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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลงได้ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.วัลนิกา ฉลากบาง และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าชี้แนะ แก้ไข ความถูกต้องของวิทยานพินธ์ และตรวจสอบ

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ท าให้วิทยานพินธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ จนได้เครื่องมือ 

ที่มคีุณภาพ 

  ขอกราบขอบพระคุณ ดร.เอกลักษณ์ เพียสา ประธานสอบ ดร.บุญมี ก่อบุญ 

กรรมการสอบ และ ดร.นิภาพร แสนเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ค าชี้แนะ แก้ไขความถูกต้อง

ของวิทยานพินธ์ และตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ท าใหว้ิทยานิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาไว้เป็นอย่างสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร

ครุศาสาตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า 

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดยีิ่งตลอดทั้งให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา ลาโพธิ์ ดร.อรุณรุง่ โยธสิงห ์

นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวพรรณวดี ศรีขาว และนายชนะ เพชรพรรณ  

ที่ให้ความกรุณาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน 

จับใจความ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาเครื่องมอื 

ที่ใชใ้นการวิจัย 

 ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์   

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอบคุณคณะครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา นักเรียน เพื่อน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา รุ่นที่ 5 ตลอดทั้ง 

ญาตพิี่นอ้งทุกคนที่ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจตลอดมา จนท าให้การวิจัยครั้งนี้ 

ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 คุณค่าของงานวิจัยนีข้อมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ คุณพ่อบัวพา คุณแมส่มุด 

ไขแสงจันทร์ และบูรพาจารย์ทุกท่านที่ใหพ้ืน้ฐานการศึกษาที่ดแีก่ผู้วจิัย อันเป็นเครื่องช้ีน าสู่

ความส าเร็จและส่งผลใหง้านวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลงได้อย่างมคีุณภาพ  
 

 

  สมชัย ไขแสงจันทร์ 
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ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

     กลุ่มสาระภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

                               โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร  

ผู้วิจัย     สมชัย ไขแสงจันทร์ 

กรรมการที่ปรกึษา  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 

     ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี 

ปริญญา     ค.ม. (การบริหารและพัฒนาการศกึษา) 

สถาบัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์     2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน

จับใจความ กลุ่มสาระภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 และหาประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึน้ ตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอา่นจับ

ใจความของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 21 คน ซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบการอา่นจับใจความ เครื่องมอื

ที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ

ภาษาไทย มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.57) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

การอา่นจับใจความ มดีัชนีความสอดคล้อง 0.60 - 1.00 มคี่าความยากตั้งแต่ 0.48 ถึง 

0.76 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 และค่าความเชื่อมั่น 0.89 และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น มีคา่ความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.55) สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test) 

              ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.80 /89.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตัง้ไว้ ประกอบด้วย 8 ชุด
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กิจกรรม จัดเรียงจากเนือ้หางา่ยไปหายาก เนือ้หามีหลายลักษณะดังนี้ ชุดกิจกรรมที่ 1 

นิทาน ชุดกิจกรรมที่ 2 บทเพลง ชุดกิจกรรมที่ 3 ข่าว ชุดกิจกรรมที่ 4 โฆษณา ชุดกิจกรรม

ที่ 5 บทความ ชุดกิจกรรมที่ 6 สุภาษิต ชุดกิจกรรมที่ 7 ค าคม และชุดกิจกรรมที่ 8  

บทร้อยกรอง แตล่ะชุดกิจกรรม ใช้เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง รวมเป็น 16 ช่ัวโมง แตล่ะชุด

กิจกรรมประกอบด้วย 1) ชื่อชุดกิจกรรม 2) ค าช้ีแจงส าหรับครู 3) ค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 

4) จุดประสงค์ 5) เวลา 6) สื่อ 7) เนือ้หา 8) กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย เทคนิค 

5W1H, เทคนิคแผนผังความคิด, เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม, และการเสริมแรง  

9) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 10) เฉลยแบบทดสอบ และ 11) แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ   

  2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่

พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

  3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅ = 4.66, S.D. = 0.50) 

 

 

ค าส าคัญ:  ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) develop a learning activity package 

to promote reading comprehension of the Thai language learning area for 

Mathayomsuksa 3 students and determine the effectiveness of the developed learning 

activity package to meet the efficiency criteria of 70/70, 2) to compare students’ 

achievement in reading comprehension before and after the intervention, and  

3) examine the student satisfaction on the developed learning activity package.  

The target group, obtained through purposive sampling, consisted of 21 

Mathayomsuksa 3 students who failed the reading comprehension test studying at 

Wat Burapha Charity School in the 2021 academic year. The research tools included  

a learning activity package to promote reading comprehension with the highest level of 

suitability (�̅� = 4.57), a reading comprehension test with an IOC index ranging from 

0.60 to 1.00, difficulty values from 0.48 to 0.76, discrimination values from 0.20 to 

0.60, and the reliability index of 0.89, and a student satisfaction form with the highest 

level of suitability (�̅� = 4.55). The statistics for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, and Dependent Samples t-test.  
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 The results of the study revealed that   

  1. The learning activity package to promote reading comprehension of the 

Thai language learning area for Mathayomsuksa 3 students at Wat Burapha Charity 

School in Sakon Nakhon Province achieved the efficiency criteria of 84.80 /89.40, 

which were higher than the defined criteria of 70/70. The developed learning activity 

package consisted of eight activity sets ranging from simple to complex contents as 

follows: storybook, music, news, advertising, articles, proverb, quotes, and poems. 

Each set took 2 hours to study for a total of 16 hours and consisted of 1) Title,  

2) instruction for teachers, 3) instruction for students, 4) objectives, 5) study time,  

6) learning materials, 7) contents, 8) learning activities involving 5W1H technique, 

mind mapping technique, group process technique, and reinforcement, 9) Pre-test  

and Post-test, 10) answer keys for a reading comprehension test, 11) a satisfaction 

questionnaire form.  

 2. The students’ achievement in reading comprehension after the intervention 

was higher than before the intervention at the .01 level of significance. 

 3. The students were satisfied with the learning activity package at the 

highest level (x̅ = 4.66, S.D. = 0.50). 

 

 

Keywords:  Learning Activity Packages on Reading Comprehension, Thai language  

                 Learning Area 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมทีั้ง  

4 ด้านอย่างสัมพันธ์กัน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งการอ่านเป็นพืน้ฐาน

ที่ส าคัญของการเรียนรู้ การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรูค้วามสามารถ 

พฤติกรรม และค่านิยมตา่ง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต การพัฒนา

ของผู้เรยีนไปสู่สิ่งที่ดทีี่สุดของชีวติ การอ่านจึงมคีวามส าคัญต่อชวีิตมนุษย์อย่างยิ่ง  

ภาษาเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร (สุชาติ พงษ์พานิช, 2546, หน้า 3) ปัจจุบัน

วิทยาการและเทคโนโลยีมบีทบาทส าคัญอย่างมากต่อการด ารงชีวิต มีการค้นคว้าและ

ค้นพบทฤษฎีความรูใ้หม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น มนุษย์จึงต้องพัฒนา

ตนเองให้เป็นผู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เครื่องมอือย่างหนึ่งที่ช่วยใหม้นุษย์เรา

สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัย คือ การอ่าน 

 การอา่นเป็นเครื่องมอืส าคัญในการแสวงหาความรู ้การอ่านที่ถูกวิธีนัน้

จ าเป็นต้องรู้หลักวิธีการอ่าน ส าหรับผู้อ่านทุกคน การฝกึฝนอ่านอย่างสม่ าเสมอก็จะช่วยให้

นักเรียนมพีืน้ฐานในการอ่านที่ด ีทั้งจะช่วยใหเ้กิดความช านาญ และมีความรูก้ว้างขว้าง

(สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2545, หนา้ 2) ผูม้ีในการอ่าน คือ สามารถอ่านได้มาก อา่นได้เร็ว 

อ่านได้ถูกต้อง ย่อมมโีอกาสในชีวติหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสังคม ดา้นการศกึษาความรู้ 

ด้านการประกอบอาชีพ ตลอดจนด้านข้อมูลข่าวสารให้กว้างไกลและทันสมัย โดยเฉพาะ

โลกปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ผู้ที่มใีนการอ่านเป็นทุนอยู่ในตัวแล้วย่อมมีโอกาสได้เปรียบคนที่

ไม่มใีนการอ่าน (พรทิพย์ ชาตะรัตน,์ 2545, หน้า 59) 

 นอกจากนี ้การอ่านยังสามารถชว่ยใหรู้้ข่าวสาร ข้อเท็จจรงิต่าง ๆ ที่เกิดขึน้เพื่อ

น าความรูท้ี่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินชีวติของตน (ฉวีวรรณ ปะนามะสา, 2547, หน้า 3-6) 

ด้วยเหตุนี้ วิธีที่จะท าให้บุคคลปรับตัวใหท้ันกับความเจริญของสังคม คอื การอ่านที่มี

ประสิทธิภาพ ซึง่หมายถึงการอ่านด้วยความรวดเร็ว เข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง  

ผูท้ี่อา่นอย่างรวดเร็วจงึสามารถตักตวงความรูไ้ด้มากกว่าผูอ้่านที่มีสมรรถภาพการอ่านต่ า  

 



2 

(เนาวรัตน ์แตงยิ้ม, 2541, หน้า 61–62) และนอกจากนี้ บันลือ พฤกษะวัน (2544, หน้า 8) 

กล่าวว่า การอ่านเป็นกุญแจดอกส าคัญที่ผู้เรยีนจะไขไปสู่ประตูการเรียนรู้ได้ จึงสมควร

อย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มคีวามสามารถในการอา่น เช่น อ่านหนังสอืได้เร็ว 

อ่านแลว้สามารถจับใจความของเรื่องได้ และการอ่านที่ดมีีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอา่นจับ

ใจความส าคัญได้ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ แต่จากการส ารวจผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีนพบว่า ปัญหาที่ส าคัญในการอา่นของผูเ้รียน คือ  

อ่านแลว้จับใจความส าคัญไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ไม่สามารถแยก

ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ ไม่สามารถแยกใจความส าคัญหลักกับใจความรองได ้ 

ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอา่นเท่าที่ควร ทั้งยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรูแ้ละ

การศกึษาวิชาต่างๆ ด้วยสาเหตุของปัญหาการอ่านของนักเรียนคือ ตัวนักเรียนติดเกม 

สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ด ีตัวครูผูส้อน และครอบครัวแตกแยกไม่ได้อยู่กับผูป้กครอง 

ทิง้ให้เป็นภาระของตากับยาย ร้อยละ 70 (รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา (SAR), 2560, หน้า 33-40) 

 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพาเป็นโรงเรียนของวัดในพระพุทธศาสนาที่ 

สังกัดคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดสกลนคร 

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับอนุบาล 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ 

ระดับมัธยมศกึษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมด 1,454 คน โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนช้า คิดช้า และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คลอ่ง 

จับประเด็นและจับใจความไม่ถูกต้อง ไม่ตรงประเด็นไม่กล้าแสดงออก ขาดความสนใจ  

เบื่อหน่าย การแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นที่ปรากฏในเรื่องที่อ่านไม่ได้ ไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร 

ร้อยละ 65 ไม่ชอบการอ่านท าให้ผลการทดสอบปลายภาคและการสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2560 ของช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 เฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 46.65 เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑก์ารทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ในระดับคะแนน 2.00  

อยู่ที่ระดับคุณภาพปานกลาง ซึ่งจะอยู่ในช่วง 35.00-47.99 ซึ่งแสดงว่า วิชาภาษาไทยยัง

ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนัน้ จงึต้องหาวิธีเพื่อท าให้นักเรียนสนใจและชอบวิชาภาษาไทยมากขึ้น

(รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษาโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา (SAR), 2560,  

หนา้ 24)  
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 ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ เป็นเอกสารที่รวบรวมชุดกิจกรรม  

ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านซึ่งมีทั้ง นิทาน บทเพลง ข่าว โฆษณา 

บทความ สุภาษิต ค าคมและค าประพันธ์ ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความมอีงค์ประกอบ

ดังนี้ ชื่อกิจกรรม ค าชีแ้จงส าหรับครูและนักเรียน จุดประสงค์ เวลา สื่อ เนือ้หา 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน เฉลยแบบทดสอบ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิคค าถาม 5W 1H เทคนิคผังความคิด เทคนิคการใช้

กระบวนการกลุ่ม, และเทคนิคการเสรมิแรง การน าเทคนิคการสอนมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน นับเป็น

เครื่องมือในการฝกึฝนที่ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านจับใจความ 

เนือ้หาในชุดกิจกรรมถูกคัดสรรมาอย่างดีและจัดเรียงจากง่ายไปหายาก ในแต่ละชุดจะจัด

กิจกรรมไม่เหมอืนกัน และใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บทเพลง หรอืเกม เพื่อให้นักเรียน

สนุกกับการจัดกิจกรรม ดังค ากล่าวของพระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล เจ้าคณะต าบลแวง/

เจ้าอาวาสวัดบูรพา/ ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา/ผู้รับใบอนุญาตที่วา่  

“เรียนภาษาไทยใหส้นุก ยอดเยี่ยมพัฒนาการ” การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับ

ใจความจะมีประโยชน์ส าหรับนักเรียนในเรื่องการอ่านจับใจความ การแยกข้อเท็จจริง

ข้อคิดเห็น การสรุปความ การย่อความจากเรื่องที่อ่าน และเข้าใจหลักการวิเคราะหท์ี่ได้

จากการอ่านท าให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย สนุกและเขา้ใจมากยิ่งขึน้  

   จากสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยในฐานะเป็น

ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ อีกทั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

จงึสนใจที่จะช่วยนักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านจับใจความ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

สรุปเรื่อง ย่อเรื่องจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ รวมถึงสามารถแยกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นตลอดจนสามารถวิเคราะหเ์รื่องที่อา่นได้ จงึสนใจท าวิจัยเรื่องการพัฒนาชุด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 
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ค ำถำมกำรวจิัย 

 ผูว้ิจัยก าหนดค าถามการวิจัย ดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความมลีักษณะอย่างไร และมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/ 70 หรอืไม่ 

   2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความมี

ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หรอืไม่ 

  3 นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความที่ 

ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ในระดับใด 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร และตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ ตามเกณฑ์ 70/ 70 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความของนักเรียนระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึน้ 

  3. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่าน 

จับใจความที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

 ผูว้ิจัยตั้งสมมุตฐิานการวิจัย ดังนี้ 

  1. นักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน 

  2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับมาก  
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ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนีก้่อใหเ้กิดประโยชน์ ดังนี้ 

  1. ได้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้ 

มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความเพิ่มขึ้น  

  3. โรงเรียนอื่น ๆ ที่มปีัญหาแบบเดียวกันสามารถน าชุดกิจกรรมที่ผูว้ิจัย  

พัฒนาขึ้นไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนได้ 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

   1.1 การอ่านจับใจความ ประกอบด้วยความสามารถในด้านต่าง ๆ  

4 ด้าน คือการแปลความ การตคีวาม การขยายความ และการวิเคราะห์   

   1.2 เนือ้หาที่น ามาใช้ในการส่งเสริมการอ่านจับใจความเป็นเนือ้หาที่ได้

จากสื่อต่าง ๆ โดยจัดเรียงจากเนือ้หาที่ง่ายไปหายาก เนื้อหามีหลายลักษณะแบ่งเป็น  

8 ชุดกิจกรรม ดังนี้     

    ชุดกิจกรรมที่ 1 นทิาน  

    ชุดกิจกรรมที่ 2 บทเพลง 

    ชุดกิจกรรมที่ 3 ขา่ว  

    ชุดกิจกรรมที่ 4 โฆษณา  

    ชุดกิจกรรมที่ 5 บทความ  

    ชุดกิจกรรมที ่6 สุภาษิต 

    ชุดกิจกรรมที่ 7 ค าคม 

    ชุดกิจกรรมที่ 8 บทร้อยกรอง 

   1.3 เทคนิคหรอืวิธีที่ใชใ้นการฝึกการอ่านจับใจความ วิธีที่น ามาใช้เพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย  
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    1. เทคนิคค าถาม 5W 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who (ใคร) What (อะไร) 

Where (ที่ไหน) When (เมื่อใด) Why (ท าไม) How (อย่างไร) โดยผู้วจิัยได้จัดกิจกรรมเรียนรู้

ย่อยเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 

     1.1 กิจกรรมตั้งค าถามและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 

     1.2 กิจกรรมแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

     1.3 กิจกรรมสรุปใจความและการแสดงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

     1.4 กิจกรรมสรุปความรู้จากการอา่นจับใจความ 

    2. เทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping Technique) เป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับความคิดรอง 

โดยการเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ แล้วเขียนอธิบายความคิดรอง  

แตกแขนงออกเป็นส่วน ๆ หรอืความคิดย่อย กระจายตามความคิด 

    3. เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความสามารถ 

ในการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ประกอบด้วย

นักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนอ่อน 1 คนและนักเรียนปานกลาง 2-3 คน กระบวนการกลุ่มจะ

ช่วยเรื่องการท างานเป็นทีม ฝกึความสามัคคี การน าเสนอผลงาน และการรูจ้ักแบ่งหนา้ที่

กันท างาน 

    4. เทคนิคการเสริมแรง เป็นเทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นใหน้ักเรียนที่เรียน

ด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความมคีวามพึงพอใจ มีก าลังใจในการเรียนและเห็น

ความส าคัญของการอ่าน 

   1.4 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม มีดังนี้ 

    1. ชื่อชุดกิจกรรม 

    2. ค าชี้แจงส าหรับครู 

    3. ค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 

    4. จุดประสงค์ 

    5. เวลา 

    6. สื่อ 

    7. เนือ้หา (นิทาน บทเพลง ข่าว โฆษณา บทความ สุภาษิต ค าคม 

และค าประพันธ์)  
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    8. กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย เทคนิค 5W1H ,เทคนิคแผนผัง

ความคิด, เทคนิคการใช้กระบวนการกลุ่ม, และการเสริมแรง 

    9. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

    10. เฉลยแบบทดสอบ 

    11. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง                   

  กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีการศกึษา 2564  

ที่ไม่ผ่านการทดสอบการอ่านจับใจความ จ านวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง 

(purposive sampling) 

  3. ตัวแปรที่ศึกษำ 

   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้ 

ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

    1. ชื่อชุดกิจกรรม 

    2. ค าชี้แจงส าหรับครู 

    3. ค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 

    4. จุดประสงค์ 

    5. เวลา 

    6. สื่อ 

    7. เนือ้หา (นิทาน บทเพลง ข่าว โฆษณา บทความ สุภาษิต ค าคม 

และค าประพันธ์)  

    8. กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย เทคนิค 5W1H ,เทคนิคแผนผัง

ความคิด, เทคนิคการใช้กระบวนการกลุ่ม, การเสริมแรง 

    9. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

    10. เฉลยแบบทดสอบ 

    11. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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   3.2 ตัวแปรตำม ประกอบด้วย 

    1. ประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ 

ตามเกณฑ์ 70/ 70 

    2. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย การแปลความ 

การตคีวาม การขยายความ และการวิเคราะห์ 

    3. ความพึงพอใจตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ   

  4. ระยะเวลำในกำรทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

  การส่งเสริมการอ่านจับใจความด าเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม–ธันวาคม 

2564 โดยจัดกิจกรรมนอกช่ัวโมงเรียน ใช้เวลา 16 ช่ัวโมง ไม่รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ในการอ่านจับใจความ ก่อนเรียน-หลังเรยีน    

กรอบแนวคดิของกำรวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด 

เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม ควบคู่กับเทคนิคค าถาม 5W 1H และเทคนิคการเสริมแรง 

