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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธเ์รื่อง การพัฒนาชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้ สำเร็จเรียบร้อยได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจติรา วงศ์อนุสิทธิ์ ประธานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สำราญ กำจัดภัย กรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ ทีก่รุณาให้คำแนะนำ 

ให้คำปรึกษา ตลอดจนดูแล เอาใจใส่ ในการวิจัยทุกขัน้ตอน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจ 

ในความกรุณาของท่านทั้งสอง จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

 ขอขอบพระคุณ ดร.อุษา ปราบหงษ ์อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย ์ดร.ธนานันต ์กุลไพบุตร อาจารย์ประจำ

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน

พรเจริญวิทยา นางขวัญเรือน กมลธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  

และนางสาวธรีะนันท ์ไชยเชษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรยีนพรเจริญวิทยา ที่ได้กรณุา

เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการปรับปรงุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้

 ขอขอบพระคุณ นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจรญิวิทยา 

ทีไ่ด้ให้ความอนุเคราะห์ และกำลังใจ ตลอดจน นางวนิดา ศรีตาแสน คณะครู และนักเรียน

โรงเรียนพรเจริญวิทยาทุกท่าน ทีไ่ด้ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการวิจัย 

 ขอขอบคุณเพื่อนนักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน  

รุ่น 13 ทีเ่ป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรยีน และขอขอบคุณ คณุศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์ 

เจ้าหน้าทีป่ระจำสาขาวิชาวจิัยหลักสูตรและการสอนทีอ่ำนวยความสะดวกในการศึกษา

ตลอดหลักสตูร 

 คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยขอมอบบชูาแด่ บิดา มารดา สามี 

บุตรหลาน และบูรพาจารย์ทีป่ระสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน ให้ผู้วิจัยเป็นอย่างดี  

จนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต และประสบความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธใ์นครั้งนี้ 
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ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

    ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัย    นิรัตติยากร กอแก้ว 

กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 

    รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย 

ปริญญา    ค.ม. (วิจัยหลักสูตรและการสอน) 

สถาบัน      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2) ตรวจสอบดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านที่พัฒนาขึ้น  

ตามเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 3) เปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เรื่องการอ่านที่พัฒนาขึ้น กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสมพรเจริญวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่ม 

แบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน 

ด้วยด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ  

Dependent Samples) 
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III 

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธภิาพเท่ากับ 

84.89/80.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ คอื 75/75 

  2. ประสทิธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น ที่พัฒนาขึน้  

มีค่าเท่ากับ 0.626 คิดเป็นร้อยละ 62.66 ซึ่งมีประสทิธิผลตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 

  3. ทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่าน ที่พฒันาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  

  4. ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่านที่พัฒนาข้ึน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.66) 

 

 

คำสำคัญ:  ชุดฝึกเสริมทักษะ  การรู้เรื่องการอ่าน  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) develop skill practice packages to 

enhance reading literacy based on PISA assessment guidelines in Thai language learning 

area for Mathayomsuksa 2 students to meet the efficiency of 75/75, 2) to validate the 

effectiveness index of the developed skill practice packages with standard criteria  

at 50 percent or above, 3) compare the students’ reading literacy before and after  

the intervention, and 4) to examine the students’ satisfaction toward learning through 

the developed skill practice packages. The sample, obtained through cluster random 

sampling, consisted of 30 Mathayomsuksa 2 students in the second semester  

of academic year 2019 at Sombhorn Charoenwitaya school under the Secondary 

Educational Service Area Office 21. The research instruments consisted of lesson plans, 

a learning achievement test, and a set of questionnaires assessing students’ satisfaction 

toward learning through the developed skill practice packages. The statistics for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. 

 The findings were as follows: 

  1. The skill practice packages to enhance reading literacy based on PISA 

assessment guidelines in Thai language learning area for Mathayomsuksa 2 students 

had an efficiency of 84.89/80.56, which was higher than the set criteria of 75/75. 
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  2. The effectiveness index of the developed skill practice packages 

reached a value of 0.626, equal to 62.66 percent, which achieved the defined criteria 

of 50 percent. 

  3. The students’ reading literacy after the intervention was higher than 

that of before the intervention at a .01 level of statistical significance. 

  4. The students’ satisfaction toward learning through the developed skill 

practice packages after the intervention was at the highest level (  = 4.66) overall. 

 

 

Keywords: Skill Practice Packages,  Reading Literacy 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 กระทรวงศกึษาธิการ เล็งเห็นความสำคญัของการยกระดับคณุภาพการศึกษา 

โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคญักับการจัดการศึกษาท่ีมีระบบ  

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเปน็พลเมือง ที่สมบูรณ์ และสามารถดำรงตน 

ในสังคมอย่างปกติสุข ซ่ึงการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) เป็นทักษะหนึ่ง ทีจ่ำเป็น

อย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ และการพฒันาชีวิตสู่ความสำเร็จ การอา่นอย่างคล่องแคล่ว  

และเข้าใจความหมายจะนำมา ซึ่งความรู้และส่งเสริมใหเ้กิดการคิดวิเคราะห์ มวีิจารณญาณ 

แยกแยะ และประยกุต์ใช้ข้อมูลที่เปน็ประโยชนต์่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสาร

ความรู้ ความคิดให้ผู้อืน่ทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทกัษะที่สำคัญในศตวรรษที ่21 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมนีโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) 

ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี เพื่อติดตามแนวโน้ม การเปล่ียนแปลงคณุภาพ 

การเรียนรู้ของนักเรียน และมุ่งให้ข้อมูลในระดบันโยบาย โดยประเมินนักเรียนกลุ่มอายุ  

15 ปี สากลถอืว่าเป็นวัยการศึกษาภาคบงัคับ การประเมินนกัเรียนนานาชาติของ PISA  

เป็นการประเมินความสามารถของนักเรียน ในด้านการรู้เรื่องการอา่น ใหม้ีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การอ่านเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแสวงหาความรู้ ผู้ท่ีมีความสามารถ

ในการอ่าน คอื สามารถอ่านไดม้าก อ่านได้เร็ว และอ่านไดถู้กต้อง ย่อมมีโอกาสในหลาย ๆ 

ด้านมากกว่า เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคมด้านการประกอบอาชีพ เปน็ต้น สามารถรับรู้

ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและทันสมยักวา่ผู้ที่ขาดทักษะในการอ่าน 

 การอ่านทุกประเภทเป็นทักษะพื้นฐานทีท่ำให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งท่ีอ่านไดเ้ร็ว และ

ถูกต้องตรงตามที่ผู้เขยีนต้องการ สามารถตีความหมายและวิเคราะห์ การอ่านเพื่อปรับใช้

ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ทีไ่ด้พัฒนาต่อยอดทักษะอ่ืน ๆ ตามมาได้ อย่างเช่น  

การอ่านเพื่อวิเคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ต่อในการวัดระดบัชาติได้ อย่างการอ่านรู้

เรื่องตามแนว PISA ซึ่งสถานการณ์การศึกษาในประเทศไทยในระดบัประถมศึกษา  
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และมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ PISA และมีการประเมินผลการอ่านตั้งแต่ พ.ศ. 2551 

จนถึงปัจจุบนั ดังนั้นความสำคัญในการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น

เป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่อยูใ่นยุคสังคมข่าวสาร ซึ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร

ที่มทีั้งเชื่อถือได ้มีคุณค่า และข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได ้บิดเบือนความจริง มีอคติ ลำเอยีง ผู้อ่าน

จึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณเพื่อประเมินสิ่ง ที่ตนอ่านและตัดสินวา่จะเชื่อได้มากน้อย

เพียงใด (วีณา วีสเพ็ญ, 2535, หน้า 143) และครูต้องหาวธิีทำใหน้ักเรียนเข้าใจ และรู้

คำศัพท์ความหมายของคำศัพท์ก่อนท่ีจะทำความเข้าใจ ในการอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ได้  

ในการอ่านทีม่ีคุณภาพต้องอ่านอย่างรู้จุดมุ่งหมายว่าอ่านเพื่ออะไร และครูต้องมีเป้าหมาย

ในการสอนด้วยว่าต้องการอะไรให้นักเรยีนมีการพัฒนา การอ่านด้านใดบ้าง  

(สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย,์ 2545, หน้า 8) 

 การจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การให้อิสระแก่ผู้เรียน 

ในการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นช่วยให้ผูอ้่านมีความคดิกว้างขวาง รู้เท่าทัน

ความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ดังนั้นเราควรหาเวลาอ่านหนังสือเป็นประจำจะทำให้เกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริง หากผู้อ่านรู้จักเลอืกหนังสือรู้วิธีอ่านทัง้อ่านออกและอ่านเป็น 

สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน และรู้จักการวเิคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง  

(วัชรี บูรณสิงห์ และนริมล ศตวุฒิ, 2542, หน้า 9) 

 ดังนั้น ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 

แก่นกัเรียน เพื่อให้สามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ความคิด  

และพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็น 

การอ่านในระดับที่สงูกว่าการอ่านทั่ว ๆ ไป กล่าวคือไม่ใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อความรู้ 

และความบนัเทิงเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านด้วยการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

จะช่วยฝึกให้ผู้อ่านใช้ความคิด สติปัญญา และมีความรอบรู้ต่อสิง่ทีไ่ด้อ่าน การฝึกแสดง

ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห ์จะช่วยให้ผูอ้่านคดิเป็น มีความรู้ที่กว้างขวาง และเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 10-12)  

 การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นส่ิงจำเป็นต่อบุคคลทุกระดบั เนื่องจากเปน็พื้นฐาน 

ของการคิดแบบอืน่ ๆ ช่วยให้ไดข้อ้เท็จจรงิที่เป็นพืน้ฐานความรูใ้นการนำไปใชใ้นการตัดสนิใจ

แก้ปัญหา การประเมนิ และการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่มีความสามารถ

ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผู้ที่สามารถคิดได้ลึกซึ้ง ชาญฉลาด รอบคอบ นำไปสู่ 
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การสร้างความรู้ ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนิน

ชีวิตได้เป็นอยา่งดี (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 208-210) 

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางการประเมิน

ของ PISA ไปใช้ในการเรียนในชั้นเรียนทีป่ระสบผลสำเร็จ (ณัฐธิดา โยธา, 2559, บทคัดย่อ)

นอกจากน้ีได้วิเคราะห์แนวข้อสอบของ (ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ, 2557, หน้า 34) PISA  

จะมีเนื้อหา ประกอบด้วย ค้นสาระ ตีความ ความเข้าใจข้อความท่ีได้อ่าน หรือเรียกว่า 

วิเคราะห์ สอดคล้องกับผู้วิจัยที่ได้คน้หาแนวข้อสอบ PISA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

เนื้อหาที่อ่าน ไปวิเคราะห์ วิจารณ์แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใชใ้น

ชีวิตประจำวันได ้ดว้ยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงไดค้ิดที่จะพัฒนาทักษะการอ่าน 

โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) ตามแนว PISA กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นนกัเรียนเกิดทักษะการอ่าน  

รู้จักคิดวิเคราะห์และเข้าใจเรื่องที่อ่านไดถู้กต้องและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อชีวิตตนเอง ชีวิตครอบครัวและสงัคมโดยรวมได้  

 จากสภาพปญัหาการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้วิจัยได้ทำการสอนวิชาภาษาไทย 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 พบว่า นักเรียนทำขอ้สอบ PISA ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการค่อนข้างต่ำ  

และจากผลการวิเคราะห์การทดสอบ PISA พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย 

มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ ์คะแนนที่ได้ไม่เกินร้อยละ 50 และในการจัดการเรียนรู้  

จะพบปัญหาในเรื่องทักษะการอ่านมากท่ีสุด กล่าวคือ ผู้เรียนอ่านแล้วไม่สามารถนำเรื่อง 

ที่อ่านไปวิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์แยกขอ้เท็จจริง ข้อคิดเห็น และนำไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวนัได้ 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดงักล่าว ผู้วิจัยจึงได้คิดพฒันาทักษะการอา่น 

โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
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คำถามของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัยไว้ ดังนี ้

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 หรือไม่ อย่างไร 

  2. ชุดฝึกเสรมิทักษะการอา่นรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือไม่ 

อย่างไร 

  3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝกึเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA มีทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 

  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวการประเมนิของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยูใ่นระดับใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

  2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

สำหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแตร่้อยละ 50  

  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอา่นของนักเรียนระหว่างกอ่นเรียน

และหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  
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  4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึก

เสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สมมติฐานของการวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้  

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 มีประสิทธภิาพ  

สูงกว่าเกณฑท์ีต่ั้งไว้ที ่75/75 

  2. ชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50  

  3. นักเรียนเรยีนดว้ยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการรู้เรื่องการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยูใ่นระดับมากขึ้นไป  

ความสำคัญของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความสำคัญตามประเด็นต่าง ๆ ดงันี้  

  1. ได้ชุดฝกึเสริมได้พฒันาทักษะการรู้เรื่องการอ่าน นำไปใช้เสริมความรู้ 

ด้านทกัษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนำไปใช้พัฒนาทักษะการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA   

  2. เป็นแนวทางสำหรับครหูรือผู้สนใจอืน่ ๆ ในการพัฒนาทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในระดับชั้นอืน่ต่อไป 

  3. เป็นแนวทางให้กับโรงเรียน สหเขต และเขตพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา 

การสอบ O-NET และการสอบ PISA กับนกัเรียนในครั้งต่อไปเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

การสอนการทดสอบต่าง ๆ ในโอกาสต่อไปด้วย 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี ้

  1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562

จำนวน 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 305 คน 

   1.2 กลุ่มตัวอยา่ง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญ

วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2562 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 30 คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 

(Cluster random sampling) 

  2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

   2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝกึเสริมทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

   2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่

    2.2.1 ประสิทธิภาพชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA  

    2.2.2 ประสทิธิผลของชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA 

    2.2.3 ทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA  

    2.2.4 ความพงึพอใจที่มตี่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

  3. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

   การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การอ่านในชีวิตประจำวนัที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับข่าว บทความ วาระสาร ประกาศ โฆษณา สุขภาพ อาชีพ เศรษฐกิจ วรรณกรรม 
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วรรณคดี สาระความรู้ต่าง ๆ โดยจัดทำเป็นชุดฝกึทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA 

  4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการทดลองใช้ชุดฝึกทกัษะการอ่าน 

   ผู้วิจัยดำเนนิการทดลองใชก้ารพฒันาชุดฝกึเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 รวมเวลาทั้งสิน้  

18 ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดก้ำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การอ่านรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) 

แนวทางการประเมินการอ่านของ PISA  

เลือกที่จะประเมินโดยใช้รูปแบบการอ่าน  

คน้คืนสาระ ตีความ และวิเคราะห์ 

ชุดฝึกเสรมิ

ทักษะ 

ชุดฝึกเสรมิทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

การเรยีนการสอนด้วยชุดฝึกเสรมิทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

ประสิทธิภาพ

ของชุดฝึก

เสริมทักษะ 

ประสิทธผิล

ของชุดฝึก

เสริมทักษะ 

ทักษะการรู้

เรื่องการอ่าน 

ความพึงพอใจ

ที่มีต่อการเรยีน

ด้วยชุดฝึก 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

  1. PISA หมายถึง การประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ในที่นี้จะใช้คำว่า 

“การรู้เรื่อง” และ PISA เลอืกประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก ่การรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร ์(Mathematical Literacy) และการรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

  2. แนวทางการประเมิน การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) หมายถึง 

วิธีการประเมนิการอ่าน ดา้นความรู้และทักษะที่จะเขา้ใจเรื่องราวและสาระ ของสิ่งที่ไดอ้่าน 

ตีความ หรือแปลความหมายของข้อความทีไ่ด้อ่าน และประเมิน คิดวิเคราะห์ ย้อนกลับไป

ถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผู้อ่าน โดยมีการประเมิน 

ใน 3 ด้าน คือ  

   2.1 การเข้าถึงและคน้คืนสาระ (Access and retrieve) เป็นการวัด

ความสามารถในการดึงสาระของสิ่งทีไ่ด้อ่าน  

   2.2 การบรูณาการและตีความ (Integrate and interpret) เป็นการวัด

ความเข้าใจขอ้ความทีไ่ด้อ่าน ความสามารถในการตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน และ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์เนื้อหาและรูปแบบ ของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ 

ในชีวิตหรือโลกที่อยู ่ 

   2.3 การสะท้อนและประเมิน (Reflect and evaluate) เป็นการวัด 

ความเข้าใจขอ้ความทีไ่ด้อ่าน ความสามารถในการตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน 

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความ ทีเ่กี่ยวข้องกับสิง่ต่าง ๆ 

ในชีวิตหรือโลกที่อยู ่พร้อมทั้งความสามารถในการประเมินข้อความที่อ่าน และ

ความสามารถในการให้ความเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน 

  3. ทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน

ของ PISA หมายถึง การอ่านเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่จะเข้าใจเรือ่งราว 

และสาระของสิ่งที่ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมาย ของข้อความทีไ่ด้อ่าน และประเมิน 

คิดวิเคราะห์ ย้อนกลบัไปถงึจุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารสาระอะไร 

ให้ผู้อ่าน ทั้งนี้เพื่อจะประเมินว่านกัเรียนจะสามารถรู้เรื่องทีไ่ด้อ่าน สามารถขยายผล 

และคิดย้อนวิเคราะห์ความหมายของข้อความที่ได้อ่าน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของตน 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทัง้ในโรงเรียนและในชีวิตจริงนอกโรงเรียน 
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  4. ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน หมายถึง สื่อหรือวัสดุอุปกรณท์ีใ่ช้

ในการเรียนการสอน ที่ปรากฏในชุดฝกึเสริมทักษะการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

จำนวน 9 ชุด โดยมีองคป์ระกอบของชุดฝึก ชื่อชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย จุดประสงค ์คำสั่ง 

ภาพประกอบ ขอ้ทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมิน บันทึกผลการใช้ และแบบทดสอบ

วัดความสามารถทางการอ่าน และมีเนื้อหาดังต่อไปนี้  

   ชุดที่ 1 เรื่อง ข่าว 

   ชุดที่ 2 เรื่อง บทความ  

    ชุดที่ 3 เรื่อง ประกาศ 

    ชุดที่ 4 เรื่อง โฆษณา 

   ชุดที่ 5 เรื่อง สุขภาพ  

   ชุดที่ 6 เรื่อง อาชีพ 

    ชุดที่ 7 เรื่อง เศรษฐกิจ  

    ชุดที่ 8 เรื่อง การอ่าน  

    ชุดที่ 9 เรื่อง วรรณกรรม วรรณคด ี

  5. การเรียนการสอนโดยใช ้ชุดฝึกเสริมทักษะ หมายถึง การจัดการเรียน

การสอนทีใ่ช้ชุดฝึกเสริมทกัษะการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA มาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู ้ส่วนประกอบ

ที่อยู่ในชุดฝึก ประกอบดว้ย คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู ้แบบฝึกหัด ใบความรู้ และขอ้สอบ 

  6. ประสทิธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA หมายถึง การพัฒนาการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดฝึกเสริม 

ทักษะการอ่านรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ีต่ั้งไว ้75/75  

   75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบระหว่างเรยีน

ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 75 

   75 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะการรู้

เรื่องการอ่าน หลังเรียนของนักเรียนกลุม่ตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 75  
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  7. ประสทิธิผลของชุดฝกึทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน PISA หมายถงึ ประสทิธผิล

ของการจัดการเรียนรู้ โดยชุดฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

เพื่อเสริมทักษะการอ่านและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับนักเรียนที่คาดหวังไว้ให้บรรลตุามเกณฑ ์

ที่กำหนดไว ้ซึง่วัดโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการรู้เร่ืองการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 

30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน  

  8. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เรียน ที่มีตอ่ชุดฝึกเสริมทักษะ ที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้น 

ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีของ Likert เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยที่สุด 

ตามลำดับ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยเรือ่งการพัฒนาชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยแบ่งตามลำดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

   1.1 ความสำคัญของภาษาไทย   

   1.2 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   

   1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   

   1.4 คุณภาพผู้เรียน   

   1.5 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

  2. การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA 

   2.1 ความหมายของ PISA   

   2.2 ความหมายของการอ่าน     

   2.3 ทักษะการรู้เรื่องการอา่น   

  3. ประเภทของการอ่าน   

   3.1 การอ่านจบัใจความ   

   3.2 การอ่านตีความ   

   3.3 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 

  4. การวัดและการประเมนิผลการรู้เรื่องการอ่านของ PISA  

   4.1 วิธีการประเมินการอ่าน 

   4.2 สมรรถนะการอ่านด้านต่าง ๆ 3 ด้าน 

  5. ชุดฝึกทักษะ   

   5.1 ความหมายของชุดฝึกทักษะ   

   5.2 ความสำคัญของชุดฝึกทักษะ   
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   5.3 หลักเกณฑ์ในการสร้างชุดฝึกเสริมทกัษะ   

   5.4 ประโยชนข์องชุดฝึกทักษะ   

   5.5 ลักษณะของชุดฝึกทักษะที่ดี   

   5.6 องค์ประกอบของชุดฝึกทักษะ   

   5.7 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึก 

  6. ประสิทธิภาพของชุดฝึก  

  7. ประสิทธิผลของชุดฝึก  

   7.1 ความหมายของดัชนีประสิทธิผล 

   7.2 การหาคา่ดัชนีประสทิธิผล 

  8. ความพึงพอใจ   

   8.1 ความหมายของความพึงพอใจ   

   8.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ  

   8.3 การวัดความพึงพอใจ  

   8.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   8.5 การวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ 

  9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

   9.1 งานวิจัยในประเทศ   

   9.2 งานวิจัยต่างประเทศ   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 กระทรวงศกึษาธิการได้จัดทำหลักสตูรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน  

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,

หน้า 1-7) 

  1. ความสำคญัของภาษาไทย 

   ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด

ความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเปน็เครื่องมือ

ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพันธ์ที่ดตี่อกัน ทำให้สามารถ

ประกอบกิจธรุะ การงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสนัติสุข 
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และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณจ์ากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 

เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วจิารณ ์และสร้างสรรคใ์ห้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ 

ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเปน็สื่อแสดงภมูิปัญญา 

ของบรรพบรุุษด้านวัฒนธรรม ประเพณแีละสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้

อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาตไิทยตลอดไป 

  2. การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด 

จุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ว่า ภาษาไทยเป็นทักษะทีต่้องฝกึฝน  

จนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และเพื่อนำไปใช้ในชวีิตจริง ซึ่งประกอบด้วย 

    การอ่าน 

     การอ่านออกเสียงคำ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คำประพนัธ์

ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้

จากสิ่งที่อ่าน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

    การเขียน 

     การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสือ่สาร โดยใช้ถ้อยคำและ

รูปแบบต่าง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนดิต่าง ๆ 

การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค ์

    การฟัง การดู รายการพูด  

     การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเหน็ 

ความรู้สึก พดูลำดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเปน็เหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ  

ทั้งเปน็ทางการ และไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 

    หลักการใช้ภาษาไทย  

     ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง

เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพล 

ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
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    วรรณคดีและวรรณกรรม 

     วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 

คุณค่าของงานประพันธ์และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทแห่  

บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมปิัญญา ทีม่ีคณุค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอด

ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและ 

ความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้ง และภมูิใจในบรรพบรุุษที่ได้สัง่สมสืบทอด

มาจนถึงปัจจบุัน 

  3. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดสาระ 

และมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ ดังนี้  

    สาระที่ 1 การอ่าน 

    มาตรฐาน ท 1.1  

     ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวติและมนีิสัยรักการอ่าน 

    สาระที่ 2 การเขียน 

    มาตรฐาน ท 2.1 

     ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการค้นคว้า

อย่างมีประสิทธิภาพ 

    สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

    มาตรฐาน ท 3.1  

     สามารถเลือกฟัง และดอูยา่งมีวิจารณญาณ และผู้แสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์

    สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

    มาตรฐาน ท 4.1  

     เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลง 

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ 

ของชาติ 
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    สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

    มาตรฐาน ท 5.1 

     เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยากเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

  4. คุณภาพผูเ้รียน  

   จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

    อ่านออกเสยีงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะไดถู้กตอ้ง 

เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสำคัญและรายละเอยีดของสิ่ง

ที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด  

ผังความคิด ยอ่ความ เขียนรายงานจากสิง่ที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล 

ลำดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมนิความถูกต้อง

ของข้อมูลทีใ่ช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน   

    เขียนสื่อสารด้วยลายมือท่ีอา่นง่ายชัดเจนใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง

เหมาะสมตามระดับภาษาเขียนคำขวัญ คำคม คำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ 

สุนทรพจน์ ชวีประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่าง ๆ เขยีนย่อความ จดหมายกิจธุระ 

แบบกรอกสมคัรงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ ์และแสดงความรู้ความคิดหรือโตแ้ย้ง 

อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน   

    พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ ์ประเมินส่ิงที่ได้จากการฟัง 

และดู นำข้อคดิไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นทีไ่ด้จาก

การศึกษาคน้คว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะในการพูด พดูในโอกาสต่าง ๆ ไดต้รงตาม

วัตถุประสงค ์และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู  

และพูด 

    เขา้ใจและใช้คำราชาศัพท์ คำบาลสีันสกฤต คำภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 

คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัตใินภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน 

โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการ  

และไม่เปน็ทางการ และแตง่บทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงส่ีสุภาพ 

    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตวัละครสำคัญ  

วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ไดร้ับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป

ความรู้ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตจริง 
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   จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

    อ่านออกเสยีงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะไดถู้กตอ้ง 

และเข้าใจ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้ วเิคราะห์วิจารณ์ เรื่องที่อ่าน 

แสดงความคดิเห็นโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเน

เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขยีนกรอบแนวคดิ ผงัความคิด บันทกึ ย่อความ และเขยีนรายงาน

จากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห ์ประเมินค่า และนำความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน 

พัฒนาการเรยีน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ และนำความรู้ความคดิไปประยกุต์ใช้แกป้ัญหา

ในการดำเนนิชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรกัการอ่าน 

    เขียนสื่อสารในรปูแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตาม

วัตถุประสงค ์ย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิด

เชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ เขียนบันทกึ รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียน

ทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอา้งอิง ผลติผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  

ทั้งสารคดี และบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่นและนำมาพัฒนางานเขียน 

ของตนเอง 

    ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่ฟังและดู  

มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา 

ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟงัและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนำไปประยุกต์ใชใ้นการ

ดำเนินชีวิต มทีักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้

ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 

รวมทั้งมีมารยาทในการฟงั ด ูและพูด 

    เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะ 

ของภาษาไทย ใช้คำและกลุม่คำสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถปุระสงค์ แต่งคำประพันธ์

ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ภาษาไดเ้หมาะสมกับกาลเทศะและใช้คำราชาศัพท์

และคำสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ สร้างคำในภาษาไทย อิทธิพลของ

ภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทยและภาษาถิ่น วเิคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ

สิ่งพิมพ์และสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
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    วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์

วรรณคดเีบื้องตน้ รูแ้ละเขา้ใจลักษณะเดน่ของวรรณคด ีภูมปิัญญาทางภาษาและวรรณกรรม

พื้นบ้าน เชื่อมโยงกับการเรยีนรูท้างประวตัิศาสตร์และวิถไีทย ประเมนิคณุค่าดา้นวรรณศิลป์ 

และนำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

  5. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 9-45) กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไว้ดังนี ้

ตาราง 1 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  

และบทร้อยกรองได้ถูกตอ้ง 

2. จับใจความสำคัญ สรุปความ 

และอธบิายรายละเอียดจากเรื่องที่

อ่าน 

3. เขียนผังความคดิเพื่อแสดงความ

เข้าใจในบทเรยีนต่าง ๆ ที่อ่าน 

4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น  

และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

5. วเิคราะห์และจำแนกข้อเท็จจรงิ 

ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก

บทความที่อ่าน 

6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  

การโน้มน้าว หรือความ

สมเหตุสมผลของงานเขียน 

การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 

  - บทรอ้ยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 

  - บทรอ้ยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน 

กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- วรรณคดีในบทเรยีน 

- บทความ  

- บันทึกเหตุการณ์ 

- บทสนทนา 

- บทโฆษณา 

- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น 

ม. 2 7. อ่านหนังสือ บทความ  

หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย 

และประเมินคุณค่าหรือแนวคิด ที่

ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้

แก้ปัญหาในชวีิต 

การอ่านตามความสนใจ เช่น 

- หนังสืออ่านนอกเวลา 

- หนังสือที่นักเรยีนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรยีนกำหนดร่วมกัน 

 8. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
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การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA 

 1. ความหมายของ PISA 

  PISA เป็นคำยอ่มาจากคำวา่ Programme for International Student 

Assessment หรือโครงการประเมินผลการศึกษานักเรยีนร่วมกับนานาชาติเป็นโครงการ

ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การ OECD (Organisation for Economic  

Co-operation and Development) หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งมีนักการศกึษาได้ให้ความหมายการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA ไว้ดงันี้ 

   นัยนา ฉายวงค์ (2563, ออนไลน์) ใหน้ิยามการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading 

literacy) หมายถึง ความรู้และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งทีไ่ด้อ่าน ตีความ

หรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อา่น และประเมิน คิดวิเคราะห์ ย้อนกลับไปถึง

จุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผู้อ่าน ทั้งนี้เพื่อจะประเมินว่า

นักเรียนได้พฒันาศักยภาพในการอ่านของตนและสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ 

ในการเรียนรู้ ในการมีส่วนรว่มในกิจกรรมและความเปน็ไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

หรือไม่เพียงใด เพราะการประเมินของ PISA นั้นเน้น “การอ่านเพื่อการเรียนรู้” มากกว่า

ทักษะในการอ่านทีเ่กิดจากการ “การเรียนรู้เพื่อการอ่าน” และ PISA ประเมินผลเพื่อศึกษา

ว่านักเรียนจะสามารถรู้เรื่องทีไ่ด้อ่าน สามารถขยายผลและคิดย้อนวิเคราะห์ความหมาย

ของข้อความที่ไดอ้่าน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของตน ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

ทั้งในโรงเรียนและในชีวิตจริงนอกโรงเรียนนิยามเรื่องการอ่านของ PISA จึงมีความหมาย

กว้างกว่าการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องในส่ิงที่อ่านตามตัวอักษรเท่านั้น แต่การอ่านยังได้

รวมถึงความเข้าใจเรื่องราวสาระของเนื้อความ สามารถคิดพจิารณาถึงจุดมุ่งหมาย 

ของการเขียน สามารถนำสาระจากข้อเขียนไปใช้ในจุดมุ่งหมายของตน และทำใหส้ามารถ 

มีส่วนร่วมในสังคมสมัยใหม่ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนข้ึน ด้วยการสื่อสารจากข้อเขียน 

   ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ (2563, ออนไลน์) ได้นิยาม การรู้เรื่องการอา่น

การอ่าน (Reading Literacy) ไว้ดังนี้ “การรู้เร่ืองการอ่าน เป็นความเข้าใจ (understanding) 

การใช้ (using) การสะท้อน (reflecting) และความรักและผูกพัน กับการอ่าน (engaging)  

ในถ้อยความที่เป็นข้อเขียน (written) ให้บรรลุเป้าหมาย ของแต่ละคน เพื่อพฒันาความรู้ 

และศักยภาพของตน รวมทัง้การพัฒนาเพื่อมีส่วนร่วม ในกระบวนการของสังคม” การรู้

เร่ืองการอ่าน หมายถงึ ความสามารถท่ีจะทำความเข้าใจกบัสิ่งที่ได้อ่านสามารถนำไปใช้ 
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สะท้อนออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเองและมีความรัก และผูกพันักบการอ่านเพื่อพัฒนา

ความรู้ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในสังคม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563, ออนไลน์) 

นิยามเรื่องการอ่านของ PISA จึงมีความหมายกว้างกว่าการอ่านออกและอ่านรู้เรื่อง  

ในสิง่ที่อ่านตามตัวอักษรเท่านั้น แต่การอ่านยังได้รวมถึงความเข้าใจเรื่องราวสาระ 

ของเนื้อความ สามารถคิดพิจารณาถึงจดุมุ่งหมายของการเขียน สามารถนำสาระจาก

ข้อเขียนไปใชใ้นจุดมุง่หมายของตน และทำให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคมสมัยใหม่ 

ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นด้วยการสื่อสารจากข้อเขียน ในการการประเมนิความฉลาดรู้

ด้านการอ่านของ PISA นักเรียนจะต้องสามารถใช้กระบวนการที่หลากหลายอย่างมี

ประสทิธิภาพได้ ซึง่นักเรียนจะต้องมทีักษะทางการคิด วิธีการ และแรงจูงใจซึ่งสนับสนุน

กระบวนการดังกล่าว โดยกระบวนการจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่  

    1. กระบวนการการอ่าน  

    2. การจัดการภาระงาน 

   พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2558, หน้า 44) กล่าวว่า การรู้เรื่องการอ่าน 

หมายถึง ความสามารถท่ีจะทำความเข้าใจกบัสิ่งท่ีได้อ่าน สามารถนำไปใช้ สะท้อนออกมา

เป็นความคิดเห็นของตนเอง และมีความรกัและผูกพนักบัการอ่าน เพ่ือพัฒนาความรู้  

และศักยภาพ และการมีส่วนร่วมในสังคม  

   สุนีย ์คล้ายนิล (2547, หนา้ 5) กล่าวว่า ความหมายหรือนิยามการอ่านรู้

เรื่อง (Reading literacy) หมายถึง สัตว์ที่สามารถเขา้ใจสาระของสิ่งที่ไดอ้่านสามารถตีความ 

แปลความของข้อความท่ีได้อ่าน และสามารถประเมินวเิคราะห์สะท้อนจุดมุ่งหมาย 

ของการเขียนได้ว่า ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารหรือส่งสาระใดให้แกผู่้อ่าน ทั้งนี้เพือ่ประเมิน

ว่านักเรียนได้รับกายภาพในการอ่าน และสามารถใช้การอ่านในสถานการณต์่าง ๆ ให้เปน็

ประโยชน์ในการเรียนรูท้ั้งในโรงเรียนและในชีวิตจริงนอกโรงเรียน และในการใช้ชีวติในสังคม

อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 

   น้ำทิพย ์วิภาวิน (2552, หน้า 111) ให้ความหมายของการอ่านรู้เรื่อง 

หมายถึง ความรู้และทักษะทีท่ำให้เข้าใจเรื่องราวและสาระจากส่ิงที่ได้อ่าน สามารถง

ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่อ่าน และคิดวิเคราะห์โยงกับไปถึงจดุมุ่งหมาย

ของการเขยีนไดว้่าต้องการส่งสารอะไรให้กับผู้อ่าน เพือ่ประเมินว่าผู้เรียนไดพ้ัฒนาศักยภาพ
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ในการอ่านและสามารถใชใ้นการอ่านใหเ้ป็นประโยชน์ในการเรยีนรู ้การมีสว่นรว่มในกจิกรรม

และความเป็นไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552, หน้า 1)  

ได้ให้ความหมายถึงนิยาม การรู้เรื่องการอ่าน ไว้ว่า การรู้เรื่องการอ่าน หมายถึง ความรู้

และทักษะท่ีสามารถเข้าใจสาระของสิ่งที่ได้อ่าน สามารถตีความหรอืแปลความหมาย 

ของข้อความที่ได้อ่าน และประเมินคิดวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงจุดมุง่หมายของการเขียนได้

ว่าต้องการจะส่งสารอะไรให้แก่ผู้อ่าน ทั้งนี้เพื่อประเมินว่านักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ 

ในการอ่านของตน และสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ในการมสี่วนร่วม

ในกจิกรรมและความเป็นไปของสังคมอย่างมปีระสทิธิภาพหรือไม่เพยีงใด เพราะการประเมนิ 

การรู้เรื่องการอ่านนั้น เน้น “การอ่านเพื่อการเรียนรู้” และประเมินเพื่อศึกษาว่านกัเรียน 

จะสามารถรู้เรื่องที่ได้อ่านสามารถขยายผลและคิดยอ้นวิเคราะห์ความหมายของข้อความ 

ทีไ่ด้อา่น เพื่อใช้ตามวตัถุประสงค์ของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งใน

โรงเรียนและในชีวิตจริงนอกโรงเรียน  

  จากความหมายการรู้เรื่องการอ่านข้างต้นที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า การรู้เรื่อง

การอ่าน หมายถึง ความรู้และทักษะที่สามารถเข้าใจสาระหรือจับใจความสำคัญของสิง่ที่

อ่าน สามารถตีความ แปลความจากข้อความที่อ่าน และสามารถประเมินวิเคราะห์สะท้อน

จุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารหรือส่งสาระใดให้แก่ผู้อ่านทั้งนี ้

การอ่านจะมีประสทิธิภาพมากขึ้น ผู้อ่านจะต้องประเมินได้ว่าตนได้พัฒนาศกัยภาพ 

ในการอ่านของตน และสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม และความเป็นไปของสังคมอย่างมีประสทิธิภาพ ประเมินการอ่านรู้เรื่องการอ่าน

เพื่อการเรียนรู้ สามารถขยายผลและคิดย้อนวิเคราะหค์วามหมายของข้อความทีไ่ด้อ่าน  

เพื่อใช้ในชีวติจริงทั้งในโรงเรียนและชีวิตจริงนอกโรงเรียนได ้

 2. ความหมายของการอ่าน 

  การอ่านและการเขยีนเป็นทักษะพืน้ฐานทีส่ำคัญของการเรยีนรูภ้าษาทุกภาษา 

ทั้งในการเรียนระดบัพื้นฐานและในระดับสูง การเรียนในระดบัพื้นฐานจะเน้นด้านการอ่าน

การเขียนไดถู้กต้อง มีความแมน่ยำในหลักเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและ 

เป็นความจำเป็นของผูเ้รียนทุกคน ครูผู้สอนในระดับพ้ืนฐานต้องสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ได้อย่างมีลำดับ ขั้นตอน จากง่ายไปสู่เรื่องยาก และมีความรู้เรื่องหลกั และกฎเกณฑ ์
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ของภาษาไทย ได้แก่ หลักการสะกดคำ ตรายาง การผันวรรณยุกต์ คำควบกล้ำ อักษรนำ

เป็นตน้ กรมวชิาการ (2546, หน้า 133) ซ่ึงมีนักการศกึษาไดใ้ห้ความหมาย และความสำคัญ

ของการอ่านไว้ ดังนี ้

   อุไรวรรณ บุญล้อม (2550, หน้า 2) กล่าวว่า การอา่นทำให้รู้ข่าวสาร

ข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ปจัจุบันเปน็ยุคแห่งการติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทนัสมัย ทำให้

ผู้อ่านอยากรูอ้ยากเห็นในสิง่ใหม่ ๆ 

   ประไพ พูลภาพ (2551, หน้า 2) กล่าวว่า การแสวงหาความรู้ที่ยั่งยืน

อาศัยการอ่านเปน็ปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต เพือ่พัฒนาตนเอง เพิม่พนูความรู้  

ทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น สามารถนำไปแกป้ัญหาและปรับตัวให้สามารถอยูใ่นสังคม 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้  

   นภาพร พันธช์ัย (2552, หน้า 39) กล่าวถึง การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการดำรงชีวิตของมนษุย์ เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการรับรู้สัญลกัษณ์ หรือตัวอักษร 

เข้ามาทางสายตา สื่อความหมายจากคำ ข้อความ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยผู้อ่านต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจสามารถพิจารณาตีความ เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้อ่านกบัผู้เขียน 

   พิมพิมล แสนนาม (2553, หน้า 22) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการ 

ที่ผู้อ่านรบัสารที่ผู้เขียนต้องการแสดงโดยผ่านถ้อยคำ ตัวอักษร หรือเครื่องหมายต่าง ๆ  

ที่มีความหมาย โดยผ่านการคิดวิเคราะห ์ตีความ จนเกิดความเข้าใจ ซึ่งจะได้ผลเพียงไรนั้น

ขึ้นอยูก่ับความรู้ประสบการณ์ และความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล มนุษยน์ำความรู้

จากการอ่านมาใช้ประกอบการตัดสิน ประเมินค่าข้อมูลทีไ่ด้ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารดำเนิน

ชีวิตประจำวนันบัว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก 

   อรพรรณ ธนุาบาล (2554, หน้า 27-29) กล่าวว่า การอ่านเป็น

กระบวนการสื่อสาร แปลความหมายของสัญลักษณท์ี่เขียน ผ่านกระบวนการทางความคิด 

ความเข้าใจ เชิงสื่อสารระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องราวนั้นแล้ว

ผู้อ่านสามารถนำความคิดความเข้าใจนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน ์ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิด 

ช่วยพัฒนาระดับสติปัญญา เปน็เครื่องมอืสำคัญในการเสาะแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ทำให้

เกิดการเรียนรูไ้ด้เป็นอย่างดี  

  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การอ่านเปน็กระบวนการสื่อสาร

ที่ผู้รบัสารและผู้ส่งสารสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องด้วยการสื่อสารจากการอ่าน โดยผ่าน

กระบวนการทางความคิดความเข้าใจ จนทำให้เกิดความรู้จากประสบการณ์ ความสามารถ
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ในการเชื่อมโยงข้อมูล การประเมินค่าข้อมูล เพื่อติดตอ่สื่อสารในชีวิตประจำวนัได ้การอ่าน

จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพฒันาความคดิ และสติปัญญา ผู้อ่านสามารถ 

นำความรู้ความเข้าใจท่ีเกิดจากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวนัให้เกิดประโยชนส์ูงสุดได้ 

เป็นอย่างดี 

 3. ทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

  สุนีย ์คล้ายนิล และคณะ (2549, หน้า 88) กล่าวถึงเกณฑ์การจำแนกระดับ

ความรู้และทกัษะการอ่านรู้เรื่องตามโครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่ได้กำหนดไว้เป็นระดับต่าง ๆ 5 ระดับ ดังนี ้

   การอ่านระดบั 5 นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านถึงระดบั 5 คือ 

มาตรจัดการกับข้อเขยีนสิง่ทีย่ากและซบัซ้อน เช่น แสดงว่าสามารถอ่านข้อเขียนที่มีสาระ

ยาก ๆ ท่ีไม่คอ่ยพบในข้อเขยีนทั่วไป แสดงให้เห็นว่าสามารถเข้าใจ แปลความตีความ

ข้อเขียน สามารถอ้างอิงหรือเชื่อมโยงสาระที่อ่านกบัวัตถปุระสงคห์รือภารกิจของตน  

และสามารถวิเคราะห์และประเมินการเขียนอย่างพากวิจารณ ์สามารถคาดการณ์ 

หรือสร้างสมมติฐานจากสิ่งที่ได้อ่านและดึงเอาความรู้มาสร้างเปน็แนวคิดของตนได้  

แม้ส่ิงนั้นจะไม่คุน้เคยหรือไม่ใกล้เคยีงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ก็ตาม 

   การอ่านระดบั 4 นักเรียนที่แสดงว่ามีทกัษะระดบั 4 สามารถอ่านเข้าใจ

เนื้อเรื่องที่ยาก บอกตำแหน่งของสาระต่าง ๆ ในเรื่องทีอ่่านได ้สามารถตคีวามและแปลความ

จากข้อเขียนที่ค่อนข้างซับซ้อน สามารถประเมินและวิเคราะห์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ 

