะเป็นในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งทั้งหมดนี้ ส่งผลเสีย กระทบต่อสุขภาพโดยรวม 

การหลับที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง ทั้งระบบ

ฮอร์โมน, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, ช่วยให้สมองและระบบประสาทมีการตอบสนองที่รวดเร็วและ

ถูกต้อง ให้ร่างกาย ความคิด และอารมณ์สงบได้อย่างสมดุล และช่วยชะลอวัย ในช่วงระยะการหลับ

ลึก ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและส่วนสึกหรอจะได้รับการฟ้ืนฟู  ในระยะหลับฝัน ทักษะต่าง ๆ        

จะได้รับการเปลี่ยนให้เป็นความจำระยะยาว รวมถึงระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การปรับแรงดัน

โลหิต และอัตราการเต้นหัวใจ ก็จะได้รับการฝึกฝน บางคนที่ฝันน้อย หรือไม่ฝันเลย อาจเป็นสัญญาณ

เตือนความเสื่อมทางกายที่กำลังคืบคลานเข้ามา  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตารางการหลับที่สม่ำเสมอและ

เหมาะสมตามวัย  ในวัยผู้ใหญ่ ช่วงเวลาหลับควรอยู่ที่ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเข้านอน

ในช่วงระหว่าง 22 นาฬิกาถึงเช้า หรืออาจหลับเร็วขึ้น หากจำเป็นต้องตื่นแต่เช้ามืด ,  การตื่น                

เข้าห้องน้ำ ไม่ควรเกินหนึ่งครั้งต่อคืน,  ตื่นเช้าต้องสดชื่นไม่มึนไม่ง่วง ไม่ปวดหัว และสะสมพลังงานได้

สำหรับทั้งวัน, การงีบหลับระหว่างวัน สามารถทำได้แต่ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง และ

ไมเกิน 14 นาฬิกา เนื่องจากจะมีผลต่อความสามารถในการหลับเวลากลางคืน 

แต่สำหรับผู้ที่มีเวลาหลับ หรือลักษณะการหลับ ไม่ เป็นไปตามนี้ อย่านิ่งนอนใจ เพ่ือให้           

มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อสุขภาพ หากต้องการคำปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหลับ            

ยินดีให้คำแนะนำ และดูแลทั้งกายและสภาวะทางอารมณ์เสมอ 

ที่มา:    www.nksleepcenter.com. 

7. จากบทความท่ีอ่าน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. การระบาดของโควิด-19 ทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น 

 ข. ในช่วงวัยผู้ใหญ่ควรนอนหลับให้ได้ 7-9 ชั่วโมงต่อคืน 

 ค. การนอนหลับแล้วไม่ฝันแสดงให้เห็นว่าร่างกายพักผ่อนอย่างเต็มที่ 

 ง. การนอนหลับอย่างถูกต้องมีประโยชน์ต่อระบบการทำงานในร่างกาย 

http://www.nksleepcenter.com/
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8. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากการอ่านบทความนี้ 

 ก. วิธีการนอนหลับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

 ข. วิธีการลดความเครียดซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ 

 ค. กิจกรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อให้หลับได้สนิท 

 ง. ผลเสียที่ร่างกายจะได้รับหากนอนหลับไม่เพียงพอ 

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9-10 

ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่: อิ่มท้องอย่างไร โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม 

ในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 

ขยะพลาสติกจากบริการส่งอาหารในรูปแบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงที่มี                

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากมีการประกาศใช้มาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการ              

ล็อกดาวน์ ส่งผลให้ต้องมีการขอความร่วมมือให้ประชาชนจำกัดการเดินทาง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ             

เพ่ือชาติ” รวมถึงทำงานอยู่บ้าน (Work from Home) การที่ประชาชนต้องทำงานอยู่บ้านมากขึ้น

ส่งผลให้ต้องใช้บริการสั่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่เพ่ิมขึ้นจากผู้ให้บริการต่างๆ อาทิ LINEMAN, 

GRAB FOOD, GET, FOOD PANDA เป็นต้น ในมุมของประชาชนในฐานะผู้บริโภค การสั่งอาหาร

ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่เปิดโอกาสให้สามารถเลือกบริการที่ดีที่สุด ราคาที่สบายกระเป๋ามากท่ีสุด และ

ยังมีโอกาสเข้าถึงร้านอาหารใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ลิ้มลอง ในขณะเดียวกันธุรกิจร้านอาหารต่างๆ ก็มี

ช่องทางขายมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับรายได้ที่สูญเสียไปจากการมาตรการของภาครัฐที่ไม่อนุญาต

ให้            นั่งทานอาหารที่ร้าน 

ปัญหาสำคัญที่เกิดจากขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่เหล่านี้คือประชาชนส่วนใหญ่ทิ้งเศษอาหารปะปน

มากับขยะพลาสติก ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดมาจากหลายปัจจัย เช่น                

การขาดความตระหนักรู้ว่าควรคัดแยกอย่างไร การนิยมความสะดวกสบายจากการที่ไม่ต้องเก็บล้าง 

และความกังวลว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากไปสัมผัสภาชนะหรือช้อนส้อมของผู้ที่ติดเชื้อ เป็นต้น 

เนื่องด้วยขยะพลาสติกเหล่านี้ปนเปื้อนเศษอาหาร จึงไม่สามารถนำไปรีไซเคิล แปรรูปเป็นพลังงาน 

หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Upcycle) ตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ได้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องนำขยะพลาสติกที่ปนเปื้อน

เหล่านี้ไปกำจัดโดยการเทกองหรือฝังกลบเช่นที่ผ่านมา ซึ่งเพ่ิมภาระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ   

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขยะเหล่านี้หากจัดการไม่ถูกต้อง อาจรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม เช่น 

แม่น้ำ ทะเล ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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ทำให้การดำเนินโครงการหรือ Initiative ต่างๆ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) ต้องเดินถอยหลัง 

ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่ได้โดยใช้          

2 แนวทาง คือ “ลด” และ “คัดแยก” สำหรับแนวทางที่หนึ่ง “ลด” คือประชาชนในฐานะผู้บริโภค

สามารถช่วยลดขยะพลาสติกโดยการปฏิเสธที่จะรับช้อนส้อม หรือหลอดพลาสติกเวลาสั่งอาหารผ่าน

แอปพลิเคชัน โดยหันมาใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้แทน โดยผู้ประกอบการธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่           

ควรอำนวยความสะดวกโดยการเพ่ิมทางเลือกในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน โดยเปิดให้                 

ผู้สั่งอาหารสามารถระบุว่าจะรับหรือไม่รับช้อน ส้อมหรือหลอดพลาสติก หรือสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ 

สำหรับแนวทางที่สอง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะพลาสติกได้              

สิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคควรทำคือการ “คัดแยก” บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว โดยแยกขยะประเภท            

เศษอาหารออกไป ล้างทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงรวบรวมขยะพลาสติกเหล่านี้ 

ไปทิ้งในจุด Drop-off point สำหรับขยะพลาสติก เพ่ือเข้าร่วมโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”             

ซึ่งการคัดแยกดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกส่งไปฝังกลบและเพ่ิมการนำพลาสติก

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycle ของบริษัทเอกชน และเพ่ือให้

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สามารถเกิดข้ึนได้จริง 

ที่มา: https://tdri.or.th/plastic-waste-from-food-delivery-services-in-covid-19-lockdown/ 

9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่ 

 ก. ประชาชนจัดการขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ถูกวิธี 

 ข. การสั่งอาหารจากฟู้ดเดลิเวอรี่มีราคาถูกทำให้คนนิยมสั่ง 

 ค. ความต้องการความสะดวกสบายจากการไม่ต้องเก็บล้าง 

 ง. มาตรการล็อกดาวน์ และนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 

10. ใครไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการลดปัญหาขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่ 

 ก. นุดาไม่รับช้อนซ้อมพลาสติกทุกครั้งที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 ข. นลินคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เสมอ 

 ค. เนวินสั่งอาหารเดลิเวอรี่ครั้งละมาก ๆ เพราะจะได้ไม่ต้องใช้ภาชนะหลายครั้ง 

 ง. นารีให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าท่ีสั่งกาแฟและระบุว่าไม่รับหลอดพลาสติก 

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11-13 

จำปาดะ 
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 จำปาดะ หรือ จำดะ เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับขนุน  มีรสหวาน  มีกลิ่นเฉพาะตัว  คนส่วน

ใหญ่มักสับสนเนื่องจากลักษณะภายนอกของพืชทั้ง 2 ชนิดมีความคล้ายคลึงกัน   จำปาดะออกผล            

ปีละ 1 ครั้งในช่วงฤดูฝน  นิยมนำมาชุบแป้งทอดคล้ายกล้วยแขกเพ่ือรับประทาน คำว่า “จำปาดะ” 

สันนิษฐานว่าเพียนมาจากภาษามาเลเซียว่า “Chempedak” หรือ “Chempedak”  มีถิ่นกำเนิด            

อยู่ในคาบสมุทรมาลายู อินโดนีเซีย มาเลเซีย  บรูไน และเกาะนิวกินี  สำหรับประเทศไทยเป็นผลไม้

ท้องถิ่นของภาคใต้ ปลูกมากในจังหวัดสตูลและพังงา สำหรับความแตกต่างของจำปาดะกับขนุนนั้น 

สามารถสังเกตได้คือ จำปาดะมีรูปร่างผลเป็นทรงกระบอก และมีขนาดเล็กกว่าขนุน  ผิวของจำปาดะ

จะเรียบกว่าขนุนและมีเปลือกบางกว่า สีผิวเมื่อแก่ใกล้สุกจะมีสีเหลืองอมส้ม ผมสุกมีรสหวานและ            

มีน้ำเยอะกว่าขนุน มีกลิ่นแรงคล้ายกลิ่นทุเรียน  จำปาดะเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมาย                  

จากการรายงานผลทางการวิจัยพบว่า เปลือกต้นและรากมีสารที่ใช้ในการรักษาและป้องกัน               

โรคไข้มาลาเรีย และเมล็ดมีสารเลกตินที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เนื้อจำปาดะมีวิตามินและ          

แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายหลากหลายชนิด เช่น โพแทสเซียม ที่พบมากที่สุด รองลงมาคือ แมกนีเซียม  

แมงกานีส  สังกะสี  โซเดียม  และคอปเปอร์ ตามลำดับ จำปาดะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินเอสูง  ช่วยบำรุง

สายตา  เส้นใยของจำปาดะเป็นเส้นใยแบบละลายน้ำ สามารถขับไขมันและสารพิษออกจากร่างกาย

ได้ นอกจากนี้ยังมีสารเบตาแคโรทีน มีน้ำตาลแมนโนส เนื้อผลอ่อนยังช่วยแก้ท้องเสีย ส่วนเนื้อผลสุก

เป็นยาระบายอ่อน ๆ และเมล็ดช่วยขับน้ำนมในสตรีหลังคลอดได้  ในเนื้อผลสุกของจำปาดะมีน้ำตาล

ปริมาณสูง ดังนั้นหากรับประทานมากเกินไปอาจส่งผลให้เจ็บคอและร้อนใน รวมถึงอาจทำให้อ้วนได้ 

ที่มา :  https://today.line.me/th/v2/article/zBBM5k. 

