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ของบลูม
นางสาว พัชรินทร์ บุตรสันเทียะ: การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเที ยบความสามารถการอ่านจับใจความ
ก่ อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based Learning ร่ ว มกั บ คำถาม
ของบลูม และ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่ม แบบ Cluster ด้วยวิธีการจับ สลากโดยใช้ห้องเรียนเป็ นหน่ วยสุ่ม เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจั ย
ประกอบด้ ว ย 1) แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ โดยใช้ แนวคิ ด Task Based Learning ร่ว มกั บ
คำถามของบลูม 2) แบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม และ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน และแบบ t-test one group pretest posttest
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้แนวคิ ด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม หลังเรียน (x̄ = 21.75,
S.D. = 1.60) สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยก่อ นเรีย น (x̄ = 13.4, S.D. = 2.14) อย่างมีนั ยสำคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูมภาพรวมอยู่ใ นระดับเห็นด้วยมากที่ สุด
(x̄ = 4.50, S.D. = 0.19)
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

58255307 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE)
Keyword : COMPREHENSIVE READING ABILITIES, TASK BASED LEARNING APPROACH,
BLOOM’S TAXONOMY QUESTIONS
The objectives of this research study were: 1. to compare students’
comprehensive reading ability before and after being taught using a task based
learning approach in combination with Bloom’s taxonomy questions, and 2. to
investigate Mathayom 3 students’ opinions towards the approach and Bloom’s
taxonomy questions. The sample of the research consisted of Matthayom 3/7
students at Bangpakokwitthayakom School in the second term of the academic year
2019. The 40 students were selected by the cluster. Research tools used to carry out
the study were 1) task based learning activities and Bloom’s taxonomy questions,
2) comprehensive reading tests for both a pretest and a posttest, and
3) a survey to find out the students’ opinions towards the approach and Bloom’s
taxonomy questions. The statistics analyzed comprise of mean and standard
deviation values and t test values using the t-test one group method.
The study found that:
1. The comprehensive reading ability of the students after learning
(x̄ = 21.75, S.D. = 1.60) by using the task based learning approach and Bloom’s
taxonomy questions was significantly higher than before learning (x̄ = 13.4, S.D. =
2.14) which was statistically significant at 0.05
2. Mathayom 3 students’ opinions on task based learning approach and
Bloom’s Taxonomy Questions are strongly agree (x̄ = 4.50, S.D. = 0.19).
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4
มาตรา 22 แนวทางการจัดการศึกษามีใจความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุก คนมีความรู้และพั ฒ นาตนเองได้ และถือ ว่าผู้เรีย นมี ความสำคัญ ที่ สุด กระบวนการศึ กษาต้อ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่กล่าวว่า มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่กล่าวว่า พัฒนา
คนให้มีความรู้ ทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดัง ที่
วิ จ ารณ์ พานิ ช (2556: 17) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ทั ก ษะ 3Rs + 8Cs คื อ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญ หา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็ นทีม
และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork & Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
(Communication, Information & Media Literacy) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing & Media Literacy) ทั กษะอาชี พ และทั ก ษะการเรียนรู้
(Career & Learning Self-reliance) และทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change)
ทักษะดังที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเรื่องการเรียนรู้ทักษะชีวิตรอบด้านและ
มีส่วนร่วมในการพัฒ นาตนเองเพื่อ นำไปใช้ในการดำรงชีวิตร่วมกับ บุคคลในสัง คม ให้ ก้าวหน้ าทั น
เทคโนโลยีได้ เข้ามามีบ ทบาทในการรับข้อ มูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทั้ งด้ านการเมือ งการปกครอง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทักษะทางด้านการสื่อสารการรับข้อมูลเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ จึงมีความจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิต อีกประการหนึ่งคือ ภาษา มีความจำเป็นต่อการสื่อสาร สำหรับใช้เพื่อการรับสาร การ
ส่งสาร การถ่ายทอดสารที่ได้รับให้ผู้อื่นอย่างเข้าใจ หรือการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ไม่เพียงแต่ตำราเท่านั้น รวมไปถึงการรับสารด้วยการอ่านข้อมูลที่ เผยแพร่ผ่านทาง
สื่อดิจิทัล ซึ่งมีข้อมูลทั้ง
ข้อคิ ด เห็ นและข้อ เท็ จจริง เพราะฉะนั้น การอ่านจึ ง มีค วามสำคั ญ ในการตอบสนองความ
อยากรู้ การรับรู้ข้อ มูลหรือความเคลื่ อนไหวเหตุการณ์ ที่เป็ นปั จจุบัน ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ง ปัจจัยที่ ทำให้
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มนุษย์เกิดการเรียนรู้และได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้
อย่างรวดเร็ว หากมีความสามารถในการอ่าน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบ่งสาระ
การเรียนรู้ออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ ซึ่งสาระที่ 1: การอ่าน การอ่านเป็นกระบวนการสร้า งความรู้
ความคิ ด เพื่ อ นำไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาใน การดำเนิ น ชี วิ ต และมี นิ สั ย รั ก กาอ่ า น
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 51) กล่าวว่า ในด้านการอ่านนั้นได้กำหนดคุณภาพผู้เรียนไว้ว่า เมื่อจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ
ได้ถูกต้องเข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่
อ่ านแสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ โต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกั บ เรื่อ งที่ อ่ าน และเขี ยนกรอบแนวคิ ด ผั ง ความคิ ด
ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลำดับความอย่างมีขั้นตอน
และความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูล รู้จักอ่านแล้ววิเคราะห์อ่าน
ได้ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 13-15) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เพราะ
ทักษะการอ่านมีความจำเป็นกับทุกคน สอดคล้องกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554:
1-4) กล่าวว่าประเทศที่พัฒนาได้ต้องอาศัยการอ่าน
ทักษะการอ่านที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การอ่านจับใจความ เป็นทักษะสำคัญ ที่ทุกคนควร
ฝึกฝน เพราะทักษะขั้นนี้ ใช้กระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน เรียนรู้วิธีการอ่านให้เกิดสติปัญญาในการ
ไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารอย่างเข้าใจ ทำให้เป็นผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน อีกทั้ง ยังสามารถ
เรียบเรียง และถ่ายทอดออกมาทางความคิดที่ เป็นประโยชน์ การอ่านจับใจความช่วยให้คิดอย่างมี
เหตุผล สอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน (2556: 135) ที่กล่าวถึงการอ่านจับใจความว่า เมื่อได้อ่าน
เรื่ อ งราวแล้ วสามารถเก็ บ ใจความสำคั ญ ได้ ย่ อ เรื่อ งได้ เป็ น ความรู้ ใหม่ ผู้ เรี ย นจะนำมาประสาน
ประโยชน์กับความรู้เดิมแล้วหลอมรวมเป็นประสบการณ์ของตน และใช้ประโยชน์ต่อ ๆ ไป ซึ่งผู้เรียน
ย่อมจะนำความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการไปใช้ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังที่ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
และวีรวัฒน์ อินทรพร (2556: 130) กล่าวว่า การฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจจะฝึกอ่านสารที่สัมพันธ์
กับจุด มุ่งหมายของการอ่ าน นอกจากนี้ ผู้ที่มีค วามสามารถด้านการอ่านจับใจความยัง สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนาความรู้ใช้แก้ปัญ หา และพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนสามารถสร้าง
ความเพลิดเพลินให้แก่ตนเองได้ด้วย
ถึงแม้ว่าการอ่านจับใจความจะมีความสำคัญ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2559 รายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเองโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม (2559: 79) มีค่าเฉลี่ย จำแนกตามระดับโรงเรียนที่ร้อยละ 62.00 ซึ่งมีผลการ
ทดสอบยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สถานศึกษามีเป้าหมายให้โรงเรียนมีผลคะแนน คือ ร้อยละ 70 จาก
รายงาน ผลก ารทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน O-net (Ordinary National
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Educational Test) ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิท ยาคม ปีการศึกษา
2558-2559 มีผลการประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net กลุ่มสาระการเรียนรู้
การอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2558-2559 ซึ่ง
กำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
สาระการเรียนรู้

การอ่าน

คะแนนเต็ม

100

ปีการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
(X )
53.88
14.33

ปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
(X )
62.00
16.12

ที่มา: สำนักทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน) , งานทะเบียนวัดผล “เอกสารรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558-2559”
นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอก
วิท ยาคม (2555: 13) ได้ ร ายงานผลการประเมิ น จากสำนั ก งานมาตรฐานการศึ ก ษารอบที่ 3 ว่ า
โรงเรียนได้รับการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเพียง
10.64 จากคะแนนเต็ม 20 โรงเรียนต้องมีการพัฒนาทักษะการอ่าน เพราะเป็นทักษะที่มีส่วนช่วย
พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นให้ ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ จ ากระดั บ คุ ณ ภาพพอใช้ ไ ปสู่ ร ะดั บ ดี ม ากตาม
วัต ถุประสงค์ โดยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เอื้อ ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ก ารอ่านจั บ
ใจความ
จากการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการอ่านจับใจความภายในโรงเรียน และ
สัมภาษณ์ครูผู้สอน (พรพัสนัน ท์ แสนสีสม และ บดินทร์ งามแสง สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561)
พบว่าปัจจุบันผู้สอนส่วนใหญ่มีรูปแบบการสอนโดยใช้การบรรยาย ซึ่งไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ไม่สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้ผลตามที่พึงพอใจ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ
อ่านจับใจความของผู้เรียนนำมาใช้แก้ไขปัญหาการเรียนได้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสอนของผู้สอนที่ไม่เน้นการบรรยาย โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมมือ
ทำกิจกรรม มีส่วนร่วมในการคิด การสร้างบรรยากาศทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียน สิ่งเหล่านี้
จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของการเรียนมากขึ้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ความเบื่อหน่ายในการอ่าน เมื่อเห็นข้อความที่มีความยาวในแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบจะไม่สนใจ
อ่านต่ อ จนจบ ซึ่ งอาจเกิ ดจากผู้เรีย นไม่ มี แ รงจูง ใจในการอ่ าน เนื้ อ หาหรือ บทอ่ านอาจไม่ ตรงกั บ
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ประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน จึงส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาให้ทักษะการอ่านจับใจความมี
ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพึงพอใจ ครูจึงต้องแสวงหาสื่อที่ทันสมัย หรือบทอ่านที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน
เพื่อจูงใจให้นักเรียนฝึกอ่านจับใจความ ดังคำกล่าวของ วิจารณ์ พานิช (2556: 51) ที่ว่า ครูที่ดีต้อง
รู้สึกมีแรงจูงใจต่อการสอน ครูต้องเชื่อว่า ด้วยความพยายามตนสามารถสร้างสภาพในห้องเรียนที่ดึง
ความสนใจของผู้เรียนได้ ผู้วิจัยเห็นว่าการปรับรูปแบบการสอน และการนำแนวคิดมาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นวิธีที่จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีส่วนช่วยที่สำคัญ
ในการสร้างบรรยากาศ ดังที่ ครรชิต มนูญ ผล (2559: 13) กล่าวว่า สิ่งสำคัญ คือ การจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเชิญชวนให้คนเข้าไปศึกษาค้นคว้า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
มีความสำคัญต่อทักษะการอ่านจับใจความ สามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้ผู้เรียนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ Task Based Learning เป็นการเรียนโดยเน้นภาระงานตามแนวคิดของ Willis (1996)
มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 2. ขั้นภาระงาน (Task) 3. ขั้นหลังภาระงาน
และ Nunan (2001) ได้กล่าวถึงจุดเน้นถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้โดยเน้นภาระงาน ดังนี้
1. กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 2. ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อหา เช่น
สอนคำศัพท์และโครงสร้างที่อยู่ในเนื้อหาแต่ไม่เป็นการสอนโดยตรง 3. ให้ทักษะของงานที่อยู่ในโลก
ของความจริง 4. มุ่งเน้นที่รูปแบบ เช่น คำศัพท์ และไวยากรณ์ 5. ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรม
การสื่อสารด้วยกิจกรรมปฏิบัติ สอดคล้องกับ ณัฐกิตติ์ นาทา (2559: 50) ที่กล่าวว่า แนวคิด Task
Based Learning เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดการปฏิบัติภาระงานขณะที่เรียนมากกว่าที่จะ
เป็นผู้บรรยายอย่างเดียว และแนวคิดการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ซึ่งส่งผลให้การ
เรียนรู้ประสบความสำเร็จ
ดังนั้นการเรียนโดยเน้นภาระงานจึงมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพราะผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ โดยการฝึกปฏิบัติได้ และใช้
ความคิดอย่างเป็นอิสระหากผู้สอนได้นำการใช้คำถามของบลูมมาร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาและหา
คำตอบด้วยตนเอง และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ในการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม
ซึ่งจำแนกวัตถุประสงค์ของการใช้คำถามระดับต่ำไประดับสูง (Bloom, 1956) เมื่อพบว่าผู้เรียนมี
ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ผู้สอนควรตั้งคำถามในระดับที่สูง ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการคิดของ
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การใช้คำถามของบลูม ทั้งนี้ผู้เรียนยังแสดงออกถึงพฤติกรรมการตั้งคำถาม
เพื่อการพัฒนาเรียนรู้ความคิด ดังที่ สุวิทย์ มูลคำ (2547: 74) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้คำถามว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนป้อน
คำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่ เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดของผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้
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ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือประเมินค่าเพื่อตอบคำถามเหล่านั้น การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ดังกล่าวจึงมีความสำคัญและเป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ตามยุค
แห่งข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ด้วยวิธีการสอน
แบบปกตินั้ นไม่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในสาระที่ 1: การอ่าน เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจของ
โรงเรียน กิจกรรมในการเรียนการสอนโดยส่วนมากผู้สอนใช้การสอนแบบบรรยาย จึงทำให้ผู้เรียนไม่มี
ส่วนร่วมในการลงมือฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ดังที่ วิจารณ์ พานิช (2555: 15) ได้กล่าว
ว่า ต้องออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ กองบริหารวิจัย
และคุณภาพการศึกษา (2560: 20) ที่กล่าวว่า ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบบังคับ (Duty-Driven)
เป็นการเรียนที่เกิดจากความอยากรู้ส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นและมี โอกาสได้ใช้ทักษะการคิด และ
ได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียน สอดคล้องกับคำกล่าวของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 80) ที่
กล่าวว่า ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้จักการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ได้ฝึกทักษะการคิด และการ
ตัดสินใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้แสดงออกซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรีย นรู้ จากการสร้า งชิ้ น งานต่า ง ๆ ด้ วยตนเอง มี ค วามภาคภู มิ ใจในความสํา เร็ จของตนเอง การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอ่านจับใจความโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา
จึงเป็นหนทางให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านจับใจความ มีนิสัยรักการอ่าน และส่งผลให้โรงเรียนมีผล
การประเมินการสอบวัดความรู้ระดับชาติมีที่สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจแนวคิด Task Based Learning ร่วมกับการใช้คำถามของบลูมมาใช้ก
ระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ใช้พัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ให้เกิดทักษะการอ่านจับใจความ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยประสบการณ์ ตรง โดยเรียนรู้
เนื้อหาสอดคล้องกับช่วงวัย ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีขั้น ตอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้
ผู้เรียนนำความรู้จากการเรียนครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู้บนพื้นฐานของ
ความมีเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายคนได้แก่ Long (Long, อ้างถึงใน
อุษา มะหะมัด, 2557: 70) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดของการเรียนด้วย Task Based Learning ว่า คือสิ่ง
ที่ เราทำในชี วิ ต ประจำวัน โดยทำเพื่ อ ตั ว เองหรื อ มอบหมายให้ ผู้ อื่น ทำ ส่ วน Crook Prapho และ
Breen (Crook Prapho & Breen, อ้างถึง ใน วิภ าดา พู ลสวัสดิ์วรสาร, 2555: 63) กล่าวถึง แนวคิ ด
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เกี่ยวกับว่าภาระงานอย่างสอดคล้องกันว่า คือ กิจกรรมที่มุ่งหมายเฉพาะ เป็นส่วนของการเรียน การ
ทำงาน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย โดยมีขั้น ตอนการเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task)
และขั้น ปฏิ บั ติ จริ ง (Task) ซึ่ง เป็ น รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มี โครงสร้าง มี วัต ถุ ป ระสงค์ เฉพาะ
ขั้นตอนระบุอย่างชัดเจน ขั้นตอนการเรียนเน้นภาระงานมีหลายรูปแบบ คือ มีทั้งไม่ซับซ้อนไปจนถึง
ซั บ ซ้ อ น จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การจั ด กิ จ กรรมโดยใช้ แ นวคิ ด Task Based Learning จะเห็ น
โครงสร้างที่ นั ก วิช าการได้ แบ่ งการจั ด กิจ กรรมออกเป็ น 3 ขั้ น ตอนหลั ก Willis (2000) และ Ellis
(2003) ได้กำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานในทำนองเดียวกันไว้ 3 ขั้นตอน
คือ 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 2. ขั้นภาระงาน (Task) และ 3. ขั้นหลังภาระงาน (Language
Focus) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีความสามารถมากขึ้นผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้
Task Based Learning ร่ ว มกั บ การใช้ ค ำถามของบลู ม เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นตอบคำถามได้ ต าม
วัต ถุป ระสงค์ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนระหว่างการทำกิ จ กรรม ซึ่ ง การใช้ คำถามของบลู ม ช่ วยกระตุ้ น
ความคิดของผู้เรียน ฝึกทักษะการตอบคำถาม การตั้งสมมติฐานและฝึกคิดเป็นขั้นตอน ดังที่ Bloom’s
Taxonomy (อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ , 2555: 94) กล่าวเกี่ยวกับการใช้คำถามของบลูมว่า ช่วย
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ แปลความ ตีความ ขยายความ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้
ทิศนา แขมมณี (2560: 400-408) ได้กล่าวถึงเทคนิคการใช้คำถามของบลูมว่า ผู้สอนสามารถนำไปใช้
เป็นแนวทางในการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับการสอนอ่านจับใจความ เพราะช่วยให้ผู้เรียนอยากรู้และมีการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อ่านว่า ใคร ทำ
อะไร ที่ ไหน อย่ า งไร เมื่ อ ไร จากการที่ นั ก เรี ย นได้ อ่ า นเนื้ อ เรื่ อ งนั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ พั ฒ นา
ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนโดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม และการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ผู้ วิ จั ย จึ ง สั ง เคราะห์ ขั้ น ตอนในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามของบลูมจากแนวคิดของ Willis (2000) และ Ellis (2003) ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้มา
จัด กิ จกรรมการเรีย นรู้ โดยใช้ แนวคิ ด Task Based Learning ร่ว มกับ คำถามของบลู ม Bloom’s
Taxonomy Revised, 2001 ที่ Anderson และ Krathwohl (2001) ที่นำแนวคิดของบลูมมาปรับใช้
โดยผู้วิจัยกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) ร่วมกับคำถามของบลูม
ขั้นที่ 2 ขั้นภาระงาน (Task)
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2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) ร่วมกับคำถามของบลูม
2.2 ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage)
2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage)
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis)
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice)
3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
คำถามการวิจัย
1. ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับถามของบลูมสูงขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับใด
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูมอยู่ในระดับใด
สมมติฐาน
1. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 10 ห้อง รวม
454 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน ซึ่ง ได้มาจากการสุ่ม แบบ Cluster ด้วย
วิธีการจับสลาก โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Unit of Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสำหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1 ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม

9
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
3. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ในการวิจัยครั้ง นี้ เป็ นเนื้อหาที่ สอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ได้มาจาก
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง จากงานเขียนบันเทิง
คดี และสารคดี โดยแบ่งเป็นงานเขียน 5 ประเภท ดังนี้
1. นิทาน
2. ข่าว
3. บทความ
4. เรื่องสั้น
5. บทร้อยกรอง
4. ระยะเวลา
ผู้วิจัยดำเนิน การทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ใช้เวลาทดลอง 5 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที จำนวน 15 คาบ รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลัง
เรียน 2 คาบ รวม 17 คาบ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้วิจัยได้นิยามความหมายของคำศัพท์เฉพาะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวิจัย ดังนี้
1. การอ่านจับใจความ หมายถึง การเล่าหรืออธิบายเรื่องที่อ่านโดยผ่านกระบวนการแปล
ความหมาย ด้วยความเข้าใจ การหาใจความสำคัญ ในประโยคหรือย่อหน้าของเรื่อง และสามารถ
เรียงลำดับเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องได้ รวมถึงบอกจุดประสงค์ของเรื่อง และสามารถตอบคำถามได้ว่า
ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และทำไม เพื่อสรุปความคิดหรือประเด็นสำคัญของเรื่องได้
2. ความสามารถการอ่า นจั บ ใจความ หมายถึ ง การสรุ ป สาระสำคั ญ เนื้ อ เรื่อ งที่ ผู้ เขี ย น
ต้องการสื่อ โดยผ่านกระบวนการแปลความหมาย ทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน รู้ถึงจุดประสงค์ของ
เรื่อง สามารถลำดับเหตุการณ์จากเรื่องได้ และสามารถตอบคำถามได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไร และทำไม อีกทั้งสรุปความคิดสำคัญของเรื่องได้
3. คำถามของบลูม (Bloom) หมายถึง การใช้คำถาม 3 ขั้นของบลูม ที่ปรับปรุงพัฒนาโดย
Anderson และ Krathwohl (2001) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ คือ
ขั้นที่ 1 ความรู้ ความจำจำ เป็นขั้นแรกของการอ่านที่สมองต้องจำเรื่องราวได้
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ขั้ น ที่ 2 เข้ า ใจ เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เรี ย นสามารถเล่ า เรื่ อ งที่ อ่ า นด้ ว ยความเข้ า ใจ สรุ ป เรื่ อ งและ
เรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องได้
ขัน้ ที่ 3 ประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนฝึกใช้ถ้อยคำ ประโยค และเหตุการณ์จากการอ่านไปใช้
แก้ปัญหา
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง แผนกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนสาระที่ 1:
การอ่านมี ขั้นตอนกิ จกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning และคำถามของบลู ม
มีจำนวน 5 แผน ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน จำนวน 15 คาบ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) ร่วมกับคำถามของบลูม
ขั้นที่ 2 ขั้นภาระงาน (Task) ร่วมกับคำถามของบลูม
2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage)
2.2 ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage)
2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage)
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis)
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice)
3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up)
5. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ หมายถึง แบบทดสอบที่มีเนื้อหาจาก
งานเขียนประเภท นิทาน ข่าว บทความ เรื่องสั้น และบทร้อยกรอง เพื่อใช้เป็นข้อคำถามให้ผู้เรียน
อ่าน
จับใจความ เนื้อหา และสาระสำคัญ จากเรื่องที่กำหนดให้ เพื่อวัดความสามารถทางการ
เรียนหลั ง ใช้ แผนการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ คำถาม
ของบลูม โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
6. ความคิดเห็นของผู้เรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม ซึ่งวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียน เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด เห็ นด้วยใน
ระดับมาก เห็นด้วยในระดับปานกลาง เห็นด้วยในระดับน้อย และเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด ซึ่ง แบ่ง
เนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้าน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรี ย นบางปะกอกวิ ท ยาคม สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต1 จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
2. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่อง “การพัฒ นาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม” ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย
1.2 ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 1 การอ่าน
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พุทธศักราช 2560
2.1 คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
2.2 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. การอ่าน
3.1 ความหมายของการอ่าน
3.2 ความสำคัญของการอ่าน
3.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน
3.4 ประเภทของการอ่าน
3.5 ระดับความเข้าใจในการอ่าน
4. การอ่านจับใจความ
4.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ
4.2 ความสำคัญของการอ่านจับใจความ
4.3 จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ
4.4 การอ่านจับใจความงานจากเขียนประเภทต่าง ๆ
4.5 หลักการอ่านจับใจความ
4.6 ขั้นตอนการอ่านจับใจความ
4.7 การวัดประเมินผลการอ่านจับใจความ
4.8 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
5.1 ความหมายของแนวคิด Task Based Learning
5.2 องค์ประกอบของ Task Based Learning
5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
5.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
5.5 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
5.6 การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
5.7 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
6. การใช้คำถามของบลูม
6.1 ความหมายของการใช้คำถาม
6.2 เทคนิคการใช้คำถาม
6.3 การใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม
6.4 การสอนโดยใช้คำถามของบลูม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
7.2 งานวิจัยต่างประเท
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด มี แนวทางการจัดการศึก ษามุ่งพั ฒ นาผู้เรียนให้มี ความรู้ความสามารถและเน้ น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกรอบแนวคิดในขอบข่ายเนื้อหาและทักษะกระบวนการตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนตามระดับชั้นของผู้เรียน เป็นกรอบแนวคิดใน
การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถและบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มี
การวัดประเมินผลของผู้เรียนตามทิศทางที่หลักสูตรกำหนดและครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ในรายวิชาภาษาไทยกำหนดให้มี 5 สาระ ดังนี้
1.1 สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้ ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ แ ละความคิ ด เพื่ อ นำไปใช้ ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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1.2 ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางที่ 2 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.3

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
2. ระบุ ค วามแตกต่ า งของคำที่ มี ค วามหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย
3. ระบุใจความสำคัญ และรายรายละเอีย ดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
4. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดย
ใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี
ขึ้น
6. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน
ในเรื่องที่อ่าน
7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลำดับความ
และความเป็นไปได้ของเรื่อง
8. วิ เ คราะห์ เ พื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น โต้ แ ย้ ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
9. ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดทีได้
จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
10. มีมารยาทในการอ่าน

การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไป
และบทความปกิณกะ
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร
กลอนเสภา กาพย์ย านี 11 กาพย์ฉบั ง
16 และโคลงสี่สุภาพ
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ
เช่น
- วรรณคดีในบทเรียน
- ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ
- บทความ
- บันเทิงคดี
- สารคดี
- สารคดีเชิงประวัติ
- ตำนาน
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
- เรื่ อ งราวจากบทเรี ย นในกลุ่ ม
สาระ การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
การอ่านตามความสนใจ เช่น
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- หนังสืออ่านตามความสนใจ และ
ตามวัยของนักเรียน
- หนั ง สื อ อ่ า นที่ ค รู แ ละนั ก เรี ย น
ร่วมกันกำหนดมารยาทในการอ่าน
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1.3 คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 1 การอ่าน
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย
โดยตรง ความหมายโดยนัย จับใจความสำคัญและรายละเอี ยดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและ
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจาก สิ่งที่
อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลำดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พุทธศักราช 2560
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 2,876 คน โรงเรียน
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมกับการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึง
ปัจจุบัน
2.1 คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รั บ สารด้ ว ยการอ่ า นในใจ อ่ า นบทร้ อ ยกรอง อ่ า นและฟั ง จั บ ใจความสำคั ญ ของข่ า ว
เหตุการณ์สำคัญ บทความสารคดี งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ อ่านท่องจำอาขยานวรรณคดีวรรณกรรม
ได้ถูกต้องเกิดความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินค่าโดยใช้ข้อมูลที่สมเหตุสมผล และกลวิธีการเปรียบเที ยบเพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องที่
อ่าน และฟังอย่างมีมารยาท สามารถนำแนวคิดที่ได้จากการอ่านและฟังไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ส่งสาร
ด้วยการเขียนข้อความตามสถานการณ์ ที่กำหนดให้ เขียนอัตชีวประวัติ ย่อบทความ สารคดี เขียน
จดหมายกิจธุระ กรอกแบบสมัครงาน เขียนโครงงาน เขี ยนรายงาน ด้วยลายมือที่อ่านง่าย และมี
มารยาทในการเขียน พูดในโอกาสต่าง ได้ตรงตามจุดประสงค์ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้มี
ทักษะการพูดเพื่อแสดงความรู้ความคิด โต้แย้ง โน้มน้าว วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม มีมารยาทในการพูดและการเขียน เข้าใจหลักภาษาไทยเรื่องการจำแนก และใช้
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพใช้คำทับศัพท์
และศัพท์บัญญัติ แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึก
ปฏิบัติ ทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์ เพื่อมุ่งแสวงหาความรู้อย่างมีคุณธรรม และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ม. 3/4 ม. 3/5 ม. 3/6 ม. 3/7 ม. 3/10
ท 2.1 ม. 3/1 ม. 3/3 ม. 3/4 ม. 3/5 ม. 3/6 ม. 3/9 ม. 3/10
ท 3.1 ม. 3/1 ม. 3/3 ม. 3/4 ม. 3/5 ม. 3/6
ท 4.1 ม. 3/1 ม. 3/4 ม. 3/5 ม. 3/6
ท 5.1 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ม. 3/4
รวม 28
ตัวชี้วัด
2.2 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางที่ 3 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การอ่านจับใจความ
ชื่อหน่วย
มาตรฐาน
สาระการเรียนรู้
เวลา
การเรียนรู้
(ชั่วโมง)
การอ่านจับใจความ
ท 1.1
อ่านจับใจความสำคัญ จากงาน
12
ม. 3/2
เขี ย นประเภทนิ ท าน เรื่ อ งสั้ น
ม. 3/3
ข่ า ว บทความ และบทร้ อ ย
ม. 3/4
กรอง