การเขียน แลว้สะท้อนออกมาเป็นปฏิกริิยาตอบสนองหรือเป็นแนวความคิดของตนเอง 

โดยมีข้อเขียนที่อ่านเป็นหลกั  

   การอ่านระดบั 3 สามารถผ่านเข้าใจเนื้อหาค่อนข้างยาก กล่าวคือ 

สามารถบอกสาระสำคัญและตีความจากขอ้ความที่มคีวามซบัซ้อนพอสมควร และมีจุดเน้น

ที่เดน่ชัดหลายจุด และสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากบัเรื่องที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน 

สามารถประเมินและวิเคราะห์รูปแบบ และสาระของสิ่งที่ได้อ่านไดใ้นระดบัปานกลาง  

   การอ่านระดบั 2 นักเรียนที่มีความชำนาญในการอ่านอยู่ที่ระดบั 2  

มีความชำนาญในการอ่านในระดับพื้นฐาน กล่าวคือ สามารถอ่านและบอกสาระได้ต่อ 

เมื่อข้อความที่อ่านค่อนข้างเด่นชัด ตรงไปตรงมา สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบเชื่อมโยง

กับสิง่ที่เคยรู้ได้ในระดับต่ำ ประเมินวิเคราะห์ได้ในระดบัพื้นฐาน  
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   การอ่านระดบั 1 ระดับนี้ถือว่าเป็นการอา่นระดบัต่ำทีสุ่ด นักเรียนจะ

จัดการกับการอ่านได้ในภารกิจท่ีง่าย ๆ เช่น การอ่านแล้วรู้ว่าส่ิงที่อ่านนั้นเกีย่วกับอะไร 

สามารถบอกหรือพน้สาระสำคัญได้เพียงอย่างเดียว สามารถเชื่อมโยงข้อเขียนทีไ่ด้อ่าน 

กับสิง่ที่เกี่ยวข้องกับชีวติของตนได้น้อย ไม่สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้ถ้าต้องม ี

การคิดวิเคราะห์เพิ่มเติม  

  สรุปได้ว่า เกณฑ์การจำแนกระดับความรู้และทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

มีทั้งหมด 5 ระดับ คอื ระดับสูงสุด คอื ระดับ 5 เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับขอ้เขยีนสิ่งที่ยาก

และซับซ้อน ระดับ 4 สามารถอ่านเข้าใจเนื้อเรื่องที่ยาก ระดบั 3 สามารถอ่านเข้าใจ 

เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างยาก ระดับ 2 มีความชำนาญในการอ่านในระดับพื้นฐาน และระดับ 1 

เป็นการอ่านระดับต่ำที่สุดนกัเรียนจะจัดการกับการอ่านไดใ้นภารกจิที่ง่าย ๆ การจำแนก

ระดับความรู้และทักษะการรู้เรื่องการอา่นทั้ง 5 ระดบันี้ เป็นไปตามการแบง่ระดับ 

ของโครงการ PISA เพื่อประเมินความรู้หลังจากที่ได้ทดสอบ  

ประเภทของการอ่าน 

 จากการศึกษาค้นคว้าประเภทของการอ่าน นักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้แนวคิด

เกี่ยวกับประเภทของการอ่านไว้ ดังนี ้

  สนิท ตั้งทว ี(2529, หน้า 28) ได้จำแนกประเภทของการอ่านเอาไว้  

7 ประเภท คือ 

   1. การอ่านวิเคราะห์คำ 

   2. การอ่านวิเคราะห์ประโยค 

   3. การอ่านวิเคราะห์ทัศนะของผู้แต่ง 

   4. การอ่านตีความ 

   5. การอ่านขยายความ 

   6. การอ่านจับใจความ 

   7. การอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ 

  กัลยา ยวนมาลัย (2539, หน้า 30) แบ่งกลวิธีการอ่าน สำหรับฝึกฝน 

เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

   1. การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ 

   2. การอ่านเพื่อจับใจความ 
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   3. อ่านเพื่อตีความ 

   4. อ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์ 

  วรรณี โสมประยูร (2539, หน้า 127) ไดแ้บ่งประเภทการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐาน

ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะทางภาษาไทยไดส้ะดวกและ 

มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เป็น 2 ประเภท ได้แก ่

   1. การอ่านออกเสียงแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

    1.1 การอ่านร้อยแก้ว 

    1.2 การอ่านร้อยกรอง 

    1.3 การอ่านทำนองเสนาะ 

   2. การอ่านในใจแบ่งได้ 7 ประเภท ได้แก่ 

    2.1 การอ่านแบบค้นคว้าหาความรู้ 

    2.2 การอ่านจับใจความสำคัญหรือสาระสำคัญของเรื่อง 

    2.3 การอ่านแบบหารายละเอียดทุกตอน 

    2.4 การอ่านแบบหารายละเอียดทุกคำเพื่อการปฏิบัติ 

    2.5 การอ่านแบบวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อหาเหตุผล 

    2.6 การอ่านแบบไตรตรองโดยใช้วิจารณญาณเพื่อข้อเท็จจริง ข้อดี 

ข้อเสีย สำหรับเลือกแนวปฏิบตัิ 

    2.7 การอ่านแบบคร่าว ๆ เพื่อการสังเกตและจดจำ 

  ทัศนีย์ ศุภเมธี (2542, หน้า 26-31) ได้แบง่การอ่านเปน็ 2 ประเภท คอื  

การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ โดยสรุป 

   1. การอ่านออกเสียง ช่วยให้เด็กมีทักษะมากขึ้น จดจำข้อความที่ดีไว้  

เป็นตัวอยา่งอา่นไดค้ล่องแคล่วถูกต้อง รู้จกัความไพเราะของบทกวี ซึง่อ่านเป็นทำนองเสนาะ

และส่งเสริมด้านบุคลิกภาพให้เด็กมีความกล้าหาญที่จะอ่าน และสามารถตรวจสอบได้ว่า

การอ่านนั้นถกูหรือไม ่

   2. การอ่านในใจ ในชีวิตประจำวันจะใช้มากกว่าการอ่านออกเสียง  

เพราะต้องอ่านเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น เพื่อธุรกิจ เพื่อการศึกษาหาความรู้  

เพื่อความบันเทิง 
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  ฐะปะนีย์ นาคทรรพ (2547, หน้า 19) ได้แบ่งการอ่านออกเสียง 2 ประเภท 

คือ การอ่านในใจและอ่านออกเสียง การอ่านออกเสยีงนั้น หมายรวมเอาทั้งการอ่านเสียง

ธรรมดาและการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะสถานทีต่่าง ๆ จากการศึกษาประเภท 

ของการอ่าน พอจะสรุปไดว้า่ การอ่านสามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเกณฑ์

ทีใ่ช้ในการแบง่ เช่น จุดประสงค์ของการอ่าน ลักษณะของการอ่าน  

  สุนีย ์คล้ายนิล และคณะ (2549, หน้า 7) กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับ

การอ่านเพื่อการเรียนรู้มากกว่าการเรียนเพื่อการอ่าน นักเรียนจึงไม่ถูกประเมินการอ่าน

ธรรมดา เช่น อ่านออก อ่านได้คล่อง แบง่วรรคตอนไดถู้กต้องหรือออกเสียงควบกล้ำได้ 

เพราะถือว่านักเรียนอายุ 15 ปี จะต้องมีทักษะเหล่านั้นแล้วเป็นอยา่งดี จึงมีการประเมิน

ทักษะการรูเ้รือ่งการอ่านของนักเรียนในแง่มุม ต่อไปนี้ วิธีการวัดความรู้และทักษะการอ่าน

ของ PISA ในการทดสอบการอ่าน นักเรยีนจะได้รับขอ้ความต่าง ๆ หลากหลายแบบด้วยกัน

ให้อ่านแล้วใหแ้สดงออกว่ามีความเข้าใจอย่างไร โดยให้ตอบโต้ ตอบสนอง สะท้อนออกมา

เป็นความคิดหรือคำอธิบายของตนเอง และให้แสดงวา่จะสามารถใช้สาระจากส่ิงที่ได้อ่าน

ในลักษณะต่าง ๆ ต่างกันอย่างไร องค์ประกอบของความรู้และทกัษะการอ่านที่ประเมิน 

PISA เลือกทีจ่ะประเมินโดยใช้รูปแบบการอ่าน 3 แบบด้วยกัน ดังนี ้

   1. การอ่านข้อเขียนรูปแบบต่าง ๆ PISA ประเมินการรูเ้รื่องการอ่าน

ขอ้ความแบบต่อเนื่อง ให้จำแนกขอ้ความแบบต่าง ๆ เช่น การบอก การพรรณนา การโต้แย้ง 

นอกจากนั้นยงัมีข้อเขียนที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่อง ได้แก่ การอ่านรายการ ตาราง แบบฟอร์ม 

กราฟ และแผนผัง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ยึดสิ่งทีน่ักเรียนไดพ้บเห็นในโรงเรียน และจะตอ้งใช้ใน

ชีวิตจริงเมื่อโตเปน็ผู้ใหญ ่

   2. สมรรถนะการอ่านด้านต่าง ๆ 3 ด้าน เนื่องจาก PISA ให้ความสำคัญ

กับการอ่านเพื่อการเรียนรู้มากกว่าการอ่านเพื่อการอ่าน นกัเรียนจึงไม่ถูกประเมินการอ่าน

ธรรมดา เช่น อ่านออก อ่านไดค้ล่อง แบ่งวรรคตอนถูก ฯลฯ เพราะถือว่านักเรียนอายุ 15 ปี 

จะต้องมทีักษะเหล่านั้นมาแล้วเป็นอย่างด ีแต ่PISA จะประเมินสมรรถภาพของนักเรียน 

ในแง่มมุต่อไปนี้ 

    2.1 ความสามารถทีจ่ะดึงเอาสาระของสิ่งทีไ่ด้อ่านออกมา (Retrieving 

information) ต่อไปจะใช้คำว่า “ค้นสาระ”  
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    2.2 ความเข้าใจข้อความทีไ่ด้อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ่งทีไ่ด้

อ่าน คิดวเิคราะห์เนื้อหา และรูปแบบของข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวติดึงในโลก

ที่อยู่ (Interpretation) ซึ่งต่อไปจะใช้คำว่า “ตีความ”  

    2.3 ความเข้าใจข้อความทีไ่ด้อ่าน สามารถตีความ แปลความเสี่ยง 

ทีไ่ด้อ่าน คิดวเิคราะห์เนื้อหา และรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ พร้อมทัง้

ความสามารถในการประเมินข้อความทีไ่ด้อ่าน และสามารถให้ความเห็นหรือโต้แย้ง 

จากมุมมองของตน (Refection and Evaluation) หรือเรียกว่า “วิเคราะห์” 

   3. ความสามารถในการใช้การอ่าน 

    PISA ประเมินความรู้และทกัษะการอ่านอีกองค์ประกอบหนึ่ง  

โดยดูความสามารถในการใช้การอ่านที่วา่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลกัษณะ 

ของข้อเขียนได้มากน้อยเพยีงใด เช่น ใช้นวนิยาย จดหมายหรือชีวประวตัิเพ่ือประโยชน์

ส่วนตัว ใช้เอกสารราชการหรือประกาศแจ้งความ เพือ่สาธารณประโยชน์ ใช้รายงาน 

หรือคู่มือต่าง ๆ เพื่อการทำงานอาชีพ ใช้ตำราหรือหนังสือเรียนเพือ่การศึกษา เป็นต้น  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การอ่านสามารถแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับ

เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อนำไปสู่แนวทางการฝึกปฏบิัติในการอ่าน ซึ่งมักนำมาใช้ทั้งใน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอดุมศึกษา ตลอดจนนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

ทั้งการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ 

  1. การอ่านจับใจความ 
   แววมยุรา เหมือนนิล (2541, หน้า 11-18) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ 

การอ่านจับใจความได้ว่า หมายถึง การอา่นที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนงัสือแต่ละ

เล่มว่าคืออะไร ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คอื สว่นที่มีใจความและส่วนที่ขยายใจความสำคัญ 

หรือส่วนประกอบให้เรื่องชดัเจนยิ่งขึ้น 

   ศศิธร ธัญลักษณ์ธนานนท์ (2542, หน้า 236) ได้ให้ความหมาย 

การอ่านจับใจความไว้ว่า เปน็การอ่านแล้วสรุปใจความสำคัญหรือขอ้ความที่สำคญั 

ด้วยการจดบนัทึกย่อหรือจดจำไว้ในสมองหรือด้วยการขีดเสน้ใต้ไว้ในหนังสือนั้น  

ใจความสำคญัที่ผู้อ่านได้รบัอาจมีหลายลักษณะตามแต่จะต้องการ เชน่ เป็นสาระสำคัญ

ของเนื้อเรื่อง เป็นความรู้หรือข้อมูลที่ผู้อ่านสนใจ เปน็แนวคิดหรือทศันะของผู้เขียน 

หรือเป็นจุดมุง่หมายสำคัญของเรื่อง 
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   อวยพร พานิช และคณะ (2548, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของการอ่าน 

จับใจความไว้ว่าเป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องอ่านค่อนขา้งละเอียดอ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง

ระดับลึก ๆ ได้ ทั้งในแง่แนวคิดจุดมุ่งหมายและอารมณ์โดยมุ่งเก็บจุดมุ่งหมายสำคัญ 

ของเรื่องในแงต่่าง ๆ การอ่านในขั้นแรกนี้จะเป็นพื้นฐานของการแสดงความคิดเห็น

วิพากษ์วิจารณ์ต่อไป 

   สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544, หน้า 83) ได้ให้ความหมายการอ่าน 

จับใจความไว้ว่า เป็นความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในการอ่านที่ผู้อ่านสามารถจบัใจความ

เรื่องที่อ่านได้ถูกต้องจะต้องมีการฝึกฝน ทำความคุน้เคยกับสัญลักษณ์ที่ผู้เขียนกำหนดขึ้น 

ผู้อ่านจะต้องทำความเข้าใจความหมายแล้วใช้ความคิดเห็นของตนช่วยตัดสนิในการเลือก

ใจความสำคญั 

   สุปราณี พัดทอง (2545, หน้า 65) ได้ให้ความหมายการอ่านจับใจความ

ไว้ว่า เป็นความคิดสำคญัอนัเป็นแก่นสารหรือหัวใจของเรื่องที่ผูเ้ขยีนมุ่งสูม่าให้ผูอ้่านไดท้ราบ 

ซึ่งเปน็ข้อเทจ็จริงและความคิดเห็นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

   กรมวิชาการ (2546, หน้า 188) ได้ให้ความหมายการอ่านจับใจความ 

หมายถงึ การอ่านทีมุ่่งคน้หาสาระของเรื่องหรือของหนังสอืแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความสำคัญ

และส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง ใจความสำคัญของเรื่อง คือ ข้อความทีม่ีสาระคลมุ

ข้อความอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมด ข้อความอื่น ๆ เปน็เพียงส่วนขยาย

ใจความสำคญัเท่านั้น ข้อความหนึ่งหรอืตอนหนึ่งจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงหนึง่เดียว 

นอกนั้นเป็นใจความรองคาดว่าใจความสำคัญนี้ผู้รู้ได้เรียกไว้หลายอย่าง เช่น ข้อคิดสำคัญ

ของเรื่อง แก่นของเรื่องหรือความคิดหลกัของเรื่อง 

   จากการให้ความหมายของการอ่านจับใจความ พอสรุปได้ว่า การอ่าน

จับใจความ หมายถึง กระบวนการอ่านท่ีผู้อ่านสามารถค้นสาระและเข้าใจเนื้อหาสาระ 

ของเรื่องที่อ่าน โดยผู้อ่านจะต้องทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่องในแง่มมุต่าง ๆ 

ทั้งแนวคิด จุดมุ่งหมาย และความสำคัญ ของเรื่องทีอ่่านได้ ด้วยการบนัทึกหรือขีดเส้นใต้ 

ในหนังสือ ด้วยการจดบันทึกย่อหรือจดจำไว้ในสมอง ต้องทำความเข้าใจความหมาย  

ความคิดเห็น เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกใจความสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  

หรือความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตนเอง   
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    1.1 แนวทางการอ่านจับใจความ 

     กรมวิชาการ (2546, หน้า 189–190) ได้เสนอแนวทางการอ่าน 

จับใจความใหบ้รรลุจุดประสงค์มีแนวทาง ดังนี ้

      1) ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เชน่ อ่านเพื่อหาความรู้

เพื่อความเพลดิเพลินหรือเพื่อบอกเจตนาของผู้เขียน เพราะจะเป็นแนวทางให้กำหนดการ

อ่านได้อย่างเหมาะสมและจับใจความหรือคำตอบไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น 

      2) สำรวจส่วนประกอบของหนงัสืออย่างคร่าว ๆ เช่น ชื่อเรื่อง 

คำนำ สารบญั คำชี้แจงการใช้หนงัสือ ภาคผนวก ฯลฯ ส่วนประกอบของหนังสือจะทำให้

เกิดความเข้าใจเกีย่วกับเรื่องหรือหนังสือที่อ่านได้กว้างขวางและรวดเร็ว  

      3) ทำความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าประเภทใด เชน่  

สารคดี ตำรา บทความ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางในการอ่านจับใจความสำคญัได้ง่าย 

      4) ใช้ความสามารถทางภาษาในดา้นการแปลความหมายของคำ 

ประโยคและข้อความต่าง ๆ อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

      5) ใช้ประสบการณ์หรือภมูิหลังเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่านมาประกอบ

จะทำให้เข้าใจและจับใจความที่อ่านได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

    1.2 ขั้นตอนการอ่านจับใจความ 

     1) อ่านเพื่อใหรู้้ว่าเรื่องที่อ่านว่าด้วยเรื่องอะไร จุดใดเปน็จุดสำคัญ

ของเรื่อง  

     2) อ่านให้ละเอียดเพื่อทำความเข้าใจอยา่งชัดเจน ไมค่วรหยุดอ่าน

ระหว่างเรื่องเพราะจะทำใหค้วามเข้าใจไม่ติดต่อกัน  

     3) อ่านซ้ำตอนที่ไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจ บางตอนให้

แน่นอนถูกต้อง 

     4) เรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องด้วยตนเอง 

    1.3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการอ่าน 

จับใจความ 

     1) ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Torndike ซึ่งเน้นทางด้านสติปัญญา  

โดยกล่าวว่า ผู้มีสติปัญญาจะสามารถรับรู้และอ่านจบัใจความสำคัญได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีสติปัญญาไม่ดีจะใช้เวลาในการอ่านเพิม่ขึ้น ดังนั้น การให้นักเรียนได้ฝึก

บ่อย ๆ ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านจับใจความ 
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     2) ทฤษฎีการให้ส่ิงเร้าและการตอบสนอง เน้นการกระทำซ้ำ ๆ  

จนตอบสนองโดยอัตโนมัติ ดังนั้น การจัดหาเรื่องทีต่รงกับความสนใจก็จะเป็นส่ิงเร้า 

ทีต่้องการจะอ่านผลที่ได้ คือ การตอบสนองที่ด ี 

    ทฤษฎีของ Gestalt เน้นความสำคัญของการจัดเตรียม คือ กฎของ

การรับรู้ที่ประยุกต์เข้ามาสูก่ารสอนอ่าน ซึ่งแยกกฎ 3 ข้อ คือ  

     1) กฎของความคล้ายกัน เปน็การจัดสิ่งที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน เช่น 

คำที่คล้ายกันโครงสร้างของประโยค เนือ้เรื่อง รวมทั้งสิ่งอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  

หากจัดไว้เป็นหมวดหมู่ก็จะช่วยให้เกิดการรบัรู้ได้เร็วขึ้น 

     2) กฎของความชอบ เป็นหลักสำคัญในการสอนอ่านจบัใจความ

หากนักเรียนได้อ่านในสิ่งทีต่นชอบก็จะชว่ยให้กิจกรรมการเรียนการสอนอาจมีความหมาย

ทีต่ัวนักเรียน  

     3) กฎของการต่อเนื่อง เป็นการพิจารณาโครงสร้างของการสอน

อ่านให้มีลักษณะต่อเนื่องกนั ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการอ่านเป็นไปโดยไม่หยุดชะงัก

ลักษณะของการอ่านที่มีประสิทธิภาพลักษณะของการอ่านทีป่ระสิทธิภาพของเดก็เกี่ยวกับ

ลำดับขั้นของการพัฒนาทางร่างกายและทางสมอง หากร่างกายและสมองเติบโตไป

ตามลำดับขั้นและเด็กได้รบัการส่งเสริมการอ่านจากทางบ้านจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน

เป็นไปตามวัยเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการอ่านในระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

ลักษณะของการอ่านที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 คือ 

      3.1) สามารถอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ และอ่านไดเ้ร็วขึ้น 

เข้าใจวงคำศพัท์กว้างขึ้นเข้าใจสำนวนและโวหาร การบรรยาย การพรรณนา เทศนา อปุมา 

และสาธก สามารถใช้บริบทการอ่านทำความเข้าใจขอ้ความที่อ่านใช้แหล่งความรู้พฒันา

ประสบการณแ์ละความรู้ได้กว้างขวางขึ้น 

      3.2) สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน 

ประเมินค่าทั้งขอ้ดแีละข้อด้อยอย่างมีเหตุมีผล โดยใช้แผนภาพคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลาย 

พัฒนาการอ่านสามารถเล่าเรื่อง ย่อเรื่อง ถ่ายทอดความรู้ ความคิดจากการอ่านไปใช้ให้

เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและใช้การอ่านในการตรวจสอบความรู้  
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      3.3) สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงตามลักษณะ 

คำประพนัธ ์ทีห่ลากหลายและวิเคราะห์คณุค่าดา้นภาษา เนื้อหา และสังคม จากบทประพนัธ์

ที่มีคณุค่านำไปใช้อ้างอิง เลอืกอ่านหนังสอืและส่ือสารสนเทศทางส่ือสิ่งพิมพแ์ละสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาตนด้านความรู้และการทำงาน มีมารยาท 

ในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 

    1.4 ทักษะพื้นฐานของการอ่านจับใจความ 

     การอ่านเปน็กระบวนการที่จะฟ้องเป็นการทำงานประสานกนั

ระหว่างการมองเห็นการไดย้ินและการแปลความของสมอง ดังนั้น ทักษะการอ่านขัน้พื้นฐาน 

จึงเกี่ยวข้องกบัลำดับขัน้ของการคิด นักจิตตะวิทยาการอ่านได้นำหลักของ B. S. Bloom  

มาประยกุต์ใชใ้นการกำหนดจุดประสงค์ของการอ่านม ี6 ขัน้ คอื จำ เขา้ใจ นำไปใชว้ิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และประเมินค่า ผู้ที่มีทักษะการอ่านทั้ง 6 ขั้นนี้ จึงจะถือวา่เป็นผู้บรรลุเป้าหมาย

ของการอ่าน 

      ขัน้ที่ 1 จำ เป็นขัน้แรกของการอ่านที่สมองต้องจำเรื่องราวให้ได้

จำความหมายของคำ ให้คำจำกัดความของคำยาก จำชื่อตัวละครและเหตุการณ์สำคัญ  

การที่ครูจะรู้วา่นักเรียนมีความจำเรื่องที่อา่นได้มากหรอืน้อย ก็ใช้วิธีตั้งคำถามให้นักเรียน

ตอบคำถามการให้คำจำกัดความ การบอกความหมายหรืออาจให้สะกดคำที่ได้อา่นจาก

เรื่องทีก่ำหนดให้ 

      ขั้นที่ 2 เข้าใจ เป็นขั้นท่ีผู้อ่านสามารถเล่าเรื่องที่อ่านด้วยคำพูด

ของตัวเองได้ เข้าใจความคิด ถ้อยคำ ประโยคและข้อความทีใ่ห้คติสอนใจ สรปุเรื่องเป็น

ข้อคิดโดยใช้คำพูดของตน ดังนั้น การที่ครูจะประเมินว่านักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย  

ควรตั้งเป็นคำถามด้วยการเล่าเรื่อง สรุปเรื่องและเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง  

      ขัน้ที่ 3 นำไปใช้ เป็นขัน้ที่ผูอ้่านควรมีการฝึกนำถ้อยคำ ประโยค 

และเหตุการณ์ที่ได้จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณท์ี่อาจเกิดขึ้นใหมห่รือนำไปใช้

แก้ปัญหาในวิชาอื่น ๆ ดังนั้น คำถามที่ใชจ้ึงมักจะกำหนดเป็นสถานการณ์ให้ผู้อ่านพิจารณา

ในการนำความรู้มาใช้ประโยชน ์

      ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ เปน็ขั้นที่ให้ผู้อ่านแยกองค์ประกอบย่อย 

ของแนวคิดทีไ่ด้จากการอ่าน การรู้จักแยกความหมายของคำที่มีความหมายหลายอย่าง 

สามารถบอกได้ว่า องค์ประกอบใดมีความสัมพันธ์กนัหรือไม่เกี่ยวข้องกันเลย  
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      ขั้นที่ 5 สงัเคราะห์ เป็นขั้นที่ให้ผู้อ่านรู้จักสรุปแนวคิดของเรื่อง

ค้นหาลักษณะโครงเรื่องทีค่ลา้ยคลงึกับเรื่องที่เคยอ่าน สุภาษิตหรอืคำพังเพยที่มีความหมาย

เปรียบเทียบแล้วใกล้เคียงกันอีกทั้งยังสามารถสรุปแนวคิดที่เหมือนักน และแตกต่างกันได้

ด้วย 

      ขั้นที่ 6 ประเมินค่า เป็นขั้นสูงสุดของการคิดที่ให้ผู้อ่านรู้จัก

ตัดสินเรื่องท่ีอ่านว่าอะไรคือส่วนทีเ่ป็นจริงและอะไรคือส่วนทีเ่ป็นเท็จ พิจารณาและค้นหา

คุณคา่ที่ปรากฏในเรื่อง ไดแ้ก่ ความรัก ความกตัญญู ความซาบซึ้ง ทัง้ความเป็นเหตุเป็นผล 

เพื่อฝึกให้ผู้อา่นรู้จักสังเกตการณ์ ใช้ถ้อยคำ การบรรยายที่ทำให้เกิดภาพพจน์ ตลอดจน

ความประทบัใจอื่น ๆ ที่ได้จากการอ่าน  

  2. การอ่านตีความ 

   นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านตีความ 

ไว้หลายคำ เช่น การพินิจสาร การวินิจฉัยสาร หรือวินิจสาร ตรงกบัภาษาอังกฤษว่า 

Interpretation มีความหมายการอ่านหรือความหมายตรงคำศัพท์ว่า ตรวจตรา พิจารณา

เรื่องราวอันเป็นความหมายที่ผู้เขียนประสงค์จะส่งมาให้ผู้อ่านรับทราบ ดงัรายละเอียด

ต่อไปนี ้

    เสนีย ์วิลาวรรณ และคณะ (2558, หน้า 128) ให้ความหมาย 

ของการอ่านตีความไว้ ดังนี้ การอ่านอยา่งพิจารณาความคิด ความรู้สึกหรือเจตนารมณ์

ของผู้เขียนที่แฝงอยู่นอกเหนือไปจากเนื้อเรื่อง เป็นขัน้ตอนการอ่านสูงขึ้นกว่าการอ่าน

วิเคราะห ์

    ภาสกร เกิดอ่อน และคณะ (2558, หน้า 8) ให้ความหมาย 

ของการอ่านตีความไว้ว่า การอ่านตีความเป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้ความคิด พิจารณา

สาระสำคัญของเรื่องว่า ผู้เขียนมีเจตนาใด เช่น แนะนำ สั่งสอน เสียดสี ประชดประชัน  

หรือต้องการสื่ออะไรแก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ผู้อ่านต้องสามารถตีความหมายของคำทั้งความหมาย

นัยตรงและนัยประหวัดของข้อความและสำนวนได้ถูกต้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ 

ประสบการณ ์ความสนใจ ทัศนคติ จินตนาการ สติปญัญาและวัยของผู้อ่าน โดยบางครั้ง

ต้องอาศัยเนื้อความหรือบริบทแวดลอ้ม และประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ สารนั้น

อาจเป็นความตั้งใจหรือเจตนาแนะนำ สัง่สอน เตือนสติ โดยอาจใช้กลวิธีที่แตกตา่งกัน  
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   สรุปได้ว่า การอ่านตีความ หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านต้องใช้สติปัญญา

ตีความหมายของเนื้อหา เนื้อเรื่องที่ผู้เขียนไดแ้ขวนไว้ อาจมีทั้งความหมายโดยนยัหรือ

ความหมายแฝงที่ผู้เขียนไมไ่ด้บอกความหมายโดยตรง โดยบางครั้งต้องอาศัยเนื้อหา 

เนื้อความ หรอืบริบทแวดลอ้มและประสบการณ์ที่เกีย่วกับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัย

ความรู้ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านช่วยในการอ่านตีความ 

    2.1 ความสำคัญของการอ่านตีความ 

     วัลภา ศศิวิมล (2541, หน้า 21) ได้กล่าวว่า สาเหตุประการหนึ่ง 

ที่ผู้เขียนไม่นิยมส่งสารถึงผู้อ่านโดยตรงนัน้ อาจเป็นเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ข้อคิด 

ค่านิยมบางประการหรือทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้แก่ผู้อื่นหรือตนเอง ผู้เขียนอาจจะ

เขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบคุคลที่ไม่อ่านเขียนอย่างเปิดเผย จึงต้องเขียนออกมาในรปู 

ของสัญลกัษณ์ จึงเปน็หน้าที่ของผู้อ่านที่จะต้องตีความเอง 

     ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ (2548, หน้า 19) ได้กลา่วถึง

ความสำคัญของการอ่านตีความไว้ว่า  

      1) ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องทีอ่่านได้หลายด้านหลายมุม 

      2) ทำให้เห็นคณุค่าและได้รบัประโยชน์จากสิ่งที่อ่าน 

      3) ช่วยฝึกการคิดไตร่ตรองหาเหตุผล 

      4) ทำให้มีวิจารณญาณในการอ่าน 

     สรุปได้ว่า ความสำคัญของการอ่านตีความ คือ ช่วยให้ผู้อ่าน

สามารถอ่านเรื่องราวที่ซบัซ้อน และทำให้เข้าใจเรื่องทีอ่่านได้หลายด้าน หลายมมุ  

ได้ฝึกคิดไตต่รองและหาเหตุหาผล ทำให้มีวิจารณญาณในการอ่านผู้อ่านเห็นคณุค่า 

และได้รับประโยชนจ์ากสิ่งที่อ่าน 

    2.2 ประเภทของการอ่านตีความ 

     ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2549, หน้า 19) ได้แบง่ประเภท 

ของการอ่านตีความไว้เป็น 2 ประเภท ดงันี้  

      1) การอ่านออกเสียงอย่างตีความ (การอ่านตีบท) เป็นการอ่าน 

แบบทำเสียงให้สมบทบาท แต่อารมณ์กบับทที่อ่านและความรู้สึกให้เหมาะสม  

      2) การอ่านตีความเป็นการอ่านที่ต้องศกึษาทำความเข้าใจงาน

เขียนทุกแงทุ่กมุม เพื่อตีความเป็นพื้นฐานของการอ่านออกเสียงอย่างตีความ 
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    2.3 ความรู้เกี่ยวกับการอ่านตีความ 

     ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2549, หน้า 19-20) ได้สรุปความรู้เกี่ยวกับ

การอ่านตีความไว้ ดังนี ้

      1) เสียง (คำ) และความหมาย เสียงของคำที่แตกต่างกันย่อม

สื่อความหมายทีแ่ตกต่างกัน ผู้อ่านต้องวิเคราะห์ ว่าเสียงของคำที่ผู้เขียนใช้นั้น สัมพันธก์ับ

ความหมายอย่างไร 

      2) ภาพพจน์ อ่านต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาพพจน์  

ซึ่งจะช่วยให้การอ่านตีความมีความกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เชน่ ภาพพจน์ อปุมา อุปลักษณ์ 

นามนัย อธิพจน์ บุคลาธิษฐาน เป็นต้น 

      3) สัญลักษณ์ ในทางวรรณกรรม หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

ซึ่งมักจะเป็นรูปธรรมท่ีเป็นเครื่องแทนนามธรรม เช่น ดอกไม้แทนหญิงงาม พระเพลิงแทน

ความร้อนแรง ฯลฯ แบ่งเปน็สัญลักษณต์ามแบบแผนและสัญลักษณ์ส่วนตัว  

      4) พื้นหลังของเหตุการณ์ คือ ความเป็นไปในสมัยทีง่านเขียน

เรื่องนั้นได้แตง่ขึ้นรวมถึงลัทธิความเชื่อ สภาพภูมิศาสตร ์เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

และความเป็นอยู่ของยุคสมัยนั้น ๆ 

      5) ความรู้อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านตีความ ได้แก่ ความรู้

เกี่ยวกับประวัติผู้แตง่ ภูมิศาสตร์ ประวัตศิาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร ์จิตวทิยา 

ปรัชญา ศาสนา  

      6) องค์ประกอบทีท่ำให้การอ่านตีความแตกต่างกัน ได้แก่ 

ความสนใจ ประสบการณ์ จินตนาการ เจตคติ ระดับสติปัญญา ความรู้และวัย  

      7) เกณฑ์การพิจารณาการอ่านตีความ การตีความงานเขียน 

ความผิดถกูไม่ใช่เรื่องสำคญั อยู่ที่มีความลึกซึ้งกว้างขวางและมีความสมเหตุสมผล 

กลวิธีการอ่านตีความ 

     ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2549, หน้า 20) ได้สรุปกลวิธีการอ่าน

ตีความไว้ ดังนี้  

      1) การวิเคราะห์เพื่อการตีความ หมายถึง การพิจารณา

รูปแบบเนื้อหากลวิธีการแต่ง และการใช้ภาษาของงานเขียน 
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      2) พิจารณารายละเอียดของงานเขียนจะต้องพิจารณา

รายละเอียดต่าง ๆ คือ  

       2.1) พิจารณาว่าส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง เรื่องใดเป็นขอ้คิดเห็น 

ตลอดจนความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เขียน ซึง่อาจแสดงออกโดยตรง หรือแสดงออก 

โดยผ่านพฤติกรรมของตัวละคร   

       2.2) วิเคราะห์และรวบรวมปฏิกิรยิาของผู้อ่านทีม่ีต่องานเขยีน

เป็นการที่ผู้อา่นวิเคราะห์ตวัเอง 

       2.3) การพิจารณาความคิดแทรก หมายถึง การพิจารณา

ข้อความรู้ ความคิดที่ผู้เขียนมีไว้ในใจ แต่ไม่ได้เขียนไวใ้นงานเขียนนั้นตรง ๆ 

      3) การตีความงานเขียนนำข้อมูลต่าง ๆ ประมวลเข้าด้วยกัน 

เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจแล้วตีความงานเขียนว่าผู้เขยีนส่งสารอะไรมาให้แก่ผู้อ่าน 

      4) แสดงความคิดเสริม เป็นการที่ผู้อ่านแสดงความคิด 

ของผู้อ่านเอง โดยที่กระบวนการอ่านตีความนั้นมีส่วนยั่วยุให้คิด เปน็ความรู้ ความคิดเห็น 

ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่  

    2.4 หลักเกณฑ์การอ่านตีความ 

     ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2549, หน้า 19) ได้สรุปหลักเกณฑ์ 

การอ่านตีความไว้ ดังนี ้

      1) อ่านเรื่องทีจ่ะตีความนั้นให้ละเอียดแล้วพยายามจบัประเดน็

สำคัญให้ได้ 

      2) ขนาดที่อ่านต้องพยายามคิดหาเหตุผลและใคร่ครวญ 

อย่างรอบครอบแล้วนำมาประมวลเข้ากับความคิดของตนเองว่า ขอ้ความหรือเรื่องนั้น 

มีความหมายถึงส่ิงใด 

      3) พยายามทำความเข้าใจกับถ้อยคำท่ีเห็นว่ามีความสำคัญ

และจะต้องไมล่ืมตรวจดบูริบทด้วยว่าบรบิทหรือสิ่งแวดล้อมนั้นได้กำหนดความหมาย 

ของคำนั้นอยา่งไร 

      4) ต้องระลึกไว้เสมอว่า การตีความไมใ่ช่การถอดคำประพันธ์

เพราะการตีความเปน็การจับเอาแตใ่จความสำคัญและคงไว้ซึ่งคำของข้อความเดิม 

      5) การเขียนเรียบเรียงถ้อยคำที่ได้จากการตีความนั้นจะต้องให้

มีความหมายชัดเจน 
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      6) การตีความไม่ว่าจะเป็นการตีความเกีย่วกับเนื้อหา 

หรือเกี่ยวกับน้ำเสียงก็ตามเป็นการตีความตามความรู้ ความคิดและประสบการณ ์

ของผู้ตีความเอง ดังนั้น ผู้อืน่จึงอาจจะไม่เห็นพ้องด้วยก็ได้ 

    2.5 องคป์ระกอบที่มผีลตอ่ความสามารถในการอ่านตีความ 

     เอกรินทร์ สีม่หาศาล และคณะ (2552, หน้า 3-7) เสนอองค์ประกอบ

ที่สำคัญ ซึง่จะช่วยให้เข้าใจข้อเขียนที่อ่านได้อย่างสมบูรณ์ไว้ดังสรุปได้ ดังนี ้

      1) องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับภาษา (language Forms)  

ซึ่งประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษา ทางด้านไวยากรณแ์ละความหมาย

ของคำศัพท์และสำนวนโวหารต่าง ๆ 

      2) องค์ประกอบด้านข้อเขียนและบทอ่าน (Signification and 

Value of Text) บทอ่านสื่อส่ิงพิมพแ์ต่ละประเภทย่อมมีวัตถุประสงค ์รูปแบบการเขียน  

(Test Type) และลลีาการใชภ้าษาแตกต่างกันไป เพ่ือแสดงภาพลกัษณ์ของขอ้ความ (Passage) 

ให้มีเอกลักษณ์จำเพาะของตนเอง และมีลักษณะเปน็แบบแผนเป็นสากลนิยมถ่ายทอด

เรียนรู้กันได ้ผู้อ่านจึงต้องตระหนักและเข้าใจในความแตกต่างของภาพลักษณ์ดังกล่าว  

โดยจะต้องมีความเข้าใจเกีย่วกับรูปแบบของการเขียนกลวิธีการนำเสนอลีลาและแบบแผน 

การใช้ภาษาของข้อเขียน เป็นต้น  

      3) องค์ประกอบด้านภมูิหลงัความรู้และความสามารถ 

ทางการคิดของผู้อ่าน (Schema) ซึ่งประกอบด้วย  

       3.1) ความสามารถและความถนัดด้านภาษา หมายถึง  

การที่ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ ประโยค ลักษณะโครงสร้างของเนื้อความ 

รูปร่างแต่ละประเภทและมีความเข้าใจข้อความที่อ่านก่อนว่ามีวตัถุประสงค์และกลวิธีการ

นำเสนออย่างไร รวมทั้งการมีความรู้และความถนัดเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน แบบแผน 

การใช้โวหารลีลาการใช้ภาษา และโครงสร้างของเนื้อเรื่องมาก่อนดงัทีก่ล่าวไว้ในข้อ 2  

สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดภาพนึกและจินตนาการต่อการรับรู้และซึมทราบ

งานเขียนนั้นได้ทันที 

       3.2) ความรู้รอบตัวและความถนัดเฉพาะสาขาวิชา 

(Background Knowledge) โครงสร้างความรู้เดิมเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรู้และแนวคิด

สำคัญ ๆ ของเนื้อหา หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณท์างโลกและสังคม

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ่าน การที่ผู้อ่านมีภมูิหลังเหล่านี้มาบ้าง จะช่วยให้เกิด
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จินตภาพหรือความพร้อมและความกระจ่างในการอ่านมากกว่า ผู้ที่ขาดประสบการณ์ 

โดยเฉพาะการอ่านนวนิยาย สารคดที่องเทีย่ว ชีวประวัติ บุคคลสำคัญ สิ่งประดษิฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงต้องอาศัยทั้งความรู้

สาขาวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ รวมทั้งประสบการณ์ตรงที่เคยรับรู้หรือ

สัมผัสมาก่อน เพื่อประกอบการตั้งสมมติฐานล่วงหน้าปรบัความคิดและคาดเดาการอ่าน

ต่อไป อกีทั้งยงัช่วยให้ผูอ้่านตีความประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวขอ้งกับการนิยามศัพท์เทคนิค

เฉพาะสาขาได้รวดเร็วยิง่ขึ้น 

       3.3) จติพิสัยและทัศนคติของผู้อ่าน (Affective and Attitude) 

โครงสร้างความคิดเดิมด้านทัศนคตินี้จะเกี่ยวข้องกับสภาวะด้านจิตใจของผู้อ่านที่มตี่อ

ค่านิยมหรือความนิยมชมชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการสะสม

ของมวลความรู้สึกความชอบและการกระทำของผู้อ่าน จึงกลายเป็นแรงผลักดนั ทีแ่ฝงอยู่

ในตัวผู้อ่านที่แสดงออกมาในรูปปฏิกิริยาสนองตอบตอ่เรื่องที่อ่านทัง้ในด้านบวกหรือลบ

โดยยิงกับจิตพิสัย (Affection Domain) ของผู้อ่านเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้อ่านมักจะนิยมอ่าน

เรื่องที่สอดคล้องกับค่านิยมความถนัด และความสนใจของตนเสมอ อีกทั้งยงัมอีิทธิพล 

โน้มน้าวความเชื่อความศรัทธาของผู้อ่านต่อเรื่องที่อ่านนั้นในแง่วิจักษณ์เชิงนิยม  

เขาตระหนักถึงประโยคที่ผู้อ่านจะได้รับอันเนื่องจากการมีกรอบอ้างอิงความคิดคล้ายคลึง

กันมาก่อน 

       3.4) ความรู้ดา้นภูมิหลังประสบการณ์ของผู้เขียน (Author’s 

Background) การที่ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกบัผู้เขยีนมากอ่น เช่น เข้าใจเกี่ยวกบัความคิด 

ความเชื่อ ความถนัด ความสนใจ ความชำนาญพิเศษ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้เขียน

จะมีอทิธิพลต่อการอ่านและเข้าใจความคิดหรือนัยความหมายต่าง ๆ ที่แทรกซ้อนอยู่ใน

ข้อเขียนเหล่านี้ อีกทั้งยังมอีิทธิพลสัมพนัธก์ับทัศนคติของผู้อ่านด้วย ส่งผลให้ผู้อ่าน 

เกิดความประจักษ ์และซาบซึ้งในอรรถรสของเรื่องเปน็พิเศษ 

       3.5) ความเข้าใจในด้านภมูิหลังทางวัฒนธรรม (Cultural 

Background) ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่สัมพนัธก์ับ 

เนื้อเรื่องและผู้เขียน นอกจากนี้ยังต้องเขา้ใจเนื้อหาวัฒนธรรมในด้านประเพณี ความเชื่อ 

ศาสนา ปรัชญา ความคิด อุดมการณท์างการเมือง ฯลฯ ทีแ่ทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง โดยเฉพาะ

การอ่านนวนยิาย นิทาน เรือ่งสั้น บทกว ีพงศาวดาร ตำนาน บทวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
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มักจะมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมดังกล่าวแทรกในรูปแบบของถ้อยคำ อุปมาอุปไมย คติธรรม 

คุณลักษณะของตัวละคร เป็นต้น  

       3.6) ความสามารถในการคิดของผู้อ่าน (Conceptual 

Abilities) การอ่านเปน็พฤติกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการทางสมองและกระบวนการคิด

อย่างใกล้ชิด ผู้อ่านที่สามารถจัดระบบความคิดของตนได้ดีในด้านการเรียบเรียงความ  

การจัดลำดับ การตีความ การวินิจฉัย และการสรุปเค้าโครงความคิดรวบยอดของส่ิงที่อ่าน

หรือสิง่ที่เห็นได้อย่างคล่องแคล่ว ยอมสง่ผลต่อการอา่นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งส้ิน 

   สรุปไดว้่า องค์ประกอบของการอ่านเป็นกระบวนการความรู้ความสามารถ 

ในการคิดแบบมีกระบวนการ เข้าใจเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ความถนัด ความสนใจ 

ความชำนาญพิเศษ รวมทั้งคณุสมบตัิอื่น ๆ ของผู้เขียนจะมีอทิธิพลต่อการอ่านและเข้าใจ 

ความคิดหรือนัยความหมายต่าง ๆ ที่แทรกซ้อนอยู่ในข้อเขียนเหล่านี้ 

  3. การอ่านเชิงวิเคราะห ์

   ความหมายของการอ่านเชงิวิเคราะห์ นักการศกึษาได้ให้ความหมาย 

ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 

    ประพนธ ์เรืองณรงค์ และคนอื่น ๆ (2545, หน้า 50-51) การอ่าน

อย่างวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการอ่านหนงัสืออย่างมีวิจารณญาณ  

รู้จักแยกแยะความเหมาะสมขององค์ประกอบ ในการเขียนทั้งเนื้อหาและรูปแบบ เข้าใจ

จุดประสงค์และทัศนะของผู้เขียน รวมทั้งวินิจฉัยได้ว่า เรื่องนั้นควรอ่านหรือไม่ควรอ่าน

อย่างไร การฝึกทักษะการอ่านอย่างวิเคราะห์ ทำให้นกัเรียนอ่านหนังสือเป็นและอ่าน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

    เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547, หน้า 3) อธิบายถึงการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์วา่ หมายถึง การแยกแยะรปูแบบของงานประพันธ์ที่อา่นว่าเป็นอะไรแล้ว

พิจารณาเนือ้หาว่าประกอบดว้ยอะไรบ้าง โดยแยกเนื้อเรือ่งออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่า  

ใครทำอะไร ทีไ่หน เมื่อไร อย่างไร เพราะเหตใุด หรือทำไม พิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียด

ลงไปว่าประกอบการอย่างไร หรือประกอบด้วยอะไรบ้าง วิเคราะห์ทศันะของผู้แต่ง  

เพื่อทราบจุดหมายที่อยู่เบือ้งหลังผ่านทางภาษาและถ้อยคำที่ใช ้
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    ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2547, หน้า 123-124) ให้ความหมาย 

ของการอ่านเชิงวิเคราะห์วา่ การอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ การอ่านแล้วนำมาแยกแยะข้อดี 

ข้อบกพร่อง ทางด้านศิลปะการเขียนเนือ้เรื่อง โดยกำหนดจุดมุ่งหมายว่า ต้องการทราบ

เกี่ยวกับหนังสือแนวใด เรื่องอะไร ต้องการทราบรายละเอียดแค่ไหน เกี่ยวกับอะไร  

เมื่อได้หัวข้อแล้วให้อ่านเพื่อให้รู้เรื่องโดยตลอดเรื่อง แล้วนำความคิดแยกย่อย เพื่อกรองจน

ได้แก่นสำคัญของเรื่องที่จะนำมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาคุณค่าในเรื่องที่ปรากฏ 

    ณรงค์ นาริต (2550, ออนไลน์) สรปุความหมายของการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์วา่เป็นการอ่านอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบ มีความเข้าใจในเรื่องเปน็

อย่างดี สามารถแยกแยะไดว้่าเรื่องที่อ่านมีที่มาของเรื่องอย่างไร มโนทัศน์ของผู้เขียนและ

เรื่องที่อ่านคืออะไร สามารถพิจารณาหาเหตุผลประกอบและรู้จักเปรียบเทียบ จะช่วยให้

ผู้อ่านสามารถสรุปเร่ืองและแนวคิดของผู้เขียนได้ สิ่งสำคัญต้องสามารถประเมินค่าได้ว่า

เรื่องที่อ่านมีคุณค่าหรือไม่ดอีย่างไร เพราะอะไรผู้อ่านตอ้งใช้ทั้งความรู้ ประสบการณ์  

และวิจารณญาณของตนในการนำเสนอทัศนะต่าง ๆ ในการอ่าน 

    สุวิทย์ มูลคำ (2550, หน้า 9) ให้ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์

ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห ์คือ ความสามารถในการจำแนก แยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ  

ของส่ิงใดสิง่หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวตัถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตกุารณ์ และหาความสัมพันธ์

เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเปน็จริง หรือสิง่สำคัญ 

ของส่ิงที่กำหนดให ้

    กระทรวงศกึษาธิการ (2551, หน้า 208) ให้ความหมายการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์วา่ หมายถึง การอ่านอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะได้ว่า ส่วนต่าง ๆ 

นั้นมีความหมายและสำคัญอย่างไรบ้าง แต่ละส่วนสัมพนัธก์ับส่วนอืน่ ๆ อย่างไร 

    เสนีย์ วิลาวรรณ และคณะ (2558, หน้า 126) กล่าวไว้ว่า อ่านตีความ

เป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจละเอยีดแจ่มแจ้งในความหมายของคำสำคัญ แต่ละคำ 

ข้อความแต่ละปอนด์ตลอดจนความสัมพนัธ์ของใจความและใจความสรุปทั้งหมด การอ่าน

ประเภทนี้เป็นขั้นตอนการอ่านที่เกินไปจากการอ่านเอาเรื่องตามธรรมดา 

   สรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านที่สามารถรับสาร 

ได้ครบถ้วนโดยแยกแยะข้อความครบถ้วน แยกข้อด ีข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

การอ่านเชิงวิเคราะห ์สามารถพิจารณาเหตุผลประกอบและรู้จักเปรียบเทียบ ช่วยให้ผู้อ่าน

สามารถสรุปเรื่องและแนวคิดของผู้เขียนได้ การอ่านตีความเปน็การอ่านทีมุ่่งให้เกิด 
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ความเข้าใจและแจ๋มแจ้งในความหมายของคำสำคัญแต่ละคำ และหาข้อบกพร่อง  

ทั้งทางด้านศลิปะการเขียนเนื้อเรื่อง โดยกำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับหนังสือแนวใด  

เรื่องอะไร ต้องการทราบรายละเอียดแคไ่หน เมื่อได้หัวข้อแล้วให้อ่านเพื่อให้รู้เรื่อง 

โดยตลอดเรื่อง กรองจนได้แก่นสำคัญของเรื่องที่จะนำมาวิเคราะห ์ 

    3.1 ความสำคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

     กระทรวงศกึษาธกิาร (2551, หน้า 189-208) การอ่านเชงิวิเคราะห ์

เป็นทักษะการอ่านที่สูงขึ้นกว่าการอ่านทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ มิใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อความรู้ 

และความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนในด้านต่าง ๆ ด้วย 

ผู้จัดการอ่านคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนอ่านอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด 

การตัดสินใจแก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต การวเิคราะห์การอา่น 

      1) การวิเคราะห์การอ่าน ประกอบด้วย 

       1.1) รูปแบบ 

       1.2) กลวิธีในการประพนัธ ์

       1.3) เนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง 

       1.4) สำนวนภาษา 

      2) กระบวนการวิเคราะห ์

       มีสิง่ที่ต้องพจิารณา ดงัต่อไปนี ้

        2.1) ดูรูปแบบของงานประพันธ์ว่า ใช้รปูแบบใด  

อาจเป็นนิทาน บทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น บทร้อยกรอง หรือบทความจากหนงัสือพิมพ์ 

        2.2) แยกแยะเนื้อหาออกเปน็ส่วน ๆ ให้เหน็ว่า ใคร  

ทำอะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือไหร ่

        2.3) แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่า 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

        2.4) พิจารณาใหเ้หน็ว่า ผูเ้ขยีนใชก้ลวธิีเสนอเรื่องอย่างไร 

      3) การวิเคราะห์ในขั้นต่าง ๆ 

       3.1) การอ่านวิเคราะห์คำ เป็นการอ่านเพื่อเพิ่มให้มีถ้อยคำ

ในวล ีประโยค หรือขอ้ความต่าง ๆ โดยสามารถบอกได้ว่า คำใดใช้อย่างไร ใช้ผิดความหมาย 

ผิดหน้าที่ไม่เหมาะสม ไม่ชดัเจนอย่างไร ควรจะต้องหาทางแกไ้ขปรบัปรุงอย่างไร เปน็ต้น 

เช่น 
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        3.1.1) อย่าเอาไปใช้ทบักระดาษ 

        3.1.2) ที่นีร่ับอัดพระ 

        3.1.3) เขาท่องเที่ยวไปทั่วพิภพ 

        3.1.4) เจ้าอาวาสวัดนี้มรณกรรมเสียแล้ว 

       3.2) การอ่านวิเคราะห์ประโยค การอ่านวิเคราะห์ประโยค 

เป็นการอ่านเพื่อแยกแยะประโยชน์ต่าง ๆ ว่าเป็นประโยคที่ถูกต้องชดัเจนหรือไม่ ใช้ประโยค

ผิดไปจากแบบแผนของภาษาอย่างไร เป็นประโยคที่ถกูต้องสมบูรณ์เพียงใดหรือไม่ มีหน่วย

ความคิดในประโยคขาดเกินหรือไม่ เรียงลำดบัความในประโยคท่ีใช้ได้ถกูต้องชัดเจนหรือไม่ 

ใช้ฟุ่มเฟือยโดยไมจ่ำเป็น หรือใช้รูปประโยคที่สื่อความหมายชัดเจนหรือไม่ เมื่อพบ

ข้อบกพร่องแล้วก็สามารถแก้ไขให้ถกูตอ้งได้ เช่น 

        3.2.1) สุขภาพของคนไทยไม่ดีส่วนใหญ ่

        3.2.2) การแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ เกิดการจราจร 

        3.2.3) ทุกคนย่อมประสบความสำเร็จท่ามกลาง 

ความขยันหมัน่เพียร 

        3.2.4) เขามักจะเป็นหวัดในทุกครั้งที่ฝนเริม่ตก 

       3.3) การอ่านวิเคราะห์ทัศนะของผู้แต่ง ผู้อ่านต้องพิจารณา

ไตร่ตรองให้รอบคอบว่า ผู้เขยีนเสนอทรรศนะมีน้ำหนักเหตุผลประกอบขอ้เท็จจริงน่าเชื่อถือ

เพียงใด เปน็คนมองโลกในแง่ใด เปน็ต้น 

       3.4) การอ่านวิเคราะห์รส การอ่านวิเคราะห์รส หมายถึง 

การอ่านอย่างพิจารณาถึงความซาบซึ้งประทับใจท่ีไดจ้ากการอ่าน วิธีการที่จะทำให้เข้าถึง

รสอย่างลกึซึ้ง คือ การวิเคราะห์รสของเสียง และรสของภาพ 

        3.4.1) รสของเสียง ผู้อ่านจะรู้สกึได้ชัดจากการอ่านออก

เสียงดัง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอย่างปกติ หรือการอ่านทำนองเสนาะ ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกถึง

ความไพเราะ ความเคลื่อนไหว ซึ่งแฝงอยูใ่นเสียง ทำให้เกิดความรู้สกึไปตามท่วงทำนอง

ของเสียงสูงต่ำจากเนื้อเรื่องที่อ่าน 

        3.4.2) รสของภาพ เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเกิดความเข้าใจ

เรื่องในขณะเดียวกันทำให้เห็นภาพด้วย เป็นการสร้างเสริมให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมาย  

การเขียนบรรยายความด้วยถ้อยคำไพเราะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองก่อให้เกิดภาพขึ้น 

ในใจผู้อ่าน ทำให้เกิดความเพลิดเพลินและเข้าใจความหมายของเรือ่งได้ดียิ่งขึ้น 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



41 

       3.5) การอ่านวเิคราะห์ขอบเขตของปัญหาและตีความเนื้อหา

ของข้อความ  

        3.5.1) การวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา มีหลกัปฏิบัติ 

ดังนี้  

         (1) การจัดประเภทหนังสือตามชนิดและเนื้อหา 

หนังสือแต่ละประเภทมีวิธีการต่างกัน กอ่นอ่านหนังสือวิเคราะห์ว่า หนงัสือเล่มนั้นอยู่ใน

ประเภทใด การแบง่ประเภท จะดูแต่ชื่อเรื่อง หรือลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ 

ต้องสำรวจเนื้อหาด้วย อย่างไรก็ตาม ชื่อเรื่องเป็นส่ิงแรกที่ใช้เปน็แนวทางได้ ย่อมต้องการ

พยายามตั้งชื่อเรื่องใหต้รงแนวเขียนหรือจุดมุ่งหมายในการเขียนของตนให้มากทีสุ่ด 

         (2) สรุปให้สั้นที่สุดว่า หนังสือนั้นกล่าวถึงอะไร 

หนังสือที่ดตี้องมีเอกภาพ มีการจัดองคป์ระกอบของสว่นย่อยอย่างเป็นระบบ ผู้อ่านต้อง

พยายามสรุปภาพดังกล่าวออกมาเพียง 1-2 ประโยค ว่าหนังสอืเล่มนั้นมีอะไรเป็นจุดสำคัญ  

หรือเป็นแก่นเรื่อง แล้วจึงหาความสัมพันธ์กับส่วนสัมพันธ์ต่อไป 

         (3) กำหนดโครงสังเขปของหนังสือ เมื่ออา่นต้อง 

ตั้งประเด็นด้วย ว่าจากเอกภาพของหนังสือเล่มนั้น อะไรเป็นส่วนประกอบสำคัญบ้าง  

ส่วนที่สำคัญ ๆ สัมพันธ์กันโดยตลอดหรือไม่ และแต่ละส่วนก็มีหน้าที่ของตน สนับสนนุ 

ซึ่งกันและกนัหรือไม ่

         (4) กำหนดปญัหาที่ผู้เขียนต้องการแก้ ผูอ้่านควร

พยายามอ่าน และค้นพบวา่ ผู้เขียนเสนอปัญหาอะไร อย่างไร มีปญัหาย่อยอะไร และ 

ให้คำตอบตรง ๆ หรือไม่ การตั้งปญัหาเป็นวิธีการหนึง่ทีจ่ะทำให้เข้าใจเรื่องแจ่มแจ้ง  

ยิ่งตั้งปัญหาได้กว้างขวางลึกซึ้งเพียงใด ยิ่งเข้าใจได้เพิม่ขึ้นเพียงนั้น 

       3.6) การตีความเนื้อหาของหนังสือ การตีความเป็นสิ่งที่

ผู้อ่านทำความเข้าใจ ความคิดของผู้เขียน พิจารณาวตัถุประสงค์ของผู้เขียน ซึ่งบางครั้ง

ผู้เขยีนไม่ไดบ้อกความหมายหรือในของข้อความที่เขยีนออกมาตรง ๆ แต่ความรู้ ความเขา้ใจ

บริบทของเรื่องเปน็อย่างดี เราจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่การพยายามเข้าใจเช่นนั้น 

อย่างแจ่มแจ้ง การตีความเนื้อหาของหนังสือ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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        3.6.1) ความหมายของคำสำคัญ และค้นหาประโยค

สำคัญที่สุดผูอ้่านต้องพยายามเข้าใจคำสำคัญ และเขา้ใจประเดน็ที่สำคัญที่ผู้เขียนเสนอ 

เพื่อเข้าใจความคิดของผู้เขยีนใดเป็นเหต ุประโยคสรุปความคิดสำคัญของผู้เขียน  

โดยพิจารณาว่า ประโยคใดเป็นประโยคเหตุ ประโยคใดเป็นประโยคผล ประโยคใดเป็นขอ้สรุป 

ซึ่งบางครั้งผู้เขียนไม่ได้สรุปความคิดออกมาให้เหน็ชัดเจน แต่ผู้อ่านต้องพยายามสรุป

ออกมาให้ได้ 

        3.6.2) ตัดสินว่า อะไรคือการแก้ปัญหาของผู้เขียน  

เมื่อผู้อ่านตีความสำคัญให้ตรงกับผู้เขียนเข้าใจความสำคัญของผู้เขยีน และสรุปความคิด

ของผู้เขียนไดแ้ล้ว ผู้อ่านกจ็ะวิเคราะห์หรือตัดสินได้ว่า จากเรื่องราวหรือเหตุผลต่าง ๆ  

ที่ผู้เขียนนำเสนอนั้นมีความสมเหตุสมผล  

        3.6.3) หนักแน่น น่าเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใด เพื่อนำไปสู่

การวิจารณ์หนังสือเรื่องนั้น ๆ ต่อไป  

       3.7) การพิจารณาคอลัมนต์่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ 

หนังสือพิมพ์เป็นหนังสือที่คนจำนวนมากอ่านเป็นประจำทุกวัน มีคอลัมน์หลากหลาย  

การอ่านหนงัสือพิมพ์มีแนวการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้   

        3.7.1) การพาดหัวข่าว การพาดหัวข่าวเป็นการตั้งชื่อเขา

ให้กะทัดรัด และพิมพ์ตัวอกัษรขนาดใหญ่เป็นพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจ การพาดหัวข่าว 

ที่ดมีีลักษณะ ดังนี้ 

         (1) หัวเข่าตรงกับสาระของข่าว ผู้เขียนขา่วไม่ควร

พาดหัวข่าวไม่ตรงกับเนื้อข่าว เพื่อเรียกร้องความสนใจ 

         (2) หัวข่าวใช้ภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ไม่ควรใช้

ภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และใช้คำผิดความหมาย เพียงเพื่อประโยชนท์างการขาย 

โดยไม่คำนึงถึงคุณค่าทางภาษา เช่น 

          (2.1) ทัพกีฬาพิการหวัง 30 ทอง 

          (2.2) เปิดตัวกินปุ๋ยวัดใจนายก 

          (2.3) หื่นรุมสงัฆกรรมสาวรุ่น 
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        3.7.2) เนื้อหาของข่าว มีแนวพิจารณา ดงันี้ 

         (1) เนื้อหาข่าวที่ดีต้องเปน็ข่าวจริงตามเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นไม่ควรมีความคิดเห็น หรือเนื้อหาตามใจผู้เขยีนเพื่อให้ผู้ฟังชื่นชม ข่าวที่ต้องเป็นข่าว

ที่ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากหรือส่วนรวม เช่น ข่าวการเมือง การเลอืกตั้ง ข่าวการปกครอง  

ข่าวเศรษฐกจิ ข่าวการประกอบอาชีพ หรือข่าวเกี่ยวกบัอนามัย เป็นต้น ไม่ควรเปน็ข่าว 

ของคนใดคนหนึ่ง เพ่ือยกย่องเชิดชูโดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนเปน็ที่ตั้ง และต้องเป็นข่าว 

ทีไ่ม่ทำลายความมั่นคงของชาติความสงบสุขของประชาชนและศีลธรรมอันดีงาม 

         (2) ภาษาทีใ่ช้เป็นภาษาสุภาพ ไม่ควรใช้ภาษา 

หยาบคาย  

         (3) การเล่าเหตุการณใ์นข่าวควรเล่าตามลำดับตั้งแต่

ต้นจนจบไม่ปดิบังอำพราง มีเงื่อนงำสลบัซับซ้อน  

         (4) การเล่าเหตุการณ์ทุกตอน ต้องอ้างอิงหลักฐาน

ที่มา สถานที่ เวลารวมถึงบคุคลที่เกี่ยวข้อง ควรเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ใจที่ปกป้อง 

ผู้บริสุทธิ์ ผู้เยาว์ หรือจรรยาบรรณของหนังสือพมิพ ์

        3.7.3) การพิจารณาบทความในหนังสือพิมพ์  

มีแนวพิจารณา ดังนี้ 

         (1) ผู้เขียนบทความต้องเปน็ผู้ที่รู้เรื่องทีเ่ขียน 

อย่างถ่องแท้ มีข้อมูลสามารถอ้างอิงได้ 

         (2) ผู้เขียนบทความต้องแสดงความคิดเห็น  

โดยอาศัยข้อเท็จจริง และเหตุผลอื่น ๆ สอบอย่างกว้างขวาง การแสดงความคิดเห็น 

เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่ใชค่วามรู้สึกของตนเองเป็นตัวกำหนดเพียงอย่างเดยีว  

การแสดงความคิดเห็นนั้น ควรเปน็ไปในทางสร้างสรรค์ และไม่อคติลำเอียง 

         (3) การวิจารณ์ของผู้เขียนบทความ ตั้งตั้งอยู่บน

หลักการ การตำหนิไม่ควรเน้นที่ตัวบุคคล เน้นที่วิธีการหรือหลักการ ควรชี้ให้เห็นปัญหา

และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ รปูแบบการเขยีนและการใช้ภาษา 

ควรมีความถกูต้อง เข้าใจงา่ย ไม่ใช้ถ้อยคำที่สอดเสียดหยาบคาย 
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        3.7.4) การพิจารณาคอลมัน์อื่น ๆ นอกจากข่าวและ

บทความแล้ว วารสาร หรือหนังสือพมิพ์ยังมีอีกหลากหลายคอลัมน์ เชน่ บันเทิงคดี อากาศ 

โฆษณา ความรู้ต่าง ๆ การพิจารณาในแต่ละคอลัมน์ ควรพิจารณาเรื่องการใช้ภาษา  

การเขียน และคุณค่าที่ได้รบัจากการอ่าน เป็นต้น 

    3.2 แนวการจัดการเรียนการสอน 

     การจัดการเรยีนการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน 

เพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งนักเรียนอ่านวิเคราะห์โดยการพูด  

หรือการเขียนสื่อความให้ผูอ้ื่นเข้าใจแนวคิดในด้านต่าง ๆ อย่างมีหลักการและมเีหตุผล 

การสอนอ่านเชิงวิเคราะหค์วรจัดเตรียมเรื่องราวเนื้อหาหรือข้อความต่าง ๆ โดยจัดเตรียม

เอกสารหรือมอบหมายใหน้ักเรียนไปศกึษาหรือรวบรวมมากไ็ด้แต่ส่ิงที่สำคัญกค็ือเนื้อหา

หรือเรื่องราว ที่จะนำมาวิเคราะห์นั้นต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วย เช่น 

ฝึกให้นักเรียนแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นก็ควรนำมาจากขา่วหรือบทความ 

ในหนังสือพิมพ ์เป็นต้น แนวการจัดการเรียนการสอนอาจใช้วิธีการ ดังนี้ 

      1) ให้นักเรียนอ่านข้อความสั้น ๆ แล้ววิเคราะห์คำท่ีผู้เขียน

เลือกใช้ คำใดใช้คำผิด ความหมายคำใดใช้ผิดหน้าที่ คำใดทีใ่ช้เหมาะ หรือไม่ชัดเจนพร้อม

ทั้งให้ตัวอย่างแนวทางแกไ้ข  

      2) ให้นักเรียนอ่านเรื่องราวสั้น ๆ และวิเคราะห์ประโยค 

ที่ผู้เขียนใช้ว่ามีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ผิดจากแบบแผนของภาษาอย่างไรเป็นประโยค 

ที่ถูกต้องสมบรูณห์รือไม่การเรียงลำดับความในประโยคถูกต้องหรือไม่ใช้ประโยคกะทัดรัด

หรือไม่ใช้คำฟุ่มเฟอืยเกินความจำเป็นหรือไม่นักเรียนมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอย่างไร  

      3) ครูให้นกัเรียนอ่านเรื่องราวสั้น ๆ แล้ววิเคราะห์ทีละเรื่องก็ได้

เช่น เรื่องที ่1 วิเคราะห์ความถูกต้องชัดเจนของการใช้ประโยคเรื่องที่ 2 วิเคราะหก์ารเรียง 

ลำดับความในประโยค ฯลฯ สิ่งสำคัญคอืข้อความที่เลือกมาต้องมีเนื้อหาเหมาะสม

สอดคล้องกับจุดประสงค์ของครูที่ตั้งไว้  

      4) ให้นักเรียนอ่านบทความส้ัน ๆ แล้ววิเคราะห์ทัศนะของผู้แต่ง

ว่าเป็นความคดิที่มีเหตุผลนา่เชื่อถือตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจรงิหรือแสดงทรรศนะ 

เชิงเพ้อฝัน 
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    3.3 แนวการวัดและการประเมินผล 

     การวัดผลประเมินผลอาจใช้วิธีการ ดังนี ้

      3.3.1 พิจารณาความถกูตอ้งเหมาะสมในการวิเคราะห์คำวลี

หรือประโยค นอกจากนั้นควรวัดผลด้านเหตุผลการวิเคราะห์ทัศนะของผู้เขียนจากเรื่องท่ี

อ่านตลอดจนประเมินผลจากความตั้งใจสนใจและผลงานที่ได้มอบหมาย 

      3.3.2 ให้นักเรียนเลือกอ่านบทร้อยกรองทีน่ักเรียนชอบแล้ว

สรุปความเปน็ร้อยแก้วโดยใช้สำนวนภาษาที่เข้าใจง่าย  

      3.3.3 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง………….. แล้ววิเคราะห์

วิจารณ์ บทที่อ่านในด้านรูปแบบฉันทลักษณ์ ความคิดและเนื้อหาสาระในบทร้อยกรอง

กลวิธีในการแต่งของบทร้อยกรองและสิง่ที่ผู้เขียนฝากไว้ในบทร้อยกรอง  

      3.3.4 ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง……………. แลว้วิเคราะห์

ว่าเนื้อหาของบทร้อยกรองให้อารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องกับเนื้อหาของบทร้อยกรอง

หรือไม่อย่างไรนักเรียนมีความซาบซึ้งประทับใจกับบทร้อยกรองท่ีอ่านหรือไม่ต่อจากนั้น 

จึงพิจารณาความสามารถและผลการทำงานด้วยการวัดผลความถูกต้องของการใช้ถ้อยคำ

สำนวนภาษาการสรุปความ การวิเคราะห์วิจารณ์บทร้อยกรองและความตั้งใจในการทำ

กิจกรรม  

      3.3.5 ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วสรุปความให้ถกูตอ้งชัดเจน

ตามแบบที่กำหนดให้  

      3.3.6 ให้นักเรียนอ่านเรื่องและสรุปความจากเรื่องพร้อมทั้ง

แสดงความคดิเห็นเชิงวิเคราะห ์

      3.3.7 ให้นักเรียนอ่านข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์แล้ว

ขีดเส้นใต้ข้อความทีเ่ป็นข้อเท็จจริงและขอ้ที่เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนหรือสัญลักษณ์ 

ที่แตกต่างกัน 

      3.3.8 ให้นกัเรียนตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้ววิเคราะห์ข่าวนั้น

มีการนำเสนอเฉพาะข้อเทจ็จริงหรือมีความคิดเห็นของผู้เขียนแทรกอยู่ด้วยพร้อมทั้งให้

เหตุผลประกอบว่าความคิดเห็นของผูเ้ขียนน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด 

      3.3.9 ให้นักเรียนวิเคราะหว์ิจารณ์การพาดหัวข่าวของ

หนังสือพิมพต์่าง ๆ ในแง่การใช้สำนวนภาษาการสื่อความหมายและความสอดคล้องกับ

เนื้อหาของข่าวนั้น ๆ  
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      3.3.10 ให้นักเรียนตัดข้อความโฆษณาจากสิ่งตีพิมพต์่าง ๆ 

และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณใ์นด้านความน่าเชื่อถือการใช้สำนวนภาษา 

ความน่าสนใจของการนำเสนอ  

      3.3.11 ให้นักเรียนอ่านเรื่อง ………………. แล้วตีความเนื้อหา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เขียนและสรุปความคิดเห็นของผู้เขียนพร้อมทั้งเสนอ

แนวความคิดของนักเรียนที่มตี่อหนังสือเล่มนั้น 

      3.3.12 ให้นักเรียนเลือกวิเคราะห์วิจารณ์บทความ 1 เรื่อง 

ในเรื่องรูปแบบการนำเสนอกลวิธีการแต่งเนื้อหาและการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษา  

      3.3.13 ให้นักเรียนอ่านเรื่อง ……………….. และประเมินคา่ 

ของเรื่องที่อ่านทั้งจุดดแีละจุดดอ้ยโดยใช้เหตุผลประกอบทั้งในดา้นเนื้อหารูปแบบและคุณค่า

ทางวรรณคดแีละสังคมส่วนการวัดและการประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ ข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเหน็ไดถู้กต้อง  

       (1) ความถูกต้องชัดเจนในการวิเคราะห์วิจารณ์การพาดหัว 

       (2) การใช้สำนวนภาษาในการนำเสนอ  

       (3) การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ที่ถูกต้อง

ชัดเจนเหตุผลทีใ่ช้ประกอบการประเมินคณุค่าของหนงัสือที่อ่าน 

    3.4 ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

     กระทรวงศกึษาธิการ (2551, หน้า 208) การอ่านเชิงวิเคราะห์

นอกจากจะชว่ยให้ผู้อ่านไดร้ับความรู้ความคิดและความบันเทิงจากสิ่งที่อ่านเป็นเบื้องต้น

แล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลากหลายประการ คือ  

      1) ช่วยให้ผู้อ่านเหน็ภาพทั้งหมดของงานที่เขียนแต่ละช้ิน 

เป็นส่วนรวมวา่มีอะไรประกอบอยู่ในลักษณะใดอีกทั้งมองเห็นความสมัพันธ์ของข้อความ

แต่ละส่วนว่ามีความสัมพันธ์และประกอบกันเข้ามาเปน็งานเขียนแต่ละชิ้นได้อย่างไร  

      2) ช่วยให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

สามารถเลือกได้วา่อะไรควรอ่านหรืออะไรอ่านผ่าน ๆ หรืออ่านอย่างตั้งใจอย่างละเอียด 

เพื่อจะได้เปน็ความรู้ความคิดและพัฒนาปัญญา 

      3) ช่วยให้ผู้อา่นเพิ่มประสทิธิภาพการอ่านให้แก่ตนเอง 

และทำให้เกิดความรัก ความชื่นชม ความซาบซึ้ง อกีทั้งเล็งเหน็คุณค่าของงานเขียน 
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      4) ช่วยให้ผู้อ่านนำเอาวิธีการและผลจากการอ่านมาปรับใชใ้น

การดำเนนิชีวติหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได ้

 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ ช่วยให้ผู้อ่านเกิดทักษะ 

ในการอ่าน และสามารถนำทักษะความรู้ทีไ่ด้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวติประจำวันได้ 

การวัดและการประเมินผลการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 

 จากการศึกษาค้นคว้าและหาความหมาย มีนักศกึษาค้นคว้าหลายท่านให้  

แนวการวัดและการประเมินผลการรู้เร่ืองการอ่านของ PISA ไว้ดังนี้  

  กรมวิชาการ (2544, หน้า 70) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ได้กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไว้ 3 ระดับ คือ 

   1. การประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับชาติ เป็นการประเมนิ 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของชาติ  

โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนที่เรียนในปีสุดท้ายของช่วงชั้น เข้ารับการประเมนิทกุคน 

   2. การประเมนิผลระดับสถานศึกษา เปน็การประเมินเพื่อตรวจสอบ

ความก้าวหน้าดา้นการเรียนรู้เป็นรายชั้นปีและช่วงชั้น โดยประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และประเมิน

การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 

   3. การประเมนิผลระดับชั้นเรียนเป็นการประเมนิความก้าวหน้า 

ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการคณุธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการประเมิน

ผู้เรียนผ่าน ชว่งชั้นหรือจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมิน

ดังกล่าวยังไม่มรีูปแบบ วธิีการที่ชัดเจน สถานศกึษาแต่ละแห่งต้องกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ ์

วิธีการประเมินเอง โดยหลักสูตรได้กำหนดแนวดำเนนิการไว้กว้าง ๆ ดังนี้ คือ 

   1. กำหนดมาตรฐานการอา่น คิดวิเคราะห์และเขียน  

   2. กำหนดเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  

   3. กำหนดระบบ วิธีการและผู้ประเมิน  

   4. ดำเนินการประเมินตามแนวทางที่กำหนด  

   5. สรุปผลการประเมนิและตัดสินผลการประเมิน 
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   6. ซ่อมเสริมผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ   

   7. บันทึกผลการประเมินอยา่งเป็นระบบ 

  จากแนวดำเนินการนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรฐานในการดำเนนิงาน

แตกต่างกัน เจตนารมณ ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่กำหนดให้ 

มีการประเมนิการอ่านคิดวิเคราะห์และเขยีน เพราะจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องการ 

ให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ พืน้ฐานที่สำคัญ 

ที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูไ้ด้จะต้องมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

และเขียนสื่อความ ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ  

มีทกัษะในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ แล้วดำเนินการประเมินและพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพ่ือให้การดำเนินการประเมินของสถานศึกษา 

แต่ละแห่งมีมาตรฐาน 

   1. วิธีการประเมินการอ่าน 

    วิธีการประเมินการอ่านของ PISA ในการทดสอบ PISA ได้ใช้ข้อสอบ  

เป็นตัวแทนของภารกิจการอ่านที่นักเรยีนอายุ 15 ปี จะต้องพบและใช้ในอนาคต  

ในการทดสอบนกัเรียนจะได้อ่านข้อความต่าง ๆ หลากหลาย แล้วให้แสดงออกมา 

ว่ามีความเข้าใจอย่างไร โดยให้แสดงออกโดยการตอบโต้ ตอบสนอง สะท้อน ออกมาเป็น

ความคิดหรือคำอธิบายของตนเอง หรือให้แสดงว่าจะสามารถใช้สาระจากสิ่งที่ได้อ่านได้

อย่างไร การประเมนิมีทั้งการอ่านข้อเขียน ที่เป็นข้อความแบบต่อเนื่อง (ได้แก่ ขอ้ความ

แบบต่าง ๆ เชน่ การบอกเลา่ การพรรณนา การโต้แย้ง ฯลฯ) ข้อเขียนที่ไม่ใช่ข้อความ

ต่อเนื่อง (ได้แก่ การอ่านรายการตาราง แบบฟอร์มกราฟ และแผนผัง เป็นต้น) ทัง้นี้ได้

ถือเอาสิ่งที่นักเรียนจะไดพ้บในโรงเรียน และที่จะต้องใช้ในชีวิตจริงเมื่อเป็นผู้ใหญเ่ป็นพื้นฐาน 

สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549, หน้า 1) 

   2. สมรรถนะการอ่านด้านต่าง ๆ 3 ด้าน  

    PISA ให้ความสำคัญกับการอ่านเพื่อการเรียนรู้ มากกวา่การเรียน

เพื่อการอ่าน นักเรียนจึงไมถู่กประเมนิการอ่านธรรมดา (เช่น อ่านออก อ่านได้คล่อง  

แบ่งวรรคตอนถูก ฯลฯ) เพราะถือว่านกัเรียนอายุ 15 ปี จะต้องมีทกัษะเหล่านั้นมาแล้ว 

เป็นอย่างดี แต ่PISA จะประเมินสมรรถภาพของนักเรียนในแง่มมุต่อไปนี้ 

     1. ความสามารถที่จะดึงเอาสาระของสิ่งที่ได้อ่านออกมา (ต่อไปจะ

ใช้คำว่าค้นสาระ) 
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     2. ความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน สามารถตีความ แปลความ  

สิ่งที่ได้อ่านคดิวิเคราะห์เนื้อหา และรปูแบบของข้อความทีเ่กี่ยวข้องกับสิง่ต่าง ๆ ในชีวิต

หรือในโลก ทีอ่ยู่ (ซ่ึงต่อไปจะใช้คำว่าตีความ) พร้อมทั้ง 

     3. ความสามารถในการประเมินข้อความทีไ่ด้อ่าน และสามารถ 

ให้ความเห็นหรือโต้แย้งจากมุมของตน (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่าวิเคราะห์) 

     4. ความสามารถ ในการใชก้ารอ่านโดยดูความสามารถ  

ในการใช้การอ่านว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของข้อเขียนได้มากน้อยเพียงใด 

เช่น การใช้แบบฟอร์มเพื่อการสมัครงาน การใช้เอกสารราชการหรือประกาศแจ้งความ  

เพื่อสาธารณะประโยชน ์การใช้รายงาน หรือคูม่ือต่าง ๆ เพ่ือการทำงานอาชีพ การใช้ตำรา

หรือหนังสอืเรยีน เพื่อการศกึษา เป็นตน้ สถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(2549, หน้า 8) 

    บัญชา แสนทวี (2547, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการประเมิน

นักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Program for International Student Assessment) วางองค์การ

ทีร่ิเริม่โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบ

ศักยภาพในการแข่งขันของเยาวชนในระดับศึกษาขั้นพื้นฐานทางนี้โดยยึดหลักพื้นฐาน 

ว่าสภาพของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศกัยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD  

จะมีโครงการศึกษาวจิัยหลายรูปแบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการศึกษา 

ของประเทศสมาชิก เพื่อป้อนข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดให้ประเทศสมาชิกทราบว่าระบบการศึกษา

ของชาติได้เตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคตเพียงพอหรือไม่ อย่างไร ผลการประเมิน

ไม่บอกเพียงคุณภาพของการศึกษาขณะปัจจุบัน แตส่ะท้อนศักยภาพของพลเมืองถึง

ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตด้วย 

    ฉวีวรรณ แกว้ไทรฮะ และสุพจน์ ไชยสังข์ (2557, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า 

การกล่าวประเมินจากองคก์ารเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (Organization for Economic 

Co-operation and Development : OECD) ได้จัดทำรายงานผลการสอบ PISA ร่วมกับ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบในเรื่องการสอบ PISA ของแต่ละประเทศ ประเทศต่าง ๆ ที่ส่งนักเรียน

ที่มีอายุ 15 ปี เข้าร่วมสอบ PISA ได้พิจารณาเหน็ว่า แบบทดสอบ PISA ใช้เปรียบเทยีบ

คุณลักษณะของนักเรียนที่มคีวามแตกต่างกันในเรื่องโครงสร้างและลำดับเนื้อหาของหลักสูตร

แตกต่างกันในเรื่องการประยุกตใ์ช้วิธีสอนและบริบทด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมนักเรียน
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อาจเรียนรู้แตกต่างกันตามพื้นฐานทางครอบครัวและคุณภาพของโรงเรียน การประเมิน

คุณลักษณะจะตรงกันข้ามกับมาตรฐานของหลักสูตรที่แต่ละประเทศได้กำหนดไว้ ทั้งนี้

เพราะว่านักเรียนแต่ละคนจะเติบโตเปน็ผู้ใหญใ่นอนาคต เขาเหล่านั้นจะเผชิญสิ่งที่ท้าทาย

และการแขง่ขัน การเข้าทำงานประเภทเดยีวกันในประเทศของตน แต่ปัจจุบันเศรษฐกจิ

ระดบัโลกจะเขา้มามีส่วนทำใหก้ารเทียบมาตรฐานทางการศกึษาในระดับชาติเพียงอย่างเดียว

นั้นต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยต้องเทียบกับมาตรฐานระดับนานาชาติ  

    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2549, หน้า 6) ไดใ้ห้ความหมาย

ว่าโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หมายถงึ โครงการประเมนิผลการศกึษา 

ของประเทศสมาชิกองคก์ารเพื่อความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจหรือองคก์าร OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่า

ระบบการศึกษาของประเทศไทยไดเ้ตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวติและมีส่วนร่วม

ด้านสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ PISA เนน้การประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี 

ที่จะใช้ความรู้ และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรูต้ามหลักสูตร 

ในโรงเรียน เพราะเป็นวัยทีจ่บการศึกษาภาคบังคบัแล้ว อาจจะเข้าศึกษาต่อหรือออกไป

ประกอบอาชพี 

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549, หน้า 12) 

หมายถึง โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ โดยเป็นการประเมนิผลการศกึษา 

ของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for 

Economic Co-operation and Development : OECD) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน

ของเยาวชนในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน จากนักเรียนวัย 15 ปี ของประเทศนั้น ๆ ซึ่งเป็น

ระดับที่นักเรียนจะผ่านการเรียนในการศึกษาภาคบังคับแล้ว โดย OECD ยึดหลกัพื้นฐาน

ที่ว่าคณุภาพของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศกัยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD  

จึงจัดให้มีโครงการศึกษาวิจยัหลายรูปแบบเพื่อประเมินถึงประสทิธิภาพของระบบการศึกษา

ของประเทศสมาชกิ เพื่อป้อนขอ้มูล อนัเป็นตัวชี้วดัใหป้ระเทศสมาชิกทราบว่าระบบการศึกษา

ของชาติได้เตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคตเพียงพอหรือไม่ ซึง่ส่งผลการประเมิน 

ไม่บอกเพียงคุณภาพของการศึกษาปัจจุบัน จะสะท้อนศักยภาพของพลเมือง คือ

ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตด้วย 
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    นอร์แบร์ท ชปิทซ์ (2555, หน้า 1) ได้กล่าวเกี่ยวกับความหมาย 

ของ PISA หมายถึง Program for International Student Assessment โครงการประเมินผล

นักเรียนนานาชาติมีเป้าหมายเพื่อประเมินผลระบบการศึกษาทั่วโลก โดยการทดสอบทักษะ 

และความรู้ของนักเรียนอายุ 15 ปี โดยองคก์ารเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) 

 สรุปไดว้่า PISA คอื โครงการประเมนิผลนักเรยีนนานาชาติ โดยเป็นการประเมนิผล

การศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพือ่ความร่วมมอืและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จากนักเรียนวัย 15 ปี ของประเทศนั้น ๆ เน้นการประเมินสมรรถนะของแผนที่จะใช้ความรู้

และทักษะเพือ่เผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรูต้ามหลักสูตรในโรงเรียน 

และเรียกสมรรถนะนั้นว่า Literacy ซึ่งในทีน่ี้จะใช้คำว่า การรู้เรื่อง และ PISA เลือกประเมิน

การรู้เรื่องใน 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) คณิตศาสตร์  

(Mathematics Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy)  

ชุดฝึกทักษะ 

 การฝึกเป็นกิจกรรมทีม่ีประโยชนใ์นการเรียนการสอน ดังนั้น การฝึกโดยการใช้

ชุดฝึกก็เป็นการจัดสภาพการณ์ ให้ผู้ฝึกเปลี่ยนพฤติกรรม จนสามารถปฏิบัติงานทีไ่ด้รบั

มอบหมายไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ ในการสร้างแบบฝึก ต้องคำนึงถึงหลักการสร้างจิตวิทยา

ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก ลักษณะของชุดฝกึที่ดี ประโยชน์ของชุดฝึก หลักการนำไปใช้ เป็นต้น 

  1. ความหมายของชุดฝกึทักษะ 

   ไพฑูลย์ มูลดี (2546, หน้า 48) ได้สรุป ความหมายของชุดฝึกทักษะ คือ 

ชุดฝึกการเรียนรู้ที่ครูสร้างข้ึนให้นกัเรียนได้ทบทวนเนื้อหา ทีเ่รียนรูม้าแล้วเพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจ และช่วยเพิ่มทกัษะความชำนาญ และฝกึกระบวนการคิดให้มากขึ้น ทั้งยังมี

ประโยชนใ์นการลดภาระการสอน ให้กับครูอีกทาง พฒันาความสามารถของผู้เรียน  

และทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นความก้าวหน้า จากผลการเรียนรู้ของตนเองได้ 