11. ใจความสำคัญของบทความ จำปาดะ คือข้อใด 

 ก. จำปาดะมีลักษณะผล รสชาติ และกลิ่นเหมือนขนุน แต่มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน 

 ข. จำปาดะเป็นผลไม้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ควรรับประทานอย่างเหมาะสม 

 ค. จำปาดะมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  และเกาะนิวกินี 

 ง. จำปาดะมีชื่อมาจากภาษามาเลเซียว่า “Chempedak” หรือ “Chempedak” 

12. จุดประสงค์ของบทความนี้คือข้อใด 

 ก. ให้ความรู้เกี่ยวกับจำปาดะ   ข. โน้มน้าวใจให้ปลูกจำปาดะ 

 ค. เตือนเกี่ยวกับข้อเสียของจำปาดะ  ง. โฆษณาสรรพคุณของจำปาดะ 

13. การรับประทานจำปาดะมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. มีประโยชน์ เพราะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ แต่ควรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 ข. มีประโยชน์ เพราะจำปาดะมีสรรพคุณคล้ายขนุน สามารถรับประทานทดแทนกันได้ 
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 ค. ไม่มีประโยชน์ เพราะจำปาดะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลมาก หากรับประทานส่งผลให้อ้วนได้ 

 ง. ไม่มีประโยชน์ เพราะจำปาดะเป็นผลไม้ที่ของต่างประเทศ ไม่เหมาะกับคนไทย 

 

อ่านโฆษณาต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14-15 

 
ที่มา :  https://www.brighttv.co.th. 

 

14. บุคคลใดเลือกซ้ือสินค้าจากโฆษณาได้อย่างมีวิจารณญาณมากที่สุด 

ก. บุ๋มเลือกซื้อสินค้าเพราะบุคคลที่ปรากฏในโฆษณาเป็นนักแสดงที่ชื่นชอบ 

 ข. บิวหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากอ่านโฆษณาเพ่ือนำมาประกอบการตัดสินใจ 

 ค. โบซื้อสินค้าเพราะในโฆษณาระบุว่าช่วยควบคุมน้ำหนักและลดความอ้วนได้ 

 ง. บีมอ่านรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในกระทู้ออนไลน์ เพราะอยากทราบผลตอบรับของผู้ใช้งาน 

15. โฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ก. น่าเชื่อถือ เพราะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงปรากฏในโฆษณา 

 ข. น่าเชื่อถือ เพราะบอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ไว้หลายประการ 

https://www.brighttv.co.th/
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 ค. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะราคาสินค้าที่ปรากฏในโฆษณามีราคาที่ไม่สูงมาก 

 ง. ไม่น่าเชื่อถือ  เพราะ ไม่ระบุหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ และไม่บอกส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ 

 

 

อ่านโฆษณาต่อไปแล้วตอบคำถามข้อ 16-17 

เปิดตำราบทใหม่ไปกับ "Royal Privilege Cream" ที่สุดแห่งครีมบำรุงผิวแบบฉบับจักรพรรดินี 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก The history of Whoo 

The history of Whoo แบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางระดับ โลกจากเกาหลี ใต้                      

ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังในเรื่องการปรนนิบัติผิวด้วยสูตรลับตำรับยาสมุนไพรจากราชวงศ์มายาวนานกว่า 

800 ปี มีเทคนิคเฉพาะของแบรนด์ อย่างการนำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของศูนย์วิจัยมาผสมผสานกับ

ศาสตร์แห่งการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลในด้านต่างๆให้กั บร่างกาย เพ่ือเป็น                  

การเสริมสร้างความงดงามจากภายในสู่ภายนอก 

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับส่วนผสมและวัตถุดิบที่ล้ำค่าในทางการแพทย์โบราณ ซึ่งล้วน

แล้วแต่เป็นสูตรลับที่ความงามที่ทางราชสำนักถวายให้แก่จักรพรรดินี  โดยในครั้งนี้ The history of 

Whoo พร้อมแล้วกับการเปิดเผยตำราบทใหม่  "Royal Privilege Cream" ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเผย

ผิวของคุณให้เปล่งประกายและเจิดจรัสดั่งจักรพรรดินี 

Royal Privilege Cream ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก The history of Whoo ผลงานชิ้นเอก

อันแสนล้ำค่า มีคุณสมบัติเพ่ือฟ้ืนฟูบำรุงผิวให้แข็งแรงเรียบเนียน เพ่ิมความยืดหยุ่น ช่วยเติมเต็ม  