(ทองทิพภา วิรยิะพันธุ์, 2546; สุวิทย์ มูลค า, 2548; สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า,2551; 

อิชยา จนีะกาญจน์, 2554) และเนือ้หาในชุดกิจกรรมประกอบด้วย นิทาน บทเพลง ข่าว 

โฆษณา บทความ สุภาษิต ค าคม ค าประพันธ์ ผูว้ิจัยได้เรียงเนือ้หาจากง่ายไปยาก  

ดังทัศนะของนักวิชาการต่อไปนี ้เลิศ ไชยปัญญา, 2547; รัตน ์จรัสแผ้ว, 2549;  

วันทนีย์ ดุลชาติ 2550 และสุพิชชา ทะแพงพันธุ์, 2550 ซึ่งผูว้ิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด

การวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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     ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ิจัยขอนิยามความหมายของค าต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การอ่านจับใจความ หมายถึงความสามารถในการอ่านเรื่องหรอืบทความ

ต่าง ๆ แล้วผู้อ่านสามารถตั้งค าถาม ตอบค าถาม สรุปสาระส าคัญ จับประเด็นส าคัญ 

จ าแนกความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวที่อ่านไปสู่ผู้อื่นได้อย่าง

ถูกต้อง ประกอบด้วยความสามารถ 4 ด้าน ดังนี้ 

   1.1 การแปลความ หมายถึง การอ่านที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจกับเนือ้หา 

ความหมายข้อความแฝง การแปลเจตนาของผู้เขียน และสามารถถ่ายทอดให้ผูอ้ื่นเข้าใจได้

ด้วยถ้อยค าใหม ่ส านวนใหม่ หรอืใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด 

   1.2 การตคีวาม หมายถึง การอา่นเพื่อให้เข้าใจความหมาย สัญลักษณ์ 

เจตนา ความรู้สึก และความสะเทือนใจจากบทประพันธ์ ซึ่งอาจเข้าใจได้มากน้อยหรอื

ลึกซึง้เพียงใดนั้นขึน้อยู่กับความสามารถและประสบการณ์เดิมของผูอ้่าน และเจตนา

น้ าเสียงของผูเ้ขียนที่ตอ้งการสื่อ  

ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการอา่นจับใจความ มี 8 ชุด 

แต่ละชุดมีองคป์ระกอบ ดังนี ้

     1. ชื่อชุดกิจกรรม 

     2. ค าชี้แจงส าหรับครู 

     3. ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 

     4. จุดประสงค ์

     5. เวลา 

     6. สื่อ 

     7. เนือ้หา  

     8. กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย เทคนิค 5W 1H , 

เทคนิคแผนผังความคิด, เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม, 

การเสรมิแรง 

     9. แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรียน 

     10. เฉลยแบบทดสอบ 

     11. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

2. ผลสัมฤทธิ์ในการอา่นจับใจความ 

3. ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม 
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   1.3 การขยายความ คือ การอ่านเพื่ออธิบายเพิ่มเติม การขยายความคิด

ให้กว้างขวางลกึซึง้ หรอืไกลกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนั้น ๆ โดยเชื่อมโยงเรื่องราวที่

อ่านกับประสบการณ์อื่น การขยายความคิดอาจใชค้วามรูแ้ละประสบการณท์ี่มเีป็นพืน้ฐาน

เพื่อให้สามารถขยายความคิดได้ไกลออกไป 

   1.4 การวิเคราะห ์หมายถึง การคิดอย่างรอบคอบโดยใช้วจิารณญาณ

อย่างลกึซึง้ แล้วจึงแยกแยะให้ได้ว่าส่วนตา่ง ๆ นั้นมคีวามหมายและความส าคัญอย่างไร

บ้าง แต่ละด้านสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ อย่างไร วิธีอ่านแบบวิเคราะหน์ี้ อาจใช้วเิคราะห์

องค์ประกอบของค าและวลี การใช้ค าในประโยค วิเคราะหส์ านวนภาษา จุดประสงค์ของ 

ผูแ้ตง่ ไปจนถึงการวิเคราะหน์ัยหรอืเบือ้งหลังการจัดท าหนังสือหรอืเอกสารนัน้  

  2. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ หมายถึง เอกสารที่รวบรวม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรูว้ิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิคตา่ง ๆ เช่น 

เทคนิคค าถาม 5W 1H เทคนิคแผนผังความคิด เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม และเทคนิค

การเสริมแรง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ซึ่งเทคนิค 

การสอนที่น ามาใช้ คือ 

   2.1 เทคนิคค าถาม 5W 1H หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน

จับใจความตามเรื่องที่ครูก าหนด นักเรียนสามารถตอบค าถามได้ซึ่งประกอบไปด้วย Who 

(ใคร) What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อใด) Why (ท าไม) How (อย่างไร)  

   2.2 เทคนิคแผนผังความคิด(Mind Mapping Technique) หมายถึง  

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับความคิดรอง 

โดยการเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ แล้วเขียนอธิบายความคิดรอง  

แตกแขนงออกเป็นส่วน ๆ หรอืความคิดย่อยกระจายตามความคดิหลัก 

   2.3 เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม หมายถึง การจัดการเรียนการสอน

โดยใหผู้เ้รียนท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีก่อให้เกิดการเรยีนรู้

เนือ้หาสาระตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ รูจ้ักแบ่งหน้าที่กันท างาน ผูว้ิจัยแบ่งนักเรียนออก 

เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยในแตล่ะกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนคนเก่ง 1 คน  

นักเรียนอ่อน 1 คน และนักเรียนปานกลาง 2-3 คน 
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   2.4 เทคนิคการเสริมแรง หมายถึง วธิีที่ใชใ้นการกระตุ้นเพื่อท าให้เกิด

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน แนวทางการเสริมแรงอาจเป็นได้ทั้งสิ่งของวัตถุหรอื

เครื่องหมาย เช่น เงนิ คะแนน ของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และการเสริมแรงทางสังคม เช่น 

การชมเชย การยกย่องให้ความสนใจ การสัมผัสใหค้วามเป็นกันเอง เป็นต้น  

  3. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ หมายถึง 

กระบวนการเพื่อให้ได้ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 ขัน้การสร้างชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ศกึษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการรา่งชุดกิจกรรมและเครื่องมอืรวบรวมข้อมูล 

   3.2 ขัน้การทดลองใช้ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย การก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้ 

   3.3 ขัน้การประเมิน ประกอบด้วย การหาค่าสถิตพิืน้ฐาน  

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ และ

การวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม  

  4. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ หมายถึง 

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยการน าชุดกิจกรรมที่สรา้งขึ้นเป็นต้นแบบ 

(Prototype) ไปทดลองใช้ (Try out) ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้เพื่อปรับปรุงใหเ้กิดผลตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดด้วยการหาค่า E1/ E2 

   4.1 ค่า E1 หมายถึง เป็นคะแนนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความในแต่ละชุดกิจกรรมและการท า

แบบทดสอบก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความมากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 70 

   4.2 ค่า E2 หมายถึง เป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอา่นจับใจความหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

การอา่นจับใจความ มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 70  

  5. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ หมายถึง คะแนนจากการท า

แบบทดสอบการอา่นจับใจความที่นักเรียนท าได้ซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นความสามารถ 

ในการจับใจความซึ่งประกอบด้วยความสามารถในด้านการตัง้ค าถาม การสรุป

สาระส าคัญ การจับประเด็นส าคัญ การจ าแนกความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงและ 
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การถ่ายทอดเรื่องที่อ่านไปสู่คนอื่นอย่างถูกต้อง แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 38 ข้อ ใชท้ดสอบก่อนเรียน-หลังเรยีน  

  6. ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม หมายถึง ความรู้สกึชอบหรอืพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น วัดได้จาก

แบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 

  7. โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา หมายถึง โรงเรียนของวัดในพระพุทธศาสนา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่จัดการเรียนการสอนช้ันมัธยมศกึษา 

ปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ต้ังอยู่เลขที่ 153 หมู่ 9 บ้านโพนงาม ต าบลแวง  

อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 

  8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ต าบลแวง อ าเภอสว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา  

จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งการน าเสนอ

ตามล าดับหัวข้อตอ่ไปนี้ 

  1. หลักสูตรการศกึษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้ 

   1.1 วิสัยทัศนก์ลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

   1.2 พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   1.3 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 

   1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   1.5 คุณภาพของผูเ้รียนเมื่อจบชว่งช้ันที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   1.6 แนวทางการจัดการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   1.7 การวัดและการประเมินผลการเรียนภาษาไทย 

  2. ความรูเ้กี่ยวกับการอา่นจับใจความ 

   2.1 ความหมายการอ่านจับใจความ 

   2.2 ประเภทของการอ่านจับใจความ 

   2.3 ประโยชน์หรอืความส าคัญของการอ่านจับใจความ 

   2.4 หลักของการอ่านจับใจความ 

   2.5 ลักษณะของความสามารถในการอ่านจับใจความ 

   2.6 ความสามารถในการท าความเข้าใจสัญลักษณ์ของค า 

   2.7 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการอ่าน 

   2.8 แนวคิด/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านจับใจความ 

 

 

 



14 

  3. แนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรม 

   3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

   3.2 หลักจติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งชุดกิจกรรม 

   3.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

   3.4 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 

   3.5 ขัน้ตอนการใช้ชุดกิจกรรม 

   3.6 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

   3.7 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

  4. เทคนิคที่น ามาใช้ในชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 

   4.1 เทคนิคค าถาม 5W 1H 

   4.2 เทคนิคผังความคิด 

   4.3 เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 

   4.4 เทคนิคการเสริมแรง 

  5. ความพึงพอใจ 

   5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

   5.2 ผลของความพึงพอใจ 

   5.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   5.4 เครื่องมอืที่ใชว้ัดความพึงพอใจ 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  7. บริบทโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

  1.1 วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 20) เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ

สถานศกึษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตร ภาษาไทยเป็น

เอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
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บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารเพื่อสร้าง

ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ

ด ารงชีวติรว่มกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันตสิุข และเป็นเครื่องมอืในการแสวงหา

ความรู ้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห ์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพใหม้ี 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรยีนรู้อนุรักษ์ และ

สืบสานใหค้งอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

  1.2 พันธกิจกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย   

  ภาษาไทยเป็นที่ต้องฝกึฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อ 

การสื่อสาร การเรียนรูอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและเพื่อน าไปใช้ในชีวติจรงิ หลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 20) กล่าวถึง

การอา่น ไว้ดังนี ้การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิด 

ต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะหค์วามรู้ 

จากสิ่งที่อ่านเพื่อน าไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวัน 

   การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค า

และรูปแบบต่าง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิด 

ต่าง ๆ การเขียนตามจนิตนาการ วิเคราะหว์ิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

    - การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมวีิจารณญาณ   

การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 

    - หลักการใชภ้าษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย  

การใชภ้าษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ 

และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

     วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหว์รรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ

ศกึษาข้อมูลแนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และ 

ท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มคีุณค่าของไทย 

ซึ่งได้ถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิด คา่นิยม ขนบธรรมเนยีมประเพณี เรื่องราวของสังคม 



16 

ในอดีต และความ งดงามของภาษาเพื่อให้เกิดความซาบซึง้และภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่ง

สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

  1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน  

  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ, 

2560, หนา้ 6) มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

   1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  

มีวัฒนธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วามเข้าใจ ความรูส้ึก และทัศนะของ

ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนา

ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  

การเลือกรับหรอืไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน 

การเลือกใช้วธิีการสื่อสาร ที่มปีระสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อตนเองและสังคม 

   2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห ์ 

การคิดสังเคราะห ์การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมวีิจารณญาณ และการคิดเป็น

ระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรอืสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ

สังคมได้อย่างเหมาะสม 

   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม

และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและ 

มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

   4. ความสามารถในการใช้ชวีิต เป็นความสามารถในการน า

กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวติประจ าวัน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้

อย่างตอ่เนื่อง การท างาน และการอยู่รว่มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
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   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก 

และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง

เหมาะสมและมีคุณธรรม 

   1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

   หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระและ

มาตรฐานการเรียนรูภ้าษาไทย คุณภาพของผู้เรยีนเมื่อจบชว่งช้ันที่ 2 และแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและการประเมินการเรียนรูภ้าษาไทย ไว้ดังนี้ (กรมวิชาการ, 

2545, หนา้ 12)  

    สาระที่ 1 การอ่าน 

     มาตรฐาน ท 1.1 : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ละความคิด

เพื่อน าไปใช้ตัดสนิใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

    สาระที่ 2 การเขียน 

     มาตรฐาน ท 2.1 : ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขยีน

เรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ

และรายงานการศกึษาค้นคว้าอย่าง มปีระสิทธิภาพ  

    สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

     มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ 

และพูดแสดงความรู ้ความคิด และความรูส้ึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิารณญาณและ

สร้างสรรค์ 

    สาระที่ 4 หลักการใชภ้าษาไทย 

     มาตรฐาน ท 4.1 : เข้าใจธรรมชาตขิองภาษาและหลักภาษาไทย  

การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมปิัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้

เป็นสมบัติของชาติ  

    สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

     มาตรฐาน ท 5.1 : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดี

และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใชใ้นชีวติจริง 
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   1.5 คุณภาพของผู้เรยีนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

   คุณภาพของผู้เรยีนเมื่อจบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ผูเ้รียนควรมีความรู้

ความสามารถตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ (กรมวิชาการ, 

2560, หนา้ 41)  

    1.5.1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

ได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส าคัญและ

รายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคดิเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และ 

เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อา่นได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ 

อย่างมเีหตุผล ล าดับความอย่างมขีั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อา่น รวมทั้ง

ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อา่น 

    1.5.2 เขียนสื่อสารด้วยลายมอืที่อา่นง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง

เหมาะสมตามระดับภาษาเขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ 

สุนทรพจน ์ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจ

ธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห ์วจิารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้ง

อย่างมเีหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศกึษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

    1.5.3 พูดแสดงความคิดเห็น วเิคราะห ์วจิารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จาก

การฟังและดู น าข้อคิดไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรอืประเด็นที่ได้

จากการศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลนา่เชื่อถอื รวมทั้งมมีารยาทในการฟัง ดู  

และพูด 

    1.5.4 เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์ ค าบาลสีันสกฤต ค าภาษาต่าง 

ประเทศอื่น ๆ ค าทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษา

พูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ  

กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และ 

โคลงสี่สุภาพ 

    1.5.5 สรุปเนือ้หาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่น วเิคราะห์ตัวละคร

ส าคัญ วิถีชีวติไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้ง

สรุปความรูข้้อคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติจรงิ 
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   1.6 แนวทางการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 104) ได้ก าหนดแนวทางการจัด 

การเรียนรูเ้พื่อให้ผูเ้รียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้ 

ครูผูส้อนจะต้องศึกษาวิเคราะหส์าระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย จุดมุง่หมายของ

หลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเรยีนรูบ้ทบาทของครู 

ผูส้อนจะเปลี่ยนจากการบอกความรู้แก่ผูเ้รียน เป็นการสนับสนุนเสริมสร้างประสบการณ์

การเรียนรูท้ี่มคีวามหมายแก่ผูเ้รียน โดยด าเนนิการตอ่ไปนี้ 

    1.6.1 เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

    ผูส้อนต้องเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับผูเ้รียนเช่น การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่น การปฏิบัติ

กิจกรรมตามความสนใจของผู้เรยีน โดยให้ผูเ้รียนท าโครงงาน 

    1.6.2 คิดคน้เทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

    ผูส้อนสามารถคิดค้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ

และน ามาใช้ให้เหมาะกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรูค้วามสามารถด้านวิชา ความสนใจและ

วัยของผูเ้รียน ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูช่้วงช้ัน เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 

    1.6.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ 

    การจัดกระบวนการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถเลือก

น ามาใช้หรอืปรับใช้โดยค านึงถึงสภาพและลักษณะของผูเ้รียน เน้นให้ผูเ้รียนฝกึปฏิบัติตาม

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น 

     - การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน 

     - การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 

     - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด 

     - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง 

     - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีอื่น ๆ 
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   1.7 การวัดและการประเมินผลการเรียนภาษาไทย 

   การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้านภาษาเป็นงานที่ยากซึ่งต้องการ

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษา ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่วัดผลการเรียนรู้

ด้านภาษาจ าเป็นต้องเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ภาษาเพื่อเป็นพืน้ฐานการด าเนินงาน

ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ, 2560, หนา้ 28) ดังนี้ 

    1.7.1 ทางภาษาทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนมี

ความส าคัญเท่า ๆ กัน และเหล่านีจ้ะบูรณาการกันในการเรียนการสอนจะไม่แยกฝึก  

ทีละอย่าง จะต้องฝกึไปพร้อม ๆ กัน และทางภาษา หนึ่งจะส่งผลตอ่การพัฒนา 

ภาษาอื่น ๆ ด้วย 

    1.7.2 ผู้เรยีนต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพร้อมกับ

การพัฒนาความคิดเพราะภาษาเป็นสื่อของความคิด ผู้ที่มแีละความสามารถในการใช้

ภาษามีการประมวลค ามาก จะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดดว้ย ขณะเดียวกัน

การเรียนภาษาจะเรียนร่วมกันกับผูอ้ื่น มีการตดิต่อสื่อสารใช้ภาษาในการตดิต่อกับเพื่อน

กับครูจงึเป็นการฝึกทางสังคมด้วย เมื่อผู้เรยีนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงทั้งในบริบททาง

วิชาการในห้องเรียนและในชุมชนจะท าให้ผู้เรยีนได้ใช้และได้ฝึกทางสังคมในสถานการณ์

จรงิ 

    1.7.3 ผูเ้รียนต้องเรียนรูก้ารใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างถูกต้อง

ด้วยการฝึกการใช้ภาษา ไม่ใช่เรยีนรู้กฎเกณฑท์างภาษาแตเ่พียงอย่างเดียว การเรียนภาษา

จะต้องเรียนรูไ้วยากรณ์หรอืหลักภาษา การสะกดค า การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอนและ 

น าความรูด้ังกล่าวไปใช้ในการฝึกฝนการเขียนและพัฒนาภาษาของตน 

    1.7.4 ผูเ้รียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทางภาษาเท่ากัน  

แตก่ารพัฒนาทางภาษาจะไม่เท่ากันและวธิีการเรียนรู้ต่างกัน 

    1.7.5 ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หลักสูตร

จะต้องให้ความส าคัญและใหค้วามเคารพ และเห็นคุณค่าของเชือ้ชาติ จัดกิจกรรมภูมหิลัง

ของภาษาและการใช้ภาษาถิ่นของรูเ้รียนและช่วยใหผู้เ้รียนพัฒนาภาษาไทยของตน และ

พัฒนาความรูส้ึกที่ดเีกี่ยวกับภาษาไทย และกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาไทยด้วย

ความสุข 
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    1.7.6 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรยีนรู้ และทุกกล่มสาระ 

การเรียนรูจ้ะต้องใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมอืการสื่อสารและแสวงหาความรู้ การเรียน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะใช้ภาษาในการคิดวิเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค์ การอภปิราย 

การเขียนรายงาน การเขียนโครงงาน การตอบค าถาม การตอบข้อทดสอบ ดังนั้นครูทุกคน

ไม่ว่าจะสอนวิชาใดก็ตามจะต้องใช้ภาษาที่เป็นแบบแผนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและ 