   สมศักดิ์ สนิธรุะเวชญ์ (2540, หน้า 106) กล่าวว่า ชุดฝึก หมายถึง  

การจัดประสบการณ์ฝึกหดั เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และแปลกใหม ่
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   สุกิจ ศรีพรหม (2541, หนา้ 68) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุดฝึก หมายถึง 

การนำสื่อประสมที่สอดคลอ้งกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของวิชา มาใช้ในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ถวัลย์ มาศจรัญ (2546, หน้า 18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุดฝึกหัด 

หมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะเรียนรู้ ทีใ่ห้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

มีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพฒันาทักษะกระบวนการ

คิด กระบวนการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอด และหลักการสำคัญ

ของสาระการเรียนรู ้รวมทั้งทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจในบทเรยีน 

ด้วยตนเองได้ 

   ฐานิยา อมรพลัง (2548, หน้า 75) ไดส้รุปถึงความหมายของชุดฝึกทักษะ 

คือ งานกิจกรรม หรือประสบการณ์ที่ครูจัดให้นักเรียนได้ฝึกหัด กระทำเพื่อทบทวนฝึกฝน

เนื้อหา ความรู้ต่าง ๆ ทีไ่ดเ้รียนไปแลว้ ให้เกดิความจำ จนสามารถปฏิบตัิไดด้ว้ยความชำนาญ 

และให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

   จากบทความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าความหมายของ ชุดฝึกทักษะ 

แบบฝึก หรือชุดฝึก ที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้นักเรียน โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาความสามารถ

ดา้นใดดา้นหนึ่ง ที่เป็นจุดบกพร่อง หรือเป็นการส่งเสรมิให้นักเรียนมคีวามสามารถที่เพิ่มขึ้น 

และมีจุดประสงค์ที่แน่นอน เปน็กิจกรรมที่จัดให้มีความน่าสนใจ และเร้าความสนใจ 

  2. ความสำคญัของชุดฝึกทักษะ 

   ชุดฝึกในภาษาไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น ชดุการฝึก  

ชุดฝึกทักษะ แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดทักษะ เป็นต้น มีผู้ให้ความหมายของชุดฝึก ชุดฝึกหัด  

หรือชุดการฝึกไว้ ดังนี ้

    คมขำ แสนกล้า (2547, หน้า 32) ได้สรุป ความสำคญัของชุดฝึกว่า 

ชุดฝึกทักษะเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอน เพราะถ้าขาดชุดฝึกทกัษะ เพือ่ใช้ใน 

การฝกึฝนทักษะความรูต้่าง ๆ หลังจากเรยีนไปแลว้ เดก็ก็อาจจะลมืเลอืนความรูท้ีเ่รียนไปได ้

ซึ่งอาจส่งผลให้นกัเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

    สุวิทย์ มูลคำ (2550, หน้า 53) ได้สรุปความสำคัญของชุดฝึกทกัษะ

ว่า ชุดฝึกทกัษะมีความสำคัญต่อผู้เรียนไม่น้อย ในการที่จะช่วยส่งเสริมเสริมสร้างทักษะ

ให้กับผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น ชดัเจนขึ้น กว้างขวางขึ้น ทำให้การสอน

ของครู และการเรียนของนกัเรียนประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า ความสำคัญของแบบฝึก 

แบบฝกึหัด หรือชุดการฝึก เป็นคำทีม่ีความหมายคลา้ยคลงึกันคอืงานหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอน 

มอบหมายใหผู้้เรียนกระทำเพื่อฝึกทักษะ และทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว ให้เกิด 

ความชำนาญ ถูกต้อง คล่องแคล่ว จนสามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาได้โดยอตัโนมัติ  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้คำว่าชดุฝึกทักษะ 

  3. หลักเกณฑ์ในการสร้างชุดฝึกเสริมทักษะ 

   วรรณา แก้วแพรก (2536, หน้า 15) กล่าวถึงหลัก ในการสร้างชุดฝึก 

ว่าการสร้างชดุฝึกหัดเสริมทักษะ เพื่อให้เกิดผลตามจุดมุง่หมาย ทีก่ำหนดไว้ครูต้องมีหลกั

ในการจัดแบบฝึกเสริมทักษะ ดังนี้ 

    1. จุดมุ่งหมายในการจัดชดุฝึกหัดเสริมทักษะอย่างชดัเจน 

    2. ต้องจัดจากง่ายไปหายากและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    3. ต้องจัดหลงัจากสอนในเนื้อหานั้นนั้นแล้ว 

    4. ต้องจัดทำชุดฝึกหัดเสริมทักษะไว้ล่วงหน้า โดยทำเป็นรายเนื้อหา

หรือทำไว้เป็นบท ๆ ตามบทเรียนพร้อมกับเฉลย 

   นอกจากน้ี วรรณา แก้วแพรก ยังได้กล่าวถึงลักษณะ ของแบบฝึกเสริม

ทักษะที่ดีไว้ ดงันี้ 

    1. เนื้อหาที่นำมาจัด ต้องเป็นเนื้อหาในบทเรียน หรือสอดคล้องสัมพันธ์

กับบทเรียนทั้งในส่วนที่เป็นคำ ประโยค ข้อความ และเนื้อหา 

    2. มีหลายแบบเพื่อมิให้นักเรียนเบื่อทั้งเป็นการท้าทายให้นกัเรียน

อยากทำด้วย 

    3. มีชุดฝึกเสริมทักษะทุกเนื้อหา ตามแบบเรียนและหลักสูตร 

ที่กำหนดไว ้ต้องมีจำนวนมากพอที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะได้ตามทีต่้องการ 

    4. เป็นชุดฝกึทีน่ักเรียนไดใ้ช้ความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ ์

ทีไ่ด้จากการเรียนที่ผ่านมาแล้วมาใชใ้นการคิดแก้ปัญหา 

    5. เป็นชุดฝึกที่ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรยีนรู้และมทีักษะในการใช้

ภาษาเพิ่มขึ้น 
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   พจนา ทรัพยส์มาน (2550, หน้า 36) ได้กล่าวถึงลกัษณะที่ดีของแบบฝึก

ไว้ดังนี ้

    1. มีคำสั่งชัดเจนเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวยัเด็ก 

    2. มีตัวอย่างประกอบตัวอย่างที่ดีควรให้ผู้เรียนเกิดความคิดหลาย ๆ 

แนวคิด 

    3. มภีาพประกอบเพือ่ดงึดดูความสนใจ และสื่อความหมายความเขา้ใจ

ในคำหรือข้อความยิ่งขึ้น ภาพควรเป็นภาพเขียนโปร่ง ทีม่ีรายละเอียดของภาพน้อย 

    4. มีเนื้อหาสำหรับเขียนไว้ให้เติมมีขนาดพอเหมาะกบัคำหรือข้อความ

ทีน่ักเรียนต้องการเขียนการวางฟอรม์ทีด่ีจะทำให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามประหยัด 

    5. ควรบันทึกวิธีการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแบบฝึกหัด

ไว้ในคู่มือด้วย 

   Haress (อ้างถึงใน อังศมุาลิน เพิ่มผล, 2542, หน้า 14) ได้กล่าวถงึ

หลักการสร้างชุดฝึกว่า ชุดฝึกจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และควรสร้างโดยอาศัย

หลักจิตวิทยาในการแก้ปัญหา และการตอบสนองไว้ ดงันี้ 

    1. สร้างชุดฝึกหลาย ๆ ชนิดเพื่อเราให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

    2. ชุดฝึกที่สร้างขึ้นนั้นจะตอ้งให้ผูเ้รียนสามารถพิจารณาไดว้่าต้องการ

ให้ผู้เรียนทำอะไร 

    3. ให้ผู้เรียนได้นำสิ่งท่ีเรียนรู้จากการเรียนมาตอบในชดุฝึกให้ตรงตาม

เป้าหมาย 

    4. ให้ผู้เรียนตอบสนองสิ่งเรา้ด้วยการแสดงความสามารถและ 

ความเข้าใจในการฝึก 

    5. กำหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนตอบชุดฝึกแต่ละชนิดแต่ละรปูแบบ

ด้วยวิธีการตอบอย่างไร 

   ถวัลย์ มาศจรัญ (2546, หน้า 20) ได้กลา่วถึงการสร้างและจัดทำ 

ชุดฝึกหัด แบบฝึกทักษะไว้ ดังนี ้

    1. ศึกษาเนื้อหาสาระสำหรับการจัดทำชุดฝึกหัด ชุดฝึกทกัษะ 

    2. วิเคราะหเ์นื้อหาสาระโดยละเอียด เพ่ือกำหนดจุดประสงค ์

ในการจัดทำ 

    3. ออกแบบการจัดทำชุดฝึกหัดชุดฝึกทักษะตามจุดประสงค์ 
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    4. สร้างชุดฝึกหัด ชุดฝกึทักษะและส่วนประกอบอื่น ๆ เชน่ 

แบบทดสอบก่อนฝึกบัตรคำสั่ง ขั้นตอนกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏบิัติ แบบทดสอบหลังเรียน 

    5. นำชุดฝึกหัด ชุดฝึกทักษะไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ปรบัปรุงพัฒนาให้สมบูรณ ์

   จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า หลักในการสร้างชุดฝึก

ควรสร้างใหต้รงกับจุดประสงค์ที่ต้องการฝึก มีความเหมาะสมต่อพัฒนาการของผู้เรียน 

สนองความสนใจและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดทำให้จบเปน็เรื่อง ๆ  

แจ้งผลความก้าวหน้าในการฝึกให้ผู้เรียนทราบทันทีทุกครั้ง 

   จากลักษณะที่ดีของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านพอสรุปได้ว่า ชุดฝึก 

ควรมีเนื้อหาตรงกับจุดประสงค์ทีก่ำหนดไว้ในหลกัสตูร โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่าย 

ไปหาเนื้อหาทีย่าก และคำทีน่ำมาใช้ควรเป็นคำที่อยู่ใช้อยู่แล้วในชีวติประจำวนั มกีิจกรรม 

ที่เหมาะสมกับวัย คำช้ีแจงที่ชัดเจน มีรูปภาพประกอบ และมีกิจกรรมทีห่ลากหลาย  

เพื่อดึงดูดความสนใจ และไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กบันกัเรียน 

  4. ประโยชนข์องชุดฝึกทกัษะ 

   นัตยา หล้าทู (2546, หน้า 34) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของชดุฝึกไว้ ดังนี ้

    1. ชุดฝึกเป็นสิ่งที่จัดทำข้ึนอย่างมีระเบียบ เป็นอปุกรณ์การสอน 

ที่ช่วยลดภาระของครูได้มาก 

    2. ชุดฝึกหัดเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา 

ให้ดีขึ้น 

    3. ชุดฝึกหัดชว่ยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    4. ชุดฝึกหัดช่วยเสริมให้ทักษะทางภาษาให้คงทนโดยการฝึกซ้ำ 

หลาย ๆ ครั้ง 

    5. ชุดฝึกหัดเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้หลังจากจบบทเรียน 

แต่ละครั้ง 

    6. ชุดฝึกหัดสามารถให้นักเรียนทบทวนได้ด้วยตนเอง 

    7. ชุดฝึกหัดชว่ยให้ครูมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน  

ซึ่งช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ได้ทนัท่วงท ี

    8. ชุดฝึกหัดทีจ่ัดทำขึ้นนอกเหนือจากที่มอียู่ในหนังสือจะช่วยให้

นักเรียนได้ฝึกฝนเต็มที ่
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    9. ชุดฝึกหัดชว่ยครูประหยดัแรงและเวลานักเรียนไม่ต้องเสียเวลา

ลอกชุดฝึกหัดจากตำราหรือกระดานดำ ทำให้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ้น 

    10. ชุดฝึกหัดทำให้นักเรียนสามารถมองเห็นความก้าวหน้าของตน 

   ถวัลย์ มาศจรัส (2546, หน้า 21) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึก ดงันี้ 

    1. เป็นส่ือการเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

    2. ผู้เรียนมีสื่อสำหรับฝึกทกัษะด้านการอ่านการคิดการวิเคราะห ์

และการเขียน 

    3. เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    4. พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 

   จากประโยชนท์ี่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า ชดุฝึกช่วยในการฝึกทักษะ 

ทางภาษาการใช้ภาษาและสามารถนำมาฝึกซ้ำได้ ทำให้ผู้เรียนเหน็ความก้าวหน้า 

ในการเรียนรู้ของตนเอง และช่วยลดภาระของครู ในการออกชุดฝกึโดยชุดฝึกจะยึดหลัก 

ของความแตกต่างระหว่างบุคคล ทำให้นักเรียนสามารถฝึกฝนได้ตลอด และยังสร้าง 

ความคงทนของภาษา นักเรียนสามารถนำมาใช้ฝึกทัง้ก่อนและหลงัทีเ่รยีนบทเรียนนั้น ๆ แลว้ 

อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในการอ่าน การเขยีน สามารถทดสอบความรู้ วัดผลการเรียนรู้  

หรือประเมินผลได้เป็นอย่างดี 

  5. ลักษณะของชุดฝึกทักษะที่ดี 

   ในการจัดทำชดุฝึกหัด ให้บรรลตุามวัตถปุระสงคน์ั้น จำเป็นจะต้องอาศัย

ลักษณะและรปูแบบ ของชดุฝึกที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึง่ขึ้นอยูก่ับทกัษะที่เราจะฝึก 

ดังทีม่ีนักการศึกษา ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของชุดฝึกที่ดีไว้ ดงันี้ 

    ไพรัตน์ สุวรรณแสน (อ้างถึงใน จิรพร จนัทะเวียง, 2542, หน้า 43) 

กล่าวถึงลักษณะของชุดฝึกที่ดีไว ้ดังนี้ 

     1. เกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้ว 

     2. เหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถของเด็ก 

     3. มีคำชี้แจงสั้น ๆ ที่จะทำให้เด็กเข้าใจคำชี้แจงหรือคำสั่งต้อง

กะทัดรัด 

     4. ใช้เวลาเหมาะสมคือไม่ให้เวลานานหรือเร็วเกินไป 

     5. เป็นทีน่่าสนใจและท้าทายความสามารถ 
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    Billow (อ้างถึงใน เตือนใจ ตรีเนตร, 2544, หน้า 7) กล่าวถึงลักษณะ

ของชุดฝกึทีด่นีัน้จะต้องดงึดูดความสนใจ และสมาธิของนักเรยีนเรยีงลำดับจากง่ายไปหายาก 

เปิดโอกาสใหผู้้เรียนฝึกเฉพาะอย่าง ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิหลัง

ทางภาษาของผู้เรียนชุดฝึกที่ดี ควรจะเปน็แบบฝึกสำหรับผู้เรียนที่เรยีนเก่ง และซ่อมเสริม

สำหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อน ในขณะเดียวกัน นอกจากนี้แล้ว ควรใชห้ลายลักษณะ 

และมีความหมายต่อผู้ฝึกอีกด้วย 

    Rivers (อ้างถึงใน เตือนใจ ตรีเนตร, 2544, หน้า 7) กล่าวถึงลักษณะ

ของแบบฝึกไว้ ดังนี ้

     1. บทเรียนทกุเรื่องควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกมากพอก่อน 

จะเรียนเรื่องต่อไป 

     2. แต่ละบทควรฝึกโดยใช้เพียงแบบฝึกเดียว 

     3. ฝึกโครงสร้างใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้แล้ว 

     4. สิ่งที่ฝึกแต่ละครั้งควรเปน็บทฝึกสั้น ๆ 

     5. ประโยคและคำศัพท์ควรเปน็แบบที่ใชพู้ดกันในชีวติประจำวนั 

     6. ชุดฝึกควรให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดไปด้วย 

     7. ชุดฝึกควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

     8. การฝึกควรฝึกให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนแล้วสามารถใช้ใน

ชีวิตประจำวนั 

   จากที่กล่าวมา พอสรุปไดว้่า ลักษณะของชุดฝึกที่ดี ควรเป็นแบบฝึกสัน้ ๆ 

ฝึกหลาย ๆ ครั้ง มีหลายรูปแบบการฝึก ควรฝึกเฉพาะเรื่องเดียว และควรเป็นสิ่งท่ีนักเรียน

พบเห็นอยู่แลว้คำชี้แจงสัน้ ๆ ใช้เวลาเหมาะสม เป็นเรือ่งที่ท้าทาย ให้แสดงความสามารถ 

เมื่อผู้เรียนไดฝ้ึกแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้ดี จึงจะนับว่าเป็นแบบฝึกท่ีดีและมีประโยชน ์

  6. องค์ประกอบของชุดฝกึทักษะ 

   นงเยาว ์ทองกำเนิด (2558, หน้า 72) กล่าวว่า ส่วนประกอบของชุดฝึก 

ควรประกอบไปดว้ย ชื่อชุดฝกึในแต่ละชุดย่อย จุดประสงค์ คำสั่ง ตัวอย่างชุดฝึก ภาพประกอบ 

ขอ้ทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมนิ บันทึกผลการใช้ส่วนประกอบเหล่านี้หาจากง่าย

ไปหายาก และคำนึงถึงวัยของเด็กที่ใช้แบบฝึกทักษะ 
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  7. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึก 

   ในการหาประสิทธิภาพของสื่อ มีผู้ให้ความหมายและความสำคัญ 

ไว้หลายนัย ดงันี้ 

    สมบูรณ์ สงวนญาติ (อ้างถึงใน ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2548, หน้า 428) 

กล่าวถึงความสำคัญของการประเมินสื่อการเรียนการสอนว่า เพื่อจะทราบผลสัมฤทธิ ์

ด้านการใช้สื่อ ตามวิธีการที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ไดผ้ลมากน้อยเพียงใด  

มีอะไรที่ควรปรบัปรุง แก้ไขบ้าง โดยปฏิบัติดังนี้ 

     1. พิจารณาวา่ขั้นตอนการใช้เป็นไปตามแผนหรือไม่ผู้ใช้เป็น 

ผู้ประเมินเอง โดยยึดแผนการใช้ทีก่ำหนดไว้เดิมเป็นหลัก 

     2. พิจารณาถงึปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนระหว่าง 

การใช้ว่ามีอะไรบ้างถ้ามีเนือ่งมาจากสาเหตุใดอาจใช้วิธีสอบถามผู้เรียนหรืออภปิราย

ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนก็ได ้

     3. พิจารณาด้านความเหมาะสมในการนำสื่อดังกล่าวมาใช้ช่วย 

ในการเรียนการสอนโดยคำนึงถงึความชดัเจน ความน่าสนใจ และความพึงพอใจของผู้สอน 

และผู้เรียนอาจใช้วิธีสอบถามหรือใช้แบบสำรวจ 

     4. พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนเนื่องจากการใช้สื่อ

ดังกล่าว โดยใช้ข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    อัจฉรา ชีวพันธ์ (2548, หนา้ 197) กล่าวถึงความสำคัญของ 

การประเมินสือ่การเรียนการสอนว่า ครูผู้สอนควรจะไดม้ีการประเมินผลการใช้ว่า สื่อต่าง ๆ 

นั้นมีประสทิธิภาพเพียงใดโดยใช้การสอบถาม และการสังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 

ของผู้เรียนว่า สื่อนั้นช่วยในการรับรู้ของผูเ้รียนแจ่มแจ้งขึ้นหรือไม่ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ 

ได้อย่างเปน็รปูธรรมเพียงใด มีข้อบกพรอ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร E1/E2 ทีไ่ด้จะมี

ค่าประมาณ 75/75 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพสื่อ 

เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตส่ือทำให้ทราบว่าสื่อนั้นมีคุณภาพตามจุดประสงค์ 

ที่สร้างเพียงใด ทั้งนี้เพ่ือจะได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป  
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ประสิทธิภาพของชุดฝึก 

 การหาประสทิธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA เป็นการนำชุดฝึกไปทดลองใช้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 

แล้วนำผลทีไ่ด้มาปรับปรุง เพื่อนำไปใช้จริงและให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546, หนา้ 42-45) เสนอเกณฑป์ระกันประสิทธิภาพ หมายถงึ ระดับ

ประสทิธิภาพของนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เปน็ระดับที่ผู้ผลติพอใจ 

ว่าถ้าหากนวัตกรรมมีประสทิธิภาพถึงระดับที่กำหนดแลว้ ก็มีคุณคา่นำไปใช้ได ้และมีคุณค่า

แก่การลงทุนผลติออกมากำหนดเกณฑ์ ประสทิธภิาพกระทำไดโ้ดยการประเมนิผลพฤตกิรรม

ผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรม (ผลลัพธ)์  

  1. ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (transitional behavior หรือ E1) คือ ประเมินผล

ต่อเนื่อง ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ พฤติกรรมนี้เรียกว่า “กระบวนการ” (process) 

ของผู้เรียนที่สงัเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งได้แก่ งานที่ได้รับ

มอบหมายและกิจกรรมอืน่ที่ผู้อื่นได้กำหนดไว้ 

  2. การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (terminal behavior หรือ E2) คอื 

ประเมนิผลลัพธ์ของผู้เรียน (products) โดยพิจารณาจากการทดสอบหลังเรยีนการกำหนดค่า

การหาประสิทธิภาพเป็น E1 คือ ประสทิธิภาพของกระบวนการ และ E1 คือ ประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์ ซึ่งการทีก่ำหนดเกณฑ์ E1/E2 มีค่าเท่าใดนั้น ผู้ที่สอนเป็นผู้พิจารณาโดยเนื้อหา

ที่เป็นความรู้ความจำมักจะตั้งค่าไว้เป็น 80/80, 85/85 และ 90/90 ส่วนเนื้อหาทีเ่ป็นทักษะ

อาจตั้งไว้ต่ำกว่านี้ เช่น 75/75 เป็นตน้ ซึ่งเมื่อผลิตนวัตกรรมเสร็จแล้วจะต้องนำนวัตกรรม

ไปหาประสิทธิภาพตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

   2.1 1:1 (หรือแบบเดี่ยว) คือ การทดลองกับผู้เรียน 1 คน โดยใช้เดก็อ่อน  

ปานกลาง และเก่ง โดยทดลองกับเด็กอ่อนก่อน ทำการปรับปรุงแล้วนำไปทดลองกับเด็ก

ปานกลาง แลว้จึงนำไปทดลองกับเด็กเกง่ 

   2.2 1:10 (หรือแบบกลุ่ม) คือ ทดลองกบัผู้เรียน 6–10 คน คละผู้เรียน 

ทั้งเก่งและอ่อน คำนวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุง ซ่ึงในแต่ละครั้งคะแนนจะเพิม่ขึ้น

เกือบเท่าเกณฑ์ หรือห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10% นั้นคือค่า E1/E2 ประมาณ 70/70 
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   2.3 1:100 (หรือภาคสนาม) คือ ทดลองกับผู้เรียน 40–100 คน  

คละผู้เรียนทั้งเก่งและอ่อน คำนวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุง ซ่ึงในครั้งนี้ผลท่ีได้ควร

ใกล้เคียงกบัเกณฑท์ีต่ั้งไว้เมื่อทดสอบนวัตกรรมแล้ว ให้เทียบกับค่า เพื่อดูว่าเรายอมรับ

ประสทิธิภาพหรือไม่ ซึง่การยอมรับประสิทธิภาพของนวัตกรรมมี 3 ระดับ 

    2.3.1 สูงกว่าเกณฑ ์เมื่อนวตักรรมของประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

ทีต่ั้งไวม้ีค่าไม่เกนิ 2.5% 

    2.3.2 เท่ากับเกณฑ ์เมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมเทา่กับ 

หรือสูงกว่าทีต่ั้งไวม้ีค่าไม่เกิน 2.5% 

    2.3.3 ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ยอมรบัว่ามีประสิทธิภาพ เมื่อประสทิธิภาพ

ของนวัตกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ทีต่ั้งไว้มีค่าไม่เกิน 2.5% 

 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545, หน้า 494) ได้กล่าวถึง   

  1. ความจำเป็นของการทดสอบหาประสทิธิภาพของชุดการสอน ดงัต่อไปนี้ 

   1.1 สำหรับหน่วยงานผลิตชุดกิจกรรม เป็นการประกันคุณภาพ 

ของชุดกจิกรรมว่าอยูใ่นขัน้สงูเหมาะสมทีจ่ะลงทุนผลติออกมาเป็นจำนวนมาก หากไม่ทดสอบ

ประสทิธิภาพและผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไดไ้ม่ดีก็ต้องทำใหม่ เป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลา 

แรงงานและเงินทอง 

   1.2 สำหรับผู้ใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมชว่ยให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤตกิรรม

ตามที่มุ่งหวงั ดังนั้น ก่อนการนำชุดกิจกรรมไปใช้ ครูควรมัน่ใจว่าชุดกิจกรรมนั้น 

มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ได้ชุดกจิกรรมที่มีคุณค่าตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

   1.3 สำหรับผู้ผลติชุดกิจกรรม การทดสอบหาประสทิธภิาพจะทำให้ผู้ผลติ

มั่นใจได้ว่า เนือ้หาที่บรรจใุนชุดกจิกรรมมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ อนัจะช่วย

ให้ผู้ผลิตมีความชำนาญสูงขึ้น เปน็การประหยัดแรงงาน เวลา และเงินทอง ในการเตรียม

ต้นแบบ 

  2. การกำหนดเกณฑ์หาประสทิธิภาพ หมายถึง การกำหนดระดบัประสทิธิภาพ

ของชุดกจิกรรมที่จะช่วยให้ผูเ้รยีนเกิดการเรียนรู้ การกำหนดเกณฑจ์ะประเมนิจากพฤตกิรรม

ของผู้เรียน 2 ประเภท คือ 

   2.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง เป็นการประเมนิจากพฤติกรรมย่อย ๆ 

หลายพฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ของผู้เรียนที่สังเกตจากการประกอบ 

กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมอืน่ ๆ ตามที่ผู้สอนกำหนด 
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   2.2 พฤติกรรมขั้นสุดท้าย เป็นการประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผู้เรียน 

โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน 

 บุญชม ศรีสะอาด (2537, หน้า 25-29) จำแนกวิธกีารหาประสิทธภิาพ 

ของชุดการสอน เป็น 3 วิธี คือ 

  1. การหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือคร ูโดยจะใช้แบบประเมินผล 

ให้ผู้เชีย่วชาญหรือครูพิจารณาทั้งด้านคุณภาพ เนื้อหาสาระ และเทคนิคการจัดทำสื่อนั้น ๆ 

แบบประเมินอาจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นด้วย 

ไมเ่ห็นด้วย สรุปผลเป็นความถีแ่ล้วอาจทดสอบความแตกต่างระหว่างความถ่ีด้วย 

ค่าไค-สแควร ์

  2. การหาประสิทธิภาพโดยผู้เรียน มีลักษณะเชน่เดียวกันกบัการหา 

ประสทิธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญหรือครู แต่เน้นการรับรู้คณุค่าที่ได้จากการเรียนเปน็สำคัญ 

ประสทิธิภาพของส่ือการสอนทีม่ีความเที่ยงตรงที่จะพิสูจน์คณุภาพ และคุณค่าของสื่อ 

การสอน นั้น ๆ โดยจะวัดวา่ผู้เรียนท่ีเกิดการเรียนรู้อะไรขึ้นบ้าง เปน็การวัดเฉพาะผล 

ที่เป็นจุดประสงค์ของการสอน โดยใช้ชดุกิจกรรมนั้นอาจจำแนกได้เปน็ 2 วิธี คือ 

   2.1 กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว ้เช่น เกณฑ์ 80/80 หรือ 90/90 

   2.2 ไม่ไดก้ำหนดเกณฑไ์ว้ล่วงหน้า แต่จะพิจารณาการเปรียบเทียบผล

การสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ หรือเปรียบเทียบว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมนั้นสูงกว่า หรือเท่ากับสือ่ หรือเทคนิคการสอนอย่างอื่นหรือไม่ 

โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t–test) 

 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม 

สรุปได้ว่าการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม และการตั้งเกณฑ์ประสิทธภิาพ 

ของชุดกิจกรรม ในการพฒันาชุดกิจกรรมในครั้งนี้คณะผู้วิจัย ใชก้ารหาประสิทธิภาพ 

ของชุดกิจกรรมโดยการประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียน 2 ประเภท คอื พฤติกรรมต่อเนื่อง

(กระบวนการ) และพฤติกรรม (ผลลัพธ์) E1/E2 และทำการทดสอบประสิทธิภาพแบบ 1:1 

(หรือแบบเดี่ยว) คือ การทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยใช้เดก็อ่อน ปานกลาง และเก่ง 

อย่างละ 1 คน โดยทดลองกับเด็กอ่อนก่อน ทำการปรบัปรุงแล้วนำไปทดลองกบัเด็ก 

ปานกลาง แล้วจึงนำไปทดลองกับเด็กเก่งแบบ 1:10 (หรือแบบกลุ่ม) คือ ทดลองกับนักเรียน  

9 คน คละผู้เรียนทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน คำนวณหาประสิทธิภาพและ 
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ปรบัปรุง แบบ 1:100 (หรือภาคสนาม) คือ ทดลองกบันกัเรียน 30 คน คละผู้เรียนทั้งเก่ง  

ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 10 คน โดยตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ที่เกณฑ์ 75/75 

ประสิทธิผลของชุดฝึก 

 1. ความหมายของดัชนีประสิทธิผล 

  ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียน 

ของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบคะแนนที่เพิม่ขึ้นนจากคะแนนสอบก่อนเรียนกบัคะแนนทีไ่ด้

จากการทดสอบหลังเรียนและคะแนนเตม็หรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบ 

ก่อนเรียน เมือ่มีการประเมินสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นจะดูจากประสทิธิผลทางการสอน 

และประเมินผลสื่อการสอนนั้นตามปกติการประเมินความแตกต่างของค่าคะแนนใน  

2 ลักษณะ คอื ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการสอบหลังเรียน 

หรือเป็นการทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุม่ควบคุม  

มีนักการศึกษากล่าวถึงความหมายของดชันีประสิทธิผลไว้หลายท่าน ดังนี้  

   เผชิญ กิจระการ (2544, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของดัชนีประสิทธิผล

ว่าดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน โดยเทียบ

คะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียน กับคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบหลังเรียน 

   ดวงมาลา จาริชานนท์ (2551, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของดัชนี

ประสทิธิผลว่า ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขทีแ่สดงความก้าวหน้าในการเรยีน 

ของผู้เรียน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเปรียบเทียบคะแนนทีเ่พิ่มขึ้นจากการทดสอบ 

ก่อนเรียนกบัคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 

   วิมล เหล่าแคน (2552, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของดัชนีประสิทธผิลวา่

ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง คะแนนท่ีแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนทีไ่ด้จาก 

ผลการเรียนรู ้

  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ความกา้วหน้า

ในการเรียนของผู้เรียนหลงัจากที่ได้ศึกษานวัตกรรมหรือสื่อต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบคะแนน

ที่เพ่ิมขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบหลังเรียน 
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 2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

  การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง 

การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนทีไ่ด้รบัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยประเมินจากคะแนนหลงัเรียนที่เพิ่มขึน้จากก่อนเรยีน 

   เผชิญ กิจระการ (2546, หน้า 3-4) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ซึ่งคำนวณได้

จากการหาความแตกต่างของการทดสอบก่อนการทดลอง และการทดสอบหลังการทดลอง 

ดว้ยคะแนนสูงสุดที่สามารถทำเพิ่มขึ้นได ้Hovland เสนอว่า ค่าความสัมพันธ์ของการทดลอง

จะสามารถกระทำไดอ้ย่างถูกต้องแน่นอน จะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของคะแนนพื้นฐาน 

(คะแนนทดสอบก่อนเรียน) และคะแนนที่สามารถทำได้สูงสุด ดัชนีประสิทธิผล จะเป็นตัวชี้

ถึงขอบเขต และประสทิธิภาพสูงสุดของส่ือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้นเอง ดัชนีประสทิธิผล 

มีรูปแบบในการหาค่า ดังนี ้

    ดชันีประสิทธิผล   =  ผลรวมของคะแนนหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน 

                               (จำนวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน 

 

การหาค่า E.I. เป็นการพิจารณาพัฒนาการในลักษณะที่ว่าเพ่ิมขึ้นเท่าไร ไมไ่ด้ทดสอบว่า

เพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ วิธีการอาจแปลงคะแนนให้อยู่ในรปูของร้อยละก็ได้ ดังนี้ 

 

     ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน  

                                            100 – ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียน 

 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ ดัชนีประสิทธิผลเปน็การหาประสิทธิผล 

ของส่ือหรือนวัตกรรม เทคนิค วิธีสอนทีพ่ัฒนาขึ้นว่า มีประสิทธิผลเพียงใด เหมาะสม 

ที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือไม่ เป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับสื่อที่สร้างขึ้น 

ว่าเป็นสื่อทีม่คีุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ด้ นักเรียนมีความก้าวหน้า 

หรือมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากใช้สื่อมากน้อยเพียงใด คา่ที่แสดงพฒันาการท่ีเพิ่มขึ้น 

ของนกัเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนหลังเรียนของนักเรียน  

ซึ่งมีค่าที่คำนวณได้ควรถือเกณฑ์ 0.50 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้วธิีีวิเคราะห์คะแนน 

จากสูตรคำนวณ ดังนี ้
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 E.I. =   ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมคะแนนทดสอบกอ่นเรียน 

                  (จำนวนนักเรียน X คะแนนเต็ม) - ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

ความพึงพอใจ 

 1. ความหมายของความพึงพอใจ 

  นักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดงันี้ 

   นัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์ (2551, หน้า 30) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก หรือความรู้สึกในทางที่ดีต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีทำให้ความต้องการ

ของบุคคลไดร้ับการตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ ์สังคม และความเชื่อ 

ที่เหมาะสม 

   อัมรัตน์ อนวัช (2552, หน้า 49) ได้กล่าวไว้ว่าความพงึพอใจ หมายถึง

ความรู้สึกเชิงบวกของบุคคล ทีม่ีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วสง่ผลตอ่ 

การกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

   วงเดือน เจริญ (2553, หน้า 13) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

สภาวะจิตใจทีป่ราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ  

ถ้าความต้องการนัน้ได้รบัการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง

ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รบัการตอบสนอง 

ความเครียดและความไม่พึงพอใจกจ็ะเกดิขึ้น 

   จรัส โพธิ์จนัทร์ (2553, หน้า 17) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็น

ความรู้สึกของบุคคลต่อหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเปน็กลาง 

หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติหน้าที่กล่าวคือ  

หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวกการปฏิบัติหน้าที่ จะมีประสิทธภิาพสูงแต่หาก

ความรู้สึกโนม้เอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสทิธิภาพต่ำ 

  จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาแลว้นั้นสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกที่ได้รับการตอบสนองในกจิกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ซึ่งเปน็ไปตามที่

คาดหวังไว้หรือมากกว่า 
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 2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  ทฤษฎีกลุ่มนี้มุ่งอธิบายการจูงใจของบุคคลว่า มีปัจจยัใดบ้างที่กระตุ้นให้

บุคคลแสดงพฤติกรรม หรืออะไร เป็นส่ิงที่จูงใจบุคคล มีทฤษฎีที่สำคัญในกลุ่มนี้ ดังนี้ 

   2.1 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of 

needs theory) มาสโลว์ Maslow (1943, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2543, หน้า 

51-52) ได้เห็นว่ามนุษยถ์ูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะได้ครอบครอง ความต้องการ

เฉพาะอย่าง ซ่ึงความต้องการนี้ เขาไดต้ัง้สมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ดังนี้  

    1) บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการ

ใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้น 

    2) ความต้องการที่ได้รบัการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ 

ของพฤติกรรมอื่น ๆ ต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ไดร้ับการตอบสนองจึงเปน็สิ่งจูงใจ 

ในพฤติกรรมของคนนั้น 

    3) ความต้องการของบุคคลจะเรียงเปน็ลำดับขั้นตอนความสำคัญ 

เมื่อความต้องการระดับต่ำไดร้ับการตอบสนองแลว้ บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการ

ระดับสูงต่อไป 

     ลำดับความต้องการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามลำดบั ดังนี ้

      (1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) คือ 

ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต อันได้แก ่อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งหม่ ที่พักอาศยั 

และยารักษาโรค  

      (2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) คือ 

ความต้องการ ความเปน็อยู่ทีม่ีความมัน่คง ปลอดภัย ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง  

      (3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการ

ได้รบัการยอมรบัให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

      (4) ความต้องการชื่อเสียง ความโดดเด่นทางสังคม (Esteem 

Needs) คือ ความต้องการ ความโดดเด่น มีชื่อเสียง มตีำแหน่ง มีฐานะทางสังคม ทีไ่ด้รบั

การชื่นชมจากผู้อื่น 

      (5) ความต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา  

(Self- Actualization Needs) คือ ความตอ้งการตอบสนองสิ่งที่ปรารถนาขั้นสงูสุด 

ที่แต่ละคนคิดฝันเอาไว้ในชีวิต 
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   2.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two Factors Theory) 

การจูงใจทำให้เกิดความพึงพอใจเมื่อการจูงใจไดร้ับการตอบสนอง ผลที่ได้จะเป็น 

ความพึงพอใจ ซึ่งเฮอร์ซเบิร์กได้คน้พบทฤษฎีในการสร้างความพึงพอใจให้เพิ่มขึ้น 

ในการปฏิบตัิงาน เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้กล่าวถึง ปัจจยัที่

ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน 2 ปัจจัย (Two Factors Theory of Motivation) (พรทิพย์ อุดมสิน, 

2554, หน้า 10-14) ดังต่อไปนี้  

    1) ปัจจัยจูงใจหรือปจัจัยตัวกระตุ้น (motivation factors) เป็นปัจจัย 

ที่สร้างแรงจูงภายในทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเรียงลำดับความสำคัญ 

ดังนี้ ความสำเร็จของงาน การไดร้ับการยกย่อง ความก้าวหน้า ลักษณะของงาน โอกาส 

ที่จะก้าวหน้า และสภาพการทำงาน   

    2) ปัจจัยบำรุงรักษาหรือปัจจัยค้ำจุน (hygiene factors) เป็นปัจจัยที่

ตอบสนองแรงจูงใจภายนอก เป็นปัจจัยท่ีป้องกันไม่ให้ผลการปฏบิัติงานของบุคลากรลดลง 

โดยเรียงลำดบัความสำคัญนโยบายการบริหารงาน เงนิเดอืน การบังคับบัญชาหรือนิเทศงาน  

ความมัน่คงของงาน ความสัมพันธ์ในหน่วยงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

 3. การวัดความพึงพอใจ 

  สุพานี สฤษฏ์วานิช (2549, หน้า 82-85) ได้ให้แนวทางในการวัด 

ความพึงพอใจ ดังนี ้

   1. ใช้แบบสอบถามนิยมใช้แบบที่กำหนดสเกลในการวัดที่ชัดเจน (Rating 

Scale) จะเปน็แบบสอบถามที่ง่ายและสัน้ 

   2. วิธีเป็นวิธใีห้บรรยายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานว่ามีอะไรบ้าง

ที่พอใจและไม่พอใจ 

   3. การสัมภาษณ์มี 3 แนวทาง คือ เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าไม่ได้เตรียม

ขึ้นอยูก่ับสถานการณแ์ละการสัมภาษณแ์บบผสมมีทั้งที่เตรียมไว้และให้แสดงความคิดเห็น 

   4. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก 

   5. วิธีพิจารณาแนวโน้มของพฤติกรรมโดยใช้คำถามแบบอ้อมเพื่อให้เห็น

ความโน้มเอียงที่คนเราจะทำบางอย่างเกีย่วกับงานออกมาให้ทราบ 
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  ชวลิต ชูกำแพง (2551, หน้า 112-114) ได้เสนอวธิีการวัดจิตพิสัยไว้ ดังนี ้

   1. การสังเกต (Observation) สังเกตการณ์พูดการกระทำการเขียนทีม่ีต่อ

สิ่งใดสิง่หนึ่ง 

   2. การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีพูดคยุในประเด็นทีอ่ยากรู้อาจเปน็

ความรู้สึกทัศนคติ 

   3. การใช้แบบวัดมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) มีรูปแบบ  

3 รูปแบบ คือ แบบของลิเคิร์ท แบบเธอร์สโตน และแบบออสกูด 

   4. แบบวัดเชิงสถานการณ ์(Action Tendencies) มักสร้างเป็นสถานการณ ์

  สรุปได้ว่าวิธกีารวัดความพึงพอใจมีหลายวิธีที่นิยมกนัโดยทั่วไป ไดแ้ก ่

การสังเกต การสัมภาษณ ์การใช้มาตราส่วนประมาณค่า และการสงัเกตพฤตกิรรม 

 4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 70-71) ได้ให้หลักในการสร้างแบบสอบถาม

ดังนี ้

   1. กำหนดจุดมุ่งหมายที่แนน่อนว่าต้องการถามอะไร 

   2. สร้างคำถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายทีต่ั้งไวแ้ละให้ครอบคลุม 

   3. เรียงข้อคำถามตามลำดบัตามหัวข้อทีไ่ด้วางโครงสร้างไว้ 

   4. ไม่ควรให้คำถามมากเกินไปเพราะจะทำให้เบื่อไม่ให้ความร่วมมือ 

หรือตอบโดยไม่ได้ตั้งใจ 

   5. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความลำบากน้อยที่สุดในการตอบ ดังนั้น 

ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ข้อคำถามแบบปลายปิดผู้ตอบแบบสอบถามเพียงแตก่ากบาท 

ในแบบสอบถาม 

   6. สร้างข้อคำถามให้มีลักษณะที่ดกีล่าวคือมีลักษณะ ดังนี ้

    6.1 ใช้ภาษาท่ีชัดเจนเข้าใจงา่ยไม่กำกวมไม่มีความซับซ้อน 

    6.2 ใช้ข้อความที่สั้นกะทัดรัดไม่มีส่วนฟุม่เฟือย  

    6.3 เป็นข้อคำถามที่เหมาะสมกับผู้ตอบโดยคำนึงถึงสติปัญญาระดบั

การศึกษาความสนใจของผู้ตอบ 

    6.4 แต่ละข้อคำถามเพียงปัญหาเดียว 

    6.5 หลีกเล่ียงคำถามที่จะตอบได้หลายทาง 
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    6.6 หลีกเล่ียงคำถามที่จะทำให้ผู้ตอบเบื่อหน่ายไม่รู้เรื่องหรือไม่

สามารถตอบได้ 

    6.7 หลีกเลี่ยงคำที่ผู้ตอบตีความแตกต่างกัน เช่น บ่อย ๆ เสมอ ๆ 

รวย โง่ ฉลาด 

    6.8 มาใช้คำถามที่เป็นการนำผู้ตอบใหต้ามแนวหนึ่งแนวใด 

    6.9 ไม่เป็นคำถามที่จะทำให้ผู้ตอบเกิดความลำบากใจหรืออึดอัดใจ 

ที่จะตอบ 

    6.10 ไม่ถามในสิ่งที่รู้แล้วหรือวัดด้วยวิธีอ่ืนได้ดีกว่า 

    6.11 ไม่ถามในเรื่องท่ีเป็นความลับ 

    6.12 คำตอบทีใ่ห้เลือกในขอ้คำถามควรมีให้ครอบคลมุกลุ่มตัวอย่าง 

ทุกคนสามารถเลือกตอบได้ตรงความเปน็จริงตามความคิดเห็นของเรา 

  โครงสร้างแบบสอบถามโดยทั่วไปจะมีโครงสร้างหรือสว่นประกอบ 3 ส่วน

ดังนี ้

    1. คำชี้แจงในการตอบที่ปกของแบบสอบถามจะเปน็คำชี้แจง ซึง่มักจะ

ระบุถึงจุดประสงค์ในการให้ตอบแบบสอบถามหรือจดุมุ่งหมายของการทำวิจัยอธิบาย

ลักษณะของแบบสอบถามวธิีการตอบแบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง 