น้ำหนัก
คะแนน
20

3. การอ่าน
การอ่านเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ที่สำคัญ ต่อผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะด้านการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อนำทักษะไปใช้ในการเรียน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ประสบผลสำเร็จในด้านทักษะการ
อ่าน จึงต้องศึกษาความหมายของการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ
3.1 ความหมายของการอ่าน
การอ่าน หมายถึง การอ่านยังเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้อ่านและผู้เขียนผ่านการรับรู้ เข้าใจใน
สิ่งที่อ่าน เพื่อพัฒนาตนเอง ด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม (จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ,
2556: 7) สำหรับ สำนักอุทยานการเรียนรู้ (2556: 114) ให้ความหมายว่า การอ่านเป็นกระบวนการ
รับรู้สองอย่างที่สัมพันธ์กัน คือ จำ และทำความเข้าใจใน คำ ประโยค ข้อความที่ต่อเนื่องกัน ให้เข้าใจ
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ในสิ่งที่อ่าน นอกจากนี้ การอ่านยังเป็นการรับรู้การสื่อความหมายจากตัวอักษร และสัญลักษณ์จาก
ความคิดประสบการณ์ ความเชื่อของผู้ส่งสารมายังผู้อ่าน (สุรางค์ วิเศษ, 2554: 1) การอ่านเป็นความ
เข้าใจระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านด้วยการแปลความหมายของตัวอักษร เครื่องหมาย สัญ ลักษณ์ และ
นำไปใช้ประโยชน์ (ธนู ทดแทนคุณ และ กานต์ระวี แพทย์พิทักษ์ , 2552: 53) ทั้งนี้ เป็นการทำความ
เข้าใจสารทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา แล้วนำความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (สุวัฒน์ วิวัฒนา
นนท์, 2551: 36) อีกทั้งเป็นการรับสื่อความคิด เจตนา ความเข้าใจ ความรู้ ความบันเทิง เพื่อนำมา
พั ฒ นาให้ เกิ ด ประโยชน์ (คณาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย , 2551: 141)
นอกจากนี้ ยังเป็นการรับสาร การทำความเข้าใจหนังสือด้วยความรู้ เพื่อก่อให้เกิดสติปัญญา เพราะ
ขณะที่อ่านต้องใช้ความคิด ความตั้งใจ เพื่อเก็บความคิดสำคัญ แยกแยะเนื้อหาสำคัญ และพลความได้
(สมบั ติ จำปาเงิ น , 2548: 14-15) นอกจากนี้ เล็ ก ภั ก ดี 2543: 1 กล่ า วว่ า ผู้ อ่ า นต้ อ งเข้ า ใจ
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ ส่วนชื่อเรื่อง หรือชื่อหัวข้อมักจะเป็นแนวทางให้ จับ
ใจความสำคัญของเรื่องได้ ส่วน จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ (2556: 158) กล่าวถึงการอ่าน
ว่า เป็นการลำดับเนื้อหาประเด็นสำคัญจากงานวิชาการ จากนวนิยาย เรื่องสั้น และเล่ารายละเอียด
จากความรู้ที่ได้จากการอ่านอย่างตรงประเด็น และลำดับความรู้ได้อย่างแม่นยำ
จากความหมายของการอ่านที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปความหมายเป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้
1. การแปลตัวอักษร ตัวหนังสือ เครื่องหมาย ภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือสารเป็นวัจนภาษา
และอวัจนภาษา ด้วยความคิดอย่างเข้าใจ และก่อให้เกิดสติปัญญาในขั้นสุดท้าย
2. กระบวนการรับรู้ โดยผ่านการคิด ประสบการณ์ พฤติกรรมระหว่างผู้เขียน และผู้อ่าน
ผู้อ่านจะเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ ผ่านข้อความหรือสิ่งที่
อ่าน
3. การทำความเข้ า ใจกั บ สิ่ ง ที่ อ่ า น และนำความรู้ ไ ปใช้ พั ฒ นาตนเองให้ เกิ ด ประโยชน์
ตามจุดประสงค์การอ่าน เช่น พัฒนาสติปัญ ญา พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาด้านอารมณ์ให้เกิดความ
บันเทิง
3.2 ความสำคัญของการอ่าน
การอ่านถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ในเพื่อพัฒนาตนเองและเป็น
ส่วนสำคัญในการนำมาใช้ในชีวิต ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสำคัญของการอ่านไว้หลาย
ประการ ดังนี้
สถาบั น ภาษาไทย (2557: 6-7) ได้ ส รุ ป การบรรยายของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือว่า
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1. การอ่านหนังสือทำให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น
การฟัง
2. ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการจำกัดเวลาและสถานที่ สามารถนำไปไหนมาไหน
ได้
3. หนังสือเก็บได้นานกว่าสื่ออย่างอื่น ซึ่งมักมีอายุการใช้งานโดยจำกัด
4. ผู้อ่านสามารถฝึกการคิด และสร้างจินตนาการได้เองในขณะอ่าน
5. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่า และมากกว่าสื่ออย่างอื่น ทั้ง นี้เพราะขณะ
อ่านจิตใจจะต้องมุ่งมั่นอยู่กับข้อความ พินิจพิเคราะห์ข้อความ
6. ผู้อ่านเป็นผู้กำหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง จะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านข้ามหรือทุ ก
ตัวอักษร เป็นไปตามใจของผู้อ่าน หรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้ เพราะหนังสือมีมากสามารถเลือก
อ่านเองได้
7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบ และราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น จึงทำให้สมองผู้อ่านเปิดกว้าง
สร้างแนวคิดและทัศนคติได้มากกว่า ทำให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ
8. ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง รวมทั้งหนังสือบาง
เล่มสามารถนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดี
สิริวรรณ นั นทจันทูล และ ธัน วพร เสรีชัย กุล (2555: 107) กล่าวว่า การศึกษาทำให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็น หัวใจของการศึกษา นอกจากนี้ โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2555: 48)
กล่าวว่า เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดรูปแบบ ช่วยเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหว
ของโลก ให้เกิดความก้าวหน้า ทันคน ทันต่อเหตุการณ์ และมีวิจารณญาณในการรับสาร สามารถ
วิจารณ์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล (ธนู ทดแทนคุณ, 2552: 53) การอ่านทำให้ทันยุคทันสมัยมีโลก
ทัศน์กว้างขึ้น (สุรางศรี วิเศษ, 2554: 1) ส่วน วรรณี โสมประยูร (2553: 128-129) ให้ความสำคัญว่า
การอ่านเป็นเครื่องมือในการศึกษาทุกระดับ และใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันกับบุคคลในสังคม
เป็นกิจกรรมนันทนาการ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ช่วยพัฒนาคุณค่าทางอารมณ์และให้ความบันเทิง
ใจ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิต คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551: 143-145) ให้
ความสำคัญ กับ การอ่านว่า ประสบการณ์ ในการอ่าน สามารถนำไปพั ฒนาอาชีพ เป็นเครื่องมือใน
การประกอบธุรกิ จให้ประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ ยังมีค วามสำคัญ ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนั ก เรี ย น เพราะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเป็ น ที่ ย อมรั บ สามารถเรี ย นร่ ว มกั บ เพื่ อ นได้ ดี ส่ ว น
สุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์ (2543: 1) กล่าวไว้ว่า การอ่านมีความสำคัญ เป็นเหมือนสะพานเชื่อมความรู้
ความเข้ าใจระหว่ างมนุ ษ ย์ ทุ ก ชาติ การอ่า นยั ง เป็ น การช่ วยพั ฒ นาระบบการเมื อ ง การปกครอง
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ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสั งคม และเป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ในการพั ฒ นาระบบสื่ อ สาร และการใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (ฐะปะนีย์ และคณะ, 2546: 56)
สรุปได้ว่า การอ่านมีความสำคัญต่อทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ในการใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ในการแสวงหาความรู้และความผ่อนคลายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด นอกจากนี้การอ่านยังช่วยพัฒ นา
คุณ ภาพของผู้อ่านให้เป็นคนมีความรอบรู้เฉลียวฉลาด ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง และเป็นคนที่มี
ความคิดเหตุผลช่วยเพิ่ มความมั่ นใจในการแสดงความคิด เห็น จากเรื่องที่ ได้อ่ านจนเกิดทั กษะการ
ติดต่อสื่อสารด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การพูด การสื่อสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีความมั่นใจในการ
สื่อสาร จะส่งผลให้แสดงออกถึงบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน
และการประกอบอาชีพ
3.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน
การอ่านจะเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพที่ดีได้นั้น ผู้อ่านต้องมีทิศทางของการอ่านที่
ชัดเจนและเหมาะสม ตามจุด มุ่งหมายที่ ผู้อ่านต้ องการ เนื่ องจากการอ่านขึ้น อยู่ ปั จจัย หลายด้ าน
นักการศึกษาหลายคนได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ดังนี้
สถาบันภาษาไทย (2557: 5-6) และ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2546: 2) กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ของการอ่านว่า เป็นการแสวงหาความรู้ การอ่านเอาเรื่อง หาความรู้ขณะศึกษา เช่น การอ่านจาก
หนังสือประเภทตำราทางวิชาการ แสวงหาความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ การอ่านจากหนังสือ
ประเภทสารคดีท่องเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล การ์ตูน บทประพันธ์ บทเพลง แม้จะเป็นการ
อ่านเพื่อความบันเทิง รวมถึงแสวงหาข่าวสารอ่าน เพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ นอกจากนี้
จุไรรัตน์ ลักษณศิริ และ วีรวัฒน์ อินทรพร (2556: 126-127) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการอ่านว่า อ่าน
เพื่อรับข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลที่ทำให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมกับชีวิต อ่านเพื่อพัฒนาความรู้ ให้ได้
ตามเป้าหมายอย่างชัดเจน อ่านเพื่อจรรโลงจิตใจ และถือเป็นการเปิดโอกาสให้ร่างกายและจิตใจได้พัก
ฟื้นจากความเครียดในชีวิตประจำวัน ส่วน จิราวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ (2556: 9-10)
กล่าวว่า การอ่านมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสั่งสมความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่าน ควรเลือกอ่านอย่าง
หลากหลาย จะทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น จะช่วยให้เรามีเหตุผลอื่น ๆ มาประกอบการวิจารณ์วิเคราะห์
พัฒนาวิจารณญาณ และค่านิยม วิจารณญาณของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น นอกเหนือจากจุดมุ่งหมาย
ที่กล่าวมาแล้ว การอ่านยังประโยชน์เฉพาะกิจ เช่น อ่านแบบฟอร์ม อ่านหนังสือสัญญาเงินกู้ จำนอง
และซื้อขาย อ่านใบสมัครและระเบียบการ อ่านคำสั่งและสัญญาณบ่งบอกที่มีความหมายต่าง ๆ เป็น
ต้น นอกจากนี้ สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 117-118) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน คือ การอ่านเพื่อ
ส่ง เสริ ม ความรู้ในอาชี พ ของตนเอง และอ่ านเพื่ อ ฆ่ าเวลาในบางครั้ง เพื่ อ ขจัด ความเบื่ อ หน่ ายใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551: 145-146) ได้ระบุ
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จุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ว่าอ่านเพื่อความคิด นำแนวทางความคิดของตนเองมาแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการอ่าน คือ การแสวงหาความรู้และสั่งสมเป็นประสบการณ์นำ
เนื้อหาจากการอ่านมาใช้พัฒนาความคิด ให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง อีก ทั้ งการอ่า นยัง ให้ ค วามบั น เทิ ง เพลิ ดเพลิ น แก่ จิ ตใจ ผ่ อ นคลายความเครี ยดและใช้
พิจารณาเลือกรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ การอ่านจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการ ในการนำไปใช้ตามจุดมุ่งหมายในสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้อ่าน
3.4 ประเภทของการอ่าน
นักการศึกษาหลายคนได้กำหนดประเภทของการอ่านไว้ ดังนี้
สิ ริว รรณ นั น ทจั น ทู ล และ ธั น วพร เสรี ชั ย กุ ล (2555: 133-134) กั บ นภดล จั น ทร์ เพ็ ญ
(2553: 118-23) และ ศรีสุ ด า จริ ย ากุ ล (2545: 9-10) ที่ ก ล่ าวถึ ง ประเภทของการอ่ า น โดยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การอ่านออกเสียง (Oral Reading, Aloud Reading) คือ การที่ผู้อ่านถ่ายทอดการรับรู้
หรือความเข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านออกมาเป็นเสียงให้ผู้อื่นฟัง ดังนั้นผู้อ่านจะต้องระมัดระวัง
ในเรื่องการออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษา คือ การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามตัวสะกด
การัน ต์ ทั้ งเสี ยงพยั ญ ชนะ เสีย งสระและเสีย งวรรณยุก ต์ การเว้น จั ง หวะวรรคตอนที่ ถู กต้ อ ง
เหมาะสม อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ของความเศร้าโศกเสียใจ การอ่านเรื่อง
ตื่นเต้นผู้อ่านต้องใช้เสียงที่เร้าปฏิกิริยาของผู้ฟังได้ อาทิ เสียงที่แสดงถึงความตื่นตระหนก ความลึกลับ
คลุมเครือ เป็นต้น
2. การอ่ า นในใจ (Silent Reading) คื อ การอ่ า นเพื่ อ ทำความเข้ า ใจกั บ เนื้ อ เรื่ อ งที่ อ่ า น
และสามารถเก็บใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ การอ่านในใจนั้นมีเป้าหมายเพื่อตัวของผู้อ่านเอง
เป็นหลัก ซึ่งต่างจากการออกเสียงที่ต้องสื่อสารเรื่องที่อ่านไปยังผู้ฟัง การอ่านในใจนั้นเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วกว่าการอ่านออกเสียง เพราะไม่ต้องแปลความหมาย
ของเรื่องที่อ่านออกเป็นเสียง ซึ่งการอ่านในใจนี้ถือเป็นทักษะในการรับสารที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ
การศึ กษาหาความรู้ในทุ ก สาขาวิชา ส่วน สอางค์ ดำเนิ นสวัสดิ์ และคณะ (2546: 88) ได้ก ำหนด
ลักษณะการอ่านไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. การอ่านอย่างคร่าว ๆ เป็นการอ่านเพื่อสำรวจว่า ควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียด
ต่อไปหรือไม่ โดยอ่านเพียงชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง คำนำ หรือการอ่านเนื้อหาบางตอนโด ย
รวดเร็ว
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2. การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เป็นการอ่านเพื่อเก็บแนวคิดที่ต้องการ และอ่านข้ามตอนที่
ไม่ต้องการ
3. การอ่ านเพื่ อ สำรวจเนื้ อ หา เป็ น การอ่ านเพื่ อ ทำเป็ น บั น ทึ ก ย่ อ หรือ ทบทวนเพื่ อ สรุ ป
สาระสำคัญของเรื่องทั้งหมด
4. การอ่านเพื่อศึกษาอย่างลึกซึ้ง เป็นการอ่านอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจเรื่องที่อ่านอย่าง
ชัดเจน
5. การอ่านเพื่อวิเคราะห์และวิจารณ์ เป็นการอ่านอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาว่ามี
ความหมายและมีความสำคัญอย่างไร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
กล่าวได้ว่า เราสามารถแบ่งประเภทของการอ่านได้ตามลักษณะของการอ่านจะสามารถแบ่ง
ได้ 2 ลักษณะ คือ การอ่านออกเสียง ซึ่ง เป็น ทักษะขั้น ต้นของการอ่าน และการอ่านในใจ ซึ่ง เป็ น
ทักษะการอ่านที่สูงขึ้นเพราะต้องเก็บใจความสำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความคิดของงานเขียน หาก
แบ่งประเภทของการอ่านตามจุดประสงค์ของการอ่านจะเป็นในลักษณะของการอ่านจะแบ่งได้ คือ 1.
อ่านเพื่อสำรวจคร่าว ๆ 2. อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อแสวงหาความรู้ 3. อ่านสำรวจเนื้อหา เพื่อ
สรุปสาระสำคัญของเรื่องทั้งหมด 4. อ่านอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจชัดเจน 5. อ่านวิเคราะห์วิจารณ์
การที่กล่าวมาแล้วข้ างต้น ผู้อ่านต้องมีทักษะการอ่าน และประสบการณ์ในการอ่านร่วมด้วย จึงจะ
สามารถจับใจความได้
3.5 ระดับความเข้าใจในการอ่าน
การอ่านที่มีประสิทธิภาพนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้อ่าน ซึ่งระดับความเข้าใจนั้น
เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการอ่าน มีนักการศึกษาหลายคนได้สรุปความเข้าใจในการอ่านใน
ระดับต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
สายใจ ทองเนียม (2560: 93-94) ได้สรุปความเข้าใจในการอ่านว่า การที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ความหมาย จับใจความสำคัญของเรื่องได้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์เดิมของตนมาใช้ในการ
แปลความ ตีความ วิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่อง และเจตคติของผู้เขียนได้ ส่วน สถาบันภาษาไทย
(2557: 182) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านว่า คือ อ่านในใจแล้วตอบคำถามแสดงความรู้จากเรื่อง
ที่อ่านเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ วัดประเมินพิจารณาได้ผลการเขียน
Martha Dalman และคณะ (Martha Dalman and other 1984 อ้างถึงใน จิรวัฒ น์ เพชร
รัตน์, 2556: 27-28) เช่นเดียวกับ Smith และ Quandt (Smith; & Quandt, 1989: 3-4) แบ่งระดับ
ความเข้าใจในการอ่านเป็นระดับ 3 ระดับ คือ
1. ระดับความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความหมาย และเรื่องที่อ่านตาม
ตัวหนังสือที่เขียนไว้ตรง ๆ ประกอบด้วยทักษะย่อยอื่น ๆ
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2. ระดับการตีความ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนไม่ได้แสดงไว้
โดยตรง เช่น การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า การเข้าใจสำนวนภาษาและการเปรียบเทียบ การสรุป
เป็นหลักการ
3. การวิเคราะห์ วิจารณ์ ระดับการประเมิน ค่า หมายถึง ความสามารถในการประเมินค่ า
ตัดสินค่าสิ่งที่อ่าน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ ของผู้อ่านมาพิจารณาตัดสิน ประกอบด้ วย
ทักษะย่อยอื่น ๆ เช่น การแยกความเป็นจริงกับความคิดเห็น การพิจารณาเหตุผลที่ทำให้ชวนเชื่อควร
พิจารณาความเหมาะสม คุณค่าและยอมรับสิ่งที่อ่าน
ทั้ ง นี้ Daine Lapp และ James Flood (Daine Lapp and James Flood, 1986: 136
อ้างถึงใน จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ, 2556: 28) และ Dallman และ คณะ (Dallman &
other, 1987: 166) ให้ ความคิด เห็ นว่า การอ่ านระดับ วิจารณ์ ว่า เป็ น การอ่านที่ ผู้อ่ านใช้ความคิ ด
ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อพิจารณาช่วยในการตัดสินและประเมินค่าข้อความที่อ่าน สมบัติ จำปา
และ สำเนียง มณีกาญจน์ (2550: 48-49) ได้สรุปความเข้าใจในการอ่านไว้ว่า เป็น การเข้าใจเนื้อหา
สาระตามความประสงค์ของผู้แต่ง สำหรับ มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548: 226) ได้แสดงความคิดเห็นว่า
การอ่านทำความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ และจำเนื้อหาได้ดี นักเรียนต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
บทอ่าน ส่วน Morris และ Dore (Morris and Dore 1989: 48) ได้กล่าวถึงความเข้าใจความสัมพันธ์
ต่าง ๆ สามารถสรุป โยงความสัม พัน ธ์จั ดรวบรวมรายละเอี ยดต่าง ๆ เข้ าเป็ น กลุ่ม ตามหั วข้อ หรื อ
ประเภท แยกแยะข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องได้โดยจะต้องอ่านอย่างเป็นระบบ เข้าใจถึงโครงสร้างของ
เรื่อง
จากที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวมาแล้วนั้น ความเข้าใจในการอ่าน คือ สามารถเข้าใจ
เนื้อหาที่อ่าน หาใจความสำคัญของบทอ่านได้ สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ ลำดับความสัมพันธ์ของ
เนื้อเรื่อ ง นำไปสู่การแปลความ การตีความ การพิ จารณาเหตุผล การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการ
ประเมินค่า ซึ่งเป็นระดับความเข้าใจในการอ่านระดับสูง ทั้งนี้ความเข้าใจในการอ่านขึ้นอยู่กับวัย และ
ประสบการณ์ของผู้อ่าน ฉะนั้นผู้สอนจึงมีบทบาทในการช่วยฝึกฝนสร้างประสบการณ์ให้ผู้อ่านมีระดับ
ความเข้าใจที่สูงขึ้น
4. การอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความเป็นทักษะสำคัญสำหรับการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝน
เพื่อสั่ งสมประสบการณ์ ในการอ่านอยู่สม่ำเสมอ หากขาดการฝึกฝนจะส่ง ผลให้ขาดโอกาสในการ
แสวงหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการอ่านได้
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4.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ ดังนี้
สายใจ ทองเนี ย ม (2560: 100) การอ่ า นจั บ ใจความว่ า คื อ การอ่ า นในใจ ที่ มุ่ ง ค้ น หา
สาระสำคัญของเรื่อง ใจความหลัก เพื่อให้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
ทำไม และมีใจความรองหรือใจความขยาย ซึ่งเป็นรายละเอียดเพื่อสนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ (2560: 66) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า เป็น
กระบวนการสำคัญที่ผู้อ่านงานเขียนเชิงวิชาการหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่ออ่านงานเขียนเชิงวิชาการ ผู้อ่าน
ต้องอ่านเรื่องทางวิชาการนั้นอย่างคร่าว ๆ อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนที่จะอ่านอย่างละเอียดเพื่อทำความ
เข้าใจ ส่วน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2554: 45) กล่าวว่า
การอ่านจับใจความสำคัญ คือการเอาข้อความหรือประโยคที่เป็นหัวใจของเรื่องนั้นออกมา ให้ได้ วิมล
รัตน์ สุนทรโรจน์ (2549: 120) ให้ความหมายการอ่านจับใจความว่า การอ่านจับใจความ หมายถึง
การแปลความหมายของอักษรออกมาเป็นความคิด ซึ่งไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียง และนำความคิดนั้นไป
ใช้ประโยชน์ และแววมยุรา เหมือนนิล (2541: 12) กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจว่า การมุ่ง
ค้นหาสาระสำคัญของเรื่องหรือหนังสือแต่ละเล่มว่าคืออะไร ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็น
ใจความสำคัญ 2. ส่วนที่ขยายใจความสำคัญหรือส่วนประกอบ เพื่อให้เรื่องชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีที่อ่าน
มีย่อหน้าเดียว ในย่อหน้านั้นจะมีใจความสำคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ
หรือส่วนประกอบ ซึ่งอาจมีได้หลายประเด็น ใจความสำคัญ คือ ข้อความที่มีสาระครอบคลุมเรื่องอื่น
ๆ ในย่อหน้านั้น หรือเนื้อเรื่องทั้งหมด ข้อความตอนหนึ่งจะมีความสำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว ก็คือ สิ่ง
ที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั่นเอง
สรุป ความหมายของการอ่านจับ ใจความได้ว่า เป็นการสรุป สาระสำคัญ เนื้ อเรื่องที่ผู้เขีย น
ต้องการสื่อ โดยผ่านกระบวนการแปลความหมาย ทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน รู้ถึงจุดประสงค์ของ
เรื่อง สามารถลำดับเหตุการณ์จากเรื่องได้ และสามารถตอบคำถามได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไร และทำไม อีกทั้งสรุปความคิดสำคัญของเรื่องได้
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4.2 ความสำคัญของการอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคคลทั่วไปอย่าง
มาก เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความสำคัญของการอ่านจับใจความไว้ ซึ่ง สายใจ ทองเนียม (2560: 10) ได้ให้ความสำคัญ
ของการอ่ า นจั บ ใจความว่ า เป็ น ทั ก ษะที่ ส ำคั ญ ผู้ เ รี ย นต้ อ งรู้ จั ก การอ่ า นคำ คื อ อ่ า นออก
รู้ความหมายของกลุ่มคำ สำนวน วลี ประโยค จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ เพราะถ้าผู้อ่านไม่
สามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ อาจจะส่งผลต่อการอ่านเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ซึ่งยากกว่า
และจะเป็นสาเหตุให้ผู้อ่านไม่สามารถพัฒนาการอ่านของตนเองได้ ส่วน สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ (2560:
66) ที่ให้ความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญว่า มีความสำคัญกับการเชิงวิชาการ คือ การอ่าน
จับใจความสำคัญเป็นกิจกรรมสำคัญของการอ่านเชิงวิชาการ ผู้ที่อ่านงานเขียนทางวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถจับใจความสำคัญได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้เป็น
อย่างดี และบันทึกสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้อง ไม่บกพร่องหรือเกินกว่าความหมายที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อ เมื่อนำสาระสำคัญที่จดบันทึกไว้ไปอ้างอิงก็ จะไม่ทำให้ความหมายคลาดเคลื่อนไปจากที่
ผู้เขียนต้องการเสนอ และนอกจากนี้ พรรณทิพา หลาบบุญเลิศ (2545: 50) ยังให้ความสำคัญของการ
อ่านจับใจความว่า เป็นหัวใจของการอ่าน จะเป็นผลให้เข้าใจจุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ การ
เก็บใจความสำคัญจะเป็นพื้นฐานสำหรับความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ หรือศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษ
ในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
จะเห็น ได้ว่า การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นทักษะจำเป็น และถือเป็นกุญ แจสำคัญ ในการ
ดำเนินชีวิต เพราะมีผลต่อการอ่านทุกจุดประสงค์ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการศึกษาเล่า
เรียนการแสวงหาความรู้ในเรื่องที่สนใจหรืออ่านเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ผู้ที่มีความสามารถในการ
อ่านจับใจความได้นั้น จะสามารถเก็บเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ได้ตรงจุดประสงค์ และเป็น
พื้นฐานสำคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
4.3 จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในการอ่านงานเขียนทุกประเภท ผู้อ่าน
จะพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นได้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายได้ นั้ น ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ จุ ด ประสงค์ ข อ งการอ่ า น
จุ ด มุ่ ง หมายของการอ่ า นประกอบด้ ว ยการอ่ า นเพื่ อ ค้ น คว้ า หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม การอ่ า นเพื่ อ หา
รายละเอียดของเรื่องเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์จากข้อมูลที่ได้ เพื่อหาประเด็นว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จ ส่วนใด
เป็นข้อจริง เพื่อปฏิบั ติตามคำสั่งและคำแนะนำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชี วิต ประจำวัน และเพื่ อ
ถ่ายทอดจินตนาการสรุปเรื่องราวที่อ่านและย่อเรื่องได้ (วรรณี โสมประยูร, 2553: 127) นอกจากนี้
การอ่านจับใจความสำคัญยังทำให้กิจกรรมการอ่านมีความหมาย สามารถบอกรายละเอียดจากเรื่อง
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ตามที่ ผู้ อ่ านเข้ า ใจได้ ชั ด เจน และยั ง ฝึ ก ใช้ ส ายตา ฝึ ก ทั ก ษะการตอบคำถามให้ แ ม่ น ยำ โดยการ
คาดการณ์ หาความจริง และแสดงความคิดเห็นประกอบได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2548: 6-7)
สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ เป็นการอ่านเพื่อค้นหาคำตอบจากเนื้อหาที่ได้
อ่ า น โดยจุ ด มุ่ ง หมายหลายประการตามที่ ผู้ อ่ า นต้ อ งการ คื อ การค้ น คว้ า หาความรู้ การเก็ บ
รายละเอี ย ดการสรุป ข้ อ เท็ จ จริ ง การถ่ า ยทอดจิ น ตนาการ อ่ า นสรุ ป ความสำคั ญ ย่ อ ความจาก
รายละเอียดของเรื่องไม่ว่าผู้อ่านจะมีจุดประสงค์ใดในการอ่านจับใจความก็ตาม ล้วนเป็นประโยชน์กับ
การใช้ชีวิตประจำวันทั้งสิ้น
4.4 การอ่านจับใจความงานเขียนจากประเภทต่าง ๆ
การอ่ านเพื่ อ จั บ ใจความสำคั ญ เป็ น หั ว ใจในการอ่ านงานเขี ย นทุ ก ประเภท หากผู้อ่ า นไม่
สามารถ จับใจความสำคัญได้ ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่อ่านได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษางานเขียนแต่ละประเภท เพื่อนำมาใช้ในการอ่านจับใจความสำคัญ ดังนี้
1. การอ่านงานเขียนประเภทนิทาน
เป็น การอ่านเรื่องราวที่แ ต่ง ขึ้น สมมติ ขึ้นตามจินตนาการของผู้แต่ง หรือเล่าสืบ ต่อกั นมา
เน้ นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลัก นิทานจะต้องมีเหตุการณ์ มีตัวละคร พร้อมกับให้ ความรู้
หรือข้อคิด คติสอนใจต่าง ๆ ให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านไว้ท้ายเรื่องตามสมควร (นพดล สังข์ทอง, 2549: 14 ;
ศรีวิไล พลมณี, 2545: 17) เรื่องเล่าจากนิทานที่เล่าต่อ ๆ กันมาเป็นเวลานานมาแล้ว แต่ไม่ทราบแน่
ชัดว่าเริ่มต้นเล่ากันมาตั้งแต่เมื่อใด การเล่านิทานมีจุดหมายก็เพื่อความ
นิทานมีลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเรื่องเล่าปากเปล่าด้วยภาษาร้อยแก้ว
2) ถ่ายทอดโดยการเล่าจากปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลั กษณ์ อักษรในอดีต
นิทานต่าง ๆ จะดำรงอยู่นานเท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับความทรงจำของผู้เล่าและผู้ฟังนิทาน แต่สมัยต่อมา
คนรู้หนังสือมากขึ้นได้มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง อ้างกันแต่ว่าเป็นของเก่าที่จำมาจากบรรพบุรุษ เช่น เรื่องแม่นาคพระ
โขนง เป็นนิทานผีที่อ้างต่อกันมา มีการอ้างชื่อสถานที่
4) เนื้อเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีรูปแบบตายตัว ขณะที่มีการเล่านิทานผู้เล่าจะทำหน้าที่
เป็นผู้แต่งไปด้วยในตัว ตัดทอนเรื่องให้สั้นลงหรือขยายออกไปหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เข้ากับสภาพ
วัฒนธรรมของผู้เล่าก็ได้ (แววมยุรา เหมือนนิล, 2541: 78-80)
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า นิทาน คือ เรื่องราวที่เล่าต่อ ๆ กันมา อาจเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้น
หรืออาจมีเค้าความจริงอยู่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และให้คติสอนใจเพื่อเป็น
ข้อคิดและนำไปปฏิบัติ
2. การอ่านงานเขียนประเภทข่าว
ข่าว เป็นการรายงานเหตุการณ์ที่น่าสนใจ มีความสำคัญ และมีความทันสมัยสำหรับผู้รับสาร
โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นรายงานข้อเท็ จจริง ว่าเกิ ดอะไร (What) ที่ไ หน (Where) เมื่ อใด (When) ใคร
(Who) ทำไม (Why) และอย่างไร (How) ผู้ศึกษาต้องรู้จักประเภทของข่าว และโครงสร้างของข่าว
เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สรุปใจความสำคัญในเนื้อหาของข่าวได้มากขึ้น
ข่าวมีลักษณะ ดังนี้
1) ข่าวหนัก (Hard new) เป็นข่าวที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
เช่นข่าวที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ข่าวลักษณะนี้มุ่งให้ความรู้ข้อคิดกับผู้อ่านมากกว่า
ความอยากรู้อยากเห็นเพื่อสนองอารมณ์
2) ข่าวเบา (Soft news) เป็นข่าวที่มีความน่าสนใจมากกว่าความสำคัญ มักเป็นเหตุการณ์
สร้างความสนใจให้ผู้อ่านเพียงระยะเดียว แล้วจางหายไปจากความทรงจำ เหตุการณ์จะไม่มีผลกระทบ
กับความเป็นอยู่แต่จะมุ่งสนองอารมณ์ สนองความอยากรู้แก่ผู้อ่าน เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง
(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2552: 132-134)
ข่าวประกอบด้วยโครงสร้าง คือ 1) หัวข่าว ส่วนนี้เป็นส่วนที่ดึงดูด ความสนใจผู้อ่าน มักใช้
ประโยคสั้น ๆ ชัดเจน มีสีสัน 2) ความนำ หรือวรรคนำ เป็นส่วนย่อหน้าแรก บอกสาระสำคัญของข่าว
ก่อนที่จะเป็นรายละเอียด 3) เนื้อข่าว เป็นส่วนที่เสนอเรียงลำดับจากส่วนที่สำคัญ ที่สุดไปถึงส่วนที่
สำคัญน้อยที่สุด เรียงลำดับเหตุการณ์ หากเนื้อหาไม่ได้ สรุปไว้ในความนำ ก็จะมีสาระสำคัญ ต่อตอน
ท้ายสุด (ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 2541: 304)
จากข้อมูล สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความสำคัญประเภทข่าว ผู้อ่านต้องมีความรู้ในเรื่องของ
ลักษณะของข่าว รู้โครงสร้างของข่าว เพราะจะช่วยให้มีวิธีการอ่านข่าวที่ถูกต้อง สรุปสาระใจความ
สำคัญได้ดีขึ้น เก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ทำให้ทราบว่า เกิดอะไรขึ้นในเนื้อความของข่าว และนำไปสู่
ขั้นตอนการแยกแยะข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและรายละเอียดจากข่าว
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3. การอ่านงานเขียนความประเภทบทความ
บทความ หมายถึ ง งานเขียนที่ ผู้เขีย นเรียบเรียงขึ้น เพื่ อ นำเสนอเรื่องราวบนพื้น ฐานของ
ข้อเท็จจริงให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแทรกแนวคิด ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ของผู้เขียน
ในเรื่อ งนั้ น ๆ โดยผู้อ่ า นต้ อ งใช้วิ จ ารณญาณในการพิ จารณาตั ดสิ น (วั ฒ นา แช่ ม วงษ์ , 2556: 2 ;
สุทิติ ขัตติยะ, 2552: 103)
บทความสามารถอ้ างอิ งได้ โดยเรื่ อ งนั้ น เกี่ ย วกั บ ข่ าว เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ เรื่ อ งราว
ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม และผู้ เขี ย นต้ อ งสอดแทรกความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเชิ ง สร้ า งสรรค์
(รวรรธน์ ศรียาภัย, 2555: 92) ทั้งนี้บทความ คือ งานเขียนประเภทร้อยแก้ว ที่เขียนขึ้นเพื่ อเสนอ
ความรู้ ความคิดเห็นหรือความเพลิดเพลิน เขียนขึ้นจากข้อเท็จจริงที่มีสาระ มีหลักฐานที่เชื่อถือได้
รวมทั้งบทความดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนโดยทั่วไป (วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย,
2552: 1)
บทความมีลักษณะ ดังนี้
บทความ เป็นงานเขียนที่ครอบคลุมเนื้อหาและรูปแบบกว้างขวาง อย่างไรก็ดีบทความจึงมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับงานเขียนร้อยแก้วโดยทั่วไป ซึ่งพอสรุปลักษณะที่สังเกตได้ดังนี้
1) ข้อเท็จจริงที่นำมาเขียนบทความจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีสาระ มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ให้
ความรู้ ให้ความคิดเห็นแก่ผู้อ่าน
2) บทความเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ในตัว ความรู้และความคิดที่เสนอเป็นส่วนหนึ่ง
ของเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งบทความอาจเสนอประเด็นปัญหาในบางแง่มุมเท่านั้น
3) บทความจะต้องเสนอเรื่อที่ กำลัง เป็นที่ สนใจของคนโดยทั่วไป โดยมี จุดเด่น ของเรื่อ งมี
ความสำคัญต่อความรู้และความรู้สึกนึกคิด
4) บทความจะต้องเขียนชวนให้อ่านตามยุทธวิธีที่เร้าความสนใจโดยเฉพาะ
5) บทความต้องเน้นแนวคิดที่แปลก แต่จะต้องมีสาระและเหตุผลการใช้ภาษา และลีลาการ
เขียน
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า บทความ คือ งานเขียนประเภทร้อยแก้วที่เขีย นขึ้นเพื่อเสนอ
ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป หรือเขียนเพื่อแสดงออก
ถึงความรู้สึก ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้น
4. การอ่านงานเขียนประเภทเรื่องสั้น
เรื่องสั้น คือ งานประพันธ์ร้อยแก้วที่ผู้แต่งเขียนขึ้นจากจินตนาการจากความประทับใจ หรือ
จากความตระหนักรู้บางอย่าง เพื่อแสดงความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและอื่น ๆ (ยุวพาส์ ชัยศิลป์
วัฒ นาม, 2559: 5) เรื่องสั้ น เป็น รูป แบบของบัน เทิ ง คดีที่ เสนอความคิ ดสำคั ญ เพี ยงความคิด เดีย ว
เหตุการณ์เดียวในเวลาจำกัด (ถวัลย์ มาศจรัส , 2545: 24) นอกจากนี้ยังเป็นงานเขียนประเภทร้อย
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แก้วเกี่ยวกับเรื่องราวที่สมมติขึ้น มีโครงเรื่องง่าย ๆ และมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปถึงจุดสุดยอดของ
เรื่องที่กำหนดไว้ ดำเนินเรื่องราวอย่างรวดเร็ว (แววมยุรา เหมือนนิล, 2543: 131)
เรื่องสั้นมีลักษณะ ดังนี้
1) มีโครงเรื่อง หมายถึง กลวิธีในการแสดงพฤติกรรมในลักษะขัดแย้งกันในระหว่างตัวละคร
ขัดแย้งกับตัวเอง ขัดแย้งกับสังคม หรือขัดแย้งกับธรรมชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยาก ให้ผู้อ่าน
ฉงน อยากรู้ว่าจะเกิดมีอะไรต่อไป พยายามทำให้ผู้อ่านสนใจใคร่รู้ แล้วดำเนินเรื่องให้จบลงด้วยผล
อย่างหนึ่ง
2) มีจุดมุ่งหมายของเรื่องอย่างเดียว และมีผลอย่างเดียว คือผู้เขียนจะต้องเสนอแนวคิดหรือ
แก่นเรื่องเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นทัศนะหรือความคิดแง่ใดแง่หนึ่งของชีวิตเพียงอย่างเดียว เช่น
ความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์ ผู้เขียนจะต้องแสดงชะตาคนเพียงอย่างเดียว
3) มีตัวละครน้อย ตัวละครที่แสดงบทบาทสำคัญที่สุดควรมีตัวเดียวแล้วมีตัวประกอบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอกเพื่อให้เรื่องดำเนินอย่างรวดเร็วรวบรัด โดยปกติไม่ควรมีตัวละครเกิน 5 ตัว ซึ่ง
จะต้องสนับสนุนตัวเอกให้เด่นชัดขึ้นเท่านั้น
4) ใช้เวลาน้อย ระยะเวลาในท้องเรื่องไม่ควรใช้เวลานานกว่าจะจบเรื่องอาจจะมีระยะเวลา
หนึ่ง หากใช้เวลานาน อาจทำให้การติดต่อสืบเนื่องของเหตุการณ์ขาดตอน เรื่องไม่ชัดเจน ยิ่งใช้เวลา
น้อยเท่าใด เรื่องยิ่งชัดเจน
5) มี ข นาดสั้ น การเขี ย นเรื่ อ งสั้ น จะพรรณนายื ด ยาดไม่ ไ ด้ ต้ อ งใช้ ค ำอย่ า งประหยั ด
ตรงไปตรงมา ความสั้นมักจะกำหนดเป็นคำ กล่าวกันขนาด 4,000-5,000 คำ เป็นเรื่องยาวพอเหมาะ
ในเรื่องของจำนวนคำนี้ไม่ได้จำกัดกันลงไปอย่างแน่นอน บางเรื่องอาจใช้ 15,000 คำแต่บางเรื่องอาจ
ใช้ 7,000-10,000 คำ จึงทำให้เกิดการเรียกชื่อเรื่องที่สั้นกว่าธรรมดาว่า “เรื่องสั้น”
จากข้อ มู ลเกี่ ยวกั บ งานเขีย นประเภทเรื่อ งสั้ น สามารถสรุป ได้ ว่า เรื่อ งสั้ น คื อ งานเขี ย น
ประเภทร้อยแก้ว เขียนขึ้นจากจินตนาการ เรื่องราวสมมติขึ้น มีโครงเรื่องง่าย ๆ แสดงถึงพฤติกรรม
ของตัวละครที่ทำให้ผู้อ่านอยากรู้ อยากติดตาม ดำเนินเรื่องราวอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆ จำกัด
จำนวนคำอย่างเหมาะสมกับเรื่อง มีตัวละครน้อย มีเหตุการณ์เดียว และมีแนวคิดสำคัญเพียงแนวคิด
เดียวตลอดทั้งเรื่อง
5. การอ่านงานเขียนประเภทบทร้อยกรอง
สำลี รักสุทธี (2555: 20) ให้ความหมายบทร้อยกรองว่า เป็นการผูก แต่งเรียบเรียงถ้อยคำ
เป็ น ข้ อ ความเชิ งวรรณคดี ต ามแบบบั ง คั บ ลั ก ษณะคำประพั น ธ์ นั้ น ๆ ส่ ว น จุ ไ รรั ต น์ ลั ก ษณะศิ ริ
(2552: 128) ให้ความหมายว่าเป็นคำประพันธ์ที่แต่งขึ้นโดยมีฉันทลักษณ์ รวมถึงงานเขียนที่ไม่เน้น
ฉั น ทลั ก ษณ์ ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวั น ตกด้ ว ย สำหรั บ กอบกาญจน์ วงสิ ท ธิ์ (2551 : 35) ให้
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ความหมายร้อยกรองว่า เป็นงานเขียนหรือคำประพันธ์ที่แต่งขึ้น โดยมีฉันทลักษณ์ มีลักษณะบังคับ
มี 5 ประเภท คือ โคลง ร่าย กาพย์ และฉันท์
ร้อยกรองมีลักษณะ ดังนี้
1) ถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์นั้น ๆ
2) เนื้อความดี มีสารประโยชน์ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจ
ตรงกับผู้แต่งต้องการ
3) มีความไพเราะประณี ตในการเลือกใช้คำที่มีเสียง จัง หวะ และสัมผัสคล้องจองมีโวหาร
ก่อให้เกิดอรรถรส เกิดอารมณ์คล้อยตามกวี ซึ่งตรงกับ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 2552: 129 ที่กล่าวถึง
ความงามด้านวรรณศิลป์ ว่า การใช้โวหารของผู้เขี ยนบทประพั นธ์ต้อ งสั มพั นธ์กับ รูปแบบ ซึ่ง เป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของผู้เขียน
สรุปได้ว่า บทร้อยกรอง คือ งานเขียนที่ต้องมีการประพันธ์ตามฉันทลักษณ์ ตามรูปแบบคำ
ประพันธ์นั้น ๆ อย่างมี ชั้นเชิง มีเนื้อหาสาระในทางสร้างสรรค์ มุ่งสื่อความให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ
เกิดอรรถรสและมโนภาพร่วมกับผู้ประพันธ์ ทั้งนี้ผู้อ่านต้องมีความรู้ในลักษณะคำประพันธ์ เพื่อศึกษา
ความงามในด้านวรรณศิลป์ให้เกิดความเข้าใจในสารที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อความ
4.5 หลักการอ่านจับใจความ
การอ่านในแต่ละประเภทย่อมมีหลักการเพื่อนำไปสู่การอ่านอย่างถูกวิธีเพื่อให้ผู้อ่านบรรลุ
ตามจุดประสงค์ตามลักษณะของงานเขียน มีนักวิชาการได้เสนอหลักการอ่านจับใจความไว้ ดังนี้
สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ (2560: 66-69) และ เล็ก ภักดี (2543: 2-3) ได้กล่าวถึงหลักการอ่าน
จับใจความไว้อย่างสอดคล้องกันว่าต้องสังเกตประโยคใจความสำคัญ ที่สื่อถึงสาระสำคัญของย่อหน้า
ผู้อ่านต้องอาจสังเกตว่าเป็นประโยคที่มีความครอบคลุมสาระสำคัญ ของย่อหน้า ทว่าไม่ใช่ทุกย่อหน้า
จะมีประโยคใจความสำคัญ ในกรณีที่ย่อหน้านั้นไม่มีประโยคใจความสำคัญ ผู้อ่านต้องสรุปสาระสำคัญ
ของย่อหน้านั้นเอง ตำแหน่งต่าง ๆ ของย่อหน้า มีดังนี้
1. ตอนต้น ข้อความที่มีประโยคใจความสำคัญ อยู่ตอนต้นย่อหน้า มีลักษณะการเขียนเปิด
ประเด็นโดยสาระสำคัญแล้วค่อย ๆ ขยายประเด็นนั้นไปจนกระจ่างแจ้งชัดเจนในตอนท้าย
2. ตอนท้าย ย่อหน้าที่มีประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้าย มีลักษณะกลับกันกับย่อหน้าที่มี
ประโยคใจความสำคัญตอนต้น การเขียนเริ่มต้นด้วยเนื้อความให้อ่านละเอียดของ เมื่อครบถ้วนจึงจบ
ด้วยประโยคใจความสำคัญ
3. ตอนกลางของย่อหน้า ย่อหน้าลักษณะนี้มีหลักการคือข้อความจะเริ่มต้นด้ วยการเสนอ
รายละเอียดของเรื่องไประยะหนึ่ง จากนั้นจึง แสดงสาระสำคั ญ ด้วยประโยคใจความสำคัญ ในช่วง
กลาง ๆ ของย่อหน้า แล้วเขียนขยายความเรื่องนั้นเพิ่มเติมต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดย่อหน้า
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4. ตอนต้น และตอนท้ าย ย่ อหน้าลัก ษณะนี้เริ่มต้น ด้วยประโยคใจความสำคั ญ ในตอนต้ น
จากนั้นเขียนขยายความต่อไป แล้วขมวดความเข้าสู่ประเด็นสำคัญ
นอกจากนี้ สิ ริ วรรณ นั น ทจัน ทู ล และ ธั น วพร เสรี ชั ยกุ ล (2555: 136-138) ได้ ก ล่ า วถึ ง
หลักการอ่านจับใจความไว้ 5 ประการ ดังนี้
.
1. เริ่มต้นด้วยการอ่านย่อหน้าแรกซึ่งเป็นส่วนนำเรื่องที่จะสื่อให้เห็นว่าเรื่องที่อ่านนั้นมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร จากนั้นอ่านย่อหน้าสุดท้ายของเรื่อง ทำให้ทราบแสดงแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับอะไร
2. อ่านเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาว่าเกี่ยวกับอะไร หรือใครทำ
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทำไม โดยให้สังเกตลำดับความสัมพันธ์ของเรื่อง
3. พิจารณาเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า เพื่อหาใจความสำคัญ หรือใจความหลัก และหาใจความ
รองหรือเนื้อหาส่วนที่เป็นรายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. นำใจความสำคัญ ของเรื่อ งที่ร วบรวมได้ มาเรีย บเรียงใหม่ให้ เนื้ อหามี ความสอดคล้ อ ง
ต่อเนื่องกัน โดยเลือกใช้คำสันธาน เชื่อมเนื้อหาจนได้ใจความสำคัญของเรื่องให้ครบถ้วน
5. อ่านทบทวนเนื้อหาที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ จากนั้นพิจารณาเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดว่าครบถ้วน
หรือไม่ รวมทั้งภาษาที่ใช้ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
สรุปได้ว่า หลักการอ่านจับใจความ ผู้อ่านต้องอ่านจับใจความในแต่ละย่อหน้า โดยสังเกตว่า
ประโยคสำคัญอยู่ตำแหน่งตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย หรือตอนต้นและท้ายย่อหน้า จากนั้นผู้อ่าน
ต้องสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามจากการอ่านได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่ างไร เมื่อไหร่ ทำไม
แล้วสรุปใจความโดยการเรียบเรียงเหตุการณ์ หากผู้อ่านพบว่าในแต่ละย่อหน้ามีใจความสำคัญเท่า ๆ
กัน ต้องสรุปใจความสำคัญด้วยตนเอง และอ่านทบทวนเนื้อหาและภาษาที่ใช้อีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
4.6 ขั้นตอนการอ่านจับใจความ
นักวิชาการหลายคนได้เสนอขั้นตอนในการอ่านจับใจความไว้ ดังนี้
สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ (2560: 70) ; จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ (2556: 158-159)
ได้แนะนำขั้นตอนในการอ่านจับใจความ คือ 1) ผู้อ่านต้องทราบประเภทของงานเขียนก่อน เพื่อเป็น
แนวทาง 2) อ่านคร่าว ๆ ในรอบแรก จะช่วยให้ผู้อ่านจับเค้าความของข้อความย่อหน้า 3) สังเกตคำ
สำคัญ (key word) การสังเกตคำสำคัญในย่อหน้า คำที่พบบ่อยสาเหตุที่ควรสังเกตคำสำคัญก็เพราะ
ข้อความส่วนที่มีคำสำคัญมักจะสื่อถึงสาระสำคัญ ของเรื่อง 4) ตั้งคำถามว่า “ย่อหน้านั้นเสนอเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร” เป็นกรอบแนวทางการจับใจความสำคัญ 5) จดบันทึกสาระสำคัญ เมื่อวิเคราะห์
ใจความหลักและใจความรองของข้อความ 1 ย่อหน้าได้แล้วให้จดบันทึกไว้ หากข้อความหนึ่งย่อหน้า
นั้นมี ขนาดยาวและมีเนื้ อหาสาระซับ ซ้อน ผู้อ่านอาจจดบั นทึก สาระสำคัญ เป็ นผัง มโนทัศ น์ (Mild
Mapping) ก็ได้ 6) ทบทวนใจความสำคัญ กับเนื้อความย่อหน้านั้น ๆ หากไม่สอดคล้องก็แก้ไขและ
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ปรับ ปรุง จนกว่ าจะรู้ สึก ว่ าแม่น ยำ ก่ อ นที่ จ ะสั ง เคราะห์ และบั น ทึ ก ย่ อความของเรื่อ ง นอกจากนี้
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มสำราญ (2557: 43-47) กล่าวถึงขั้นตอนการหาใจความรอง โดย
การหาใจความสำคั ญ ที่ เด่ น ชั ด ก่ อ น และหาใจความรองหรื อ พลความ ใจความรอง แบ่ ง ได้ คื อ
1) ประเภทความคิดย่อย มีความสำคัญ ลดหลั่นลงมาจากใจความสำคัญ ผู้เขียนจึงต้องเสนอความคิด
ย่อย เพื่อเสริมให้ใจความคิดสำคัญสมบูรณ์ครบถ้วน 2) ใจความประเภทรายละเอียด อธิบาย เช่น
ตัวอย่าง หลักฐานและสถิติตัวเลข หรือเปรียบเทียบขยายใจความสำคัญ แม้เราจะไม่ใช้ใจความรอง
แต่ก็มีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้มากขึ้น สอดคล้องกับ กัลยา ยวนมาลัย (2539: 33) ที่กล่าวว่า
ใจความรอง คือ รายละเอียดที่เป็นข้อมูลสนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วน สุรางศรี วิเศษ
(2554: 11-12) ; จิรวัฒ น์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ (2556: 158-159) ; เล็ก ภักดี (2543: 4)
ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการอ่านจับใจความไว้ คือ อ่านพิจารณาชื่อเรื่อง อ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วตอบ
คำถามว่า เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไร ใครทำอะไร ที่ใด เมื่อไร อย่างไร ทำไมจึงทำและได้ผลอย่างไร
โดยสังเกตลำดับและความสัมพันธ์ของเนื้อหา พิจารณาใจความสำคัญแต่ละย่อหน้า นำใจความสำคัญ
มาเรียบเรียงให้สละสลวยประมวลเป็นเรื่องราว
Willam (Willam 1986: 37-411) ได้กล่าวถึงเทคนิคเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านจับใจความ
ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนอ่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจหัวข้อเรื่องที่จะเรียน
จูงใจให้ผู้เรียนสนใจ และเพื่อเตรียมตัวด้านภาษาก่อนอ่านเนื้อเรื่อง
2. ขั้นการอ่าน ขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียน เข้าใจโครงสร้างของ
งานเขียน เพื่อขยายเนื้อความของเรื่องให้ชัดเจน
3. ขั้นหลังอ่าน ขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิดจาก
เรื่องที่อ่านแล้ว และเชื่อมโยงความรู้ความคิดของผู้เรียนได้
กล่าวโดยสรุป ได้ว่า ผู้อ่านจะเข้าสู่ขั้นตอนการอ่านจับใจความได้นั้น จะต้องแยกแยะหรือ
ความรู้จักกับประเภทงานเขียนเป็นอันดับแรก และอ่านคร่าว ๆ ตลอดทั้งเรื่อง และหาใจความสำคัญ
โดยการสังเกตคำที่ปรากฏบ่อย ๆ ในแต่ละย่อหน้า หรือตั้งคำถามกับเหตุการณ์ใดบ้างเกิดขึ้นในเนื้อ
เรื่อง เมื่อพิจารณาใจความสำคัญแต่ละย่อหน้าได้แล้วให้เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ บางข้อความไม่ปรากฏ
ใจความสำคัญ ให้ผู้อ่านพิจารณาแล้วสรุปด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้อ่านต้องมีทักษะในการแยกใจความสำคัญ
และใจความรองออกจากกันได้ จึงจะช่วยให้การอ่านจับใจความมีเนื้อความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง
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4.7 การวัดประเมินผลการอ่านจับใจความ
การวัดประเมินผลเมินมีความสำคัญต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เมื่อผู้เรียน
ได้ ท ำกิ จ กรรมแล้ ว ผู้ ส อนควรมี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน การอ่ า นจั บ ใจความจึ ง ต้ อ งใช้
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อเป็นการตัดสินความรู้ความสามารถในการอ่านจับใจความ เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพหลังจากที่ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ดังที่นักวิชาการได้เสนอแนวทางไว้
ดังนี้
แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 17) กล่าวถึงการประเมินความเข้าใจในการอ่านจับใจความไว้
ดังนี้
1. การจัดลำดับเหตุการณ์ในเรื่องที่อ่าน และสามารถเล่าได้โดยใช้คำพูดของตนเอง
2. การบอกเล่าความทรงจำจากการอ่านในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น ข้อเท็จจริง
3. การบอกรายละเอียด ชื่อ สถานที่ เหตุการณ์ วันที่ และอื่น ๆ
4. การปฏิบัติคำสั่งและข้อเสนอแนะหลังการอ่านได้
5. การรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดหรือจินตนาการได้
6. การรวบรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้ว
7. การเลือกความหมายที่ถูกต้องนำไปใช้ได้
8. การให้ตัวอย่างประกอบได้
9. การจำแนกใจความสำคัญและใจความส่วนสำคัญได้
10. การกล่าวสรุปได้
กรมวิชาการ (2546: 248-249) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการอ่านตามความเข้าใจของผู้อ่าน
ดังนี้
1. ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่าน
2. เข้าใจคำชี้แจง ปฏิบัติตามคำชี้แจงหรือแนะนำที่เขียนอธิบายไว้ได้ถูกต้อง
3. จดจำและบรรยายสิ่งที่อ่านเป็นคำพูดของตัวเอง
4. ลำดับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่อ่านได้ถูกต้อง
5. แยกได้ว่ารายละเอียดตอนใดสำคัญ
6. บอกได้ว่าตัวอย่างหรือคำอธิบายประกอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับเนื้อความสำคัญตอนใด
อย่างไร
7. บอกได้ว่าประโยคใดเป็นประโยคแสดงเนื้อความสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องอะไร
8. บอกได้ว่าเนื้อหาของเรื่องที่อ่านมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร
9. แสดงข้อสรุปของเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
10. บอกได้ว่าในการเขียนเรื่องที่อ่านนั้น ผู้เขียนลำดับความโดยยึดหลักใด
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11. บอกได้ว่าอะไรคือความหมายที่ซ่อนเร้น หรือความหมายที่ไม่ได้แสดงไว้ตรง ๆ ในบทที่
อ่าน
จากการประเมิ น ความเข้ า ใจในอ่ า นจั บ ใจความที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การวั ด
ประเมินผลสามารถทำได้หลายวิธี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ เข้ามามีบทบาท เช่น ช่วงวัยของ
ผู้เรียน ประเภทของเนื้อหา ประเภทของแบบทดสอบ ต้องเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ของ
ผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องคำนึงถึงความสำคัญของการวัดและประเมินผล โดยการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ
4.8 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ
วิสาข์ จัติวัตน์ (2541: 295-338) แบ่งการประเมินไว้เป็น 2 ประเภท คือ
1. การวัดประเมินผลอย่างเป็นทางการ (Formal Measures) คือ การสร้างข้อสอบอย่างเป็น
ระบบโดยให้นักเรียนทำข้อสอบที่สร้างไว้ในช่วงเวลาที่กำหนด แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 แบบทดสอบแบบอิ ง กลุ่ม (Norm Reference Tests) แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
(Achievement Test) และแบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude test)
1.2 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference Test) ลักษณะของแบบทดสอบนี้
คล้ า ยคลึ ง กั บ แบบทดสอบแรก คื อ มี ข้ อ ความเป็ น ตอน ๆ หรื อ เรื่ อ งสั้ น ๆ ให้ นั ก เรี ยนอ่ าน และ
เลือกตอบ แต่ไม่เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติ หรือนักเรียนกลุ่มอื่น คะแนน
ของนักเรียนขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์การอ่านเกณฑ์นี้ถือว่านักเรียนมีความสำเร็จอยู่ระหว่างเกณฑ์ร้อยละ
80-90
2. การวัด ผลอย่า งไม่ เป็ น ทางการ (Informal Measures) ได้แ ก่ กระบวนการเก็ บ ข้ อ มู ล
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งดำเนินไปพร้อมกับกระบวนการเรียนการสอน ครูสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
สัมฤทธิผลทางการอ่านได้จากมี ปฏิสัม พัน ธ์ กับนั กเรียน เช่น การสัง เกตในชั้น เรียน การพู ดคุยกั บ
นักเรียน และการเขียนบันทึกประจำวันของนักเรียน ตลอดจนการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการสังเกต
การทดสอบอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
2.1 การสังเกตนักเรียน
2.2 รายงานคำอ่านที่คลาดเคลื่อน
2.3 รายงานคำอ่านอย่างไม่เป็นทางการ
2.4 การประเมินผลการเล่าเรื่อง
2.5 การประเมินผลตนเอง
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Kress และ Johnson (Kress and Johnson. 1965: 81-89 อ้ างถึ งใน สุ นั นทา มั่ นเศรษฐวิ ทย์ ,
2543: 148-150) ได้เสนอแนะเกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความไว้ ดังนี้
1) ผู้อ่านที่สามารถตอบคำถามหรือเล่าเรื่องได้ถูกต้องในของร้อยละ 90-100 มีความสามารถ
ในการอ่านจับใจความอยู่ในระดับ 1
2) ผู้ อ่า นที่ ต อบคำถามหรื อเล่าเรื่องได้ ถูก ต้ องร้ อยละ 75-80 มีค วามสามารถในการอ่า น
จับใจความอยู่ในระดับที่ 2
3) ผู้อ่านที่ตอบคำถามหรือเล่าเรื่องได้ถูกต้องต่ำกว่าร้อยละ 75 แสดงว่ายังมีข้อบกพร่องใน
การอ่านจับใจความ พลาดประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่อง ควรมีการอ่านทบทวน