ต้องสอนการใชภ้าษาแก่ผูเ้รียนด้วยเสมอ 

  2. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ 

   2.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ 

   การอา่นมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์มาตั้งแต่อดตีจนถึง 

ปัจจุบัน การแสวงหาความรู้จ าเป็นต้องมีความรูก้ารอ่านและการอ่านที่ดมีีประสิทธิภาพ 

นักวิชาการได้ใหค้วามหมาย “การอา่น” ไว้ดังนี ้ 

    สมบัติ จ าปาเงิน (2547, หน้า 3) ให้ความหมายการอ่านว่าเป็น 

การเก็บรวบรวมความคดิที่ปรากอยู่ในหนังสอืที่อ่านและสรุปว่าการอ่านที่จะได้ผลต้อง

พิจารณาจากพฤติกรรมพืน้ฐาน 3 ด้าน คือ การแปลความ การตคีวามและการขยายความ 

     การแปลความ คือ การเข้าใจเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา 

     การตคีวาม คือ การเข้าใจเรื่องราวอย่างลกึซึง้ และอาจแยกแยะ

ไปได้อกีหลายแงมุ่ม 

     การขยายความ คือ การน าเสนอความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้องในรูป

ของการอธิบายเพิ่มเติม 

    สิรภิัทร พรหมราช (2552, หน้า 42) การอ่านจับใจความ หมายถึง

การอา่นที่มุ่งค้นหาสาระส าคัญของเรื่องหรอืของหนังสือแตล่ะเล่มที่เป็นส่วนใจความส าคัญ

และส่วนขยายใจความส าคัญของเรื่อง 

    สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2552, หน้า 13) ให้ความหมายการอา่นจับ

ใจความว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านแลว้สรุปใจความส าคัญหรอืข้อความที่ส าคัญ

ด้วยการจดบันทึกย่อหรอืจดจ าไว้ในสมองหรอืด้วยวิธีการขีดเส้นใต้ของหนังสอืนั้น  

ใจความส าคัญที่ผู้อา่นได้รับอาจมลีักษณะตามแต่จะตอ้งการเช่นเป็นสาระส าคัญของเนื้อ

เรื่องเป็นความรู้หรอืข้อมูลที่ผูอ้่านสนใจเป็นความคดิหรือทัศนะของผู้เขียนหรอืจุดมุ่งหมาย

ส าคัญของเรื่อง  
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   สรุปได้วา่การอ่าน หมายถึงการรับรู้สารทางสายตาเพื่อตีความตัวอักษร

หรอืสัญลักษณ์ตา่ง ๆ ผา่นกระบวนการทางความคิดความเข้าใจประสบการณ์และ 

ความเช่ือของผูอ้่าน และการอ่านเพื่อจับใจความก็คือ การจับประเด็นส าคัญให้ได้ว่าผูเ้ขียน

ต้องการเสนอข้อคิดในการเขียน เพื่อมุ่งค้นหาสาระส าคัญของเรื่องหรอืของหนังสือนั้น ๆ 

ซึ่งแตล่ะย่อหน้าจะมีใจความส าคัญที่สุด จะด้วยการจดบันทึกย่อหรอืจดจ าไว้ 

ในสมองหรอืด้วยวิธีการขีดเส้นใต้ของหนังสอืนั้น 

   สุวรรณา รัตนธรรมเมธี (2553, หนา้ 9) ได้กล่าวว่า การอ่านจับใจความ

แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

    1. ส่วนที่เป็นใจความส าคัญ 

    2. ส่วนที่ขยายใจความส าคัญหรอืส่วนประกอบเพื่อให้เรื่องชัดเจน

ยิ่งขึ้นในกรณีเรื่องที่อ่านมยี่อหนา้เดียวในย่อหน้านั้นจะมีใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว

นอกจากนั้นเป็นส่วนขยายใจความส าคัญ หรอืส่วนประกอบซึ่งอาจจะมีหลาย ๆ ประเด็น 

ก็ได้    

   สรุปได้วา่การอ่านจับใจความมอียู่ 2 ลักษณะ คือ การอ่านส่วนที่เป็น

ใจความส าคัญ ซึ่งเป็นการอ่านคร่าว ๆ เพื่อส ารวจตรวจสอบเนือ้หาหรอืเนือ้เรื่องที่อ่านนั้น

ว่าสมควรที่จะอ่านอย่างละเอียดหรอืไม่และการอ่านจับใจความส าคัญซึ่งจะเป็นการอ่านที่

ละเอียดต้องอ่านอย่างพินิจพิจารณาเพื่อให้ได้ใจความส าคัญของงานเขียนนั้น ๆ และ 

ส่วนที่ขยายใจความส าคัญหรอืส่วนประกอบเพื่อให้เรื่องชัดเจนยิ่งขึ้น 

   อ้อมขวัญ แสงคล้อย (2553, หน้า 4) ได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับ 

การอา่นดังนี้ การอ่านคือ กระบวนการทางสมองอย่างหนึ่ง ที่แปลสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรอื

ตัวอักษรออกมาเป็นค าพูดและถ่ายทอดเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจระหว่างผูเ้ขียนและผู้อ่าน 

โดยหัวใจที่ส าคัญของการอ่านนั้นคือ การเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน และการพิจารณา

เลือกความหมายที่ดทีี่สุดไปใช้ประโยชน์ซึ่งในการอ่านนั้นผู้อา่นจะต้องอาศัยหลายอย่าง 

เชน่ การผสมผสานตัวอักษร การวิเคราะหค์ า การตคีวามและ การเชื่อมโยงประสบการณ์

เดิมกับสิ่งที่อา่น จึงจะท าให้การอา่นและการแปลความหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

   สรุปได้วา่ การอ่าน หมายถึง กระบวนการทางสมองอย่างหนึ่ง ที่แปล

สัญลักษณ์ตา่ง ๆ หรอืตัวอักษรออกมาเป็นค าพูดและถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ระหว่างผู้เขียนและผูอ้่าน โดยหัวใจที่ส าคัญของการอ่านนั้นคือ การเข้าใจความหมายของ
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สิ่งที่อา่น และการพิจารณาเลือกความหมายที่ดทีี่สุดไปใช้ประโยชน์ซึ่งในการอ่านนั้นผู้อา่น

จะต้องอาศัยหลายอย่าง  

   2.2 ประเภทของการอ่านจับใจความ 

   นักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงประเภทการอ่านจับใจความ ดังนี้ 

    มณีวรรณ วริทุม (2546, หน้า 19) ได้กล่าวถึง การอ่านจับใจความมี

อยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

     1. การอ่านเพื่อจับใจความส่วนรวม หมายถึง การท าความเข้าใจ

เนือ้หาส าคัญของข้อความหรอืเนือ้หาเรื่องที่อ่าน เพื่อให้มองเห็นความสัมพันธ์ และ

รายละเอียดของเนื้อหานั้น ๆ และเข้าใจจุดมุ่งหมายส าคัญของเนื้อเรื่องนั้น ๆ ได้ การอ่าน

ประเภทนี้ท าได้โดยการพลิกดู และกวาดสายตาผ่านหัวข้อ เพื่อให้ทราบว่าหัวข้อแต่ละ

หัวข้อมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มกีารด าเนินสู่จุดหมายปลายทาง มีการเชื่อมโยงเนื้อหา

ด้วยวิธีใด มแีนวคิดอย่างไร ข้อมูลตา่ง ๆ เป็นอย่างไร 

     2. การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเพื่อท าความเข้าใจกับ

ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ผูอ้่านที่ช านาญหรอือ่านเก่งจะไม่อ่านทุกตัวอักษร แต่ผู้ที่ไม่

ช านาญจะต้องอ่านอย่างพิจารณา จึงจะสามารถจับใจความส าคัญได้ ความส าคัญไม่ได้

จ ากัดแตเ่พียงเนื้อเรื่อง นักอ่านที่ดตี้องเก็บเนือ้หาสาระที่ส าคัญของเรื่องหนึ่งได้หลายแง ่

หลายมุม เช่น เก็บความรู ้เก็บเนือ้เรื่องที่ส าคัญ แนวคิด ทัศนคติ รวมทั้งจุดมุ่งหมายส าคัญ

ของเรื่องที่อ่าน อาจมีหลายประการ โดยที่ความส าคัญอาจแตกต่างกันไป 

    นริสรา สุนนทราช (2554, หนา้ 26-27) ได้แบ่งประเภทของ 

การอา่นจับใจความเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

     1. ผู้อ่านจับใจความมุง่อ่านรายละเอียดของเนื้อเรื่องโดยมิได้

ค านงึถึงอัตราเร็วของการอ่าน ผูอ้่านต้องการน ารายละเอียดของเนือ้หาเรื่องไปใช้ประโยชน์

หรอือ่านเพื่อความบันเทิง เพื่อผ่อนคลายความเครียด ดังนัน้ การอ่านลักษณะนี้ 

จงึเป็นการอ่านจับใจความอย่างละเอียด เพื่อไม่พลาดเนื้อหาส าคัญ 

     2. การอ่านจับใจความมุง่อ่านเรื่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ

ให้กับตนเองการอ่านประเภทนี ้ผู้อา่นเคยมีความรูใ้นเรื่องนัน้มาก่อนแล้ว เมื่อเวลาผา่นไป

ท าให้ผู้อ่านลืมรายละเอียด หรอืขั้นตอนที่ปรากฏในเรื่อง จงึท าให้ตอ้งอ่านอีกครั้ง ใน

ลักษณะเชน่นี้ผู้อา่นไม่จ าเป็นต้องอ่านอย่างละเอียด แต่จับใจความคร่าว ๆ เพื่อใหร้ะลึกได้

เป็นประโยชน์ในการทบทวนเรื่อง 
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     3. ผู้อ่านจับใจความมุ่งท าความคุ้นเคยกับค าศัพท์ใหม่ ๆ เช่น  

การท าความเข้าใจความหมาย วิธีการใชค้ าโดยใช้เนื้อหาของเรื่องเป็นสื่อ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่

ตนตอ้งการ วธิีอ่านจะใช้การส ารวจและตรวจสอบ เช่น ส ารวจค าศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง  

ใช้ประโยคใกล้เคียงในการเดาความหมาย การอ่านลักษณะนีผู้อ้่านมักใช้อ่านจับ 

ใจความของเรื่องที่เป็นวิชาการในระดับสูง 

     4. ผูอ้่านจับใจความมุ่งอา่นเพื่อพัฒนาความคิดให้ก้าวไกล  

โดยผู้อา่นจะเริ่มคิดตั้งแต่สายตาการรับรู้ชื่อเรื่อง เป็นการคิดก่อนอ่านจับใจความตลอด

เรื่อง ระดับการคิดในการอ่านจับใจความ มี 2 ระดับ คือ ระดับต้นและระดับสูง ระดับต้น

เป็นการคิดระดับพืน้ฐานที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนกเหตุการณ ์ชื่อตัวละคร ชื่อสิ่งของ 

สถานที่ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงความเข้าใจ และการรูว้ิเคราะห์แนวคิด

ย่อยของเนือ้เรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่อง รวมทั้งแนวคิดที่ส าคัญเป็นการประเมิน

ค่า พิจารณาเหตุผล ความถูกต้อง เหมาะสม และประโยชน์คุณค่าที่ได้รับ การอ่านจับ

ใจความเพื่อพัฒนาความคิดนั้นผู้อ่านต้องอ่านอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาข้อมูลให้

สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด 

     5. ผู้อ่านจับใจความเน้นอัตราความเร็วในการอ่าน การอ่านต้อง

อ่านจับใจความส าคัญของเรื่องในเวลาที่จ ากัด ตอ้งอา่นเนือ้เรื่องให้มากที่สุด ดังนั้น ผู้อ่าน

ต้องฝกึอ่านจับใจความเพื่อเน้นความเร็ว 

     6. ผู้อ่านจับใจความมุง่อ่านเพื่อศกึษาเนือ้หาของเรื่อง มักใช้

วิธีการอา่นในลักษณะส ารวจ โดยวิธีกวาดสายตาดูเนือ้หาคร่าว ๆ และขั้นตรวจสอบด้วย

การอา่นอย่างละเอียดอีกครั้ง  

   จากการศกึษาประเภทของการอา่นจับใจความสรุปได้ว่า ประเภทของ

การอา่นจับใจความมีอยู่ 2 ประเภท คือ การอ่านจับใจความสว่นรวม หรือการอ่าน 

โดยละเอียด เป็นการอ่านทั้งเล่ม เพื่อหาจุดมุ่งหมายของเรื่อง และการอ่านจับใจความ

ส าคัญเพื่อที่จะสรุปสาระส าคัญมากกว่าหนึ่งจุด ขึ้นอยู่กับความตอ้งการและจุดประสงค์

ของการอ่าน ดังนัน้ผูอ้่านควรท าความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านจับ

ใจความที่ดีและให้ตรงกับความต้องการต่อไป 
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   2.3 ประโยชน์หรอืความส าคัญของการอ่านจับใจความ 

   การเป็นนักอ่านที่ดีนัน้ย่อมให้ประโยชนแ์ก่บุคคลนั้น ๆ อย่างสูงสุด 

ซึ่งก่อนที่จะเป็นนักอ่านที่ดีได้ ผูอ้่านควรมีความรูเ้กี่ยวกับการอา่นเบือ้งต้นว่าต้องมี

ความสามารถทางภาษา รู้ค า รูจ้ักส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ รูว้่าหนังสือประเภทใดควรใช้ 

การอา่นอย่างไร รูจ้ักเลือกหนังสืออ่านและรู้แหล่งของหนังสืออกีด้วย  

    สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนยีง มณีกาญจน ์(2545, หนา้ 6-7)  

ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจับใจความที่ดี ดังตอ่ไปนี้ 

     1) การอา่นท าให้เกิดความพอใจ เช่น การอ่านเพื่อการพักผ่อน

หย่อนใจ 

     2) การอา่นช่วยสนองความต้องการเรื่องราวต่าง ๆ ของตนได้

อย่างกว้างขวาง เช่น การอ่านเพื่อฆ่าเวลา และยังท าให้ใช้เวลาวา่งได้อย่างมีประโยชน์ 

     3) การอา่นท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

     4) การอา่นท าให้รูท้ันความคิดของผู้อื่น ทันโลก และสามารถ

ด ารงชีวติได้อย่างมคีุณภาพ 

     5) การอา่นช่วยพัฒนาคุณภาพชวีิต เช่น การอ่าน เพื่อการศกึษา

เล่าเรียน 

     6) การอา่นสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคคลได้  

    ฐะปะนยี์ นาครทรรพ (2545, หน้า 41) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ

การอา่น ไว้ว่า การอ่านเป็นสิ่งส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรา เพราะเราอาจหาได้ทั้ง

ความรูแ้ละความบันเทิงได้ทุกเมื่อจากการอ่าน ในการสอนอ่านนั้นทางโรงเรียนควรให้มทีั้ง

อ่านในใจและอ่านออกเสียง เวลาส าหรับฝกึอ่านในใจควรมีมากกว่าฝกึออกเสียง เพราะ

การอา่นในใจใช้ในชวีิตประจ าวันมากกว่าการอ่านออกเสียง จุดหมายปลายทางของ 

การฝึกการอ่าน คอื ให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือเข้าใจได้เอง เพื่อจะได้สามารถใช้ 

การอา่นเป็นเครื่องมอืหาความรูแ้ละความบันเทิงนอกเวลาเรยีนได้ ส่วนการอ่านออกเสียง

นั้นเป็นการอ่านเพื่อผู้อื่น ผู้อ่านต้องค านึงถึงผู้ฟังดว้ยในขณะที่อา่น คอื ค านึงถึงพื้นความรู้ 

สติปัญญา ความสามารถ ตลอดจนความตอ้งการของผูฟ้ัง และประโยชน์ที่ผู้ฟังคาดว่าจะ

ได้รับ ผู้ที่อ่านออกเสียงได้ดีที่สุด คือ ผูท้ี่สามารถท าให้ผูฟ้ัง ฟังได้สะดวกที่สุด 

 



26 

    เสาวลักษณ์ ตรองจิต (2547, หนา้ 26) กล่าวว่า การอ่านมี

ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เพราะจ าเป็นที่จะต้องอา่นในการสื่อสาร 

ท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นและน าความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านไปใช้เพื่อ

เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคมได้ 

    ปานรวี ยงยุทธวิชัย (2548, หนา้ 33) กล่าวว่า การอ่านก่อใหเ้กิด 

การคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห ์คิดอย่างมวีิจารณญาณ มวีิสัยทัศน์ คิดเป็น 

ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ การอ่านมคีวามส าคัญยิ่งต่อสังคมปัจจุบันเพราะการอ่านนอกจาก

จะเป็นการแสวงหาความรูจ้ากทั้งในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีนแล้ว ก็ยังชว่ยใหเ้กิด 

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถท าให้ผูอ้่านเกิดการคิดวิเคราะห ์สังเคราะหแ์ละ

น าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในสถานการณต์่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอาชีพและการด ารง

อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

    สาลกิา รถทอง (2548, หนา้ 11) กล่าวว่า การอ่านชว่ยพัฒนา

ความคิด คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลในการตัดสินใจ เพิ่มพูนความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

    อ้อมขวัญ แสงคล้อย (2553, หน้า 5-6) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ

การอา่น ไว้ดังนี้ 

     1. การอ่านเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญยิ่งในการศกึษาเล่าเรียนทุกระดับ 

ผูเ้รียนจ าเป็นต้องอาศัยการอ่านท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการตา่ง ๆ เพื่อให้

ตนเองได้รับความรู้และประสบการณต์ามที่ต้องการ 

     2. ในชีวติประจ าวันโดยทั่วไป คนเราต้องอาศัยการอ่าน

ติดตอ่สื่อสารเพื่อท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นรว่มไปกับการฟัง การพูด และการเขียน  

ทั้งในด้านภารกิจส่วนตัวและ การประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ ในสังคม 

     3. การอา่นช่วยใหบุ้คคลสามารถน าความรู้และประสบการณ์ 

จากสิ่งที่อา่นไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพหรอืธุรกิจการงานที่ตนเองกระท าอยู่ให้

เจริญก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในที่สุด 

     4. การอา่นสามารถสนองความต้องการพืน้ฐานของบุคคลในด้าน

ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เชน่ ช่วยใหม้ั่นคงปลอดภัย ช่วยใหไ้ด้รับประสบการณใ์หม่ ช่วยใหเ้ป็น

ที่ยอมรับของสังคม ช่วยให้มีเกียรติยศและชื่อเสียง 
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     5. การอา่นทั้งหลายจะส่งเสริมให้บุคคลได้ขยายความรู้และ

ประสบการณเ์พิ่มขึ้นอย่างลึกซึง้ และกว้างขวาง ท าให้เป็นผู้รอบรู้ เกิดความมั่นใจ 

ในการพูดปราศรัย การบรรยายหรอื การอภิปรายต่าง ๆ นับว่าเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพและ

ความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง 

     6. การอ่านหนังสอืหรอืสิ่งพิมพ์หลายชนิดนับว่าเป็นกิจกรรม

นันทนาการที่น่าสนใจมาก เชน่ อ่านหนังสอืพิมพ์ นติยสาร วารสาร นวนิยาย การ์ตูน  

เป็นการช่วยใหบุ้คคลรู้จักใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานได้

เป็นอย่างดี 

     7. การอา่นเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เช่น ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ 

เอกสารส าคัญ วรรณคดีช่วยใหอ้นุชนรู้จักอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเอาไว้ 

และสามารถพัฒนาให้เจรญิรุ่งเรืองต่อไป  

    ศุภสุตา ม่วงสีตอง (2553, หน้า 6) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน

ไว้วา่ การอา่นเป็นการตีความหมายจากสัญลักษณ์ค า ตัวอักษรหรอืสิ่งที่ตพีิมพ์ที่สายตาได้