ความชุ่มชื้นและให้ผิวกระจ่างใสเปล่งปลั่ง พร้อมคงความอ่อนเยาว์ให้ผิว อยู่ เสมอ ซึ่ง Royal 

Privilege Cream ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยพลังแห่งสรวงสวรรค์ผสานกับพลังแห่งชีวิตให้ได้มาซึ่งพลังจาก                        

3 องค์ประกอบหลัก 

โดยส่วนแรกเกิดจากราชินีโสมป่าซึ่งเติบโตเฉพาะบริเวณภูเขาสูง ทำให้ได้รับพลังแห่ง              

ท้องนภา ส่วนที่สองนั้นเกิดจากการดูดซับพลังงานจากผืนแผ่นดินของดอกโสมป่า ที่มีระยะเวลา             

ในการผลิบานเพียง 3 วันต่อปี ซึ่งสายพันธุ์ของโสมป่าและดอกโสมป่านี้เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติ   

เป็นยาอายุวัฒนะ สามารถเพ่ิมพลังให้กับชีวิต พร้อมอุดมไปด้วยคุณค่าต่างๆ ที่มีคุณสมบัติฟ้ืนฟูสภาพ

ผิวหน้าได้เหนือกว่าโสมป่าทั่วไป 

และในส่วนสุดท้ายคือตราประทับทองคำบนพระบรมราชโองการแต่งตั้งประจำราชวงศ์             

ที่เรียกว่า “Wangbijibo” หรือตราประทับแห่งจักรพรรดินี โดยตราประทับทองคำนี้จะใช้ในวโรกาส 
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ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเท่านั้น และเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบแพ็คเกจจิ้ง               

ซึ่งบรรจุภัณฑ์ใช้วิธีการผลิตด้วยมืออย่างประณีต พร้อมทั้งมีการประดับลวดลายอันงดงามด้วย             

ตราประทับทองคำเพ่ือให้เหล่าจักรพรรดินียุคใหม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ความงามอันล้ำค่า              

ที่หาจากที่ใดไม่ได ้

โดยทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ ล้วนเป็นส่วนผสมระดับตำนานที่หาได้ยาก ต้องอาศัยความทุ่มเท             

ทั้งแรงกายและแรงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่วนประกอบอันล้ำค่าเพ่ือความงามของจักรพรรดินีในยุคนี้             

อย่างแท้จริง สัมผัสกับความงามอันเจิดจรัสได้แล้วที่ งาน “2020 Royal Privilege Launch”                

เอ็มแกลเลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ตั้ งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ -  1 มีนาคม หรือที่

เคาน์เตอร์ The history of Whoo ทุกสาขา และสามารถลงทะเบียนร่วมเข้างานพร้อมรับผลิตภัณฑ์

ขนาดทดลองฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ที่ www.whoo.co.th 

ที่มา :   https://www.sanook.com/women/160353.  

16. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโฆษณานี้ 

ก. ผลิตภัณฑ์นี้มาจากบริษัทเครื่องสำอางของเกาหลีใต้ 

 ข. แนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์คือความงามของจักรพรรดินี 

 ค. โสมป่า ดอกโสมป่า และตราประทับทองคำเป็นส่วนผสมสำคัญของผลิตภัณฑ์นี้ 

 ง. ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมยัของอเมริการ่วมกับกรรมวิธีแบบโบราณของเกาหลีใต้ 

17.บุคคลใดเหมาะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้มากท่ีสุด 

ก. อลินต้องการครีมบำรุงผิวนี้เพราะต้องการบำรุงผิวให้ชุมชื่นและกระจ่างใส 

 ข. อุ๋มอ๋ิมต้องการครีมบำรุงผิวนี้เพราะต้องการครีมที่ทาแล้วหน้าขาวไว 

 ค. ไอเดียต้องการครีมบำรุงผิวนี้เพราะอยากได้สินค้าที่มีราคาแพง 

 ง. อันดาต้องการครีมบำรุงผิวนี้เพราะชื่นชอบของเกาหลี 

อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 18 
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ที่มา :   http://triplearich.com/ยาหม่องตราคุณเปรม/.  

18. สินค้าในโฆษณานี้ไม่เหมาะกับบุคลใด 

 ก. ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ    

ข. ผู้ที่ถูกแมลงกัดต่อยและมีอาการแพ้รุนแรง 

 ค. ผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด    

ง. ผู้ที่เล่นกีฬาจนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำ 

อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 19-20 

วอนตรวจสอบด่วน! ชาวบ้านร้องนายทุนตัดต้นไม้บนเกาะสีชัง พื้นที่กว่า 30 ไร่ 

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ว่า มีนายทุนเข้าไป

แผ้วถางตัดต้นไม้หลังเกาะสีชัง ใกล้ถ้ำหาดทราย หมู่ 2 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง บนพ้ืนที่

กว่า 30 ไร่ 

นายคมกฤช มีสดใส ประธานรักษ์สีชัง ซึ่งได้นำชาวบ้านขึ้นไปตรวจสอบเผยว่า ที่ดินผืน

ดังกล่าวมีนายทุนจากกรุงเทพมาซื้อสิทธิ์จากชาวบ้านมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยเสียภาษีบำรุงท้องที่ 

หรือ ภบท.5 กับทางเทศบาลตำบลเกาะสีชัง แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีคนงานขึ้นไปแผ้วถางป่าและ