กล่าวได้ว่า การวัดและประเมินในการอ่านจับใจความมีหลายวิธี ซึ่งผู้เรียนจะต้องเข้าใจเรื่องที่
อ่านมีทักษะในการจับใจความ ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาเกณฑ์การวัดประเมินผลอย่างเป็นทางการ
ด้ ว ยแบบทดสอบแบบอิ ง เกณฑ์ (Criterion Reference Test) เนื่ อ งจากแบบทดสอบที่ ใ ช้ ไ ม่
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความกับผู้เรียนกลุ่มอื่น คะแนนของนักเรียนขึ้นอยู่กับ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความระหว่างเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task Based learning) เป็นแนวคิดที่
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย มีจุดเด่นและหลักการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาภาษาของ
ตนเอง การทำงานเป็นกลุ่มสัมพันธ์ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านทั้งในและต่างประเทศได้กล่าวถึงแนวคิด
ไว้ ดังนี้
5.1 ความหมายของแนวคิด Task Based Learning
นักการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายของ Task Based Learning ไว้ดังนี้
Long (Long, 1985, อ้ างถึ ง ใน อุ ษ า มะหะมั ด , 2557: 70) ให้ ค วามหมายของภาระงาน
(Task) คือ สิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันโดยทำเพื่อตนเองหรือได้รับมอบหมายให้ทำเพื่อผู้อื่น อาจได้
หรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ้าน การกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น
Breen (1987) ให้ความหมายภาระงานว่า คือ รูปแบบของการเรียนการสอนที่มีโครงสร้าง
ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีเนื้อหาที่เหมาะสม มีขั้นตอนการทำงานที่ระบุไว้ชัดเจน มีขอบเขตของ
ผลลัพธ์และมีจุดหมายโดยรวม เพื่อก่อให้เกิดการเรียนภาษา นอกจากนี้ ขั้นตอนการทำภาระงานมี
หลายรูปแบบ คือ มีทั้งที่ไม่ซับซ้อนสั้น ๆ ไปจนถึงซับซ้อน เช่น กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem
Solving) สถานการณ์จำลอง (Simulation) และกิจกรรมตัดสินใจ (Decision-making)
Nunan (1989) งานซึ่งผู้เรียนร่วมกันทำความเข้าใจใช้ภาษาผลิตภาษาและมีปฏิสัมพันธ์กัน
โดยใช้ภาษาเป้าหมายในบริบท ซึ่งให้ความสำคัญ กับความหมาย (meaning) มากกว่ารูปแบบของ
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ภาษา (form) สอดคล้ อ งกั บ Willis (Willis, 1996,อ้ า งถึ ง ใน วั น เพ็ ญ เรื อ งรั ต น์ , 2549: 8) ที่ ให้
ความหมายว่า เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงานจน
บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานสมบูรณ์ โดยเน้นการสื่อความหมายมากกว่ารูปแบบของ
ภาษา พร้ อ มทั้ งมี ก ารประเมิ น ผลของงานด้ ว ย ส่ วน Skehan (1996) กล่า วว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ให้
ความหมายเบื้ อ งต้ น มี แ หล่ ง ที่ ม าสัม พั น ธ์ กั บ โลกความเป็ น จริง การทำภาระงานให้ สำเร็ จ มี ก าร
เรียงลำดับ และการประเมินผลการปฏิบัติภาระงานอยู่ในรูปของผลงานที่ออกมา (Task out) สำหรับ
(Lee, 2000) กล่าวว่า งานปฏิบัติกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออก นอกจากนี้ ส่วน Richards, Platt และ
Weber (Richards, Platt & Weber, 1985, อ้ า งถึ ง ในวั น เพ็ ญ เรื อ งรั ต น์ , 2549: 8) Ellis (Ellis.
2003: 4) ให้ค วามหมาย Task Based Learning ว่า กิจกรรมหรือชิ้ นงานที่ผู้ เรียนต้อ งปฏิ บั ติด้ว ย
ความเข้าใจ มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษาซึ่งเน้นการสื่อความหมายมากกว่า
รูปแบบทางภาษา นอกจากนี้เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย ขั้นตอนชัดเจนอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปผู้สอน
ต้องพิจารณาความสมบูรณ์ของชิ้นงาน และมีกิจกรรมงานปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรี ยน
ได้รับประโยชน์มากว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ Ellis (Ellis, 2003, อ้ างถึ งใน วัน เพ็ ญ เรืองรัตน์ , 2549: 8) ให้ ความหมายของ
ภาระงานไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. งานปฏิบัติ หมายถึง แผนการทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือกำหนดการสอน หรือแผนสำหรับ
กำหนดกิจกรรมในรายวิชาที่สอน
2. งานปฏิ บัติเกี่ยวข้องกับ การใช้ภ าษาเน้น การสื่อความหมาย ซึ่ง งานปฏิบั ติต้อ งส่ งเสริม
ผู้เรียนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการสอนใช้ภาษาสื่อความหมายใน
การปฏิบัติงาน
3. งานปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง โดยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการสื่อสาร เช่น การขอข้อมูล การถามตอบ และการ
ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
4. งานปฏิบัติเกี่ยวข้องกับทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งงานปฏิบัติสามารถเชื่อมโยงทักษะทั้ง
4 เข้าด้วยกัน เช่น ฟัง หรืออ่านข้อความแล้วแสดงความเข้าใจโดยการพูดหรือการเขียน
5. งานปฏิบัติต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด ความรู้ความเข้าใจ เช่น การคัดเลือก
การเรียงลำดับ การให้เหตุผล และการประเมินข้อมูล เพื่อที่จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. งานปฏิบั ติต้อ งมีความชัดเจนตามเป้ าหมายของงานปฏิ บัติ โดยในแผนการทำงานนั้ น
ต้องกำหนดว่าภาษาที่ได้หลังจากทำงานปฏิบัติต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และเมื่อ
ผู้เรียนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จะได้เรียนรู้และฝึกภาษาที่ถูกต้องในการปฏิบัตินั้น
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จากการศึกษาความหมายของ Task Based Learning สามารถสรุปได้ว่า เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นภาระงาน โดยมีเป้าหมายชัดเจนและต่อเนื่องตามที่ตั้ง ไว้ เพื่อให้ผู้เรียนดำเนิน
กิจกรรมอย่างหลายหลายและสมบูรณ์ ตามขั้นตอนขั้นตอนตามที่ระบุ เป็นกิจกรรมการเรียนที่มุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อเข้าใจความหมายมากกว่าการใช้
รูปแบบของภาษาทำให้ผู้เรียนมีป ฏิสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติภาระงาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องต้องทราบถึง
ขั้นตอนในการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบขั้นของภาระงานและขั้นหลังภาระงาน
5.2 องค์ประกอบของ Task Based Learning
นักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้
Nunan (1996) จัดองค์ประกอบเน้นภาระงานไว้ คือ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่ง
ได้ จ ากการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ซึ่ งกั น และกั น เช่ น แนวคิ ด ความเชื่ อ ความรู้ สึ ก เพื่ อ นำไปสู่ ก าร
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง เข้าใจข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้
และเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นของผู้ เรีย น ตามจุ ด มุ่ ง หมายของการใช้ ภ าษาอย่ า ง
สร้ า งสรรค์ และมี จิ น ตนาการ ส่ ว น Estaire และ Zanon (Estaire & Zanon, 1994, อ้ า งถึ ง ใน
สุภัทรา ราชายนต์, 2557: 8) ได้ระบุถึงองค์ประกอบการภาระงาน ที่ใช้ในการเรียนสอนภาษาไว้อย่าง
สอดคล้อง 5 ประการ คือ เป้ าหมาย (Goal) ข้อมูลป้ อนเข้า (Input) บทบาท (Role) ขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedures) และผลงาน (Outcomes) นอกจากนี้ Pica et al (Pica et al, 1993, อ้าง
ถึงใน วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร, 2555: 70) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานไว้ 2 ส่วน ดังนี้ 1) จุดมุ่งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การระบุว่า ผู้เรียนร่วมกันทำงาน
เป็นกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนั้น 2) งานหรือกิจกรรม (Work or
Activities) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ งานที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล
(Suppliers) หรื อ เป็ น ผู้ ร้ อ งขอข้ อ มู ล (Requesters) ขณะร่ ว มทำงาน และงานที่ ร ะบุ ว่ า ผู้ เรี ย น
จำเป็นต้องมี หรือไม่ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction Requirement) งานบางชนิดผู้เรียนจำเป็นต้อง
เป็ น ทั้ งผู้ ร้ อ งขอและผู้ ให้ ข้ อ มู ล งานประเภทนี้ ท ำให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น และต่ อ ภาษา
ค่ อ นข้ า งมาก เพ ราะเกิ ด การสื่ อ สารสองทาง (Two-way Communication) ส่ ว น Candlin
(Candlin, 1987, อ้างถึงในณัฐกิตติ์ นาทา, 2559: 41) จำแนกโดยเน้นองค์ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม
เป็น คือ ตัวป้อน (Input) คือ ข้อมูลที่ใช้ในกิจกรรมซึ่งอาจเป็นข้อมูลทั่วไปจากสื่อต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์
หรือ อาจเป็น ข้อ มูล ที่ เกี่ย วกับ ประสบการณ์ ของผู้เรีย น บทบาท (Roles) คื อ กำหนดบทบาทของ
ผู้เรียนแต่ละคนว่าจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรขณะทำกิจกรรม สถานที่ (Setting) คือ การกำหนด
ห้องเรียนให้เป็นสถานที่ต่าง ๆ ตามหน้าที่ทางภาษาที่ระบุไ ว้ขณะทำกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม
(Action) คือ การระบุ ขั้ นตอนว่าผู้ เรีย นจะดำเนิ น กิจ กรรม ผลลั พ ธ์ (Outcomes) คือ การระบุว่ า
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หลังจากภาระงานขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการแก้ปัญ หาของผู้เรียนขณะทำกิจกรรม และสุดท้าย
คือ ผลสะท้อนกลับ (Feedback) เป็นการประเมินค่าของภาระงานว่าผู้เรียน
สรุ ป ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based Learning
ประกอบด้วย เป้าหมาย ข้อมูล ป้อนเข้า บทบาท ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นหลังปฏิบัติงาน และขั้น
ผลสะท้อนกลับผลงาน เพื่อเป็นการประเมินการงานปฏิบัติว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียน
เรียนที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมจะดำเนินไปอย่างมีระบบ และเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็น
สำคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
Pattison (1987: 7-8) ได้เสนอรูปแบบของกิจกรรมการเรียนโดยเน้นภาระงานไว้ 7 รูปแบบ
ดังนี้
1. การใช้คำถามและคำตอบ รวมถึงการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปรายและการตัดสินใจ
2. การสนทนาและบทบาทสมมติ
3. การใช้กิจกรรมจับคู่
4. การใช้กิจกรรมเพื่อเป็นกลยุทธ์เพื่อการสื่อสาร
5. การเล่าเรื่องจากรูปภาพ
6. การใช้กิจกรรมปริศนาและปัญหา
7. การใช้กิจกรรมอภิปรายและการตัดสินใจ
Willis (Willis, 1996, อ้างถึงใน วันเพ็ญ เรืองรัตน์ , 2549: 13) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมการ
ปฏิบัติภาระงาน ดังนี้
1. การจัดทำรายการ (listing) คือ รูปแบบที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน แสดงความคิดเห็นของตน โดย
มีวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมความคิดและการค้นหาความจริง
2. การเรีย งลำดั บ และการแยกประเภท (Ordering and sorting) คือ รู ปแบบกิจ กรรมที่
ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาในการเรียงลำดับข้อมูลและจัดแยกประเภทตามหัวข้อต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
3. การเปรียบเที ยบ (Comparing) คือ รูปแบบกิ จกรรมที่ให้ ผู้เรียนเปรียบเที ยบข้อ มูลที่มี
ลักษณะเดียวกัน แต่แหล่งที่มาหรือเนื้อหาต่างกัน เพื่อที่จะรวบรวมส่วนที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
และแยกแยะส่วนที่แตกต่างกันได้
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Sharing personal experienoe) คือ รูปแบบกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาพูดเกี่ยวกับตนเอง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่น ผลที่ได้จากการ
ปฏิสัมพันธ์นั้นใกล้เคียงกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
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6. งานที่ ส ร้ างสรรค์ (Creartive task) หรือ อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ที่ เรีย กกั น ทั่ ว ไปว่ า โครงงาน หรื อ
รูปแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนทำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
กล่าวโดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนโดยเน้นปฏิบัติภาระงาน สามารถทำได้หลายรูปแบบ
เช่น การจัดรายการ การเรียงลำดับข้อมูล การใช้คำถามและคำตอบ การใช้ปริศนา การแก้ปัญ หา
การเปรียบเทียบ การเล่าเรื่องจากรูปภาพ การสื่อสารโดยการสนทนา อาจเป็นกิจกรรมคู่หรือกลุ่ม
หรือการอภิป รายตัด สินแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ซึ่ง กัน และกัน ไม่ ว่าจะเป็ นการจั ดกิจ กรรมด้ว ย
รูป แบบใด กิ จกรรม Task Based Learning ล้ว นมุ่ง ให้ ผู้ เรีย นได้ใช้ค วามคิ ด การสื่ อสารฝึ ก การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน
5.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยเน้นภาระงานมีขั้นตอน ดังนี้
Prabhu (Prabhu, 1979, อ้ างถึ ง ใน ณั ฐ กิ ต ติ์ นาทา, 2559: 45) กล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานไว้ 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นวิธีการที่ครูใช้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียนหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่ง
คน เพื่อแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก่อน เป็นการลดความยากของกิจกรรมและมุ่งเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนได้คิดถึงภาษาที่ต้องนำมาใช้ในการทำกิจกรรม
2. ขั้นภาระงาน (Task) เป็นขั้นตอนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ป ฏิบัติจริง ซึ่ง ส่วนใหญ่จะได้
ปฏิบัติเดี่ยว และหลังจากที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเสร็จสิ้น ครูจะต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
Willis ; Ellis แ ล ะ Skehan (Willis, 2000 ; Ellis 2004 ; Skehan 1996, อ้ า ง ถึ ง ใน
วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร, 2555: 65) ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการ
เรียนแบบเน้นภาระงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงานงานผู้สอนกระตุ้นความรู้เดิมเพื่อเร้าความสนใจผู้เรียนโดยการ
สาธิต ยกตัวอย่าง หรือเสนอหัวข้อ เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม โดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ
2. ขั้นปฏิบัติภาระงาน ผู้สอนให้ทักษะของงานอยู่ในโลกของความเป็นจริง ใกล้เคียงกับการ
ใช้ชีวิตในปัจจุบัน ให้อิสระในการปฏิบัติภาระงาน เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้เรียนรายงานหรือ
นำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้สอนประเมินตามความเป็นจริง
3. ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนต้องฝึกฝน ทบทวนกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ และมี
ส่วนร่วมกับผู้สอนในการประเมินผล
สรุปได้ว่า นักการศึกษาแบ่งขั้นตอนการเรียนการสอนโดยเน้นภาระงานไว้แตกต่างกัน แต่มี
เป้าหมายในทำนองเดียวกัน คือ มุ่งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติภาระงานโดยเน้นที่พฤติกรรมในการเรียนภาษา
ให้ผู้เรียนสื่อสารมากกว่าการเรียนที่เน้นไวยากรณ์ ระหว่างการเรียนภาษาก็มีขั้นตอนในการเรียน
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หลัก ๆ ที่นักการศึกษากำหนดไว้อย่างสอดคล้องกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ ใช้แนวคิดของ Willis (2000) และ
Ellis (2003) ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยสรุปออกมา เป็นขั้นตอนเพื่อใช้ในการจัดทำแผนกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)
ขั้นที่ 2 ขั้นภาระงาน (Task)
2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage)
2.2 ขั้นวางแผนวางแผนภาระงาน (Planning Stage)
2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage)
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis)
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice)
3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up)
5.5 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน มีระบบขั้นตอนอย่างเด่นชัด สามารถนำไปใช้ใน
การพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาได้ ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ปฏิบัติภาระงาน ได้แก่ ความยากของภาระงานอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม เขียนวัตถุประสงค์แต่
ละบทเรียนชัดเจน ชี้แจงทำความเข้าใจการทำกิจกรรมภาระงาน บทบาทสำคัญ ให้ผู้เรียนช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตออกมา ให้ผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่ความหมายในการปฏิบัติภาระงาน และ
ให้โอกาสผู้เรียนประเมินการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของตนเอง Ellis (Ellis, 2003, อ้างถึงใน
ณั ฐกิ ต ติ์ นาทา, 2559: 49) ส่ วน Willis (Willis, 1996, อ้ า งถึ ง ใน อุ ษ า มะหะหมั ด , 2557) จะจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นหลักการ 5 ประการ คือ
1) ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาที่ใกล้เคียงหรือที่ใช้จริง 2) การสอนควรเป็นการใช้ภาษา 3) ภาระ
งานควรจูงใจผู้เรียนให้ใช้ภาษา 4) ควรมุ่งเน้นภาษาในบางจุดของภาระงานในขั้นปฏิบัติงาน 5) การ
มุ่งเน้นไปที่ภาษา ควรเน้นมากน้อยตามเวลาที่แตกต่างกัน สำหรับ Skehan (Skehan, 1998, อ้างถึง
ใน นรินทร์ ฮะภูริวัฒน์, 2555: 30) จะจัดกิจกรรมโดยเน้นการสื่อความหมายเป็นหลัก ความหมาย
ของงานที่ให้โดยผู้เรียน งานต้องสัมพันธ์กับโลกแห่งความจริง ผู้เรียนต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น เพื่อนำ
ผลลัพธ์มาประเมินการเรียนรู้
กล่าวโดยสรุป คือ หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นภาระงานนั้น ผู้สอนควรเน้น
ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในชีวิต ซึ่ งเป็นแรงจูงใจในการฝึกฝนการ
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เรียนภาษาโดยมุ่งเน้นความหมายและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติไปสู่ผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้เนื้อหา
ต้องสอดคล้องกับรูปแบบภาษาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับการประเมิน
5.6 การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
การประเมินกิจกรรมโดยเน้นภาระงาน สามารถประเมินได้ดังนี้
Ellis (Ellis, 2003, อ้างถึงใน ณัฐกิตติ์ นาทา 2559: 49-50) กล่าวถึง การประเมินกิจกรรม
เน้นภาระงานไว้ว่า การประเมินเน้นภาระงานว่ามี 3 รูปแบบ ได้แก่
1. ประเมิ น โดยตรงจากผลผลิ ต ที่ ไ ด้ (Direct Assessmamt of Task Outcome) เช่ น
การทดสอบทักษะการอ่านในห้องสมุด โดยให้ภาระงานของนักศึกษาทำจริงด้วยตนเองในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสืบค้นบทความหัวข้อที่ผู้สอนกำหนดขึ้น หากนักศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติภาระงานให้
นักศึกษาปรึกษากับผู้สอนแทนปรึกษากับบรรณารักษ์ห้องสมุด ทั้ง นี้มีเกณฑ์ความสำเร็จแบบผ่าน
และไม่ผ่าน ซึ่งประเมินได้โดยตรงและไม่ยาก
2. วิเคราะห์จากการสนทนา ซึ่งเป็นผลจากการเน้นภาระงาน ดังนั้น การวัดจึงมีหลากหลาย
เช่น ความสามารถจากการสนทนา วัดว่ามีความคล่องแคล่ ว (Fluency) ความถูกต้อง (Accuracy)
และความซับซ้อน (Complicity)
3. ประเมิ น จากภายนอก (External Rating) มี ส่ วนคล้ ายคลึ ง กั บ การประเมิ น โดยตรง ผู้
ประเมิ น ต้อ งใช้ก ารสังเกตการณ์ ป ฏิ บั ติ ภาระงาน และตั ดสิ น ใจสิ่ง ที่ ต่า งจากประเมิ น โดยตรง คื อ
ธรรมชาติของการตัดสินใจสิ่งที่ต่างจากการประเมินโดยตรง คือ ธรรมชาติของการตัดสินใจที่สามารถ
เห็นวัตถุประสงค์แต่การประเมินภายนอกการตัดสินใจไม่อาจเห็นได้ชัด จึงมีการวัดความสามารถและ
การทำงานเป็นระดับ ๆ ที่มีการกำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังต้องประเมินร่วมกันทั้งความสามารถ
ทางภาษาและเนื้อหาประกอบกัน
สรุ ป ได้ ว่ า การประเมิ น กิ จ กรรมการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based
Learning ต้องประเมินจากสถานการณ์จริง ต้องประเมินภาระงานที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการทดสอบ
หลังเรียน การสนทนา การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม การวิเคราะห์จากการสนทนา โดยมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน สามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้เป็นระดับ ทั้งเนื้อหาและการใช้
ภาษาประกอบกัน
5.7 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task
Based learning) ไว้ดังนี้
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Willis (Willis, 1996, อ้างถึงใน ณัฐกิตติ์ นาทา, 2559: 48) กล่าวถึงข้อดีของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ดังนี้
1. ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้โดยเน้นภาระงานเป็นคู่ หรือกลุ่ม
ย่อย โดยปราศจากความกลัวว่าจะทำผิดหรือถูกแก้ไขสิ่งที่ผิดหน้าชั้นเรียน
2. ทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใหม่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดในชั้นเรียนต้อง
สร้างประโยคเองในขณะนั้นเพื่อสื่อสาร เช่น การสร้างประโยค และวลีในการสื่อสารในขณะเดียวกันก็
ต้องคอยรับฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด
3. ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ และแสดงปฏิกิริยา
ต่อคำพูดของเพื่อน
4. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการสื่ อ ความหมายกั บ ผู้ เรีย นคนอื่ น โดย
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นการเรียนรู้จากการได้ข้อมูลย้อนกลับมากกว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ผู้อื่น
5. ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตการณ์ สื่อความหมายทำให้ ผู้เรียนใช้ภ าษาอย่างมีเป้ าหมาย
และเรียนรู้การร่วมมือกับเพื่อน เน้นการพูดสื่อสารเพื่อความหมาย
6. ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ มิแค่เพียงพูดประโยคเดียวแล้วจบ
ผู้เรียนจะได้รู้วิธีการเริ่มและจบบทสนทนา และการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างการสนทนา
7. ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองใช้กลวิธีในการสื่อสารหลาย ๆ แบบ เช่น การตรวจสอบ
ความเข้าใจ การถ่ายทอดความจากคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย การจัดความคิดของอื่น และแนะนำคำศัพท์
หรือวลีแก่ผู้อื่น
8. ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจมากกว่ายิ่งขึ้นเมื่อสวามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ และสามารถ
ใช้ภาษาเป้าหมายได้
สรุป ข้ อ ดี ข องการจั ด การเรีย นรู้โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based Learning ได้ ว่า การจั ด การ
เรียนรู้ตามแนวคิดนี้ทำให้ผู้เรียน เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นทั้งกับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างดี
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6. การใช้คำถามของบลูม
การใช้คำถามเป็นสื่อนำในการแสวงหาความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการคิด แสดงพฤติกรรมทางการเรียนด้วยการแก้ปัญหา และการหาคำตอบ เพื่อตอบสนอง
ความสนใจใคร่รู้ ผู้สอนจึงต้องมีทักษะในการใช้คำถามที่ดี เป็นการกระตุ้นทักษะการหาคำตอบของ
ผู้เรียนด้วย
6.1 ความหมายของการใช้คำถาม
นักวิชาการได้ให้ความหมายการใช้เทคนิคคำถามไว้ ดังนี้
พิมพั นธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยิน ดีสุข (2548: 111-112) ได้ให้ความหมายของการใช้
เทคนิคคำถามไว้ว่า การใช้ประเภทของคำถามเป็น และรู้จักลักษณะคำถามที่ดี การใช้ประเภทของ
คำถามทั้งคำถามง่าย และคำถามยาก หรือทั้งคำถามแคบและคำถามกว้าง หรือทั้งคำถามระดับต่ำ
และคำถามระดับสูง การถามคำถามในห้องเรียนอาจมีความเป็นไปได้ ดังนี้
1. ครูเป็นผู้ถามคำถามให้นักเรียนตอบ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันถามคำถาม ร่วมกันอภิปราย
3. นักเรียนผู้ถามคำถาม
ส่ว นลัก ษณะการถามคำถามที่ ดี นั้ น เป็ น ศิ ล ปะในการถามคำถามที่ ท ำให้ สามารถกระตุ้ น
ความคิดของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าตอบสนองและกล้าถามย้อนกลับ ส่วน อาภรณ์ ใจเที่ยง
(2546: 182-187) และ กิ ตติ ชัย สุธาสิโนบล (2541: 95-106) ให้ ความหมายว่า คำถามมี บ ทบาท
กระตุ้นความคิดค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการตั้งคำถาม อาจใช้คำถามกับผู้เรียนรายบุคคล หรือทั้งชั้น
เรียน คำถามที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะอย่างมีวิจารณญาณได้ดี พัฒนาความคิด
ในระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนผู้สอนจึงต้องมีทักษะการคิดด้วย
จากความหมายของการใช้เทคนิคคำถามที่นักวิชาการที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
การใช้เทคนิ คคำถาม หมายถึง กระบวนการคิดหาคำตอบเพื่ อเร้าให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็ น
เครื่องมือพื้นฐานร่วมกับกิจกรรมเรียนการการสอน การใช้คำถามให้เกิดประสิทธิภาพหรือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้สอนจะต้องเข้าใจลักษณะของคำถาม และเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของผู้เรียนและผู้สอนต้องมีความสามารถในการคิดคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคำตอบด้วย
ตนเองมากที่สุด
6.2 เทคนิคการใช้คำถาม
นักวิชาการได้เสนอเทคนิคการใช้คำถามไว้หลายประการ ดังนี้
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 6-8) กล่าวว่า คำถามโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ
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1. คำถามปลายปิด เป็นคำถามที่ต้องการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เพื่อประเมินความรู้
ของนักเรียน เช่น พยัญชนะใดเป็นอักษรควบกล้ำ
2. คำถามแบบเปิด เป็นคำถามที่ครูต้องการให้นักเรียนคิด และเป็นคำตอบที่เป็นไปได้หลาย
ทาง เป็นคำถามที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
นอกจากการสอนให้เด็กคิดเป็นแล้วนั้นครูจะต้องมีเทคนิคในการสอนอย่างไร ที่จะให้เด็กเกิดทักษะ
การคิด ครูมีวิธีการใช้คำถาม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. การใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กคิด และแสวงหาคำตอบ
2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นมาก ๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง
3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมการคิดแบบต่าง ๆ (ฝึกสังเกต ฝึกบันทึก ฝึกการฟัง ฝึกการ
ปุจฉา วิสัชนา ฝึกตั้งสมมติฐานหรือตั้งคำถาม ฝึกค้นหาคำตอบแหล่งต่าง ๆ ฝึกทำโครงงานและวิจัย
ฝึกแยกแยะข้อมูล)
4. ฝึกคิดเป็นขั้นตอน
5. ฝึกคิดจากง่ายไปหายาก
6. กระตุ้นและเสริมแรงเป็นระยะ
7. รับฟังความคิดของนักเรียนอย่างสนใจ เนื่องจากอาจมีความคิดที่ดีหรือที่แปลงแตกต่าง
ออกไปแฝงอยู่
8. ไม่เฉลยคำตอบ แต่จะชี้แนะให้นักเรียนค้นหาคำตอบเอง
นอกจากนี้ ดวงกมล สินเพ็ง (2553: 267) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการใช้เทคนิคการตั้ง
คำถามไว้ 10 ประการ ได้แก่
1. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน และมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
2. เตรี ย มคำถามไว้ ห ลายประเภท หลายระดั บ จากง่ า ยถึ ง ยากให้ เหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3. คำถามชัดเจน ตรงประเด็น ใช้คำกระชับ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคำถาม จับประเด็นคำถามได้
ง่าย และถูกต้อง
4. ควรตั้ งคำถามก่ อน แล้ว จึง เรีย กชื่ อผู้ เรีย นให้ ตอบ ครู ควรเรียกชื่อ ผู้เรียนให้ ถู กต้ องให้
ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจที่ครูจำชื่อตนเองได้
5. เมื่อถามคำถามแล้ว ครูควรให้เวลาผู้เรียนได้คิดหาคำตอบ ไม่ควรใจร้อนรีบตอบเอง
6. ครูควรกระจายการเรียกผู้เรียนให้ตอบคำถามให้ทั่วถึงให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความพร้อม สนใจคำถาม และได้มีโอกาสพัฒนาการคิด
7. ครูควรใช้น้ำเสียงเร้าใจในการถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนฟัง คิด และอยากตอบคำถาม
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8. ถ้าผู้เรียนตอบคำถามผิดหรือไม่ตรงประเด็น ครูควรอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ และให้แนว
ทางการคิดคำตอบที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อยให้สงสัยคำตอบของตนเอง หรือจำในสิ่งที่ผิด
9. คำตอบของผู้เรียนที่ไม่ตรงกับคำตอบของครู ครูต้องคิดพิจารณาด้วย เพราะคำถามบาง
คำถามสามารถคิด และตอบได้หลายแนว ครูอาจได้ข้อคิดหรือความรู้ใหม่จากผู้เรียน
10. ควรให้กำลังใจแก่ผู้เรียนที่ตอบคำถามไม่ได้ ไม่แสดงความเบื่อหน่าย ความโกรธ หรือพูด
ดูถูก และไม่ควรเปรียบเทียบผู้เรียนที่เก่งกับอ่อน ให้ผู้เรียนอ่อนหมดกำลังใจหรืออับอาย
การใช้เทคนิคคำถามที่ดีต้องมีลักษณะการกระจายคำถามและการให้เวลาในการตอบ ถาม
คำถามอย่างทั่วถึงให้ครบทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบ และควรใช้คำถามยากและ
ง่ายสลับ กัน อีกประการหลังจากถามคำถามแล้ว ครูควรให้ เวลาในการตอบ หากยัง ไม่ ได้ คำตอบ
ผู้สอนควรเงียบรอคำตอบ เพื่อไม่ให้รบกวนความคิดของผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ตอบ หรือตอบไม่
ตรงคำถาม ครูควรถามคำถามใหม่ หากผู้เรียนไม่เข้าใจ ควรเปลี่ยนคำในการถาม แต่คงเนื้อหาสาระ
เดิม หากผู้เรียนตอบถูกต้อง ครูควรชมเชย และให้กำลังใจ (Turney et al, 1987) ทั้งนี้กรมวิชาการ
(2545: 80) ได้กล่าวถึงการใชเทคนิคคําถามว่า มีความสําคัญ และจําเปนตอการพัฒนาความคิดของ
ผู้เรียนอยางยิ่ง ทําใหผูเรียนคิดเปน ทำเป็น และแกปญหาเปนตามเจตนารมณของหลักสูตร
จากการศึกษาแนวคิดของเทคนิคคำถามสรุปได้ว่า แนวคิดการใช้เทคนิคคำถามขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ และความสอดคล้องกับเนื้อในการจัดกิจกรรมการสอน รวมทั้ง วัตถุประสงค์ในการวัด
ประเมินผล เช่น การตั้งคำถามปลายปิด การตั้งคำถามปลายเปิด ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการตั้งคำถามทุก
แนวคิดจะเน้นการตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึ กทักษะคิดหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น
6.3 การใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม
นักการศึกษาหลายคนได้ให้เสนอเกี่ยวกับแนวคิดของบลูมไว้ในแนวทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้
พรทิพ ย์ แข็งขัน เฉลิมลาภ ทองอาจ และ นาวินี หลำประเสริฐ (2554: 202) ได้เสนอว่า
แนวคิดของบลูมมีอิทธิพลต่อวงการการศึกษาไทยมากกว่า 50 ปี ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันก็ยังมีการ
จัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ดังกล่าว การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
คือ พฤติกรรมที่สะท้อนระดับเชาว์ปัญญา (Cognition) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญของ
ระบบการศึกษาปัจจุบัน
แนวคิดการใช้คำถามของบลูมได้พัฒนาขึ้นใน ปี ค.ศ. 1956 เพื่อจัดประเภทพฤติกรรมการ
แสดงออกในด้านสติปัญญาของผู้เรียน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการเรียน ตามแนวคิด
ของ Bloom (Bloom, 1976) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ว่า พื้นฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน
ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้าชั้นเรียนด้วยพื้นฐานที่จะช่วยให้เขา ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน ถ้า
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เขามีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะของแต่ละคน เช่น
ความรู้ที่จำเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการเรียน และคุณภาพของการสอน เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ เพื่อให้
แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของบลูมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1) ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) 2) ด้านจิตพิสัย (affective domain) และ 3) ด้าน
ทัก ษะทางกาย (psychomotor domain) ในการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ห รือออกแบบการเรีย นรู้
ที่นำมาใช้มากที่สุด คือ ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) โดยจำแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น
6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ความรู้ (Knowledge)
ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (Comprehension)
ระดับที่ 3 การนำไปใช้ (Application)
ระดับที่ 4 การวิเคราะห์ (Analysis)
ระดับที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis)
ระดับที่ 6 การประเมิน (Evaluation)
ในระดั บ การพั ฒ นาความคิ ด ระดั บ ที่ 1-3 เป็ น การพั ฒ นาความคิ ด ระดั บ ต่ ำ (lower or
thinking skills) ระดับ การพั ฒ นาความคิดระดับ ที่ 4-6 เป็น การพั ฒ นาความคิด ระดับ สูง (higher
order thinking skills) (Benjamin Bloom & other, 1956)
ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 Anderson และ krathwohl (Anderson & krathwohl, 2001) ได้
นำแนวคิดของบลูมมาปรับปรุง สอดคล้องกับ (สำนักวิชาการ, 2560: 24-29) ได้เสนอแนวคิดของบลูม
แนวใหม่ ของ Anderson และ krathwohl ว่า การใช้ค ำถามของบลู มมี 6 ระดับ เช่ นกัน แต่ระดั บ
พฤติกรรมที่ 6 จะใช้ว่าการสร้างสรรค์ (Creating) นำมาปรับเปลี่ยน กำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความ
ชัดเจนขึ้น (Bloom’ Taxonomy Revised, 2001) โดยการเปลี่ยนคำศัพท์ในการจำแนกพฤติกรรม
ย่อย เพื่อให้ตรงกับบริบทของผู้เรียน แต่ยังคงระดับพฤติกรรม 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1 ความรู้ความจำ (Remembering)
ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (Understanding)
ระดับที่ 3 การประยุกต์ใช้ (Applying)
ระดับที่ 4 การวิเคราะห์ (Analyzing)
ระดับที่ 5 การประเมินผล (Evaluating)
ระดับที่ 6 การสร้างสรรค์ (Creating)
สำนักทดสอบทางการศึกษา (2552: 11) ได้สรุปการเปรียบเทียบแนวคิดของบลูม ปี ค.ศ.
1956 และบลูมแนวใหม่ที่ Anderson และ krathwohl นำมาปรับปรุงพัฒนาไว้ว่า ในปี 1956 บลูม
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ใช้คํานามในการอธิบายความรู้ประเภทต่าง ๆ ในฉบับปรับปรุง ปี 2001 พฤติกรรมย่อยจึงระบุเป็น
คำกริ ยา และมี การปรับ เปลี่ย นคํ าว่า ความรู้ (knowledge) เป็ น ความจํ า (remember) ในฉบั บ
ปรับปรุงได้จัดความรู้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริง (factual) มโนทัศน์ (concept) กระบวนการ
(procedural) และความรู้ที่เกิดจากตนเอง (metacognition) ขั้นพฤติกรรมหลักในกรอบเดิม 2 ขั้น
คื อ ความเข้ า ใจ (comprehension) เป็ น เข้ า ใจความหมาย (understand) และการประเมิ น
(evaluation) เป็น สร้างสรรค์ (create) ทั้ ง ใน 6 ระดั บ พฤติ ก รรมการเรีย นรู้ด้ านพุ ท ธิพิ สัย นี้ โดย
Anderson และ krathwohl (krathwohl, 2002: 213-215) ได้ปรับปรุงลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม
โดยมีกระบวนการ และคำศัพท์ใหม่อธิบายได้ ดังนี้
1. จำ (Remember) หมายถึง ความสามารถในการดึง เอาความรู้ที่ มีอยู่ในหน่ วยความจำ
ระยะยาวออกมา แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ
1) จำได้ (Recognizing)
2) ระลึกได้ (Recalling)
2. เข้ า ใจ (Understand) หมายถึ ง ความสามารถในการกำหนดความหมายของคำพู ด
ตัวอักษร
และการสื่อสารจากสื่อต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน แบ่งประเภทย่อยได้ 7 ลักษณะ คือ
1) ตีความ (Interpreting)
2) ยกตัวอย่าง (Exemplifying)
3) จำแนกประเภท (Classifying)
4) สรุป (Summarizing)
5) อนุมาน (Inferring)
6) เปรียบเทียบ (Comparing)
7) อธิบาย (Explaining)
3. ประยุ กต์ ใช้ (Apply) หมายถึง ความสามารถในการดำเนิ น การหรือ ใช้ร ะเบีย บวิธี การ
ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดให้ แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ
1) ดำเนินงาน (Executing)
2) ใช้เป็นเครื่องมือ (Implementing)
4. วิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ และ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างของส่วนประกอบกับโครงสร้างรวม
หรือส่วนประกอบเฉพาะ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ
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1) บอกความแตกต่าง (Differentiating)
2) จัดโครงสร้าง (Organizing)
3) ระบุคุณลักษณะ (Attributing)
5. ประเมิ น ค่ า (Evaluate) หมายถึ ง ความสามารถในการตั ด สิ น ใจโดยอาศั ย เกณฑ์ ห รื อ
มาตรฐาน แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ
1) ตรวจสอบ (Checking)
2) วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)
6. สร้างสรรค์ (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่มีค วามเชื่อ มโยงกั นอย่ างมี เหตุ ผล หรือทาให้ไ ด้ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ เป็น ต้น แบบแบ่ ง
ประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ
1) สร้าง (Generating)
2) วางแผน (Planning)
3) ผลิต (Producing)
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 55-59) ได้วิเคราะห์การใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม พร้อม
ตัวอย่างในการใช้คำถามออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1.ก ารวิ เค ร าะ ห์ ค วาม สำคั ญ ห รื อ เนื้ อ ห าข อ งสิ่ งต่ าง ๆ (Analysis of Element)
เป็ น ความสามารถในการแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใดจำเป็ น สิ่ ง ใดสำคั ญ สิ่ ง ใดมี บ ทบาทมากที่ สุ ด
ประกอบด้วย
1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการให้นักเรียนวินิจฉัยว่า สิ่งนั้น เหตุการณ์นั้น ๆ จัดเป็นชนิดใด
ลักษณะใด เพราะเหตุใด เช่น ข้อความนี้ (ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว) เป็นข้อความชนิดใด ต้นผักชีเป็นพืช
ชนิดใด ม้าน้ำเป็นพืชหรือเป็นสัตว์
1.2 วิเคราะห์สิ่งสำคัญ เป็นการวินิจฉัยว่าสิ่ง ใดสำคัญ สิ่ง ใดไม่ส ำคัญ เป็นการค้นหา
สาระสำคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย ของสิ่งต่าง ๆ เช่น
1.2.1 สาระสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร
1.2.2 ควรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอะไร
1.2.3 การปฏิบัติเช่นนั้นเพื่ออะไร
1.2.4 สิ่งใดสำคัญที่สุด สิ่งใดมีบทบาทมมากที่สุดจากสถานการณ์นี้
1.3 วิเคราะห์สิ่งสำคัญ เป็นการมุ่งค้นหาสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ เช่น สมทรงเป็นป้า
ของฉัน (จึงหมายความว่าสมทรงเป็นผู้หญิง)
1.3.1 ถ้าเห็นคนใส่เสื้อขะมุกขะมอมสกปรกจึงน่าจะเป็นคนยากจน
1.3.2 ข้อความนี้หมายถึงใคร หรือสถานการณ์ใด
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1.3.3 สมชายกับสมศรีเป็นพี่น้องกัน สมชายบอกว่าฉันเป็นหลานของเขา แต่สมศรี
บอกว่า ฉันไม่ใช่หลานของเธอ ทำไมคนทั้งสองจึงพูดไม่เหมือนกัน (เพราะฉันเป็นลูกของสมศรี)
1.3.4 เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไร ผู้เขียนมีความเชื่ออย่างไร มีจุดประสงค์อะไร
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) เป็นการค้นหาความสัมพันธ์
ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ ว่ า มี อ ะไรสั ม พั น ธ์ กั น สั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งไร สั ม พั น ธ์ กั น มากน้ อ ยเพี ย งใด
สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน ได้แก่
2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์
2.1.1 ให้คิดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใด มีสิ่งใดสอดคล้องกัน หรือไม่สอดคล้อง
กัน มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และมีสิ่งใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น ลิง นก เป็ด เสือ สัตว์ชนิดใดที่ไม่
เข้าพวก
2.1.2 มีข้อความใด มีสิ่งใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไร
2.1.3 คำกล่าวใดสรุปผิด การตัดสินใจอย่างไร หรือการกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง
2.1.4 ภาพที่ 1 คู่กับภาพที่ 2 ภาพที่ 3 คู่กับภาพใด
2.1.5 สองสิ่ ง นี้ เหมื อ นกั น อย่ า งไร หรื อ แตกต่ า งกั น อย่ า งไร เช่ น มี ข่ า วลง
หนังสือพิมพ์ว่า “กินกาแฟถึงกับทำให้ตาอักเสบได้ เนื่องจากผู้ดื่มกาแฟไม่ได้เอาช้อนออกจากถ้วย
กาแฟ ช้อนจึงไปทิ่มตาขณะดื่ม” ข้อความนี้ไม่สมเหตุสมผล เพราะตาอักเสบไม่ได้มาจากกาแฟ แต่มา
จากช้อน จึงเป็นคำกล่าวที่สรุปข้อมูลไม่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์
2.2.1 สิ่งใดเกี่ยวข้องกันมากที่สุด สิ่งใดเกี่ยวข้องกันน้อยที่สุด
2.2.2 สิ่งใดสัมพันธ์กับสถานการณ์ หรือเรื่องราวมากที่สุด
2.2.3 การเรียงลำดับ มากน้ อยของสิ่ ง ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น เรียงลำดับ ความ
รุนแรงจำนวน ใกล้-ไกล มาก-น้อย หนัก-เบา ใหญ่-เล็ก ก่อน-หลัง
2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนความสัมพันธ์
2.3.1 เมื่อเกิดสิ่งนี้แล้ว เกิดผลลัพธ์อะไรตามมาบ้างตามลำดับ
2.3.2 การเรียงลำดับขั้นตอนของเหตุการณ์ วงจรของสิ่งของต่าง ๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตามมาตามลำดับขั้นตอน เช่น วิเคราะห์ วงจรของฝน , ผีเสื้อ
2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ
2.4.1 การกระทำแบบนี้เพื่ออะไร การทำบุญตักบาตร (สุขใจ)
2.4.2 เมื่อทำอย่างนี้ แล้วจะเกิดสัมฤทธิ์ผลอะไร ออกกำลังกาย (แข็งแรง)
2.4.3 ทำอย่างนี้มีเป้าหมายอะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร
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2.5 วิเคราะห์สาเหตุ และผล
2.5.1 สิ่งใดเป็นสาเหตุของเรื่องนี้
2.5.2 หากไม่ทำอย่างนี้ ผลจะเป็นอย่างไร
2.5.3 ข้อความใดเป็นเหตุผลแก่กัน หรือขัดแย้งกัน
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรูปอุปมาอุปไมย
2.6.1 บินเร็วเหมือนนก
2.6.2 ช้อนคู่กับส้อม ตะปูจะคู่กับอะไร
2.6.3 ควายอยู่ในนา ปลาอยู่ในน้ำ
2.6.4 ระบบประชาธิปไตยเหมือนกับระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกาย
3. การคิ ดวิ เคราะห์ เชิ งหลั กการ (Analysis of Orgnizational Principles) หมายถึ ง การ
ค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่องราว สิ่ง ของ และการทำงานต่าง ๆ ว่า สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่ได้ในสภาพ
เช่นนั้นเนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลัก มีหลักการอย่างไร มีเทคนิคอะไร หรือยึดถือคติใด มีสิ่ งใด
เป็ น สิ่ งเชื่ อ มโยง การคิ ด วิเคราะห์ ห ลัก การเป็ น การวิเคราะห์ ที่ ถื อ ว่า มี ความสำคั ญ ที่ สุ ด การที่ จ ะ
วิเคราะห์เชิงหลักการได้ดี จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ได้ดีเสียก่อน จึงจะสามารถสรุปเป็นหลักการได้ ประกอบด้วย
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการค้นหาโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ เช่น
3.1.1 การทำวิจัยมีกระบวนการทำงานอย่างไร
3.1.2 สิ่งนี้บ่งบอกความคิดหรือเจตนาอะไร
3.1.3 คำกล่าวนี้ มีลักษณะอย่างไร (เชิญชวน โฆษณาชวนเชื่อ)
3.1.4 โครงสร้างของสังคมไทยเป็นอย่างไร
3.1.5 ส่วนประกอบของสิ่งนี้มีอะไรบ้าง
3.1.6 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.2 วิเคราะห์หลักการ เป็นการแยกแยะ เพื่อค้นหาความจริงของสิ่งต่าง ๆ แล้วสรุปเป็น
คำตอบหลักได้
3.2.1 หลักการของเรื่องนี้มีว่าอย่างไร
3.2.2 เหตุใดความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงไม่มีทีท่าจะยุติได้
3.2.3 หลักการในการสอนของครูควรเป็นอย่างไร
3.2.4 ลัก ษณะของสิ่ง ต่ าง ๆ ที่ จะนำมาใช้ ในการวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์ วัต ถุ
วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์บุคคล วิเคราะห์ข่าว และวิเคราะห์สารเคมี
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พิ ม พั น ธ์ เดชะคุ ป ต์ และ พเยาว์ ยิ น ดี สุ ข , 2548: 120-122 ได้ จ ำแนกการใช้ ค ำถามตาม
แนวคิดของบลูม ไว้ 6 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี (2547: 401) โดยผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้
คือ
1. การเรียนรู้ในระดับความรู้ ความจำ (Knowledge) การเรียนรู้ในระดับนี้เป็นการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถตอบได้ว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้มีสาระอะไรบ้าง ซึ่งการที่สามารถตอบได้นั้ น ได้มาจากการจด
จำเป็นสำคัญ จึงมักเป็นคำถามที่ถามถึงข้อมูล สาระ รายละเอียดของสิ่งที่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนรู้แสดง
พฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าคนมีความรู้ความจำในเรื่องนั้น ๆ
ตัวอย่างคำถามระดับความรู้ความจำ
1. กลอน 8 คืออะไร
2. สัมผัสนอกคืออะไร
2. การเรียนรู้ในระดับความเข้าใจ (Comprehension) การเรียนรู้ในระดับนี้ หมายถึง การ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์ และโครงสร้างของสิ่งที่เรียนและสามารถอธิบายได้
ด้วยคำพูของตนเอง ผู้เรียนที่เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลังจากได้รับความรู้ในเรื่องนั้นมาแล้ว
ตัวอย่างคำถามระดับความเข้าใจ
1. จากตัวอย่างที่ให้นี้ กลอนบทไหนเป็นกลอน 8
2. กลอน 8 ต่างจากกลอน 4 อย่างไร
3. การเรียนรู้ในระดับการนำไปใช้ (Application) การเรียนรู้ในระดับนี้ หมายถึง การเรียนรู้
ในระดับที่ผู้เรียนสามารถนำข้อมูล ความรู้และความเข้าใจที่ได้เรียนมาไปใช้ในการหาคำตอบ และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นคำถามในระดับนี้จึงมักประกอบด้วยสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะต้อง
ดึงความรู้ ความเข้าใจ มาใช้ในการหาคำตอบ โดยพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการเรียนรู้ระดับการนำความรู้ไป
ใช้
ตัวอย่างคำถามระดับการนำไปใช้
1. กลอน 8 จำนวน 2 บทนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการสัมผัสอะไรบ้าง
2. จงปรับปรุงกลอนแปดที่ให้มานี้ให้ดีขึ้น
4. การเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ (Analysis) โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ
1) การวิ เคราะห์ จากข้ อ มูล ที่ มี อ ยู่เพื่ อให้ ไ ด้ ข้อ สรุป และหลัก การที่ ส ามารถนำไปใช้ ใน
สถานการณ์อื่น ๆ ได้
2) การวิ เคราะห์ ข้ อ สรุ ป ข้ อ อ้ า งอิ ง หรื อ หลั ก การต่ า ง ๆ เพื่ อ หาหลั ก ฐานที่ ส ามารถ
สนับสนุนหรือปฏิบัติข้อความนี้ พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการเรียนรู้ในระดับวิเคราะห์
ตัวอย่างคำถามระดับการวิเคราะห์
1. กลอนของสุนทรภู่บทนี้ได้รับอิทธิพลจากอะไรบ้าง
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2. กลอนของสุนทรภู่บทนี้ต้องการบอกความจริงอะไรแก่ผู้อ่าน
5. การเรียนรู้ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) การเรียนรู้ระดับนี้ หมายถึง การเรียนรู้ที่อยู่
ในระดับที่ผู้เรียนสามารถคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจอยู่ในรูปของสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างคำถามระดับการสังเคราะห์
1. จงแต่งกลอน 8 ขึ้นมา 1 บท
2. ถ้าสุนทรภู่มีชีวิตอยู่ในยุคนี้ นั กเรียนคิดว่า สุนทรภู่จะแต่งกลอนเรื่องอะไร มีแนว
ดำเนินเรื่องอย่างไรต่อไปนี้
6. การเรียนรู้ในระดั บการประเมิน ค่ า (Evaluation) การเรีย นรู้ในระดับ นี้ หมายถึง การ
เรีย นรู้ในระดั บ ที่ ผู้ เรี ย นต้อ งใช้ ก ารตั ด สิ น คุ ณ ค่ า มี พ ฤติ ก รรมที่ บ่ ง ชี้ไ ด้ แ ก่ วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ตั ด สิ น
ประเมินค่า จัดอันดับ กำหนดกฎเกณฑ์ กำหนดมาตรฐาน แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล บอกหลักฐาน
ตัวอย่างคำถามและระดับการประเมินค่า
1. กลอน 8 จำนวน 3 บทต่อไปนี้ บทไหนดีที่สุด เพราะเหตุใด
2. กลอน 8 บทนี้ควรปรับปรุงอย่างไรจึงจะดีขึ้น
จากการศึกษาการใช้คำถามของบลูม สรุปได้ว่า คำถามตามแนวคิดของบลูม แบ่ง เป็น 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านพุทธิพิสัย 2) ด้านจิตพิสัย และ 3) ด้านทักษะทางกาย ด้านที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้มากที่สุด คือ ด้านพุทธิพิสัย โดยจัดประเภทพฤติกรรมการแสดงออกในด้านสติปัญ ญาของ
ผู้เรียน ออกเป็น 6 ระดับ ในระดับการพัฒนาความคิดระดับที่ 1-3 เป็นการพัฒนาความคิดระดับต่ำ
ระดับการพัฒนาความคิดระดับที่ 4-6 เป็นการพัฒนาความคิดระดับสูง
การนำแนวคิด ของบลูม มาใช้อ อกแบบเพื่ อ จัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ในการอ่ านจับ ใจความ
ผู้สอนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัย ในแต่ละขั้นของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคำนึงถึง
เนื้อหาของบทอ่าน รวมถึงบริบทในการเรียนรู้ของผู้เรีย น วัยของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับประเภท
คำถาม ก็จะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
6.4 การสอนโดยใช้คำถามของบลูม
Benjamin Bloom (Bloom, 1956, อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555: 39-42) ได้เริ่มต้น
พัฒนาทางด้านพุทธิพิสัยก่อน และปี 1973 Bloom และ krathwohl ก็ทำการพัฒ นาคุณ ลักษณะ
ทางด้านจิตพิสัยร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนาเพิ่มเติมงานด้านพุทธิพิสัยร่วมกับ krathwohl และตีพิมพ์
ตำรา ชื่ อ ว่ า “Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational
Goals. Handbook: Cognitive Domain” ส่วนทางด้านเคลื่อนไหวทักษะสัมพันธ์ (Psychomotor
Domain) นั้น บลูมไม่ได้ทำการพัฒนา แต่มีผู้อื่นพัฒนาจากแนวคิดของเขา คือ Deve (Deve 1967)
Simpson (Simpson 1972) และ Harrow (Simpson 1972)
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ทฤษฎีด้านพุทธิพิสัยนั้นบลูมได้อธิบายถึงพัฒนาการ และขั้นตอนของการเรียนรู้-การคิดว่ามี
ระดับขั้นจากระดับความคิดต่ำกว่า ไปสู่ระดับที่สูงกว่า 6 ขั้น ดังนี้
1. ความรู้-ความจำ (Knowledge) หมายถึง ผู้เรียนสามารถจำ และเล่ากลับถึง ความรู้ที่ได้
เรียนมาโดยยังไม่ต้องไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงความรู้
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการประมวลข้อมูลให้ตรงประเด็น
3. การนำไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการนำความรู้ ทฤษฎี หลักเกณฑ์แนวคิด
ไปปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ใหม่ที่เป็นรูปธรรม หรือสภาพปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อน
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนหรือ
องค์ประกอบต่าง ๆ ความสามารถในการพิจารณาหรือแยกรายละเอียดของเนื้อหา
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการนำเอาความรู้ประสบการณ์ โจทย์
ปัญหา มาสร้างเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีเค้ารูปความคิดเดิม เหมือนต้นไม้ที่ดูดน้ำ
6. การประเมิน (Evaluation) เป็นความสามารถในการใช้วิจารณญาณรอบด้านมาตัดสิน
Bloom (1959) กล่าวว่า เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ดังนี้
1. ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า งด้ าน ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ าใจ แ ล ะ ค ว าม คิ ด ( Cognitive
Domain) หมายถึง การเรีย นรู้เกี่ ยวกับ เนื้อ หาสาระใหม่ ก็ จะทำให้ ผู้ เรีย นเกิ ดความรู้ค วามเข้ าใจ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง
2. ก ารเป ลี่ ยน แป ลงท างด้ าน อ ารม ณ์ ค วาม รู้ สึ ก ทั ศน ค ติ ค่ านิ ย ม ( Affective
Domain) หมายถึง เมื่อบุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ก็ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ
ความสนใจ
3. ความเปลี่ ย นแปลงทางด้ านความชำนาญ (Psychomotor Domain) หมายถึ ง การที่
บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสมใจ
ด้วยแล้วได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ จึงทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น เช่น การใช้มือ เป็นต้น
จากนั้น Anderson และ krathwohl ได้ปรับเปลี่ยนคำที่ใช้จากคำนามเป็นคำกริยา คือ เปลี่ยนขั้นที่
1 ความรู้ความจำ เป็น การจำ เปลี่ยนการประเมินผล เป็น การสร้างสรรค์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์
ให้มีความชัดเจนขึ้น (Bloom’ Taxonomy Revised, 2001) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550: 75) ได้สรุป
การใช้คำถามของบลูมตามระดับขั้นไว้ ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้
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แผนภาพที่ 2 สรุปการใช้คำถามของบลูมตามระดับขั้น