สัมผัสเพื่อใหเ้กิดความหมายและความเข้าใจความหมายนั้น ๆ อีกทั้งการอ่านจะมี 

ความเข้าใจมากเพียงใดย่อมขึน้อยู่กับประสบการณเ์ดิมของผู้อ่านที่น ามาเชื่อมโยงอีกด้วย 

    จากข้อความดังกล่าวสรุปความส าคัญของการอ่านได้ว่าการอ่านมี

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศกึษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวติ  

ท าให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์และมีความอยากรู้อยากเห็น การอ่านเป็น 

การตคีวามหมายจากสัญลักษณ์ค า ตัวอักษรหรอืสิ่งที่ตีพมิพ์ที่สายตาได้สัมผัสเพื่อให้เกิด

ความหมายและความเข้าใจความหมายนั้น ๆ อีกทั้งการอ่านจะมีความเข้าใจมากเพียงใด

ย่อมขึน้อยู่กับประสบการณ์เดิมของผู้อ่านที่น ามาเชื่อมโยงอีกด้วย ดังนัน้ การอ่านจึงมี

ความส าคัญต่อการใช้ชีวติในยุคปัจจุบัน เพราะการอ่านชว่ยใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาระบบการเมอืง การปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร ์และ

สังคม นอกจากนั้นแล้วการอ่านนั้นเป็นวิธีการส่งเสริมใหค้นมีความคิดอา่นและฉลาดรอบรู้ 

เพราะประสบการณท์ี่ได้จากการอ่านเมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันเข้า ก็จะท าให้เกิด

ความคิด เกิดสตปิัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมอืส าคัญในการเรียน

หนังสือและติดต่อสื่อสารกับผูอ้ื่น การอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าผูอ้่านอ่านเป็น  

รู้จักใช้ความคิดวิเคราะหว์ิจารณ์ จนสามารถน าความรู้ประสบการณต์่าง ๆ จากเรื่องที่อ่าน

ไปสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมไม่มทีี่สิ้นสุด 
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   2.4 หลักของการอ่านจับใจความ 

   การอา่นเป็นกระบวนการที่ส าคัญและมีความซับซ้อน โดยมีหลักการอ่าน

หลายชนิดที่ช่วยใหก้ารอ่านเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ กอบกาญจน์ วงศว์ิสิทธิ์ (2551, 

หนา้ 49) ได้กล่าวถึงหลักของการอ่านจับใจความ ดังนี้ 

    1. การเข้าใจความหมายของค า ผูอ้่านต้องมีความเข้าใจใน

ความหมายที่ถูกต้องของค าศัพท์ ทุกค า 

    2. การเข้าใจความหมายของกลุ่มค า ความหมายของกลุ่มค านั้นจะ

ช่วยท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของเนื้อความอย่างต่อเนื่อง 

    3. การเข้าใจประโยค หมายถึงการน าความหมายของกลุ่มค าแตล่ะ

กลุ่มมาสัมพันธ์กัน จนได้ความหมายเป็นประโยค 

    4. การเข้าใจย่อหน้า ผูอ้่านต้องเข้าใจข้อความในแตล่ะย่อหนา้และ

สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของย่อหน้าทุกย่อหนา้อันจะท าให้เข้าใจความส าคัญของ

เรื่องได้ทั้งหมด เมื่อทราบเรื่ององค์ประกอบของการอ่านแลว้ ผู้อ่านที่ดีจะต้องพยายาม

ศกึษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามองค์ประกอบนั้น ๆ นอกจากหลักการจับใจความ 

แบบส่วนรวมซึ่งจะอธิบาย ดังนี้ 

     หลักการจับใจความแบบส่วนรวม     

     แนวการจับใจความส่วนรวมที่มีละเอียดมากขึ้นไป คือ 

      1) ชื่อเรื่อง “เพลงดอกไม้ บนลานหินทราย” ผูอ้่านสามารถ 

จับประเด็นของเรื่องได้ไม่ยาก ชื่อเรื่องมีความแปลกใหม่ชวนใหฉ้งนและครอบคลุม 

ใจความของเนื้อเรื่องไว้ทั้งหมด 

      2) ผูเ้ขียนด าเนินเรื่องดว้ยการบรรยายถึงประสบการณ์ของตน

ใจความแตล่ะย่อหน้ามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน ใช้ส านวนเปรียบเทียบ

ที่คมคาย แทรกด้วยการพรรณนาที่ท าให้ผูอ้่านนึกเห็นภาพและเกิดความประทับใจ  

ผูเ้ขียนสรุปเป็นข้อคดิเกี่ยวกับธรรมชาติว่า มีความสมดุลในตัวของมันเองเสมอ  

หากธรรมชาติ ถูกท าลายลงก็เป็นด้วยน้ ามอืของมนุษย์เท่านั้น 

      3) การใชภ้าษา ผูเ้ขียนเลือกสรรถ้อยค ามาใช้อย่างประณีต  

ท าให้เกิดความไพเราะด้วยเสียงสัมผัส ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร เช่น “จนเกินกว่าจะ

รักษาชีวติของมันให้ผา่นพ้นกาลเวลาแหง่ความแห้งแล้ง” มีการใชโ้วหาร โดยสมมุติให้

ดอกไม้มกีิริยาอาการและความรู้สกึเหมอืนมนุษย์ เช่น “มันกลับเริงร่าท้าทายด้วย 
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การผลิดอกสีแดงสดประชดไอร้อนใหอ้ายในความงาม” ผูเ้ขียนใช้ถ้อยค าท าให้ผู้อ่าน 

นึกเห็นภาพและได้ยินเสียง เชน่ “ไม้ใหญ่น้อยในป่าเริ่มปลิดปลิวทิง้ใบร่วงหล่นลงสู่ผนืดินตาม

กลไกของธรรมชาติ” นอกจากนั้น ยังใช้ถ้อยค าเลียนเสียงธรรมชาต ิ“...หนทางเดินในป่า 

จงึเกลื่อนกล่นไปด้วยใบไม้สีน้ าตาล ยามเดินผ่านก็จะมีเสียงกรอบแกรบดังขึ้น...” 

    การอา่นจับใจความส าคัญ ใจความส าคัญคือใจความหลักของเรื่อง

เป็นการอา่นที่ละเอียดมากขึน้ เพื่อจับใจความส าคัญของงานเขียนแตล่ะย่อหน้า 

    วิธีการอา่นจับใจความส าคัญ 

     - อ่านวิเคราะหค์ าหรอืประโยค โดยการตคีวามหมายของศัพท์

ยากในข้อเขียน 

     - วิเคราะห์จุดมุง่หมายงานเขียนว่าเขียนด้วยวัตถุประสงค์ใด 

     - วิเคราะหน์้ าเสียงว่าเป็นไปในท านองใด ประชดประชัน ลอ้เลียน 

ฯลฯ 

     - วิจารณ์เนื้อหาสาระของงานเขียน 

    ใจความส าคัญในแตล่ะย่อหน้ามีลักษณะ ดังนี้ 

     1) ใจความส าคัญอยู่ต้นย่อหน้า 

      “การศกึษาคัมภรี์ฤคเวท ช่วยใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจประเทศ

อินเดีย จากอดีตถึงปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง เพราะอารยธรรมอนิเดียมีความเป็นหนึ่งเดียว

สืบเนื่องยาวนานมาตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันด้วย พาหนะที่ส าคัญคือคัมภีรฤ์คเวท ความ

เป็นไปในปัจจุบันของศาสนา ปรัชญา ศลีธรรม วรรณคดี ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมใน

อินเดียล้วนมพีืน้ฐานมาจากคัมภรี์ฤคเวททั้งสิน้ ความรู้สึกนึกคิดของคนอินเดียปัจจุบัน

โดยทั่วไปก็เหมอืนกับที่ปรากฏในคัมภรี์ฤคเวทเป็นส่วนใหญ่ อทิธิพลของคัมภรี์ฤคเวทต่อ

พฤติกรรมในชวีิตของชาวอินเดียได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกที่ตลอดเวลา” 

ตัวขีดเส้นใต้ เป็นใจความส าคัญของย่อหน้านี้ 

     2) ใจความส าคัญอยู่กลางย่อหน้า 

      “การเลียนแบบเนือ้หาโครงสร้างและโวหารกวีอยุธยาที่ปรากฏ

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นี้ แสดงว่า กวีรัตนโกสินทร์ไม่นิยมแต่งเรื่องนอกขนบนิยม แตง่อะไร

ก็เลียนแบบ กวีเก่าแมแ้ตล่ักษณะค าประพันธ์ก็มีการพยายามเลียนแบบของเก่า เช่น พระ

ยาตรังแต่งโคลงกวีโบราณโดยยกตัวอย่างโคลงโบราณแล้วก็แตง่ตามแบบนั้น ๆ” 

ตัวขีดเส้นใต้ เป็นใจความส าคัญของย่อหน้านี้ 
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     3) ใจความส าคัญอยู่ท้ายย่อหน้า 

      “วรรณกรรม ของศาสนาฮินดู ประกอบไปด้วยรสทุกรส

คลุกเคล้าประสมประสาน ปะปนกัน ถ้าจะเปรียบวรรณกรรมของฮินดู เปรียบได้เสมอืน 

ป่าใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด เป็นไม้เล็กบ้างใหญ่บ้างไม้ชนิดดีมคี่าก็มี  

ไม้ไร้ค่าก็มี ไม้แก่นไม้กระพี้ ไม้มีพิษและไม้ที่ใช้เป็นสมุนไพรก็มีไมเ้หล่านีข้ึ้นปะปนกันไป

ฉะนั้น บุคคลที่เป็นสามัญชนย่อมพิจารณาได้โดยยากนอกจากนักพฤกษศาสตร์เท่านั้นที่จะ

สามารถ แยกแยะได้วา่เป็นไม้ชนิดใด ด้วยเหตุนี้วรรณกรรมฮินดูจึงมทีั้งดีที่สุดและเลวร้าย

ที่สุด แล้วแต่ผูใ้ดจะใช้วจิารณญาณเลือกสรรน ามาใช้”  

ตัวขีดเส้นใต้ เป็นใจความส าคัญของย่อหน้านี้ 

     4) ใจความส าคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้า เช่น 

      “บรรณานุกรมวรรณคดีเปรียบเทียบเป็นสื่อที่ส าคัญมาก  

มีหน้าที่รวมข่าวสารและเผยแพร่ไปยังนักวรรณคดีทุกชาติ เป็นเครื่องมอืชิน้ที่จ าเป็น 

อย่างยิ่งส าหรับผูท้ี่ศึกษาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ถึงแม้วา่วิชานีจ้ะไม่มกีฎเกณฑท์ี่

แนน่อนตายตัว แตก่็ยังพอมีแนวทางที่เดินรว่มกันได้ บรรณานุกรมเหล่านีไ้ด้แยกทางเส้นที่

ส าคัญ ๆ ไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด รวมทั้งแนวทางย่อย ๆ ที่ตา่งความคิดเห็นกัน ซึ่งล้วนแตม่ี

ประโยชน์ตอ่การศกึษาและการตรวจสอบทั้งนั้น” ตัวขีดเส้นใต้ เป็นใจความส าคัญ 

ของย่อหน้านี้ 

      การอา่นจับใจความส าคัญนี้ ต้องสังเกตประโยคใจความหลัก

และใช้การขีดเส้น บันทึกเรื่องราวย่อ ๆ ด้วยส านวนภาษาของเราเอง นอกจากนั้นผูอ้่านที่ดี

ต้องเข้าใจหลักการอ่านตีความ ดังนี้ 

       1) การอ่านตีความ คือ การอ่านที่ผูอ้่านจะต้องใช้

สติปัญญาตีความหมายของค าและข้อความทั้งหมด โดยพิจารณาถึงความหมายโดยนัย 

หรอืความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อความหมาย ซึ่งทั้งนีผู้อ้่านจะสามารถ

ตีความหมายของค าส านวนได้ถูกต้องหรอืไม่นั้นจ าเป็นต้องอาศัยเนือ้ความแวดล้อมของ

ข้อความนั้น ๆ บางครัง้ตอ้งอาศัยความรูห้รือประสบการณ์ปัจจุบันเป็นเครื่องช่วยตัดสิน 

การอา่นตีความมีหลักเกณฑใ์นการอ่าน ดังนี้ 

        การอา่นตีความอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อ่านต้อง

พิจารณาความหมายโดยอาศัยบริบทน้ าเสียงของผูเ้ขียน เจตคต ิภูมหิลังของเหตุการณ์

ประกอบด้วย 
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      ข้อปฏิบัติในการอ่านตีความ 

       - อ่านเรื่องให้ละเอียดโดยพยายามจับประเด็นส าคัญของ

เรื่องให้ได้ 

       - หาเหตุผลอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่ามีความหมายถึง

สิ่งใด 

       - ท าความเข้าใจกับถ้อยค าที่ได้จากการตคีวาม 

       - เรียบเรียงถ้อยค าให้มคีวามหมายชัดเจนและมีเหตุมีผล

เป็นหลักส าคัญ 

      ตัวอย่างการอ่านตีความ 

       “เห็นช้างขี้ขีต้ามช้าง” ตีความได้ว่า จะท าอะไรควรดูฐานะ

ของตน ไม่ควรเอาอย่างคนที่มฐีานะดีกว่าเรา 

       “พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า กลิ่นหอมของดอกไม้ ทวนลมขึน้

ไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา หรอืกลิ่นมะลิวัลย์ แต่กลิ่นของคุณงาม 

ความดขีองคนย่อมหอมหวนทวนลมขึน้ไปได้ และย่อมหอมฟุง้ไปทั่วทุกทิศ” 

       ตีความได้ว่า คุณงามความดีของคน หอมยิ่งกว่ากลิ่น

ดอกไม้และกลิ่นหอมใด ๆ 

     2) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านชนิดนี้เป็นการอา่นที่

ค่อนขา้งยาก เพราะต้องใช้การหาเหตุผลมาใช้ในการวิจารณ์ 

      ข้อควรปฏิบัติในการอ่านอย่างใชว้ิจารณญาณ 

       2.1 พิจารณาความหมายของขอ้ความที่อ่าน 

       2.2 พิจารณาความต่อเนื่องของประโยคว่ามีเหตุผลสอดรับ

กันหรือไม่ 

       2.3 พิจารณาความตอ่เนื่องของใจความหลักและ 

ใจความรอง 

       2.4 แยกแยะขอ้เท็จจรงิออกจากความคิดเห็นและ

ความรูส้ึก 

       2.5 พิจารณาว่ามีความรูเ้นื้อหา หรอืมีความคิดแปลกใหม่

น่าสนใจหรอืไม่ 
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      ตัวอย่างการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

       ถึงแม้วา่คนโบราณจะสอนกันมาว่า “อันอ้อยตาลหวานลิน้

แล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รูห้าย”ดังนี้ก็ตาม แต่ลูกควรระวังค าพูดของคนอื่น

โดยเฉพาะค าพูดหวาน ๆ ของคนไว้บ้างก็ดี น้ าอ้อยหรอืน้ าตาลที่มรีสหวานทิ้งไว้นานเข้าก็

กลายเป็นน้ าเมาได้ น้ าค าหวาน ๆ ของคนบางคนก็ท าใหเ้ราเมาได้เหมอืนกัน พอเมาแล้วก็

ท าให้หลง ลืมตัว ลืมใจ เสียรู้ เสียท่าบางครั้งถึงกับเสียเงินเสียทองให้เขาอย่างที่ไม่น่าจะ

เสีย เพราะไปเชื่อค าหวานของเขา ข้อนีข้อให้ลูกพิจารณาให้ดี ใครมาพูดจาหวาน ๆ  

ยกยอเราว่าดีอย่างนัน้ เก่งอย่างนี้ ลูกต้องระวังไว้ก่อนทีเดียว อย่าเพิ่งไปหลงใหลได้ปลืม้

กับค าพูดของเขาในทันที ลูกจะได้ไม่เสียใจภายหลัง ปลาที่ตายไปส่วนหนึ่งเพราะถูกเขา 

“ยกยอ” ขึน้มา ถ้ามันไม่ติด “ยอ”มันก็จะไม่ตาย เรื่องมันเป็นอย่างนี้จึงควรระวังจะถูก  

“ยกยอ” แล้วตายไปเหมอืนปลา 

       ผูอ้่านต้องใช้วิจารณญาณว่าค าที่สอนมานีเ้ป็น 

การเปรียบเทียบกับสิ่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น น้ าอ้อยที่ทิ้งไว้นานจะ

กลายเป็นน้ าเมา วจิารณญาณที่จะใช้พิจารณาคือน้ าอ้อยและน้ าเมานั้นอะไรดี อะไรมโีทษ 

เมา คือความลุ่มหลง หลงเชื่อในค ายอ เปรียบเหมือนปลาที่ตดิยอจนตาย คนก็เช่นกันถ้า

หลงในค าหวานที่มีโทษก็จะตายไปเหมือนปลา เมื่อได้ประสบเหตุการณ์เหล่านีผู้ท้ี่ได้รับรู้ค า

สอนนีจ้ะได้ใช้วจิารณญาณของตนพจิารณาได้วา่ อะไรคืออะไร เพราะการฟังและเชื่อ 

โดยไม่พจิารณาให้ถ้วนถี่มีโทษมากมาย 

     3) การอ่านวิเคราะห์ การอ่านชนิดนี้เป็นการอ่านเพื่อพิจารณา

อย่างถี่ถ้วน เป็นการแยกแยะท าความเข้าใจองค์ประกอบหรอืโครงสรา้งของหนังสือแตล่ะ

ประเภท 

      ข้อควรปฏิบัติในการอ่านวิเคราะห์ 

       3.1 ศึกษารูปแบบของงานประพันธ์วา่เป็นรูปแบบใด 

       3.2 แยกเนือ้เรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใครท าอะไร  

ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 

       3.3 แยกพิจารณาแตล่ะส่วนให้ละเอียดลงไปว่า

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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       3.4 พิจารณากลวิธีในการน าเสนอการวิเคราะหก์ารอ่าน

จะต้องค านึงถึงรูปแบบ กลวิธีในการประพันธ์ เนื้อหาหรอืเนือ้เรื่องและส านวนภาษา  

การอา่นวิเคราะหค์วรปฏิบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

        - ดูรูปแบบงานประพันธ์ว่าใช้รูปแบบใด อาจเป็นนิทาน 

บทละคร นวนิยาย เรื่องสัน้ บทความ บทละคร ฯลฯ 

        - แยกเนือ้เรื่องเป็นส่วน ๆ ใหเ้ห็นว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน 

เมื่อไร อย่างไร 

        - พิจารณาแตล่ะส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบด้วย

อะไรบ้าง 

        - พิจารณาให้เห็นว่าผูเ้ขียนใช้กลวิธีเสนอเรื่องอย่างไร 

     4) การอ่านเพื่อประเมินคุณค่า การอ่านวิธีนี้ หมายถึง การที่

ผูอ้่านใช้อารมณ์ความรูส้ึกส่วนตัว ในการประเมินค่างานเขียนซึ่งอาจจะมีเรื่องของอารมณ์

และความรูส้ึกส่วนตัวเข้าร่วมด้วย การประเมินคุณค่าที่ดตี้องปราศจากอารมณ์และ 

ในการประเมินคุณค่านั้นต้องประเมนิตามลักษณะของหนังสอืด้วย เช่น ถ้าเป็นต ารา 

เอกสารทางวิชาการตอ้งประเมนิในเรื่องความรู้ การใช้ภาษา ฯลฯ ถ้าเป็นหนังสอืสารคดี

หรอืบทความ ควรประเมินความคิดเห็นของผู้เขียน หรือหนังสือพมิพ์ต้องประเมินจากความ

น่าเชื่อถือของข่าว และอคติของผู้เขียน การอ่านประเมินค่า มวีิธีการอ่าน ดังนี้ 

      4.1 พจิารณาความถูกต้องของภาษาจากเรื่องที่อ่าน ภาษาที่ไม่

ถูกต้องจะท าใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่แท้จริง ความถูกต้องของภาษา