ตัดต้นไม้  จึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบพบว่า มีคนงานนำเลื่อยยนต์เข้ามาตัดต้นไม้และเผาทิ้งส่วน

ต้นไม้ที่อยู่ติดทะเลก็มักง่ายทิ้งลงทะเลด้วย ทั้งที่ประกาศจากทางกรมป่าไม้ระบุว่าห้ามเข้ามาแผ้วถาง

หรือตัดต้นไม้ในพ้ืนที่ ภบท.5  ต้องได้รับการอนุญาตจากทางกรมป่าไม้ก่อน   

ซึ่งก็ได้มีการทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานป่าเขตที่  9 ชลบุรีไปแล้ว เมื่อช่วงต้นเดือน 

พ.ย. ที่ผ่านมา และยังทำหนังสือร้องไปยังทางนายอำเภอเกาะสีชัง ซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการเข้าไป

ตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงอยากวอนให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้เป็นที่กระจ่างชัดต่อไป 

ที่มา :  https://www.sanook.com/news/8474626. 

 

19. เหตุใดชาวบ้านเกาะสีชังจึงร้องเรียนในครั้งนี้ 

 ก. การบุกรุกพ้ืนที่ของนายทุน    

ข. การสร้างรีสอร์ทของนายทุน 

 ค. การแผ้วถางป่าและตัดต้นไม้ของนายทุน   

ง. การขับไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ 

20. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่อาจเป็นผลกระทบจากข่าวนี้ 

 ก. ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในอำเภอเกาะสีชังลดลง    

https://www.sanook.com/news/8474626
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ข. ปัญหาการทิ้งต้นไม้ที่ตัดลงในทะเล 

 ค. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน    

ง.  ปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างชาวบ้านและนายทุน 

อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 21-24 

เฝ้าระวังสายบุญห่วงเกิด "คลัสเตอร์" งานกฐิน แนะเว้นระยะห่างช่วงร่วมพิธี 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วม งานทอดกฐิน เว้นระยะห่าง 

ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอ่ืน สวมหน้ากากอนามัยในขณะเข้าร่วมพิธีตลอดเวลา  

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และงดจับกลุ่มสนทนา เพ่ือลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 

นพ.วรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข

พบมีคลัสเตอร์โควิด-19 เกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก และจากการตรวจสอบพบว่าพิธีทอดกฐิน               

เป็น อีกหนึ่ งพิธีที่ มีการเกิดคลั สเตอร์โควิด -19 และทำให้มีการระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น                  

โดยกรมอนามัยมีความเป็นห่วงประชาชน ดังนั้นจึงได้มีการเฝ้าระวัง การร่วมพิธีทอดกฐิน และป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น ขอเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐิน ปฏิบัติตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยก่อนเข้างานผู้เข้าร่วมพิธีควรทำการประเมิน

ตนเองผ่าน "ไทยเซฟไทย" 

หากพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ควรงดการเข้าร่วมพิธี เว้นระยะห่างการนั่งแบบเว้นระยะ

เก้าอ้ี 1 - 2 เมตร ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอื่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

ผ้าตลอดเวลาที่ เข้าร่วมพิธี  ล้ างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์ เซ็นต์                     

ทั้งก่อนการเข้าร่วมงานและออกจากงาน งดจับกลุ่มสนทนา และเมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พักให้อาบน้ำ 

สระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

"ทั้งนี้  ในส่วนของวัด ควรมีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน                

โดยมีการกำหนดจุดเข้า - ออก จุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือจำเป็นสำรอง เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมทั้ง                       

ใช้ระยะเวลาในการจัดงาน ให้สั้นที่สุด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น เก้าอ้ี ราวจับ ประตู หรือ              

พ้ืนผิวสัมผัสอ่ืน ๆ ทุก 30 นาทีนอกจากนี้ ควรทำความสะอาดพ้ืนที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ            

ก่อนและหลังการจัดงาน จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี กรณีใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่าง

ระบายอากาศ ก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย  30 นาที" นพ.สุวรรณชัย กล่าว               

สำหรับห้องสุขาให้เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทุก 1 - 2 ชั่วโมง อาทิ กลอนหรือ

ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ รวมทั้ง
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เปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาที่เปิดให้ใช้บริการ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดให้

เพียงพอ และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

ที่มา :  https://www.komchadluek.net/news/492851. 

21. ข้อใดไม่สามารถอนุมานได้จากข่าวนี้ 

 ก. งานกฐินเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสูง 

 ข. งานกฐินจัดขึ้นในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อสูง 

 ค. งานกฐินเป็นการจัดกิจกรรมที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ของร่วมกัน เช่น เก้าอ้ี ราวจับ ประตู ทำให้

มีโอกาสได้รับเชื้อได้ง่าย 

 ง. งานกฐินจัดขึ้นในพ้ืนที่วัด ทำให้มีพ้ืนที่จำกัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เพ่ิมโอกาสในการ

แพร่กระจายเชื้อได้สูง 

22. จากข่าวข้างต้น ข้อใดข้อคิดเห็น 

 ก. ก่อนเข้างานผู้เข้าร่วมพิธีควรทำการประเมินตนเองผ่าน "ไทยเซฟไทย" 

 ข. ขอเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐิน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 ค. กรณีใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ก่อนและหลังให้บริการอย่าง