ที่มา : ระดับขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550: 75)
การใช้คำของบลูม อาจจำแนกออกเป็นระดับคำถาม ดังนี้
1. คำถามระดับต่ำและระดับสูง ได้แก่ คำถามระดับต่ำ เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบระดับ
ความจำ หรือต้องการวัดความจำ เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้พื้นฐาน คำถามระดับสูงเป็นคำถามที่
ต้องการคำตอบระดับการแปลผลการนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า หรือเรียกได้
ว่า เป็นคำถามที่ต้องการวัดความคิด ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความคิด และการให้เหตุผล
2. คำถามเกี่ยวกับผล กระบวนการ และความคิดเห็น ได้แก่ คำถามเกี่ยวกับผล เป็นคำถามที่
ต้องการคำตอบในรูปของการสรุปผลขั้นสุดท้าย คำถามเกี่ยวกับกระบวนการต้องการให้อธิบายถึง
วิธีดำเนินการ ขั้นตอนที่นำไปสู่ขั้นสุดท้าย คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น เป็นคำถามที่ต้องการให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ หรือประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3. คำถามแบบปิด และเปิด ได้แก่ คำถามแบบปิด เป็นคำถามที่มีคำตอบเดียวมักใช้กับข้อมูล
ที่เป็นความจำ ส่วนคำถามแบบเปิด เป็นคำถามที่ใช้ตอบได้หลายอย่างใช้เพื่อสร้างข้อมูล เพื่อให้เกิด
การตอบสนองเฉพาะตัว และนำไปสู่การอภิปราย และการถามในขั้นต่อไป
สรุปได้ว่า การนำคำถามไปใช้กับผู้เรียน ผู้สอนต้องคำนึงถึง ช่วงวัยของผู้เรียน คำถามต้องมี
ความสอดคล้องกับระดับความยากง่ายของเนื้อหา และตั้งวัตถุประสงค์ในการถาม-ตอบให้ตรงกับ
ระดับพุทธิพิสัย เพื่อเป็นการกำหนดให้ผู้เรียนตอบคำถามได้ตรงประเด็น ตั้งคำถามที่วัดความสามารถ
ในการคิดของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ผู้สอนควรใช้คำถามที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความคิดหา
คำตอบด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล
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จากการศึกษาแนวคิดของบลูมตามแนวคิดเดิม (Bloom 1956) และบลูมตามแนวคิดใหม่
(Bloom 2001) สามารถสรุปการใช้คำถามตามระดับพุทธิพิสัยตามแผนภาพที่ 3 ดังนี้
แผนภาพที่ 3 สรุปการศึกษาการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม
คำถามตามระดับพุทธิพิสัยของบลูม 1956
คำถามตามระดับพุทธิพิสัยของบลูม 2001
ระดับที่ 6 การประเมิน

ระดับที่ 6 สร้างสรรค์

ระดับที่ 5 การสังเคราะห์

สรรค์
ระดับที่ 5 ประเมินผล

ระดับที่ 4 การวิเคราะห์

ระดับที่ 4 วิเคราะห์

ระดับที่ 3 การนำไปใช้

ระดับที่ 3 ประยุกต์ใช้

ระดับที่ 2 ความเข้าใจ

ระดับที่ 2 เข้าใจ

ระดับที่ 1 ความรู้

ระดับที่ 1 ความรู้ ความจำ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้คำถามวัดระดับพฤติกรรมทั้งหมด 3 ขั้น ตามคำถามระดับพุทธิ
พิสัยของบลูม 2001 คือ ขั้นที่ 1) การเรียนรู้ในระดับ ความรู้ ความจำ 2) การเรียนรู้ในระดับความ
เข้าใจ และ 3) การเรีย นรู้ในระดับการประยุกต์ใช้ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับ ใจความ
เพราะขั้นคำถาม 3 ระดับนี้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้สำหรับการสอนอ่านจับใจความ และมี
ความเหมาะสมกับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ตามช่วงวัยของผู้เรียนมากที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
เรื่อง การอ่ านจับ ใจความ และการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แนวคิด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามของบลูม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ มีดังนี้
พั ช ริ น ทร์ แจ่ ม จำรู ญ (2547) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ่ า น
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ศึกษา อำเภอชะอำ จัง หวัด
เพชรบุ รี ที่ ได้ รั บ การสอนอ่ า นแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ยวิ ธี KWL-PLUS กั บ วิ ธี ส อนอ่ า นแบบปกติ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS กับกลุ่มที่สอนโดยวิธีการอ่าน
แบบปกติ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่ อการสอนอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ
ปฏิสัมพั นธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ นัก เรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 โรงเรีย นศึกษา
สงเคราะห์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญ และ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ วิ ธี ส อนอ่ า นแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ยวิ ธี KWL-PLUS
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 2. นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS ร้อยละ 85
รัง ษิ ม า สุ ริย ารังสรรค์ (2555) ได้ ศึก ษาเรื่อง การพั ฒ นาแบบฝึ ก อ่านจั บ ใจความของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่าน
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ต่อแบบฝึก การอ่ านจับ ใจความโดยใช้ข้อ มูล ท้อ งถิ่ นจั ง หวัด เพชรบุ รี กลุ่ม ตัวอย่ างคือ นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบฝึก การอ่าน จับ ใจความของนัก เรียนชั้น มัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยใช้ ข้อมู ลท้ องถิ่น จัง หวั ด
เพชรบุรี แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี การ
วิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (ttest) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent
ผลวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.26/82.50 2) ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความโดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบ
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ฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด
วิวัฒน์ สงวนทรัพย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ห้ อ งเรีย นกลั บ ด้ า น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ห้ อง ม.2/6 จำนวน 48 คน เครื่อ งมื อที่ ใช้วิจั ยได้ แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ต าม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 แบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านจับใจความ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความ
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.21-0.79 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.83 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.75 และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีการต่ อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ผลวิจัยพบว่า 1) ความสามารถการ
อ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
วรัญญา บุรินทร์รัตน์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่าน
จับใจความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWL plus โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เปรีย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นเรื่อ งการอ่ านจับ ใจความ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus
และเพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนั กเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้ วย
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
STAD ร่ ว มกั บ เทคนิ ค KWL plus แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ เรื่ อ ง การอ่ า นจั บ ใจความและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ผลวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การอ่านจับใจความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ
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เทคนิค KWL plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความคิดที่มีต่อ
การเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL
plus อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความสรุปได้ว่า การ
แก้ปัญ หาในการอ่าน จับใจความสามารถทำได้หลายเทคนิควิธี ซึ่ง ปัญ หาจากงานวิจัยมีลักษณะที่
คล้ายกัน คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความได้ยังไม่เต็มศักยภาพและมีผลการทดสอบ
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจทุกโรงเรียนให้ความสำคัญกับทักษะการอ่านจับใจความ เพราะมีผลกระทบต่อการ
สอบระดับชาติของนักเรียนในสาระการอ่าน จึงพยายามหาวิธีพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความ
อย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์จะมีเกณฑ์สูงขึ้นได้ ย่อมขึ้นอยู่ กับปัจจัยหลาย
ด้าน เช่น ผู้สอน วัย เพศ ของผู้เรียน รวมไปถึงบรรยากาศในการเรียน ผู้สอนต้องเลือกเทคนิค แนวคิด
และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน จึงจะสามารถแก้ปัญ หาให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning มี
ดังนี้
วันเพ็ญ เรืองรัตน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้ านการเขี ยนภาษาอัง กฤษของนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจำนวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ ำนวน 3 แผน แบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้ านการเขี ยนภาษาอัง กฤษก่อ นและหลั ง การทดลอง แบบประเมิ น และเกณฑ์ การ
ประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
และแบบบั น ทึ ก การเรีย นรู้ งานปฏิ บั ติ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ร้ อ ยละ และใช้ ส ถิ ติ t-test แบ บ Dependent samples ผลก ารศึ ก ษ า พ บว่ า
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัตินักเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
ปวรา วงศ์ ปั ญ ญา (2551) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บผลการอ่ า นเชิ ง วิเคราะห์ ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม กับการจัดกิจกรรม
โดยใช้ เทคนิ ค แผนผั ง ความคิ ด จุ ด มุ่ ง หมายการวิ จั ย เพื่ อ 1. เพื่ อ หาประสิ ท ธิภ าพและหาค่ าดั ช นี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่
จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม กับเทคนิคแผนผังความคิด 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่าน
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เชิงวิเคราะห์ของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดกิ จกรรมโดยใช้เทคนิคคำถามกั บ
เทคนิคแผนผังความคิด 3. เปรียบเทียบเจตคติต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ระหว่างกิจกรรมโดยใช้เทคนิคคำถาม กับเทคนิคแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนรัง วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคคำถามจำนวน 21 คน และกลุ่มทดลองที่ใช้
เทคนิคแผนผังความคิด จำนวน 20 คน แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการทดลอง 27 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการอ่านเชิง
วิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม กับเทคนิคแผนผังความคิด จำนวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดเจตคติต่อ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent Samples)
สุภั ท รา ราชายนต์ (2551) ได้ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู้แ บบเน้ น งานปฏิ บั ติที่ มี ต่ อ
ความสามารถด้า นการเขี ยนภาษาอั ง กฤษของนัก เรีย นชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพระหฤทั ย
คอนแวนต์ จุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้เน้นงานปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการสอน
เขียนแบบเน้นงานปฏิบัติจำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติที่ มี
ต่อการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยใช้สถิติ t-test แบบ Paired
Samples t-test ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้ นงานปฏิบัติ
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมีเจตคติต่อการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษดีกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พะนอ สงวนแก้ว (2553) ได้ วิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมการอ่ า นเน้ น ภาระงาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PANO Model มีองค์ประกอบ
คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ระบบ
สังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน 4 ขั้นตอนคือ 1.1 ขั้น
ก่อนปฏิบัติ (Pre-task: P) 1.2) ขั้นปฏิบัติ (Action: A) 1.3) ขั้นความรู้ความจำ และ 1.4) ขั้นผลผลิต
(Outcome: O) มีประสิทธิภาพ 73.67/74.92 อยู่ในระดับดีและคะแนนความเข้าใจในการอ่านของ