มีหลายลักษณะ เช่น การใช้ค าผิดความหมาย การเรียงค าในประโยคผดิ การไม่รู้จักเว้น

วรรคตอน เป็นต้น นับเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการสื่อความหมาย 

      4.2 พิจารณาความตอ่เนื่องของประโยค ว่าเป็นข้อความที่ไป

กันได้ ไม่ขัดแย้งกัน หรอืข้อความที่ให้ความก้าวหน้าแก่กัน หากข้อความใดมีเนือ้หาสับสน

วุ่นวาย ไม่เข้ากับหลักสามข้อนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรอ่าน 

      4.3 พิจารณาความต่อเนื่องของความหมาย ความหมายที่

ต่อเนื่องตอ้งมแีกนหลักในการเชื่อมโยงความหมาย เช่น การเขียนชวีประวัติ อาจใช้

ช่วงเวลาของชีวิตเป็นแกนหลัก เป็นต้น 

      4.4 เมื่ออ่านแล้วต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น 

และความรูส้ึก จากเรื่องที่อ่านดังตัวอย่าง เช่น 
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       “ประเทศหน่ึง ๆ ต่างมีระบอบการปกครองแตกต่างกัน

ออกไป ประเทศรัสเซียได้ช่ือวา่เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนยิม ไม่มีศาสนา  

ไม่มพีระมหากษัตรยิ์ ถ้าข้าพเจ้าต้องมีชีวติอยู่ที่นั่นคงจะอึดอัดใจมิใช่นอ้ย เพราะข้าพเจ้าถือ

ว่า ทั้งสองสถาบันนีค้ือ ศูนย์รวมจติใจของทุกคน” 

       ข้อเท็จจริง – ประเทศหน่ึง ๆ ต่างมีระบอบการปกครองของ

ตนเองไม่เหมอืนประเทศอื่น ประเทศรัสเซียมีการปกครองตามระบอบสังคมนยิม ไม่มี

ศาสนา ไม่มีพระมหากษัตริย์ 

       ความรูส้ึก – ถ้าขา้พเจา้ต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นคงจะอึดอัดใจ

มิใช่นอ้ย 

      4.5 พิจารณาดูความสัมพันธ์ของหลักการและตัวอย่าง ว่ามี

ความจริงเพียงไร สมเหตุผลหรอืไม่ ก่อนที่จะเชื่อในเรื่องที่อ่านนั้น 

      4.6 ประเมินข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สกึ วิเคราะห์

ความเป็นไปในความคิดของผูเ้ขียน กับความคิดเห็นสว่นตัวของเรา ผลลัพธ์แหง่ 

การประเมนินั้นจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเราหรือไม่ 

     การอา่นทั้ง 5 ประเภทที่กล่าวมาเป็นการอ่านในใจซึ่งมีหลักฝึกฝน

การอา่นในใจ ดังต่อไปนี้ 

      1) ก าหนดเวลาในการอ่านหนังสอืไว้แน่นอน เช่น ก าหนดไว้ว่า

จะอ่าน 5 นาที เมื่อครบก าหนดเวลา ลองตรวจสอบดูว่าอ่านได้กี่หน้า แล้วทดลองจับเวลา

ในการอ่านครั้งต่อไป แล้วตรวจสอบดูว่าจ านวนหนา้ที่อ่านได้เพิ่มจ านวนขึน้หรอืไม่ 

      2) ฝึกการเคลื่อนไหวของสายตา ซึ่งลักษณะการเคลื่อนไหว

ของสายตาและการฝกึใช้สายตาให้อา่นได้รวดเร็ว มีดังนี้ 

      3) การจับตา หมายถึง การที่สายตาจับอยู่ที่ขอ้ความเป็นจุด ๆ 

ผูท้ี่อา่นช านาญใน 1 บรรทัดจะจับตาน้อยครั้งและใช้เวลาน้อย 

      4) ช่วงสายตา หมายถึง ระยะหา่งจากจุดที่จับตาจุดหนึ่งไปยัง

อีกจุดหนึ่ง คนที่อ่านไม่ช านาญชว่งสายตาจะแคบจะจับตาแทบทุกตัวอักษร 

      5) การย้อนกลับ การกวาดสายตาย้อนกลับข้อความที่อ่านผ่าน

ไปแล้วนัน้ คนที่อ่านไม่ช านาญจะย้อนสายตากลับไปอ่านข้อความเดิม เพราะไม่มั่นใจว่า

อ่านถูกหรอืไม่ ท าให้เสียเวลา นักอ่านที่ดีตอ้งกวาดตาย้อนกลับในแต่ละบรรทัดน้อยครั้ง

ที่สุด หรอืแทบไม่มเีลย 
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      6) การเปลี่ยนบรรทัด ผู้ที่อ่านอย่างช านาญเมื่อเปลี่ยนบรรทัด 

ย่อมเป็นไปอย่างรวดเร็วและแมน่ย าโดยไม่ต้องอาศัยการช้ีด้วยนิ้ว หรอืการใชไ้ม้บรรทัดวาง

คั่นเพื่อกันหลงบรรทัด 

      7) ทดสอบความเข้าใจเมื่ออ่านจบโดยอาจทดสอบเป็นระยะ ๆ 

หรอืทดสอบเมื่ออา่นจบเรื่องแล้วก็ได้ 

      8) ศึกษาเรื่องความหมายของค าศัพท์อยู่เสมอ โดยอาศัย 

การค้นคว้า จดบันทึก จะช่วยใหม้ีความรูเ้รื่องวงศัพท์กว้างขวางและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้

ถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น 

      9) หลีกเลี่ยงนสิัยการอ่านที่ไม่ดี ทั้งการท าปากขมุบขมิบ  

การใชม้อืชี ้หรอืการย้อนกลับไปอ่านอย่างซ้ า ๆ 

      10) ฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยใหก้ารอ่านเป็นไป

อย่างรวดเร็วถูกต้อง แม่นย ายิ่งขึ้น 

   2.5 ลักษณะของความสามารถในการอ่านจับใจความ 

   นักวิชาการกล่าวถึงความสามารถที่เป็นลักษณะย่อยของการอ่านจับ

ใจความ ดังนี้ 

    สมบัติ จ าปาเงิน (2547, หน้า 3) ได้ศึกษาความหมายการอา่นว่าเป็น

การเก็บรวบรวมความคดิที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่อา่นและการแปลความ คือ การเข้าใจ

เรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา การตคีวาม คือ การเข้าใจเรื่องราวอย่างลกึซึง้ และอาจ

แยกแยะไปได้อกีหลายแง่มุมและการขยายความ คือ การน าเสนอความรูค้วามเข้าใจที่

ถูกต้องในรูปของการอธิบายเพิ่มเติม สรุปได้วา่การอ่านที่จะได้ผลต้องพิจารณา 

จากพฤติกรรมพืน้ฐาน 3 ด้าน คอื การแปลความ ตีความ และการขยายความ  

    สุวิทย์ มูลค า (2547, หนา้ 50-51) ได้ศกึษาเกี่ยวกับการอา่น

วิเคราะหว์่าการอ่านที่ดีจะต้องมสี่วนประกอบการแยกแยะขอ้เท็จจริง การวิเคราะห์

สัมพันธ์ระหว่างความคิดเชิงเหตุผล การตั้งค าถาม สรุปสาระส าคัญ แยกข้อเท็จจริงและ

ทัศนคตขิองผูเ้ขียน 

    ปานรวี ยงยุทธวิชัย (2548, หน้า 33) กล่าวว่า การอ่านก่อใหเ้กิด 

การคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห ์คิดอย่างมวีิจารณญาณ มวีิสัยทัศน์ คิดเป็น 

ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ เข้าใจสื่อสารจากเรื่องที่อ่านได้  
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    วิมลรัตน ์สุนทรโรจน ์(2550, หน้า 95-96) ได้กล่าวถึง 

การอา่นจับใจความว่าการอ่านเป็นกระบวนการที่เริ่มจากการมองเห็นตัวอักษร ขอ้ความ

หรอืสัญลักษณ์แล้วท าความเข้าใจความหมายจากสิ่งดังกล่าวเป็นพืน้ฐาน แรกที่ควรพัฒนา

ก่อนทั้งนีต้้องวิเคราะหแ์ละตีความให้ถูกต้อง การแยกข้อเท็จจริงและชัดเจนให้ตรงตามที่

ผูเ้ขียนต้องการสื่อความหมาย 

    กอบกาญจน์ วงศว์ิสิทธิ์ (2551, หน้า 49) ได้กล่าวถึงหลักของ 

การอา่นจับใจความ ดังนี้ 1) การเข้าใจความหมายของค า ผู้อ่านต้องมคีวามเข้าใจใน

ความหมายที่ถูกต้องของค าศัพท์ ทุกค า 2) การเข้าใจความหมายของกลุ่มค า  

การวิเคราะห ์และท าความเข้าใจสัญลักษณ์ตา่ง ๆ ของค า 3) การเข้าใจประโยค หมายถึง

การน าความหมายของกลุ่มค าแต่ละกลุ่มมาสัมพันธ์กัน จนได้ความหมายเป็นประโยค  

4) การเข้าใจย่อหน้า ผู้อ่านต้องเข้าใจข้อความในแตล่ะย่อหนา้การสื่อสารเรื่องที่อ่านได้ดี 

จะท าให้เข้าใจความส าคัญของเรื่องได้ทั้งหมด สามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่า  

ผูอ้่านเห็นคุณค่าที่ได้จากเรื่องเจตนาของผูเ้ขียน  

    ศุภสุตา ม่วงสีตอง (2553, หน้า 6) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน

ไว้ 2 องค์ประกอบว่า การอ่านเป็นการตคีวามหมายจากสัญลักษณ์ค า และการท า 

ความเข้าใจสัญลักษณ์ของค าตัวอักษรหรอืสิ่งที่ตีพมิพ์ที่สายตาได้สัมผัสเพื่อใหเ้กิด

ความหมายและความเข้าใจความหมายนั้น ๆ อีกทั้งการอ่านจะมีความเข้าใจมากเพียงใด

ย่อมขึน้อยู่กับประสบการณ์เดิมของผู้อ่านที่น ามาเชื่อมโยงอีกด้วย 

   จากข้อความข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความสามารถของการอ่านจับใจความ

จะต้องมกีารตีความ สื่อสารท าความเข้าใจและหาค าตอบหรอืในรูปตัวอักษร สัญลักษณ์ 

และแปลความหมายของตัวอักษรเข้าใจการหาข้อเท็จจริง การขยายความ การแปลความ 

เข้าใจความหมายของค า การคิดสังเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ตรงตามที่

ผูเ้ขียนต้องการสื่อความหมาย จากขอบข่ายของการอ่านจับใจความ สามารถสังเคราะห์

องค์ประกอบย่อยของการอ่านจับใจความ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะหล์ักษณะของความสามารถในการอา่นจับใจความ  
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1. การตคีวาม 

  1.1 การแยกแยะข้อเท็จจริง 

  1.2 การหาค าตอบได้ถูกตอ้ง 

 
 

 

   
 

  
 

  5 63  

2. การแปลความ 

  2.1 ท าความเขา้ใจสัญลักษณ ์

ของค า 

 

 

 
 

     

 

 

 

6 75  

3. การขยายความ 

  3.1 การสื่อสารเร่ืองท่ีอ่านได้

ถูกต้อง 

 

 

    

 

  

 

 

 

4 50  

4. การวเิคราะห ์         4 50  

5. การประเมินคุณค่า         1 12.50  

6. การสรุปสาระส าคัญ         2 25  

รวม 4 2 3 4 3 4 4 2 - -  

 

 จากตาราง 1 ผูว้ิจัยได้ใช้เกณฑค์วามถี่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต่ 4 ขึน้ไป)

เพื่อคัดเลือกองค์ประกอบย่อยของการอ่านจับใจความ ผลการสังเคราะหด์ังกล่าวท าให้ได้

องค์ประกอบย่อยของการอ่านจับใจความ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การแปลความ และ 

ท าความเข้าใจสัญลักษณ์ของค า คิดเป็นร้อยละ 75 (ความถี่เท่ากับ 6) 2) การตีความ  

การแยกแยะข้อเท็จจริง การหาค าตอบได้ถูกต้อง คิดเป็นรอ้ยละ 63 (ความถี่เท่ากับ 5)     

3) การขยายความ การสื่อสารเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 (ความถี่เท่ากับ 

4) และ 4) การวิเคราะห ์คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 (ความถี่เท่ากับ 4) 
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 ผูว้ิจัยขออธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการอ่านจับใจความ ดังนี้ 

  1. ความสามารถในการตีความ นักวิชาการกล่าวถึงความสามารถ  

การตคีวาม ไว้ดังนี้ 

   ศวิกานต์ ปทุมสูติ (2553, หน้า 151) กล่าวว่า การตีความ หมายถึง  

การอา่นที่ต้องใชค้วามขบคิดวินิจฉัย เพื่อคน้หาความหมายที่แท้จริงจากสารที่แท้จริงที่

ผูเ้ขียนต้องการบอก 

   วนิดา พรมเขต (2559, หน้า 78) ได้กล่าวถึง การอ่านตีความ หมายถึง 

การอา่นที่ผูอ้่านต้องท าความเข้าใจความหมายที่แท้จริงจากการท าความเข้าใจสัญลักษณ์ 

ภาพพจน์ เจตนา และน้ าเสียงที่ผู้เขียนตอ้งการสื่อ โดยการตคีวามจะมีความลึกซึง้เพียงใด

ก็ขึ้นอยู่กับพืน้ฐานความรู้ทางภาษาและประสบการณข์องผู้อ่าน 

  สรุปว่า การตีความหมายถึงการอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมาย สัญลักษณ์ 

เจตนา ความรู้สึก และความสะเทือนใจจากบทประพันธ์ ซึ่งอาจเข้าใจได้มากน้อยหรอื

ลึกซึง้เพียงใดนั้นขึน้อยู่กับความสามารถและประสบการณ์เดิมของผูอ้่าน และเจตนา

น้ าเสียงของผูเ้ขียนที่ตอ้งการสื่อ กระบวนการอ่านตีความนัน้ผูอ้่านจะต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถในการแปลความ การจับใจความส าคัญ และการสรุปความ  

   1.1 ความส าคัญของการตีความ  

    การตคีวามเป็นการอ่านที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ ์ 

การสังเกต และการวิเคราะห ์ของผูอ้่าน  การอ่านตีความเป็นการอ่านขั้นส าคัญที่ท าให้

เข้าใจงานเขียนทุกชนิด การอ่านตีความจึงมคีวามส าคัญ ดังนี้ 

     1.1.1 ช่วยใหผู้อ้่านเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่านได้ 

หลายแง่หลายมุม 

     1.1.2 ช่วยใหเ้ห็นคุณค่าของวรรณกรรมอันมีผลเกี่ยวโยงถึงคุณค่า

ของชีวติและสิ่งแวดล้อม 

     1.1.3 การตคีวามช่วยใหเ้กิดการฝึกคิด ฝกึไตรต่รองเหตุผล  

เป็นผลใหผู้อ้่านมคีวามละเอียด ถี่ถ้วนและมีวิจารณญาณในการอ่านมากยิ่งขึน้ 

     1.1.4 การตคีวามเป็นเครื่องมอืส าคัญในการเข้าถึงงานประพันธ์นัน้ 

ๆ 

     1.1.5 การตคีวามช่วยใหผู้อ้่านมโีลกทัศนท์ี่กว้างไกล ลึกซึง้ มีใจ

กว้างยอมรับความแตกต่าง ของมนุษย์ด้วยกันได้ 
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   1.2 การอา่นเพื่อการตคีวามควรค านงึถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้ 

    1.2.1 ความเข้าใจจุดประสงค์หรอืเจตนารมณ์ของผูเ้ขียนและ

ความหมายของสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียน  

    1.2.2 แนวคิดส าคัญที่ได้จากการอ่าน 

    1.2.3 น้ าเสียงของผู้เขียนและสีสันบรรยากาศในการเขียน 

   1.2 ลักษณะของการตคีวาม 

   การตคีวามเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะกว้าง ๆ คือ 

    1.2.1 การตีความตามเนือ้หา หมายถึง  การน าข้อความจากเนื้อหา 

ในเรื่องที่อ่านมาตีความว่าหมายถึงอะไร ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ตา่ง ๆ ที่มีแบบแผน

เป็นแนวเทียบความหมายไว้ก็ได้ 

    1.2.2 การตคีวามตามน้ าเสียง หมายถึง เมื่อเราอ่านข้อความทั้งหมด

แล้ว ต้องสามารถหาจุดมุ่งหมายหรอืเจตนาของผูเ้ขียนเรื่องนั้น ๆ ได้ วา่ผูเ้ขียนมีเจตนา

หรอืจุดมุ่งหมายอย่างไร 

   1.3 การตคีวามมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    1.3.1 การตีความอย่างมปีระสิทธิภาพ ผูอ้่านต้องพิจารณา

ความหมายโดยอาศัยบริบท น้ าเสียงของผู้เขียน เจตคติ ภูมหิลังของเหตุการณ์

ประกอบด้วย 

    1.3.2 ข้อปฏิบัติในการตคีวาม 

     - อ่านเรื่องให้ละเอียดโดยพยายามจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้ได้ 

     - หาเหตุผลอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่ามีความหมายถึงสิ่งใด 

     - ท าความเข้าใจกับถ้อยค าที่ได้จากการตคีวาม 

     - เรียบเรียงถ้อยค าให้มคีวามหมายชัดเจนและมีเหตุมีผลเป็น 

หลักส าคัญดังตัวอย่าง ดังนี้ 

      ตัวอย่างการตคีวาม 

       “เห็นช้างขี้ขีต้ามช้าง” ตีความได้ว่า จะท าอะไรควรดูฐานะ

ของตน ไม่ควรเอาอย่างคนที่มฐีานะดีกว่าเรา 

       “พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า กลิ่นหอมของดอกไม้ ทวนลมขึน้

ไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา หรอืกลิ่นมะลิวัลย์ แต่กลิ่นของคุณงาม 

ความดขีองคนย่อมหอมหวนทวนลมขึน้ไปได้ และย่อมหอมฟุง้ไปทั่วทุกทิศ” 
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      ตีความได้ว่า คุณงามความดีของคน หอมยิ่งกว่ากลิ่นดอกไม้

และกลิ่นหอมใด ๆ    

  2. ความสามารถในการแปลความ นักวิชาการกล่าวถึงความหมายของ

การแปลความ ไว้ดังนี้ 

   ธัญญา ธนัญชัย (2564, หน้า 1) กล่าวว่า การแปลความ หมายถึง  

การถ่ายทอดความหมาย ข้อความ ความหมายแฝงและถ่ายทอดจากภาษาต้นฉบับไปเป็น

อีกภาษาหนึ่งและให้ความหมายเท่ากัน หรอืใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด เช่น 