น้อย 30 นาที 

 ง. กระทรวงสาธารณสุขพบมีคลัสเตอร์โควิด-19 เกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก 

23. นักเรียนสามารถนำแนวทางในข่าวไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ยกเว้นข้อใด 

 ก. เมื่อไปห้างสรรพสินค้า     

ข. ไปห้องสมุดตามลำพัง 

 ค. ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ    

ง. ขับรถกลับบ้านคนเดียว 

 

24. บุคคลใดปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหลังจากอ่านข่าวนี้ 

 ก. ยายจันทร์รู้ตัวว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงไม่ไปร่วมงานกฐิน 

 ข. ยายเพ็ญไม่พูดคุยกับใคร และปลีกตัวมานั่งห่างผู้คน 

 ค. ยายเดือนรับประทานตลอดเวลาที่อยู่ในงานกฐิน 

 ง. ยายแขสวมถุงมือยางเมื่อต้องเข้าห้องน้ำและถอดทิ้งทันที 

อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 25-27 
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เชือกผูกช้าง 

ชายคนหนึ่ งเดินผ่านปางช้างแห่งหนึ่ง พบว่ามีช้างโขลงหนึ่งไม่ได้ถูกขังไว้ในกรงหรือ                   

โดนโซ่ล่ามแต่อย่างใด  แต่สิ่งที่รั้งพวกมันเอาไว้ เป็นเพียงเชือกเส้นบางๆ ที่ผูกเอาไว้ที่ขาข้างหนึ่ง 

ชายคนนั้นก็ยืนจ้องมองไปที่ช้าง ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย 

“ช้างตัวออกโตขนาดนี้ เชือกก็อันกระจ้อยซะขนาด แต่ทำไมพวกมันไม่คิดจะทำอะไรเลย  

ยืนให้เขาล่ามไว้อยู่ในนั้น ?” 

ด้วยความอยากรู้  เขาก็เดินไปถามควาญช้างที่อยู่บริเวณนั้นว่า “ทำไมช้างมันมัวแต่ยืนเฉย 

ไม่คิดจะหนีไปเล่าท่าน?” 

ควาญช้างจึงตอบมาว่า “เมื่อพวกมันยังเด็ก มันก็ถูกมัดด้วยเชือกขนาดเดียวกันนี่แหละ             

และด้วยอายุเท่านั้นก็ถือว่าแน่นหนาพอแล้ว แม้ต่อมาพวกมันจะโตขึ้น แต่เชือกบาง ๆ เส้นนี้ยังมัดขา

พวกมันไว้อยู่ ทำให้พวกมันก็ยังไม่คิดจะหนีไปไหน เพราะใจของพวกมันเชื่อไปแล้ว ว่าเชือกเส้นบาง

แค่นี้ทำให้หนีไปไหนไม่ได้” 

เหตุผลเดียวที่ช้างมันไม่หนีไป คือใจมันเชื่อว่าไม่มีทางเป็นได้ ที่มันจะหนีออกมาได้ 

ที่มา :   https://inspiring.org/10-inspiration-short-stories/ 

25. “เชือก” ในเรื่องเปรียบได้กับสิ่งใด 

 ก. ความเคยชิน     ข. ความรัก 

 ค. ความกลัว     ง. ความผูกพัน 

26. การกระทำของบุคคลในข้อใดตรงกับการกระทำของช้างมากที่สุด 

 ก. วุ้นเส้นไปไหว้พระประจำวันก่อนสอบทุกครั้งเพราะอยากสอบผ่าน 

 ข. น้ำหวานเรียนตำราโหราศาสตร์เพราะอยากเป็นหมอดูที่เก่งที่สุด 

 ค. สายไหมไม่ยอมทำการบ้านเพราะคิดว่าตนเองไม่สามารถทำเองได้ 

 ง. เชอรี่พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะอยากพัฒนาตนเองให้มีความสามารถรอบด้าน 

27. ข้อใดคือข้อคิดของเรื่องสั้นเรื่องนี้ 

 ก. ความพยายามย่อมทำให้คนเราบรรลุเป้าหมายได้ 

 ข. คำพูดของเรามีผลกระทบต่อชีวิตคนอ่ืน จงคิดก่อนพูด 

 ค. จงควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอและคิดก่อนทำทุกครั้ง 

 ง. ความเชื่อมั่นในตนเองจะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้ 

 

อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 28 
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ฝูงกบ 

กบฝูงหนึ่งท่องเที่ยวไปในป่า แต่แล้ว 2 ตัวในพวกมันตกลงไปในหลุมลึก เมื่อตัวอ่ืน ๆ ได้มา

มุงดูรอบ ๆ หลุมและเห็นว่าลึกมากแค่ไหน พวกมันก็ได้บอกกบตัวที่ตกลงไปในหลุมว่าหมดหวังแล้ว           

ที่จะรอดข้ึนมา 

กบทั้งสองก็ไม่สนใจกับคำพูดของกบตัวอ่ืน และพวกมันพยายามที่จะกระโดดขึ้นจากหลุม 

อย่างไรก็ตาม กบกลุ่มที่อยู่ด้านบนหลุมก็ได้แต่บอกให้พวกมันยอมแพ้ซะ 

จนในที่สุดกบตัวหนึ่งก็เริ่มถอดใจและตรอมใจตาย แต่มีกบอีกตัวที่พยามกระโดดอย่าง               

ไม่ลดละ ฝูงกบก็ได้แต่บอกให้ยอมแพ้ไปเหมือนเคย อย่าดิ้นรนให้เจ็บปวดเลย ยังไงก็คงไม่รอด 

แต่กบตัวนั้นก็พยายามอย่างไม่ลดละจนมันกระโดดออกมาได้ ก็ไม่วายยังโดนกบตัวอ่ืนถาม

มันว่าแกไม่ได้ยินที่พวกเราพูดเหรอ ? 