60
กลุ่มตั วอย่างก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมีข นาดผล
เท่ากับ 3.17 หมายถึงระดับใหญ่มาก 2) ความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยายอยู่ในระดับมาก 3)
คะแนนหลังเรียนและสอบซ้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึง นักเรียนมี
ความคงทนในการเรียน และ 4) ผลความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบ Pono Model เป็นทางบวก
นพมณี ฤทธิ กุ ล สิ ท ธิ ชั ย (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน้นเนื้อหาและการปฏิบัติภาระงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติภาระงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์การวิจัยครั้ง
นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน้นเนื้อหา
และการปฏิบัติภาระงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการ
ปฏิบัติภาระงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2) ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น การดำเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนการสอนเน้นเนื้อหาและการปฏิบัติภาระงานเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติภาระงาน ระยะที่ 2
การพั ฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ คือ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน
และบั นทึ กการเรียนรู้ของผู้เรียนระยะที่ 3 การประเมิน คุณ ภาพของรูป แบบการเรียนการสอนที่
พั ฒ นาขึ้ น โดยนำไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 60 คน โดยแบ่งออก เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย
ใช้การเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test ผลการวิจัย 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนเน้นเนื้อหาและการปฏิบัติภาระงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ความเข้ าใจและการปฏิ บั ติ ภ าระงานของนั ก ศึก ษาวิศ วกรรมศาสตร์ มี ป ระสิ ท ธิภ าพดี ในการ
เสริมสร้างการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2. การประเมินคุณ ภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นจากการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในห้องเรียนพบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพดี ผลการทดสอบแสดงว่านักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน้นเนื้อหาและการปฏิบัติ ภาระงานเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจและการปฏิ บั ติ ภ าระงาน มี ค ะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติภาระงานหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และผู้เรียนมีความสามารถในการนำความรู้ไ ปใช้ในการ
ปฏิบัติภาระงานได้ดี รวมทั้งมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
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นรินทชัย ฮะภูริวัฒ น์ (2555) ได้ศึกษาการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีนแบบเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีน
แบบเชื่ อมโยง เพื่ อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาจีน และ 2) ศึกษาประสิท ธิภาพของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนและแผนการสอน ระยะที่ 2 การพัฒ นาเครื่องมือการวิจัยและระยะที่ 3 การทดลองเพื่ อ
ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของรูป แบบและการสรุ ป ผล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการทดลองครั้ ง นี้ คื อ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาภาษาจีน ที่มีปัญ หาด้านการจำอักษรจีนใน
การระบุเสียงและความหมายของตัวอักษร และทักษะการอ่าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
แบบทดสอบก่อน - หลังการทดสอบ แบบทดสอบย่อยระหว่างการทดลอง 2 ชุด การสังเกต บันทึก
การเรียนรู้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ Wilcoxon Signed-ranks Test
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีนแบบเชื่อมโยงเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับ ความตระหนั ก รู้เกี่ย วกั บ การเชื่อ มโยงส่ วนประกอบแสดงเสี ยงและส่ วนประกอบแสดง
ความหมายของอักษรจีนเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการรู้จักอักษรในคำศัพท์ที่ปรากฏในบทอ่านและ
ในการประยุกต์กลวิธีการอ่าน ขั้นตอนการสอนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอักษร
เชื่อมโยง ขั้นที่ 2 ขั้นอักษรอักษรในบริบท และขั้นที่ 3 ขั้นการป้อนกลับและสะท้อนกลับ ผลการ
ประเมิน ประสิท ธิภ าพของรูป แบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่ า นหลัง การ
ทดลอง สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการคาด
เดาความหมายในการระบุเสียงอ่านของอักษรจีนซึ่งปรากฏในประโยค ความสามารถในการเข้าใจบท
อ่านวัดจากการระบุอักษรของคำศัพท์ในบทอ่านและความสามารถในการเข้าใจบทอ่านวัดจากการ
เลือกคำตอบเกี่ยวกับบทอ่านได้ถูกต้อง
วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2555) การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยกลวิธีอภิ
ปัญญาสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
พัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยกลวิธีอภิปัญญาสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอัง กฤษ 2) เปรียบเที ยบความเข้าใจในการอ่ าน คะแนนความสามารถในการอ่า น
ภาษาอังกฤษโดยการใช้รูปแบบฯ 3) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน คะแนนความสามารถในการ
ใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อ
การใช้ รู ป แบบ ทั้ งนี้ รูป แบบและแผนการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ พั ฒ นานำไปใช้ ท ดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ
นักศึกษา 12 คน ที่สมัครเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบบติสต์ กรุงเทพฯ
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ระหว่ างเดื อ น ก.ค.55 - ส.ค.55 เป็ น เวลา 6 สั ป ดาห์ ๆ ละ 90 นาที สำหรั บ เครื่ อ งมื อ วิจั ย ที่ ใช้
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการบอกความคิด แบบสำรวจ แบบทดสอบ และแผนการ
เรียนรู้ ส่วนการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ทางสถิติ ใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า
ทดสอบที (t-test) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเภทผสมผสานวิธี
ผลการวิจัยได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 1. รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ
คือ หลักการ วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เรียกว่า
META Model มี ก ารดำเนิ น งาน 4 ขั้ น คื อ ขั้ น จั ด การก่ อ นปฏิ บั ติ ง าน (M) ขั้ น สนั บ สนุ น ขณะ
ปฏิบัติงาน (E) ขั้นฝึกฝนหลังปฏิบัติงาน (T) และขั้นประเมินผลลัพธ์ (A) ซึ่งรูปแบบได้รับการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ว่าอยู่ในระดับดีมากและแผนการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี 2. คะแนนความเข้าใจการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลัง เรียนรูปแบบสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลให้เรียนรู้ความเข้าใจการอ่านในระดับตีความและสรุปความดี
ขึ้น 3. ความสามารถในการใช้กลวิธี อภิปัญญาหลังเรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลให้มีการใช้กลวิธีการถามคำถามและกำหนดวัตถุประสงค์ เพิ่มขึ้น 4.
ความพึ งพอใจของกลุ่ ม ตั วอย่ า งต่ อ การใช้ รูป แบบอยู่ ในระดั บ พอใจมากและมี ผ ลให้ ผู้ เรี ย นได้ ใช้
ศักยภาพของตนร่วมมือกันทำภาระงานทำให้สนุกสนานกับการอ่านภาษาอังกฤษ
อุษา มะหะมัด (2557) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระ
งานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา วัตถุประสงค์การวิจัย คือ
1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ่านภาษาอัง กฤษเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้าง
ทัก ษะการคิด วิเคราะห์ส ำหรับ นัก เรีย นชั้น ประถมศึ กษาให้ ได้ ต ามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่ อประเมิ น
ประสิ ท ธิภ าพของรู ป แบบการสอนอ่ านภาษาอั ง กฤษเน้ น ภาระงานเพื่ อ เสริ ม สร้างทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษา 3) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหลวงที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบความคิดเห็ นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบ
วิเคราะห์ข้อมู ลโดยการหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าที แบบไม่อิ สระและการวิเคราะห์
เนื้อหา
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ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีชื่อว่า “ADAA Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลักการ เน้นที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเองอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการปฏิบัติภาระงาน และ
ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่เน้นการร่วมมือกันเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒ นาความสามารถในการอ่านภาษาอัง กฤษเพื่อ ความเข้าใจและทั กษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 3) กระบวนการจัด การเรีย นรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้น คื อ ขั้น ที่ 1 กระตุ้ น
ความรู้เดิ ม (Activating background knowledge: A) ขั้ น ที่ 2 ปฏิ บั ติภ าระงาน (Doing task: D)
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ภาษา (Analying language: A) และขั้นที่ 4 ประเมินผลภาระงาน (Assessing: A)
4) การวัดผลและประเมินผล 2 ด้าน คือ ความสามารถในการอ่านภาษาอัง กฤษเพื่อความเข้าใจและ
ด้านทั ก ษะการคิ ดวิ เคราะห์ และ 5) เงื่อ นไขสำคั ญ ในการนำรูป แบบไปใช้ ให้ ป ระสบผลสำเร็ จ
ประกอบด้ ว ย ผู้ เรีย นต้ อ งมี ค วามรู้แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานสำหรับ การเรีย นรู้เนื้ อ หาใหม่ ภาระงานที่
มอบหมายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และการทำงานกลุ่มประกอบไปด้วยผู้ เรียนที่มีความสามารถใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย พบว่า รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานมิประสิทธิภาพเท่ากับ
78.29/81.30 2. ประสิ ท ธิ ภ าพ ของรู ป แบบพบว่ า 2.1) หลั ง เรี ย นตามรู ป แบบนั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 2.2) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นจากระดับ
ปานกลางเป็นระดับมาก 2.3) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 3. ผลการขยายผลรูปแบบพบว่า หลังการเรียนตาม
รูป แบบนัก เรียนมี ความสามารถในการอ่านภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข้าใจสูง กว่าก่อนเรียนอย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็น
ระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด
จิ ร นุ ช วงษ์ อ ารั ก ษ์ (2558) ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจต่ อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลั ก สูต รของนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วัต ถุป ระสงค์ก ารวิ จัย เพื่ อ ศึ กษาและ
เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต่ อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รของนิ สิ ต คณะศึ ก ษาสาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยรวมและ 5 ด้าน ได้แก่ กิ จกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านกีฬาและการ
ส่ง เสริม สุขภาพ กิจกรรมด้านบำเพ็ญ ประโยชน์ และรักษาสิ่ง แวดล้ อม กิจกรรมนั นทนาการ และ
กิจกรรมด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจำแนกตามเพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชา และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย นี้ เป็ น นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 624 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’ Scale) จำนวน 53 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
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เท่ากับ 0.963 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตมี
ความพึงพอใจด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านวิชาการ ด้านกีฬา
และการส่งเสริมคุณภาพ ด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี นิสิต
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2. นิสิตชายและหญิง มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นิสิตที่ศึกษา
ในชั้น ปีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิ จกรรมเสริม หลักสูตรของนิสิตคณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ และด้านบำเพ็ญ ประโยชน์และรักษาสิ่ง แวดล้อม
นิสิตมีความพึ งพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไม่พบความ
แตกต่าง 4. นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน มีความพึง พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบำเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นด้ า นวิ ช าการ ด้ า นกี ฬ าและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า น
นันทนาการและด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ไม่พบความแตกต่าง 5. นิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและปานกลางมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
ณัฐกิตติ์ นาทา (2559) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดย
ใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระและงานโค้ช การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระ
งานและการโค้ ช 2) เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ตรและคู่ มื อ ฝึ กอบรมการจั ด การเรี ยนรู้ ข อง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
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คิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 4) เพื่อศึกษาความทสามา
รถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือ
ฝึกอบรมกรจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้เน้นภาระงานและการโค้ช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการอบรม คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 28 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการโค้ช คือ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ชั้ นปี ที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร จำนวน 6 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จำนวน 233 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม แผนการจัดการ
เรี ย นรู้ โดยใช้ ก ารเน้ น ภาระงาน แบบวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แบบวั ด
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ แบบประเมินความสามารถการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ ต่อ
กัน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลวิจัย พบว่า 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจากการวิเคราะห์เอกสาร
สั ม ภาษณ์ และสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย พบว่ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมมี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบไปด้วย 1. สภาพปัญหาและความจำเป็นของหลักสูตร
2) หลั ก การของหลั ก สู ต ร 3) จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร 4) สาระการเรี ย นรู้ ป ระจำหน่ ว ย 5)
กระบวนการฝึ ก อบรมชื่ อ ว่ า SBADF ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ ขั้ น ที่ 1 เร้ า ความสนใจ
(Stimulation) ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brainstorming) ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) ขั้นที่ 4 สรุป
และอภิปราย (Discussion) และขั้น ที่ 5 สะท้อนผล (Refection) 2. หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมี
ความสอดคล้องในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) มี
ความสอดคล้องระดับมากที่สุด และหลักสูตรฝึกอบรมมากที่สุดประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้
ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความสำเร็จ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด
...พิชิตเป้าหมาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นปฏิบัติงาน และหน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...นำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 3. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หลังอบรมสูง
กว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ภาพรวมทุ ก โรงเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย ( X ) = 4.48 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.72) แสดงว่ า มี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมากทุกโรงเรียนและความสามารถการจัดการ
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เรียนรู้ภาพรวมทุกโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X )= 4.58) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26) แสดงว่ามี
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด 4. การประเมินหลักสูตรพบว่า เป็นหลักสูตรที่ช่วย
พัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น ตอบสนอง
ความต้องการผู้อบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้อบรม
แสดงความคิดเห็น 5. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดย
ใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำถามของบลูม มีดังนี้
ลำดวน วงศ์ภักดิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้เทคนิคการตั้งคำถามตามทฤษฎีของบลูม การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภ าพแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการ
คิ ด วิ เคราะห์ โดยใช้ เทคนิ ค การตั้ ง คำถามตามทฤษฎี ข องบลู ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนกับหลัง
เรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามตามทฤษฎี
ของบลูม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 23 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคิดวิเคราะห์
ชนิดปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 10ข้อผู้วิจัยให้นักเรียนทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทำการ
สอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และมีการทดสอบในระหว่างเรียนแล้วให้นักเรียนทำการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ดั ง นี้ 1. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพแผนการจั ด การเรี ย นรู้ พั ฒ นา
ความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามตามทฤษฎีของบลูม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีประสิท ธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่ก ำหนด คือ ร้อ ยละ 80/80 2. ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนด้านการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามตามทฤษฎีของบลูม
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ( X = 32.45/15.75) อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามตามทฤษฎีของบลูม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.75, S.D = 0.47)
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วิ ภ าวดี นวลพั ด (2555) ได้ ศึ ก ษาความสามารถการอ่ า นเชิ ง วิ เคราะห์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพุ ทธิพิสัยของบลูม การวิจัยครั้ง นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์ผ่าน 70/70 และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
พุทธพิสัยของบลูม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา
รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จำนวน 26 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-experimental
Research) แบบกลุ่มเดียว (One-Shot Case study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
พุทธิพิสัยของบลูมและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรม จำนวน 8 แผน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการ
สะท้อนผล ประกอบด้วย 1) ผลความสามารถในการอ่านเชิง วิเคราะห์ ได้แก่ แบบประเมินผลงาน
นัก เรีย น และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิง วิเคราะห์ จำนวน 30 ข้ อ 2) ผลความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพุทธิพิสัยขอ
งบลูม ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสามารถในการอ่านเชิง วิเคราะห์ของนักเรียนมีค่า 74.08/80.77
แสดงว่านักเรียนมีคะแนนจากการประเมินผลงานและการทดสอบรวมเฉลี่ยร้อยละ 74.08 และมี
จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80.77 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 2. ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่วิเคราะห์จากแบบประเมินผลงาน (Scoring Rubric) พบว่า นักเรียนมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หา สามารถวิ เคราะห์ ประเมิ น ค่ า นำไปใช้ แ ละสร้ า งผลงานได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นตรงประเด็น ตกแต่งผลงานสวยงาม แต่การใช้ภาษายังบกพร่องในการ
เรีย บเรีย งคำ ใช้ ภ าษาพู ด มากกว่ าภาษาเขีย น สะกดผิด ลายมื อไม่ ส วยงาม 3. ความคิ ด เห็ น ของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดพุทธิพิสัยของบลูม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.45 ด้าน
ความรู้ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.32 และด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.28 ตามลำดับ
วันทา สุขโสม (2551) ได้ศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง การอ่านจับใจความ
โดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 75/75 หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ที่ เรียนด้วยแผนการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่ านจับ ใจความ โดยใช้
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คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน
เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 30 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี
3 ชนิด ได้ แ ก่ แผนการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ จำนวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่ วโมง รวม 14 ชั่ วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่า
อำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.82 ค่าความเชื่อมุ่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 และแบบทดสอบวัดการ
คิดวิเคราะห์แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก ตั้ง แต่ 0.33 ถึง 0.81
และค่าอำนาจจำแนก ตั้ งแต่ 0.29 ถึ ง 0.82 ค่าความเชื่อ มั่น ทั้ ง ฉบั บ เท่ ากับ 0.86 สถิติ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมู ลได้แก่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติ ฐานด้วย t-test
(Dependent Samples)
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้
คำถามตามแนวคิ ด ของบลู ม (Bloom) กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 มี
ประสิทธิภ าพ (E/E) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้ง ไว้ 2. ดัชนี ประสิทธิผล (E.I) ของการเรียนรู้ด้ วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.5990 3. นักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้ เรื่อง การอ่านจับ ใจความ โดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลู ม
(Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนเฉลี่ยใน
การวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยสรุป การจัด
กิจกรรมการเรีย นรู้ เรื่อ งการอ่านจับใจความ โดยการใช้ค ำถามของบลูม (Bloom) กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิผล ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ
และการคิดวิเคราะห์ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย
ของหลักสูตรได้ และควรนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป
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งานวิจัยต่างประเทศ
Abidin (Abidin, 1997, อ้างถึงใน วันเพ็ญ เรืองรัตน์ , 2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในรูปโครงงาน ซึ่งโครงงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ โดยมุ่งให้ความสําคัญ กับความร่วมมือของผู้เรียน การศึกษาวิจัยครั้ง นี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เซนส์ (Universiti Sains) ในประเทศมาเลเซีย โดยใช้ผู้เรียนจํานวน 6 ห้อง ห้องละประมาณ 24 คน
ซึ่ง แต่ล ะห้อ งแบ่ งออกเป็ น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ระยะเวลาทดลอง จํานวน 14 สั ป ดาห์ โดย 10
สัปดาห์ ให้ทําโครงงานให้สมบูรณ์ ในแต่ละสัปดาห์ เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน 4 ชั่วโมง และ 1
ชั่วโมง สําหรับทํากิจกรรมโครงงาน ผู้เรียนมักใช้นอกเวลาเรียนปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า การ
ปฎิบัติโครงงานสามารถทําให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายผู้เรียนเป็นอย่างมาก เป็น
การตอบสนองความ ต้องการของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จริงที่สามารถสื่อสารได้ใน
ชีวิตจริง ทางด้านครูผู้สอนนั้น หลายคนไม่พอใจกับการประเมินผลการสอน เนื่องจากแตกต่างไปจาก
วิธีการประเมินผลแบบเดิมและผู้สอนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทางการเรียนภาษาได้
Coleman (1987) สร้างกิจกรรมโดยเน้นภาระงานเพื่อสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ใช้แบบเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญ หาที่มีความสัมพันธ์กับ
เรื่อ งราวและเหตุ การณ์ ในชี วิต ประจำวัน ที่ ผู้ เรีย นพบ เมื่ อ สำเร็ จการศึ ก ษาพบว่า ผู้ เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้นต่อการเรียนที่ใช้กิจกรรมการสอนแบบเน้นภาระงาน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
Nunan (1991) ศึกษากิจกรรมที่เป็นงานเพื่อการสื่อสาร ได้สรุป ว่า งานเป็นส่วนหนึ่ง ของ
หลักสูตรของแบบเรียน และเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ภ าษา งานที่มอบหมายให้ ผู้เรียนได้
ปฏิ บั ติ จะสะท้ อ นสถานการณ์ ที่ ผู้ เรีย นจะประสบในสภาพของโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง ตั วป้ อ นที่
กำหนดให้เป็นปัญหาซึ่งเป็นงาน จะต้องมีความหมายต่อผู้เรียน เหมาะสมกับระดับและใกล้ตัวผู้เรียน
ซึ่ง จะทำให้ ผู้เรีย นสามารถเข้ าใจได้ ไม่ ย าก และสร้า งจิต สำนึ ก ให้ ผู้เรียนว่ าสิ่ง ที่ เรียนรู้ จะสาม ารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการดำเนินชีวิต การศึกษาของ Nunan ให้แนวความคิดว่าผู้เรียนที่เรียน
ร่วมกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย เพราะต้องใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ผู้เรียนมีความกล้าที่จะพูดโต้ตอบกันไปมาระหว่างผู้เรียนด้วยกัน งานที่มอบหมายให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจะสะท้อนสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะต้องประสบในสภาพของโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ (ESP)
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สรุปการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ย วข้องกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่าน
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามของบลูม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินการวิจัยดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้
โครงสร้างเวลาเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม นอกจากนี้ยัง ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ และเพื่อใช้
กำหนดตามเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 1. การอ่านจับใจความจากนิทาน 2. การ
อ่านจับใจความจากข่าว 3. การอ่านจับใจความจากบทความ 4. การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น
และ 5. การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง
ทั้งนี้ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม เพื่อนำมาสังเคราะห์ความหมายและแนวคิด ซึ่งสรุป
การศึ ก ษาได้ ดั งนี้ 1. ความหมายและแนวคิ ด Task Based Learning และคำถามของบลู ม 2.
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning และคำถามของบลูม
ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ Willis (2000), Eillis (2004), และ Bloom’s Taxonomy Revised,
2001 ที่ Anderson และ Krathwohl (2001) มาสังเคราะห์และปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based Learning ร่ ว มกั บ คำถามของบลู ม โดยกำหนดเป็ น ขั้ น ตอนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) ร่วมกับคำถามของบลูม
ขั้นที่ 2 ขั้นภาระงาน (Task)
2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) ร่วมกับคำถามของบลูม
2.2 ขั้นวางแผนวางแผนภาระงาน (Planning Stage)
2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage)
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis)
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice)
3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up)

บทที่ 3
วิธีดำเนินการ
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม” เป็นการ
วิจัย เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว วัดผลการทดลองก่อนและหลัง การ
ทดลอง One Group Pretest-Posttest Design
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จำนวน 10 ห้อง รวม 454 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน ซึ่ง ได้มาจากการสุ่ม แบบ Cluster ด้วย
วิธีการจับสลาก โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Unit of Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. ตั วแปรต้ น ได้ แก่ การจัด กิ จกรรมการเรีย นรู้ โดยใช้แ นวคิ ด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามของบลูม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
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ระยะเวลาที่ศึกษา
ผู้ วิจั ย ดำเนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ใช้ เวลาทดลอง 5 สั ป ดาห์
สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที จำนวน 15 คาบ รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลัง
เรียน 2 คาบ รวม 17 คาบ
วิธีและขั้นตอนการวิจัย
มีขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัยตามลำดับต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย ได้แก่
1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
1.2 ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
1.3 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ
1.4 ศึกษาเอกสารตำรา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
1.5 ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม และการสร้าง
แบบสอบถามคิด เห็ น ของนั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 3 ที่ มีต่ อการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้
แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (Pre-test) และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Post-test) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30
ข้อ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แนวคิด Task Based
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1: การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้
และความคิดเพื่อไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญ หาในการดำเนิ นชีวิต และมี นิสัยรักการอ่าน รวมทั้ง ศึกษา
วิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
1.2 ศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ
1.3 ศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม และการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
1.4 กำหนดเนื้อหา และระยะเวลาในการทดลอง เพื่อสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม จำนวน 5
แผน รวม 15 คาบ ดังรายการของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ
สัปดาห์
กิจกรรม
เนื้อหา
ที่
1
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านจับใจความจากนิทาน
2
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านจับใจความจากข่าว
3
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านจับใจความจากบทความ
4
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น
5
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง
รวม

เวลา
(คาบ)
3
3
3
3
3
15

แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based Learning ร่ว มกั บ คำถาม
ของบลูม มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
เชื่อ มโยงความรู้ด้ วยการใช้บ ทสนทนา การตอบคำถาม เพื่ อ ทดสอบความเข้าใจพื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการอ่าน
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้แ นวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม มีรายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ขั้นกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม
ลำดับ
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
1 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)

2

ขั้นหลังภาระงาน
(Language focus)

ตัวอย่างกิจกรรม
นักเรียนศึกษาหลักการอ่านจับใจความและฝึกตั้งคำถามตามระดับ
พุ ท ธิ พิ สั ย ของบลู ม ระดั บ คำถามที่ 1-3 จากการอ่ า นบทอ่ า น
ตัวอย่าง ตามคำแนะนำของครู
นักเรียนแบ่งกลุ่มการทำกิจกรรม และรับแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
มอบหมายหน้าที่ส มาชิกในกลุ่ม เพื่ออ่านบทอ่านและตั้งคำถาม
เช่ น ใคร ทำอะไร ที่ ไหน อย่ า งไร เมื่ อ ไร เพราะอะไร ผลเป็ น
อย่างไร นำไปประยุกต์ใช้อย่างไร เป็นต้น
นัก เรีย นร่วมกั นอ่ านบทอ่าน และบั น ทึ กกิ จ กรรมการอ่ านตาม
หัวข้อ โดยการตั้งคำถามจากประเด็นจากบทอ่าน นักเรียนสร้าง
งานจากการอ่านจับใจความ โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิด การ
เล่าเรื่องโดยสรุปใจความสำคัญพร้อมวาดภาพประกอบการเล่า
นำเสนอการอ่านหน้าชั้นเรียน และตั้งคำถามจากบทอ่าน ให้เพื่อน
กลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันตอบ ผู้ฟังแต่ละกลุ่มต้องจดบันทึกการนำเสนอ
การอ่านลงในแบบบันทึกกิจกรรมการอ่าน เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น เสนอแนะ เพื่ อ นำไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะการอ่ า น
จับใจความกับกลุ่มอื่น และนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง
นักเรียนรับผลงานจากการเขียนให้คำแนะนำจากเพื่อน และครูมา
ทบทวน เพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์

- ขั้นวิเคราะห์ภาษา
(Language Analysis)

อ่านเพื่อพิจารณาบทอ่านอีกครั้ง และแก้ไขคำตอบให้สมบูรณ์
ถูกต้อง

ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task) ร่วมกับ
คำถามของบลูม
- ขั้นภาระงาน (task stage)
- ขั้นวางแผนภาระงาน
(Planning stage)

- ขั้นรายงาน (Report stage)
ร่วมกับคำถามของบลูม

3

- ขั้นติดตามผล (Follw-up)

นักเรียนนำงานที่แก้ไขตามคำแนะนำจากเพื่อน และครู ส่งคืนครู

ขั้นสรุป นักเรียนนำผลงานผ่านตามเกณฑ์พัฒ นามารวบรวม เพื่อจัดแสดงผลงานหน้าชั้น
เรียน ครูแ ละนั ก เรียนร่วมกั นสรุป ความรู้ แสดงความคิด เห็ น จากการปฏิ บั ติกิ จกรรมการอ่านจั บ
ใจความทั้งด้านเนื้อหา และวิธีการ
1.5 เสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องทางด้านเนื้อหา การใช้ถ้อยคำภาษา และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
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1.6 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ป รับ ปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence :IOC) จากนั้นนำคะแนน
ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ทั้ ง 3 คน มาคำน วณ หาค่ า IOC (Index of Item Objective
Congruence) โดย IOC มี ค่ า เท่ า กั บ 1.00 แสดงว่ า มี ค วามเหมาะสม และสอดคล้ อ งระหว่ า ง
องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้หรือไม่
-1
หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
นำผลการพิจารณาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยคำนวณจากสูตร ดังนี้
R
IOC = 
N
เมื่อ

IOC

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

R
หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่าที่ยอมรับได้ ตั้งแต่
.50-1.00 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 (ดูภาคผนวก จ ตารางที่ 16 หน้า 166)
1.7 นำแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ไ ป Try out จำนวน 1 แผน กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบดูระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.8 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามคำแนะนำ และนำไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7
สรุป การสร้าง และพัฒ นาแผนการจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้อ่านจับ ใจความ โดยใช้แนวคิ ด
Task Based Learning ร่วมกั บคำถามของบลู มของนัก เรียนชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 มี ขั้นตอน ดั ง
แผนภาพ ที่ 4
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แผนภาพที่ 4 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถการอ่ านจั บ ใจความ เป็ น แบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เพื่อใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และหลังการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ เป็ น แบบทดสอบชุ ด เดี ย วกั น แต่ ส ลั บ ข้ อ สอบสลั บ ตั วเลื อ ก โดยมี ขั้ น ตอนการสร้ าง และ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย สาระที่ 1: การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1: ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อ
นำไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 และหลัก สูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม พุทธศักราช 2551 ดังนี้
2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีสร้างเครื่องมือ และวิธีวัดผลทางการศึกษา
2.3 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีสาระเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ
2.4 จัดทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint)
ตารางที่ 6 วิเคราะห์เนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความด้วยวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม

3. การอ่านบทความ
4. การอ่านเรื่องสั้น
5. การอ่านบทร้อยกรอง
จำนวนข้อสอบ
จำนวนเวลาที่ใช้ในการสอบ

1

3

1

-

5 ข้อ

1

4

1

2

8 ข้อ

1

5

1

-

7 ข้อ

1

3

1

-

5 ข้อ

-

3

1

1

5 ข้อ

4

21

5

วิเคราะห์

ประยุกต์ใช้

2. การอ่านข่าว

ปรนัย 4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก
1 คำตอบ

รวม

เข้าใจ

เนื้อหา
1. การอ่านนิทาน

รูปแบบข้อสอบ

ความรูค้ วามจำ

จุดประสงค์

30 ข้อ
1 คาบ

2.5 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยแต่ละข้อให้มีตัวเลือกที่ถูกต้อง
ที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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และคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพจำนวน 30 ข้อ โดยคัดเลือกให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
กำหนดไว้เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ดูภาคผนวก จ ตารางที่
19หน้า 172)
2.6 เสนอแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อคำถาม การใช้ถ้อยคำภาษา และปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง
2.7 นำเสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2
คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด และประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา แล้วนำความคิดของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC) นำผลจากการวิเคราะห์ค่า
IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ ากับ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 (ดู
ภาคผนวก จ ตารางที่ 17 หน้า 168)
2.8 นำแบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการอ่านจับ ใจความไปทดลองใช้ (Try Out)
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จำนวน 1 ห้อง ทั้งหมด 40 คน ที่เคย
เรียนเรื่องนี้ แล้ ว และนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ ทางสถิติ รายข้ อเพื่ อหาประสิ ท ธิภ าพของบท
ทดสอบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และ
ค่า อำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20-1.00 และคั ด เลื อ กข้ อ สอบไว้ จำนวน 30 ข้ อ มีค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.48-0.68 และค่าอำนาจจำแนก (r)
ระหว่าง 0.23-0.69
2.9 นำแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยใช้ สูต ร KR20 ของคู เดอร์ และริชาร์ ดสัน (Kuder and Richardson) ได้ค่ าความ
เชื่อมั่น 0.89
2.10 นำแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความ จำนวน 30 ข้ อ ที่ ไ ด้
ปรับปรุงเกณฑ์แล้วไปใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
สรุปการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความมีขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ โดย
ใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากตำรา เอกสารเกี่ยวกับกับหลักการ
สร้างแบบสอบถาม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ โดยกำหนดค่าความคิดเห็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีการกำหนดค่าความคิดเห็นตามรายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
สำหรับการให้ความหมายค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการให้ความหมาย ซึ่งนำมาจากแนวคิด
ของ Best (Best W. John, 1997: 190) ในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เกณฑ์การให้ความหมายของค่าความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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3.3 นำแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง แล้วนำแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.4 นำแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนวิชาภาษาไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
จุดประสงค์ (Index of Item and Objective Con Gruence : IOC) โดยกำหนดเกณฑ์ว่า ถ้าได้ค่า
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปแสดงว่าข้อคำถามนั้น มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา ถือว่า
มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 (ดูภาคผนวก จ ตารางที่ 18 หน้า 171)
3.5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3
คน จนถูกต้องสมบูรณ์
3.6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สรุป ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรียน ที่ มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม ดังแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
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ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการวิจัย
1. แบบแผนการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ผู้ วิจั ย ได้ ด ำเนิ น การ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่ง กลุ่ม สอบก่อนเรียนและหลัง เรียน (One Group Pre-test
and Post-test Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2547: 144) ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แบบแผนการวิจัย
ทดสอบก่อนเรียน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

จากตารางข้างต้นสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย ดังนี้
T1
หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ
X
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามของบลูม
T2
หมายถึง การทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ
2. การดำเนินการทดลอง
2.1 ก่อนดำเนินการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดความรู้การ
อ่านจับใจความ ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Pre-test จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที เพื่อวัด
พื้นฐาน การอ่านจับใจความ
2.2 ตรวจให้คะแนนการทำแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ ก่อนเรียน
และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านการอ่านจับใจความ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 ผู้วิจัยดำเนินการสอนกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.4 ระยะเวลาในการทดลอง ผู้วิจัยดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 15 คาบ
2.5 นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทำแบบทดสอบหลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ Post-test ด้ ว ย
แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับทดสอบก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แต่สลับข้อและสลับตัวเลือก
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2.6 ตรวจให้คะแนนการทำแบบทดสอบวั ดความสามารถด้านการอ่ านจับใจความ หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นจึงนำมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความสามารถการอ่านจับ
ใจความ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.7 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
2.8 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม และ
แปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
1. การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
1.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน
จับใจความ โดยใช้ Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
1.2 การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับ ใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้ Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
1.2.1 ตรวจสอบความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หา (Content Validity) โดยใช้ ค่า ดั ชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
1.2.2 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.200.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ ค่าอำนาจจำแนกตั้ง แต่ 0.20 ขึ้นไป การตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR20 (Kuder and Richardson20)
1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม ตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item
Objective Congruence : IOC)
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 วิ เคราะห์ ค วามสามารถการอ่า นจั บ ใจความ คะแนนเฉลี่ ย ( X ) ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อน และหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที
(t-test) แบบ Dependent
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2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม โดย
สอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การประเมินการแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์
ของลิเคิร์ท (Likert) (Likert,quoted in Best, 1986: 182) ดังนี้
5
หมายถึง
นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก
3
หมายถึง
นักเรียนเห็นด้วยในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อย
1
หมายถึง
นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิ จารณาค่าเฉลี่ย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ตามตารางที่ 10 ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)
ตารางที่ 10 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ระดับคะแนน
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนดำเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามของบลูม” ทั้ง 5 ขั้นตอน ตามแผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 7 สรุปขั้นตอนดำเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม
ขั้นที่ 1

เตรียมการวิจัย

ขั้นที่ 2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ขั้นที่ 3

สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ขั้นที่ 4

ดำเนินการวิจัย

ขั้นที่ 5

วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง “การพัฒ นาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ จั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ แนวคิ ด Task Based Learning ร่วมกั บ คำถามของบลู ม ”
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการอ่าน จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม และเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนั กเรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ โดยใช้แ นวคิ ด Task Based
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ โดยใช้แ นวคิ ด Task Based Learning ร่วมกั บ คำถามของบลู ม
แบบทดสอบวั ดความสามารถในการอ่ านจั บใจความก่อ นและหลัง เรีย น และแบบสอบถามความ
คิดเห็น ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ห้อง 7 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยทดสอบก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์
และข้อคำถามในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
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ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถการอ่ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม
กลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

จำนวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนนเฉลี่ย (
X)

40
40

30
30

13.43
21.75

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
2.14
1.60

df

t-test

Sig

39

24.872

.000*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 11 พบว่า คะแนนความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 21.75 , S.D. =
1.60) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 13.43 , S.D. = 2.14) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ าเมื่อนักเรียนได้เรียน โดยใช้
แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม แล้ว นัก เรียนมี ความสามารถการอ่านจั บ
ใจความสูงขึ้นกว่าเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ว่า นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามของบลูม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
เมื่ อ พิ จ ารณาการทำแบบทดสอบของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 แยกตามเนื้ อ หา
แบบทดสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ นิทาน ข่าว บทความ เรื่องสั้น และบทร้อยกรอง โดย
เรี ย งลำดั บ ตามร้ อ ยละของคะแนนจากมากไปหาน้ อ ย พบว่ านั ก เรี ยนมี ค วามสามารถในก ารทำ
แบบทดสอบประเภทนิทานได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.3 ( X = 5.02, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ
ประเภทข่าว คิ ด เป็ น ร้ อยละ 77.81 ( X = 6.23, S.D. = 0.69) ประเภทบทความ คิด เป็ น ร้ อยละ
75.71 ( X = 5.30, S.D. = 0.68) ประเภทเรื่องสั้น คิดเป็นร้อยละ 64.00 ( X = 3.20, S.D. = 0.72)
และลำดับสุดท้าย คือ บทร้อยกรอง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ( X = 2.00, S.D. = 0.64)
ผลคะแนนการทำแบบทดสอบวั ด ความสามารถการอ่ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม แยกตามประเภทของเนื้อหามีรายละเอียด ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ผลคะแนนการทำแบบทดสอบวั ด ความสามารถการอ่ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม แยกตามประเภทของเนื้อหา
เนื้อหาแบบทดสอบ/จำนวนข้อสอบ
รวม

คนที่

นิทาน

ข่าว

บทความ

เรื่องสั้น

บทร้อยกรอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6
5
5
5
4
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
4
6
5
5
4
6

8
6
6
5
5
6
6
6
8
6
6
6
6
5
6
6
7
7
6
7
7

7
5
5
6
4
6
6
6
5
6
5
5
6
6
5
5
6
5
6
6
5

5
3
3
2
3
3
2
4
3
4
4
4
3
4
4
3
2
4
2
3
4

4
2
0
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
3
2
2
2
2
1
2

30
21
19
21
19
22
21
23
24
23
21
22
21
22
24
20
23
23
21
21
24
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ตารางที่ 12 ผลคะแนนการทำแบบทดสอบวั ด ความสามารถการอ่ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม แยกตามประเภทของเนื้อหา (ต่อ)
เนื้อหาแบบทดสอบ/จำนวนข้อสอบ
คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
รวม

X̅
S.D.
ร้อยละ

นิทาน

ข่าว

บทความ

เรื่องสั้น

บทร้อยกรอง

รวม

6
4
5
5
5
5
4
6
5
4
6
5
4
6
4
6
6
5
6
5
4
200
5
0.69
83.30

8
6
6
6
6
6
7
6
6
6
7
7
6
8
6
6
6
6
5
7
7
249
6.23
0.69
77.81

7
5
5
6
6
4
5
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
7
6
5
212
5.30
0.68
75.71

5
3
3
5
2
3
3
3
2
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
2
128
3.20
0.72
64.00

4
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
1
2
2
2
3
80
2.00
0.64
50

30
20
21
23
21
19
21
23
20
21
24
23
21
26
21
22
20
21
24
23
21
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ตารางที่ 13 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนัก เรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ การจัด กิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ความคิ ดของนั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ นวคิ ด Task
Based Learning ร่วมกับการใช้คำถามของบลูม
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นลำดับต่อเนื่อง
2 ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเข้าใจ
3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดและแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน
4 ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าตั้งคำถามและตอบคำถาม
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้
5 ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในสิ่งที่นักเรียน
สนใจ
รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม
6 มีหลักในการอ่านไปสู่เป้าหมายในการอ่าน
7 ได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
8 ฝึกทักษะการคิดและการทำงานอย่างมีขั้นตอน
ตามระบบ

X̅

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

ลำดับ
ที่

4.47 0.59 เห็นด้วยมาก

3

4.35 0.80 เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
4.60 0.59 ที่สุด
เห็นด้วยมาก
4.57 0.59 ที่สุด

4

4.17 0.71 เห็นด้วยมาก
4.43 0.31 เห็นด้วยมาก

5
(3)

เห็นด้วยมาก
4.52 0.67 ที่สุด
4.62 0.77 เห็นด้วยมาก
ที่สุด

3

4.52 0.55 เห็นด้วยมาก
ที่สุด

3

1
2

2
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ตารางที่ 13 ผลการศึก ษาความคิ ด เห็ น ของนั กเรียนชั้น มัธ ยมศึ กษาปีที่ 3 ที่มี ต่อ การจัด กิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม (ต่อ)
ความคิ ดของนัก เรีย นชั้น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ X̅ S.D.
ระดับ
ลำดับ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ นวคิ ด Task
Based Learning ร่วมกับการใช้คำถามของบลูม
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย ใช้ แ น วคิ ด Task Based Learning ร่ ว มกั บ
คำถามของบลูม
9 ฝึกทักษะการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ความคิดเห็น

เห็นด้วยมาก
4.82 0.38 ที่สุด

ที่

1

10 สามารถนำกระบวนการจากการเรี ย นรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
4.47 0.64 เห็นด้วยมาก
5
รวมด้านประโยชน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.59 0.34 เห็นด้วยมาก
(1)
ที่สุด
ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม
11 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน 4.05 0.59 เห็นด้วยมาก
5
12 ได้ช่วยเหลือเพื่อนในการทำกิจกรรม
เห็นด้วยมาก
1
4.77 0.47 ที่สุด
13 มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร ท ำกิ จ ก ร ร ม อ ย่ าง เต็ ม
ความสามารถ
3
4.45 0.71 เห็นด้วยมาก
14 เป็ น ก าร กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ ที่ ส่ ง เส ริ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน และ
เห็นด้วยมาก
2
ผู้สอน
4.67 0.61 ที่สุด
15 ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 4.40 0.54 เห็นด้วยมาก
4
รวมด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้
4.47 0.23 เห็นด้วยมาก
(2)
ภาพรวม
4.50 0.19 เห็นด้วยมากที่สุด
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สรุปผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ โดยใช้ แ นวคิด Task Based Learning ร่ว มกั บ คำถามของบลู ม ในภาพรวมรายด้ านได้ ดั ง
ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม ในภาพรวมรายด้าน
X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับที่
รายการประเมินรายด้าน
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.43 0.31 เห็นด้วยมาก
3
2. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4.59 0.34 เห็นด้วยมากที่สุด
1
3. ด้านบรรยากาศ
4.47 0.23 เห็นด้วยมาก
2
ความคิดภาพรวมทุกด้าน
4.50 0.19 มากที่สุด
จากตารางที่ 13 และ 14 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม โดยภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านประโยชน์การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่ง ( X = 4.59, S.D. =
0.34) รองลงมาได้แก่ ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.23) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดั บเห็น ด้วยมากเป็น ลำดับ สุด ท้าย ( X = 4.43, S.D. = 0.31 ) ตามลำดับ ซึ่ง แต่ ละด้ านมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ด้านประโยชน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยการเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อยได้ ดังนี้ ข้อฝึกทักษะการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด เป็นลำดับที่หนึ่ง ( X = 4.82, S.D. = 0.38) รองลงมา ได้แก่ ข้อได้พัฒนาทักษะการ
อ่านจั บ ใจความ นั ก เรีย นมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ วยมากที่ สุ ด ( X = 4.62, S.D. = 0.77)
ลำดับที่สามมีทั้งหมดสองข้อ ได้แก่ ข้อ มีหลักในการอ่านไปสู่เป้าหมายในการอ่าน นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.67) และข้อ ฝึกทักษะการคิด และการ
ทำงานอย่างมีขั้นตอนตามระบบ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.52,
S.D. = 0.55) และลำดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อ สามารถนำกระบวนการจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
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รายวิชาอื่น ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =
4.47, S.D. = 0.64) ตามลำดับ
2. ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.47, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยการเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ ข้อได้ช่วยเหลือเพื่อนในการทำกิจกรรม นักเรีย นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่ง ( X = 4.77, S.D. = 0.47) รองลงมา ได้แก่ ข้อเป็นการกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนและผู้สอน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.61) ลำดับที่สาม ได้แก่ ข้อมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างเต็ม
ความสามารถ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.71) ลำดับที่สี่
ได้แก่ ข้อได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ( X = 4.40, S.D. = 0.54) และลำดั บสุ ดท้ าย ได้แก่ ข้อ ปฏิ บัติ กิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยความ
สนุกสนาน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.59) ตามลำดับ
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น ด้วย
มาก ( X = 4.43, S.D. = 0.31) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ โดยการเรียงลำดับจากมากไปหาน้ อยได้
ดังนี้ ข้อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน นักเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็นลำดับทีห่ นึ่ง ( X = 4.60, S.D. = 0.59) รองลงมา ได้แก่
ข้อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าตั้งคำถามและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ เห็น ด้วยมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.59) ลำดับที่ สาม ได้แก่ ข้อ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้เป็นลำดับต่อเนื่อง นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.59)
ลำดับที่สี่ ได้แก่ ข้อ ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเข้าใจนักเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.80) และลำดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในสิ่งที่นักเรียนสนใจ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =
4.17, S.D. = 0.71) ตามลำดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง “การพัฒ นาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ จัดกิ จกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ คำถามของบลูม ”
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียว วัดผล
การทดลองก่อนและหลังการทดลอง (The One-group Pretest - posttest Design) มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม จำนวน 4 แผน ซึ่งผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task
Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23-0.78 และค่า
อำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.78 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 3) แบบสอบถามความ
คิด เห็ น ของนั กเรีย นชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ การจัด กิ จกรรมการเรีย นรู้ โดยใช้ แนวคิด Task
Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ
จำนวน 15 ข้อ ประเมินในด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิ ด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามของบลูม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ เนื้ อ หา (content analysis) สรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การพัฒ นาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ จัดกิ จกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ คำถามของบลูม ”
สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาความสามารถการอ่ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม” สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเนื้ อหาสำหรับการอ่านจับ ใจความจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก
กำหนดและวางแผนการปฏิบัติภาระงานมี 3 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรีย มภาระงาน (Pre-task) ร่วมกับ คำถามของบลูม ขั้ นนี้เป็ นขั้น ตอนที่ มุ่ง ให้
นักเรียนมีความพร้อมรายบุคคลก่อนทำกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการผ่อนคลายความเครียด ครูผู้สอน
จะชักชวนนักเรียนสนทนาถึงประสบการณ์ ภูมิหลัง ของการอ่านประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อดึงความ
สนใจของนักเรียนและให้นักเรียนรู้สึกว่าตนมีประสบการณ์ ร่วมกับเพื่อน โดยมีครูผู้สอนเป็ นผู้คอย
ชี้แนะให้คำปรึกษา ดังที่ Willis , Ellis & Skehan (Willis 2000 ; Ellis 2004 ; Skehan 1996, อ้าง
ถึง ใน วิภ าดา พู ล ศั ก ดิ์ วรสาร, 2555: 65) ได้ ก ล่ าวถึ ง ขั้น ตอนกระบวนการเรีย นการสอนของ
กิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงานว่า ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงานงานผู้สอนกระตุ้นความรู้เดิมเพื่อเร้า
ความสนใจผู้เรียนโดยการสาธิต ยกตัวอย่าง หรือเสนอหัวข้อ เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม โดย
ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะวิธีการสอนนี้ นอกจากนี้ สุวิทย์ มูลคำ (2547: 74) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้คำถามว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอน
ป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดของผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียน
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ใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์สังเคราะห์ หรือประเมินค่าเพื่อตอบคำถามเหล่านั้น การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ดังกล่าวจึงมีความสำคัญและเป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ตามยุค
แห่งข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขั้น ที่ 2 ขั้ นปฏิ บั ติ ภ าระงาน (Task) ร่ วมกับ คำถามของบลู ม นั กเรียนจะเรี ยนโดยเข้ าทำ
กิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ช่วยฝึกการเข้าสังคม แบ่งขั้นตอนย่อย ๆ ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
2.1 ขั้ น ภาระงาน (Task Stage) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ให้ ผู้ เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ภ าระงาน
นักเรียนช่วยกันศึกษาบทอ่านและจดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหัวข้อของบทอ่าน
2.2 ขั้ น วางแผนภาระงาน (Planning Stage) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ เรีย นวางแผนการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีครูผู้สอนคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำก่อนรายงานจริง
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะครูผู้สอนและนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้รายงานผลการ
ปฏิบัติภาระงานโดยการนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงาน
การอ่านจับใจความจากบทอ่าน และถามคำถามจากบทอ่านตามแนวคิดของบลูม ที่กลุ่มของตนเอง
ร่วมกันตั้งคำถามขึ้นมา และนำมาถามกลุ่ มอื่น ๆ เมื่อรายงานจบ ส่วนกลุ่มที่เป็นผู้ฟังรายงานจะเป็น
ผู้ตอบคำถาม อีกทั้งบันทึกบันทึกข้อเสนอแนะให้กลุ่มที่ออกมารายงานนำกลั บไปพิจารณา และส่งให้
ครูผู้สอน
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) ซึ่งขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
พัฒ นาการเกิดความคล่ องแคล่ว ในการใช้ภ าษาและความถู กต้ องตามรูป แบบและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้ น วิเคราะห์ ภ าษา (Language Analysis) ในขั้ น ตอนนี้ ผู้เรีย นจะร่ว มกัน คิ ด
วิเคราะห์และเรียนรู้รูปแบบ โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเพื่อใช้ในชีวิตจริง ผู้สอนเป็ นผู้ให้คำแนะนำ
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง
3.2 ขั้ น ฝึ ก หั ด การใช้ ภ าษา (Practice) หลั ง จากที่ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ รู ป แบบ และ
โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้น
3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ซัก ถามครูผู้ ส อน เป็ น ขั้น ตอนการติ ด ตามผลของครูผู้ ส อน ครูผู้ ส อนจะรายงานผลการพั ฒ นาให้
นักเรียนทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนที่เป็นผลการปฏิบัติภาระงานที่สมบูรณ์ที่สุด