    หนา้วังหรอืจะสั่งด้วยนะนก ในแนบอกของพี่ว่าโหยไห้ 

    มิทันสั่งสกุณาก็บินไป ลงจับใกล้นกตะกรุมรมิวุ้มวน 

    ค าที่ขีดเส้นใต้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง นก 

   นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2557, หน้า 2) ได้กล่าวว่า 

การอา่นแปลความ คอื การอ่านที่มุ่งท าความเข้าใจความหมายของค า สัญลักษณ์ของค า 

และส านวนซึ่งจะน าสู่ความเข้าใจของความหมายของประโยค สัญลักษณ์ การอ่านแปล

ความแบ่งออก ได้ดังนี้ 

    1. การอ่านแปลความโดยอรรถ หรอืการแปลความโดยตรง 

    2. การอ่านแปลความหมายโดยนัย คอืการอา่นข้อความที่ผูเ้ขียนไม่ได้

เขียนตรงไปตรงมา แตม่ีความซ่อนเร้น  

  สรุปได้วา่ ความหมาย "การแปลความ" หมายถึง การอ่านที่มุ่งให้เกิด 

ความเข้าใจกับเนือ้หา ความหมายข้อความแฝง การแปลเจตนาของผู้เขียน และสามารถ

ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยถ้อยค าใหม ่ส านวนใหม่ หรอืใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมาก

ที่สุดและเริ่มจากการแปลค าหรอืศัพท์ที่ไม่รูค้วามหมาย หรอืเป็นการแปลศัพท์จากภาษา

หนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง การถอดค าประพันธ์ แปลความหมายรูปภาพ เครื่องหมายต่าง ๆ 

บางครัง้ก็ใช้สัญลักษณ์หรอืเปรียบเทียบ โดยกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแตเ่จตนาให้เป็นสิ่งหนึ่ง  

ซึ่งผูอ้่านต้องพยายามท าความเข้าใจความหมายแฝงของค าจึงจะเข้าใจจุดประสงค์ของ

ผูเ้ขียน และมีนักศกึษาได้กล่าวถึงการท าความเข้าใจสัญลักษณ์ของค า ดังนี้ 
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  3. ความสามารถในการขยายความ 

  ความสามารถในการขยายความมนีักศึกษาให้ความหมายการขยายความไว้ 

ดังนี้   

   สมบัติ จ าปาเงิน (2547, หน้า 3) ได้ศึกษาความหมายการอา่นว่าเป็นการ

เก็บรวบรวมความคดิที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่อ่านและการอา่นขยายความ คือ  

การน าเสนอความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปของการอธิบายเพิ่มเติม   

   ภาสกร เกิดออ่นและคณะ (2557, หน้า 3-4) ให้ความหมาย  

การอา่นขยายความ คอื การอ่านเพื่อขยายความคิดให้กว้างขวางลกึซึง้ หรือไกลกว่า

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนั้น ๆ โดยเชื่อมโยงเรื่องราวที่อา่นกับประสบการณอ์ื่น  

การขยายความคิดอาจใชค้วามรู้และประสบการณท์ี่มเีป็นพืน้ฐานเพื่อใหส้ามารถขยาย

ความคิดได้ไกลออกไป 

  สรุป การขยายความ หมายถึง การอ่านเพื่ออธิบายเพิ่มเติม การขยาย

ความคิดใหก้ว้างขวางลกึซึง้ หรอืไกลกว่าข้อเท็จจรงิที่ปรากฏในเรื่องนั้น ๆ โดยเชื่อมโยง

เรื่องราวที่อ่านกับประสบการณ์อื่น การขยายความคิดอาจใชค้วามรู้และประสบการณท์ี่มี

เป็นพืน้ฐานเพื่อใหส้ามารถขยายความคิดได้ไกลออกไป 

   ตัวอย่างท่ี 1 

    ความโศกเกิดจากความรัก  ความกล้าก็เกิดจากความรัก 

    ผูท้ี่ละความรักเสียได้แล้ว   ก็ไม่โศกก็ไม่กลัว 

                             (พุทธภาษิต) 

   ขยายความ 

   ความรักเป็นต้นเหตุใหเ้กิดความโศกและความกลัวเมื่อมีความรักเราก็

ต้องการให้คนที่รักอยู่กับเราตลอดไป โดยทั่ว ๆ ไป มนุษย์กลัวว่าสิ่งที่ตนรักจะสูญหายหรือ

จากไปถ้าเรารู้ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกคนย่อมเปลี่ยนแปร สูญหายหรอืแตกดับสลายไปตาม

สภาพของสิ่งเหล่านั้น เราก็มักจะละความรัก ความผูกพัน และความติดใจที่มีตอ่สิ่งนัน้เสีย 

เพื่อว่าเราจะได้ไม่ตอ้งโศกไม่ต้องกลัวอีกต่อไป  
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  4. ความสามารถในการวิเคราะห์ มีนักศกึษาให้ความหมายการวิเคราะห์

ไว้ดังนี้   

   กรมวิชาการ (2546, หน้า 12) ได้กล่าวถึงความหมายการวิเคราะห์ ดังนี้  

การวิเคราะห ์หมายถึง การคิดอย่างรอบคอบโดยใช้วจิารณญาณอย่างลกึซึง้ แล้วจึง

แยกแยะใหไ้ด้วา่ส่วนต่าง ๆ นั้นมีความหมายและความส าคัญอย่างไรบ้าง แตล่ะด้าน

สัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ อย่างไร วิธีอ่านแบบวิเคราะหน์ี้ อาจใชว้ิเคราะหอ์งค์ประกอบของค า

และวลี การใชค้ าในประโยค วิเคราะห์ส านวนภาษา จุดประสงค์ของผูแ้ต่ง ไปจนถึง 

การวิเคราะหน์ัยหรอืเบือ้งหลังการจัดท าหนังสอืหรอืเอกสารนัน้ การวิเคราะห์เพื่อตัดสิน

ความคิดของผูเ้ขียนว่าเป็นไปในลักษณะใดมากกว่าการที่จะได้เห็นดเีห็นชอบไปกับความคิด

ของผู้เขียนโดยสิน้เชิง 

   สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2555, หน้า 145)ได้กล่าวถึง 

ความหมาย การวิเคราะห์ ดังนี้ การวิเคราะห ์หมายถึง การพิจารณาองค์ประกอบทุกส่วน 

โดยวิธีแยกแยะรายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแตถ่้อยค าส านวน การใช้ค า ใชป้ระโยค 

  สรุปการวิเคราะห ์หมายถึง การคิดอย่างรอบคอบโดยใช้วจิารณญาณอย่าง

ลึกซึง้ แล้วจึงแยกแยะใหไ้ด้ว่าส่วนต่าง ๆ นั้นมีความหมายและความส าคัญอย่างไรบ้าง  

แตล่ะด้านสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ อย่างไร วิธีอา่นแบบวิเคราะห์นี้ อาจใชว้ิเคราะห์

องค์ประกอบของค าและวลี การใช้ค าในประโยค วิเคราะหส์ านวนภาษา จุดประสงค์ของ 

ผูแ้ตง่ ไปจนถึงการวิเคราะหน์ัยหรอืเบือ้งหลังการจัดท าหนังสือหรอืเอกสารนัน้ 

   4.1 ความส าคัญการวิเคราะหเ์ป็นการอา่นในระดับที่สูงขึน้กว่าการอ่าน

ทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ มิใชเ่ป็นเพียงการอา่นเพื่อความรู้และความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังตอ้ง

มีการวิเคราะหส์ิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนในด้านต่าง ๆ ด้วย ครูควรจัดให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน

วิเคราะห์อย่างจรงิจัง เพื่อน าไปสู่การสรา้งความรู้ ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาและ

สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวติ 

   การอา่นเชิงวิเคราะหเ์ป็นการอ่านหนังสอืแต่ละเล่มอย่างละเอียดใหไ้ด้

ความครบถ้วนของเรื่องที่อ่านทุกชนิด สิ่งที่จะละเลยเสียมิได้ก็คือ การพิจารณาถึงการใช้

ถ้อยค าส านวนภาษาว่ามีความเหมาะสมกับระดับ และประเภทของงานเขียนหรอืไม่ เชน่  

ในบทสนทนาก็ไม่ควรใชภ้าษาที่เป็นแบบแผนควรใช้ส านวนให้เหมาะสมกับสภาพจริงหรอื

เหมาะ แก่กาลสมัยที่เหตุการณ์ในหนังสือนั้นเกิดขึน้ เป็นต้น ดังนั้นการอ่านวิเคราะหจ์งึตอ้ง

ใช้เวลาอา่นมาก และยิ่งมเีวลาอา่นมากก็ยิ่งมโีอกาสวิเคราะหไ์ด้ดมีากขึ้น การอ่านในระดับ
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นีต้้องรู้จักตั้งค าถามและจัดระเบียบเรื่องราวที่อ่าน เพื่อจะได้เข้าใจเรื่องและความคิดของ

ผูเ้ขียนต้องการ 

   4.2 การวิเคราะหก์ารอ่าน การวิเคราะหก์ารอ่าน ประกอบด้วย 

    1) รูปแบบ  

    2) กลวิธีในการประพันธ์ 

    3) เนือ้หาหรอืเนือ้เรื่อง 

    4) ส านวนภาษา 

   4.3 หลักการอ่านเพื่อวิเคราะหม์ีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

    กรมวิชาการ (2546, หน้า 12-15) กล่าวถึงหลักการวิเคราะห์ ดังนี้ 

     1) แยกแยะสว่นที่เป็นสาระส าคัญและส่วนขยายความ การเขียน

หนังสือผูเ้ขียนจะเขียนใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และส่วนขยายความ ซึ่งอาจจะ

เป็นการอธิบายหรอืยกตัวอย่างประกอบ การอา่นอย่างวิเคราะห์นั้นผู้อ่านจะต้องค้นหาส่วน

ที่เป็นสาระส าคัญที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ เพื่อจะได้เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของผูเ้ขียน 

     2) แยกแยะสว่นที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นในงานเขียน

ต่าง ๆ นอกจากผูเ้ขียนจะน าเสนอข้อมูลส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงแล้ว บางครั้งผูเ้ขียนอาจ

สอดแทรกข้อคิดเห็นเพื่อแสดงมุมมองและทัศนะส่วนตัวอันจะท าใหง้านเขียนน่าสนใจและ

น่าอ่านยิ่งขึน้ แตใ่นข้อคิดเห็นนั้น ๆ อาจแฝงไว้ดว้ยค่านิยมส่วนตัว ความเชื่อ หรอือคติ 

ต่าง ๆ ของผู้เขียน ซึ่งผูอ้่านจะต้องพิจารณาว่าความคิดเห็นของผูเ้ขียนตั้งอยู่บนเหตุผลที่

ถูกต้องหรอืไม่ ควรเห็นด้วยกับผูเ้ขียนหรอืไม่ การอ่านประเภทนี้จึงตอ้งอาศัยประสบการณ์

อ่านอย่างมาก   

   4.4 กระบวนการวิเคราะห์ 

    กรมวิชาการ (2546, หน้า 15) กล่าวถึงกระบวนการวิเคราะห์ ดังนี้ 

     1) ดูรูปแบบของงานประพันธ์ว่าใช้รูปแบบใด อาจเป็นนิทาน  

บทละคร นวนิยาย เรื่องสัน้ บทร้อยกรอง หรอืบทความจากหนังสอืพิมพ์ 

     2) แยกเนือ้เรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใครท าอะไร ที่ไหน 

อย่างไร เมื่อไร 

     3) แยกพิจารณาแต่ละสว่นใหล้ะเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร 

หรอืประกอบด้วยอะไรบ้าง 

     4) พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนให้กลวิธีเสนอเรื่องอย่างไร 
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   4.5 การอ่านเชิงวิเคราะหใ์นขั้นตา่ง ๆ 

    1) การอา่นวิเคราะหค์ า การอา่นวิเคราะหค์ า เป็นการอ่านเพื่อให้

ผูอ้่านแยกแยะถ้อยค าในวลี ประโยค หรอืข้อความตา่ง ๆ โดยสามารถบอกได้ว่า ค าใดใช้

อย่างไร ใช้อย่างไร ใชผ้ดิความหมาย ผดิหน้าที่ไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจนอย่างไรควรจะต้อง

หาทางแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร เป็นต้น เช่น 

     1. อย่าเอาไปใช้ทับกระดาษ 

     2. ที่นี่รับอัดพระ 

     3. เขาท่องเที่ยวไปทั่วพิภพ 

     4. เจ้าอาวาสวัดนี้มรณกรรมเสียแล้ว  

    2) การอา่นวิเคราะหป์ระโยค การอ่านวิเคราะหป์ระโยค เป็นการอา่น

เพื่อแยกแยะประโยคต่าง ๆ ว่าเป็นประโยคที่ถูกต้องชัดเจนหรอืไม่ใช้ประโยคผดิไปจาก 

แบบแผนของภาษาอย่างไร เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์เพียงใดหรอืไม่มหีน่วยความคิด

ในประโยคขาดเกินหรอืไม่ เรียงล าดับความใน ประโยคที่ใชไ้ด้ถูกต้องชัดเจนหรอืไม่  

ใช้ฟุม่เฟือยโดยไม่จ าเป็นหรือใช้รูปประโยคที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรอืไม่  

เมื่อพบข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วก็สามารถแก้ไขใหถู้กต้องได้ เชน่ 

     1. สุขภาพของคนไทยไม่ดสี่วนใหญ่ 

     2. การแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯเกิดการจลาจล 

     3. ทุกคนย่อมประสบความส าเร็จท่ามกลางความขยันหมั่นเพียร 

     4. เขามักจะเป็นหวัดในทุกครั้งที่ฝนเริ่มตก 

   4.6 การอา่นวิเคราะหท์ัศนะของผูแ้ต่ง ผูอ้่านต้องพิจารณาไตร่ตรองให้

รอบคอบว่าผูเ้ขียนเสนอทัศนะมีน้ าหนักเหตุผลประกอบข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือเพียงใด  

เป็นคนมองโลกในแงใ่ด เป็นต้น 

   4.7 การอา่นวิเคราะหร์ส การอ่านวิเคราะหร์ส หมายถึง การอ่านอย่าง

พิจารณาถึงความซาบซึง้ประทับใจที่ได้จากการอ่าน วิธีการที่จะท าใหเ้ข้าถึงรสอย่างลกึซึง้ 

คือ การวิเคราะหร์สของเสียงและรสของภาพ 

    1) ด้านรสของเสียง ผูอ้่านจะรู้สกึได้ชัดจากการอ่านออกเสียงดัง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอย่างปกติหรอืการอ่านท านองเสนาะ จงึจะช่วยให้รู้สกึถึงความไพเราะ 

ของจังหวะ และความเคลื่อนไหว ซึ่งแฝงอยู่ในเสียง ท าให้เกิดความรู้สกึไปตามท่วงท านอง

ของเสียงสูงต่ าจากเนื้อเรื่องที่อา่น 
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    2) ด้านรสของภาพ เมื่อผู้อ่านอ่านแลว้เกิดความเข้าใจเรื่อง  

ในขณะเดียวกันท าให้เห็นภาพด้วย เป็นการสรา้งเสริมใหผู้อ้่านได้เข้าใจความหมาย  

การเขียนบรรยายความด้วยถ้อยค าไพเราะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ก่อให้เกิดภาพขึน้ใน

ใจผูอ้่าน ท าให้เกิดความเพลิดเพลินและเข้าใจความหมายของเรื่องได้ดียิ่งขึน้ 

   4.8 การอา่นเพื่อวิเคราะหข์อบเขตของปัญหาและการตีความเนื้อหาของ

ข้อความ การอ่านเชิงวิเคราะหย์ังมีสิ่งที่ต้องพิจารณา คือ การวิเคราะหข์อบเขตของปัญหา 

และการตีความ การวิเคราะห ์เพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เป็นการแยกแยะท าความเข้าใจ

องค์ประกอบหรอืโครงสรา้งของหนังสือแต่ละประเภท 

   4.9 ข้อควรปฏิบัติในการอ่านวิเคราะห์ 

    1) ศกึษารูปแบบของงานประพันธ์วา่เป็นรูปแบบใด 

    2) แยกเนือ้เรื่องออกเป็นส่วน ๆ ใหเ้ห็นว่าใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 

เมื่อไร 

    3) แยกพิจารณาแต่ละสว่นใหล้ะเอียดลงไปว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 

    4) พิจารณากลวิธีในการน าเสนอ 

   การวิเคราะหก์ารอ่านจะต้องค านึงถึงรูปแบบ กลวิธีในการประพันธ์ 

เนือ้หาหรอืเนือ้เรื่องและส านวนภาษา การอ่านวิเคราะหค์วรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

    - ดูรูปแบบงานประพันธ์ว่าใช้รูปแบบใด อาจเป็นนิทาน บทละคร  

นวนิยาย เรื่องสัน้ บทความ บทละคร ฯลฯ 

    - แยกเนือ้เรื่องเป็นส่วน ๆ ใหเ้ห็นว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

อย่างไร 

    - พิจารณาแตล่ะส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 

    - พิจารณาให้เห็นว่าผูเ้ขียนใช้กลวิธีเสนอเรื่องอย่างไร 

  2.6 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการอ่าน   

  การอา่นจะเกิดประสิทธิภาพตามที่ตอ้งการ กอบกาญจน ์วงศว์ิสิทธิ์ (2551, 

หนา้ 49-54) กล่าวว่าจะต้องประกอบด้วยปัจจัย ต่อไปนี ้

   1) ความรูเ้กี่ยวกับระบบการเขียน รูจ้ักย่อหน้า ขอ้ความที่เน้นด้วย 

การขดีเส้นหรือพิมพอ์ักษรทึบ การวรรคตอน ประโยคใจความส าคัญ ประโยคขยาย 

   2) ความรูเ้กี่ยวกับการใชภ้าษา ในการใชค้ า โวหาร ภาพพจน์ สุภาษิต 
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   3) ความสามารถในการตคีวาม หมายถึง ความเข้าใจเนื้อหา เข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค และติดตามความคิดของผู้เขียนได้ 

   4) ความรูร้อบตัวของผูอ้่าน ผู้อ่านที่มีความรูร้อบตัวมาก ๆ อาจเกิดจาก

ประสบการณต์่าง ๆ หากสัมพันธ์กับเรื่องที่อา่นแลว้จะท าให้เข้าใจได้ดียิ่งขึน้ 

   5) เหตุผลในการอ่าน ผู้อ่านที่ดตี้องรู้เหตุผลในการอ่านว่าจะอ่านไปท าไม

เพื่อจะได้เลือกวิธีการอ่านได้อย่างเหมาะสม  

   การอา่น มคีวามส าคัญทั้งด้านการศกึษา การงานและชีวิตส่วนตัว ผูอ้่าน

ที่ดคีวรตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านใหชั้ดเจน เข้าใจกระบวนการอ่าน เพราะการอ่านมใิช่แต่

เพียงเข้าใจความหมายของค า อ่านค าถูก ออกเสียงได้ถูกต้องเท่านั้น แต่การอ่านสามารถ

ท าให้ผู้อ่านประสบความส าเร็จในชวีิตการเรียน การท างาน สามารถน าสิ่งที่ได้รับ 

จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาตนเอง และประเทศชาติต่อไป การอ่านนั้น

มิใช่เป็นพรสวรรค์ แตเ่กิดจากการฝึกฝนและการเรียนรู้ ดังนั้นจึงไม่ควรท้อถอย ผูอ้่านควร

ตั้งใจไว้เสมอว่า การอ่านมปีระโยชน์ท าให้รู้เท่าทันโลก และเหตุการณ์ สร้างบุคลิกภาพให้

เป็นคนมีความเชื่อม่ันในตนเองซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบันนีอ้ีกด้วย 

  2.7 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 

   มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2549, หน้า 20-27) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการอ่านที่

ส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  

    1. ทฤษฎีการอ่านรูปแบบล่างขึ้นบนและรูปแบบบนลงล่าง (Theories 

of Reading : Bottom up and Top-down) นักจิตวิทยาและนักจติภาษาได้เสนอแนะทฤษฎี

เกี่ยวกับการอา่น 2 ทฤษฎีต่อไปนี ้ซึ่งมแีนวคิดตามทฤษฎีโครงสรา้งความรู ้(Schema 

Theory) ของ Barrett (Barrett, 1932 cited in Barchers, 1998) ดังนี้ 

     1.1 ทฤษฎีการอ่านรูปแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Theories of 