   2. สถานภาพส่วนตัวผู้ตอบส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามจะให้ตอบเกี่ยวกับ

รายละเอียดสว่นตัว เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

   3. ข้อคำถามเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและความคิดเห็นเป็นส่วนสุดท้ายและ

เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ซึง่จะช่วยให้ได้ข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกับเรื่องทีต่้องการศึกษา 

  สรุปได้ว่าการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีหลกัในการสร้าง คือ

กำหนดจุดมุ่งหมายที่แนน่อนเรียงข้อคำถามตามลำดบัตามหัวข้อทีไ่ด้วางโครงสร้างไว้  

ไม่ควรให้คำถามมากเกินไปเพราะจะทำให้เบื่อ ไม่ให้ความร่วมมือหรือตอบโดยไม่ได้ตั้งใจ

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความลำบากน้อยที่สุดในการตอบสร้างข้อคำถาม ให้มีลกัษณะที่ด ี

ซึ่งมีโครงสร้างของแบบสอบถามโดยทั่วไปดังนี้คำชี้แจงในการตอบสถานภาพส่วนตัวผู้ตอบ

ส่วนที ่2 ของแบบสอบถามจะให้ตอบเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวและข้อคำถามเก่ียวกับ

ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 
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 5. การวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ้

  สมนึก ภัททิยธนี (2549, หน้า 37-43) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ 

จะใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่นิยมกนัมาก 

โดยเฉพาะการเกบ็รวบรวมข้อมูลทางสังคมศาสตร์ทั้งนี้เพราะเป็นวิธีที่สะดวกและสามารถ

ใช้วัดได้อย่างทั่วกว้างขวางทั้งข้อมูลข้อเท็จจริง โดยมคีำถามเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้าให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาใช้ในการประเมินนักเรียน และนักเรียนใช้ในการประเมิน

หรือพจิารณาตนเองหรือสิ่งอื่น ๆ ใช้ทั้งในการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทกัษะต่าง ๆ และ

พฤติกรรม ดา้นจิตพิสัย เชน่ ความพึงพอใจเจตคติแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ความสนใจ เป็นต้น  

การวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อแบบฝึกทักษะ เรื่องรักชีวิตรักสุขภาพ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กำหนดรูปแบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ 

นำค่าเฉล่ียที่ได้จากแบบสอบถามมาแปลความหมายเป็นระดับ โดยเปรียบเทียบเกณฑ ์

แปลความหมาย ดังนี ้

   ความพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 

   ความพึงพอใจมาก    มีค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 

   ความพึงพอใจปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 

   ความพึงพอใจน้อย    มีค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 

   ความพึงพอใจน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 

  สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนจะมีความสมัพนัธก์ัน 

ในทางบวกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏบิัตินั้นทำให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนอง

ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ ์

ของชีวิตมากนอ้ยเพียงใด นั่นคอื สิ่งที่ครูสอนจะคำนงึถงึองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสรมิสร้าง 

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  จุฑามาศ ชัยสงคราม (2552, หน้า 72-73) ได้ทำการวิจัย เรื่องผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ดา้นการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสอื

ส่งเสริมการอ่านประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริม

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



70 

การอ่านประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.72/82.22 ซึ่งสงูกว่า

เกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว ้2) ค่าดัชนปีระสทิธผิลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคา่เท่ากับ 0.63 

หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 3) การพัฒนา 

ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนทีเ่รียนด้วยแผนการจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย  

ด้านการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใชห้นังสือส่งเสรมิการอ่านประกอบ

กลุ่มร่วมมือแบบ STAD คิดเป็นร้อยละ 82.22 นักเรียนมีพัฒนาการดา้นการอ่านจับใจความ  

ผ่านเกณฑร์้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 67 4) ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

ด้านการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใชห้นังสือส่งเสรมิการอ่านประกอบ

กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ปรากฏว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุม่รว่มมือแบบ STAD 

นักเรียนสามารถเข้าใจและปฏิบตัิตามขั้นตอนของกิจกรรมได้ผลดีเปน็ที่น่าพอใจนกัเรียน 

มีทกัษะด้านการอ่านจับใจความ เป็นอย่างด ี

  กาญจนา สุริยะวิทยะ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจยัเรื่องการพัฒนา

หนังสือส่งเสรมิการอ่าน เรื่องประเพณีท้องถิน่สกลนครเพื่อฝกึทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวจิัยพบว่า 1) หนังสอืส่งเสริมการอ่านเรื่องประเพณี

ท้องถ่ินสกลนครเพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.10/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยยะสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อการเรียนด้วยหนังสือ

ส่งเสรมิการอ่านเรื่องประเพณีท้องถิน่สกลนครเพื่อฝกึทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาไทย

อยู่ในระดับมากที่สุด 4) ความตระหนักในคุณค่าในประเพณีท้องถิ่นสกลนครของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยหนังสือเสริมการอา่น เรื่องประเพณที้องถิ่นสกลนคร

เพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาไทยสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดับ .01  

  หนึง่ฤทัย โพธ์ิพา (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลรายงานการพัฒนาแบบฝึก

การอ่านออกเสียง ควบกล้ำ สำหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองช้าง

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพษิณุโลก เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกการอ่านออกเสียง

คำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 

87.98/86.29 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน

โดยใช้การฝึกการออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนโดยภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสยีง

คำควบกลำ้ สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมคี่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.5 จากคะแนนเตม็ 5 

  จารุวรรณ คงเพชร (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่ 1 ทีม่ีปัญหาดา้นการอ่านใหม้ีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการอา่นที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการอ่านสะกดคำระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะ 

การอ่านสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1  

ที่มปีัญหาดา้นการอ่าน กลุม่ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีม่ีปัญหาอ่านไม่ออก 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ที่มีปัญหาด้านการอ่านมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.00/84.29  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้คอื 80/80 2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 

โดยชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีม่ีปัญหาดา้นการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝกึทักษะการอ่านสะกดคำ 

อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 

  รินรดา จันทะวัน (2550, หน้า 36-62) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเร่ือง 

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศึกษา

ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหลา่หลักวิทยา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอุดรธานี เขต 1  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2549 จำนวน 1 ห้องเรียนนักเรียน 35 คน ได้มาโดยเลือก 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ ได้แก่ แผนการเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทักษะ 
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิก์ารอ่านเชิงวิเคราะห์แบบอัตนัยหรือความเรียง จำนวน 2 ชุด สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะหข์้อมูล ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล 

ผลการศึกษาค้นคว้า พบวา่ แผนการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 89.93 ซึง่เปน็ไปตาม

เกณฑ์ 80/80 ทีต่ั้งไว้และมีดัชนีประสิทธผิล 60.28 หมายความว่าผู้เรียนมีความรู้เพิม่ขึ้น

ร้อยละ 60.28 

  พรทิพา มากมูลดี (2551, หน้า 61-89) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจัดกิจกรรม 

กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุง่หมายเพื่อหาประสิทธภิาพ 

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห ์

โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกจิกรรมกลุม่ร่วมมือแบบ STAD ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 ทีม่ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์และทีม่ีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์และเพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผล กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้เป็นนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่3 

โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวดัมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามุกดาหาร เขต 1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2550 จำนวน 30 คน จาก 1 ห้องเรยีน 

ไดม้าโดยการเลอืกแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คอื แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทกัษะ

ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 จำนวน 8 แผน  

แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบ

วัดผลฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึก

ทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD แบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก 

จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20-0.83 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.85 และ

แบบทดสอบวดัความสามารถการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้

แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD แบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ  

4 ตัวเลือก จำนวน 32 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20-0.80 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบบั 

0.84 และแบบอัตนัย จำนวน 8 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต ่0.63-1.00 มีความเชื่อมัน่ 
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ทั้งฉบบั 0.76 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐาน ใช้ผลปรากฏว่าประสทิธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจัดกิจกรรม 

กลุ่มร่วมมือแบบแสตมป์มปีระสทิธิภาพเท่ากับ 84.48/74.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่กำหนดไว้  

  เยน็จติ ผาอนิทร ์(2558, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจิัยเรื่องการพัฒนาชดุกิจกรรม

การจัดการเรยีนรู้ด้วยวธิีการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานกบัวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ 

พฤติกรรมความร่วมมือและผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

พลศึกษา ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 150 คน โรงเรียนในตำบลบะฮี  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คอื 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบะฮี จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุม่ 

(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 5 ชนิด ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม

การจัดการเรยีนรู้ด้วยวธิีการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานกบัวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนคิ STAD บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบวัดการคดิวิเคราะห์ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมความร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและแบบสอบถาม

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที (t-test Dependent Sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One–Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว 

(One–Way MNOVA) ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสทิธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) 

และผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีค่าเท่ากับ 0.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำหนดไว้ .50 

ขึ้นไป  

  กมลทิพย์ ลขิติเจริญธรรม (2559, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลนานาชาติ PISA การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  

โดยประยกุต์ใช้แนวทางการประเมนิผลนานาชาต ิPISA และสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับ

ท้องถ่ิน กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 222 คน โดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช้
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

มี 4 ชุด ชุดหนึ่งม ี3 รูปแบบ ได้แก่ 1) คำตอบแบบเลอืกตอบ ทั้งเลอืกตอบธรรมดาและ

เลือกตอบเชิงซ้อน 2) สร้างคำตอบแบบเปิด และ 3) สร้างคำตอบแบบปิด สถติิที่ใช้ใน 

การวิเคราะหข์้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบพอยท์ไบซีเรียล ค่าความเชื่อมั่นของค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด  

และเกณฑ์ปกติ ผลการวิจัยพบว่า การพฒันาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2 โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผล

นานาชาติ PISA ได้แบบทดสอบ จำนวน 4 ชุด ได้แก ่ชุดที่ 1 ปริภมูิและรูปทรงสามมิติ 

จำนวน 7 ข้อ ชุดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพนัธ์ จำนวน 7 ข้อ ชุดที่ 3 ปริมาณ 

จำนวน 5 ข้อ ชุดที่ 4 ความไม่แน่นอน จำนวน 7 ข้อ รวมทั้งหมด 26 ข้อ เกณฑ์ปกติระดับ

ท้องถ่ินของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมนิผลนานาชาติ PISA มีคะแนน  

ทีปกติ ชุดที ่1 T29 ถึง T62, ชุดที่ 2 T29 ถึง T62, ชุดที่ 3 T31 ถึง T59, และชุดที่ 4 T29 ถึง T62  

  ณัฐธิดา โยธา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทาง 

การส่งเสริมการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล PISA การวิจัยในครั้งนี้ 

มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีการส่งเสริมการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล 

PISA เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการรู้เรื่องการอา่นตามแนวทางการประเมนิผล PISA 

ของครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเปน็ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสตูรและ

การสอนภาษาไทย จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุม่ที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ใชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงสำรวจ 

(Exploratory Factor Analysis : EFA) จำนวน 520 คน และใช้ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) จำนวน 600 คน โดยการสุ่มหลายขั้นตอน 

(Multistage Random Sampling) กลุม่ที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญดา้นการสง่เสรมิแนวทางการรู้เรื่อง 

การอ่าน จำนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบสัมภาษณ ์

แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามการส่งเสริมการรู้เรื่องการอ่านตามแนวการประเมินผล 

PISA ค่าความตรงของแบบสอบถาม (IOC) เท่ากับ 0.60 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 

0.42 ถึง 0.82 ความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 การวิเคราะหข์้อมูลใช้

การวิเคราะห ์สถิติพื้นฐาน การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor 

Analysis : EFA) และองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยใช้
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โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งชี้การส่งเสริม

การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล PISA ทั้ง 6 ด้าน 76 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวก 

มีค่าตั้งแต่ 0.68 ถึง 0.98 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทุกค่า โดยค่าน้ำหนักตั้งแต่ 

0.803 ถึง 0.993 มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทุกค่า  

  พัชรียา ศรีประทุม (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจยัเรือ่ง การพัฒนา 

การจัดการเรยีนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และเจตคติต่อการเรียนการสอน ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 การวจิัยครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ัญหาเป็นฐาน 

โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 เพื่อศึกษา

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนการสอน ของนักเรียน

ที่ไดร้ับการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA  

3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA 

ให้ผ่านเกณฑร์้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่4/5  

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนกาฬสนิธุ์พทิยาสรรพ ์อำเภอเมือง จังหวดักาฬสนิธุ์ 

1 ห้องเรียน นักเรียน 39 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก ่การจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐาน  

โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง ระบบยอ่ยอาหาร และการสลายสารอาหาร

ระดับเซลล์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรูท้ีใ่ช้ปัญหาเป็นฐาน 

โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง ระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหาร

ระดับเซลล์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.31/81.20 นักเรียนที่เรียน 

โดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA 

เรื่อง ระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ มีความสามารถในการถ่ายโยง

การเรียนรู้อยูใ่นระดับดเียี่ยม และมีเจตคติต่อการเรียนการสอนในระดับมาก นักเรยีนที่เรียน 

มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA  

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขัน้ตอนที่ชัดเจน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 

ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้การเรียนรู้มปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ นำวิธีการนี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอ่ไป 
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  จิระวัฒน์ โต๊ะชาล ี(2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทาง 

การส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาตัวบง่ชี้การส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริม 

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) กลุ่มตัวอย่าง 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุม่ที่ 1 ผู้เช่ียวชาญหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน 

โดยเลือกแบบเจาะจง กลุม่ที ่2 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศกึษา  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) จำนวน 600 คน และใช้วิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis: CFA) จำนวน 1,020 คน โดยการสุ่มหลายขั้นตอน (Multistage Random 

Sampling) กลุ่มที ่3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 คน  

โดยเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ช ้คอื 1) แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 2) แบบสอบถาม

การส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) 

ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 

0.346 ถึง 0.803 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.952 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์

สถิติพื้นฐาน การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: FFA) และ

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยัพบว่า 1. การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งช้ี

การส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

ทั้ง 5 ด้าน 28 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.765 ถึง 0.943 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ทุกค่า โดยค่าน้ำหนกัองค์ประกอบเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดแหล่ง

เรียนรู้ ดา้นกลยุทธ์การสอน ดา้นการวัดและประเมินผล ดา้นการใช้สื่อและเทคโนโลยี  

ด้านการจัดกจิกรรมเสริมการเรียนน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.941, 0.895, 0.875, 

0.861 และ 0.766 ตามลำดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวา่งโมเดลกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง 2. ผลการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม

ประกอบดว้ย การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) 

มีทั้งหมด 5 แนวทาง ได้แก ่การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี, การจัดแหล่งเรียนรู้,  

การวัดและประเมินผล, กลยุทธก์ารสอน, การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



77 

 2. งานวิจัยตา่งประเทศ 

  Arlin and Garry (1978, pp. 201-216) ได้ศึกษาการใช้เวลาในขณะอา่น

หนังสือการ์ตนูและการอ่านหนังสือธรรมดา โดยใช้นกัเรียนเกรด 3 จำนวน 42 คน  

จัดให้กลุ่ม 1 อ่านหนังสือการ์ตูนและกลุม่ 1 อ่านหนังสือธรรมดาให้แต่ละกลุ่มอา่นอย่างมี

อิสระวันละ 20 นาที ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห ์พบว่า ทัศนคติการอ่าน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับระยะเวลาที่ใชใ้นการอ่านหนงัสือการ์ตูน การอ่านหนังสอืการ์ตูนใช้ระยะเวลา 

น้อยกว่าการอ่านหนงัสือธรรมดา และพบว่านักเรียนที่อ่านหนงัสือไม่เก่ง สามารถทำ 

ความเข้าใจและได้ประโยชน์จากหนังสือการ์ตูนมากกว่าหนังสือธรรมดา 

  Smith and Young (1995, pp. 14-12 อ้างถึงใน จารุวรรณ คงเพชร, 2560, 

หน้า 82) แหง่มหาวิทยาลัยรัทเจอร์ (Rutgers University) ไดท้ำการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมนิ

ความชอบในการอ่านเรื่องสั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัย

ที่ส่งเสริมให้นกัเรียนชอบอา่นหนงัสือเรื่องสั้น ที่ตนชอบที่สุด กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาในระดับ 7 ถึงระดับ 12 จำนวน 169 คน ผลการวิจัยปรากฏว่าปัจจัย 

ที่ส่งเสริมความชอบของนกัเรียนจำแนกความแตกต่างออกได้เป็น 3 ลักษณะตามลำดับ 

แนวความคิดของเรื่องชอบประสบการณท์ีไ่ด้จากการอ่านชอบการผูกเรื่อง  

  Garcia (1998, p. 3459–A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิใ์นการอ่านเขียน

สะกดคำจากรูปแบบการสอนสะกดคำ 2 รูปแบบ คือ การสอนสะกดคำแบบให้นักเรียน 

ฝึกเอง การสะกดคำตามหนังสือโดยครแูต่ละกลุม่ จะสอนโดยใช้โปรแกรมการสอนอ่าน 

เหมือนกันและการสอนเขียนทุกวันตามเวลาที่กำหนดไว้การสอบใชก้ารสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า การสอนสะกดคำแบบให้นกัเรียนฝึกเองมีผลดีกว่าการสอน

สะกดคำ ตามตำราในด้านการอ่านคำศพัท์ และการวิเคราะห์คำศัพท์ นักเรียนทั้งสองกลุ่ม

มีความแตกตา่งกันในเรื่องจำนวนคำศัพท์ที่ใช้ในระดบัที่สูงกว่าประถม 1 ความยาว 

ของประโยคและจำนวนหนว่ยคำ นอกจากนี้นักเรียนสะกดคำโดยนักเรียนคิดเอง  

มีการอ่านทบทวนการเขียนคำวิเคราะห ์คำที่ใช้ตลอด จนมีการช่วยเหลือหรือซักถามเพื่อน

เพื่อช่วยในการสะกดคำบ่อยครั้ง มากกว่านักเรียนอกีกลุ่มหนึง่และนักเรียนที่เรียนสะกดคำ

จากตำราใช้พจนานุกรมบ่อยครั้งมากกว่านักเรียนอีกกลุ่ม 
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  Bouchard (2002, Online) ไดศ้ึกษาความรูเ้รื่องคำ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ 3 จากความผิดพลาดในการอ่านกบัการสะกดคำ แม้ว่าเขามีความพยายามอย่างมาก

ระหว่างการอ่านและการสะกดคำแปลการปฏิบตัิงานการอ่าน และการสะกดคำของนักเรียน

ก็มักจะยังแสดงให้เห็นความแตกต่างอยา่งมีนัยสำคัญ ในความถูกตอ้งและความผิดพลาด

ของคำการวิจยัครั้งนี ้ได้ศึกษาการสะกดคำตามความรู้เรื่องคำเชิงพัฒนาใน 4 ด้าน  

ผลการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบตัิงานการอ่านของนักเรียนที่ดีกว่าการปฏิบัติงาน 

การสะกดคำอย่างมีนัยสำคัญ และพบวา่มีผลของรายงานอย่างมนีัยสำคัญต่อระดับความรู้ 

เรื่องของคำของนักเรยีนความผิดพลาดดา้นการอ่านและการเขยีนสะกดคำของนักเรียนต่อไป 

พบว่า ความผิดพลาดเกี่ยวกับลักษณะทางอักขรวิธีที่เหมือนกนัในทุกงานในที่สุด  

จากการศึกษาการให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคำและความรู้เรื่องคำของทักษะ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูพบว่าการให้คะแนนมีความสัมพันธ์อยา่งมีนัยสำคัญกับ 

การปฏิบตัิจรงิของนักเรียนในผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคำและความรู้เรื่องคำแต่ก็ยังไม่

เพียงพอสำหรับการตัดสนิใจในการสอน  

  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้องแล้วได้ค้นพบแนวทางที่จะนำมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยนำความรู้ 

ทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวขอ้งมาออกแบบเขยีนชดุฝึกการรูเ้รื่องการอ่าน

ตามแนว PISA ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA  

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขัน้ตอนที่ชัดเจน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 

ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้การเรียนรู้มปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาศกัยภาพในการอ่าน 

ของตนและสามารถพัฒนาทักษะการรู้เรือ่งการอ่านใหพ้ัฒนาขึ้น จนผ่านเกณฑท์ีก่ำหนด  

ในการมีส่วนร่วมในกจิกรรมและความเป็นไปของสังคมอย่างมปีระสทิธิภาพ มีความพึงพอใจ

ต่อชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อเกิด “การอ่านเพื่อการเรียนรู้” มากกว่าทักษะในการอ่านที่เกิด

จากการ “การเรียนรู้เพื่อการอ่าน” และ PISA ประเมินผลเพื่อศึกษาว่านักเรียนจะสามารถ

รู้เรื่องที่ได้อ่าน สามารถขยายผลและคิดย้อนวิเคราะหค์วามหมายของข้อความทีไ่ด้อ่าน 

เพื่อใช้ตามวตัถุประสงค์ของตน ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในโรงเรยีน 

และในชีวิตจริงนอกโรงเรียน 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจยั ดังนี ้

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  3. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  4. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 

  5. วิธีการดำเนินการทดลอง 

  6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

  ประชากร ทีใ่ช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2 

โรงเรียนพรเจริญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จำนวน 8 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 305 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง  

  กลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ช้ในการวิจยัในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนพรเจริญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะ 

เป็นห้องคละ ผู้เรียนที่มีความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี ้

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

จำนวน 9 ชุด 

  2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน  

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 จำนวน 9 แผน 18 ชั่วโมง 

  3. แบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) เป็นข้อสอบ

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ีต่อ 

การเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  

จำนวน 30 ข้อ 

วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจยั  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน  

ดังต่อไปนี ้

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA การสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

   1.1 แบบฝึกทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

จำนวน 9 ชุด ผู้วิจัยได้ดำเนนิการสร้างตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
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    1.1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ทราบเนื้อหาเกี่ยวกบัสาระ 

การเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล 

การเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 6-9) 

    1.1.2 ศึกษาเอกสารตำรา คูม่ือครูเกี่ยวกบัวิธีการจัดกจิกรรม 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การสร้างแบบฝึกทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

    1.1.3 กำหนดเนื้อหาทีจ่ะนำมาสร้างชุดฝกึทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 ชุด ดงันี้ 

     ชุดที่ 1 เรื่อง ข่าว   

     ชุดที่ 2 เรื่อง บทความ  

     ชุดที่ 3 เรื่อง ประกาศ  

     ชุดที่ 4 เรือง โฆษณา 

     ชุดที่ 5 เรื่อง สุขภาพ   

     ชุดที่ 6 เรื่อง อาชีพ   

     ชุดที่ 7 เรื่อง เศรษฐกิจ  

     ชุดที่ 8 เรื่อง การอ่าน  

     ชุดที่ 9 เรื่อง วรรณกรรม วรรณคด ี

    1.1.4 นำชุดฝกึทักษะที่สร้างขึ้นทั้ง 9 ชุด เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 

5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา การวัดและประเมินผล 

ในแต่ละชุด 

    1.1.5 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของชดุฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่อง

การอ่าน ดา้นความถูกต้องเหมาะสม และขอคำแนะนำในการจัดทำรูปเล่ม การจัดหน้า  

การจัดวาง ตวัอักษร ขนาดของตัวอักษร และความชัดเจนของภาพรวมชุดฝึกเสริมทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน แบบประเมินคณุภาพของชุดฝึกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) เป็น 5 ระดับ ดังนี้  
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     ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

     ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

     ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

     ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

     ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

    นำข้อมูลมาทำการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล

เพื่อเป็นแนวทางในการแปลความหมาย ของผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกเสริมทกัษะ 

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA โดยผู้เชี่ยวชาญ 

โดยถ้าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51–5.00 จึงจะนำไปใช้ โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 103) 

     คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

     คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

     คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

     คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

     คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

     จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า ชุดฝกึเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.60–5.00 

หมายความว่า ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA มีความเหมาะอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ทุกเล่มและมีความเหมาะสม

ทั้งหมดที่ไดจ้ากการคำนวณมีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.87 

    1.1.6 นำชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชีย่วชาญและ

ปรบัปรุงแก้ไขไปทดลองหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยทดลองกับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไม่เคยเรียนด้วยชุดฝกึเสริมทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA มาก่อน  

โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดงันี้ 
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     1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one Testing) นำชดุฝึกเสริม

ทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 จำนวน 3 คน มีผลการเรียนอยูใ่นระดับ เก่ง ปานกลาง  

และอ่อน ระดบัละ 1 คน ใช้เกณฑ์การแบง่กลุ่มระดับผลการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ปกีารศึกษา 2562 ดังนี้ 

      ระดับผลการเรียน 3.50–4.00 เป็นนักเรียนเรียนเก่ง 

      ระดับผลการเรียน 2.00–3.00 เป็นนักเรียนเรียนปานกลาง 

      ระดับผลการเรียน 0–1.50 เป็นนักเรียนเรียนอ่อน 

      แล้วนำผลทีไ่ด้ไปคำนวณหาค่าประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องครั้งทีห่นึ่ง ปรากฏว่าการทดลอง แบบหนึง่ต่อหนึ่ง (One to one Testing)  

ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

มีการพัฒนาทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน ตามเกณฑท์ีต่ั้งไว้ 75/75 

     2) ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) นำชุดฝึกเสริมทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA ไปทดลองกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 9 คน มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัเกง่ ปานกลาง และอ่อน 

ระดับละ 3 คน ใช้เกณฑ์การแบง่กลุ่มระดับผลการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2562 ดังนี ้

      ระดับผลการเรียน 3.50–4.00 เป็นนักเรียนเรียนเก่ง 

      ระดับผลการเรียน 2.00–3.00 เป็นนักเรียนเรียนปานกลาง 

      ระดับผลการเรียน 0–1.50 เป็นนักเรียนเรียนอ่อน 

      แล้วนำผลทีไ่ด้ไปคำนวณหาค่าประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องครั้งทีห่นึ่ง ปรากฏว่าการทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

มีการพัฒนาทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 
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     3) ทดลองภาคสนาม (Field Testing) นำชดุฝึกเสริมทักษะการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ทีป่รบัปรุงแลว้ไปใช้

ทดลองกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 จำนวน 30 คน เพื่อหาประสทิธิภาพ 

   สรุปขั้นตอนการพัฒนาชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา - หลักสูตรและเอกสาร 

        - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักการสรา้ชุดฝึกเสรมิทักษะการอ่าน 

กำหนดสาระสำคัญและจุดประสงค์ การเรียนรู้ 

กำหนดเค้าโครง 

ประเมินความคิดเห็นของผู้เรยีน  

โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 

นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

สร้างชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านฉบับร่าง 

เนื้อหาของชุดฝึก 

ทดลองเพื่อปรับปรุง แก้ไข และหาประสิทธภิาพ

ของชุดฝึกทักษะการอ่าน 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

- การสร้างชุดฝึกเสรมิการอ่าน 

- เนื้อหาวิชาที่นำมาสร้าง 

แบบฝกึหัดของชุดฝึก 
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานพินธ์ 

ทดลองกลุ่ม 

แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

 
ทดลองแบบกลุ่มเล็ก 

ภาพประกอบ 2 ลำดับขั้นตอนในการพฒันาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

                            (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA 
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  2. แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA การสรา้งและหาคุณภาพ 

ตามขั้นตอนดงัต่อไปนี ้

   2.1 ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน

พุทธศกัราช 2551  

   2.2 ศึกษาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายหลกัสูตร วิสัยทัศน์ คุณภาพของผู้เรียน 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคม์าตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรยีนรู้ช่วงชั้น กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 เพื่อทำการวเิคราะหเ์นือ้หา เพือ่เป็นแนวทางในการเขยีนแผนจัดการเรยีนรู ้ 

   2.3 วิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และขอบข่ายเนื้อหา 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งในการสร้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขั้นตอนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั  

จำนวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาสอน 18 ชั่วโมง ดังนี้ 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข่าว เวลา 2 ชั่วโมง  

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทความ เวลา 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประกาศ เวลา 2 ชั่วโมง  

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โฆษณาชวนเชื่อ เวลา 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สุขภาพ เวลา 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง อาชีพ เวลา 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เศรษฐกิจ เวลา 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การอ่านทั่วไป เวลา 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 9 เรื่อง วรรณกรรม วรรณคด ีเวลา 2 ชั่วโมง 

   2.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธต์รวจสอบความถูกต้องทั้งดา้นเนื้อหาและความเหมาะสมของกิจกรรม  

พร้อมทั้งเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 
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   2.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและผ่าน

การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง ความชดัเจน และความเป็นไปได้

ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมนิผล 

ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึง่ผู้เชี่ยวชาญมี ดังนี ้

    2.6.1 ดร.อุษา ปราบหงษ์ อาจารยป์ระจำคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลกัสูตรและการสอน 

    2.6.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานนัต ์กุลไพบตุร อาจารย์ประจำ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 

    2.6.3 นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล

    2.6.4 นางขวญัเรือน กมลธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิไล 

สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

    2.6.5 นางสาวธีรนันท์ ไชยเชษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนพรเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านหลักสูตรและการสอน 

     โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาลงความเหน็แล้วให้คะแนน  

ซึ่งมีลักษณะเป็นการประเมนิมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลเิคิร์ท (Likert) 

โดยกำหนดคา่ระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนน ดงันี้ 

      ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

      ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

      ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

      ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

      ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

     สำหรับการให้ความหมายของค่าวัดที่ได้ ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ ์

ทีใ่ช้ในการให้ความหมายโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเป็นรายชว่งและรายข้อเพื่อพิจารณาคุณภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103) 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



87 

      คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 

      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

     โดยคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้หมดที่ไดจ้ากการคำนวณ

มีค่าความเหมาะสมเท่ากบั 4.83  

   2.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โรงเรียนพรเจริญวิทยา  

อำเภอพรเจริญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นำไปใช้กบันักเรียน 

ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาข้อบกพร่องเกีย่วกับเวลา สื่อการสอน เนื้อหา  

และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนแล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ ์

   2.8 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ 

ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์อกีครัง้หนึ่งเพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไขเปน็ฉบับสมบรูณ์แล้ว

นำไปใช้กบันกัเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

  จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  

ตามวิธีการและข้ันตอนกิจกรรมการสอนด้วยชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
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ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้ 

         เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA   

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หนังสือเรียน และคู่มือครู 

วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ และขอบข่ายเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

เขียนแผนการจัดการเรยีนรู ้โดยการจัดการเรียนรูด้้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 แผนการจัดการเรียนรู ้จำนวน 9 แผน  

แผนละ 2 ชั่วโมง ใชเ้วลา 18 ชั่วโมง 

 
แผนการจัดการเรยีนรู้ ที่สรา้งขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 

ทัง้ด้านเนื้อหาและความเหมาะสมของกจิกรรม พรอ้มทัง้เสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง แกไ้ข 

นำแผนการจัดการเรยีนรูท้ี่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและผ่านการพิจารณาของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความชัดเจน และความเป็นไปได้ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู ้

เนื้อหา กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการวัดผลประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

และการวัดผลประเมินผล เป็นการประเมินมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยคุณภาพ 

ของแผนการจัดการเรยีนรูท้ัง้หมดที่ได้จากการคำนวณ มคี่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.83 

นำแผนการจัดการเรยีนรูท้ี่ได้ทดลองใช้กับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  

ปกีารศึกษา 2562 จำนวน 30 คน นักเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่ใชใ้นการวิจัยเพื่อหา 

ความบกพร่องเกี่ยวกับเวลา สื่อการสอน เนื้อหา และกจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละแผน 

แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

นำแผนการจัดการเรยีนรูท้ี่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์อีกครั้งหนึ่ง 

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วนำไปใช้กับนักเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

นำแผนการเรียนรู้ท่ีได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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  3. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการรู้เรือ่งการอา่น 

   แบบทดสอบวดัความสามารถการรู้เรื่องการอ่าน เรื่อง ชุดฝึกเสริมทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบท่ีนำมาใช้

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกตอบ ถูกผิด  

เขียนตอบแบบสั้น ๆ จำนวน 30 ข้อ มีขัน้ตอนในการสร้าง ดังนี ้

    3.1 ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน  

    3.2 ศกึษาหลกัสตูร วเิคราะห์หลกัสูตรของชุดฝึกเสรมิทักษะการรูเ้รื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

    3.3 วิเคราะหเ์นื้อหาและจดุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) เพื่อกำหนดขอบข่ายสร้างแบบทดสอบวัด

ความสามารถทางการอ่าน ใหม้ีความเที่ยงตรง ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู ้

    3.4 สร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยข้อสอบแต่ละขอ้ 

จะมีคำตอบ ที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว จำนวน 60 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์และผู้เชีย่วชาญเพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดียว 

กับที่ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน พิจารณาความสอดคล้อง

ของข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงคแ์ละเนื้อหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับความสอดคล้องของข้อสอบรายข้อ ตามระดบัความคิดเหน็ ดังนี ้

     +1 หมายถงึ แน่ใจว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์ 

และเนื้อหา 

     0 หมายถงึ ไม่แน่ใจว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์

และเนื้อหา 

     -1 หมายถงึ แน่ใจว่า ข้อสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์

และเนื้อหา 
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     นำผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์หาค่าดัชนี 

ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์โดยหาค่า Index of Item-Objective 

Congruence : IOC โดยเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ

ทั้งหมดทีไ่ด้จากการคำนวณเท่ากับ 0.80-1.00 ทุกองค์ประกอบ  

    3.5 นำแบบทดสอบวัดความสามารถการรู้เรื่องการอา่นด้วยชุดฝกึ

ทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำการ Try Out  

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ที่ได้เรียนเกีย่วกับ

เนื้อหาการอ่านไปแล้วและไม่ใช่กลุม่ตัวอย่างของการวจิัย 

    3.6 นำกระดาษคำตอบมาตรวจให้คะแนน โดยข้อสอบที่ตอบถูกให ้ 

1 คะแนน ข้อสอบที่ผิดหรือไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตวัเลือก ให ้0 คะแนน 

    3.7 วิเคราะหห์าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (r)  

มีความยากงา่ย (p) ระหว่าง 0.23-0.50 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.47–1.00 

จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ครอบคลุมวตัถุประสงค์และเนื้อหาและเลอืกค่าความยากง่าย

และค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะสม ทำการคัดเลือกข้อสอบให้เหลือ 30 ข้อ  

    3.8 นำแบบทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงทั้งฉบบั โดยใช้สตูรของ 

คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ใชสู้ตร KR–20 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89  

    3.9 นำแบบทดสอบวัดความสามารถทางการรูเ้รื่องการอ่าน  

ที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วไปจัดพมิพ์เป็นฉบับจริง และนำไปใช้กบักลุ่มตัวอย่างต่อไป  

   สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการรู้เรื่องการอ่าน 

เรื่องชุดฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังภาพประกอบ 4 

ดังนี ้

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ลำดับขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

การสรา้งและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถการรู้เรื่องการอ่าน เรื่องชุดฝึกเสรมิทักษะ

การรูเ้รื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ศึกษาทฤษฎแีละวิธีการสรา้งแบบทดสอบวัดทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรยีนรูข้องชุดฝึกเสรมิทักษะการอ่าน ทั้ง 3 ชุด 

สร้างข้อสอบวัดทักษะการรู้เรื่องการอ่าน แบบปรนัย ชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือกฉบับร่าง 

จำนวน 60 ข้อ 

เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุง

แก้ไขโดยเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณ

เท่ากับ 0.80-1.00 ทุกองค์ประกอบ 

ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปกีารศึกษา 2562 จำนวน 30 คน 

วิเคราะห์หาค่าความยาก (P) และค่าอำนาจจำแนก (r) รายข้อ 

เลือกข้อสอบที่มีค่าระดับความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.20 ถงึ 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) 

ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จำนวน 30 ข้อ คัดเลือกข้อไว้ มคีวามยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23-0.50 

และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.47–1.00 

นำข้อสอบจำนวน 30 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับ (Reliability) โดยใช้วธิี 

ของคูเดอร์ รชิาร์ดสัน (Kuder Richardson) ใช้สูตร KR–20 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.89 

แบบทดสอบวัดทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน เรื่อง ชุดฝึกเสรมิทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA ไปใชก้ับกลุ่มตวัอย่าง จำนวน 30 คน 
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  4. แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้

ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน

ของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2  

ในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี ้

   4.1 ศึกษา เอกสาร ตำรา และงานวิจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการสร้างแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

   4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert จำนวน 30 ข้อ โดยถึงเกณฑ์น้ำหนักระดบั 

ความพึงพอใจ ดังนี ้

    มากที่สุด  5 คะแนน 

    มาก   4 คะแนน 

    ปานกลาง 3 คะแนน 

    น้อย   2 คะแนน 

    น้อยที่สุด  1 คะแนน 

     และใช้เกณฑก์ารแปลผลเพื่อเป็นแนวทางในการแปลความหมาย

ของผลจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 46)  

      คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

      คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

      คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

      คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

      คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

   4.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ

ชุดเดิมพิจารณาความเทีย่งตรงด้านเนื้อหา สอดคล้องกับจุดประสงค์ ปรับปรุงแก้ไขและ

ทดสอบให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น และนำแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรงุแล้วไป
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ให้ผู้เชีย่วชาญ จำนวน 5 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลปรากฏว่า ดัชนีความ

สอดคลอ้งตามความเหน็ของผู้เช่ียวชาญมคี่าอยูร่ะหว่าง 0.80–1.00 ซึง่อยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม 

   4.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียน 

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กบันกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพรเจรญิวิทยา อำเภอพรเจริญ 

จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

นำมาหาคา่อำนาจจำแนกเป็นรายขอ้โดยใชว้ิธี Item-total correlation เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถาม

ความพึงพอใจที่จะนำไปใชจ้ริง ปรากฏว่า ไดค้่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจ

ตั้งแต่ 0.21–0.60 ซึง่อยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม หาความเชื่อมั่นดว้ยวธิีสัมประสทิธิ์แอลฟา 

(α–Coefficient) ของ Cronbach ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝกึเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.02 

และพิจารณาเป็นข้อแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) ตั้งแต่ 4.63–

4.80 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต่ 0.41–0.50 

   4.6 จัดพมิพ์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียน

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ 

PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับสมบูรณ์

เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน 

ศึกษาทฤษฎแีละวิธีการสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีน 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ตอ้งการวัดด้านภาพประกอบ ด้านเนื้อหา ความรู้สึก และความสนใจ 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) เป็น 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ 

เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมปรับปรุงแก้ไข 

ตามคำแนะนำ 

นำเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา 

ที่ใชใ้นการตั้งคำถาม วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ปรับปรุงแก้ไขผลปรากฏว่า  

ดัชนีความสอดคล้องตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 

หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  

สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 2 โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) ของ Cronbach  

ได้ค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.89 

นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อด้วยการเรียนชุดฝึกเสรมิทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 2 ที่ผ่านการพัฒนาไปทดลองใช้ กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

นำมาหาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ เพื่อให้ได้แบบสอบถามความพึงพอใจที่จะนำไปใช้จรงิ ปรากฏว่า  

ได้ค่าอำนาจอำนจำแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ วิธี Item-total correlation เพื่อให้ได้แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที่จะนำไปใชจ้ริง ปรากฏว่า ได้ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจตั้งแต่ 0.21–0.60  

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม  

จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสรมิทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 2 ฉบับสมบูรณ์เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

ภาพประกอบ 5 ลำดับขัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียน 

                      ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

                      การประเมนิของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

                      ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
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แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest–Posttest  

Design ดังตาราง 

ตาราง 2 แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัย  

กลุ่มทดลอง 
Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 

 

 T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 

 X แทน การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน  

    (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

วิธีการดำเนินการทดลอง 

 การทดลองใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest–

Posttest Design) ผู้วิจัยได้นำชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA ที่ผ่านการหาคุณภาพ ไปทดลองใช้กับกลุม่ตัวอยา่ง  

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ทีก่ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนเอง ใช้เวลาทดลอง 18 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ทดสอบก่อนเรียน โดยนำแบบวัดทักษะการรู้เรื่องการอ่าน ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น

ไปทดสอบกบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ข้อ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 19.10 บันทึก

คะแนนเก็บไว้ 

  2. ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ จำนวน 9 ชุด จำนวน 90 ข้อ 

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 25.47 บนัทึกผลคะแนนไว้เพื่อนำมาประมวลผลหาค่า E1 
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  3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกบัหลังเรียนมาทดสอบ 

อีกครั้ง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 25.93 บันทึกคะแนนไว้เพื่อนำมาประมวลหาค่า E2 

เปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียน  

  4. เปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่านทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

  5. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจที่มตี่อการเรียน 

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA จากนั้นนำมาประมวลผลความพึงพอใจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่ะต้อง

พัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 30 คน ใช้เวลาในการดำเนินการ 

18 ชั่วโมง ไมร่วมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินการ 

ดังนี ้

  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ดว้ยแบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่องการอ่าน

ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะพฒันาทักษะ 

ด้านการอ่าน ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 30 ข้อ กบันกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง 

  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระหว่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้บนัทึกคะแนนการทำกิจกรรมและการทำชดุฝึกทักษะ

ไวทุ้กครั้ง  

  3. เมื่อดำเนินการสอนครบทุกแผน แล้วทำการทดสอบวัดทักษะการรู ้

เรื่องการอ่านหลังเรียน (Post-Test) กับนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบทดสอบวดัทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่าน จำนวน 30 ข้อ ชุดเดมิกับก่อนเรียน และสอบถามความพึงพอใจ 

ต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการอา่น จำนวน 30 ข้อ  
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  4. ระยะเวลาในการทดลอง การศกึษาคน้คว้าครั้งนี้ผูว้จิัยไดด้ำเนนิการทดลอง 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  1. วิเคราะห์หาประสทิธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ E1/E2 

  2. วิเคราะหห์าประสิทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนด้วยชุดฝกึเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะพฒันาทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่านระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ 

การรู้เรื่องการอ่าน 

  3. เปรียนบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนด้วยชุดฝกึเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะพฒันาทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่านระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ t-test ชนิดกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกนั 

  4. วิเคราะหร์ะดับความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี ดังนี ้

  1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก ่

   1.1 ค่าเฉลี่ย X  

จากสูตร  X   = 



ΧΣ  

    เมื่อ X   คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

        คือ ผลบวกของข้อมูลทุกคา่ 

         คือ จำนวนขอ้มูลทั้งหมด 

   1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) 

( )
( )1

..