ทั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การอ่านจับใจความจากประเภท
งานเขียนที่มีเนื้ อหาจากง่ายไปสู่งานเขียนที่มี เนื้อหายากขึ้น ได้แก่ นิ ทาน ข่าว บทความ เรื่ องสั้ น
และบทร้อยกรอง ซึ่งได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทั้งหมด 5 แผน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทานเป็นเรื่องเหนือ
จินตนาการ ตลกขบขัน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความบันเทิงใจ และให้แง่
คิดท้ายเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ วรรณี โสมประยูร (2553: 128-129) ที่กล่าวว่า การอ่าน
เป็น เครื่องมื อในการศึก ษาทุ กระดับ และใช้ ติด ต่อ สื่อสารในชีวิต ประจำวัน กับ บุ คคลในสัง คม เป็ น
กิจกรรมนันทนาการ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ช่วยพัฒนาคุณค่าทางอารมณ์และให้ความบันเทิงใจ
ซึ่ง ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต จะเห็ นว่าความสนุกสนาน ส่ง ผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ในการ
นำเสนอเรื่องราวที่อ่านออกมาเป็นภาพวาด ออกแบบภาพความคิดตามจินตนาการ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนจากข่าว นักเรียนต้องเรียนรู้
การตั้งคำถามตามโครงสร้างของงานเขียนประเภทข่าวและตามหลักการอ่านจับใจความของข่าวด้วย
คำถาม ผู้วิจัยได้เลือกข่าวมีเกี่ยวข้องกับบุคคลในโรงเรียนซึ่งเป็นบุคคลใกล้ตัวนักเรียน เป็นที่รู้จักของ
นักเรียน และเป็นเรื่องราวที่ทันสมัย อยู่ในความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอ่าน
บทอ่าน ครูผู้สอนจึงต้องการให้นักเรียนนำเสนอการอ่านมาเป็นรูปแบบคลิปรายการที่นักเรียนเป็นผู้
ตั้งชื่อรายการ ทำให้เกิดความผ่อนคลายและความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2556: 51) ที่ว่า ครูที่ดีต้องรู้สึกมีแรงจูงใจต่อการสอน ครูต้องเชื่อว่าด้วย
ความพยายามตนสามารถสร้างสภาพในห้องเรียนที่ดึงความสนใจของผู้เรียนได้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านจับใจความจากบทความ มีลักษณะคล้ายกับการ
อ่านข่าว กล่าวคือ นักเรียนต้องมุ่งหาข้อเท็จจริง ให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแทรกแนวคิด
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ของผู้เขียนในเรื่ องนั้น ๆ ซึ่ง ผู้วิจัยได้น ำเนื้ อเกี่ยวกับ เรื่อ งใกล้ตัววัยรุ่น
เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ร่วมและสนใจบทอ่านมากขึ้น ดังที่ วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย (2552: 1)
ได้กล่าวว่า บทความ คือ งานเขียนประเภทร้อยแก้วที่เขียนขึ้นเพื่อเสนอความรู้ ความคิดเห็น หรือ
ความเพลิดเพลิน เขียนขึ้นจากข้อเท็จจริงที่มีสาระ มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ต้องผ่านการคิดแยกแยะ
ข้อคิดเห็น ครูผู้สอนจึงต้องการให้นักเรียนนำเสนอการอ่านในรูปแบบของผังมโนทัศน์
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น เนื้อหาที่ผู้สอนได้เลือก
ให้นักเรียนอ่านเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมิตรภาพความเป็นเพื่อน นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม โดยการศึกษาหลักการการอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาโครงเรื่อง และ
เขียนสรุปจากการตั้งคำถามในระดับ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ และสรุปเนื้อหา
ออกมาเป็นผังมโนทัศน์ และภาพวาดตามจินตนาการพร้อมคำบรรยายสั้น ๆ และได้นำผลงานออกมา
นำเสนอหน้า ชั้นเรียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง ครูผู้สอนได้เลือก
เนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน สามารถแปลความ และตีความได้ง่าย เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ชีวิตของ
นักเรียน เพื่อมุ่งเน้นการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดัง คำกล่าวของ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
และ บาหยัน อิ่มสำราญ (2557: 42-43) กล่าวว่าองค์ประกอบของการอ่านจับใจความ ผู้อ่านต้องมี
ประสบการณ์ ด้ า นการอ่ า น มี นิ สั ย รั ก การอ่ าน มี ป ระสบการณ์ ในเรื่ อ งที่ อ่ าน มี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ
ความหมายของคำทั้งโดยตรงและโดยนัย รวมถึงสำนวนอย่างลึกซึ้ง มีประสบการณ์การใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อ งตามหลักภาษา มี ประสบการณ์ ด้ านความคิด เพราะความคิดช่ วยเสริม ความเข้ าใจ หากมี
ประสบการณ์จะใช้ภาษาช่วยเรียบเรียงความคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล หากผู้อ่านมีประสบการณ์
ด้านภาษาน้อยก็อาจเป็นอุปสรรคในการอ่านจับใจความ เช่น อ่านช้า ตีความได้ไม่ตรงประเด็น หรือ
จับใจความได้ไม่ครบถ้วน
นอกจากนี้ ในทุกกิจกรรมนักเรียนยังได้ฝึกเขียนผังมโนทัศน์ เพื่อฝึกทักษะการสรุปเรื่องที่อ่าน
ให้ถูกต้อง และมีใจความสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ
(2556: 158-159) ที่ก ล่าวถึงขั้ นตอนการอ่านจับ ใจความว่า ผู้อ่านอาจจดบั นทึ กสาระสำคัญ เป็ น
ผังมโนทัศน์ (Mild Mapping) ได้ทบทวนใจความสำคัญกับเนื้อความย่อหน้านั้น ๆ หากไม่สอดคล้องก็
แก้ไข และปรับปรุงจนกว่าจะรู้สึกว่าแม่นยำ ก่อนที่จะสังเคราะห์และบันทึกย่อความของเรื่อง ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การอ่านจับใจความได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนดังกล่าว
เป็น การเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ล งมื อปฏิ บัติ กิ จกรรมอย่ างหลากหลาย ได้ฝึก ประสบการณ์ ในการ
ปฏิ บั ติ งานเดี่ย ว งานกลุ่ ม ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น สิ่ ง เหล่ า นี้ ใกล้เคี ย งกั บ การเรีย นรู้ ในชี วิต จริ ง
นอกจากส่งผลให้นักเรียนทำผลงานออกมาได้มีคุณภาพแล้ว ทั้งนี้ยังส่งผลให้มีความสามารถในการ
อ่านจับใจความสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา ราชายนต์ (2551: 42-43) ที่กล่าวว่าสถาน
การณจริงผ่านทางกิจกรรมที่หลากหลาย ส่ งผลใหนักเรียนสามารถผลิตงานเขียนที่ดี มีพัฒนาการที่
สูงขึ้น
เมื่อพิจารณาคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูมพบว่า นักเรียนจำนวน 40 คน ทำแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ
จำนวน 30 ข้อ มีผลคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด แต่หากพิจารณาผล
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คะแนนจากแบบทดสอบตามประเภทเนื้อ หาการอ่ านจับ ใจความตามลำดั บผลการทดสอบพบว่ า
นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการทำแบบทดสอบการอ่านจับใจความประเภท
นิท านได้ ม ากที่ สุด โดยมีค่ าเฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 5.02 คิด เป็ น ร้อยละ 83.3 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.69 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาไม่ซับซ้อน จึงทำให้สามารถจดจำเนื้อเรื่องได้ดี และเนื้อหา
เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนจึงทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านนิทานมากกว่าหนังสือ
ประเภทอื่น รองลงมา ได้แก่ การอ่านจับใจความประเภทข่าว มีค่าเฉลี่ย ( X ) ท่ากับ 6.23 คิดเป็นร้อย
ละ 77.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 ประเภทบทความมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 5.30
คิดเป็นร้อยละ 75.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.68 และลำดับสุดท้าย ได้แก่ การอ่าน
จับใจความประเภท บทร้อยกรอง มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.00 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.64
ปัจจัยที่ส่งผลให้การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรองมีผลคะแนนเป็นลำดับสุดท้าย อาจเป็น
เพราะไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ประสบการณ์ในการอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียนยังไม่มากพอ ซึ่งสอดคล้อง
กับคำกล่าวในงานวิจัยของ พัชรินทร์ แจ่มจำรูญ (2547: 80) ที่กล่าวถึงประสบการณ์ในการอ่านว่า
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการอ่าน เพราะความรู้ประสบการณ์เดิมจะเป็นพื้นฐาน
ให้นักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์จากชื่อเรื่องได้ ในการอ่านบทร้อยกรองนอกจากจะลำดับ
เหตุการณ์ หรือจดจำเนื้อหาได้ ต้องผ่านกระบวนการแปลความ ตีความ คิดและทำความเข้าใจกับ
ความหมายของคำที่ลึกซึ้งกว่างานเขียนประเภทงานเขียนประเภทอื่น ผู้สอนจึงควรพัฒนากิจกรรม
การสอนอ่านจับใจความจากบทร้อยกรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะประสบการณ์ในการ
อ่านจับใจความประเภทบทร้อยกรองมากขึ้น
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกั บ คำถามของบลู ม พบว่ านั กเรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รับ การ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับการใช้คำถามของบลูม มีความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนเห็นด้วยมาก
ที่สุดเป็นลำดับที่ หนึ่ง คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้าน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำดับสุดท้าย
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านย่อย พบว่า ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประเด็นที่นักเรีย นเห็นด้วยมากที่สุดเป็นลำดับที่ หนึ่ง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกั บคำถามของบลูม คือ การฝึก ทักษะการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่ าน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการตั้งคำถาม รู้จักการใช้วิธีตั้งคำถามเป็นระดับ ซึ่งวิธีการ
เรียนแบบปกตินักเรียนอาจไม่มีโอกาสได้คิดคำถามด้วยตนเอง และกล้าแสดงความคิดเห็นในการตั้ง
คำถาม ดังที่ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546: 182-187) และ กิตติชัย สุธาสิโนบล (2541: 95-106) ได้กล่าว
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ว่า คำถามมีบทบาทกระตุ้นความคิดค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการตั้ง คำถามอาจใช้คำถามกับผู้เรียน
รายบุคคล หรือทั้งชั้นเรียน คำถามที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะอย่างมีวิจารณญาณ
ได้ดี พัฒนาความคิดในระดับสูง และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนผู้สอนจึงต้องมีทักษะการคิดด้วย
และนักเรียนเห็นด้วยเป็นลำดับสุดท้าย คือ สามารถนำกระบวนการจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาอื่น ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนบางคนยังไม่สามารถหาวิธี
หรือนำการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้รับ
ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นที่นักเรีย นเห็นด้วยมากที่สุดเป็นลำดับที่
หนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม คือ
การได้ช่วยเหลือเพื่อน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม ช่วยฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับคนในสังคม ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดของ Pica et al (Pica et al, 1993, อ้างถึงใน วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร, 2555: 70) ว่าขณะ
ร่ ว มทำงาน และงานที่ ร ะบุ ว่ า ผู้ เ รี ย นจำเป็ น ต้ อ งมี หรื อ ไม่ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น (Interaction
Requirement) งานบางชนิดผู้เรียนจำเป็นต้องเป็นทั้งผู้ร้องขอและผู้ให้ข้อมูล งานประเภทนี้ทำให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างมาก เพราะเกิดการสื่อสารสองทาง (Two-way
Communication) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nunan (1991) ที่มีแนวความคิดว่า ผู้เรียนที่เรียน
ร่วมกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย เพราะต้องใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ผู้เรียนมีความกล้าที่จะพูดโต้ตอบกันไปมาระหว่างผู้เรียนด้วยกัน งานที่มอบหมายให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจะสะท้อนสถานการณ์ที่ ผู้เรียนจะต้องประสบในสภาพของโลกแห่งความเป็น และประเด็นที่
นั ก เรี ย นเห็ น ด้ ว ยเป็ น ลำดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยความสนุ ก สนาน อาจ
เนื่องมาจากมีลำดับขั้นของกิจกรรมมากเกินไป
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นที่นักเรี ยนเห็นด้วยมากที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่ง ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม คือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้คิด และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนทุก
คนมีโอกาสได้ คิด รู้จักการวางแผนทางความคิดอย่างเป็ นขั้นตอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลำดวน วงศ์ภักดิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้เทคนิคการตั้งคำถามตามทฤษฎีของบลูม พบว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามตามทฤษฎีของบลูม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด นอกจากนักเรียนมีโอกาสได้ตั้ง คำถามแล้ว ยังเป็นการตั้ง
คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของตนเองด้วย และประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยเป็นลำดับสุดท้าย คือ ได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในสิ่ง ที่นักเรียนสนใจ ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาที่ครูผู้สอนนำมาให้
นักเรียนอ่าน นักเรียนบางคนอาจต้องการอ่านเรื่องที่ชื่นชอบตามความสนใจของตนเอง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
การวิจัย เรื่อง “การพัฒ นาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม” ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ในขั้น Pre-task ครูผู้สอน ควรให้ความรู้ด้วยการอธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติภาระงาน และวิธีการ
ตั้งคำถามของบลูม พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย
2. ในขั้นปฏิบัติภาระงานครูผู้สอนต้องกำหนดระยะ กำหนดหน้าที่ของนักเรียนเวลาชัดเจน
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่นในการทำ
กิจกรรม เพื่อสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและจะส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานสำเร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด และได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3. จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
นักเรียนมักข้ามขั้นตอน และไม่ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดในบางขั้นตอน ดังนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนต้องกำชับให้นักเรี ยนอ่านคำชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ แล้วจึงลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม
4. ในขั้นแสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้อภิปราย การเสนอแนะผลงาน ครูผู้สอนควร
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางการคิด โดยไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียน ครูผู้สอนเพียงแต่มี
บทบาทให้คำแนะนำหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ครูผู้สอนควรจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมให้พ ร้อม เพื่อให้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒ นาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning
ร่วมกับคำถามขั้นสูงของบลูม สำหรับการสอนวิชาภาษาไทย ในทักษะการอ่านตีความ การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และการอ่านคิดวิเคราะห์
2. ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิ ด Task Based Learning ร่วมกับ
แนวคิดหรือเทคนิคการสอนอื่น ๆ สำหรับการสอนวิชาภาษาไทยที่สามารถส่งเสริมการอ่านจับใจความ
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3. ควรขยายผลการวิจั ย โดยนำแนวคิ ด Task Based Learning ร่ว มกั บ คำถามของบลู ม
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยการศึกษา)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.ฐิติพร สังขรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาไทย)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
เรื่อง การอ่านจับใจความจากนิทาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ท 23102 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 3 คาบ (คาบละ 50
นาที)
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
ม. 3/3 ระบุใจความสำคัญของรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ม. 3/4 อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกข้อความและรายงาน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานได้
2. เรียงลำดับเหตุการณ์ที่ปรากฏในนิทานได้
3. สรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากนิทานที่อ่านได้
3. สาระสำคัญ
นิทานเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดี เนื้อหาบางเรื่องผู้เขียนแฝงข้อคิดไว้ในตัวละคร ผู้ที่
เข้าใจแนวคิดสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อผ่านนิทาน จะต้องมีทักษะในการอ่านจับใจความ ฉะนั้นผู้อ่าน
ต้องมีทักษะการอ่านจับใจความเป็นพื้นฐาน
วิธีการอ่านต้องจับใจความจากนิทานจึงสำคัญ ผู้อ่านต้องเข้าใจเนื้อเรื่องหรือข้อความ และ
จับประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้ตลอด ในการอ่านผู้อ่านต้องตั้ง คำถามว่าเกิดเหตุการณ์ใด ใครเป็น
ผู้กระทำ และเกิดผลอย่างไรกับตัวละครและเรียบเรียงสาระสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่ออย่างต่อเนื่อง
ผู้อ่านจึงต้องมีทักษะการอ่านจับใจความ
4. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (k)
1. ความหมายของการอ่านจับใจความ
2. หลักการอ่านจับใจความจากนิทาน
3. ขั้นตอนการอ่านจับใจความจากนิทาน
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ทักษะ/กระบวนการ (P)
1. ทักษะการอ่าน
2. กระบวนการกลุ่ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. มีนิสัยรักการอ่าน
5. สมรรถนะของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. ใบงาน การอ่านจับใจความจากนิทาน
2. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มการอ่านจับใจความจากนิทาน บทอ่าน เรื่อง “พระยากงพระยาพาน”
3. แผนภาพความคิด บทอ่าน เรื่อง “พระยากงพระยาพาน”
7. การวัดประเมินผล
วิธีประเมิน

เครื่องมือวัด

1. ตรวจใบงาน เรื่ อ ง
การอ่านจับใจความ
จากนิทาน
2. ประเมินการปฏิบัติ
กิ จ กรรมกลุ่ ม จากบท
อ่านนิทาน
3. ประเมิ น แผนภาพ
ความคิดจากกิ จกรรม
กลุ่มจากบทอ่านนิทาน

บั น ทึ ก ผลคะแนนการตรวจ
ใบ งาน เรื่ อ ง ก ารอ่ าน จั บ
ใจความจากนิทาน
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน

ผ่ า น เก ณ ฑ์ ร้ อ ยละ 80 เต็ ม 1 0
คะแนน นั ก เรี ย นเรี ย นปฏิ บั ติ ไ ด้ 8
คะแนน ถือว่าผ่าน
โดยกำหนดคะแนนปฏิ บั ติ ค ะแนน
เต็ ม 2 0 นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ ไ ด้ 1 6
คะแนน ถือว่าผ่าน
แ บ บ ป ร ะ เมิ น แ ผ น ภ า พ โดยกำหนดคะแนนปฏิ บั ติ ค ะแนน
ความคิด
เต็ ม 2 0 นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ ไ ด้ 1 6
คะแนนถือว่าผ่าน
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8. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)
นักเรียนตอบคำถามเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิทาน ดังต่อไปนี้
คำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจพื้นฐาน
1) ครูเล่าเหตุการณ์สำคัญในนิทานจำนวน 3 เรื่อง แล้วให้นักเรียนทายว่าฉากที่ครู
เล่าเป็นเหตุการณ์นิทานจากเรื่องใด
2) นักเรียนรู้จักนิทานเรื่องใดบ้าง
ขั้นกิจกรรม
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) (20 นาที)
1) ครู ใ ห้ ค วามรู้ เรื่ อ ง “หลั ก การอ่ า นจั บ ใจความจากนิ ท าน” แก่ นั ก เรี ย น
โดยยกตัวอย่างนิทาน เรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา”
2) นักเรียนฟังครูเสนอแนะแนวทางการอ่านจับใจความจากนิทานตามขั้นตอน
3) นั ก เรีย นอ่ านนิ ท าน เรื่อ ง “เศรษฐีเจ้ าเล่ ห์ แ ละลูก สาวชาวนา” แล้ว ฝึ ก ตั้ ง
คำถามและหาคำตอบ
4) ครูจับสลากสุ่มเลือกรายชื่อนักเรียน เพื่อออกมาเล่านิทาน เรื่อง “เศรษฐีเจ้า
เล่ห์กับลูกสาวชาวนา” ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
5) ครูจับสลากสุ่มเลือกรายชื่อนักเรียน เพื่อตอบประเด็นคำถามต่อไปนี้
- นิท าน เรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์ กับ ลูกสาวชาวนา” เป็ นนิ ท านประเภทใด
(คำถามระดับความรู้ความจำ)
- เศรษฐีพาลูกสาวชาวนาไปที่ใด (คำถามระดับความรู้ความจำ)
- ทำไมลูกสาวชาวนาไม่เปิดโปงความจริงแม้รู้ว่าเศรษฐีขี้โกง
(คำถามระดับความรู้ความจำ)
- ลูกสาวชาวนามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อรู้ว่าเศรษฐีขี้โกง
(คำถามระดับความรู้ความจำ)
- นิทานเรื่องนี้ ให้ข้อคิดอย่างไร (คำถามระดับความเข้าใจ)
- หากนักเรียนตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับลูกสาวชาวนานักเรียนจะทำ
อย่างไร
(คำถามระดับการประยุกต์ใช้)
6) นักเรียนฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากครูหลังจากการตอบคำถามจากนิทาน
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2. ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task) ร่วมกับคำถามของบลูม (15 นาที)
1) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จำนวน 8 กลุ่ม และรับแบบบันทึกกิจกรรม
กลุ่ม จากบทอ่าน นิทาน เรื่อง “พระยากงพระยาพาน”
2) ครูชี้แจงกิจกรรมกลุ่มการอ่านจับใจความจากนิทาน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติ และนำเสนอ
ขั้นสรุป (5 นาที)
1) ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกกลุ่มอ่านนิทาน เรื่อง “พระยากงพระยาพาน” และ
ให้ฝึกตั้งคำถามจากประเด็นที่ครูมอบให้ในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่มจากบทอ่าน ในขั้นเตรียมนำเสนอ
2) นั ก เรี ย นพู ด ทบทวนความรู้สั้ น ๆ เรื่อ ง การอ่ านจั บ ใจความจากนิ ท าน และ
ทบทวนหน้าที่ของตนเองในคาบเรียนต่อไป
คาบที่ 2
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
2.1 ขั้นภาระงาน (task stage)
1) นั ก เรี ย นฟั ง คำชี้ แ จงการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมกลุ่ ม จากบทอ่ าน นิ ท าน เรื่ อ ง
“พระยากง พระยาพาน”
2) นักเรียนนำแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่มจากบทอ่านนิทานขึ้นมาเตรียมบันทึก
และนั่งตามกลุ่มของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
2.2 ขั้น วางแผนภาระงาน (Planning stage) ร่ว มกั บ คำถามของบลู ม (20
นาที)
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งคำถามและหาคำตอบตามหลักของการอ่าน
จับใจความจากนิทาน จากการฝึกตั้งคำถามที่ครูมอบหมายให้ปฏิบัติจากคาบเรียนที่ 1 ตามประเด็นที่
ครูมอบให้ ดังนี้
- ประเภทของนิทาน
- ผลการกระทำของตัวละคร
- อุปนิสัยตัวละคร
- การกระทำของตัวละครที่ควรพัฒนา/แก้ไข
- เหตุผลการกระทำของตัวละคร - ใจความสำคัญ
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- ปัญหาปมขัดแย้ง
- ข้อคิดที่นำมาประยุกต์ใช้
- เหตุการณ์สำคัญ
- คำศัพท์
2) ครู แ จกกระดาษให้ นั ก เรี ย น เพื่ อ เขี ย นนำเสนอประเด็ น ที่ ศึ ก ษาเป็ น
แผนภาพ ความคิดและร่วมวางแผนการนำเสนอ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม
ทุกคน ระบุหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น หน้าที่ระดมความคิด หน้าที่นำเสนอ หน้าที่จดบันทึก
ระหว่างฟังการนำเสนอจากกลุ่มอื่น ๆ
2.3 ขั้นรายงาน (Report stage) ร่วมกับคำถามของบลูม (25 นาที)
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานมาติดที่บอร์ดหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนกลุ่มอื่น
ๆ ได้ชมผลงาน
2) ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานสั้น ๆ กลุ่มละ 2-3 นาที
ขั้นสรุป
1) นักเรีย นเขียนบัน ทึกกิ จกรรมนำเสนอในบันทึ กกิจกรรมของกลุ่ม พร้อมเขีย น
ประเด็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนหรือเสนอแนะผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
2) นักเรียนทุกคนรับใบงาน การอ่านจับใจความจากนิทาน เรื่อง “ใครโง่กว่าใคร”
ทำเป็นการบ้านและส่งให้ครูตรวจ
คาบที่ 3
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
ครูส่งคืนผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอ่านจับใจความจากบทอ่านนิทาน เรื่อง
“พระยากงพระยาพาน” และใบงานเดี่ยว “การอ่านจับใจความจากนิทาน” เรื่อง “ใครโง่กว่าใคร”
ให้นักเรียนแก้ไข
ขั้นกิจกรรม
3. ขั้นหลังภาระงาน (Language focus) (25 นาที)
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis)
นักเรียนรับผลงานกลุ่มและใบงานเดี่ยว มาพิจารณางานของตนเองตามที่
ครูได้เขียนให้คำแนะนำ
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice)
1) นักเรียนแก้ไขงานที่ครูส่งคืน โดยใช้ปากกาสีแดง และแลกเปลี่ยนงาน
ของตนเองและเพื่อน ๆ ให้เพื่อนช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วส่งคืนเจ้าของผลงาน
2) นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกการแก้ไขงานกลุ่ม ลงในแบบบันทึกช่องพัฒนา
บทอ่าน
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3.3 ขั้นติดตามผล (Follw-up) (20 นาที)
1) นักเรียนนำผลงานที่แก้ไขแล้วส่งครูอีกครั้ง
2) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม
3) นั ก เรี ย นรั บ ผลงานที่ ค รู เขี ย นให้ ค ำแนะนำ เพื่ อ นำกลั บ ไปแก้ ไ ขให้
สมบูรณ์ และนำส่งให้ครู
ขั้นสรุป
ให้นักเรียนนำผลงานผ่านตามเกณฑ์พัฒนามารวบรวม เพื่อจัดแสดงผลงานหน้าชั้น
เรียนอีกครั้ง
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
สื่อ
1) ใบความรู้ การอ่านจับใจความจากนิทาน
2) ใบงาน การอ่านจับใจความจากนิทาน เรื่อง “ใครโง่กว่าใคร”
3) บันทึกกิจกรรมจากบทอ่านนิทาน เรื่อง “พระยากง พระยาพาน”
แหล่งเรียนรู้
1) ห้องเรียน
2) ห้องสมุด
10. บันทึกหลังการสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11. แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน
(นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ)
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................................................จำนวน...............................คน
วันที่ประเมิน....................................................................เดือน......................................พ.ศ.................
เลข
ที่

ชื่อ-สกุล

ความ
ขั้นตอน การลำดับ
รับผิดชอบ การทำงาน ความคิด

เนื้อหา
สาระ

คุณภาพ
ผลงาน

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20
1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูป้ ระเมิน
(นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ)
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
เกณฑ์
การประเมิน
1. ความ
รับผิดชอบ

ระดับคะแนน

พอใช้ (2)
สมาชิ ก ไม่ ต รงต่ อเวลา มี
ก า ร พู ด คุ ย เล็ ก น้ อ ย
สม าชิ ก ในกลุ่ มไม่ ค รบ
ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม
ประสานงานกันเพียง 4-5
คน แ ละแบ่ ง ห น้ า ที่ ไ ม่
ชัดเจน
2. ขั้นตอน
กำห น ดขั้ น ตอนการ กำหนดขั้นตอนการทำงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน
การทำงาน
ทำงานชัดเจนตั้งแต่การ ชัดเจนตั้ งแต่ การวางแผน วา ง แ ผ น ยั ง ไม่ ชั ด เจ น
ว า ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ป ฏิ บั ติ จ น ก ร ะ ทั่ ง คุ ณ คุ ณ ภาพผลงานสมบู รณ์
จ น ก ระ ทั่ ง คุ ณ ภ า พ ผลงานสมบูรณ์
50%
ผลงานสมบูรณ์
80%
100%
3. การลำดับ
ลำดับการนำเสนอดี ใช้ ลำดั บ การนำ เสนอดี ใช้ ลำดั บ การนำเสนอพอใช้
ความคิด
ระดั บ ภ าษ าถู ก ต้ อ ง ระดับภาษาถูกต้อง ลำดั บ ใช้ภาษาต่างระดับเล็กน้อย
ลำดั บ เหตุ ก ารณ์ สรุ ป เหตุการณ์ สรุปเนื้อหาได้ดี แ ล ะล ำดั บ เห ตุ ก ารณ์
เนื้ อ ห า ไ ด้ ก ร ะ ชั บ
บางส่วนไม่ต่อเนื่อง
ชั ด เจนและเข้ า ใจได้ ดี
มาก
4. เนื้อหาสาระ ตรงประเด็ น ครบถ้ ว น ตรงประเด็นครบ ถ้ วนทุ ก ประเด็ น ศึ ก ษาที่ ก ำหนด
ทุ ก ป ระเด็ น ศึ ก ษาที่ ประเด็ น ศึ ก ษาที่ ก ำหนด ไม่ ค รบบางประเด็ น สรุ ป
กำหนดสรุ ป ความรู้ ไ ด้ สรุ ป ความรู้ ไ ด้ ส อดคล้ อ ง ค วา ม รู้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สอด คล้องกับประเภท กั บ ประเภทบทอ่ า น แต่ ประเภทบทอ่านพอใช้ แต่
บทอ่านทุกจุดสำคัญ
บกพ ร่ อ งบ างจุ ด สำคั ญ บกพร่องในจุดสำคัญ
เล็กน้อย
5. คุณภาพผลงาน คุณภาพผลงานสวยงาม คุณภาพผลงานสะอาดเป็น เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
สะอาดเป็ น ระเบี ย บ ระเบียบเห็นความ สัมพันธ์ กั บ ความคิ ดหลั ก การ แต่
เห็ น ค วาม สั ม พั น ธ์ เชื่อมโยงระหว่างหลักการ ไม่ ป รากฏความคิ ด ย่ อ ย
เชื่ อ ม โย ง ร ะ ห ว่ า ง และความคิ ด ห ลั ก ไป สู่ และรายละเอียด
หลั ก การและความคิ ด ความคิดย่อย
หลักไปสู่ความคิดย่อย
เกณฑ์การตัดสิน
13 - 16
5-8

ดีมาก (4)
สมาชิ ก มี วิ นั ย ตรงต่ อ
เวลา ไม่ เ ล่ น ไม่ คุ ย
ทุก คนประสานงานกั น
และแบ่งหน้าที่ชัดเจน

คะแนน
คะแนน

ดี (3)
สมาชิกตรงต่อเวลา ไม่เล่น
ไม่ คุ ย ส ม าชิ ก ใน ก ลุ่ ม
ประสานงานกั นและแบ่ ง
หน้าที่ชัดเจน 6-7 คน

หมายถึง ดี
หมายถึง ปรับปรุง

17 - 20
9 - 12

คะแนน
คะแนน

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง พอใช้

ปรับปรุง (1)
สมาชิ ก ไม่ มี วิ นัย มี ก าร
เล่ นและพู ดคุย ขาดการ
ประสานงานและแบ่ ง
ห น้ า ที่ ไ ม่ ชั ด เ จ น
มี ส ม าชิ ก ใน ก ลุ่ ม ไม่
ปฏิบัติกิจกรรม
กำห น ด ขั้ น ตอ น กา ร
ท ำ ง า น ไ ม่ ชั ด เ จ น
คุณภาพผลงานสมบูรณ์
ต่ำกว่า 50%

ลำดับการนำเสนอเข้าใจ
ยาก ใช้ ภาษาไม่ ถูกต้อง
ลำดับเหตุการณ์ สลับไป
มาไม่ต่อเนื่อง

ตรงป ระเด็ น เล็ ก น้ อ ย
สรุปความรู้ไม่สอดคล้อง
กับประเภทบทอ่าน

ไ ม่ มี ก า ร เชื่ อ ม โ ย ง
ความคิดกับ หลักการไม่
ชัดเจน
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แบบประเมินแผนภาพความคิด
ชื่อกลุ่ม......................................................................................................จำนวน.............................คน
วันที่ประเมิน.......................................................................เดือน..................................พ.ศ..................
เลขที่

ชื่อ-สกุล

รูปแบบการ
เขียนแผนภาพ
ความคิด

การใช้ภาษา

ความสะอาด
สวยงาม
สร้างสรรค์

การลำดับ
เนื้อหา

การใช้
สัญลักษณ์/สี

รวม

สรุปใจความ
สำคัญ

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

20

1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน
(นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ)
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เกณฑ์การประเมินแผนภาพความคิด
เกณฑ์
การประเมิน
1. รูปแบบ

การเขีย
แผนภาพ
ความคิด
2. การใช้ภาษา

3. ความสะอาด

สวยงาม
สร้างสรรค์
4. การลำดับ
เนื้อหาสรุป
ใจความสำคัญ

5. การใช้

สัญลักษณ์/สี

เกณฑ์การตัดสิน
13 - 16 คะแนน
5 - 8 คะแนน

ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
รู ป แ บ บ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ห ลั ก ก า ร ก า ร เขี ย น
แ ผ น ภ า พ ค ว า ม คิ ด
จัดวางได้เข้าใจง่าย

พอใช้ (2)
รูปแบบตามหลักการ
การเขี ย นแผนภาพ
ความคิ ด แต่ ก ารจั ด
วางสลับตำแหน่ง 3-4
จุด
ใช้ ถ้ อ ย ค ำได้ ถู ก ต้ อ ง ใช้ ถ้ อ ยค ำได้ ถู ก ต้ อ ง ใช้ถ้อยคำในจุดสำคัญ
เหมาะสม ชัดเจนดีมาก เ ห ม า ะ ส ม แ ต่ มี และจุดย่อยไม่ชัดเจน
ไม่มีจุดบกพร่อง
จุดบกพร่อง 1-2 จุด
มีจุดบกพร่อง 1-2 จุด
เขี ย นลายมื อ เรี ย บร้ อ ย
ส ะ อ า ด ไม่ มี ร อ ย ล บ
ตกแต่ ง ผลงานสวยงาม
แปลกใหม่

ดี (3)
รู ป แบบตามหลั ก การ
ก า ร เขี ย น แ ผ น ภ า พ
ความคิด แต่การจัดวาง
สลับตำแหน่ง 1-2 จุด

เขีย นลายมื อเรี ยบร้ อ ย
แต่ มี ร อยลบไม่ เกิ น 2
จุ ด ต ก แ ต่ ง ผ ล ง า น
สวยงาม

ปรับปรุง (1)
รูปแบบไม่ถูกต้องตาม
หลั ก การการเขี ย น
แผนภาพความคิด

ใช้ถ้อยคำผิดพลาดทำ
ให้เข้าใจคลาดเคลื่อน
ไม่ชัดเจน

เ ขี ย น ล า ย มื อ เขี ย น ไม่ เรี ย บ ร้ อ ย
เรี ย บร้ อ ย แต่ มี ร อย มีรอยพับรอยยับ และ
ลบมากกว่า 2 จุ ด มี มีรอยลบจำนวนมาก
การตกแต่งผลงาน

ลำดับ เนื้ อหาจากหั ว ข้ อ ลำดั บ เนื้ อ หาสลั บ 1 ลำดั บ เนื้ อ หาสลั บ 2
ให ญ่ ไป หั วข้ อ ย่ อ ยได้ ตำแหน่ ง และใจความ ตำแหน่ง และใจความ
อ ย่ า ง ส อ ด ค ล้ อ ง มี สำคัญขาด 1 ประเด็น สำคัญขาด 2 ประเด็น
ใจความสำคั ญ ครบทุ ก
ประเด็น

ลำดั บ เนื้ อ หาสลั บ 3
ตำแหน่ง และใจความ
สำคัญขาด 3 ประเด็น
ขึ้นไป

ตัว กลางใช้สี 3 สี ขึ้นไป
มีภาพสัญลักษณ์น่าสนใจ
แ ท น ค ำ ส ำ คั ญ แ ล ะ
เชื่ อ มโยงกั บ ความคิ ด
ด้วยลูกศรอย่า งสัมพั นธ์
กัน

ตั ว ก ล างใช้ สี 2 สี
ขึ้ น ไ ป ข า ด ภ า พ
สัญ ลักษณ์ ที่ น่า สนใจ
แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง
ความคิดด้วยลูกศร ที่
ไม่สัมพันธ์กัน หรือไม่
มี ลู ก ศ ร เชื่ อ ม โย ง
ความคิด

หมายถึง ดี
หมายถึง ปรับปรุง

ตัวกลางใช้สี 3 สี ขึ้นไป
มีภ าพสัญ ลักษณ์ แทน
คำสำคัญ และเชื่อมโยง
กับ ความคิดด้ ว ยลู กศร
แต่มี 1-2 จุดไม่สัมพันธ์
กัน

17 - 20 คะแนน
9 - 12 คะแนน

ตัวกลางใช้สี 2 สี ขึ้น
ไปขาดภาพสัญลักษณ์
ที่ น่ า ส น ใ จ แ ล ะ
เชื่อมโยงความคิดด้วย
ลู ก ศร แต่ มี 3-4 จุ ด
ไม่สัมพันธ์กัน

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง พอใช้
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ใบความรู้ เรื่อง “การอ่านจับใจความจากนิทาน”
ความหมายของนิทาน
นิ ท าน หมายถึง เรื่อ งที่ เล่ ากั น มา เช่ น นิ ท านชาดก นิ ท านอี ส ป และเรื่อ งที่ เกิ ดจาก
จินตนาการหรือเรื่องที่สมมติขึ้นเป็นการเล่าต่อ ๆ กันมา บางเรื่องอาจมีเค้าความจริงอยู่บ้าง มีการ
ตั้งชื่อเรื่องน่าสนใจ ชวนให้เกิดความสนุกสนาน พร้อมทั้งให้คติธรรมคําสอนแฝงไว้ตอนจบของ
เรื่อง
ประเภทของนิทาน
1. ประเภทเทพนิยายหรือปรัมปรา (Fairy tale) เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา นางฟ้า เรื่อง
เหนือธรรมชาติ มียักษ์ แม่มด สัตว์ประหลาด ตัวละครที่ดีจะเป็นฝ่ายชนะ เช่น คาวี ซินเดอเรลล่า
ปลาบูท่ อง เป็นต้น
2. ประเภทชีวิตจริง (Novella) เป็นเรื่องที่ดําเนินอยู่ในโลกของความเป็นจริง มีการบ่ง
บอกสถานที่และตัวละครชัดเจน อาจมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ไสยศาสตร์ แต่เป็นไปลักษณะที่เป็นไป
ได้ เช่น ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น
3. ประเภทวีรบุรุษ (Hero tale) เป็นเรื่องที่มีหลายตอนขนาดยาว อาจคล้ายชีวิตจริง
หรือจินตนาการ เช่น เซซีอุส เฮอร์คิวริส เป็นต้น
4. ประเภทนิทานประจําถิ่น (Sage) มักเป็นเรื่องแปลกพิสดาร ซึ่งเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นจริง
ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง อาจมาจากประวัติศาสตร เทวดา ผี หรือมนุษย เช่น ตาม่องล่าย พระยา
พาน เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เป็นต้น
5. ประเภทเล่าอธิบายเหตุ (Explandtory tale) เป็นเรื่องอธิบ ายการกําเนิดรูป ร่าง
ความเป็นมาของสิ่งที่เกิดจาก ธรรมชาติ เช่น ดวงดาว สัตว พืช เป็นต้น