Reading) หมายถึงทฤษฎีที่เน้นองค์ประกอบย่อยของภาษา กล่าวคือ การแนะให้ผูอ้่าน

ค านงึถึงลักษณะที่เป็นหน่วยเล็ก (small units–features) ของค าตั้งแต่การพิจารณา

ตัวอักษรเมื่อต้องการอ่านเป็นค าพจิารณาค าเมื่ออ่านวลี และพิจารณาวลีเมื่ออ่านประโยค 

กระบวนการเข้าใจความดังกล่าวเริ่มจากการถอดรหัสจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน 

เนื่องจากนี้พฤติกรรมนยิม (behaviorist) เชื่อว่าการอ่าน คอื การจ าค าเพื่อให้เข้าใจบทอ่าน 

จงึตอ้งเน้นที่การกวาดสายตาไปตามตัวอักษร เพื่อรับรู้ค าและพิจารณาค าวลีและประโยค 

และการที่เข้าใจบทอ่าน ผู้อ่านต้องอาศัยความรูท้างภาษา ได้แก่ ค าศัพท์ โครงสร้าง
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ไวยากรณ์ และความสัมพันธ์ของประโยคในข้อความ ภายใต้ความคิดที่ว่า เมื่อสามารถ

อ่านเป็นค าเป็นประโยคได้โดยงา่ยแล้วจะสามารถอ่านบทอ่านด้วยความเข้าใจได้ ต่อมาการ

อ่านรูปแบบล่างขึ้นบนไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากผู้อ่านซึง้มคีวามรูท้างภาษาเพียงพอ  

ก็ยังไม่สามารถอ่านเข้าใจบทอ่านได้ดี 

     1.2 ทฤษฎีการอ่านรูปแบบบนลงล่าง (Top–down Theories of 

Reading) หมายถึง ทฤษฎีที่เน้นความหมายไม่ได้เน้นองค์ประกอบกล่าว คือ เป็นแนวคิดที่

แนะให้ผูอ้่านใช้ความรูแ้ละประสบการณเ์ดิม โดยใหเ้หตุผลวา่ ความเข้าใจในการอ่าน

เริ่มตน้จากส่วน “ศรีษะ” นั่นคือสมองหรอืความคิดของผู้อ่าน จากงานวิจัยชีใ้ห้เห็นว่าผูอ้่าน

จะสามารถเข้า ใจบทอ่านได้ดี ถ้าผู้อ่านเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิม อย่างไรก็

ตามถ้าปราศจากความรูแ้ละประสบการณ์เดิม ผู้อา่นจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของ

สิ่งที่อา่น ในกระบวนการนั้น ผู้อ่านต้องใช้ความสามารถในการคาดคะเนทั่วไป เกี่ยวกับ

สาระที่อ่าน โดยใช้พื้นความรู้เดิม 

    2. ทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพันธ์ (Interactive Theories of Reading) 

มีแนวคิดเกี่ยวกับการอา่นว่า เมื่อผูอ้่านใช้สายตากวาดอ่านในใจในประโยคแรกในบทอ่าน 

บางครัง้ผูอ้่านจะไม่สามารถเข้าใจประโยค แต่หลังจากอ่านต่อไปจะเข้าใจได้ดีขึ้นทั้งนี้

เนื่องจากว่า เขาได้ใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับประโยค หรอืเรื่องราวมา

คาดคะเนสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียน ยิ่งเมื่ออ่านซ้ าย่อมได้สาระความรู้มากขึ้น และเมื่ออ่านต่อไป

อีกจะเข้าใจมากขึ้น 

    3. ทฤษฎีการอ่านแนวร่วมสัมพันธ์ (Transactive Theories of 

Reading) เป็นทฤษฎีที่ยึดแนวของทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพันธ์เป็นหลักโดยถือวา่บริบทมี

ความส าคัญยิ่งตอ่ประสบการณท์างการอ่าน 

    4. ทฤษฎีการพัฒนาทางภาษาและการอ่านออกอ่านได้ตามแนว

ปัญญาเชงิสังคม (The Sociocognitive Theories of Language and Literary Development) 

จากทฤษฎีการพัฒนาทางการอ่านตามแนวปัญหาเชิงสังคม Ruddell (2002) ได้กลา่วว่า

คนเราใชค้วามรูแ้ละประสบการณเ์ดิมเป็นกุญแจไขไปสู่ความเข้าใจประสบการณ์ส่วนตน

และประสบการณ์ภายนอกโลกอันกว้าง สาระความรู้ใหม่จะถูกน ามารวมกับโครงสร้าง

ความรูโ้ดยการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันท าให้เกิดกรอบมโนทัศนท์ี่กว้างขึ้น ส าหรับในแง่ที่

เกี่ยวกับการอา่น คือ การที่คนเราใชโ้ครงสร้างความรู้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยเนื้อหา

สาระที่อ่านซึง้ยังเข้าใจไม่ชัดเจน หรอืในการวินิจฉัยสถานการณ์ต่าง ๆ ท าให้เกิด
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แนวความคิดที่แตกฉานออกไปอีก ทฤษฎีโครงสรา้งความรูน้ี้ จากการสรุปของ Harste, 

Woodward และ Burke (1984 cited in Ruddell, 2002) แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้เป็น

กระบวนการของการจัดโครงสรา้งความรูเ้ข้าไปในระบบความจ า และรวมเอาสาระความรู้

ใหม่ไปผสมเข้าด้วยกัน กระบวนการของการท าความเข้าใจในการเรียนรู้ขึน้อยู่กับ

ความสามารถในการใชส้ามัญส านกึของผูเ้รียนที่จะใช้กลวิธีในการเชื่อมโยงความรูใ้หมเ่ข้า

กับความรูเ้ดิมที่สัมพันธ์กัน พัฒนาการของโครงสร้างความรู้ของเด็กนั้นมีอทิธิพลจาก

ประสบการณท์างสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาการการรูก้ารเข้าใจตั้งแต่วัยทารก 

เด็กจะเป็นผู้ทดสอบสมมติฐานด้วยความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเองทั้งภายในบ้าน

และชุมชนแวดล้อม สบืเสาะหาความหมายและท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยการสรุป

อ้างองิหรอืลงความเห็นโดยใช้ความรูเ้ดิมที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณพ์ื้นฐาน ความรูแ้ละ

ประสบการณเ์ดิมนี้จะถูกกระตุ้นและใช้ในกระบวนการอ่านเข้าใจความด้วย จะเห็นได้ว่า

กระบวนการดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน บทบาทที่ส าคัญของครู คือ

การคอยชว่ยเหลอืนักเรียนด้วยการให้ความรู้ การแก้ไขและสร้างสมประสบการณ์ 

ให้แก่เด็กมากยิง่ขึ้น Ruddell (2002) เรียกทฤษฎีนีว้่า ตามแนวปัญญาเชงิสังคม  

(The Sociocognitive Theories of Language and Literary Development) การอา่นจับ

ใจความมทีฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีนักวิชาการเสนอแนะว่าควรน ามาใช้ประโยชน์เพื่อเตรยีม 

การสอน และทฤษฎีทางจิตวิทยาการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการอา่นจับใจความ  

ซึ่งควรน ามาใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมการสอน มีดังนี้ 

     1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike ซึ่งเน้นทางด้านสติปัญญา  

โดยกล่าวว่าผูท้ี่มสีติปัญญาดี จะสามารถรับรู้ และอ่านจับใจความได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ตรงกันข้ามกับผูท้ี่มสีติปัญญาไม่ดี จะใช้เวลาในการอ่านเพิ่มขึน้ ดังนัน้การให้นักเรียนได้รับ

การฝึกฝนบ่อย ๆ ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยใหน้ักเรียนมใีนการอ่านจับใจความดีขึ้น 

     2. ทฤษฎีการให้สิ่งเร้าและการตอบสนอง เน้นการกระท าซ้ า ๆ  

จนตอบสนองโดยอัตโนมัต ิดังนัน้การจัดหาเรื่องที่ตรงกับความสนใจก็เป็นสิ่งเร้าที่ช่วยให้

เกิดความต้องการที่จะอ่าน ผลที่ได้คือการตอบสนองที่ดี 

     3. ทฤษฎีของ Gestalt เน้นความส าคัญของการจัดเตรยีม คือ  

กฎของการรับรู้ที่ประยุกต์เข้ามาสู่การสอนอ่าน ซึ่งแยกเป็นกฎได ้3 ข้อ คือ 
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      3.1 กฎของความคล้ายกัน เป็นการจัดสิ่งที่คล้ายกันเอาไว้

ด้วยกัน เชน่ ค าที่คล้ายกันโครงสรา้งของประโยค เนือ้เรื่อง รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การอา่น หากจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ก็จะช่วยใหเ้กิดการรับรู้ได้เร็วขึน้ 

      3.2 กฎของความชอบ เป็นหลักส าคัญในการสอนอ่านจับ

ใจความ หากนักเรียนได้อ่านในสิ่งที่ตนเองชอบ ก็จะช่วยใหก้ิจกรรมการเรียนการสอนมี

ความหมายต่อตัวนักเรียนมากยิ่งขึน้ 

      3.3 กฎของการตอ่เนื่อง เป็นการพิจารณาโครงสร้างของ 

การสอนอ่าน ให้มลีักษณะต่อเนื่องกัน ทั้งนีเ้พื่อให้การพัฒนาการอ่านเป็นไป 

โดยไม่หยุดชะงัก 

     4. ทฤษฎีสรา้งความรู้ใหมโ่ดยผู้เรยีนเอง (Constructivism)  

เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มพีืน้ฐานทางจติวิทยา ปรัชญา และมนุษยวิทยา โดยเฉพาะจิตวิทยา

ด้านปัญญา เป็นทฤษฎี ที่อธิบายถึง การได้มาซึ่งความรู้ และน าความรูท้ี่ได้มาสร้างองค์

ความรูข้องตนเอง ผู้เรยีนเมื่อได้รับความรูน้ั้น จะไม่น าความรู้ที่ได้มาเก็บไว้ แต่จะท า 

การแปลข้อมูลความรูท้ี่ได้โดยการใชป้ระสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีพัฒนาการ

ทางปัญญาของ Piaget ทิศนา แขมมณี (2547, หน้า 90) กล่าวว่า การเรียนรูเ้กิดจาก  

การค้นพบและประสบการณ์ ทฤษฎีนีเ้กิดจาก ความคิดที่ว่า การเรียนรู้เกิดขึน้ได้จากที่แต่

ละบุคคลได้สร้าง ความรูข้ึน้และท าให้ส าเร็จโดยผา่นกระบวนการของความสมดุล  

ซึ่งกลไกของความสมดุล เป็นการปรับตัว ของตนเองใหเ้ข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่สภาพ

สมดุล แบ่งออกได้ 2 กระบวนการ ดังนี้ 

      1. การซึมซับหรอืดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการที่

มนุษย์มปีฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและซึมซับหรือดูดซึมเอาประสบการณ์ใหม ่เข้าสู่

ประสบการณเ์ดิม ที่เหมอืนหรอืคล้ายคลึงกัน โดยสมองจะปรับเอาประสบการณใ์หมเ่ข้า

กับความคิด ความรูใ้นโครงสร้างที่เกิดจากการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ 

      2. การปรับโครงสรา้งทางปัญญา (Accomodation)  

เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากกระบวนการซึมซับหรอืดูดซึม คือ เมื่อได้ซึมซับ หรอื 

ดูดซึมเอาประสบการณ์ใหม่เข้าไปในโครงสรา้งเดิมแลว้ ก็จะท าการปรับประสบการณ์ใหม่

ให้เข้ากับโครงสรา้งของความรูเ้ดิมที่มีอยู่ในสมองก่อนแล้ว แต่ถ้าไม่เข้ากันได้ก็จะท า 

การสรา้งโครงสร้างใหม่ขึน้มาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่นั้น 
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    จากทฤษฎีทางจติวิทยาการศกึษาที่เกี่ยวกับการอา่นจับใจความ

ดังกล่าวข้างตน้ พบว่า การเรียนที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและดว้ยตนเอง

ของผู้เรยีน หากผูเ้รียนมีโอกาสได้สรา้งความคิดของตนเองไปสร้างชิน้งานโดยอาศัยสื่อ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผูเ้รียนสร้างความรูด้้วยตนเองจะมีความหมายต่อผู้เรยีน  

จะอยู่คงทนไม่ลืมง่าย ท าให้ผูเ้รียนสามารถต่อยอดความรูไ้ด้ง่าย และครูควรจะน าทฤษฎี

การอา่นจับใจความมาใช้ประโยชน์ส าหรับจัดเตรียมการสอน เพื่อให้การสอนการอ่าน 

จับใจความประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

    นอกจากนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอา่นจับใจความ มีดังนี้ 

     วันทา สุขโสม (2551, หน้า 29) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้เรื่อง การอ่านจับใจความโดยการใชค้ าถามตามแนวคิดของ Bloom กลุม่สาระ

การเรียนรูภ้าษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 75/75 หาค่าดัชนปีระสิทธิผล เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ที่เรยีนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้

ค าถามตามแนวคิดของ Bloom กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระหว่างก่อนเรียนและ 

หลังเรยีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียน 

ชุมชนบ้านโนนเจริญ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2550 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชม้ี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนดิเลือกตอบ และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์

แบบปรนัยชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง การอ่านจับใจความโดยการใชค้ าถามตามแนวคิดของ (Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.07/80.23 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ ์75/75 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจ ความ

โดยการใชค้ าถามตามแนวคิดของ (Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 
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    ธิดารัตน์ เจตินัย (2551, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาผลการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ดว้ยกลุ่มรว่มมอืที่ใชแ้ผนผังความคิดและเกมตามแนวคิด

โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2549 จ านวน 25 คน โรงเรยีนร่มโพธิ์วทิยา ผลการศกึษา พบว่า  

การจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้การอา่นจับใจความภาษาไทยชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2  

ด้วยกลุ่มรว่มมอืที่ใชแ้ผนผังความคิดและเกมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 

การเรียนปกติ 

    จุฑามาศ ชัยสงคราม (2552, หน้า 28) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรูภ้าษาไทยด้านการอ่านจับใจความช้ันประถมศกึษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสอืส่งเสริม

การอา่นประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD การศกึษาครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อหา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ  

ตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนา

ด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 15 คน 

เครื่องมือที่ใชไ้ด้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสอืส่งเสริม 

การอา่น ประกอบกลุ่มร่วมมอืแบบ STAD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ผลการศกึษาสรุปได้วา่ แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ประกอบกลุ่มร่วมมอืแบบ STAD  

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.72/82.22 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้มคี่าเท่ากับ 0.6300 แสดงว่า นักเรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนรู ้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 63 การพัฒนาด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เรยีนด้วยแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสอื

ส่งเสริมการอ่านประกอบกลุ่มร่วมมอืแบบ STAD คิดเป็นรอ้ยละ 82.22 โดยสรุป  

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

โดยใช้หนังสอืส่งเสริมการอ่าน ประกอบกลุ่มร่วมมอืแบบ STAD มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรูแ้ละมีดา้นการอ่านจับ

ใจความเป็นอย่างด ี   
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 3. แนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรม 

  3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

  ชุดกิจกรรม เดิมที่ใชค้ าว่า ชุดการสอน หรอืชุดการเรียน มาจากค าว่า 

Instructional Package หรอื Learning Package เป็นสื่อที่ครูน ามาใช้ประกอบการสอน 

ในภาษาไทยมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น ชุดฝกึ แบบฝึก แบบฝกึ ชุดการเรียนการสอน 

ดังนัน้ ชุดกิจกรรม จึงหมายถึง ชุดกิจกรรมที่นักเรียนด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด ในชุด

กิจกรรมประกอบด้วยคู่มอืครู คู่มือนักเรียน ใบความรู ้ใบงาน แบบบันทึกกิจกรรม 

แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบกิจกรรม เนน้ให้นักเรียนฝกึโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น  

มีนักการศกึษาได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม ไว้ดังนี้ 

   วันทนีย์ ดุลชาติ (2550, หน้า 55) กล่าวว่า ชุดการเรียนเป็นสื่อการเรียน

ส าเร็จรูปประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชนิดที่ผู้เรยีนสามารถศึกษาได้ดว้ยตนเองตามขั้นตอน

ที่ระบุไว้ในชุดเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสทิธิภาพ โดยพึ่งครูให้น้อยที่สุดผู้เรียน

สามารถเรียนได้อย่างอิสระด้วยความสะดวกตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

ซึ่งเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จักการพึ่งพาตนเองในการศกึษาหาความรู้ 

   สุพิชชา ทะแพงพันธ์ (2550, หน้า 56) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม

การเรียนรูว้่า หมายถึง สื่อการสอนที่ครูสร้างขึ้น ประกอบด้วย ค าช้ีแจง จุดประสงค์ 

การเรียนรูเ้นือ้หา เวลา สื่ออุปกรณ์ กิจกรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และ 

การวัดผลประเมินกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและ

ความสนใจโดยครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้รับความส าเร็จ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

   Webster (1979, p. 640) ได้กล่าวถึงชุดกิจกรรมฝึกไว้ว่า หมายถึง  

โจทย์ปัญหา หรอืตัวอย่างที่ยกมาจากหนังสอื เพื่อน ามาใช้สอน หรอืให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝน 

ต่าง ๆ ให้ดขีึน้หลังจากที่เรยีนบทเรียน 

  จากการให้ความหมายของชุดกิจกรรมดังกล่าวข้างตน้ สรุปได้วา่ชุด

กิจกรรม หมายถึงสื่อที่สร้างขึ้นเพื่อเสรมิสร้างให้กับนักเรียนมีลักษณะเป็นชุดการฝึกที่มี

กิจกรรมให้นักเรียนท า โดยการทบทวนสิ่งที่เรียนผ่านมาแล้วจากบทเรียนใหเ้กิดความ

เข้าใจ และเป็นการฝกึแก้ไขในจุดบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนได้มหีรอืมีการพัฒนายิ่งขึน้ 
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  3.2 หลักจติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม 

  การสรา้งชุดกิจกรรมเพื่อใช้เป็นชุดกิจกรรมฝกึประกอบการเรียนการสอน

นั้นจะท าให้นักเรียนมีที่ดี ที่ถูกต้องในการได้รับการฝกึจากชุดกิจกรรม ดังนัน้การสร้างชุด

กิจกรรมต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการสร้าง และมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูท้ี่ได้รับ 

การฝึกควรมีจุดที่ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน เนื้อหาที่จะฝกึควรค านึงถึงจิตวทิยาที่

เกี่ยวข้องนักการศกึษาได้กล่าวถึงหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม ไว้ดังนี้ 

   สุจรติ เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2558, หน้า 52-62 อา้งถึงใน 

นิรันดร จันลาวงศ์ กล่าวถึงการสรา้งชุดการฝึกว่า ตอ้งยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวทิยา 

ดังนี้  

    1. กฎการเรียนรู้ Thorndike ซึ่งเกี่ยวกับ กฎแห่งการฝกึ (Law of 

Exercise) กล่าวไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหัด หรอืกระท าบ่อย ๆ จะท าให้ผู้ฝกึหัด 

มีความคล่อง และสามารถท าได้ด ี(Law of Use) ในทางตรงกันข้าม สิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้รับ