2
2

−

−
=


DS  

    เมื่อ ..DS  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      X   คือ ข้อมูล (ตวัที่ 1, 2, 3 ..., n) 

      X   คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

         คือ จำนวนขอ้มูลทั้งหมด 

  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ 

   2.1 ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ ใช้สูตรของ Rovinelli 

และ Hambleton เรียกว่า ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

IOC โดยใช้สตูรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2549, หน้า 220) 

จากสูตร 
N

R
IOC


=  

    เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ับเนื้อหา  

          หรือระหว่างขอ้สอบกับจุดประสงค ์

      R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

          ทั้งหมด 

      N   แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด  
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   2.2 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty: p) ของแบบทดสอบวัดทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 155) 

จากสูตร  =
f

RRu

2

1+   และ r  =  
´´f

RR Lu −  

    เมื่อ P  แทน ระดับความยากง่าย 

      r แทน อำนาจจำแนกรายข้อ   

      uR แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ทำข้อสอบถูก 

      lR  แทน จำนวนคนในกลุ่มต่ำที่ตอบถูกที่ทำข้อสอบถูก 

      f  แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ำซึ่งเท่ากัน 

   2.4 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัทักษะการรู้เรื่อง

การอ่าน โดยใช้สูตร KR-20 (บุญชม ศรสีะอาด, 2545, หน้า 85) ดังนี้ 

จากสูตร 
2

1
1

t

tt
s

pq

N

N
r


−

−
=  

    เมื่อ  N   คือ จำนวนขอ้ 

      p   คือ สัดส่วนของคนทำถูกในแต่ละข้อ 

      q    คือ สัดส่วนของคนทำผิดในแต่ละข้อ = p−1  

      2

ts   คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

   2.5 หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียนทีเ่รียนด้วยชุดฝกึ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ (Item)  

กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Total) ตามวิธีสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั สตูรดังนี้ 

xy
r = 

( )

     

  
−−

−

222 )()(

)(

2

yyNxxN

yxxyN
 

    
xy

r   แทน ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

    X   แทน คะแนนจากการสอบครั้งที่ 1 

    Y   แทน คะแนนจากการสอบครั้งที่ 2 

    N   แทน จำนวนคนในการทดสอบ 

     xy แทน ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนน X  และ Y  
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  3. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy)   

   โดยใช้วิธีของ Goodman, Fretcher and Schneider (อ้างถึงใน เผชิญ  

กิจระการ, 2546, หน้า 1-6) มีสูตรในการคำนวณ ดงันี้ 

ดัชนีประสิทธิผล E.I.   =  ผลรวมของคะแนนหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน   

     (จำนวนนักเรียน X คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน 

หรือ  E.I.    =  
Ρ1Total

Ρ1Ρ2

−

−  

    เมื่อ 1   แทน ผลรวมของคะแนนกอ่นเรียน  

      2  แทน ผลรวมของคะแนนหลังเรียน 

      Total แทน ผลคูณของจำนวนนกัเรียนกับคะแนนเต็ม 

  4. สถิตที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่อง

การอ่าน ในการคำนวณหาประสิทธิภาพของชุดฝึก โดยใช้สตูร E1/E2 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 

2546) มีสูตรดังนี้ 

   

                                    E1    =  
 

                                          

                                    E2    = 
 

   เมื่อ E1 แทน คะแนนการทำแบบทดสอบระหว่างเรียน  

     E2 แทน คะแนนการทำแบบทดสอบวัดความสามารถ 

        การรู้เรื่องการอ่าน จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน  

      แทน คะแนนรวมของผู้เรียนหลังทำแบบทดสอบระหว่างเรียน   

      แทน ผลรวมของคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะ 

        การรู้เรื่องการอ่าน 

     N  แทน จำนวนกลุ่มทดลอง 

     A  แทน จำนวนคะแนนเตม็ของแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้       

     B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่องการอา่น 

 

 

A

100
N

X




B

100
N

X
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  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

โดยใช้สถิติค่าที (t–test) แบบ Dependent (พิสณุ ฟองศรี, 2550, หน้า 174) 

สูตร 
( )
1

22

−

−

=

 



N

DDN

D
 

          Df = N-1 

   เมื่อ D    แทน ผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

     D   แทน ผลรวมทั้งหมดเปรียบเทียบหว่างก่อนเรียน 

          และหลังเรียน 

     
2D  แทน ผลรวมระหว่างเรียนและหลังเรียน 

         แทน จำนวนนักเรียน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะหข์อ้มูลการวจิัย เรื่อง การพฒันาชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจยัไดเ้สนอการวเิคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังต่อไปนี ้

  1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลกัษณใ์นการนำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี ้

  E1  แทน ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

  E2  แทน ประสทิธิภาพของผลลัพธ์ 

  E.I.  แทน ดัชนีประสิทธิผล 

  t  แทน ค่าสถิติการทดสอบค่าที (t-test) 

    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  N  แทน จำนวนนกัเรียน 

  **  แทน ค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเป็นลำดบัขั้นตอน ดงันี้ 

  1. ผลการหาประสทิธิภาพชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

  2. ผลการหาประสทิธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

  3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนกัเรียนที่เรียน 

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

  4. ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการเรยีนดว้ยชุดฝึกเสรมิ 

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผู้วิจัยได้ดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ผลการหาประสทิธิภาพชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนกัเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

   ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ของชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลปรากฎดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหป์ระสทิธิภาพกระบวนการ (E1) ของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้ 

            เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA  

            กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

            ตามเกณฑ์ 75/75  

ชุดฝึกที่ N  คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ 

1 30 30 25.06 1.68 83.56 

2 30 30 26.93 1.51 89.78 

3 30 30 26.93 2.13 89.78 

4 30 30 25.06 1.96 83.56 

5 30 30 25.93 1.20 86.44 

6 30 30 23.80 2.51 79.33 

7 30 30 23.33 2.28 77.78 

8 30 30 26.16 1.09 87.22 

9 30 30 25.96 1.00 86.56 

รวม 270 25.47 0.55 84.89 

ประสิทธิภาพ E1 84.89 

 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียน 30 คน พบว่า โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทำชุดฝึกเสริมทักษะและคะแนนทดสอบหลังเรียนแต่ละเล่ม 

ในชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA คิดเป็นร้อยละ 84.89 แสดงวา่ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 84.89 

เมื่อพิจารณาเป็นรายเลม่ พบว่า ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA สำคญัทุกเล่ม มีคา่ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 75 ทุกเล่ม  
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ตาราง 4 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพผลลัพธ์ (E2) ของชุดฝึกเสรมิทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน  

           (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ 

           ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 

N  คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ 

30 30 25.93 1.39 80.56 

 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของชุดฝึกเสริมทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการทดสอบความสามารถ

ทางการอ่านหลังเรียน พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.93 คิดเป็นร้อยละ 80.56 

แสดงว่าประสิทธิ์ภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนกัเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 80.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ีต่ั้งไว้ ร้อยละ 75 

ตาราง 5 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอา่น  

            (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

            ภาษาไทย สำหรบันกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 75/75  

รายการ N  คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนจากการ 

ทำแบบทดสอบท้ายชุดฝึกทัง้หมด 9 ชุด 30 270 25.47 0.55 84.89 

คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบ 

วัดทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน หลังเรียน  30 30 25.93 1.39 80.56 

ประสิทธิภาพของชุดฝึกเสรมิทักษะการรูเ้รื่องการอ่าน (E1/E2) เท่ากับ 84.89/80.56 

 

 จากตาราง 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์75/75 ชุดฝึกเสริมทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 

E1/E2 = 84.89/80.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ีต่ั้งไว ้คือ 75/75 
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  2. ผลการหาประสทิธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

   ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์หาประสิทธิผลกระบวนการ E.I. ของชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปรากฏผล ดงัตาราง 6 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียน  

            โดยใช้ชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

            การประเมนิของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การวัด N  คะแนนเต็ม X  S.D. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

ก่อนเรยีน 30 30 30.26 2.87 
62.66 

หลังเรียน 30 30 76.66 1.53 

 

 จากตาราง 6 ประสทิธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรบันักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ค่าเทา่กับ 62.66 แสดงว่าชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเท่ากับ 62.66 แสดงว่าหลังเรียน

นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ขึ้นร้อยละ 62.66 

  3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนกัเรียนที่เรียน 

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

   การเปรียบเทยีบทกัษะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนที่เรียน 

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  

ผู้วิจัยได้นำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ปรากฏผลดังตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการเปรียบเทยีบทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน   

            และหลังเรียน ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) 

            ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  

            สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

การวัด N  คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. (1-tailed) 

ก่อนเรยีน 30 30 19.10 1.99 
23.73** 0.00 

หลังเรียน 30 30 25.93 1.39 

 ** ค่า t มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

 

 จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนกัเรียน 

ก่อนเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 19.10 จากคะแนนเต็ม 30 หลังเรียนเพิ่มขึ้นเปน็คะแนนเฉลีย่ 25.93 

และเมื่อทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนระหว่าง 

ก่อนเรียน พบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้เร่ืองการอ่านนของนักเรียนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

   ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ชุดฝกึเสริมทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วนำแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ไปสอบถามกับนักเรียน ผลปรากฏดังตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ 

            การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

            กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

 ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน    

1 บรรยากาศของการเรยีนเปิดโอกาส 

ให้ฉันทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

2 บรรยากาศการเรยีนทำใหฉันมีสวนร่วม 

ในการทำกจิกรรม 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

3 กจิกรรมการเรียนรเูหมาะสมกับเนื้อหาและน่าสนใจ 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

4 ฉันชอบชุดฝึกที่ครูนำมาใหฉันทำ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

5 ฉันเรยีนรไูด้อย่างสนุกสนานมีความกระตือรือร้น 

ในการเรียน 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

6 บรรยากาศของการเรยีนทำให้ฉันมีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง และกลุ่ม 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

7 บรรยากาศของการเรียนเปดิโอกาสให้ฉัน 

ทำกิจกรรมได้อย่างอสิระ 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

8 บรรยากาศของการเรยีนทำให้ฉันเกิดความคดิ 

ที่หลากหลาย 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

 ด้านกจิกรรมการเรียน    

9 กจิกรรมการเรียนรมูีการนำเข้าสู่บทเรยีน 

และยกตัวอย่างที่นาสนใจ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

10 ฉันชอบกจิกรรมการเรยีนรูที่มีการประเมินผล 

ทุกครัง้ที่เรยีนทำใหทราบ ความก้าวหนา 

ในการเรียนของตนเอง 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

11 ครูมีการประเมินจากการปฏิบัติจริงและ 

มีการสังเกตพฤติกรรการทำงานทุกครัง้ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

12 ฉันได้เรียนรูการทำงานเป็นกลุ่มและได้ช่วยเหลือกัน 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

13 การจัดการเรียนรูท้ำใหฉันเขาใจเนื้อหาได ้ 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

14 กจิกรรมการเรียนรมูีสื่อประกอบการเรยีนการสอน 

ที่หลากหลายทำใหจำเนื้อหาได้นาน 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

15 กจิกรรมการเรียนรูทำใหฉันได้ความรูและเขาใจ

มากขึน้ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ    

16 ฉันได้รับความรูจากการเรียนด้วยชุดฝึกนี้ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

17 ฉันมีเจตคติที่ดีตอการเรยีนภาษาไทย 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

18 ฉันสามารถนำความรูไปใชในการสื่อสาร 

ในชีวติประจำวันได้ 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

19 การจัดการเรียนรูท้ำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

20 การจัดการเรียนรูช้่วยให้ฉันสร้างความรู ้ 

ความเข้าใจดว้ยตนเองได้ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

21 การจัดการเรียนรูท้ำให้จำเนื้อหาได้นาน 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

22 การจัดการเรียนรูท้ำให้ฉันนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ 

ในวิชาอื่น ๆ 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

23 การจัดการเรียนรูท้ำให้ฉันพัฒนาทักษะการคดิที่สูงขึ้น 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

24 การจัดการเรียนรูช้่วยให้ฉันตัดสินใจโดยใชเ้หตุผล 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

25 การจัดการเรียนรูท้ำให้ฉันเข้าใจและรูจ้ักเพื่อน 

มากขึน้ 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

26 กจิกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ฉันได้ทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

27 ช่วยให้ฉันได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างแทจ้รงิ 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

28 เป็นชุดฝึกเสรมิทักษะการอ่านที่ฉันสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเอง 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

29 เป็นแนวทางหรือตัวอย่างให้ฉันได้นำไปฝึกกับ 

ชุดฝึกเสรมิทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน

ของ PISA อื่น ๆ ต่อไป 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

30 เป็นชุดฝึกที่ส่งเสริมการอ่านให้ฉันในด้านค้นสาระ 

ตีความ และวิเคราะห์  4.67 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.66 0.02 มากที่สุด 
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 จากตาราง 8 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา  

อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 30 คน มีความพึงพอใจต่อการเรียน 

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 

0.02 และพิจารณาเปน็ข้อแล้ว พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย ( X )  

ตั้งแต ่4.63–4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต่ 0.41–0.50 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเรื่อง การพฒันาชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้นำเสนอการดำเนินการวิจัยโดยสรุป จากการทดลองผู้วิจัย 

ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอยีด

ต่อไปนี้  

  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  2. สมมติฐานของการวิจัย 

  3. ขอบเขตของการวิจัย 

  4. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

  5. วิธีดำเนินการวิจยั 

  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  7. สรุปผล 

  8. อภิปรายผล 

  9. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

  2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50  
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  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนระหว่างกอ่นเรียน

และหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

  4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียนดว้ยชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สมมติฐานของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้  

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75 

  2. ชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

มีดัชนีประสทิธิผลสูงกว่าเกณฑ์ทีต่ั้งไวท้ีร่้อยละ 50 

  3. นักเรยีนทีเ่รียนดว้ยชุดฝกึเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีการพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

  4. หลังเรียนทีเ่รียนดว้ยชุดฝกึเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน  

ระดับมากขึ้นไป  

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562

จำนวน 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 305 คน 
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   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญ

วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2562 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 

(Cluster random sampling) 

  2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

   2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่อง

การอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

   2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่

    2.2.1 ประสิทธิภาพชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น ตามแนวทาง

การประเมินของ PISA 

    2.2.2 ประสทิธิผลของชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

    2.2.3 ทักษะการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

    2.2.4 ความพงึพอใจที่มตี่อการเรียนด้วยชุดฝึกทกัษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

  3. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

   การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การอ่านในชีวิตประจำวนัที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับข่าว บทความ วาระสาร ประกาศ โฆษณา สุขภาพ อาชีพ เศรษฐกิจ วรรณกรรม   

สาระความรู้ต่าง ๆ โดยจัดทำเปน็ชุดฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

จำนวน 9 ชุด 
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  2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน  

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 แผน 18 ชั่วโมง 

  3. แบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) เป็นข้อสอบ

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ีต่อ 

การเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  

จำนวน 30 ข้อ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การทดลองใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest–

Posttest Design) ผู้วิจัยได้นำชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA ที่ผ่านการหาคุณภาพ ไปทดลองใช้กับกลุม่ตัวอย่าง  

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ทีก่ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนเอง ใช้เวลาทดลอง 18 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ทดสอบก่อนเรียน โดยนำแบบวัดทักษะการรู้เรื่องการอ่าน ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น

ไปทดสอบกบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ข้อ บันทึกคะแนนเก็บไว้ 

  2. ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้จำนวน 9 ชุด จำนวน 90 ข้อ 

บันทึกผลคะแนนไว้เพื่อนำมาประมวลผลหาค่า E1 

  3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกบัหลังเรียนมาทดสอบ 

อีกครั้ง บนัทึกคะแนนไว้เพื่อนำมาประมวลหาค่า E2 

  4. เปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่านทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน

ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  

บันทึกคะแนนไว้เพื่อนำมาประมวลหาค่า E1/E2 
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  5. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริม 

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA จากนั้น 

นำมาประมวลผลความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะหข์้อมูลการพัฒนาชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยดำเนินการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับขอ้มูล 

ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for The Social Sciences for windows: SPSS) ดังนี ้

  1. การวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน  

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้สตูรคำนวนค่าประสิทธิผล E1 

  2. การวิเคราะห์ประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้สตูรคำนวนค่าประสิทธิผล E2  
  3. เปรียบเทียบทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนทีเ่รียนด้วยชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะพฒันาทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่านระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ t-test ไม่เป็นอิสระต่อกนั 

  5. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรยีนด้วยชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผล 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปการการพัฒนาชดุฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ซึง่สรุปผลได้ดังนี ้

  1. ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.89/80.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ีต่ั้งไว ้คือ 75/75 

  2. ชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสทิธิผล 

สูงกว่าเกณฑเ์ท่ากับ 0.6266 คิดเป็นร้อยละ 62.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ร้อยละ 50 

  3. ทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระ 

การเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2 มกีารพฒันาทักษะการรู้ 

เรื่องการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. ความพงึพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดฝกึเสริมทักษะการรู ้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.02 และพิจารณา

เป็นข้อแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 4.63–4.80  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต่ 0.41–0.50 
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อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง การพฒันาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี ้
  1. การพัฒนาชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 พบว่า ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทำชุดฝึกเสริมทักษะและคะแนน

ทดสอบหลังเรียนแต่ละเลม่ในชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA คิดเป็นร้อยละ 84.89 แสดงว่า ค่าประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการ (E1) = 84.89 เมื่อพิจารณาเปน็รายเล่มพบว่า ชดุฝึกเสริมทักษะการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA สำคัญทุกเล่ม 

มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 75 ทุกเล่ม ของชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 และนักเรียนได้คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 25.93 คิดเป็นร้อยละ 80.56 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 

   สรุปได้ว่า ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.89/80.56 สูงกว่าเกณฑ์

ทีต่ั้งไว ้ร้อยละ 75/75 ได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้ทราบเนื้อหาเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ของกระทรวงศกึษาธิการ 

(2551, หน้า 6-9) 2) ศึกษาเอกสารตำรา คู่มือครูเกี่ยวกับวิธีการจดักิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทักษะ การสร้างแบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3) กำหนดเนื้อหา 

ที่จะนำมาสร้างชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2  
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จำนวน 9 ชุด 4) นำชุดฝกึเสริมทักษะที่สรา้งขึน้ทั้ง 9 ชุด เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา การวัดและประเมินผลในแต่ละชุดฝึก

เสริมทักษะ 5) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน  

ด้านความถูกต้องเหมาะสม และขอคำแนะนำในการจัดทำรูปเล่ม การจัดหน้า การจัดวาง

ตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร และความชัดเจนของภาพรวมชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่อง

การอ่าน แบบประเมินคณุภาพของชุดฝึกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามแบบของลิเคริ์ท (Likert) เป็น 5 ระดับ แลว้นำขอ้มูลมาทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) 

โดยใช้เกณฑก์ารแปลผลเพื่อเป็นแนวทางในการแปลความหมาย ของผลการประเมนิคุณภาพ

ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยถ้าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50–5.00 จึงจะนำไปใช้ จากการประเมิน 

ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.60–5.00 หมายความวา่ ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกเล่ม

และมีความเหมาะสมทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณมีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.87 ที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้น มีเนื้อหาตรงกับจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร โดยเรียงลำดับเนื้อหา 

จากง่ายไปหาเนื้อหาที่ยาก และคำที่นำมาใช้ควรเป็นคำที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน  

มีกจิกรรมทีเ่หมาะสมกับวยั คำชีแ้จงที่ชดัเจนมีรูปภาพประกอบ และมีกจิกรรมทีห่ลากหลาย 

เพื่อดึงดูดความสนใจ และไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กบันกัเรียน มีความเหมาะสม 

ต่อพัฒนาการของผู้เรียน สนองความสนใจและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

จัดทำให้จบเป็นเรื่อง ๆ แจ้งผลความก้าวหน้าในการฝกึให้ผู้เรียนทราบทนัทีทุกครัง้  

(ถวัลย์ มาศจรัส, 2546, หน้า 20) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรทิภา มากมูลดี (2551, 

หน้า 61-89) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์  

โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกจิกรรมกลุม่ร่วมมือแบบ STAD ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสทิธิภาพของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถ

ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห ์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ 

STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสทิธิภาพเท่ากับ 84.48/74.58 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ศึกษา

ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูด้ว้ยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถ

ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ 
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แบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเทา่กับ 0.4370 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 

คิดเป็นร้อยละ 43.70 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุวรรณ คงเพชร (2560, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทกัษะการอ่านสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปญัหาด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการอ่านท่ีเรียน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนทีม่ีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการอ่านสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปญัหาด้านการอ่านกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาอ่านไม่ออก ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะ

การอ่านสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีปัญหา 

ด้านการอ่านมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.00/84.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ีต่ั้งไว้คือ 80/80  

2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยชดุฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มปีัญหาดา้นการอ่าน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 3) นักเรียนมคีวามพึงพอใจ 

ต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการอ่านสะกดคำอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 

  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีดัชนีประสทิธิผลเท่ากับ 0.6266 คิดเป็นร้อยละ 62.66  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้รอ้ยละ 50 สรุปได้ว่า ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจยัสร้างข้ึน แสดงว่าหลังเรียนนกัเรียน

มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.66 ทั้งนี้อาจเนื่องจากกระบวนการเรยีนรู้

ให้นักเรียน ทำกิจกรรมที่เกดิจากการไดล้งมือปฏิบตัิจรงิ เป็นกิจกรรมทีท่ำใหเ้กิดการเรยีนรู้

อย่างแทจ้ริง นักเรียนสามารถฝึกทนัทีหลังจากได้เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และสามารถฝึกซ้ำ

หลาย ๆ ครั้งได้ถ้าหากว่านักเรียนยังไม่เขา้ใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรญา เหงี่ยมจุล (2547, 

หน้า 58) ไดพ้ัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  

ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .68 
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  3. ผลทักษะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ 

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระ 

การเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2 มกีารพฒันาทักษะการรู้เรื่อง 

การอ่าน หลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปน็ไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ซึ่งผูว้ิจัยจะทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเป็นขอ้สอบปรนัย 

4 ตัวเลอืก เลอืกตอบถูกผิด เขยีนตอบแบบสัน้ ๆ จำนวน 30 ขอ้ มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน  

2) ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาชุดฝึกเสริมทักษะ

การอ่านรู้เรื่อง (Reading Literacy) เพื่อกำหนดขอบข่ายสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางการอ่าน ให้มีความเที่ยงตรง ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

4) สร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยข้อสอบแต่ละข้อจะมีคำตอบที่ถูกต้อง 

เพียงคำตอบเดียว จำนวน 60 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

และผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา ซึง่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดยีวกับทีต่รวจสอบ

คุณภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน พิจารณาความสอดคล้องของขอ้สอบแต่ละขอ้กับ

จุดประสงค์และเนื้อหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้อง

ของข้อสอบรายขอ้ ตามระดบัความคิดเห็น แลว้นำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์

หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกับจุดประสงคโ์ดยหาคา่ (Index of Item-Objective 

Congruence : IOC) โดยเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ

ทั้งหมด ทีไ่ด้จากการคำนวณเท่ากับ 0.80-1.00 ทุกองค์ประกอบ 5) นำแบบทดสอบ 

วัดทักษะการรู้เรื่องอ่านด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทำการ Try Out กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ที่ได้เรียนเกี่ยวกับเนือ้หาการอ่านไปแล้วและไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 6) นำกระดาษคำตอบมาตรวจให้คะแนน โดยข้อสอบที่ตอบถกู

ให้ 1 คะแนน ข้อสอบที่ผิดหรือไมต่อบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 7) วิเคราะห์

หาความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก ( r) มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23-0.50 
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และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.47–1.00 จากนัน้คัดเลือกข้อสอบที่ครอบคลุม

วัตถุประสงคแ์ละเนื้อหา และเลือกค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะสม  

ทำการคัดเลอืกข้อสอบให้เหลือ 30 ข้อ 8) นำแบบทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงทัง้ฉบบั 

โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ใช้สูตร KR–20 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทา่กับ 0.89 9) นำแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน 

ที่ผ่านการหาคุณภาพ นำไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนด้วยชดุฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ชุดฝึกช่วยในการฝึกทกัษะทางภาษาการใช้

ภาษาและสามารถนำมาฝึกซ้ำได ้ทำให้ผู้เรียนเหน็ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง 

ในการออกชดุฝึกโดยชุดฝึกจะยึดหลัก ของความแตกต่างระหว่างบุคคล ทำใหน้ักเรียน

สามารถฝึกฝนไดต้ลอด และยังสร้างความคงทนของภาษา นักเรยีนสามารถนำมาใช้ฝึก 

ทั้งก่อนและหลัง ที่เรียนบทเรียนนั้น ๆ แล้ว อีกทั้งยังชว่ยแก้ปัญหาในการอ่าน การเขียน 

สามารถทดสอบความรู้ วัดผลการเรียนรู้ หรือประเมินผลได้เป็นอย่างดี ลักษณะของชุดฝึก

ที่ดนีั้นจะต้องดึงดูดความสนใจ และสมาธิของนกัเรียนเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก  

เปิดโอกาสใหผู้้เรียนฝึกเฉพาะอย่าง ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิหลัง

ทางภาษาของผู้เรียนชุดฝึกที่ด ีควรจะเปน็แบบฝึกสำหรับผู้เรียน ที่เรียนเก่ง และซ่อมเสริม

สำหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อน ในขณะเดียวกันนอกจากน้ีแล้ว ควรใช้หลายลักษณะและ 

มีความหมายต่อผู้ฝึกอีกด้วย Billow (อ้างถึงใน เตือนใจ ตรีเนตร, 2544, หน้า 7)  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ ลิขิตเจริญธรรม (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมนิผลนานาชาติ PISA การวิจัยครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยประยุกตใ์ช้แนวทางการประเมินผลนานาชาติ PISA และสร้างเกณฑ์ปกติ

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คอื นักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ 2 สงักัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 222 คน โดยการสุ่ม 

แบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ชุด ชุดหนึ่งมี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) คําตอบแบบเลอืกตอบ 

ทั้งเลอืกตอบธรรมดาและเลอืกตอบเชิงซอ้น 2) สร้างคําตอบแบบเปิด และ 3) สร้างคําตอบ

แบบปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซเีรียล ค่าความเชื่อมั่นของ คา่ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการวัด และเกณฑป์กต ิผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยกุต์ใช้ 

แนวทางการประเมินผลนานาชาติ PISA ได้แบบทดสอบ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ปริภูมิ

และรูปทรงสามมิติ จำนวน 7 ข้อ ชุดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ จำนวน 7 ข้อ 

ชุดที่ 3 ปริมาณ จำนวน 5 ข้อ ชุดที่ 4 ความไม่แน่นอน จำนวน 7 ข้อ รวมทั้งหมด 26 ข้อ 

เกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมนิผลนานาชาติ PISA 

มีคะแนน ทีปกติ ชุดที่ 1 T29 ถึง T62, ชุดที่ 2 T29 ถึง T62, ชุดที่ 3 T31 ถึง T59, และชุดที่ 4 T29 

ถึง T62 สอดคล้องกับงานวจิัยของ จิระวฒัน์ โต๊ะชาลี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน

นานาชาติ (PISA) การวิจัยในครั้งนี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมการรู้เรื่อง 

วิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อพัฒนาแนวทาง 

การส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเปน็ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ 

จำนวน 5 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง กลุ่มที ่2 ครูผู้สอนวชิาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) จำนวน 600 คน และใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis: CFA) จำนวน 1,020 คน โดยการสุ่มหลายขั้นตอน (Multistage Random 

Sampling) กลุ่มที ่3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 คน  

โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง แบบสอบถาม

การส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 

0.346 ถึง 0.803 ความเชือ่มั่นทั้งฉบบัเท่ากับ 0.952 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์

สถิติพื้นฐาน การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  

และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้

โปรแกรม สำเร็จรูปและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. การวิเคราะห์โมเดล
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ีการส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตรต์ามแนวทางการประเมนิผล

นักเรียนนานาชาติ (PISA) ทัง้ 5 ดา้น 28 ตัวบ่งชีม้ีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.765 ถึง 0.943  

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทุกค่า โดยค่าน้ำหนกัองค์ประกอบเรียงลำดบัจากมาก 

ไปน้อย คือ ดา้นการจัดแหล่งเรียนรู้ ด้านกลยุทธ์การสอน ด้านการวัดและประเมินผล  

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน น้ำหนักองคป์ระกอบ

เท่ากับ 0.941, 0.895, 0.875, 0.861 และ 0.766 ตามลำดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลนื

ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค-สแควร ์(chi–square) เท่ากับ 654.26 

ที่ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 345 ค่าค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ chi–square/df) = 1.89  

ค่า GFI = 0.958 ค่า AGFI = 0.951 คา่ CFI = 0.998 คา่ SRMR = 0.0536 RMSEA = 0.030 

แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง 2. ผลการพฒันาแนวทางการส่งเสรมิประกอบดว้ย

การรู้เรื่องวทิยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมนิผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) มีทั้งหมด  

5 แนวทาง ได้แก่ การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดแหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล กลยุทธก์ารสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน  

  4. ความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.02 และพิจารณา 

เป็นข้อแล้ว พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) ตั้งแต่ 4.63–4.80  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต่ 0.41–0.50 ทั้งนีเ้นื่องมาจากคณุภาพของชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยไดด้ำเนินการ

ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียนทีม่ีต่อชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

ตามวิธีของ Likert จำนวน 30 ข้อ และใช้เกณฑ์การแปลผลเพื่อเป็นแนวทางในการแปล

ความหมายของผลจากการตอบแบบประเมนิความพึงพอใจ 3) นำแบบสอบถามความพึงพอใจ

ที่สร้างเสร็จแลว้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา สอดคล้อง

กับจุดประสงค์ ปรับปรุงแกไ้ขและทดสอบใหม้ีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น และนำแบบสอบถาม

ความคิดเห็นทีป่รับปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 

ผลปรากฏว่า ดัชนีความสอดคลอ้งตามความเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.80–1.00 
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ซึ่งอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม 4) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการพัฒนาไปทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง นำมาหาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ 

ปรากฏว่า ไดค้่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจ ตั้งแต่ 0.21–0.60 ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์เหมาะสม 5) หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูตรสัมประสทิธิ์

แอลฟา (α–Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99) ได้คา่ความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พัชรยีา ศรีประทุม (2560, บทคัดย่อ) 

ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพฒันาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปญัหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์

ปัญหาตามแนว PISA เพื่อส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และเจตคติต่อ

การเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ 

ทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปญัหาตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหารและ

การสลายสารอาหารระดบัเซลล์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธภิาพเท่ากับ 80.31/81.20 

นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใชป้ัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหา

ตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ มีความสามารถ

ในการถ่ายโยงการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเย่ียม และมีเจตคติต่อการเรียนการสอนในระดับมาก 

นักเรียนทีเ่รียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใชป้ัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ 

ปัญหาตามแนว PISA เรื่อง ระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหารระดับเซลล์  

มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสรุปการจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA  

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขัน้ตอนที่ชัดเจน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 

ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ นําวิธีการนี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะ  

 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมขี้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอแนะสำหรับ

การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้

  1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช ้

   จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมขี้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาชุดฝกึเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ

ในการนำไปใช้ ดังนี้ 

    1.1 ควรมีการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อให้ครูและบุคคลกร 

ได้เข้าใจและมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะในวิชาที่

รับผิดชอบ 

    1.2 ก่อนนำชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจขัน้ตอน 

หลักการและเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ลำดบัขั้นตอนบทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียน 

ระยะเวลาที่ใช้ ให้ชัดเจนก่อนที่จะนำไปใช้ 

    1.3 ในขณะทีน่ักเรียนทำกิจกรรมครูผู้สอนควรกระตุ้นผู้เรียน  

และคอยดูแลแนะนำ และชว่ยเหลือตามความเหมาะสม 

    1.4 ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ ครูควรเป็นผู้อำนวยความสะดวก คอยให้กำลังใจผู้เรียนในการทำกิจกรรม 

ด้วยแรงเสริมทางบวก ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูด การแสดงความคิดเห็น 

ได้ยิ่งขึ้น 

  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

   จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมขี้อเสนอแนะสำหรับการพฒันาชุดฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ

ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
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    2.1 ควรมีการสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสรมิทักษะ ในเนื้อหาอื่นและ

ระดับชั้นอืน่ ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน ์

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

    2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนรู้เรื่องการเขียน 

ตามแนวทางการประเมินของ O-net กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรบันักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เน้นเรื่องของการเขียน หรือทักษะดา้นอื่น ๆ โดยใช้หลักการบูรณาการ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเชื่อมโยง สัมพันธ์สอดคลอ้งกับชีวติจริงมากยิ่งขึ้น 
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รายชือ่ผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 1. ดร.อุษา ปราบหงษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ผู้เชีย่วชาญด้านหลักสูตรและการสอน 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 

 3. นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา สำนักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้เชีย่วชาญด้านวัดและประเมินผล 

 4. นางขวัญเรือน กมลธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิไล สำนักงานเขต 

พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้เชีย่วชาญด้านภาษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 5. นางสาวธีรนันท์ ไชยเชษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้เชีย่วชาญด้านหลกัสูตรและการสอน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

    - แผนการจัดการเรียนรู ้

    - ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  : การอ่าน        จำนวน  18  ชั่วโมง 

การเรียนรู้เร่ืองที่ 1 : การอ่านคิดวิเคราะห์ ข่าว    เวลาเรียน 2  ชั่วโมง 

สอนโดย นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

  มาตรฐานการเรียนรู้    

   ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวติและมนีิสัยรักการอ่าน 

  ตัวชี้วัด    

   ท 1.1 ม. 2/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน

จากเรื่องที่อ่าน 

   ท 1.1 ม. 2/5 วิเคราะห์ วิจารณ ์และประเมินเรื่องท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการ

เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจได้ดีขึ้น  

   ท 1.1 ม. 2/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคดิเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องทีอ่่าน 

   ท 1.1 ม. 2/10 มีมารยาทในการอ่าน  
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 1.2 จุดเน้นทีต่้องการพัฒนาผู้เรียนสู่ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะที่จำเป็น 

แห่งศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะสำคัญ 

ของผู้เรียนตามหลักสตูร

แกนกลาง 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลาง 

และสถานศึกษา 

1. ทักษะด้านการเรียนรู้

และนวัตกรรม 

2. ทักษะด้านสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลย ี

3. ทักษะด้านชีวิตและ 

การทำงาน 

1. ความสามารถ 

ในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

4. ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี

 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์

2. ซื่อสตัย์สุจรติ    

3. มีวนิัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมัน่ในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

 1.3 ความคิดรวบยอด/สาระสำคัญ 

  การวิเคราะหข์่าว หมายถึง การใช้ความคิดใครค่รวญ โดยการนำข่าวสาร      

ที่สำคัญมาแยกแยะ เพื่อให้ความกระจา่ง เผยถึงเงื่อนงำหรือความสลับซับซ้อน ให้ได้ทราบ   

ถึงรายละเอยีดมากยิ่งขึ้น พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลในทุกด้าน ไม่ว่าด้านดีหรือด้านเสีย  

โดยมิใช่เปน็ความเห็นส่วนตัวของผู้วิเคราะห์และประเมินผลสรุปถึงแนวโน้มในอนาคต   

การประเมินผลการอ่านรู้เรื่อง (PISA) มีลักษณะของคำถาม 3 ประเดน็ ดังนี ้

   1. การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 

   2. การบูรณาการและตีความ 

   3. การสะท้อนและประเมิน 

  รูปแบบขอ้สอบตามแนวทางประเมินผลการอ่านรู้เรื่อง (PISA) มีรูปแบบ ดังนี ้

   1. แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก 

   2. แบบเชิงซ้อน 

   3. แบบเขียนตอบสัน้ ๆ 

   4. แบบเขียนตอบปลายปิด 

   5. แบบเขียนตอบแบบอิสระ  
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 1.4 สาระการเรียนรู ้

  1.4.1 ข่าว 

  1.4.2 การอ่านคิดวิเคราะหจ์าก ข่าว ตามแนวทางการอ่านรู้เรื่อง (PISA)  

มีรูปแบบการประเมนิ ดังนี้ 

   1) การเข้าถึงและค้นคืนสาระ เป็นการอ่านทีเ่น้นการทำความเข้าใจ

สาระของสิ่งที่อ่าน แล้วมุ่งมองหาสาระท่ีต้องการ หรือการเข้าถึงสาระ ด้วยการพจิารณา

ส่วนใดส่วนหนึ่งของ ถ้อยความ หรือพิจารณา ถ้อยความโดยรวมทั้งหมด สาระทีต่้องการ

จะปรากฏในเนื้อความที่ชัดเจน จากถ้อยความที่อ่านเท่านั้น แล้วดึงสาระที่ค้นได้จาก

เนื้อความ หรอืการค้นคนืสาระ โดยนำมาตอบคำถามได้ถูกต้องและตรงประเด็น 

   2) การบูรณาการและตีความ เป็นการอ่านทีต่้องสร้างความเข้าใจ

อย่างกว้าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ สิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ เช่น จุดมุง่หมาย แนวคดิ ข้อคิด 

ตลอดจนการทำความเข้าใจ กบัความหมายของสิ่งที่อ่าน ด้วยการพิจารณาความสัมพันธ์ 

แล้วเชื่อมโยงสิ่งที่ได้อ่านกบัชีวิตที่เป็นอยู่ ในโลกปัจจบุัน และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสม

เหตุผลจากสิ่งที่ได้อ่าน 

   3) การสะท้อนและประเมิน นักเรียนต้องใช้สมรรถนะในการอ่านเนื้อ

เรื่องเองจากสื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรปูแบบที่หลากหลาย บางครั้งต้องนำ

ความรู้อืน่ ๆ นอกเหนือจากเนื้อเรื่องมาเชื่อมโยงกับสาระสำคัญภายในเรื่องที่ได้อ่านแล้ว

สะท้อนส่ิงที่ได้อ่านออกมาตามความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล  

 1.5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ด้านความรู้ (K) 

   1. ตอบคำถามจาก ข่าว ทีอ่่านได้ถูกต้อง 

   2. อ่านวิเคราะห์จาก ข่าว ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 

   3. แสดงความคิดเหน็จาก ข่าว ที่อ่านไดถู้กต้อง 

   4. สรุปสาระสำคัญจาก ขา่ว ที่อ่านได้ 

   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

   การอ่านคิดวิเคราะห์จาก ขา่ว ตามแนวทางการอ่านรู้เรื่อง (PISA) 

  ด้านคุณลักษณะ (A) 

   มีมารยาทในการอ่าน 
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  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 1. ซื่อสัตย์สุจริต 

   2. มีวินัย 

   3. ใฝ่เรียนรู ้

   4. มุ่งมั่นในการทำงาน 

2. หลกัฐานการเรียนรู ้

 ภาระงาน/ช้ินงาน 

  2.1 ชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง

การประเมินของ (PISA) เล่มที ่1  

3. กิจกรรมการเรียนรู ้

 ชั่วโมงที ่1    

  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

   1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  

   2. ครูนำตัวอย่าง ข่าว มาใหน้ักเรียนด ูและอ่าน ครูถามคำถามนักเรียนว่า 

    - ข่าว ดังกล่าวเป็น ข่าว เรื่องอะไร (ตูน บอดี้สแลม, ประเทศเยอรมนี      

จับมือ ก. วิทยาศาสตร์) 

    - กลุ่มเป้าหมาย (นกกระจอกเทศกบัสิ่งท่ีหลงหายและพ่ีชายของฉัน,     

แล้วเจอกันในจักรวาล) 

    - จุดมุ่งหมายของ ข่าวประเภท คืออะไร (ตูน บอดี้สแลม, ประเทศ

เยอรมนีจับมอื ก. วิทยาศาสตร์) 

   3. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ ข่าว ประเภท ข่าว การใช้ภาษา 

ในข่าว เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิม 

   4. สุ่มนักเรียน 2-3 คน ให้อธิบายความหมายของ ข่าว ประเภท 

วัตถุประสงค์ของ ข่าว การใช้ภาษาใน ข่าว นักเรียนและครูช่วยกันเพ่ิมเติมรายละเอียด  

และครูบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้แก่นกัเรียนว่าวนันี้จะฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว 
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  ขั้นสอน 

   5. นักเรียนแบ่งกลุม่ 6 กลุม่ ๆ ละ 6–8 คน โดยคละความสามารถ เก่ง 

ปานกลาง อ่อน จากนั้นนักเรียนรับชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ (PISA) เล่มที ่1 ครูและนักเรียนร่วมกนัทบทวนความรู้เกี่ยวกับ

การอ่านคิดวิเคราะห์ตามแนวทางการอ่านรู้เรื่อง (PISA) ลักษณะคำถาม และรูปแบบของ

คำถาม 

   6. นักเรียนศกึษาใบความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน ข่าว  

เพื่อนำไปฝกึปฏิบตัิกิจกรรม 

   7. นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกนัทำกิจกรรมใน ใบงานที ่1  

   8. เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมใน แบบฝึกหดัที่ 1 เสร็จแลว้ นักเรียนแตล่ะ

กลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

   9. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปสาระสำคัญพร้อมตรวจสอบความถกูต้อง 

เสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่องในการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม  

  ขั้นสรุป 

   10. ครูสรุปและให้นักเรียนกลับไปทบทวนต่อไป 

 ชั่วโมงที ่2 

  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

   1. นักเรียนและครูร่วมกนัทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอา่นคิดวิเคราะห์    

จากข่าวตามแนวทางการอ่านรู้เรื่อง (PISA) 

  ขั้นสอน 

   2. นักเรียนแตล่ะกลุ่ม (กลุม่เดิม) จากชั่วโมงที่แลว้รับแบบฝึกทักษะ  

การอ่านคิดวิเคราะห์จาก ขา่ว เล่มที่ 1 แล้วปฏิบตัิกิจกรรมที่ 2 

   3. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใน แบบฝึกหัดที ่2 เสร็จแล้วครูสุ่มนักเรียน

ออกมานำเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน เพื่อดูความแตกต่างของคำตอบในแต่ละกลุ่ม 

   4. นักเรียนและครูช่วยกันเตมิเตม็คำตอบในแต่ละข้อเพื่อให้นักเรียน 

เชื่อมโยงความรู้จากแต่ละกลุ่มมาปรับปรุงผลงานของตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

พร้อมทั้งสรปุสาระสำคัญชี้แนะข้อบกพรอ่งในการทำแบบฝึกทักษะและให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อนำไปปรบัปรุงและพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์ต่อไป 

   5. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



154 

   6. นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจคำตอบ จากนัน้ร่วมกันเฉลยคำตอบ 

จากแบบทดสอบ หลังเรียนทุกข้อโดยละเอียด แล้วแจ้งคะแนนการทดสอบหลังเรยีน 

ของนักเรียนรายบุคคล แล้วนำไปเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน เพื่อทราบคะแนน 

ว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือไม่อย่างไร 

  ขั้นสรุป 

   7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับอ่านคิด

วิเคราะห์จาก ข่าว พร้อมทั้งจดบนัทึกสาระสำคัญที่ไดล้งในสมุดของตนเอง 

   8. นักเรียนช่วยกันสะท้อนการปฏิบัติกิจกรรมจากแบบฝึกหัด ว่ามีปญัหา

อุปสรรคหรือไม่ อย่างไรเพื่อที่จะนำไปใช้ในการอ่านคิดวิเคราะหเ์รือ่งอื่นในชั่วโมงต่อไป 

4. สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 4.1 บทอ่านจาก ข่าว 

 4.2 ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ (PISA) เล่มที ่1 

 4.3 ใบความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ข่าว 

5. การวัดและการประเมนิผล 

รายการประเมิน 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัดผล

และประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 

และประเมินผล 

ด้านความรู ้: K - ประเมินจากการ

ทำแบบทดสอบย่อย    

หลังเรียน 

 

- แบบทดสอบย่อย 

 

 

 