130
6. ประเภทเทพปกรณั ม หรือ เทวปกรณ (Myth) เป็ น เรื่อ งอธิ บ ายถึ ง กํ า เนิ ด ของ
จักรวาล มนุษย์ สัตว์ปรากฏธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวัน กลางคืน ฟ้าผ่า แสดงถึงความเชื่อ
ทางศาสนามีเรื่องของเทพที่เรารู้จัก เช่น เมขลารามสูร เป็นต้น
7. ประเภทสัตว์ (Animal tale) เป็นเรื่องที่มีสัตว์เป็นตัวเอก แสดงถึงความฉลาดและ
โง่เขลาของสัตว์ มีเจตนามุ่งสอนคุณธรรมจริยธรรม เช่น นิทานอีสป
8. ประเภทมุกตลก (Merry tale) เป็นเรื่องสั้น อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์หรือสัตว์
จุดสำคัญ ของเรื่อง อยู่ที่ความไม่น่าเป็นไปได้ ซึ่งเกี่ยวกั บความโง่ ความฉลาด การใช้กลลวง
การแข่งขัน ความเกียจคร้าน เรื่องเพศ การโม้ เช่น ศรีธนญชัย กระต่ายกับเต่า พระกับชี ลูกเขย
กับแม่ยาย เป็นต้น
9. ประเภทศาสนา (Religious tale) เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
พระเยซู นั ก บุ ญ พระพุ ท ธเจ้ า พระสาวก ซึ่ ง ไม่ มี ในพระไตรปิ ฎ กอยู่ ห ลายเรื่อ ง นอกจากนี้
ทรรศนะของผู้เล่ามักถือว่าเป็นเรื่องจริง
10. ประเภทเรื่องผี (ghost tale) เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีต่าง ๆ ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่ามาจาก
ไหน เกิดอย่างไร เช่น ผีม้าบ้อง และผีปกกะโหล้งของไทยภาคเหนือ หรือผีที่เป็นคนตายแล้วมา
หลอกด้วยรูปร่าง วิธีการต่าง ๆ เช่น ผีกองกอย ผีกระสือ ฯลฯ
11. ประเภทเข้าแบบ (Formular tale) เป็นเรื่องที่มีโครงเรื่องสำคัญ เล่าเพื่อความ
สนุกสนานของผู้เล่าและผู้ฟัง อาจมีการเล่นเกมแบ่งเป็นนิทานลูกโซ่ เช่น เรื่องตากับยายปลูกถั่ว
ปลู ก งาให้ห ลานเฝ้ า นิท านหลอกผู้ ฟั ง นิ ท านไม่ รู้จ บ เช่ น เกี่ย วกั บ การนั บ จะเล่ าเรื่อ ยไปแต่
เปลี่ยนตัวเลข หรือการกระทำซ้ำ ๆ เป็นต้น

ลักษณะของนิทาน
1. เป็นเรื่องเล่าปากเปล่าด้วยภาษาร้อยแก้ว
2. ถ่ายทอดโดยการเล่าจากปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในอดีต
นิทานต่าง ๆ จะดำรงอยู่นานเท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับความทรงจำของผู้เล่าและผู้ฟังนิทาน แต่สมัย
ต่อมาคนรู้หนังสือมากขึ้นได้มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
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3. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง อ้างกันแต่ว่าเป็นของเก่าที่จำมาจากบรรพบุรุษ เช่น เรื่อง แม่นาค
พระโขนงเป็นนิทานผีที่อ้างต่อกันมา มีการอ้างชื่อสถานที่
4. เนื้อเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีรูปแบบตายตัว ขณะที่มีการเล่านิทานผู้เล่าจะทำ
หน้าที่เป็นผู้แต่งไปด้วยในตัว ตัดทอนเรื่องให้สั้นลงหรือขยายออกไปหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้
เข้ากับสภาพวัฒนธรรมของผู้เล่าก็ได้
ขั้นตอนการอ่านจับใจความจากนิทาน
1. ตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน
2. อ่านเรื่องราวนั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง
3. สรุปหรือจับใจความสำคัญ ว่าเป็นเรื่องอะไร มีใคร ทำอะไร กับ ใครที่ไหน เมื่อไร ทำอย่างไร
4. ทบทวนความบางตอน หรือสาระบางเรื่องที่ยังเข้าใจ ไม่ชัดเจน ให้เข้าใจ
5. สังเกตดูว่าผลสุดท้ายของเรื่องนั้น ๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง
6. พิจารณาว่าเรื่องมีสาระหรือความสำคัญอยู่ที่ใดมีแง่คิดคติธรรม หรือคำสอน แก่ผู้อ่านอย่างไร
บ้าง
7. สรุ ป ความคิ ด ทำบั น ทึ ก ช่ ว ยจำ ย่ อ ความ ตอบคำถาม หรื อ ทำกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์
ตัวอย่างการอ่านจับใจความจากนิทาน
เรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา”
นานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่ง เขาเชิญ ชาวนากับลูกสาว
ไปที่ สวนในคฤหาสน์ ของเขา เป็ นสวนกรวดกว้างใหญ่ ที่ มีแต่ กรวดสีด ำกั บสีข าว เศรษฐีบอก
ชาวนาว่ า “ท่ านเป็น หนี้ สิ น ข้าจำนวนหนึ่ ง แต่ห ากท่ านยกลู กสาวให้ ข้า ข้า จะยกเลิ กหนี้ สิ น
ทั้งหมดให้” สอง
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ทั้งหมดให้” ชาวนาไม่ตกลงเศรษฐีจึงบอกว่า “ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหมข้าจะหยิบกรวดสอง
ก้อนขึ้นมาจากสวนกรวดใส่ในถุงผ้านี้ก้อนหนึ่งสีดำก้อนหนึ่งสีขาว ให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อน
กรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้ก้อนสีขาว ข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน และนางไม่ต้องแต่งงานกับข้า
แต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำนางต้องแต่งงานกับข้า และแน่นอนข้าจะยกหนี้ให้ท่านด้วย” ชาวนา
ตกลง เศรษฐีหยิบกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้า หญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากรวดทั้งสองก้อนนั้นเป็นสี
ดำ เธอจะทำอย่างไร หากเธอไม่เปิดโปงความจริงก็ต้องแต่งงานกับ เศรษฐีขี้โกง หากเธอเปิดโปง
ความจริง เศรษฐีย่อมเสียหน้าและยกเลิกเกมนี้ แต่บิดาของเธอก็ยังคงเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนาน
ลูกสาวชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้าหยิบกรวดขึ้นมาหนึ่งก้อน พลันเธอปล่อยกรวดในมือ
ร่วงลงสู่พื้นกลืนหายไปในสีดำและขาวของสวนกรวด เธอมองหน้าเศรษฐี เอ่ยว่า “ขออภัยที่ข้า
พลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่น แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อท่านใส่กรวดสีขาวกับสีดำอย่างละหนึ่งก้อนลงไป
ในถุงนี้ ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกรวดก้อนที่เหลือก็ย่อมรู้ทันทีว่า กรวดที่ข้าหยิบไปเมื่อครู่เป็น
สีอะไร ปรากฏว่าที่ก้น ถุงเป็นกรวดสีด ำ ดังนั้นกรวดก้อนที่ข้าทำตกย่อมเป็นสีขาว” หญิ งสาว
กล่าว ชาวนาจึงพ้นจากสภาพลูกหนี้ และลูกสาวก็ไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐี ขี้โกงคนนั้น
สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการอ่านจับใจความจากนิทาน

เรียงลำดับเหตุการณ์
1. เศรษฐีชอบลูกสาวชาวนาจึงชวนไปสวนกรวดหลัง
คฤหาสน์
2. เศรษฐีบอกจะยกหนี้สินให้ชาวนาหากยกลูกสาว
ให้แต่ชาวนาไม่ตกลง
3. เศรษฐีชวนชาวนาเล่นพนัน โดยหยิบกรวดสีขาว
และดำใส่ถุงผ้า ถ้าลูกสาวชาวนาหยิบได้กรวดสีขาว
จะยกหนี้ให้ ถ้าได้สีดำชาวนาต้องยกลูกสาวให้ตน
5. ชาวนาตกลงเล่นพนัน

6. เศรษฐีแอบใส่กรวดสีดำลงในถุงผ้าทั้ง 2 ถุง
7. ลูก สาวชาวนารู้ทั น จึง หยิบ กรวดในถุ ง ผ้ า
และแกล้งทำหินหล่นปะปนกับกรวดก้อนอื่น ๆ
8. ลูกสาวชาวนาเปิดถุงที่เหลือเป็นกรวดสีดำ
จึงบอกว่าหินที่ตนหยิบนั้นต้องเป็นสีขาว
9. ชาวนาพ้ น หนี้ แ ละลู ก สาวชาวนาไม่ ต้ อ ง
แต่งงานกับเศรษฐี
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ตั้งคำถาม ?
1. เศรษฐีพาลูกสาวกับชาวนาไปที่ใด
2. เศรษฐีพนันกับชาวนาไว้อย่างไร
3. ในถุงผ้ามีกรวดสีอะไรบ้าง
4. ทำไมลูกสาวชาวนาไม่เปิดโปงความจริงแม้รู้ว่าเศรษฐีขี้โกง
5. ลูกสาวชาวนาแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อรู้ว่าเศรษฐี ขี้โกง
6. ผลพนันระหว่างเศรษฐีกับชาวนาเป็นอย่างไร
7. นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร

แนวคำตอบ
1. คฤหาสน์ของเศรษฐี
2. หากลูกสาวชาวนาหยิบกรวดหินสีขาวได้จะยกหนี้สินให้ชาวนา ถ้าหยิบกรวดสีด ำได้จะต้อง
แต่งงานกับเศรษฐี แต่จะยกหนี้สินให้ทั้งหมด
3. สีดำ
4. เพราะกลัวเศรษฐีเสียหน้าและยกเลิกพนัน
5. แกล้งทำกรวดหล่นปะปนกัน และเปิดถุงผ้าดูกรวดที่ไม่ได้เลือก
6. เศรษฐียอมยกหนี้สินให้ชาวนา เพราะกรวดที่เหลือในถุงผ้าเป็นสีดำ
7. ต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหา

ใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความจากนิทาน
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานที่กำหนดให้ และตอบคำถามให้ถูกต้อง

นิทาน เรื่อง ใครโง่กว่าใคร

หลายปีมาแล้วมีชายผู้หนึ่งชื่อ “คง” ทิดคนนี้เคยบวชเป็นพระภิกษุหลายพรรษา ต่อมา
ได้สึกและแต่งงานอยู่กินกับภรรยาจนมีบุตรคนหนึ่ง ทิดคงและครอบครัวมีอาชีพ ทำนา แกมีนา
ส่ว นตั วอยู่ แ ปลงหนึ่ ง แกทำนาด้ ว ยตนเองทุ ก ๆ ปี นานี้ อ ยู่ ห่ างจากบ้ านของแกราว ๆ 4-5
กิโลเมตร เวลาเช้าทิดคงจะออกไปไถนาพร้อมกับควาย ครั้นตอนสายและกลางวันลูกสาวจะเป็น
ผู้นำอาหารไปส่งให้เสมอ
วันหนึ่งตอนบ่าย ภรรยาไปตลาดซื้อปลามาตัวหนึ่งเอาไปแกงส้มอร่อยมาก นางคิดถึง
สามีจึงขอร้องให้ลูกสาวช่วยนำอาหารมื้อนี้ไปส่งให้ด้วย ลูกสาวรับของออกเดิน ทางจากบ้านไป
ขณะที่เดินทางฝ่าแดดที่กำลังร้อนจัด ประกอบกับวันนั้นบุตรสาวต้องทำงานที่บ้านแต่เช้าจนบ่า ย
เมื่อฝ่าแดดมารู้สึกเหน็ดเหนื่อย ยิ่งนัก นางจึงหยุดพักวางหม้อข้าวหม้อแกงลง นั่งพักผ่อนใต้ร่ม
ไม้คิดว่าพอหายเหนื่อยแล้วตนจึงค่อยเดินทางต่อไป พอดีมีลมโชยมานางเลื่อนตัวเอนกายพิงกับ
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ต้นไม้ม่อยหลับไป ขณะที่หลับนางฝันว่ามีบุตรเศรษฐีมาชอบพอและสู่ขอนางกับพ่อแม่ ได้อยู่กิน
กันอย่างเป็นสุข จนกระทั่งมีครรภ์ ต่อจากนั้นไม่ นานนักนางก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายน่ารักน่า
เอ็นดู ต่อมาเด็กคนนั้ นได้ล้มป่วยลงโดยกะทันหันถึง แก่ความตาย นางร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ขณะที่ละเมอไขว่คว้าอยู่นั้น มือไปปัดเอาหม้อแกงหกเรี่ยราดหมด จึงไม่มีอาหารไปส่งให้พ่อของตน
เมื่อนางตื่นขึ้นจึงร้องไห้กลับบ้าน เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง แม่ได้ยินดังนั้น
พลอยร้องไห้เสียใจด้วยพร้อมกับรำพันว่า “โธ่เอ๋ยหลานรัก เกิดมาไม่ทันไรมาด่วนตายเสียได้ ยาย
ไม่ทันได้กอดได้อุ้ม” พอดีขณะนั้นสามีหิวข้าวรีบเดินกลับบ้าน เมื่อมาถึงพบคนทั้งสองกำลังร้องไห้
ด้วยความเสียใจจึงไต่ถามเรื่องราว เมียพอเห็นสามีมา รีบวิ่งเข้าไปหาพร้อมกับบอกว่า “ตาเอ๋ยตา
หลานเกิดมาไม่ทันไรก็ตายเสียก่อน โธ่ไม่น่าเลยช่างบุญน้อยจริง ๆ น่าจะคอยให้ตายายอุ้มบ้างก็
ไม่ได้” ทิดคงสงสัยไต่ถามลูกสาวก็ทราบเรื่องราวทั้งหมด จึงพูดออกมาว่า “มันฝันนี่หว่า มันจริง
เมื่อไร เอ็งทำไมจึงโง่เขลาเช่นนี้” เมื่อทิดคงเห็นว่าภรรยา และลูกสาวของตนโง่เขลายิ่งนัก แกจึง
ตัดสินใจขายควายรวบรวมเงินทองติดตัวออกเดินทางลงเรือไปยังเมืองอื่น ๆ
ขณะที่พายเรือไปตามแม่ น้ำนั้น เขาพบชายคนหนึ่ งนั่ งร้องไห้อยู่จึง แวะเข้าไปถามว่า
“ท่านร้องไห้ทำไม” ชายผู้นั้นบอกว่า “ข้าพเจ้าเอามือออกจากไหเกลือไม่ได้” ทิดคงมองเห็นชาย
นั้นล้วงมือลงไปในไหเกลือและกำเกลือจนเต็มกำมือปากไหนั้นแคบ เขาจึงเอามือออกไม่ได้ ทิดคง
หัวเราะ บอกให้เขาปล่อยเกลือเสีย มือก็จะออกได้ ชายผู้นั้นก็ทำตาม จึงเอามือออกได้และกล่าว
คำขอบใจ พร้อมกับมอบเป็ดให้เป็นรางวัล
ทิดคงพายเรือต่อไป เขาพบคนหมู่หนึ่งกำลังเอาเชือกผูกหัวเสาอยู่ข้างฝ่าย ต่างฉุดดึงกัน
ไปคนละทาง ทิดคงรู้สึกสงสัยแวะเรือเข้าไปร้องถามว่า “พวกท่านทำอะไรนั่น” “เสามันสั้นไป
เราพยายามจะดึงมันให้ยาวอีกสักหน่อย” ทิดคงบอกว่า “ท่านเอ๋ย เสาดึงมันไม่ยืดออกได้หรอก
ท่านต้องการจะให้เสายาวขึ้น ก็หาเสา มาต่อเข้าสิ” พวกนั้นปฏิบัติตามและดีใจมากที่เสายาว
ออกมาตามที่ต้องการ แต่ละคนได้ชมเชยต่าง ๆ นานาว่า “ท่านช่างมีปัญญาแท้ ๆ” แล้วต่างก็หา
ไก่มามอบให้เป็นรางวัล
ทิดคงพายเรือต่อไปจนกระทั่งพบคนอีกกลุ่มหนึ่ง เขาสร้างตึกก่ออิฐถือปูน เนื่องจากไม่มี
หน้ า ต่ า งดั ง นั้ น ภายในห้ อ งจึ ง มื ด พวกนั้ น ต่ างช่ ว ยกั น เอาตะกร้ า กระบุ ง หี บ และถั ง ต่ าง ๆ
ออกวางกลางแดด
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พอสักครู่ก็ยกเข้าไปเทในห้องเพื่อให้ห้องสว่างขึ้น แม้ว่าเขาจะขนสักเท่าไรห้องนั้นก็ไม่สว่างขึ้น
ทิดคงรู้สึกแปลกใจจึงร้องถามออกไปว่า “ ท่านทำอะไร ขนกันไม่รู้จักหมดจักสิ้น ” พวกนั้นบอก
ว่า “พวกเราขนแดดไปเทในห้องเพื่อให้มันสว่างขึ้น” ทิดคงหัวเราะ พร้อมกับบอกว่า “สหายเอ๋ย
ท่านอยากให้ห้องสว่าง ก็เจาะกำแพงหน้าต่างสิ” พอพูดจบทิดคงก็ขึ้นจากเรือไปช่วยทำหน้าต่าง
ให้ ตึกที่มืดกลับสว่างขึ้นทันที พวกนั้นพากันไชโยโห่ร้องด้วยความยินดีและกล่าวคำชมเชยว่า
“ท่านช่างมีปัญญาจริง ๆ” ทุก ๆ คนต่างรวบรวมรางวัลมอบให้เป็นที่ระลึก
ทิดคงเริ่มรู้สึกว่าที่ตนคิดว่าภรรยาและบุตรของตนโง่นั้น พวกที่ตนมาพบนี้ยิ่งโง่กว่าเสีย
อีก ทางที่ดีควรกลับไปคืนดีกับลูกเมียเสียดีกว่า หากลูกเมียผิดพลาดไปตนยังพอจะแนะนำสั่ง
สอนให้เป็นคนดีได้ ทิดคงจึงกลับยังบ้านอยู่กันกับภรรยาและบุตรอย่างเป็นสุขต่อไป
ที่มา: www.bkkseek.com
1. จากนิทาน เรื่อง ใครโง่กว่าใคร มีตัวละครใดบ้าง
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
2. เหตุการณ์ใดในนิทานที่แสดงถึงความโง่เขลาของตัวละคร
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทิดคงมีวิธีรับมืออย่างไร เมื่อพบกับพฤติกรรมของคนโง่
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. มูลเหตุใดที่ทำให้ทิดคงตัดสินใจขายควายจากภรรยาและลูกสาวไปเมืองอื่น
ตอบ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. ทิดคงได้ช่วยเหลือคนโง่เขลาที่ตนเองพบในเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างไร
ตอบ
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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6. เพราะเหตุใด ทิดคงจึงตัดสินใจกลับไปอยู่กับภรรยาและลูกสาว
ตอบ
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. ทิดคงเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ดีอย่างไร
ตอบ
.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
8. ทิดคงเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยใด ที่ควรปรับปรุง
ตอบ
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
9. จากนิทาน เรื่อง ใครโง่กว่าใคร ตรงกับสำนวนใด
ตอบ
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
10. นักเรียนจะนำข้อคิดจากนิทาน เรื่อง ใครโง่กว่าใคร ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
ตอบ
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ชื่อ...................................................สกุล......................................................ชั้น...............เลขที.่ .....
คะแนนเต็ม 10 ได้............
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เฉลยใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความจากนิทาน
1. จากนิทาน เรื่อง ใครโง่กว่าใคร มีตัวละครใดบ้าง
ตอบ ทิดคง ภรรยาทิดคง ลูกสาวทิดคง ชายมือติดไหเกลือ กลุ่มคนดึงเสา และกลุ่มคนขนแดด
2. เหตุการณ์ใดในนิทานที่แสดงถึงความโง่เขลาของตัวละคร
ตอบ 1. ภรรยาและลูกของทิดคงที่ร้องไห้เสียใจกับฝันร้าย แม้จะตื่นมาพบกับความจริงที่ไม่มีเหตุการณ์ในฝัน
2. การกำมือแล้วพยามเอาออกจากปากไหที่แคบของชายผู้หนึ่ง แทนที่จะแบมือเพื่อทำมือให้เล็กลง
3. คนกลุ่มหนึ่งที่พยายามดึงเสาให้ยาวขึ้น แทนการหาวิธีต่อเสาให้ยาวขึ้น
4. กลุ่มคนที่ขนแดดไปเทในห้องให้เกิดแสง แทนการคิดหาวิธีเจาะผนังกำแพง
3. ทิดคงมีวิธีรับมืออย่างไร เมื่อพบกับพฤติกรรมของคนโง่
ตอบ 1. หนีคนเหล่านี้ 2. ช่วยแก้ปัญหา
4. มูลเหตุใดที่ทำให้ทิดคงตัดสินใจขายควายจากภรรยาและลูกสาวไปเมืองอื่น
ตอบ เพราะภรรยาและลูกสาวมีความคิดและการกระทำที่โง่เขลา
5. ทิดคงได้ช่วยเหลือคนโง่เขลาที่ตนเองพบในเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างไร
ตอบ 1. กลับไปแนะนำสั่งสอนลูกกับภรรยา
2. ช่วยบอกวิธีปล่อยเกลือเพื่อเอามือออกจากไห
3. ช่วยกลุ่มคนดึงเสาโดยการนำเสามาต่อกันให้ยาวขึ้น
4. ทิดคงช่วยเจาะกำแพงทำหน้าต่างให้กลุ่มคนขนแดด
6. เพราะเหตุใด ทิดคงจึงตัดสินใจกลับไปอยู่กับภรรยาและลูกสาว
ตอบ เพราะระหว่างเดินทางล่องเรือมาพบคนโง่มากกว่าคนในครอบครัว จึงคิดได้ว่าควรกลับไปแนะนำคนสั่ง
สอนในครอบครัว และจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข
7. ทิดคงเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ดีอย่างไร
ตอบ มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น
8. ทิดคงเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยใด ที่ควรปรับปรุง
ตอบ หนีปัญหา ไม่แสดงน้ำใจช่วยเหลือคนในครอบครัว
9. จากนิทาน เรื่อง ใครโง่กว่าใคร ตรงกับสำนวนใด
ตอบ เหนือฟ้ายังมีฟ้า หนีเสือปะจระเข้
10. นักเรียนจะนำข้อคิดจากนิทาน เรื่อง ใครโง่กว่าใคร ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
ตอบ เมื่ อ ชี วิต เกิ ด ปั ญ หาต้ อ งหาวิ ธีแ ก้ ไข ไม่ ห นี ปั ญ หา ไม่ ท อดทิ้ ง คนในครอบครัว เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาหรือ มี
ข้อผิดพลาดต้องร่วมกันแก้ไขหาทางออก ใช้ชีวิตอย่างมีสติคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงความคิดโง่เขลา
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต
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แบบทดสอบวัดความสามารถอ่านจับใจความ
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดพฤติกรรมการอ่านจับใจความ
ของ นักเรียนที่สามารถสรุปใจความสำคัญ สาระสำคัญ ลำดับเหตุการณ์ ตอบคำถาม พร้อมทั้งบอก
แนวคิดของผู้เขียน และนำข้อคิดจากนิทาน ข่าว บทความ เรื่องสั้น และบทร้อยกรองเรื่องต่าง ๆ เพื่อ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยให้นักเรียน
ทำเครื่องหมาย X ที่ตัวเลือก 1 2 3 หรือ 4 ที่คาดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
อ่านเนือ้ เรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 1-4
นิทานเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
วันหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วที่บ้านตาดทอง ในฤดูกาลของฝน ได้มีการเตรียมปักดำ
กล้า
ต้นข้าว และทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเตรียมการเพราะปลูก มีครอบครัวของ
ชายหนุ่มกำพร้าพ่อได้ออกไปปลูกข้าวเช่นเดียวกัน
วันหนึ่งเขาไถนาอยู่จนตะวันขึ้นสูงแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นยิ่งนัก และหิวข้าวมากกว่า
ทุกวัน ปกติแล้วแม่จะมาส่งก่องข้าวให้ทุกวัน แต่วันนี้กลับมาช้ากว่าปกติมาก เขาจึงหยุดไถนา
แล้วเข้าไปพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ ปล่อยให้เจ้าทุยไปกินหญ้า สายตาก็เหม่อมองไปทางบ้านของตน
เฝ้ารอคอยแม่ที่จะนำข้าวก่องมาส่งตามเวลาที่ควรจะมาด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจ ยิ่งตะวัน
ขึ้นสูงแดดก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นความหิวก็ยิ่งทวีคูณขึ้นตามไปด้วย ทันใดนั้นเองเขาได้มองเห็นแม่เดิน
เลียบมาตามคันนา พร้อมกับก่องข้าวน้อย ๆ ห้อยอยู่บนสาแหรกคาน เขาบังเกิดความไม่พอใจที่
แม่เอาก่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามาก ด้วยความหิวจนตาลาย เขาคิดว่าข้าวในก่องข้าวน้อยนั้นคงกิน
ไม่อิ่มเป็นแน่ จึงต่อว่าแม่ของตนว่า “อีแก่ ไปทำอะไรอยู่ถึงมาส่งข้าวให้กูกินช้านัก ก่องข้าวก็
เอามาแต่ก่องน้อย ๆ กูจะกินอิ่มหรือ ?” ผู้เป็นแม่ตอบลูกว่า “ถึงก่องข้าวจะเล็กแต่ก็น้อยแค่รูป
นอกข้างในแน่นนะลูกเอ๋ยลองกินดูก่อน”
ความหิว ความเหนื่อย ความโมโห ทำให้หูอื้อตาลาย ไม่ยอมฟังสิ่งใด เกิดบันดาลโทสะอย่างแรง
กล้า คว้าเอาไม้แอกแล้วเข้าตีแม่ที่แก่ชราจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าว แม้กินข้าวจนอิ่มแล้วแต่
ข้าวยังไม่หมดก่อง จึงรู้สึกผิดชอบชั่วดี รีบวิ่งไปดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่ “อนิจจา
ในตอนนี้แม่สิ้นใจไปเสียแล้ว..” ชายหนุ่มร้องไห้โฮ สำนึกผิดที่ตนได้ฆ่าแม่เพียงด้วยอารมณ์เพียง
ชั่ววูบไม่รู้จะทำประการใดดี จึงเข้ากราบนมัสการสมภารวัดเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียด
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สมภารสอนว่า “การฆ่าบิดามารดาของตนเองนั้นเป็นบาปหนัก เป็นมาตุฆาต ต้องตกนรก
อเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีก มีหนทางเพียงหนทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้ก็ด้วยการ
สร้างธาตุก่อกวมกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่านกเขาเหิน จะได้เป็นการไถ่บาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้าง”
เมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้ว จึงได้ขอร้องชักชวนญาติ ๆ และชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่ อ
เป็นธาตุเจดีย์บรรจุอัฐิแม่ไว้ จึงให้ชื่อว่า “ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” จนตราบถึงทุกวันนี่
ที่มา: www.nithan.in.th

1. เหตุใดจึงทำให้ลูกชายตัดสินใจฆ่าแม่ของตน
1. เพราะรอแม่นาน
2. เพราะไม่พอใจที่แม่ห่อข้าวมาน้อย
3. เพราะหิวข้าวมากและเหน็ดเหนื่อย
4. เพราะไม่พอใจที่แม่ห่อก่องข้าวน้อยและมาช้า
2. ตัวเลือกใดเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุด
1. ลูกชายใช้ไม้แอกตีแม่ชราจนล้มลง
2. ลูกชายโมโห หิว หูอื้อตาลายไม่ยอมฟังสิ่งใด
3. แม่ชราล้มลงแล้ว ลูกชายนั่งกินข้าวด้วยความหิว
4. ลูกชายด่าแม่ว่า “อีแก่ไปทำอะไรอยู่ถึงมาส่งข้าวให้กูกินช้านัก”
3. ตัวเลือกใดเป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการสอนใจจากนิทานเรื่องนี้
1. ความหิวทำให้ขาดสติ
2. ความอกตัญญูทำให้หายนะ
3. การขาดสติทำให้เกิดความสูญเสีย
4. ไม่ควรใจร้อนกับบุพการีแม้จะโกรธเพียงใด
4. หากนักเรียนเป็นลูกชายจะทำอย่างไร ไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมดังในเรื่อง
1. เดินกลับบ้านไปหาแม่
2. เตรียมห่อข้าวด้วยตนเอง
3. ไถนาต่อไปและพยายามระงับอารมณ์โกรธ
4. กินข้าวให้หมด หากไม่พอจึงให้แม่ไปห่อมาเพิ่มอีก
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อ่านเนื้อเรือ่ งต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 5-6
นิทาน เรื่อง คนที่หาได้ยาก
ณ เชิงเขาแห่งหนึ่ง สองแม่ลูกอยู่ทำมาหาเลี้ยงกันด้วยความสุข เหม็งให้มารดาทำแต่งาน
ในครั วเรือ น ตัว เขาออกไปรับ จ้างทำไร่ ทำนา ต่อ มาไม่ ช้าก็ มีฐ านะดีขึ้ น มีเงินมี ท องใช้จ่ ายไม่
เดือดร้อนเหมือนแต่ก่อน
ต่อมามารดาล้มเจ็บลง เหม็งก็เอาใจใส่เฝ้าปรนนิบัติดูแลเป็นอย่างดี เงินทองเหลือใช้ที่
สะสมไว้ก็นำออกจ่ายเป็นค่าหมอค่ายา จะสิ้นเปลื องเท่าใดไม่คำนึง ขอแต่ให้มารดาหายป่วยมี
ชีวิตอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่เขาต่อไปเท่านั้น
วันหนึ่งเขาออกไปหาซื้ออาหารให้มารดา เดินไปได้กึ่งทางพบชายชราร่างสูงใหญ่ นั่งขาย
ผักผลไม้และอาหารต่าง ๆ อยู่ริมทางเขาแวะเข้าไปเลือกซื้อได้สิ่งของที่ต้องการแล้วถามราคา
ชายชรากลับย้อนถามว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน ข้าไม่เคยเห็นหน้า เลือกซื้อเอาแต่ของดี ๆ จะเอาไปกิน
หรือเอาจะเอาไปไหน”
เหม็งตอบว่า “ไม่ได้เอาไปกินเองหรอก แม่เจ็บอยู่ที่บ้านจะเอาไปบำรุงเลี้ยงท่าน” ชาย
ชราได้ฟังดังนั้นอุทานว่า เออ...ตั้งแต่ขาของมามาก็นานหนักหนาแล้ว ถามใครก็บอกว่า “จะซื้อ
เอาไปให้ลูก” เพิ่งได้ยินวันนี้เองว่า “จะซื้อเอาไปให้แม่” ว่าแล้วก็มอบของเหล่านั้นให้เหม็งโดยไม่
คิดมูลค่า แล้วเปรยขึ้นว่า “ถึงเวลาข้าจะกลับบ้านแล้ว”
ผู้ที่อบรมดีแล้วย่อมมีมโนธรรมสูง... เหม็งได้โอกาสตอบแทนความอารีของผู้เฒ่า จึงถาม
ว่า “ตาอยู่ที่ไหน ข้าจะหาบของไปส่งให้ถึงบ้านเอง” ว่าแล้วก็ช่วยเก็บข้าวของลงตะกร้าหาบตาม
ไปจนถึงที่อยู่แล้วคำนับลา
ชายชราเรียกเข้าไปใกล้ ๆ กระซิบว่า “เหม็ง...ของทั้งหมดที่ข้าให้เจ้านี้ ล้วนเป็น ของ
ทิพย์ แม่เจ้ากินเข้าไปแล้วจะหายไข้ทันที...ไปเถิด เอาไปให้แม่”
ผู้แต่ง พระราชธรรมวาที
5. ตัวเลือกใดเป็นสาระสำคัญของนิทาน เรื่อง คนที่หาได้ยาก
1. ผลของการเป็นคนกตัญญู
2. ความกตัญญูทำให้เกิดความสุข
3. ความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี
4. คนที่ถูกอบรมมาดีย่อมเป็นผู้มีความกตัญญู
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6. การกระทำของเหม็งเป็นคนที่แสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยด้านใดมากที่สุด
1. ความมีน้ำใจต่อผู้อื่น
2. รู้จักบุญคุณบุพการี
3. ความซื่อสัตย์ต่อบุพการี
4. ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
อ่านข่าวต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 7-8
เฮี้ยน! กระดูกคน-โบราณวัตถุอายุ 2.5 พันปี กลางนาโคราช ใครเอากลับเจอดี
ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุจำนวนมาก อายุประมาณ 1,500 - 2,500 ปี
ในที่นา 2 ไร่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา คาดเป็นชุมชนเก่า เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์เผย ชาวบ้าน
ทยอยนำวัตถุที่เก็บได้มาคืนหลังเจอเรื่องลี้ลับ
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา หลัง
ทราบข่าวว่ามีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ และโบราณวัตถุจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. ที่
ผ่านมา ในนาของชาวบ้าน บ้านลำเพียกพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ พบว่าที่นาดังกล่าวมีเนื้อที่
ประมาณ 2 ไร่ มีร่องรอยการใช้รถแบ็กโฮขุดลอกหน้าดินลงไปประมาณ 1 เมตรทั่วทั้งผืน อีกทั้งมี
เศษเครื่องปั้นดินเผาและกระดูกมนุษย์ถูกเก็บกองรวมกันหลายจุด โดยแต่ละจุดจะมีธูป เทียน
และเครื่องเซ่นไหว้ล้อมรอบอยู่
จากการสอบถามชาวบ้ า นที่ อ ยู่ บ ริ เวณดั ง กล่ า วทราบว่ า ในระหว่ า งที่ มี ก ารขุ ด พบ
ชาวบ้านและผู้นำชุมชนได้ทำการขนย้ายโครงกระดูกและวัตถุโบราณส่วนหนึ่งไปเก็บรักษาไว้ที่วัด
โนนสมบูรณ์ เพื่อรอกาตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และมีคำสั่งจากทางทหารชุดประสานงานพื้นที่
อ.ครบุรี-อ.เสิงสาง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 ซึ่งดูแลพื้นที่ ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปขุดหรือปรับพื้นที่
บริเวณดังกล่าวเด็ ดขาด จากนั้ นเดิน ทางไปที่ วัด โนนสมบู รณ์ พบพระครูอดุ ลย์ สีละสถิต เจ้ า
อาวาส ซึ่งได้นำเอาชิ้นส่วนวัตถุโบราณและโครงกระดูกที่ค้นพบหลายร้อยชิ้น ที่ทางเจ้าหน้าที่
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ทำการจำแนกออกเป็นส่วน ๆ จัดใส่ถุงไว้อย่างเป็นระเบียบ มี
ทั้งกระดูกส่วนต่าง ๆ เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องประดับที่มีการขุดค้นพบ
ด้ านเจ้ า อาวาสวั ด โนนสมบู ร ณ์ ระบุ ว่า หลั ง จากที่ ท างเจ้ าหน้ า ที่ ก รมศิ ล ปากรที่ 12
นครราชสีมา ทำการตรวจสอบในเบื้องต้น ระบุอายุวัตถุโบราณที่พบคร่าว ๆ ไว้ที่ประมาณ 1,5002,500 ปี คาดว่าจะเป็นชุมชนเก่าที่มีการอยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น และหลังจากนี้ จะมีการส่ง
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการขุดค้นเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป
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ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีชาวบ้านเคยนำชิ้นส่วนวัตถุโบราณที่ถูกค้นพบไปเก็บไว้
ทยอยนำเอามามอบให้กับทางวัดคืน เนื่องจากมีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นกับชีวิตแทบทุกราย
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2559