กบตัวที่รอดออกมาได้ตอบไปว่ามันหูอื้อ มันเข้าใจมาตลอดว่าฝูงกบกำลังให้กำลังใจมันอยู่ 

ที่มา :   https://inspiring.org/10-inspiration-short-stories/ 

 

28. ผู้แต่งต้องการสื่อถึงสิ่งใดให้ผู้อ่านทราบ 

 ก. ความรักเป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุดในโลก 

ข. การคิดนอกกรอบจะช่วยให้ได้แนวทางใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

 ค. อุปสรรคทุกอย่างที่เจอในชีวิต ล้วนเป็นโอกาสให้เราได้ลองแก้ไขมัน 

 ง. จงคิดก่อนที่จะพูด เพราะคำพูดนั้นอาจช่วยชีวิตคนหรือฆ่าคนได้ 

อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 29-30 

ความรู้ vs ความสามารถ 

คุณยายคนหนึ่ง พลัดหลงเข้าไปในห้องสัมมนาของเหล่าดอกเตอร์ บนเวทีมีดอกเตอร์ท่าน

หนึ่งกำลังเอ่ยถามผู้ที่เข้ามาสัมมนาว่า…. 

“เม็ดฝนที่ตกมาจากฟ้าที่สูงและตกมาด้วยความเร็วสูง จะทำให้คนได้รับบาดเจ็บหรือ

อันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่?” 

เมื่อสิ้นเสียงคำถาม ภายในห้องประชุมก็อ้ืออึง ต่างก็พากันวินิจฉัยหาคำตอบ บ้างก็หาค่า

ความเร็วของเม็ดฝน บ้างก็หามวลน้ำหนักของเม็ดฝน ฯลฯ ต่างคนต่างก็พากันคิด 

คุณยายมองดูอยู่สักพักก็คว้าไมโครโฟนที่โพเดียมออกมาพูดขึ้นว่า… 

“พวกคุณไม่เคยตากฝนเหรอ?” 
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สิ้นเสียงของคุณยาย ห้องทั้งห้องเงียบกริบ ทุกคนต่างพากันพยักหน้าบอกว่า “ใช่ๆ พวกเรา       

ก็เคยโดนฝนนี่นา” 

ที่มา :  https://www.winnews.tv/news/21111 

 

 

29. ใครไม่ได้นำข้อคิดท่ีได้จากเรื่องสั้นเรื่องนี้ไปใช้ 

 ก. น้ำฟ้ามักจะจดจำเคล็ดลับการทำอาหารของคุณแม่ แล้วนำไปปรับใช้เสมอ 

 ข. ง. น้ำหวานตั้งใจเรียนทุกคาบ เพราะเธออยากมีผลการเรียน 4.00 ให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ 

ค. น้ำค้างเปิดดูคลิปซ้อมเต้นของตนเองทุกวันเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงข้อผิดพลาดของเธอ 

 ค. น้ำผึ้งสมัครเข้ารับฟังสัมมนาเรื่อง แนวทางการสร้างอาชีพ จากผู้มีความรู้เรื่องธุรกิจ 

เพราะอยากเปิดร้านขนมของตนเอง 

30. “พวกคุณไม่เคยตากฝนเหรอ?” จากคำพูดนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งใด 

 ก. ความรอบคอบ    ข. ความเฉลียวฉลาด 

 ค. ประสบการณ์     ง. การคิดแง่บวก 

https://www.winnews.tv/news/21111
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                     แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
     ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ

เทคนิค Two Stay Two Stray 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน

มากที่สุด 

 ระดับ  5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับ  4  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

ระดับ  3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ  2  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

ระดับ  1  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

1.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำดับชัดเจน ไม่สับสน      
2.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ 
ไม่ยากจนเกินไป 

     

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 

     

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

     

5.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาคำตอบด้วย
ตนเอง 

     

6.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สรุปบทเรียนด้วยตนเอง      
ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

7.นักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกข้ันตอน      

8.การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน      
9.นักเรียนมีความเต็มใจในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม      

10.ครูมีความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้      

11.ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
12.นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้      

13.นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ      

14.นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ      
15.นักเรียนสามารถนำกระบวนการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
และการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

     

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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



  136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  

ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 8 ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay 
Two Stray 

       

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านนิทานอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค PMI) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค              

Two Stay Two Stray  (ต่อ) 

 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค CAF) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค                

Two Stay Two Stray (ต่อ) 

 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค RULES) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค            

Two Stay Two Stray (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค C&S) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค              

Two Stay Two Stray (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค AGO) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค                    

Two Stay Two Stray (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค PLANNING) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค              

Two Stay Two Stray (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค FIB) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค            

Two Stay Two Stray (ต่อ) 

 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค APC) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค               

Two Stay Two Stray (ต่อ) 

 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค DECISIONS) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค           