คะแนนการทดสอบ

ทดสอบย่อยผา่น

เกณฑ์ร้อยละ 80    

ขึ้นไป 

ด้านทกัษะ

กระบวนการ : P 

ประเมินการทำงาน

กลุ่มจากการทำ

แบบฝึกทักษะ 

แบบประเมินการ

อ่านคิดวิเคราะห์

ตามแนวทาง 

การอ่านรู้เรื่อง 

(PISA) 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะ : A สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู ้

ผ่านระดับดีขึ้นไป 
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6. ข้อเสนอแนะ/ผลการนิเทศ 

 6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (หัวหน้ากลุม่สาระฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 

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

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

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

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

 

 

          ลงชื่อ............................................... ผู้นิเทศ 

              (นายพชรดนัย ภูจำเริญ) 

          ตำแหน่ง หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. 2562 

 

 6.2 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ (รองผู้อำนวยการ/ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย) 

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

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

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

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

 

        ลงชื่อ.................................................ผู้นิเทศ 

           (นายธนากฤต เปริน) 

        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

        วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. 2562 
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 6.3 ผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

 

 

         ลงชื่อ................................................ผู้นิเทศ 

            (นายประภาส ศรีสุพล) 

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนพรเจริญวิทยา 

         วันที่..........เดือน..............................พ.ศ. 2562 
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7. บันทกึผลหลังสอน 

 7.1 ผลการเรียนรู ้

  ด้านความรู ้(K) 

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

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

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

  ด้านทกัษะกระบวนการ (P) 

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

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

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

  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

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

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

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

 7.2 ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

 7.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 

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

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

 

           ลงชื่อ..................................................ผู้สอน 

             (นางสาวนิรตัติยากร กอแก้ว) 

               ตำแหน่ง คร ู

           วันที่..........เดือน............................พ.ศ. 2562 
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ใบความรู้  

เรื่อง หลักการอ่านข่าวและพิจารณาข่าว 

1. ความหมายของข่าว 

 ข่าว คือ การรายงานข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็น

ของบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีน่าสนใจ ซ่ึงประชาชนให้ความสำคัญและสนใจ รวมทั้ง

มีผลกระทบตอ่ผู้คนจำนวนมาก 

2. องค์ประกอบของข่าวมีอยู่ 4 ส่วน คือ พาดหัวขา่วความนำส่วนเชื่อมและเนื้อข่าว

ดังนี ้

 2.1 พาดหัวข่าวเป็นส่วนที่สร้างความสนใจโดยใช้คำที่สะดุดตาและตัวอักษร 

ขนาดใหญ่กวา่ เนื้อข่าว 

 2.2 ความนำคือเนื้อเรื่องยอ่ของข่าวเป็นการเขียนอธิบายให้ผู้อ่านทราบ 

โดยสรุปว่าเหตุการณท์ีน่ำมาเขียนข่าวมีเนื้อความอย่างไรความนำที่ดีต้องชัดเจน 

และทำให้ผู้อา่นเข้าใจเรื่องราวอาจไม่จำเป็นต้องอ่านส่วนต่อไป 

 2.3 ส่วนเชื่อมคือส่วนที่อยูร่ะหว่างความนำกับเนื้อเรื่องทำหน้าที่ขยายความ

หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากความนำองค์ประกอบส่วนนี้ไม่มีความจำเป็นมากนัก 

บางข่าวอาจจะมีส่วนนี้ และบางข่าวอาจจะไม่มีก็ได้จากการสำรวจข่าวส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

พบว่าไม่มีส่วนเชื่อม 

 2.4 เนื้อข่าวรายละเอียดทั้งหมดของข่าวส่วนใหญน่ิยมเขียนเป็นย่อหน้าสัน้ ๆ

หากมีรายละเอียด มากก็จะเขียนแยกออกเปน็หลายยอ่หน้าโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นหรือเรียงลำดับ ความสำคัญจากมากไปน้อยอย่างไรก็ตามนักเรียนคงเคย พบว่า

ข่าวบางเรื่องมีข้อบกพร่อง ในการเรียงลำดับเนื้อข่าวทำให้อ่านไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ 

ของเรื่องเป็นอย่างไรใครทำอะไรที่ ไหนเมื่อไรกับใครทำไมและอย่างไร 

3. ข่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 3.1 ข่าวหนัก หมายถึงข่าวที่มีเนื้อเรื่องในเชิงสาระและมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ 

ในสังคมเช่น ข่าว การเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวธรุกิจ ข่าวการศึกษา 

 3.2 ข่าวเบา หมายถึง ข่าวที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนกลุ่มยอ่ย ๆ มีอิทธพิลต่อคน 

ส่วนใหญ่ ในสังคมเช่น ข่าวชาวบ้าน ข่าวสังคม ข่าวบนัเทิง ข่าวกีฬาข่าวอาชญากรรม  

เป็นต้น 
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 พิจารณาตามองค์ประกอบของข่าว ดังนี ้

  1. พิจารณาพาดหัวข่าวการพิจารณาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ ์

เป็นการจัดลำดับความสำคญัของข่าวหากสังเกตการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์จะพบว่า

ส่วนสำคัญทีสุ่ดของข่าวจะพาดหัวด้วยตวัอักษรขนาดใหญ่ส่วนที่สำคัญรองลงมาจะใช้

ตัวอักษรขนาดเล็กลงมาตามลำดับดังนั้นในการอ่านและพิจารณาข่าวควรอ่านพาดหัวข่าว

ใหญ่ก่อนแล้วจึงอ่านพาดหวัข่าวย่อย 

  2. พิจารณาความนำเมื่ออ่านและพิจารณาพาดหัวข่าวและทราบเรื่องราว

สั้น ๆ ของข่าวนั้นแล้วขั้นต่อมาคือการอา่นและพิจารณาความนำซึ่งจะสรปุเรื่องราว 

ของข่าวโดยขยายความหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของพาดหัวข่าวหากผู้เขียนข่าวสามารถ

เขียนความนำได้ชัดเจนและผู้อ่านมีเวลาในการอ่านน้อยหรือต้องประหยัดเวลาในการอ่าน 

ก็อาจไม่จำเป็นต้องอ่านส่วนเนื้อข่าวต่อไป 

  3. พิจารณาเนื้อข่าว เนื้อข่าวเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้ 

หากทราบเรื่องย่อของข่าวจากความนำแล้วเนื้อข่าวเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ 

ที่เป็นข่าวซ่ึงอาจพบว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับให้ข้อมลูของข่าวแตกต่างกันเพราะผู้เขียน

ข่าวต้องนำเสนอข่าวให้ทนัเวลาหากเราสนใจข่าวใดเป็นพิเศษก็ควรติดตามอ่านเนื้อข่าว 

จากหนังสือพมิพ์หลายฉบบัเพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของข่าวและคิดไตรต่รอง 

อย่างรอบคอบ 

  4. พิจารณาการใช้สำนวนภาษาเมื่อพิจารณาการใช้สำนวนภาษา 

ในการเขียนขา่ว จะพบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการทั้งในการเขียนสะกดคำการใช้ คำย่อ 

การใช้คำผิดระดับ การใช้คำแสลง การวางส่วนขยายไม่ถูกต้องทั้งนี้ เพราะการจัดทำ

หนังสือพิมพ์เป็นกระบวนการเรง่ด่วนทีต่้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันเวลาขาย

เพราะหนังสือพิมพ์จะมีค่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอวันรุ่งขึ้นก็จะไม่มีใครสนใจอ่านข่าว 

จึงเป็นวรรณกรรมรีบเร่งเพราะฉะนัน้ในการอ่านข่าวจึงต้องพิจารณาการใช้ภาษา 

ตามลักษณะของภาษาข่าวที่ไม่ถูกต้องของหลักการใช้ภาษา 
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ตัวอย่างเรื่อง ข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกย่อง “ตูน บอดี้สแลม” เตรียมมอบ

รางวัลอิสรเมธี มูลนิธิวิมุตตยาลัย สาขาการพัฒนาสังคมเมือง ผู้สื่อข่าวรายงานวา่ มูลนิธิ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคณุมอบรางวัลเกียรติยศ

ให้กับบุคคลและองค์กรผู้ทำความดี ในโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 

Partnership for the Betterment ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้ ตูน บอดี้สแลม 

หรือนายอาทิวราห์ คงมาลยั จากโครงการก้าวคนละก้าว รับรางวลัอิสรเมธี มูลนิธิ 

วิมุตตยาลัย (สาขาการพัฒนาสังคมเมือง) ส่วนมูลนิธิดวงประทีป ไดค้ัดเลือก นายสวาสดิ์ 

ธรรมสุจริต และนายวรินทร์ อาจวิไล 2 คุณครูจากชมุชนคลองเตย ซึ่งใช้ดนตรีและกีฬา 

ในการบำบัดเยาวชน เปน็ต้น อย่างไรก็ตาม จะมีการรับมอบรางวัลให้กับผู้เสียสละ  

และอุทิศตนเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคมใน 7 สาขา รวม 9 รางวัล ในวนัที่ 20 มี.ค. 61  

ณ หอประชมุศาสตราจารย์สังเวยีน อินทรวิชัย อาคารบี ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เชน่ การออกแบบ 

ร้านผลิตภัณฑ์ (Green Product) ซึ่งเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิน่จากองค์กรและชุมชน เช่น 

วิสาหกิจชุมชนท่าเสาไทรโยค กาญจนบรุี บ้านเนินฆ้อ ระยอง และสินค้าจาก “โครงการ

ก้าวคนละก้าว” สินค้าแปรรูปการเกษตร และชมนิทรรศการผลงานโครงการเพื่อสงัคม 

 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 19 มี.ค. 2561 09:15 น. 
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ตัวอย่างเรื่อง ข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเทศเยอรมนี จับมือ ก.วิทยาศาสตร์ ชูนวัตกรรมดา้นยานยนต์ด้วยการนำเสนอ

ชิ้นส่วน ซึ่งพฒันาจากเทคโนโลยีให้ล้ำสมัย เพ่ือยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภยั  

และประสิทธิภาพ ด้านการขับขี่ให้สูงขึ้น 

 เมื่อวนัที ่25 ส.ค. 59 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ชูนวัตกรรมด้านยานยนต ์

ด้วยการนำเสนอชิ้นส่วนซึ่งพัฒนาจากเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัยเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 

ความปลอดภยั และประสทิธิภาพด้านการขับขีใ่ห้สูงขึน้ โดยภายในงานเปิดให้ผู้เขา้ชม

สัมผัสเครื่องจำลองประสบการณ์ขับข่ียานยนต์ ESC Simulator เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี

ระบบเบรกที่ได้รับการพัฒนาล่าสุด พร้อมเชิญนักวิทยาศาสตร์เยาวชนเยอรมนัมานำเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์และร่วมกิจกรรมให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผูเ้ข้าร่วมงาน 

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศแรกในโลกทีพ่ัฒนาระบบเบรก ABS 

เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ แต่ปจัจุบันไดม้ีการพัฒนาระบบ ESP ซ่ึงเป็นระบบ 

ที่ผสมผสานระหว่างการทำงานของ ABS และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS โดยระบบ ESP 

เป็นระบบที่ชว่ยตรวจสอบการลื่นไหลออก ด้านข้างในถนนที่ลื่นเมื่อต้องหมุนพวงมาลัย

อย่างกะทันหนัจึงช่วยป้องกันการเกิดอบุัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ESC 

Simulator จะจำลองเหตุการณ์เวลาขบัขี่รถยนต์บนทางโค้ง ซึง่จะทำให้ผู้เข้าชมงานได้

สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในสถานการณ์ที่ต้องใช้ระบบเบรก ESP เพื่อหยุดรถยนต ์

ได้อย่างปลอดภัย 
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 นอกจากน้ี ณ บูธนิทรรศการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ียังมีการจัดแสดง

โมเดลจำลองเพื่อศึกษาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งยั่งยืน (a power city model)  

มุมเรียนรู้สำหรับเยาวชนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความรู้ฟิสิกส์

พื้นฐานและเพื่อเป็นการใหค้วามรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผูเ้ข้าชมนิทรรศการ 

โดยเฉพาะกลุม่เยาวชน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เชิญนกัวิทยาศาสตร์เยาวชน 

ชาวเยอรมันผูม้ีผลงาน หรือโครงการวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นเข้าร่วมแสดงผลงานและพูดคุย

ตอบคำถามกับผู้เข้าชมบูธอีกด้วย 

 

 

ไทยรัฐออนไลน์ 26 ส.ค. 2559 01:21 น. 
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เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ตามแนวทางการอ่านรู้เรื่อง (PISA) 

รายการ

ประเมิน 
ดีเยี่ยม (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การเข้าถงึ

และค้นคืน

สาระ 

จำแนกความเหมือน

และความแตกต่าง 

ของข้อมูลในเรื่อง 

ที่อ่าน สามารถดึง

เอาสาระที่ต้องการ 

ในเรื่องออกมาได้

ครบถว้น และ

ถูกตอ้งสมบูรณ์  

ได้ทุกข้อ 

จำแนกความเหมือน

และความแตกต่าง 

ของข้อมูลในเรื่อง 

ที่อ่าน สามารถดึง

เอาสาระที่ต้องการ 

ในเรื่องออกมาได้

ครบถว้น และ

ถูกตอ้งสมบูรณ์  

เป็นส่วนใหญ่ 

จำแนก ความเหมือน

และความแตกต่าง 

ของข้อมูลในเรื่อง 

ที่อ่าน สามารถดึง

เอาสาระที่ต้องการ 

ในเรื่องออกมาได้

ครบถว้น และ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

เป็นบางส่วน 

ไม่สามารถจำแนก 

ความเหมือนและ

ความแตกต่าง ของ

ข้อมูลในเรื่องที่อ่าน 

สามารถดึงเอาสาระ

ที่ต้องการในเรื่อง

ออกมาได้ครบถว้น 

และถูกตอ้งสมบูรณ์ 

การบูรณาการ

และตีความ 

บอกแนวคดิหลัก 

จุดประสงค์ทั่วไป

ของเรื่อง ตีความ 

แปลความเนื้อเรื่อง

เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ

ของเรื่องที่

หลากหลายได้ทุกขอ้  

บอกแนวคดิหลัก 

จุดประสงค์ทั่วไป

ของเรื่อง ตีความ 

แปลความเนื้อเรื่อง 

เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ 

ของเรื่องที่

หลากหลาย 

เปน็ส่วนใหญ่ 

บอกแนวคดิหลัก 

จุดประสงค์ทั่วไป

ของเรื่องตีความ 

แปลความเนื้อเรื่อง  

เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ

ของเรื่องที่

หลากหลาย 

เป็นบางส่วน 

ไม่สามารถบอก

แนวคิดหลัก 

จุดประสงค์ทั่วไป

ของเรื่องตีความ 

แปลความเนื้อเรื่อง  

เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ

ของเรื่องที่

หลากหลาย 

การสะท้อน

และประเมิน 

ประเมินเรื่องที่อ่าน 

แสดงความคดิเห็น 

ทัง้ด้านรูปแบบ 

และเนื้อหาอย่างมี

วิจารณญาณ  

ทำความเข้าใจและ

ประยุกต์ใช้ความรู้

ทั่วไปจากภายนอก 

มาสรา้งสมมติฐาน 

แล้วแสดงความคิด

คล้อยตาม หรือ

โต้แย้งจากมุมมอง

ของตนได้ทุกข้อ 

ประเมินเรื่องที่อ่าน 

แสดงความคดิเห็น  

ทัง้ด้านรูปแบบ 

และเนื้อหาอย่างมี

วิจารณญาณ  

ทำความเข้าใจและ

ประยุกต์ใช้ความรู้

ทั่วไปจากภายนอก 

มาสรา้งสมมติฐาน 

แล้วแสดงความคิด

คล้อยตาม หรือ

โต้แย้งจากมุมมอง

ของตนได้ส่วนใหญ่ 

ประเมินเรื่องที่อ่าน 

แสดงความคดิเห็น 

ทัง้ด้านรูปแบบ 

และเนื้อหาอย่างมี

วิจารณญาณ  

ทำความเข้าใจและ

ประยุกต์ใช้ความรู้

ทั่วไปจากภายนอก 

มาสรา้งสมมติฐาน 

แล้วแสดงความคิด

คล้อยตาม หรือ

โต้แย้งจากมุมมอง

ของตนได้บางส่วน 

ไม่สามารถประเมิน

เรื่องที่อ่าน แสดง

ความคิดเห็น ทั้งด้าน

รูปแบบและเนื้อหา

อย่างมีวจิารณญาณ 

ทำความเข้าใจและ

ประยุกต์ใช้ความรู้

ทั่วไปจากภายนอก 

มาสรา้งสมมติฐาน 

แล้วแสดงความคิด

คล้อยตาม หรือ

โต้แย้งจากมุมมอง

ของตนได้ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ 

รายการ

ประเมิน 
ดีเยี่ยม (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

มีวินัย ทำงานสำเร็จส่งงาน

ทันตามเวลาที่กำหนด

มีความรับผิดชอบ 

ในการทำงาน 

ทำงานสำเร็จ  

แต่ส่งงานไม่ทัน 

ตามเวลาที่กำหนด  

มีความรับผิดชอบ 

ในการทำงาน 

ทำงานสำเร็จแต่ส่ง

งานไม่ทันตามเวลา 

ที่กำหนด  

มีความรับผิดชอบ 

ในการทำงานน้อย 

ทำงานไม่สำเร็จ 

ส่งงานไม่ทันตาม

เวลาท่ีกำหนด ไม่มี

ความรับผิดชอบ 

ในการทำงาน 

ใฝ่เรียนรู้ มีความตั้งใจ 

และสนใจในการทำ

กจิกรรม 

มีความตั้งใจและ

สนใจในการทำ

กจิกรรมบา้ง

เล็กน้อย 

มีความตั้งใจ 

แต่ไม่สนใจในการทำ

กจิกรรม 

ไม่มีความตัง้ใจและ

ไม่สนใจในการทำ

กจิกรรม 

มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายามทุ่มเท

กำลังกาย กำลังใจ

ในการปฏิบัติ

กจิกรรมต่าง ๆ 

ให้สำเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมายที่กำหนด

ด้วยความรับผิดชอบ

และมีความภาคภูมิใจ

ในการทำงาน 

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายามทุ่มเท

กำลังกาย กำลังใจ

ในการปฏิบัติ

กจิกรรมต่าง ๆ 

ให้สำเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมายที่กำหนด

ด้วยความรับผิดชอบ

และมีความภาคภูมิใจ

ในการทำงาน 

เป็นบางคร้ัง 

ทำงานด้วยความ

เพียรพยายามทุ่มเท

กำลังกาย กำลังใจ

ในการปฏิบัติ

กจิกรรมต่าง ๆ 

ให้สำเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมายที่กำหนด

ด้วยความรับผิดชอบ

แต่ไม่มีความ

ภาคภูมิใจใน 

การทำงาน 

ไม่ทำงานด้วยความ

เพียรพยายาม ไม่

ทุ่มเทกำลังกาย 

กำลังใจในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

ต่าง ๆ ให้สำเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมาย

ที่กำหนดด้วยความ

รับผิดชอบและไม่มี

ความภาคภูมิใจ 

ในการทำงาน 

ซื่อสัตย์สุจรติ ไม่เอาผลงาน 

ของผู้อื่นมาเป็น 

ของตนเอง ปฏิบัติตน

ต่อผู้อื่นด้วย 

ความซื่อตรง 

ไม่เอาผลงาน 

ของผู้อื่นมาเป็น 

ของตนเอง ปฏิบัติตน

ต่อผู้อื่นด้วยความ

ซื่อตรงเป็นบางคร้ัง 

ไม่เอาผลงาน 

ของผู้อื่นมาเป็น 

ของตนเอง และ 

ไม่ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น

ด้วยความซื่อตรง 

เอาผลงานของผู้อื่น

มาเป็นของตนเอง  

ไม่ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น

ด้วยความซื่อตรง 
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แบบประเมนิการอ่านคิดวิเคราะห์ตามแนวทางการอ่านรู้เรื่อง (PISA) 

ที่ ชื่อ–สกุล 

การเข้าถึงและ

ค้นคืนสาระ 

การบูรณาการ

และตีความ 

การสะท้อน 

และประเมนิ 

รวม 

12 คะแนน 

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

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

 

 

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

        (นางสาวนิรตัติยากร กอแก้ว) 

        ............../.................../2562 
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คำชี้แจง ให้ผู้ประเมนิพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและเขยีน

เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน 

 ระดับคะแนน 

  4  หมายถึง ความสามารถทีแ่สดงออกอย่างสม่ำเสมอ 

  3  หมายถึง ความสามารถทีแ่สดงออกค่อนข้างสม่ำเสมอ 

  2  หมายถึง ความสามารถทีแ่สดงออกค่อนข้างน้อย 

  1  หมายถึง ความสามารถทีแ่สดงออกน้อย 

 ระดับคุณภาพ 

  10-12 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม (4) 

  7-9  คะแนน  หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี (3) 

  4-6   คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้ (2) 

  1-3  คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรบัปรุง (1) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

ที่ ชื่อ–สกุล 
มวีินัย ใฝ่เรยีนรู้ 

มุ่งม่ันใน 

การทำงาน 

ผลสำเร็จ 

ของงาน 
รวม 

16 คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 

 

 

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

       (นางสาวนิรตัติยากร กอแก้ว)  

       ............../.................../ 2562 
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คำชี้แจง ให้ผู้ประเมนิพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและเขยีน

เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน 

 ระดับ  4  หมายถึง แสดงพฤติกรรมตามทีต่้องการอย่างสม่ำเสมอ (ดีเยีย่ม) 

 ระดับ  3  หมายถึง แสดงพฤติกรรมตามทีต่้องการค่อนข้างสม่ำเสมอ (ดี) 

 ระดับ  2  หมายถึง แสดงพฤติกรรมตามทีต่้องการค่อนข้างน้อย (พอใช้) 

 ระดับ  1  หมายถึง แสดงพฤติกรรมตามทีต่้องการน้อย (ปรบัปรุง) 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

 14-16 คะแนน ระดับคุณภาพ 4  =  ดีเย่ียม 

 11-13 คะแนน ระดับคุณภาพ 3  =  ด ี

 8–10 คะแนน ระดับคุณภาพ 2  =  พอใช้ 

 1–7 คะแนน ระดับคุณภาพ 1  =  พอใช ้
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบย่อยก่อนเรียน/หลังเรียน 

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว ตามแนวทางการอ่านรู้เรื่อง (PISA) เล่มที่ 1 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนก่อนเรียน (10) คะแนนหลังเรียน (10) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนก่อนเรียน (10) คะแนนหลังเรียน (10) 

25    

26     

27    

28    

29    

30    

 คะแนนเฉลี่ย ( X )   
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ตัวอย่างชดุฝึกเสริมทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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คำนำ 

 การอ่านเปน็ทักษะที่สำคญัและจำเปน็ต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต 

ซึ่งนอกจากจะทำให้มีความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

ช่วยให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา และส่งเสริมให้สังคมเจริญก้าวหน้า การอ่าน 

จึงเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ

การอ่าน จึงมคีวามสำคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน

โดยเฉพาะชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการ

ประเมินของ PISA นอกจากจะช่วยใหน้ักเรียนเข้าใจเนื้อหาตามสื่อที่อ่านเท่านั้นแต่ยังช่วยให้

นักเรียนเข้าใจ จุดมุ่งหมายของผู้เขียน ใชว้ิจารณญาณในการอ่านรวมทั้งแสดงความคิดเห็น

ในเชิงประเมินค่าการอ่านได้ ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นทั้งหมด 9 เลม่  

 ผู้จัดทำขอขอบพระคณุผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรยีน คณุครู

ทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนพรเจริญวิทยา ทีใ่ห้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ชดุฝึกเสริม

ทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA เล่มนี้

สำเร็จไดด้ว้ยดแีละขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญทีใ่ห้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์

ของแบบฝึกทกัษะด้วยดีเสมอมา หวงัเปน็อย่างยิ่งว่า ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน

เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวนัให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด   

 

 

นิรัตติยากร  กอแก้ว 
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สารบัญ 

เรื่อง                           หน้า 

     คำนำ                    ก 

     สารบัญ                   ข 

     คำชี้แจงสำหรับครู                  ค 

     คำชี้แจงสำหรับนักเรียน               ง 

     สาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/จุดประสงคก์ารเรียนรู้     จ 

     แบบทดสอบก่อนเรียน                1 

     ใบความรู้                    4 

     แบบฝึกทักษะที่ 1                            6 

     แบบฝึกทกัษะที่ 2                9 

     แบบทดสอบหลังเรียน                13 

     บรรณานุกรม                  16 

     ภาคผนวก                   17 

     เฉลย/แนวคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน          18 

     เฉลย/แนวคำตอบแบบฝึกทกัษะที่ 1            21 

     เฉลย/แนวคำตอบแบบฝึกทกัษะที่ 2           24 

     เฉลย/แนวคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน          27 

     กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน          30          

     กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน          32 
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คำชี้แจงสำหรับคร ู

1. ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

ของ PISA ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีองค์ประกอบของความรู้และทกัษะการอ่านทีป่ระเมิน PISA  

เลือกทีจ่ะประเมินโดยใช้รปูแบบการอ่าน 3 แบบ คือ ค้นคืนสาระ ตีความ วิเคราะห ์ 

จากชุดฝึก ทั้ง 9 ชุดน้ี 

 ชุดที่ 1 ข่าว 

 ชุดที่ 2 บทความ 

 ชุดที่ 3 โฆษณา 

 ชุดที่ 4 สุขภาพ  

 ชุดที่ 5 อาชีพ 

 ชุดที่ 6 เศรษฐกิจ 

 ชุดที่ 7 อาหาร 

 ชุดที่ 8 สาระน่ารู ้

 ชุดที่ 9 เรื่องสัน้ 

2. ศึกษาการอ่าน ค้นคนืสาระ ตีความ วิเคราะห ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแตก่ิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายทั้งเนื้อหาและกิจกรรม 

ให้เข้าใจก่อน 

3. ศึกษากิจกรรมใดที่ครูต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำและชว่ยเหลือให้คำปรึกษา 

4. ชี้แจงให้นกัเรียนอ่านคำแนะนำในการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปฏิบตัิตามทุกขั้นตอน 

ทั้งเนื้อหา กิจกรรม คำถาม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน 

 

 ชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

นักเรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

  1. ศึกษาทำความเข้าใจกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

  3. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่าน ค้นคนืสาระ ตีความ วิเคราะห์  

และจับใจความจากข่าว ให้เข้าใจอย่างละเอียด 

  4. ทำแบบฝึกหัด 

  5. ตรวจคำตอบ 

  6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

  7. ตรวจคำตอบของแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน เมื่อเรียนจบ 

ในแต่ละเรื่องเพื่อวัดความรู้ที่พัฒนาขึ้นในเรื่องนั้น ๆ เกณฑ์การผ่านร้อยละ 75  

  8. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ควรดเูฉลยก่อนทำแบบทดสอบและ

แบบฝึกหัด 

  9. จงทำด้วยความตั้งใจ มีสติ สมาธิ จะทำให้ประสบความสำเร็จทกุกิจกรรม 
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สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระที ่1 การอ่าน 

 มาตรฐาน ท 1.1  

  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา

ในการดำเนนิชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน   

 ตัวชี้วัด 

  ม. 2/2 จับใจความสำคญั สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

  ม. 2/4 อภปิรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

  ม. 2/5 วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็น 

จากบทความที่อ่าน 

  ม. 2/6 ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโนม้น้าว หรือความสมเหตุสมผล 

ของงานเขียน 

  ม. 2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมิน

คุณค่าหรือแนวคิดทีไ่ด้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปญัหาในชีวิต 

 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทความ 

  2. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของบทความได้ 

  3. นักเรียนสามารถ วิเคราะห์ ตีความ ของบทความได ้

  4. นักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญของบทความได้ 

  5. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากบทความและแสดงความคิดเหน็ 

จากบทความได้ 

 สาระการเรียนรู้  

  1. ความหมายของบทความ 

  2. องค์ประกอบของบทความ 

  3. ประเภทของบทความ 

  4. หลักการวิเคราะห์บทความ 
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ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

ชุดฝึกที่ 1 ข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย  

นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว 

ตำแหน่ง คร ู 

 

 

โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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 การอ่านมีเปน็ทกัษะที่สำคญัและจำเปน็ต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต

ซึ่งนอกจากจะทำให้มีความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

ช่วยให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา และส่งเสริมให้สังคมเจริญก้าวหน้า การอ่าน 

จึงเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียนการใช้ชุดฝกึเสริมทักษะ 

การอ่านจึงมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนโดยเฉพาะ 

ชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ 

ของ PISA จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาตามสื่อที่อ่านเท่านั้นแต่ยงัช่วยให้นักเรียนเข้าใจ 

จุดมุ่งหมายของผู้เขียน ใช้วจิารณญาณในการอ่านรวมทั้งแสดงความคิดเห็นในเชิงประเมนิ

ค่าการอ่านได้ ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 

จัดทำขึ้นทั้งหมด 9 เลม่  

 ชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA ได้นำเอาข้อสอบรูปแบบการอ่านรู้เรื่อง โครงการประเมินนกัเรียน

นานาชาติ (PISA) มาให้นักเรียนฝึกทำ เปน็ข้อสอบที่มีรปูแบบที่หลากหลาย จำนวน 40 ข้อ  

 ผู้จัดทำขอขอบพระคณุผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรยีน  

คณะครูทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนพรเจริญวิทยา ทีใ่ห้ความร่วมมือและสนับสนุน 

ให้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ 

PISA เล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทีใ่ห้คำแนะนำ และตรวจสอบความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบฝกึทักษะด้วยดีเสมอมา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดฝึกเสริมทักษะการ

รู้เรื่องการอ่านเล่มนี้จะเป็นประโยชนต์่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

และนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด   
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 ชุดฝึกเสริมทกัษะการอ่านรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 

มีทั้งหมด 9 เล่ม ประดอบด้วย  

  ชุดที่ 1 ข่าว สารน่ารู้ 

  ชุดที่ 2 บทความ ชวนอ่าน 

  ชุดที่ 3 ประกาศ ตามทันเหตุการณ์ 

  ชุดที่ 4 โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อรู้ทัน 

  ชุดที่ 5 สุขภาพ รักการกิน 

  ชุดที่ 6 อาชีพ สร้างได้ รายได้ดี 

  ชุดที่ 7 เศรษฐกิจ พลิกชีวิต การลงทุน การค้าขาย  

  ชุดที่ 8 การอ่าน สาระดี รู้มากได้ประโยชน์ 

  ชุดที่ 9 วรรณกรรม ไทยคดีเล่าเรื่อง 

 ส่วนประกอบแต่ละชุด ประกอบด้วย  

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

  2. ใบความรู้ 

  3. แบบฝึกหัด 

  4. แบบทดสอบหลังเรียน 

  5. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

  6. เฉลยแบบทดฝึกหัด 

  7. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 นักเรียนจะใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 9 เล่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จได้ดีนั้น 

นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและคำแนะนำในการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะอย่างเคร่งครัด 
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 1. ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีองค์ประกอบของความรู้และทักษะการอา่น 

ทีป่ระเมิน PISA เลือกที่จะประเมินโดยใช้รูปแบบการอ่าน 3 แบบ คอื การค้นคืนสาระ 

ตีความ วิเคราะห ์จากชุดฝกึ ทั้ง 9 ชุดน้ี 

  ชุดที่ 1 ข่าว สารน่ารู้ 

  ชุดที่ 2 บทความ ชวนอ่าน 

  ชุดที่ 3 ประกาศ ตามทันเหตุการณ์  

  ชุดที่ 4 โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อรู้ทัน 

  ชุดที่ 5 สุขภาพ รักการกิน 

  ชุดที่ 6 อาชีพ สร้างได้ รายได้ดี 

  ชุดที่ 7 เศรษฐกิจ พลิกชีวิต การลงทุน การค้าขาย  

  ชุดที่ 8 การอ่าน สาระดี รู้มากได้ประโยชน์ 

  ชุดที่ 9 วรรณกรรม ไทยคดีเล่าเรื่อง 

 2. ศึกษาการอ่าน ค้นคนืสาระ ตีความ วิเคราะห ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายทั้งเนื้อหา

และกิจกรรมให้เข้าใจก่อน 

 3. ศึกษากิจกรรมใดที่ครูต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำและชว่ยเหลือให้คำปรึกษา 

 4. ชี้แจงให้นกัเรียนอ่านคำแนะนำในการใช้ชุดฝึกเสรมิทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน  

(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 และปฏิบัติตาม 

ทุกขัน้ตอนทั้งเนื้อหา กิจกรรม คำถาม แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียน 

 

 

 

คำแนะนำการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA สำหรับคร ู
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 ชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 

นักเรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

  1. ศึกษาทำความเข้าใจกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2. ทำแบบทดสอบก่อนเรยีน 

  3. ศึกษาใบความรู้ เรื่องการอ่าน ค้นคืนสาระ ตีความ วิเคราะห ์ 

และจับใจความจากข่าว ให้เข้าใจอย่างละเอียด 

  4. ทำแบบฝึกหัด 

  5. ตรวจคำตอบ 

  6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

  7. ตรวจคำตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เมื่อเรียนจบ 

ในแต่ละเรื่องเพื่อวดัความรู้ที่พัฒนาขึ้นในเรื่องนั้น ๆ เกณฑ์การผ่านร้อยละ 50  

  8. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ควรดเูฉลยก่อนทำแบบทดสอบและ

แบบฝึกหัด 

  9. จงทำด้วยความตั้งใจ มีสติ สมาธิ จะทำให้ประสบความสำเร็จทกุกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำในการใช้ชดุฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA สำหรับนักเรียน 
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สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1  

 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ในการดำเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน   

ตัวชี้วัด 

 ม. 2/2 จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

 ม. 2/4 อภปิรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

 ม. 2/5 วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็น 

จากบทความที่อ่าน 

 ม. 2/6 ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโนม้น้าว หรือความสมเหตุสมผลของงาน

เขียน 

 ม. 2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมิน

คุณค่าหรือแนวคิดทีไ่ด้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปญัหาในชีวิต 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจลักษณะของข่าว 

 2. นักเรียนสามารถบอกคำสำคัญของข่าวได้ 

 3. นักเรียนสามารถ วิเคราะห์ ตีความ ของข่าวได ้

 4. นักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญของข่าวได้ 

 5. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากข่าว และแสดงความคิดเห็นจากข่าวได้ 

สาระการเรียนรู้  

 1. ความหมายของข่าว 

 2. โครงสร้างของข่าว 

 3. ประเภทของข่าว 

 4. หลักการพจิารณาข่าว 
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ตอนที่ 1 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับข้อ ก ข ค และ ง ที่ถกูต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 1-2 

 

1. รัฐบาลไปรัฐสภาเพื่อทำอะไร 

 ก. ประชุมประจำปี 

 ข. ประชุมประจำเดือน 

 ค. ไปต่างประเทศ 

 ง. แถลงนโยบาย 

2. สถานที่ดงักล่าวอยู่ในจังหวัดอะไร (ปรบัข้อสอบให้แล้ว น่าจะเปน็ฉบับที่สง่ให้) 

 ก. กรุงเทพมหานคร 

 ข. เชียงใหม ่

 ค. ยะลา 

 ง. ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     กลุ่ม นปช. ปิดล้อมประตูทางเข้า-ออก กระทรวงการต่างประเทศทั้ง 2 ฝั่ง  

ถนนศรีอยธุยา และพระราม 6 หลงัรัฐบาลย้ายสถานที่แถลงนโยบายจากรฐัสภา 

มายังกระทรวงการต่างประเทศ 

หนังสือพิมพ์ไทยรฐั : 3 พฤศจกิายน 2558 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แลว้ตอบคำถามข้อ 3 

3. สาเหตุของอุบัติเหตุคืออะไร 

 ก. ขับชนรถซาเล้ง 

 ข. หลับใน 

 ค. เมา  

 ง. ไปงานเลีย้ง 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 4 

สองโจรบุกชิงทรัพย์เสี่ยใหญ ่อดีตนายธนาคารเจ้าของธุรกิจชื่อดังกลางธนาคารกรุงไทย

เมืองแปดริ้ว เชิดเงินสดพร้อมเช็คมูลค่ากว่า 3 ล้านบาทหนีลอยนวล ขณะเจ้าหน้าที่

ตำรวจเตรียมแกะรอยควานหาตวัคนร้ายจาก กล้องวีดีโอวงจรปิดมาดำเนินคดี 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์: 14 มกราคม 2560 

 

4. เมืองแปดริ้วคือสถานที่ใด (ปรับข้อสอบให้แล้ว น่าจะเป็นฉบบัที่สง่ให้) 

 ก. จังหวัดเพชรบรุี       ข. จังหวัดชัยนาท 

 ค. จังหวัดฉะเชิงเทรา      ง. จังหวัดอุดรธานี 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 5 

   รถพุ่งชนเรือกลางทะเลบา้นเพ ระยอง ดับ 1 บาดเจ็บอีก 5 ขณะบรรทกุไปส่งเรือประมง

น้ำมนัที่ท่าเทียบเรือ โชเฟอร์ทะเลาะกับเมีย รถเสียหลัก เบรกไม่อยู ่พลิกตกน้ำ  

ชนเรือประมง เจ้าหน้าที่เร่งกู้ซากรถ หวั่นน้ำมันรั่วลงทะเล 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์: 22 ธันวาคม 2559 

5. ใจความสำคัญของข้อความตรงกบัข้อใด  

 ก. คนบาดเจบ็ 5 คน เสียชีวิตอีก 1 คน  

 ข. โชเฟอร์ทะเลาะกับเมีย 

 ค. เจ้าหน้าที่หวั่นน้ำมนัรั่วลงทะเล   

 ง. รถน้ำมนัพุ่งชนเรือกลางทะเลบ้านเพ ระยอง  

“แจ๊คกี้” อดิสรณ ์พึ่งยา ผู้ประกาศข่าวกีฬา ช่อง 7 สี ยืนงงดูรถเก๋งบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 3 

ของตัวเอง หลังขับชนรถซาเล้งอัดติดเสาไฟฟ้า ปากซอยวิจิตรชัย ยา่นห้วยขวาง ยอมรับ

หลับในเพราะไปงานเลี้ยง 

หนังสือพิมพ์ไทยรฐั : 2 พฤศจกิายน 2559 
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อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 6 

   ศึกลูกหนังเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2008 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่สนามมีดิงห์ กรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม เป็นการฟาดแข้ง นัดชิงชนะเลศิ เกมที่ 2 ซึง่นักเตะไทย ลงสนามปะทะ 

เวียดนาม หลังจากที่เกมแรก ทีมไทยเปิดบ้านพ่ายให้กบั ญวน 1-2 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด : 29 มกราคม 2560 

6. ศึกลกูหนัง คำว่า ลูกหนัง มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. ลูกปิงปอง        ข. ลูกฟุตบอล 

 ค. ลูกบาสเกตบอล       ง. ลูกเทนนิส 

 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 7-8 

การตักบาตรเป็นการเตรียมอาหารคาวหวานเพื่อใส่ในบาตรให้แกพ่ระภิกษุสงฆ ์

ที่มารับบิณฑบาตในตอนเช้า เมื่อก่อนคนไทยนิยมตักบาตรทุกวันแต่ในปัจจบุัน 

ด้วยวิถีชีวิตทีเ่ร่งรีบขึ้น ทำให้บางคนเลือกตักบาตรเฉพาะในบางโอกาส เช่น วันครบรอบ

วันเกิด วนัปีใหม่ และวนัมงคลต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมบุญให้กับตนเอง เริ่มจากตักข้าว

ก่อนตามด้วยกับข้าว และของหวาน เมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซ่ึงส่วนมาก

นิยมใช้ดอกบวัและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตร แล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ ์

หลังจากนั้นกก็รวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ล่วงลับเป็นลำดับ

สุดท้าย 

การตักบาตร : ศาสนาและพิธีกรรม 

7. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด 

 ก. การกรวดน้ำ        ข. การรบัพรจากพระสงฆ ์

 ค. การตักบาตร        ง. การทำบุญ 

8. ขั้นตอนสุดท้ายของการตักบาตรคือข้อใด 

 ก. การเตรยีมอาหารคาวหวาน   ข. การกรวดน้ำเพื่ออทุิศสว่นกุศล 

 ค. การรับพร         ง. การวางดอกไม้ลงฝาบาตร 
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อ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 9-10 

   ตลาดน้ำดำเนินสะดวก แหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของชาวราชบรุีที่นับวันจะเลือนหายไป 

หากจะมองถึงการคมนาคมขนส่งเพียงอย่างเดียว คนไทยในสมัยโบราณต้องพ่ึงพาอาศัย

แหล่งน้ำธรรมชาต ิหรือแม่น้ำลำคลองในการเดินทาง เพราะมีความสะดวก 

ในการเคลื่อนที่ขนถ่ายสนิค้าได้ทีละมาก ๆ การขนส่งและการเดินทางของคนไทยในอดีต 

จึงใช้เรือเป็นพาหนะเคลื่อนที่ไปตามลำน้ำ คูคลอง จึงก่อให้เกิดแหล่งชุมชนขึ้นตามริมฝั่ง

แม่น้ำ ถึงแม้ปัจจุบนัการคมนาคมขนส่งจะเจริญก้าวหน้าไปมาก จนเราเริ่มจะไม่คอ่ยเห็น

คุณค่ามันไปเสียแล้ว แต่อยา่ลืมว่าสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเรา ไม่เหน็ 

นฤมล วิจิตรรัตนะ : คู่มือเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ม. 6 

 

9. การคมนาคมของคนในอดีตใช้พาหนะใด (ปรับข้อสอบให้แล้ว น่าจะเปน็ฉบับที่ส่งให้) 

 ก. เรือ          ข. รถยนต ์

 ค. จักรยานยนต ์      ง. รถไฟ  

10. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด (ปรับข้อสอบให้แล้ว น่าจะเปน็ฉบับที่ส่งให้) 

 ก. การขนส่ง        ข. คนสมัยก่อน 

 ค. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก    ง. คูคลอง 
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หลักการอ่านข่าวและพิจารณาข่าว 

 

1. ความหมายของข่าว 

ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเหน็ของบุคคล

สำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องราวทีน่่าสนใจ ซึ่งประชาชนให้ความสำคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบ

ต่อผู้คนจำนวนมาก 

 

2. องค์ประกอบของข่าวมีอยู่ 4 ส่วน 

 คือ พาดหัวข่าวความนำส่วนเชื่อมและเนื้อข่าว ดังนี ้

  2.1 พาดหัวข่าวเป็นส่วนท่ีสร้างความสนใจโดยใช้คำที่สะดุดตาและตัวอักษร 

ขนาดใหญ่กวา่เนื้อข่าว 

  2.2 ความนำคือเนื้อเรื่องยอ่ของข่าวเป็นการเขียนอธิบายให้ผู้อ่านทราบ 

โดยสรุปว่าเหตุการณ์ที่นำมาเขียนข่าวมีเนื้อความอย่างไรความนำที่ดีต้องชัดเจนและทำให้

ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวอาจไมจ่ำเป็นต้องอ่านส่วนต่อไป 

  2.3 ส่วนเชื่อมคือส่วนที่อยูร่ะหว่างความนำกับเนื้อเรื่องทำหน้าท่ีขยายความ

หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากความนำองค์ประกอบส่วนนี้ไม่มีความจำเป็นมากนักบาง