7. วิธีการใดที่เหมาะสมที่ต้องทำเป็นอันดับแรก หากนักเรียนพบโครงกระดูกและวัตถุโบราณดังข่า ว
ข้างต้น
1. แจ้งผู้สื่อข่าวให้มาทำข่าวประชาสัมพันธ์
2. นำกระดูกมากองรวมกันแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
3. แจ้งผู้นำชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
4. แจ้งเจ้าหน้าที่หรือกรมศิลปากรให้มาตรวจสอบ
8. สิ่งใดไม่ปรากฏในข่าวข้างต้น
1. ข้อคิดเห็น
2. ข้อเท็จจริง
3. ความเข้าใจ
4. กระบวนการ
อ่านข่าวต่อไปนีแ้ ล้วตอบคำถามข้อ 9-10
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 13 ต.ค. ว่าไบรอัน ร็อบสัน อดีตกัปตันระดับตำนาน
ของ "ปีศาจแดง" แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ออกมาหล่นความเห็น
ถึงอดีตสโมสรต้นสังกัดหลังออกสตาร์ตในเกมลีก 8 ลีกนัดแรกได้อย่างเลวร้ายสุด ๆ
เป็นที่เข้าใจกันว่า ยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ ออกตัวได้อย่างห่วยแตกสุด ๆ
เมื่อเก็บได้เพียงแค่ 9 คะแนนจาก 8 นัดแรก ซึ่งเป็นสถิติออกสตาร์ตที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 30 ปีเลย
ทีเดียว
ล่าสุด ไบรอัน ร็อ บสั น ออกมากล่าวว่า "ผมคิ ดว่ามั นเป็น เรื่อ งยากที่ ทีม จะหานัก เตะ
คุณภาพที่จะสามารถย้ายทีมได้ในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วส่วนมากคุณจะต้ องรอ
ช่วงซัมเมอร์
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จนถึงตลาดในช่วงซัมเมอร์ก่อน ถึงจะสามารถลงตลาดซื้อขายได้อย่างเต็มที่ แต่ทว่าแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้น (ลงตลาดเดือนมกราคมแบบเต็มสูบ) เพื่อปรับปรุงที มให้ขึ้นไป
อยู่ในจุดที่ควรจะเป็น เดือนมกราคมนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการกำหนดทิศทางของทีมใน
ฤดูกาลนี้เลยทีเดียว"
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 19 เมษายน
9. จากเหตุการณ์ในข่าวใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
2562
1. ไบรอัน ร็อบสัน
2. กัปตันทีมแมนเชสเตอร์
3. นักฟุตบอลทีมปีศาจแดง
4. สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเตด
10. สิ่งใดคือการแก้ปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. ให้ไบรอัน ร็อบสัน กลับมาเป็นผู้ดูแล
2. รอซื้อตัวนักฟุตบอลจากสโมสรอื่น
3. รอให้ถึงเดือนมกราคมเพื่อปรับทีม
4. ฝึกซ้อมนักฟุตบอลในทีมมากขึ้น
อ่านข่าวต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 11-12
วัน ที่ 17 ตุ ล าคม 2560 ผู้สื่ อ ข่ าวรายงานว่ า เจ้า หน้ าที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ธารโบกขรณี
จังหวัดกระบี่ ประจำหมู่เกาะห้อง ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ ปักธงเหลือง ปิดป้ายแจ้งเตือน
ประชาชน นักท่องเที่ ยวให้ระวังอัน ตรายจากแมงกะพรุน แดงจำนวนมาก ถูกคลื่นพัด ลอยอยู่
บริเวณหน้าชายหาด เข้าชายหาด เกาะห้อง และเกาะเหลาลาดิง พร้อมเตรียมชุดปฐมพยาบาล
น้ำส้มสายชู หากนักท่องเที่ยวถูกพิษจากแมงกะพรุน
นายวีระศักดิ์ สีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กล่าวว่า จากการตรวจสอบ
ในขณะนี้ พบว่าแมงกะพรุนแดงเริ่มเข้ามาในอ่าวต่าง ๆ ของหมู่เกาะห้อง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
และพบว่ามี ป ริมาณมาก จึ งจำเป็ น ที่จ ะต้ องมี การเตื อนนั กท่ อ งเที่ ยวให้ระมัด ระวัง เนื่ องจาก
แมงกะพรุนแดงมีพิษร้าย หากผู้ที่แพ้พิษมาก ๆ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
โดยจากการสำรวจพบว่าแมงกะพรุน มีตามจุดต่าง ๆ เช่น หน้ าที่ ทำการหน่ วยพิ ทักษ์
อุทยาน
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อุท ยานหมู่ เกาะห้ อ ง เกาะเหลาดิ ง และเกาะผั ก เบี้ ย ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาวั น นี้ ทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้รับทราบก่อนลงเล่นเพื่อไม่ให้ไปสัมผัส ทั้งนี้ คาดว่าสาเหตุที่แมงกะพรุนแดง
เข้ามาในหมู่เกาะห้องจำนวนมาก เนื่องจากได้มีลมพัดเข้ามาภายในหมู่เกาะห้องส่งผลให้มีคลื่นพัด
เข้ามาภายในอ่าว
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 17 ต.ค.
11.2560
พาดหัวข่าวในตัวเลือกใด สอดคล้องกับใจความสำคัญของข่าวข้างต้นมากที่สุด
1. เตือนภัยนักท่องเที่ยวระวัง แมงกะพรุนแดง มีพิษร้ายถึงขั้นเสียชีวิต
2. นักท่องเที่ยวถูกพิษจากแมงกะพรุน จำนวนมากถูกคลื่นพัดเข้าฝั่งหมู่เกาะห้อง จ.กระบี่
3. เตือนภัยนักท่องเที่ยวระวัง แมงกะพรุนแดง มีพิษจำนวนมากถูกคลื่นพัดเข้าฝั่งหมู่เกาะห้อง
จ.กระบี่
4. เตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวัง เนื่องจากแมงกะพรุนแดงมีพิษร้าย หากผู้ ที่แพ้พิษมาก ๆ
อาจทำให้เสียชีวิตได้
12. นักท่องเที่ยวคนใด เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากแมงกะพรุนแดงมากที่สุด
1. คุณเควินเดินเล่นอยู่ริมหาดในยามเช้า
2. คุณอันยองเดินไปใกล้บริเวณที่มีการปักธงเหลือง
3. คุณม็องบลังเดินไปถ่ายรูปบริเวณป้ายเตือนให้ระวังแมงกะพรุนแดง
4. คุณเคธีว่ายน้ำที่บริเวณหน้าชายหาด หลังจากเข้ารับฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ก่อนลงเล่นน้ำ
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 13-14
มงลง ปวีณสุดา ดรูอิ้น ลูกครึ่งไทย-แคนาดา ถึงฝั่งฝัน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019
แล้วฝันก็เป็นจริงเสียที สำหรับสาวงามผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 “ปวีณ
สุดา ดรูอิ้น” หรือ “ฟ้าใส” สาวลูกครึ่งไทย-แคนาดาที่ยืนหนึ่งในใจเหล่าแฟนคลับนางงามเชียร์กัน
สุดเสียง ซึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดนี้เข้าตากรรมการในสังกัดค่ายของทีพีเอ็น 2018 บริษัท
ที่ปาดหน้าเค้ก “คุณแดง สุรางค์เปรมปรีดิ์” เจ้าแม่ที่ครองสิทธิ์เป็นผู้จัดการประกวดมานานนับสิบ
ปี โดยเธอเคยคว้ าตำแหน่ งรองอั น ดั บ 2 ในเวที เดี ย วกั น นี้ เมื่ อ ปี 2560 ปี นี้ ไ ด้ ก ลับ มาล้ างตา
หลั งจากอกหั ก เมื่ อ 2 ปี ที่ แ ล้ ว จากประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมมาหลายเวที เคยเป็ น รองอั น ดั บ 1
นางสาวไทยในปี 2556 ได้สร้างความมั่นใจ ทำให้ครั้งนี้ได้ถึงฝั่งฝันที่ตามหามานาน
ฟ้ าใส ปวี ณ สุ ดา ดรู อิ้น มิ ส ยู นิ เวิ ร์ส ไทยแลนด์ 2019 ล่ าสุ ด นี้ มี ดี ก รีป ริ ญ ญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์
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วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว จากมหาวิทยาลัยคาลการี ประเทศแคนาดา ได้ทำความฝันของตัวเอง
สำเร็จในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์การเตรียมตัว ทำให้มีจุดผิดพลาดน้อยที่สุด เปิดใจว่าเธอเองทำ
การบ้านอย่างหนักกว่าจะมาถึงวันนี้ และสามารถทำได้สำเร็จ ทำฝันให้เป็นจริง เพราะเธอเชื่อว่ า
เวลาที่เราทำอะไรด้วย passion ทำให้มีเป้าหมายไม่ว่าจะเจออุปสรรคก็จะไม่ยอมแพ้...แบบนี้คง
ได้รอลุ้นมงฯ ที่ 3 ของมิสยูนิเวิร์สแน่
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
13. สิ่งใดทำให้ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้นได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส 2019
1. ความสวย
2. ความสำเร็จ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความล้มเหลวและความผิดหวัง
14. จากกรณีดังข่าวข้างต้น ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น เป็นแบบอย่างในเรื่องใด
1. ความงาม
2. การวางตัว
3. ความอดทน
4. ความเพียรพยายาม
อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 15-16
นมกับโรคมะเร็ง
มีการกล่าวอ้างว่านมทำให้เกิดมะเร็งในกลุ่มคนทางตะวันตก เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก
เนื่องจากมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งทำการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมีความสัมพันธ์กับการดื่ม
นม อย่างไรก็ ตาม นั ก วิจัย พบว่ากลุ่ม ผู้ป่ วยมะเร็ ง มี ก ารกิน อาหารที่ มีไ ขมัน ปริม าณสู ง รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่น ๆ ที่ติดมัน และตอนท้ายของรายงานนี้ยังสรุปอีกด้วยว่า ไม่ยืนยันว่านมทำ
ให้เกิดมะเร็งต่อผู้บริโภคจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมหลังจากนั้นมีงานวิจัยใหม่ออกมาหลายฉบับ
ได้ข้อสรุป คือ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยัน ทั้งงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยา และงานวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ ว่านมเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ หากแต่ในทางตรงกันข้ามพบว่า
นมมีผลต่อการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยสารอาหารที่เป็นพระเอกในการป้องกัน
คือ แคลเซียม
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นอกจากนี้ เคซีน (casein) เวย์โปรตีน (whey) และโบไวน์ แล็กโทเฟอร์ริน (bovine
lactoferrin) ก็มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็ง โดยโบไวน์ แล็กโทเฟอร์ริน มีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ระบบ
ภูมิคุ้มกัน (Natural killer cell) ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเกิดการ
ตายแบบ Apoptosis ในเซลล์มะเร็งเต้านมเซลล์มะเร็งลำไส้ และเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร
โดยแล็กโทเฟอร์รินสามารถควบคุมการแสดงออกของยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งได้ มีรายงานวิจัยเพิ่มเติมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นว่าแล็กโท
เฟอร์รินสามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ Caspase-1 และสาร interleukin-18 (IL-18)
ส่งผลสำคัญในการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง และแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
นอกจากนี้ มีรายงานวิจัยพบว่าการใส่นมลงไปในชา สามารถช่วยเพิ่มฤทธิ์ยับยั้งการเกิด
มะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านมในหนู
ที่มา: บทความสุขภาพ หมอชาวบ้าน 10 เมษายน 2556
15. จากข้อมูลที่นักเรียนได้รับ นักเรียนคิดว่าควรดื่มนมต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ควรดื่ม เพราะน้ำนมทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบ Apoptosis
2. ไม่ควร เพราะไม่มีผลงานวิจัยรองรับว่านมช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งได้
3. ควรดื่ม เพราะในน้ำนมมีแคลเซียมที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
4. ไม่ควร เพราะหากเราได้รับสารที่มีอยู่ในนมมากเกินไปจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
ชนิดต่าง ๆ
16. ตัวเลือกใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงเรื่องนมกับโรคมะเร็ง
1. แล็กโทเฟอร์รินช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Caspase-1 และ สาร interleukin-18 (IL18)
ส่งผลสำคัญในยับยั้งโรคมะเร็ง
2. ผู้ที่ไม่มี ภาวะเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ ผู้ที่ได้รับแคลเซียม ซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่มา
จากน้ำนม ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
3. แล็กโทเฟอร์ริน มีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถกระตุ้น
ให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบ Apoptosis
4. นมช่วยเพิ่มฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านมในหนู
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อ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 17-21
เรื่อง นาฬิกาชีวิต
เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า “ทำไมคนเราต้องนอนกลางคืนและตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน
เวลากลางวัน” หรือเคยลองสังเกตกันหรือไม่ว่า ไม่เพียงแค่คน สัตว์ต่าง ๆ ทั้งใหญ่และเล็กต่างก็
ต้องนอนและตื่นกันทุกตัว คำตอบของคำถามเหล่านี้ คือ สิ่งที่ ธรรมชาติสร้างให้กับสิ่ง มีชีวิตที่
เรียกว่า “นาฬิกาชีวภาพ (Biological clock) หรือนาฬิกาชีวิต” ที่คอยควบคุมการทำงานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายตลอด 24 ชั่วโมง โดยเกิดจากการตอบสนองต่อแสงอาทิตย์ อุณหภูมิและ
ความมืด
เจ้าตัวนาฬิกาชีวภาพนี้อยู่ที่ Suprachiasmatic nucleus (SCN) ของสมองส่วนไฮโพธาลามัสที่
ทำหน้าที่ควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา
เมื่อมีแสงสว่าง (เวลากลางวัน) ตาจะรับแสง จากนั้นส่งข้อมูลไปยังสมองทำให้ร่างกายรับรู้ว่ามีแสง
สว่าง ในทางตรงกันข้ามหากปริมาณแสงลดลงหรือในที่มืด SCN จะสั่งให้สมองสร้างฮอร์โมนที่
เรียกว่า เมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ร่างกายนอนหลับ เนื่องจากฮอร์โมน
ที่ถูกยับยั้งโดยแสงจึงจะถูกหลั่งในเวลากลางคืนเท่านั้น
ผู้อ่ านทราบหรือ ไม่ ว่า แม้ แสงความเข้ นข้ น ต่ำเพี ยง 0.1 ลัก ซ์ (เที ยบได้กั บ แสงในคื น
พระจันทร์เต็มดวง) ก็ส่งผลให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินน้อยลงได้ ซึ่งเจ้าฮอร์โมนนี้มีบทบาทสำคัญ
ต่อร่างกายมาก โดยช่วยชะลอความแก่ ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง และป้องกันการเกิดไมเกรน
อีกด้วย ดังนั้นในขณะนอนหลับไม่ควรที่จะเปิดไฟทิ้งไว้ เพราะไฟจะไปยับยั้งการหลั่งเมลาโทนิน
ทำให้นาฬิกาชีวิตผิดเพี้ยนไป
จะเกิดอะไรขึ้นถ้านาฬิกาชีวิตเราผิดเพี้ยน! ยกตัวอย่างแรกคืออาการที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี
หากเดิ น ทางจากซี ก โลกหนึ่ ง คื อ การ jet lag ซึ่ ง เกิ ด จากภาวะที่ น าฬิ กาชี วิต ของร่างกายไม่
สามารถปรับตัวรวดเร็วได้ตามเวลาที่แท้จริงของท้องถิ่นในขณะนั้น สาเหตุจากการเดินทางข้าม
เส้นแบ่งเวลาซึ่งจะทำให้มีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ กังวล หงุดหงิด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ และ
ง่วงนอนเวลากลางวันซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวได้แล้ว
ดังนั้นจะเห็นว่าทุกคนต่างทราบว่า ร่างกายมีนาฬิกาชีวิตและทราบผลกระทบเมื่อนาฬิกา
ชีวิตผิดเพี้ยนไป ซึ่งอาจจะมีคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ร่างกายคนเราฉลาดถ้าหากนาฬิกาชีวิต
ผิดเพี้ยนไปเดี๋ยวร่างกายก็ปรับให้เองอัตโนมัติ
แต่สิ่งที่น่ากังวลว่านาฬิกาชีวิตจะเพี้ยนไปตลอดเริ่มมีสัญญาณให้เห็น จากข่าวซึ่งโพสต์บน
เว็บไซต์ bbc news ในหัวข้อว่า “Reindeer body clock switched off” ซึ่งเกิดจากคณะวิจัย
ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ และนอร์เวย์ได้ค้นพบว่า นาฬิกาชีวิตของกวางเรนเดียร์ที่อาศัยอยู่ที่
ขั้วโลกอาร์กติกหายไป!มหา
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ดร.แอนดริว กล่าวว่า ร่างกายของกวางเรนเดียร์หยุดการใช้งานของนาฬิกาชีวิต เพื่อ
ความอยู่รอดของมันในขั้วโลก ซึ่งในฤดูร้อนมีเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์ถึง 15 สัปดาห์ ในขณะ
ที่ฤดูหนาวมีเพียง 8 อาทิตย์ ที่แสงจากดวงอาทิตย์จะไม่ปรากฏเลย นอกจากนี้ยังไม่พบฮอร์โมน
เมลาโทนินในเลือดของกวางเรนเดียร์ ซึ่งหมายความว่า กวางเรนเดียร์ไม่มีนาฬิกาชีวิต
โดย ดร.แอนดรว กล่าวว่า “นาฬิกาชีวิตเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับแสงและความมืด แต่ถ้าสภาวะแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มันคงเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่
จะปรับตัวไปตามสภาวะแวดล้อมมากกว่าจะใช้นาฬิกาชีวิต ซึ่งมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีลักษณะ
เดียวกันกับกวางเรนเดียร์ เช่น สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกหรือใต้ดินลึก ๆ”
จะเห็นว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่ สามารถปรับตัวตามสภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ ได้ แต่สิ่งที่ควรจะตระหนัก คือ ร่างกายที่แข็งแรงย่อมพ้อมที่จะปรับตัวได้ง่ายกว่าร่างกาย
ที่อ่อนแอ ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักคือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายสามารถใช้งานนาฬิกา
ชีวิตได้อย่างสมดุลในวันนี้ เพื่อในอนาคตสภาวะแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น กรณี
กวาง เรนเดียร์เรายังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ที่มา: Liew นิสิตปริญญาเอก สาขา polymer science Petroleum
and Petrochemical College Chulalongkorn University
17. จากบทความเรื่องนี้ ตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง
1. สารเมลาโทนินทำให้เกิดนาฬิกาชีวิต
2. สารเมลาโทนินเป็นตัวกำหนดนาฬิกาชีวิต
3. สารเมลาโทนินจะหลั่งจากร่างกายในเวลากลางคืน
4. เวลากลางวันหรือเมื่อเปิดไฟนอนร่างกายจะไม่ผลิตสารเมลาโทนิน
18. ตัวเลือกใดเป็นสาระสำคัญของบทความ
1. วิธีการใช้งานนาฬิกาชีวิตให้สมดุล
2. การปรับตัวให้สมดุลกับนาฬิกาชีวิต
3. นาฬิกาชีวิตเป็นสิ่งที่คอยควบคุมระบบการทำงานของร่างกาย
4. ความสำคัญของนาฬิกาชีวิตของมนุษย์และสัตว์ที่แตกต่างกัน
19. ถ้าร่างกายเราไม่มีนาฬิกาชีวิตจะเกิดผลกระทบอย่างไร
1. ระบบในร่างกายผิดปกติ
2. ร่างกายหลั่งสารเมลาโทนินได้น้อยลง
3. มีอาการอ่อนเพลีย หงุดหงิด ง่วงนอนในเวลากลางวัน
4. ใบหน้าแก่ก่อนวัย เสี่ยงต่อการเป็นโรคโรคมะเร็งและไมเกรน
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20. เราควรปฏิบัติตนอย่างไร ให้มีนาฬิกาชีวิตที่สมดุล
1. ไม่ควรเปิดไฟนอน
2. ควรเข้านอนและตื่นให้ตรงเวลา
3. หมั่นเล่นกีฬาและออกกำลังกายอยู่เสมอ
4. จัดตารางการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเหมาะสม
21. ตัวเลือกใดคือบทสรุป เรื่อง นาฬิกาชีวิต
1. นาฬิกาชีวิตสำคัญต่อการใช้ชีวิต
2. สารเมลาโทนินสำคัญต่อนาฬิกาชีวิต
3. การเตรียมร่างกายให้ปรับใช้กับนาฬิกาชีวิตอย่างสมดุล
4. เราทุกคนมีนาฬิกาชีวิตที่แตกต่างกันแต่สามารถปรับให้สมดุลกันได้
อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 22-24
เรื่อง บันทึกของคนจมน้ำ
ฉันชื่อเด็กชายปิ่น มีน้องสาวชื่อกระต่าย พ่อและแม่สอนให้เราเป็นเด็กดีรู้จักช่วยเหลือ
ตัวเองและรู้จักการตัดสินใจที่ถูกต้อง พ่อแม่สอนให้เราหัดขี่จักรยาน ครั้งแรกฉันและน้องรูสึกกลัว
จักรยาน มีเพียงสองล้อจะถีบให เคลื่อนไปได้อย่างไรโดยไม่ล้ม แต่เมื่อเราฝกจนชํานาญ จักรยาน
ก็กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ
พ่อให้แม่พาฉันและน้องไปหัดว่ายน้ำที่สระน้ำมีครูคอยสอนกระต่ายกลัวแตฉันไม่กลัว
ฉันชอบ ว่ายน้ำมาก และเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ไม่นานนักฉันก็ว่ายน้ำเก่ง ครูชม
ฉันว่า ฉันว่ายน้ำได้ถูกต้องและทําเวลาได้ดี ครูจะส่งฉันไปเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ถ้าเขาเปิดแข่
งขันว่ายน้ำ
วันหนึ่งพ่อมายืนดูฉันว่ายน้ำ ฉันว่ายน้ำอย่างสวยงามและทําเวลาไดดีเช่นเคย พ่อสอนว่า
“คนเราไม่ใช่ว่าจะเก่งเฉพาะในสระน้ำ แหล่งน้ำที่อื่นยังมีอยู่อีกถมไป เช่น ในแม่น้ำลําคลอง อ่าง
เก็บน้ำและทะเลสภาพแหล่งน้ำนั้น ต่างไปจากสระว่ายน้ำนี้มาก แม่น้ำลําคลองอาจจะไหลแรง
และขุน่ ข้นในหน้า
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น้ำหลาก ทะเล อ่างเก็บน้ำอาจเต็มไปด้วยคลื่นขนาดใหญ ดังนั้นนอกจากลูกจะเก่งในสระน้ำแล้ว
ลูกต้องช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ด้วย คนที่อยู่ในน้ำมีอันตรายรอบด้าน ขอให้ลูกเข้าใจ และอย่า
ประมาท
คําสอนของพ่อฉันไม่ค่อยได้สนใจมากนัก เพราะหลงภาคภูมิใจในฝีมือการว่ายน้ำและ
คิดว่าจะเปนที่ไหนก็ช่างเถอะ ฉันไม่เคยกลัวที่จะลงไปว่ายน้ำ รับรองว่าไมมีวันจมน้ำเหมือนเด็ก
คนอื่น ๆ เป็นอันขาด
ต่ อ มาอี ก ไม่ น านที่ ห มู่ บ้ านของเรามี ก ารจั ด นํ าเที่ ย วชมน้ ำตกอั น ลื อ ชื่ อ ริ ม แม่ น้ ำแคว
พออนุญาตให้แม่เป็นผู้นําเราไป ตัวพ่อนั้นติดธุระไปไม่ได คณะของเราเดินทางไปถึงน้ำตก และ
แม่น้ำแควในบ่าย วันนั้นเราสามคนแม่ลูกมีที่พักเป็นกระท่อมหลังน้อยไม่ไกลจากริมน้ำเท่าไร
นัก เสียงซู่ซ่าของสายน้ำที่ตกลงมาและไหลลงแม่น้ำแว่วมากับสายลมใหเราได้ฟังตลอดคืน
รุ่งขึ้นฉันตื่นนอนแต่เช้าเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวน้ำตก และลงอาบน้ำในแม่น้ำแคว หลังจาก
ปีนเขาเดินชมความงามของน้ำตกแล้ว เวลาที่ฉันรอคอยก็มาถึง คือ ลงว่ายน้ำในแคว กระต่ายและ
แม่เล่นกันอยู่แถวชายตลิ่งที่เป็นหาดทรายขาวมีน้ำตื้น
ฉันว่ายมาถึงฝั่งตรงข้าม และเดินท่องริมตลิ่งเล่น ก็มีชายแกชาวบ้านคนหนึ่งโผลออกมา
จากไร่ข้าวโพดและพูดเสียงดังไม่ให้ฉันเดินเล่นแถวนี้ เดี๋ยวจมน้ำตาย ฉันไมสนใจคําพูดของแกเดิน
ท่องน้ำเรื่อยไป เดินต่อมาอีกไม่กี่ก้าว ฉันรู้สึกใจหายวูบ พื้นดินใต้นำ้ ยุบยวบดึงตัวฉันลงไปที ฉันร
องใหแม่ชวย ขณะที่ร่างกายดิ่งลึกลงไปนั้น ฉันพยายามตะเกียกตะกายสุดชีวิต ความรู้สึกกําลังอื้อ
อึง ลมหายใจขาด ฉันรูสึกเจ็บปวดและกําลังจะขาดใจตาย
มือสองข้างไขว่คว้าหาที่ยึดเกาะดูเหมือนว่าจะกระทบกับหินลื่น ๆ สํานึกสุดท้ายก่อนที่จะ
หมดความรู้สึกฉันคิดถึงพ่อแม่และน้องกระต่าย เวลาผ่านไปนานเท่าไรฉันไม่ทราบ มารู้สึกตัวเมื่อ
คนกําลังรุมล้อมอยู่ แม่และน้องกระต่ายกอดฉันและร้องไห เสียงหลายคนพูดขึ้นว่า “ฟื้นแล้ว ๆ”
ฉันมองเห็นชายแก่คนนั้น คนที่ไล่ไม่ให้ฉันเดินริมตลิ่ง เสื้อผ้าของแกเปียกปอน แกกล่าวว่าฉันโชค
ดีที่แกยืนจ้องอยู่ เพราะที่ตรงนั้นกลืนชีวิตคนมาเท่าไรแล้วไม่รู้ ด้วยเหตุว่ามันเป็นโพรงหิน พอน้ำ
หลากมากหญ้าก็มาสุมกันอยู ตะกอนตกลงปิดทับมองเห็นหญ้างอกขึ้นมาใคร ๆ นึกว่าตื้น พอเดิน
ไปถึงดินก็ยุบจมลงในโพรงหิน ซึ่งลึกตั้งสิบว่าฉันรู้สึกอบอุน่ ขึ้นก้มกราบลุงแกคนนั้น ผู้ช่วยชีวิตฉัน
ให้รอดจากการจมน้ำตาย
ที่มา: “ส. พุ่มสุวรรณ” หนังสือ สวิตา ฉบับที่ 69
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22. เหตุการณใดเกิดขึ้นเปนลําดับสุดทาย
1. ชายชราชวยปน
2. ชายชรามามองปน
3. ปนกมกราบชายชรา
4. ชายชราตะโกนบอกปน
23. ตัวเลือกใดเปนสาระสําคัญของเรื่อง
1. ไมควรประมาท
2. ควรเชื่อฟงคําเตือนของผู้อื่น
3. ควรเชื่อฟังคำเตือนของผู้ใหญ่
4. ควรใชความสามารถที่เรียนมาเอาตัวรอด
24. หากนักเรียนพบคนจมน้ำจะมีวิธีช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร
1. กระโดดน้ำลงไปช่วยทันที
2. หากิ่งไม้ส่งลงไปให้คนจมน้ำ
3. โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4. ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 25 -26
เรื่อง ดอกไม้เหล็ก
“…ในปีนี้แหละที่ร้านดอกไมของนีออนทรุดโทรมลงอยางหมดรูป มีร้านดอกไมตั้งชื่อใหม่
เป็นจํานวนนับสิบสิบแห่ง…ดินฟ้าอากาศของกรุงเทพฯ เริ่มเปนพิษ การผันเวียนของฤดูกาลเริ่ม
ปรวนแปร รสนิยมของชาวกรุงก็กลายกลั บตกลงไปสูสภาพไมต่างกัน ร้านดอกไม้ทุกร้านประสบ
ความสําเร็จในการขายดอกไม้ปลอมที่ทําด้วยพลาสติกสีจัดจ้านน่าชัง ช่อและกระเช้าดอกไมสดอัน
สูงค่าด้วยศิลปะของนีออนถูกเยาะเย้ยถากถางไปในทํานองที่ว่าสูงส่งที่สุดในกรุงเทพฯ จนต้องปีน
บัน ไดขึ้น ไปซื้ อนี อ อนไปไกลเสีย แล้ว งานอั น หมดจดของเธอเดิ น สวนทางกั บ ความเสื่ อมของ
ประเทศนี้ “ศิลปินทีแ่ ท้จริงไม่สนใจงานที่ไดทำเสร็จสิ้นไปแล้ว-ไม่มีงานศิลปะชิ้นไหนทําให้
ศิลปินอิ่มใจ-เพราะจุดหมายของศิลปิน คือ หาความสมบูรณ” – โดยเหตุดังว่านี้ยิ่งศิลปะการจัด
ดอกไม้ของนีออนยิ่งสมบูรณ์แบบและสูงค่าขึ้นเท่าใดผู้รับ ซึ่งนิยมยินดีในดอกไมพลาสติกจึงต่าง
พากัน เดินห่างนีออนออกไปทุกที ๆ นีออนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะเธอแต่เพียงผู้
เดียวเป็นผู้รับภาระในการเรียนของลูกชายทั้งสองคน
พา
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“ก็เธอรู้จักทําอะไรอย่างคนอื่นเขาเสียบ้างซี”
สามีของนีออนเสนอทันทีเมื่อเขาต้องมีการรับภาระเรื่องลูกบ้างนิดหน่อยเท่านั้น
“คุณจะให้ฉันทําอะไร” เธอถาม “ก็ขายดอกไม้พลาสติกนะซี โง่เหลือทน เธอเป็นบ้าหรือ
ไงที่ปล่อยให้ไอดอกไมห่าเหวพวกนี้มันเหี่ยวแห้งไปทุกวัน”
ที่มา: นน รัตนคุปต เรื่องสั้น

25. ชื่อเรื่อง “ดอกไม้เหล็ก” แสดงถึงลักษณะนิสัยใดของตัวละคร
1. ความมั่นคง
2. ความสำเร็จ
3. ความแข็งแกร่ง
4. ความกล้าหาญ
26. ตัวเลือกใดคือใจความสําคัญของเรื่อง
1. ผู้คนเดินห่างจากร้านดอกไม้สด เพราะนิยมในดอกไม้พลาสติก
2. ความเดือดร้อนของร้านจัดดอกไม้จากการที่มีผู้นิยมดอกไม้พลาสติก
3. ศิลปะการจัดดอกไม้ถูกเยาะเยยถากถางไปในทํานองที่วาสูงสงจนตองปนบันไดขึน้ ไปซื้อ
4. ศิลปนที่แทจริงไมสนใจงานที่ไดทําเสร็จสิ้นไปแลว เพราะจุดหมายของศิลปน คือ หาความ
สมบูรณ
อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 27-28
“พระชนกชนนีเป็นที่ยิ่ง
ถึงลูกเมียเสียไปแม้นไม่ตาย

ไม่ควรทิ้งทอดพระคุณให้สูญหาย
ก็หาง่ายดอกพี่เห็นไม่เป็นไร”
ที่มา: ความกตัญญู

27. ตัวเลือกใดคือใจความสำคัญจากบทร้อยกรองข้างต้น
1. ไม่ควรทอดทิ้งผู้มีพระคุณ
2. ไม่ควรทอดทิ้งบิดามารดาผู้มีพระคุณ
3. หากลูกเมียตายไปก็สามารถมีใหม่ได้
4. ผู้ให้กำเนิดแม้นตายไปก็หาใหม่ไม่ได้เหมือนลูกเมีย
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28. บุคคลใดควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู
1. นิ้งกราบพ่อแม่ทุกวัน
2. ฟ้าใสนำพวงมาลัยมาไหว้ครูทุกวัน
3. โกโก้ขาดโรงเรียนเพื่อช่วยยายขายของ
4. น้ำเพชรทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่
อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 29 -30
"ความรัก"
© ความรักไม่ต้องการแค่วันเดียว
ความรักไม่ต้องเกี่ยวกับวันไหน
ความรักไม่ต้องมีเวลาใด
ความรักไม่ต้องใช้ให้ใครชี้
© ความรักไม่ต้องมีข้อวิจารณ์
ความรักไม่ต้องการการกดขี่
ความรักไม่ต้องให้ใครตราตี
ความรักไม่ต้องมีเส้นพรมแดน
© ความรักไม่ต้องรอข้อพิสูจน์
ความรักไม่ต้องพูดอันแบบแผน
ความรักไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
ความรักไม่ต้องแค่นหัวใจคน
© ความรักไม่ต้องการการเป็นต่อ
ความรักไม่ต้องรอขอเหตุผล
ความรักไม่ต้องย้ำความมีจน
ความรักไม่ต้องทนที่จะรัก

1

"ความรัก" (ต่อ)
2
© ความรักคือหัวใจให้แก่กัน
ความรักคือนิรันดร์มั่นสมัคร
ความรักคือศรัทธาสามิภักดิ์
ความรักคือความประจักษ์ในใจเรา
© ความรักคือนิยายไร้นิยาม
ความรักคือความงามใช่ความเขลา
ความรักคือหมอกควันอันบางเบา
ความรักคือการเฝ้าเข้าใจกัน
© ความรักคือสำเนียงเสียงปลอบปลุก
ความรักคือความทุกข์และสุขสันต์
ความรักคือเสน่หาสารพัน
ความรักคือความฝันอันตราตรู
© ความรักคือศิลปะของหัวใจ
ความรักคือสายใยโยงใจอยู่
ความรักคือการให้ไม่หมายรู้
ความรักคือใจผู้รู้ค่ารัก
ผู้แต่ง อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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29. ตัวเลือกใดเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับบทประพันธ์ “ความรัก” มากที่สุด
1. ความรักที่ดีไม่มีเงื่อนไข
2. ความรักอยู่ที่ความพึงพอใจ
3. ความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
4. ความรักจะมีค่าได้ต้องเข้าใจความรู้สึก
30. ตัวเลือกใดเป็นคำกล่าวที่สอดคล้องกับบทร้อยกรอง “ความรัก” มากที่สุด
1. รักคือสิ่งสวยงาม
2. รักไม่ต้องการเวลา
3. อกหักดีกว่ารักไม่เป็น
4. ความรักไม่มีสูตรสำเร็จ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านจับใจความ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คำตอบ
4
1
3
2
1
2
3
3
4
2
3
4
2
4
3

ข้อ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คำตอบ
1
2
3
3
4
3
3
1
4
3
4
2
4
4
4

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
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ตารางที่ 15 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
ข้อที่

รายการ

ระดับ
ข้อ
ความคิดเห็น
เสนอแนะ
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ นวคิ ด Task Based 5 4 3 2 1
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นลำดับต่อเนื่อง
2 ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจ
3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นขั้นตอน
4 ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าตั้งคำถามและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้
เรียนรู้
5 ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในสิ่งที่นักเรียนสนใจ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
6 มีหลักในการอ่านไปสู่เป้าหมายในการอ่าน
7 ได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
8 ฝึกทักษะการคิดและการทำงานอย่างมีขั้นตอนตามระบบ
9 ฝึกทักษะการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
10 สามารถนำกระบวนการจากการเรี ย นรู้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
รายวิชาอื่น ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
11 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน
12 ได้ช่วยเหลือเพื่อนในการทำกิจกรรม
13 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ
14 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
15 ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

ภาคผนวก จ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- ค่าดั ชนี ความสอดคล้องของแผนการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้ โดยใช้แ นวคิ ด Task Based
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
- ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ
- ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
- ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน
จับใจความ
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การอานจับใจความ
ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ โดยใชแนวคิด Task Based Learning
รวมกับคำถามของบลูม
ประเด็นการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
ผู้เชี่ยวชาญ
การเรียนรู้
IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
+1
+1
+1
1.00
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน
2. แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ร ะดั บ และ
+1
+1
+1
1.00
ขั้นตอนเป็นระบบ
จุดประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
+1
+1
+1
1.00
1. จุ ด ประสงค์ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตาม
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล าง ก าร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
2. จุดประสงคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสามารถ
+1
+1
+1
1.00
วัดพฤติกรรมของผูเรียนไดชัดเจน
สาระการเรียนรู้
+1
+1
+1
1.00
1. สาระการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน
2. สาระการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
+1
+1
+1
1.00
จุดประสงคการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ล ำดั บ ขั้ น ตอนที่
ชัดเจนและสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ

0

+1

+1

0.67

+1

+1

+1

1.00
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การอานจับใจความ
ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ โดยใชแนวคิด Task Based Learning
รวมกับคำถามของบลูม (ต่อ)
ประเด็นการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
ผู้เชี่ยวชาญ
การเรียนรู้
IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เนนการปฏิ บั ติ ใ ห
1.00
+1
+1
+1
ผูเรียนไดปฏิบัติจริงมีปฏิสัมพันธกันระหวางการทํา
กิจกรรมและสอดคลองกับการวัดประเมินผล
การวัดประเมินผล
1. การวั ด ประเมิ น ผลสอดคลองกั บ จุ ด ประสงค
การเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
2. เครื่อ งมื อที่ ใชวัด ประเมิ นผลเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู
3. เครื่องมือที่ใชวัดประเมินผลมีเกณฑการประเมิน
ที่ชัดเจน
4. การวัดประเมินผลครอบคลุมด้ านความรู ทักษะ
ในการอานจั บ ใจความ พฤติก รรมการเรีย นรู แ ละ
เจตคติในการเรียนรู

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

0

+1

+1

0.67

+1

+1

+1

1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม
ข้อที่
ประเภท
ผู้เชี่ยวชาญ
IOC
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ความรู้ความจำ
ความรู้ความจำ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความรู้ความจำ
ความเข้าใจ
การประยุกต์ใช้
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์
ความรู้ความจำ
ความเข้าใจ
การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์
ความรู้ความจำ
ความรู้ความจำ
การวิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม (ต่อ)
ข้อที่
ประเภท
ผู้เชี่ยวชาญ
IOC
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
24
25
26
27
28
29.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

การวิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การประยุกต์ใช้
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์
ความรู้ความจำ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การประยุกต์ใช้
ความเข้าใจ
ความรู้ความจำ
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความรู้ความจำ
ความเข้าใจ
การประยุกต์ใช้
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับ
คำถามของบลูม (ต่อ)
ข้อที่
ประเภท
ผู้เชี่ยวชาญ
IOC
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์
ความรู้ความจำ
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความรู้ความจำ
การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์
ความเข้าใจ

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 18 ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่มี ต่อการจัด การเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม
ข้อ
รายการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ที่
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ นวคิ ด Task Based คนที่ คนที่ คนที่
Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
1
2
3
1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นลำดับต่อเนื่อง
+1
+1
+1
2 ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง +1
+1
+1
เข้าใจ
3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น +1
+1
+1
อย่างเป็นขั้นตอน
4 ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าตั้งคำถามและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ +1
+1
+1
เรียนรู้
5 ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในสิ่งที่นักเรียนสนใจ
+1
+1
+1
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
6 มีหลักในการอ่านไปสู่เป้าหมายในการอ่าน
+1
+1
+1
7 ได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
+1
+1
+1
8 ฝึกทักษะการคิดและการทำงานอย่างมีขั้นตอนตามระบบ
+1
+1
+1
9 ฝึกทักษะการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
+1
+1
+1
10 สามารถนำกระบวนการจากการเรี ย นรู้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น +1
+1
+1
รายวิชาอื่น ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด
Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
11 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน
+1
+1
+1
12 ได้ช่วยเหลือเพื่อนในการทำกิจกรรม
+1
+1
+1
13 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ
+1
+1
+1
14 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
+1
+1
+1

15 ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

+1

+1

+1

IOC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
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ตารางที่ 19 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (r) ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถการ
อ่านจับใจความ
ข้อ
p
r
ข้อ
p
r
ข้อ
p
1
0.85
-0.03
21
*0.58
0.38
41
*0.53
2
*0.48
0.47
22
*0.50
0.31
42
*0.73
3
*0.65
0.65
23
*0.25
0.43
43
*0.63
4
*0.53
0.79
24
*0.33
0.37
44
0.93
5
0.93
0.00
25
0.55
0.55
45
0.70
6
0.85
0.04
26
0.40
0.22
46
*0.58
7
*0.68
0.64
27
0.93
0.26
47
*0.38
8
*0.30
0.48
28
0.45
0.34
48
0.85
9
*0.23
0.72
29
*0.25
0.42
49
*0.65
10
0.48
0.25
30
*0.70
0.28
50
*0.78
11
0.09
0.00
31
0.90
0.03
51
0.18
12
0.15
0.66
32
*0.48
0.41
52
0.38
13
0.50
-0.25
33
*0.38
0.36
53
0.93
14
0.18
0.43
34
*0.33
0.37
54
0.15
15
0.18
0.68
35
*0.58
0.32
55
0.38
16
*0.23
0.64
36
*0.28
0.36
56
0.43
17
*0.43
0.37
37
0.10
0.11
57
0.75
18
*0.28
0.52
38
0.38
0.23
58
0.38
19
0.48
-0.05
39
0.65
0.33
59
*0.25
20
*0.23
0.39
40
0.68
0.09
60
*0.28
*ข้อสอบที่มีคุณภาพจำนวน 30 ข้อ เพื่อนำไปใช้ในการทดลอง
หมายเหตุ
1. ข้อสอบที่มีค่า p ต่ำกว่า 0.20
จัดเป็นข้อสอบที่ยาก
2. ข้อสอบที่มีค่า p สูงกว่า 0.80
จัดเป็นข้อสอบที่ง่าย
3. ข้อสอบที่มีค่า r ต่ำกว่า 0.20
จัดเป็นข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกต่ำกว่าเกณฑ์
4. ข้อสอบที่มีค่า r เป็นลบ
จัดเป็นข้อสอบที่ไม่มีค่าอำนาจจำแนก

r
0.36
0.32
0.34
0.29
0.54
0.38
0.34
0.10
0.39
0.39
0.35
0.31
0.12
0.53
0.42
-0.09
-0.19
0.34
0.36
0.40
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เนื่องด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความจำนวน 60 ข้อ ซึ่งได้ทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง และได้คำนวณหาข้อสอบที่มีคุณภาพจำนวน 30 ข้อ เพื่อใช้ในการ
ทดลอง ได้ แ ก่ ข้ อ 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 16 , 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 29 , 30 , 32 ,
33 , 34 , 35 , 36 , 41 , 42 , 43 , 46 , 47 , 49 , 50 , 59 , 60

ภาคผนวก ฉ
คะแนนความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถามของบลูม
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงคะแนนความสามารถความสามารถการอ่า นจับ ใจความของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Task Based Learning ร่วมกับคำถาม
ของบลูม ก่อนและหลังเรียน
ลำดับ
คะแนน
ค่า
ลำดับ
คะแนน
ค่า
ที่
ที่ ก่อนเรียน หลังเรียน ความต่าง
ก่อนเรียน หลังเรียน ความต่าง
1
12
21
9
21
12
20
8
2
13
19
6
22
13
21
8
3
11
21
10
23
12
23
11
4
11
19
8
24
17
21
4
5
14
22
8
25
11
19
8
6
13
21
8
26
12
21
9
7
12
23
11
27
14
23
9
8
18
24
6
28
12
20
8
9
16
23
7
29
13
21
8
10
12
21
9
30
12
24
12
11
14
22
8
31
11
23
12
12
17
21
4
32
14
21
7
13
13
22
9
33
19
26
7
14
12
24
12
34
13
21
8
15
13
20
7
35
14
22
8
16
12
23
11
36
12
20
8
17
11
23
12
37
16
21
5
18
15
21
6
38
18
24
6
19
14
21
7
39
11
23
12
20
15
24
9
40
13
21
8
X̅
13.43
21.75
S.D.
2.14
1.60

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ
1 มกราคม 2531
จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2555 การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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