Two Stay Two Stray (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การอ่านนิทานอย่างมีวิจารณญาณ (เทคนิค OPV) 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหา 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 9 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน               
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที ่ จุดประสงค์ 
ผลการประเมิน 

IOC ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญคน
ที่ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 3 

1 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 ความเข้าใจ +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
7 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 ความเข้าใจ +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
11 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 การนำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17 ความเข้าใจ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
18 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 การนำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24 การนำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
26 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่  9  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน                
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ต่อ) 

ที ่ จุดประสงค์ 
ผลการประเมิน 

IOC ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญคน
ที่ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 3 

27 การนำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
28 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
32 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
33 การนำไปใช้ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
34 ความเข้าใจ +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
35 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
36 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
37 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
38 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
39 การนำไปใช้ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
40 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
41 ความเข้าใจ +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
42 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
43 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
44 ประเมินค่า +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
45 วิเคราะห์ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
46 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
47 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
48 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
49 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
50 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่  10 ความสอดคล้องของประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อ               
การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค Two Stay Two Stray 
 

ประเด็นคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ลำดับชัดเจน ไม่สับสน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้                 
ไม่ยากจนเกินไป 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้สรุปบทเรียนด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.นักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกข้ันตอน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8.การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9.นักเรียนมีความเต็มใจในการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10.ครูมีความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

11.นักเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนใน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ประเด็นคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
12.นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้  

13.นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

14.นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

15.นักเรียนสามารถนำกระบวนการอ่านไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และการ
เรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ                        

วัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) แปลผล ผลการคัดเลือก 

1 0.63 0.45 ใช้ได ้ นำไปใช ้

2 0.65 0.50 ใช้ได ้ นำไปใช ้

3 0.65 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

4 0.38 0.15 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

5 0.28 0.25 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

6 0.53 0.35 ใช้ได ้ นำไปใช ้

7 0.60 0.30 ใช้ได ้ นำไปใช ้

8 0.50 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

9 0.50 0.50 ใช้ได ้ นำไปใช ้

10 0.60 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

11 0.50 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

12 0.43 0.35 ใช้ได ้ นำไปใช ้

13 0.43 -0.10 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

14 0.48 0.35 ใช้ได ้ นำไปใช ้

15 0.60 0.30 ใช้ได ้ นำไปใช ้

16 0.40 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

17 0.53 0.35 ใช้ได ้ นำไปใช ้

18 0.55 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

19 0.38 0.35 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

20 0.50 0.20 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

21 0.50 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

22 0.45 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

23 0.50 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

24 0.43 0.25 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

25 0.43 0.35 ใช้ได ้ นำไปใช ้

26 0.60 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ                        

วัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) แปลผล ผลการคัดเลือก 

27 0.40 0.10 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

28 0.50 0.50 ใช้ได ้ นำไปใช ้

29 0.55 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

30 0.60 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

31 0.38 0.25 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

32 0.23 0.15 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

33 0.53 0.35 ใช้ได ้ นำไปใช ้

34 0.53 0.45 ใช้ได ้ นำไปใช ้

35 0.28 0.15 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

36 0.40 -0.10 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

37 0.40 0.20 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

38 0.43 0.45 ใช้ได ้ นำไปใช ้

39 0.48 0.25 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

40 0.45 0.20 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

41 0.30 0.10 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

42 0.43 0.35 ใช้ได ้ นำไปใช ้

43 0.35 0.40 ใช้ได ้ นำไปใช ้

44 0.50 0.50 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

45 0.28 0.15 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

46 0.30 0.10 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

47 0.50 0.50 ใช้ได ้ นำไปใช ้

48 0.30 0.30 ใช้ได ้ นำไปใช ้

49 0.50 0.10 ใช้ไม่ได ้ ไม่นำไปใช ้

50 0.60 0.40 ใช้ได ้ ไม่นำไปใช ้

 
KR-20  RELIABILITY   =  0.87
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ภาคผนวก ง  

ผลการตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 11 แสดงคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับเทคนิค 
Two Stay Two Stray 

ลำดับที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าความต่าง 

1 8 18 +10 

2 12 23 +11 

3 11 21 +10 

4 9 21 +12 

5 9 19 +10 

6 13 26 +13 

7 8 20 +12 

8 12 22 +10 

9 13 24 +11 

10 13 23 +10 

11 12 21 +9 

12 14 22 +8 

13 12 21 +9 

14 11 25 +14 

15 10 21 +11 

16 9 18 +9 

17 15 26 +11 

18 12 21 +9 

19 8 20 +12 

20 10 21 +11 

21 13 25 +12 

22 10 21 +11 
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ตารางท่ี 12  แสดงคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CoRT ร่วมกับ 

เทคนิค Two Stay Two Stray (ต่อ) 

ลำดับที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าความต่าง 

23 14 26 +12 

24 12 22 +10 

25 14 27 +13 

26 14 25 +11 

27 15 27 +12 

28 11 20 +9 

29 9 21 +12 

30 9 16 +7 

31 16 26 +10 

32 9 20 +11 

33 15 25 +10 

34 10 21 +11 

35 12 24 +12 

36 12 25 +13 

37 9 18 +9 

38 7 16 +9 

39 11 24 +13 

40 9 20 +11 

รวม 452 882  

M 11.30 22.05  

SD 2.31 2.92  
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
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