ข่าวอาจจะมีส่วนนี้และบางข่าวอาจจะไม่มีก็ได้จากการสำรวจข่าวส่วนใหญ่ในปจัจุบัน

พบว่าไม่มีส่วนเชื่อม 

  2.4 เนื้อข่าวรายละเอียดทั้งหมดของข่าวส่วนใหญน่ิยมเขียนเป็นย่อหน้าสัน้ ๆ

หากมีรายละเอียดมากก็จะเขียนแยกออกเปน็หลายยอ่หน้าโดยเรียงลำดับเหตุการณท์ี่

เกิดขึ้นหรือเรยีงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยอย่างไรก็ตามนักเรียนคงเคยพบว่าข่าว

บางเรื่องมีข้อบกพร่องในการเรียงลำดบัเนื้อข่าวทำใหอ้่านไม่เข้าใจวา่เหตุการณ์ของเรื่อง

เป็นอย่างไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรกับใครทำไมและอย่างไร  

 

 

ใบความรู ้

หลักการอ่านข่าวและพิจารณาขา่ว 
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3. ข่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 3.1 ข่าวหนัก หมายถึงข่าวที่มีเนื้อเรื่องในเชิงสาระและมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ 

ในสังคมเช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวธุรกิจ ข่าวการศึกษา 

 3.2 ข่าวเบา หมายถึง ข่าวทีเ่กิดขึ้นในกลุ่มคนกลุ่มย่อย ๆ มีอทิธิพลต่อคนส่วนใหญ ่

ในสังคม เชน่ ข่าวชาวบ้าน ข่าวสังคม ข่าวบันเทงิ ข่าวกีฬาข่าวอาชญากรรม เป็นต้น 

 พรทิพย์ ศิริสมบรูณ์เวช และคณะ (2548, หน้า 62–65) กล่าวว่าในการอ่านข่าว

ควรพิจารณาตาม องคป์ระกอบของข่าว ดังนี้ 

  1. พิจารณาพาดหัวข่าวการพิจารณาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ ์

เป็นการจัดลำดับความสำคญัของข่าวหากสังเกตการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์จะพบว่า

ส่วนสำคัญทีสุ่ดของข่าวจะพาดหัวด้วยตวัอักษรขนาดใหญ่ส่วนที่สำคัญรองลงมาจะใช้

ตัวอักษรขนาดเล็กลงมาตามลำดับดังนั้นในการอ่านและพิจารณาข่าวควรอ่านพาดหัวข่าว

ใหญ่ก่อนแล้วจึงอ่านพาดหวัข่าวย่อย 

  2. พิจารณาความนำเมื่ออ่านและพิจารณาพาดหัวข่าวและทราบเรื่องราว

สั้น ๆ ของข่าวนั้นแล้วขั้นต่อมา คือ การอา่นและพิจารณาความนำซึ่งจะสรปุเรื่องราว 

ของข่าวโดยขยายความหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของพาดหัวข่าวหากผู้เขียนข่าวสามารถ

เขียนความนำได้ชัดเจนและผู้อ่านมีเวลาในการอ่านน้อยหรือต้องประหยัดเวลาในการอ่าน 

ก็อาจไม่จำเป็นต้องอ่านส่วนเนื้อข่าวต่อไป 

  3. พิจารณาเนื้อข่าว เนื้อข่าวเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้หาก

ทราบเรื่องย่อของข่าวจากความนำแล้วเนื้อข่าวเป็นรายละเอียดเก่ียวกับเหตกุารณ ์

ที่เป็นข่าวซ่ึงอาจพบว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับให้ข้อมลูของข่าวแตกต่างกันเพราะผู้เขียน

ข่าวต้องนำเสนอข่าวให้ทนัเวลาหากเราสนใจข่าวใดเป็นพิเศษก็ควรติดตามอ่านเนื้อข่าว 

จากหนังสือพมิพ์หลายฉบบัเพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของข่าวและคิดไตรต่รอง 

อย่างรอบคอบ 
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  4. พิจารณาการใช้สำนวนภาษาเมื่อพิจารณาการใช้สำนวนภาษา 

ในการเขียนขา่ว จะพบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการทั้งในการเขียนสะกดคำการใช้คำย่อ

การใช้คำผิดระดับการใช้คำแสลงการวางส่วนขยายไม่ถูกต้องทั้งนี้เพราะการจัดทำ

หนังสือพิมพ์เป็นกระบวนการเร่งด่วนทีต่้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันเวลาขาย

เพราะหนังสือพิมพ์จะมีค่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอวันรุ่งขึ้นก็จะไม่มีใครสนใจอ่านข่าว 

จึงเป็นวรรณกรรมรีบเร่งเพราะฉะนัน้ในการอ่านข่าวจึงต้องพิจารณาการใช้ภาษา 

ตามลักษณะของภาษาข่าวที่ไม่ถูกต้องของหลักการใช้ภาษา 
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คําชี้แจง  

 

1. ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับการอ่าน 

2. ให้นักเรียนอ่านคําถามทุกข้ออย่างละเอียดรอบคอบ แล้วตอบคําถามให้ดีที่สุด 

เทาทีจ่ะทำได ้

3. บางคําถามจะมีคําตอบให้เลือกสี่คําตอบหรือมากกว่า แต่ละคําตอบจะมีตัวเลขแสดงอยู่

ข้างหน้า  

4. คําถามประเภทนี้ ใหน้ักเรียนวงกลมลอ้มรอบตัวเลขที่อยู่หน้าคําตอบที่นักเรียนคิดว่า

ถูกต้อง 

5. บางข้อมีคาํถามใหน้ักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยให้วงกลมล้อมรอบคําตอบเดียว 

ในแตล่ะแถว 

6. สำหรับคําถามอื่น ๆ นักเรียนจะ เขียนคําตอบสั้น ๆ ในที่ว่างทีเ่ตรียมไว้ในแบบทดสอบ

ของนักเรียน คําถามเหล่านี้นกัเรียนอาจต้องเขียนคําตอบเป็นตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือ

เขียนตัวเลข 

7. บางคําถามต้องการให้นักเรียนอธิบายคําตอบหรือให้เหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน 

คําถามเหลานี้มีคําตอบถูกได้หลายคําตอบ นักเรียนจะได้คะแนนจากวิธีที่นักเรยีนแสดง

ความเขาใจของนักเรียนทีม่ีต่อคําถาม และลักษณะการคิดทีน่ักเรียนแสดงออกมา นักเรียน

ควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเส้นบรรทัดที่กำหนดไว้ให้จำนวนเสน้บรรทัดจะเป็นตัวบอก

ความยาวอยา่งคร่าว ๆ ทีน่ักเรียนควรเขยีนตอบ 
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ชุดฝึกที ่1 

ชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

 

 

 

 
   “รวบ 2 โจห๋นองบัวลำภ ูควงเมียอุ้มท้อง 4 เดือนส่งยาบ้า [12 ก.พ. 52-01:30]” 

ประเด็นข่าว 

 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น.  

วันที่ 11 ก.พ. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวดัหนองบัวลำภู 

ล่อซื้อยาบ้าจากวัยรุ่น นัดมอบส่งของที่วัดสระแก้ว  

ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู เป็นวัดใกล้สถานศึกษา 

หลายแห่ง เมื่อถึงเวลานัดหมายมีชายหญงิ 2 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค 

สดีำ ไม่ติดป้ายทะเบียน ขับเขา้มาในบริเวณวัดดังกล่าว หลังจากส่งมอบยาบ้า จำนวน 5 เม็ด 

เจ้าหน้าทีต่ำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมชายหญิงทั้งสองคน ซึ่งเป็นสามีภรรยากนั  

ตรวจค้นในตัวฝ่ายชาย พบยาบ้าในกระเป๋ากางเกงอีก 20 เม็ด จึงได้ควบคุมตัวไปสอบสวน 

จากการสอบสวน ฝ่ายชาย รับสารภาพวา่ รับยาบ้ามาจากเอเยน่ต ์อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน่ 

นำมาขายหลายครั้งแล้ว ลา่สุดรับมาจำนวน 100 เม็ด และกระจายยาบ้าออกไปจนถูก 

ล่อซื้อและจับกุมตัวดงักล่าว โดยพาภรรยามาส่งยาบ้าด้วยเพื่อตบตาเจ้าหน้าทีต่ำรวจ  

ส่วนสาเหตุที่ค้ายาบ้าเพราะต้องหาเงินเตรียมไว้สำหรับใช้จ่ายหลงัภรรยาคลอดลูก  

สถานการณ์ที่ 1 ข่าว “รวบ 2 โจห๋นองบัวลำภ ู 

ควงเมียอุม้ทอ้ง 4 เดือนส่งยาบ้า 
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ด้านฝ่ายหญิง กล่าวว่าสามีทั้งขายทัง้เสพมานานแล้วตนกร็ู้แต่กต็้องทนอยู่ด้วย เพราะรัก

และมีลูกด้วยกันแล้ว จากนัน้ชุดจับกุมก็ได้นำตัวผูต้้องหา พร้อมของกลางยาบ้าและ

รถจกัรยานยนต ์ส่งมอบให้ สภ.เมืองหนองบัวลำภูดำเนินคดีต่อไป 

แหล่งอ้างอิง www.thairath.co.th - หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ ออนไลน์.htm อ้างอิง  

วันที่ 12 ก.พ. 2552  

 

คำถามที ่1 (1 คะแนน) 

ข้อความจากข่าวข้างต้น “ผู้ต้องหา” โดนจับกุมในเขตพื้นที ่จังหวัดใด 

 ก. จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ข. จังหวัดขอนแก่น 

 ค. จังหวัดอุดรธานี 

 ง. จังหวัดสระแก้ว 

คำถามที ่2 (1 คะแนน) 

“ผู้ต้องหา” ใช้ยานพาหนะอะไรในการก่อเหตุครั้งนี้  

 ก. รถยนต ์

 ข. รถจกัรยานยนต ์

 ค. รถจกัยานยนตร์ับจ้าง 

 ง. รถเช่า 

คำถามที ่3 (1 คะแนน) 

สาเหตุของการค้ายาบ้าในครั้งนี้ที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 ก. เพราะต้องการเงินซื้อรถใหม ่

 ข. เพราะต้องการหาเงินใช้หนี ้

 ค. เพราะต้องการเงินไว้ใช้หลังคลอดลูก 

 ง. เพราะต้องการหาเงินสร้างบ้าน 

คำถามที ่4 (1 คะแนน) 

การค้ายาบ้าจนนำมาซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ ได้ของกลางเป็นยาบ้ากี่เม็ด 

 ก. 5 เม็ด  

 ข. 20 เม็ด 

 ค. 25 เม็ด  

 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 
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คำถามข้อท่ี 5 (1 คะแนน) 

“ผู้ต้องหา” รับยาบ้ามาจากเอเยน่ตท์ีจ่ังหวัดใด 

 ก. จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ข. จังหวัดขอนแก่น 

 ค. จังหวัดอุดรธานี 

 ง. จังหวัดสระแก้ว 

คำถามข้อท่ี 6–15 (10 คะแนน) 

จากข้อความข่าวข้างต้น ขอ้ความต่อไปนี้เปน็ความจริงหรือไม่เปน็ความจริง 

ข้อความเปน็ความจริง จงเขียนเป็นเครื่องหมาย X ในช่อง “ใช่” 

ข้อความไม่เปน็จริง  จงเขียนเป็นเครื่องหมาย X ในช่อง “ไม่ใช”่ 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 ก.พ. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัด

หนองบัวลำภูล่อซื้อยาบ้าจากวัยรุ่น นัดมอบส่งของที่วัดสระแก้ว ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง

หนองบัวลำภู 

  

2. ถงึเวลานัดหมายมีชาย หญิง 2 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค สีดำ 

ไม่ติดปา้ยทะเบียน 

  

3. มีชาย 2 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค สีดำ ไม่ติดป้ายทะเบยีน  

ขับเข้ามาในบริเวณวัดดังกล่าว หลังจากส่งมอบยาบ้า จำนวน 5 เม็ด เจ้าหนา้ที่ตำรวจ

จึงแสดงตัวเข้าจับกุมชายทั้งสองคน 

  

4. ฝ่ายชาย รับสารภาพว่า รับยาบ้ามาจากเอเย่นต์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นำมาขาย

หลายครัง้แล้ว ล่าสุดรับมาจำนวน 100 เม็ด และกระจายยาบ้าออกไปจนถูกล่อซื้อ 

และจับกุมตัวดังกล่าว 

  

5. สาเหตุที่ค้ายาบ้าเพราะต้องหาเงินเตรียมไว้สำหรับใช้จ่ายหลังภรรยาคลอดลูก     

6. ฝ่ายหญิง กล่าวว่าสามีทั้งขายทัง้เสพมานานแล้วตนก็รูแ้ต่ก็ต้องทนอยู่ด้วย เพราะรกั

และมีลูกด้วยกัน 

  

7. ตำรวจจังหวัดหนองบัวลำพูล่อซื้อยาบ้า 5 เม็ด จากวัยรุ่นสองสามีภรรยา เมื่อจับกุม

คน้เจอยาบ้าอีก 20 เม็ด 

  

8. รับยาบา้มาขายจากเอเย่นต์ในจังหวัดขอนแก่นครัง้แรก     

9. ของกลางคือยาบ้าและรถจักรยานยนต์     

10. จากนัน้ชุดจับกุมก็ได้นำตัว “ผู้ต้องหา” พร้อมของกลางยาบ้าและรถจักรยานยนต์  

ส่งมอบให้ สภ.เมืองหนองบัวลำภูดำเนินคดตี่อไป 

  

ตีความ 
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คำถามที ่16 (1 คะแนน) 

นักเรียนควรประพฤติตนตามตัวอย่างข่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร 

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

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

คำถามที ่17 (1 คะแนน) 

ผลของการค้ายาบ้าจุดจบเป็นเป็นเช่นไรให้เหตุผลประกอบพอสังเขป 

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

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

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

คำถามข้อท่ี 18 (3 คะแนน) 

 

 

นักเรียนคิดเหน็อย่างไรกับคําพูดข้างต้น ทำไมจึงคิดเชน่นั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ คำอธิบาย 

1. ใหน้ักเรียนเลอืกทำเครื่องหมายวงกลมลอ้มรอบขอ้ความขา้งล่างนี้เพียงขอ้เดยีว (3 คะแนน) 

ความคิดเห็นคลอ้ยตาม     ความคิดเหน็โต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จำนวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องความคิดการเลือก ในข้อที่ 1  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. 1.  

  

  

2. 2. 

  

  

การให้คะแนน  

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนี้  

(ข้อ 1) ถ้าตอบว่า ความคิดเหน็คล้อยตาม หรือความคิดเห็นโต้แย้ง หรือความคิดเห็น 

 คล้อยตามและโต้แย้ง ได้ 1 คะแนน 

(ข้อ 2) ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตามที่สมเหตุสมผล ได้ข้อละ 2 คะแนน 

 ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง ทีส่มเหตุสมผล ได้ข้อละ 2 คะแนน 

หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสีย

อนาคต 

คิดวิเคราะห ์
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ตอนที่ 1 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับข้อ ก ข ค และ ง ที่ถกูต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 1-2 

     กลุ่ม นปช. ปิดล้อมประตูทางเข้า-ออก กระทรวงการต่างประเทศทั้ง 2 ฝั่ง  

ถนนศรีอยธุยา และพระราม 6 หลงัรัฐบาลย้ายสถานที่แถลงนโยบายจากรฐัสภา 

มายังกระทรวงการต่างประเทศ 

หนังสือพิมพ์ไทยรฐั : 3 พฤศจกิายน 2558 

1. รัฐบาลไปรัฐสภาเพื่อทำอะไร 

 ก. ประชุมประจำปี     ข. ประชุมประจำเดือน 

 ค. ไปต่างประเทศ     ง. แถลงนโยบาย 

2. สถานที่ดังกล่าวอยู่ในจังหวัดอะไร (ปรบัตามข้อมูลทีส่่งไปก่อนหนา้) 

 ก. กรุงเทพมหานคร    ข. เชียงใหม ่

 ค. ยะลา        ง. ราชบุรี 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 3 

“แจ๊คกี้” อดิสรณ ์ พึ่งยา  ผู้ประกาศข่าวกีฬา ช่อง 7 สี ยืนงงดรูถเก๋งบีเอ็มดบัเบิลยู  

ซีรีย ์3 ของตวัเอง หลังขบัชนรถซาเล้งอดัติดเสาไฟฟ้า ปากซอยวจิิตรชัย ย่านห้วยขวาง 

ยอมรับหลับในเพราะไปงานเลี้ยง 

หนังสือพิมพ์ไทยรฐั : 2 พฤศจกิายน 2559 

3. สาเหตุของอุบัติเหตุคืออะไร 

 ก. ขับชนรถซาเล้ง      ข. หลับใน 

 ค. เมา          ง. ไปงานเลีย้ง 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 4 

สองโจรบุกชิงทรัพย์เสี่ยใหญ ่อดีตนายธนาคารเจ้าของธุรกิจชื่อดังกลางธนาคารกรุงไทย

เมืองแปดริ้ว เชิดเงินสดพร้อมเช็คมูลค่ากว่า 3 ล้านบาทหนีลอยนวล ขณะเจ้าหน้าที่

ตำรวจเตรียมแกะรอยควานหาตวัคนร้ายจาก กล้องวีดีโอวงจรปิดมาดำเนินคดี 

หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ : 14 มกราคม 2560 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

เรยน 
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4. เมืองแปดริ้วคือสถานที่ใด (ปรับตามข้อมูลที่ส่งไปกอ่นหน้า) 

 ก. จังหวัดเพชรบรุี       ข. จังหวัดชัยนาท 

 ค. จังหวัดฉะเชิงเทรา      ง. จังหวัดอุดรธานี 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ  5 

     รถพุ่งชนเรือกลางทะเลบ้านเพ ระยอง ดับ 1 บาดเจ็บอีก 5 ขณะบรรทุกไปส่ง

เรือประมงน้ำมันที่ท่าเทียบเรือ โชเฟอร์ทะเลาะกับเมีย รถเสียหลัก เบรกไม่อยู ่พลกิตก

น้ำ ชนเรือประมง เจ้าหน้าที่เร่งกู้ซากรถ หวั่นน้ำมันรั่วลงทะเล 

หนังสือพิมพเ์ดลินิวส ์: 22 ธันวาคม 2559 

5. ใจความสำคัญของข้อความตรงกบัข้อใด  

 ก. คนบาดเจบ็ 5 คน เสียชีวิตอีก 1 คน  ข. โชเฟอร์ทะเลาะกับเมีย 

 ค. เจ้าหน้าทีห่วั่นน้ำมันรั่วลงทะเล ง. รถน้ำมนัพุง่ชนเรือกลางทะเลบ้านเพ ระยอง  

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 6 

     ศึกลูกหนังเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2008เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่สนามมีดิงห์ กรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม เป็นการฟาดแข้ง นัดชิงชนะเลศิ เกมที่ 2 ซึง่นักเตะไทย ลงสนามปะทะ 

เวียดนาม หลังจากที่เกมแรก ทีมไทยเปิดบ้านพ่ายให้กบั ญวน 1-2 

หนังสือพิมพข์่าวสด : 29 มกราคม 2560 

6. ศึกลกูหนัง คำว่า ลูกหนัง มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. ลูกปิงปอง        ข. ลูกฟุตบอล 

 ค. ลูกบาสเกตบอล       ง. ลูกเทนนิส 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 7-8 

การตักบาตรเป็นการเตรียมอาหารคาวหวานเพื่อใส่ในบาตรให้แกพ่ระภิกษุสงฆท์ี่มารับ

บิณฑบาตในตอนเช้า เมื่อก่อนคนไทยนิยมตักบาตรทุกวันแต่ในปัจจุบันด้วยวิถีชวีิตที่เร่ง

รีบขึ้น ทำให้บางคนเลือกตกับาตรเฉพาะในบางโอกาส เช่น วนัครบรอบวันเกิด วนัปีใหม ่

และวันมงคลต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมบญุให้กับตนเอง เริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วย

กับข้าว และของหวาน เมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซ่ึงส่วนมากนิยมใชด้อกบัว

และดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตร แล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์ หลังจากนัน้ก็

กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ล่วงลับเป็นลำดับสุดท้าย 

การตักบาตร : ศาสนาและพิธีกรรม 
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7. ข้อความน้ีกล่าวถึงเรื่องใด 

 ก. การกรวดน้ำ       ข. การรบัพรจากพระสงฆ ์

 ค. การตักบาตร       ง. การทำบุญ 

8. ขั้นตอนสุดท้ายของการตักบาตรคือข้อใด 

 ก. การเตรยีมอาหารคาวหวาน  ข. การกรวดน้ำเพื่ออทุิศสว่นกุศล 

 ค. การรับพร        ง. การวางดอกไม้ลงฝาบาตร 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแลว้ตอบคำถามข้อ 9-10 

     ตลาดน้ำดำเนินสะดวก แหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของชาวราชบุรทีีน่ับวนัจะเลือน

หายไป หากจะมองถึงการคมนาคมขนสง่เพียงอย่างเดียว คนไทยในสมัยโบราณต้อง

พึ่งพาอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแม่น้ำลำคลองในการเดินทาง เพราะมีความสะดวก

ในการเคลื่อนที่ขนถ่ายสนิค้าได้ทีละมาก ๆ การขนส่งและการเดินทางของคนไทยในอดีต 

จึงใช้เรือเป็นพาหนะเคลื่อนที่ไปตามลำน้ำ คูคลอง จึงก่อให้เกิดแหล่งชุมชนขึ้นตามริมฝั่ง

แม่น้ำ ถึงแม้ปัจจุบนัการคมนาคมขนส่งจะเจริญก้าวหน้าไปมาก จนเราเริ่มจะไม่คอ่ยเห็น

คุณค่ามันไปเสียแล้ว แต่อยา่ลืมว่าสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเรา ไม่เหน็ 

นฤมล  วิจิตรรัตนะ : คู่มือเสริมการเรยีนรู้ภาษาไทย ม. 6 

9. การคมนาคมของคนในอดีตใช้พาหนะใด (ปรับตามข้อมูลที่ส่งไปก่อนหน้า) 

 ก. เรือ          ข. รถยนต ์

 ค. จักรยานยนต ์      ง. รถไฟ  

10. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด(ปรับตามข้อมูลที่ส่งไปก่อนหน้า) 

 ก. การขนส่ง        ข. คนสมัยก่อน 

 ค.  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก    ง. คูคลอง 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

 

ข้อที ่ ก่อนเรียน 

1 ง 

2 ก 

3 ข 

4 ค 

5 ค 

6 ข 

7 ค 

8 ง 

9 ก 

10 ค 
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เฉลย ชุดฝึกที่ 1 

คำถามที ่1 (1 คะแนน) 

ข้อความจากข่าวข้างต้น “ผู้ต้องหา” โดนจับกุมในเขตพื้นที ่จังหวัดใด 

 ก.  จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ข.  จังหวัดขอนแกน่ 

 ค.  จังหวัดอุดรธานี 

 ง.  จังหวัดสระแก้ว 

คำถามที ่2 (1 คะแนน) 

“ผู้ต้องหา” ใช้ยานพาหนะอะไรในการก่อเหตุครั้งนี้  

 ก.  รถยนต ์         ข.  รถจักรยานยนต ์

 ค.  รถจักยานยนตร์ับจ้าง     ง.  รถเช่า 

คำถามที ่3 (1 คะแนน) 

สาเหตุของการค้ายาบ้าในครั้งนี้ที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 ก.  เพราะต้องการเงินซื้อรถใหม ่

 ข.  เพราะต้องการหาเงินใช้หนี้ 

 ค.  เพราะต้องการเงินไว้ใช้หลังคลอดลูก 

 ง.  เพราะต้องการหาเงินสร้างบ้าน 

คำถามที ่4 (1 คะแนน) 

การค้ายาบ้าจนนำมาซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ ได้ของกลางเป็นยาบ้ากี่เม็ด 

 ก.  5 เม็ด         ข.  20 เม็ด 

 ค.  25 เม็ด         ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 

คำถามข้อท่ี 5 (1 คะแนน) 

“ผู้ต้องหา” รับยาบ้ามาจากเอเยน่ตท์ีจ่ังหวัดใด 

 ก.  จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ข.  จังหวัดขอนแกน่ 

 ค.  จังหวัดอุดรธานี 

 ง.  จังหวัดสระแก้ว 

 

 

ค้นคืนสาระ 
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คำถามข้อท่ี 6 (10 คะแนน) 

จากข้อความข่าวข้างต้น ขอ้ความต่อไปนี้เปน็ความจริงหรือไม่เปน็ความจริง 

ข้อความเปน็ความจริง จงเขียนเป็นเครื่องหมาย X ในช่อง “ใช่” 

ข้อความไม่เปน็จริง  จงเขียนเป็นเครื่องหมาย X ในช่อง “ไม่ใช”่ 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 ก.พ. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัด

หนองบัวลำภูล่อซื้อยาบ้าจากวัยรุ่น นัดมอบส่งของที่วัดสระแก้ว ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง

หนองบัวลำภู 

X  

2. ถงึเวลานัดหมายมีชาย หญิง 2 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค สีดำ 

ไม่ติดปา้ยทะเบียน 
X  

3. มีชาย 2 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโซนิค สีดำ ไม่ติดป้ายทะเบยีน  

ขับเข้ามาในบริเวณวัดดังกล่าว หลังจากส่งมอบยาบ้า จำนวน 5 เม็ด เจ้าหนา้ที่ตำรวจ

จึงแสดงตัวเข้าจับกุมชายทั้งสองคน 

 X 

4. ฝ่ายชาย รับสารภาพว่า รับยาบ้ามาจากเอเย่นต์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นำมาขาย

หลายครัง้แล้ว ล่าสุดรับมาจำนวน 100 เม็ด และกระจายยาบ้าออกไปจนถูกล่อซื้อ 

และจับกุมตัวดังกล่าว 

X  

5. สาเหตุที่ค้ายาบ้าเพราะต้องหาเงินเตรยีมไว้สำหรับใช้จ่ายหลังภรรยาคลอดลูก   X  

6. ฝ่ายหญิง กล่าวว่าสามีทั้งขายทัง้เสพมานานแล้วตนก็รูแ้ต่ก็ต้องทนอยู่ด้วย เพราะรัก

และมีลูกด้วยกัน 
X  

7. ตำรวจจังหวัดหนองบัวลำพูล่อซื้อยาบ้า 5 เม็ด จากวัยรุ่นสองสามีภรรยา เมื่อจับกุม

คน้เจอยาบ้าอีก 20 เม็ด 
X  

8. รับยาบ้ามาขายจากเอเย่นต์ในจังหวัดขอนแก่นครัง้แรก    X 

9. ของกลางคือยาบ้าและรถจักรยานยนต์   X  

10. จากนัน้ชุดจับกุมก็ได้นำตัว “ผู้ต้องหา” พร้อมของกลางยาบ้าและรถจักรยานยนต์  

ส่งมอบให้ สภ.เมืองหนองบัวลำภูดำเนินคดตี่อไป 
X  
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คำถามที ่7 (1 คะแนน) 

นักเรียนควรประพฤติตนตามตัวอย่างข่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร 

แนวคำตอบ ไม่ควร เพราะ เป็นแบบอย่างทีไ่ม่ดี ควรได้รับลงโทษ                            

เพราะ เป็นการทำผิดกฎหมาย  เพราะ จะเปน็แบบอย่างแกเ่ยาวชน    ฯลฯ 

คำถามที ่8 (1 คะแนน) 

ผลของการค้ายาบ้าจุดจบเป็นเชน่ไรให้เหตุผลประกอบพอสังเขป 

แนวคำตอบ ผลของการค้ายาบ้าจะโดน จับ จำคุก เสียอนาคต โดนสังคมมองว่าเป็นคนไม่ดี      

ผิดศีลธรรม ฯลฯ  เหตุผลประกอบ โดนจับ เพราะการค้ายาบ้าผิดกฎหมาย เหตุผลประกอบ  

จำคุก เพราะโทษของการค้ายาบ้าคือจำคุกหรืออาจประหารชีวิต ฯลฯ  
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นักเรียนคิดเหน็อย่างไรกับคําพูดข้างต้น ทำไมจึงคิดเชน่นั้นให้ใช้เหตุผลประกอบ คำอธิบาย 

1. ใหน้ักเรียนเลอืกทำเครื่องหมายวงกลมลอ้มรอบขอ้ความขา้งล่างนี้เพียงขอ้เดยีว (3 คะแนน) 

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเหน็โต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จำนวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องความคิดการเลือก ในข้อที่ 1  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. เพราะการที่เราหลงทางบ่อยหรือนานไป

จะทำให้เสียเวลา 

1. เพราะการหลงทางมันทำให้เรากลับมา

เริม่ต้นใหม่ได้ ถึงจะช้าแต่กด็ีกว่า 

ไม่กลบัมาหาทางใหม่ 

2. เพราะการหลงติดยาก็จะทำให้เรา

เสียเวลาในการสร้างอนาคต เดินช้ากว่า 

คนอื่น 

2. เพราะการหลงติดยากก็ลับตัวมา 

เริม่อนาคตใหม่ได้ถ้าเลิก 

 

 

การให้คะแนน  

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนี้  

(ข้อ 1) ถ้าตอบว่า ความคิดเห็นคล้อยตาม หรือความคิดเห็นโต้แย้ง หรือความคิดเห็น 

 คล้อยตามและโต้แย้ง ได้ 1 คะแนน 

(ข้อ 2) ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตามที่สมเหตุสมผล ได้ข้อละ 2 คะแนน 

 ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง ทีส่มเหตุสมผล ได้ข้อละ 2 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสีย

อนาคต 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

 

ข้อที ่ ก่อนเรียน 

1 ง 

2 ก 

3 ข 

4 ค 

5 ค 

6 ข 

7 ค 

8 ง 

9 ก 

10 ค 
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กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  

ชื่อ–สกุล ..........................................................ชั้น .......................เลขที่ ......................... 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

+++++++++++++++++++++ ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี+++++++++++++++++++ 
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กระดาษคำตอบชุดฝึก สถาณการณ์ที่ 1 

ชื่อ–สกุล ......................................................ชั้น .........................เลขที่ ........................ 

คำสั่งให้นกัเรียนกาเครื่องหมาย X ลงใน ข้อที่ 1-5 (5 คะแนน) 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

 

ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ลงในช่อง ใช ่ไม่ใช่ ข้อที่ 6–15 (10 คะแนน) 

ข้อ ใช่ ไม่ใช่ 

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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คำถามที ่16 (1 คะแนน) 

นักเรียนควรประพฤติตนตามตัวอย่างข่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร 

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

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

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

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

คำถามที ่17 (1 คะแนน) 

ผลของการค้ายาบ้าจุดจบเป็นเป็นเช่นไรให้เหตุผลประกอบพอสังเขป 

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

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

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

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

คำถามที ่19 (3 คะแนน) 

1. ใหน้ักเรียนเลอืกทำเครื่องหมายวงกลมลอ้มรอบขอ้ความขา้งล่างนี้เพียงขอ้เดยีว  

ความคิดเห็นคล้อยตาม     ความคิดเหน็โต้แย้ง    ความคิดคล้อยตามและโต้แย้ง 

2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล จำนวน 2 ข้อ ที่สอดคล้องความคิดการเลือก ในข้อที่ 1  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. 1.  

  

  

2. 2. 

  

  

การให้คะแนน  

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนี้  

(ข้อ 1) ถ้าตอบว่า ความคิดเห็นคลอ้ยตาม หรือความคิดเห็นโต้แย้ง หรือความคิดเห็น 

 คล้อยตามและโต้แย้ง ได้ 1 คะแนน 

(ข้อ 2) ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นคล้อยตามที่สมเหตุสมผล ได้ข้อละ 2 คะแนน 

 ถ้าอธิบายเหตุผลความคิดเห็นโต้แย้ง ทีส่มเหตุสมผล ได้ข้อละ 2 คะแนน 
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กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน  

ชื่อ–สกลุ ..........................................................ชั้น .......................เลขที่ ......................... 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

+++++++++++++++++++++ ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี+++++++++++++++++++ 
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ภาคผนวก ค 

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 9 การวเิคราะห์คุณภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  

              ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

              สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

   1.1 สอดคล้องกับหลักสูตร 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

2. สาระสำคัญ 

   2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการ 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

   2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

   2.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

   2.4 มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4 5 4 5 5 24 4.80 0.55 

3. สาระการเรียนรู้ 

   3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 5 5 4 5 5 25 4.80 0.45 

   3.2 สอดคล้องกับตัวชีว้ัด 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

   3.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรยีน 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

   3.4 กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

   3.5 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

4. การใช้ภาษาและรูปเล่ม 

   4.1 รูปเล่มมีความเหมาะสมและสวยงาม 3 5 5 5 5 23 4.60 0.89 

   4.2 การใชภ้าษาสุภาพ เข้าใจง่าย 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

5. การประเมินผล 

   5.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

   5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

   5.3 สามารถวัดและประเมินผลตามที่ระบุ

ไว้ได้ 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

   5.4 ใชเ้คร่ืองมือวัดได้เหมาะสม 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

   5.5 ส่งเสริมการวัดด้านความรู้

กระบวนการ 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 4 5 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

   6.1 เร้าความสนใจ 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

   6.2 เหมาะสมกับเวลา 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

   6.3 นักเรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

   6.4 เหมาะสมกับวัยของนักเรยีน 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 

   6.5 สอดคล้องกับตัวชีว้ัด 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 

รวม 561 4.87 0.26 
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ตาราง 10 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอการเรียน 

                ด้วยชุดฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

                การประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 

1. บรรยากาศของการเรยีนเปดิโอกาสให้ฉันทำ

กจิกรรมร่วมกับผู้อื่น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

2. บรรยากาศการเรียนทำใหฉันมีสวนร่วม 

ในการทำกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

3. กจิกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา 

และน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

4. ฉันชอบชุดฝึกที่ครูนำมาใหฉันทำ +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด้ 

5. ฉันเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน 

มีความกระตือรือรน้ในการเรยีน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด้ 

6. บรรยากาศของการเรยีนทำให้ฉัน 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

7. บรรยากาศของการเรยีนเปิดโอกาส 

ให้ฉันทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

8. บรรยากาศของการเรยีนทำให้ฉันเกดิ

ความคิดที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

ด้านกิจกรรมการเรียน 

9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีการนำเข้าสู่บทเรียน

และยกตัวอย่างที่นาสนใจ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

10. ฉันชอบกจิกรรมการเรยีนรู ้ที่มีการประเมินผล

ทุกครัง้ที่เรยีนทำใหทราบความกา้วหนา 

ในการเรียนของตนเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

11. ครูมีการประเมินจากการปฏิบัติจริง 

และมีการสังเกตพฤติกรรการทำงาน ทุกครัง้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

12. ฉันได้เรียนรู้การทำงาน เป็นกลุ่ม 

และได้ช่วยเหลือกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

13. การจัดการเรยีนรูท้ำใหฉันเขาใจเนื้อหาได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

14. กจิกรรมการเรียนรู้มสีื่อประกอบ การเรยีน

การสอน ที่หลากหลายทำใหจำเนื้อหาได้นาน +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด้ 

15. กิจกรรมการเรยีนรูท้ำให้ฉันได้ความรู้ 

และเข้าใจมากขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

16. ฉันได้รับความรูจ้ากการเรียนด้วยชุดฝึกนี้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

17. ฉันมีเจตคติท่ีดี ต่อการเรียนภาษาไทย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

18. ฉันสามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการสื่อสาร 

ใชช้วีิตประจำวันได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

19. การจัดการเรียนรูท้ำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

20. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉันสร้างความรู้ 

ความเข้าใจดว้ยตนเองได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

21. การจัดการเรยีนรูท้ำให้จำเนื้อหาได้นาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

22. การจัดการเรียนรู้ทำให้ฉันนำวิธีการเรียนรู้

ไปใชใ้นวิชาอื่น ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

 

ใชไ้ด ้

23. การจัดการเรยีนรูท้ำให้ฉันพัฒนาทักษะ 

การคดิทีสู่งขึน้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

24. การจัดการเรยีนรูช้่วยให้ฉันตัดสินใจ 

โดยใช้เหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

25. การจัดการเรียนรูท้ำให้ฉันเข้าใจ 

และรู้จักเพื่อนมากขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

26. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ฉันได้

ทำงานรว่มกับผู้อื่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

27. ช่วยให้ฉันไดฝ้ึกทักษะการอ่านอย่างแท้จรงิ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

28. เป็นชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านที่นักเรียน

สามารถเรียนรูด้้วยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

29. เป็นแนวทางหรือตัวอย่างให้ฉันได้นำไปฝึก

กับชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านตามแนวทาง 

การประเมินของ PISA อื่น ๆ ต่อไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

30. เป็นชุดฝึกที่ส่งเสรมิการอ่านให้ฉัน 

ในด้านคน้สาระ ตีความ และวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 
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ตาราง 11 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ (IOC) 

             ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน ชุดฝกึทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน  

             (Readding Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

             ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด้ 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหค์่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น 

                ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน 

                (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ข้อที ่
ค่าความยากง่าย 

(P) 

ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 
ข้อที ่

ค่าความยากง่าย 

(P) 

ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

1 0.37 0.73 16 0.33 0.67 

2 0.50 1.00 17 0.30 0.60 

3 0.37 0.73 18 0.33 0.67 

4 0.40 0.80 19 0.37 0.73 

5 0.37 0.73 20 0.27 0.53 

6 0.33 0.67 21 0.33 0.67 

7 0.30 0.60 22 0.37 0.73 

8 0.33 0.67 23 0.27 0.53 

9 0.23 0.47 24 0.30 0.60 

10 0.33 0.67 25 0.23 0.47 

11 0.33 0.67 26 0.37 0.73 

12 0.27 0.53 27 0.37 0.73 

13 0.43 0.87 28 0.33 0.67 

14 0.30 0.60 29 0.37 0.73 

15 0.37 0.73 30 0.27 0.53 
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ตาราง 13 วิเคราะห์คะแนนประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิผล 

                ของกระบวนการ (E2) ของการเรียนด้วยชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน       

                (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เลขที ่

คะแนนทดสอบทา้ยแบบฝึก 
รวม 

(270) 

คะแนน

สอบหลัง

เรียน (30) 

ชุดที ่1 

(30) 

ชุดที ่2 

(30) 

ชุดที่ 3 

(30) 

ชุดที่ 4 

(30) 

ชุดที่ 5 

(30) 

ชุดที่ 6 

(30) 

ชุดที่ 7 

(30) 

ชุดที่ 8 

(30) 

ชุดที่ 9 

(30) 

1 26 26 29 26 24 27 27 26 26 237 26 

2 26 27 29 26 25 23 24 26 25 231 27 

3 24 28 30 26 27 26 26 27 26 240 28 

4 25 27 29 25 27 24 23 28 27 235 24 

5 24 30 32 27 27 20 21 27 27 235 25 

6 26 27 28 25 26 21 21 25 27 226 25 

7 24 28 28 27 25 22 23 26 25 228 28 

8 23 29 28 20 27 20 20 26 26 219 26 

9 26 27 29 27 25 22 22 25 25 228 25 

10 23 26 29 27 25 22 22 26 25 225 24 

11 24 26 25 26 26 22 25 26 28 228 26 

12 24 24 29 26 27 20 23 28 27 228 27 

13 26 26 25 21 27 26 23 25 26 225 28 

14 27 28 25 23 26 20 23 26 26 224 24 

15 26 28 23 24 27 25 24 27 27 231 25 

16 26 28 25 25 27 27 22 26 25 231 25 

17 24 27 27 27 26 26 20 27 26 230 27 

18 27 30 24 25 27 26 26 26 28 239 26 

19 27 26 24 24 29 26 20 27 26 229 28 

20 28 25 28 27 24 27 25 24 25 233 25 

21 24 26 25 26 25 27 27 25 24 229 26 

22 23 26 26 21 26 25 25 28 26 226 24 

23 26 25 26 25 25 25 27 27 25 231 26 

24 23 27 25 25 24 27 26 25 27 229 25 

25 27 25 27 24 27 26 26 24 25 231 28 

26 26 26 27 22 26 22 23 27 26 225 27 

27 21 26 27 25 26 24 20 26 25 220 26 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



222 

ตาราง 13 (ตอ่) 

เลขที ่

คะแนนทดสอบทา้ยแบบฝึก 
รวม 

(270) 

คะแนน

สอบหลัง

เรียน (30) 

ชุดที ่1 

(30) 

ชุดที ่2 

(30) 

ชุดที่ 3 

(30) 

ชุดที่ 4 

(30) 

ชุดที่ 5 

(30) 

ชุดที่ 6 

(30) 

ชุดที่ 7 

(30) 

ชุดที่ 8 

(30) 

ชุดที่ 9 

(30) 

28 23 26 28 27 26 24 23 25 25 227 25 

29 26 29 24 26 25 21 20 27 26 224 28 

30 27 29 27 27 24 21 23 27 27 232 24 

รวม 752 808 808 752 778 714 700 785 779 6876 725 

เฉลี่ย 25.07 26.93 26.93 25.07 25.93 23.80 23.33 26.17 25.97 25.47 25.93 

S.D. 1.68 1.51 2.13 1.96 1.20 2.51 2.28 1.09 1.00 0.55 1.39 

ร้อยละ 83.56 89.78 89.78 83.56 86.44 79.33 77.78 87.22 86.56 84.89 80.56 

E1/E2 84.89 80.56 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรยีน                

                โดยใช้ชุดฝกึเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง 

                การประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน 

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เลขที ่
เปรียบเทียบทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน 

ก่อนเรียน (30) หลังเรียน (30) 

1 20 26 

2 19 27 

3 22 28 

4 18 24 

5 17 25 

6 20 25 

7 22 28 

8 21 26 

9 20 25 

10 20 24 

11 19 26 

12 18 27 

13 20 28 

14 16 24 

15 18 25 

16 18 25 

17 21 27 

18 18 26 

19 22 28 

20 21 25 

21 20 26 

22 17 24 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

เลขที ่
เปรียบเทียบทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน 

ก่อนเรียน (30) หลังเรียน (30) 

23 16 26 

24 17 25 

25 21 28 

26 18 27 

27 17 26 

28 16 25 

29 23 28 

30 18 24 

รวม 538 725 

ค่าเฉลี่ย 19.10 25.93 

S.D. 1.99 1.39 

E2 80.56 

T 23.73 
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ตาราง 15 การวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบประเมินความพึงพอใจ   

             ต่อการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทกัษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)   

             ตามแนวทางการประเมนิของ PISA กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

             สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1 0.60 

2 0.25 

3 0.26 

4 0.50 

5 0.60 

6 0.37 

7 0.23 

8 0.36 

9 0.40 

10 0.28 

11 0.32 

12 0.29 

13 0.30 

14 0.25 

15 0.24 

16 0.48 

17 0.50 

18 0.60 

19 0.21 

20 0.46 

21 0.40 

22 0.60 

23 0.37 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

24 0.34 

25 0.26 

26 0.27 

27 0.25 

28 0.41 

29 0.61 

30 0.29 

 ค่าความเชื่อมัน่แบบประเมนิความพึงพอใจทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว 

วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2530 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที ่377 หมู ่1 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ  

      จังหวัดบึงกาฬ  38180 

ตำแหน่งปัจจบุัน   ครู ค.ศ. 1   

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180  

      สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

ประวตัิการศกึษา   

 พ.ศ. 2549  สำเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

 พ.ศ. 2554  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย   

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 พ.ศ. 2563  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (ค.ม.)  

      สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประวตัิการทำงาน  

 พ.ศ. 2558  ครูผู้ช่วย โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

 พ.ศ. 2560  ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
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