การฝึกหัดหรอืทอดทิง้ไปนานแลว้ ย่อมจ าให้ท าได้ไม่ดี (Law of Disuse) ตัวอย่างเช่น 

วิทยาศาสตร์ เป็นวิชา ผูเ้รียนจะมีทางวิทยาศาสตร์ดีตอ่เมื่อมีการฝกึฝน หรอืการกระท า 

ซ้ าบ่อย ๆ  

    2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรค านึงถึงนักเรียนแต่ละคนที่มี

ความรูค้วามถนัด ความสามารถและความสนใจต่างกัน ฉะน้ันในการสร้างชุดการฝกึหัด 

จงึควรพิจารณาถึงความเหมาะสม คอื ไม่ยากละงา่ยเกินไป และความมหีลาย ๆ แบบ 

    3. การจูงใจผู้เรยีนโดยการจัดชุดการฝึกจากง่ายไปยาก เพื่อเป็น 

การดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะท าใหเ้กิดผลส าเร็จในการฝกึ และช่วยยั่วยุให้

ติดตามต่อไป  

    4. ใช้ชุดการฝกึสั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนั้นได้

กล่าวถึงจติวิทยาพัฒนาการและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรูแ้ละ 

ทางภาษายิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนี้  

     4.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)  

ครูภาษาไทยจะต้องค านึงว่านักเรียนแต่ละคนมคีวามรู ้ความถนัดความสามารถและ 

ความสมใจทางภาษาต่างกัน 

     4.2 ความพร้อม (Readiness) ความพรอ้มเป็นเรื่องส าคัญที่ครูควร

ค านงึถึงเพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
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     4.3 กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) คอื กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน ซึ่งเป็นผลจากการมปีระสบการณต์รง การฝกึปฏิบัติและ

การที่ผูเ้รียนมีปฏกิิริยากับสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นี ้จะคงทนถาวรไม่ 

ลืมในบางกรณีสามารถถ่ายเทความรูไ้ปใช้ในสถานการณ์อื่นด้วย 

  3.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

  นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดกิจกรรม สอดคล้องกัน 

ดังนี้ 

   สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า (2550, หน้า 51-52) กล่าวว่า  

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสื่อการสอนที่

เป็นลักษณะของสื่อผสม (Multi-media) เป็นการใชส้ื่อตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปร่วมกัน เพื่อให้

ผูเ้รียนได้รับความรู้ตามที่ต้องการ โดยอาจจัดขึน้ส าหรับการเรียนรูต้ามหัวขอ้เนือ้หาและ

ประสบการณข์องแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้ผู้เรยีนได้เรียนรู ้อาจจัดเอาไว้เป็นชุด ๆ  

บรรจุไว้ในกล่อง ซองหรอืกระเป๋า องค์ประกอบของชุดกิจกรรม มดีังนี้ 

    1. คู่มือครู เป็นคู่มอืหรอืแผนการสอนส าหรับครู ใชศ้กึษาและปฏิบัติ

ตามขั้นตอนต่าง ๆ มีรายละเอียดชีแ้จงดังนี้ เช่น การน าเข้าสู่บทเรียน การจัดชัน้เรียน 

บทบาทผูเ้รียน เป็นต้น ลักษณะของคู่มอืครูอาจเป็นเล่ม หรอืแผน่พับก็ได้ 

    2. ค าสั่ง หรอื บัตรงาน เป็นเอกสารที่บอกให้ผู้เรยีนประกอบกิจกรรม

แตล่ะอย่างตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ บรรจุอยู่ในชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ บัตรค าสั่ง หรอื 

บัตรงานจะมีครบตามจ านวนกลุ่มหรอืจ านวนผูเ้รียน ซึ่งจะประกอบด้วย ค าอธิบาย 

ในเรื่องที่จะศกึษา ค าสั่งให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรม และการสรุปบทเรียน การจัดท าบัตร

ค าสั่งหรือ บัตรงาน สว่นใหญ่นิยมใชก้ระดาษแข็ง ขนาด 6x8 นิว้ 

    3. เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนประเภทต่าง ๆ จัดในรูปของสื่อ  

การสอนที่หลากหลายแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

     3.1 ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร บทความ  

ใบความรู ้(Fact Sheet) ของเนื้อหาเฉพาะเรื่อง บทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 

     3.2 ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เชน่ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ  

สมุดภาพ เทปบันทึกเสียง สไลด์ (Slide) วดิีทัศน์ (Video) ซีดีรอม (CD-Rom)  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น 
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    4. แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดและประเมินผลความรู้

ด้วยตนเอง ทั้งก่อนเรียนและหลังเรยีน อาจเป็นแบบทดสอบชนิดจับคู่ เลอืกตอบ   

หรอืกาเครื่องหมายถูกผิดได้ 

   สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551, หนา้ 18) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุด 

การเรียนการสอนว่ามี 4 ส่วน คอื 

    1. ค าชีแ้จงในการใช้ชุดการเรียนการสอน เป็นค าช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบ

จุดประสงคข์องการเรียน ศึกษาชุดการเรียนการสอนและสว่นประกอบของชุดการเรียน

การสอน เช่น ประกอบด้วยบัตรค าสั่ง บัตรปฏิบัติการ บัตรเนือ้หา บัตรฝกึหัดและ 

บัตรเฉลย บัตรปฏิบัติการและบัตรเฉลย บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยบัตรทดสอบ 

    2. บัตรค าสั่ง เป็นการช้ีแจงรายละเอียดของการศกึษาชุดการเรียน

การสอนนัน้ว่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไร 

    3. บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ บางชุดการเรียนการสอนอาจ

ออกแบบให้มบีัตรกิจกรรมหรอืบัตรปฏิบัติการ ซึ่งเป็นบัตรที่บอกใหผู้เ้รียนท ากิจกรรม 

ต่าง ๆ 

    4. บัตรเนือ้หา เป็นบัตรที่บอกเนือ้หาให้ผูเ้รียนศึกษา สิ่งที่ควรมี 

ในบัตรเนือ้หาคือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม และค าอธิบาย บัตรแบบฝกึหัดหรอืบัตรงาน 

เป็นแบบฝกึหัดที่ให้ผู้เรยีนท าหลังจากได้ท ากิจกรรมและศกึษาเนือ้หาจนเข้าใจแล้ว 

     4.1 บัตรเฉลยบัตรแบบฝกึหัด เมื่อผู้เรยีนท าบัตรแบบฝึกหัดเสร็จ

แล้วสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากบัตรเฉลยแบบฝกึหัด 

     4.2 บัตรทดสอบ เมื่อผูเ้รียนได้ท าแบบฝกึหัดเสร็จแล้ว ผูเ้รียนจะมี

ความรูใ้นหัวข้อที่เรยีนนั้น ๆ ตอ่จากนั้นจงึให้ผูเ้รียนท าบัตรทดสอบ 

     4.3 บัตรเฉลยบัตรทดสอบ เป็นบัตรที่มคี าเฉลยของบัตรทดสอบที่

ผูเ้รียนได้ท าไปแล้วเป็นการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีน  

ในการ ศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้น 

   วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551, หน้า 275) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบส าคัญ

ของชุดกิจกรรม มีดังนี้ 

    1. มรีายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรม สิ่งที่ต้องเตรียม

ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน 
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    2. คูม่อืการเรียนส าหรับผูเ้รียน ประกอบด้วยค าแนะน าในการเรียน 

ค าสั่ง กิจกรรมที่ผู้เรยีนต้องปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนการสอน 

    3. เนื้อหาและสื่อการสอนแบบประสม กิจกรรมการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์ของเนื้อหาในแต่ละตอน 

    4. ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท ากิจกรรมด้วยตนเอง และเรียนได้ตาม

ความสามารถและสนใจหรือความตอ้งการของตนเอง 

    5. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูและคุณภาพการเรียนรู้ได้ 

    6. ให้ความสะดวกแก่ครูผูส้อน และช่วยใหค้รูมีความมั่นใจ 

ในการสอนของตนเอง 

   อภชิาติ ชมพูทัศน์ (2552, หน้า 77) กล่าวถึงค าว่าองค์ประกอบของชุด

กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน ดังนี้ 

    1. ชุดกิจกรรม เป็นสื่อส าหรับให้ผู้เรยีนใช้ศึกษาและฝกึปฏิบัติแต่ละ

ชุดมีสว่นประกอบ ดังนี้ 

     1.1 ค าชีแ้จงส าหรับครู คือ รายละเอียดของชุดกิจกรรม กล่าวถึง

ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม บทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

     1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่

น ามาจากคู่มือประกอบการใช้ชุดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบทิศทาง เป้าหมาย หรอื

บทบาทของตนในการปฏิบัติกิจกรรมแตล่ะครั้ง 

     1.3 ค าชีแ้จงส าหรับผูเ้รียน คือ ส่วนที่ระบุรายละเอียดส าหรับให้

ผูเ้รียนปฏิบัติในชุดกิจกรรม ประกอบด้วย เวลาที่ใชใ้นชุดกิจกรรม รายการเอกสาร 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ บทบาทผูเ้รียน 

     1.4 บัตรเนือ้หา คือ สว่นที่เสนอความรูใ้นเรื่องที่จะเรียน เพื่อให้

ผูเ้รียนศึกษาก่อนปฏิบัติกิจกรรม 

     1.5 บัตรกิจกรรม คอื กิจกรรมเสริมส าหรับให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

หลังจากการเรียน 

     1.6 บัตรเฉลยกิจกรรม คือ เฉลยค าตอบของกิจกรรมที่ผูเ้รียน

สามารถตรวจสอบความสามารถของตนเองหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 
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     1.7 แบบฝกึหัด คือ แบบฝกึหัดส าหรับใหผู้เ้รียนท าหลังจากที่ได้

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จสิน้แลว้ เพื่อฝกึใหผู้เ้รียนเกิดความช านาญและเกิดความรูท้ี่

คงทน 

     1.8 แบบทดสอบ คือ เครื่องมอืที่ใชว้ัดความสามารถของผู้เรยีน

หลังเรยีนด้วยกิจกรรมแตล่ะชุด 

    2. คูม่อืประกอบการใช้ชุดกิจกรรม คือ เอกสารส าหรับครูใชป้ระกอบ

ชุดกิจกรรมประกอบด้วย บทน า ค าชีแ้จงในการใช้ชุดกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้บทบาทครู บทบาทผูเ้รียน สิ่งที่ครูต้องเตรียมการลว่งหนา้ การจัดช้ันเรียน 

แผนการเรียนรู้ เฉลยกิจกรรม และแบบทดสอบย่อยก่อนเรยีนและหลังเรยีน แบบทดสอบ

วัดความสามารถในการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

   จติรา ดวงปรีชา (2554, หน้า 40) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุด

กิจกรรม มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

    1. ช่ือกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้ทราบถึงลักษณะเนือ้หา 

การเรียนหรอืระบุชื่อเนือ้หาการเรียน 

    2. ค าชี้แจง เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะและการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู ้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 

    3. จุดประสงค์ของกิจกรรมเป็นส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ผู้เรียนตอ้งท าให้

บรรลุ 

    4. เวลา เป็นส่วนที่ระบุเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ  

    5. สื่อ สว่นที่ระบุถึงวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งที่ครูเตรียมให้ผู้เรยีนเพื่อ

ใช้ในการท ากิจกรรมนัน้ ๆ 

    6. การประเมินผลเบื้องตน้ เพื่อให้ทราบว่าผู้เรยีนอยู่ในระดับใดใน

การเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้นัน้ ๆ 

    7. เนือ้หา เป็นรายละเอียดที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนทราบ 

    8. กิจกรรม เป็นส่วนที่ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏิบัติตามขั้นตอน  

ซึ่งประกอบด้วย หลักของกิจกรรม 4 ส่วน คือ 

     8.1 คู่มือและแบบฝกึปฏิบัติส าหรับครูผูใ้ช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

และผูเ้รียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
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     8.2 ค าสั่ง หรอืค าแนะน า เป็นส่วนที่บอกให้ผู้เรยีนปฏิบัติตามชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

     8.3 เนื้อหาสาระและสื่อการสอนต่าง ๆ แบบประสม และกิจกรรม

ทางการเรยีนทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลที่บรรจุไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบัตรค าสั่งที่

ก าหนด 

     8.4 การประเมิลผล เป็นการประเมินผลส าเร็จหรือประเมิลผล

ความรู ้ซึ่งเป็นผลงานของผู้เรียน อาจเป็นแบบฝกึหัด การค้นคว้ารายงาน ผลการทดลอง

หรอืกิจกรรม 

   วิลาสิน ีบุตรแสนคม (2554, หน้า 21) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุด

กิจกรรมว่าชุดกิจกรรมประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน ที่ต้องใช้ร่วมกัน กล่าวคือ 

    ส่วนที่ 1 คู่มอืครูประกอบการใช้ชุดกิจกรรม เป็นคู่มอืการใชก้ิจกรรม

ส าหรับครู ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้ชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

ค าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ บทบาทครูสิ่งที่ครูต้อง

เตรียมล่วงหน้า การจัดช้ันเรียนบทบาทผูเ้รียน แผนการจัดการเรยีนรู้  

ใบงานแบบบันทึกผลจากการอ่าน ข้อเสนอแนะในการอ่านและแบบทดสอบพร้อมเฉลย 

 ส่วนที่ 2 ชุดกิจกรรม โดยแต่ละชุดประกอบไปด้วย 

   1) ช่ือชุดกิจกรรม 

  2) ค าชีแ้จง เป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดและวิธีใช้ 

  3) วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังจากได้

ศกึษาชุดกิจกรรม 

  4) เวลาที่ใช้ เป็นส่วนที่บอกเวลาทั้งหมดในการเรียนรู้ 

  5) สื่อ เป็นสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ตอ้งใชใ้นชุดกิจกรรม 

  6) เนื้อหา เป็นส่วนที่เสนอความรู้ใหก้ับผูเ้รียน 

  7) กิจกรรม เป็นส่วนที่ให้ผูเ้รียนปฏิบัติ หรอืฝกึระหว่างเรียนประกอบด้วย

ส่วนส าคัญ อันได้แก่ คู่มอืครู กิจกรรม วิธีด าเนินการ ใบความรู ้และ 

สื่อการสอนตลอดจนแบบประเมิน 

  8) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน เป็นการวัดความรูค้วามเข้าใจใน

เนือ้หาในแต่ละชุดของกิจกรรม 
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  9) เฉลยแบบทดสอบ เป็นสว่นเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบายรายละเอียด

ของแบบทดสอบนั้น ๆ 

  10) แบบประเมินความพึงพอใจที่มตี่อชุดกิจกรรมของผู้เรียน 

 จากการศกึษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอที่จะสรุป

องค์ประกอบของชุดกิจกรรมได้ 2 ส่วน คอื 

  1. คูม่อืครู ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม คือ ส่วนที่ระบุรายละเอียดส าหรับครู

ในการใชชุ้ด จะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้ชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุด

กิจกรรม ค าชีแ้จงในการใช้ชุดกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของ

ครู บทบาทของผู้เรยีน การจัดท าแผนการสอน ใบงาน พร้อมเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนพร้อมเฉลย 

  2. ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน คือ ส่วนที่ระบุราย 

ละเอียด ส าหรับผูเ้รียนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในชุดกิจกรรมจะประกอบไปด้วย ช่ือชุดกิจกรรม  

ค าช้ีแจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช ้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ของชุดกิจกรรม เนือ้หาที่ใชชุ้ด

กิจกรรมที่ให้ผู้เรยีนลงมอืปฏิบัติ วิธีด าเนนิการ ใบความรู ้และสื่อตลอดจนแบบประเมิน

บทบาทผูเ้รียน แบบประเมินความพงึพอใจ 

 3.4 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 

  การสรา้งชุดกิจกรรมมขีั้นตอนในการสร้างในทัศนะของนักการศกึษา ดังนี้ 

  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550, หน้า 53-55) ได้กล่าวถึงข้ันตอน 

ในการสร้างชุดการสอนเอา ไว้ดังนี้ 

   1. ก าหนดเรื่องเพื่อท าชุดการสอนอาจจะก าหนดตามหลักสูตร หรอื

ก าหนดเรื่องใหมข่ึน้มาก็ได้ การจัดแบ่งเรื่องย่อยจะขึน้อยู่กับลักษณะของเนื้อหาวิชา และ

ลักษณะของการใชชุ้ดการสอนนั้น ๆ การแบ่งเนื้อเรื่องเพื่อท าชุดการสอนในแต่ละระดับไม่

เหมอืนกัน 

   2. ก าหนดหมวดหมู่ เนือ้หาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชา

หรอืจะน ามาบูรณาการแบบสหวิทยาการได้ตามความเหมาะสม 

   3. จัดหนว่ยการสอน จะแบ่งเป็นกี่หน่วยในหนว่ยหนึ่ง ๆ จะใช้เวลาเท่าใด

ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและระดับผูเ้รียน 
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   4. ก าหนดหัวเรื่อง จัดแบ่งหน่วยการสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ เพื่อ 

ความสะดวกแก่การเรยีนรู้ซึ่งแตล่ะหน่วยควรประกอบด้วยหัวข้อย่อยหรอืประสบการณ์

ประมาณ 4-6 ข้อ 

   5. ก าหนดความคิดรวบยอด หรอืหลักการตอ้งก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้

ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร 

   6. ก าหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ทั่วไปและ

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมรวมทั้งการก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไว้ให้

ชัดเจน 

   7. ก าหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

เชงิพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการผลติสื่อการสอน 

   8. ก าหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบประเมินให้สอดคล้องกับ

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยใช้การสอนแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผู้สอนทราบว่า หลังจากที่

ผูเ้รียนได้ผ่านกิจกรรมมาแล้ว ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนตามจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้

มากน้อยเพียงใด 

   9. เลือกและผลติสื่อการสอนแล้วจัดไว้เป็นหมวดหมู ่ก่อนที่จะน าไปหา

ประสิทธิภาพ 

   10. สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมทั้งเฉลย ต้องสร้างให้

ครอบคลุมเนือ้หาและกิจกรรมที่ก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์

การเรียนรูท้ี่ส าคัญ เมื่อสร้างเสร็จแล้วควรท าเฉลยไว้ให้พรอ้มก่อนส่งไปหาประสิทธิภาพ 

   11. การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของชุดกิจกรรม เมื่อท า

กิจกรรมของชุดกิจกรรมเสร็จเรยีบร้อยแลว้ต้องน ามาวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อการเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

  วรวิทย์ นิเทศศลิป์ (2551, หน้า 272) กล่าวว่าถึงขั้นตอนผลิตชุดกิจกรรม

ตามแผนจุฬาไว้ 10 ขัน้ตอน ดังนี้ 

   1. ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประโยชน์ 

   2. ก าหนดหน่วยการสอน 

   3. ก าหนดหัวเรื่อง 

   4. ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ 
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   5. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

   6. ก าหนดกิจกรรมการเรียน 

   7. ก าหนดแบบประเมิน 

   8. เลือกและผลติสื่อการสอน 

   9. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

   10. การใชชุ้ดกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

    10.1 ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

    10.2 ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 

    10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน 

    10.4 ขั้นสรุปผลการเรียน 

    10.5 ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

  จติรา ดวงปรีชา (2554, หน้า 50) กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม

ควรมีขัน้ตอน คอื ก าหนดเรื่อง หมวดหมูเ่นือ้หา หน่วยการสอน ก าหนดหัวเรื่อง ความคิด

รวบยอด จุดประสงค์การสอน ก าหนดกิจกรรมการเรียน ก าหนดแบบประเมินผลเลือกและ

ผลติสื่อการสอน สร้างข้อสอบก่อนและหลังเรียน พร้อมเฉลย และหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

  Kapfer, G. and Kapfer, M. (1972, pp. 3-10 อ้างถึงใน ไกรฤกษ์ พลพา, 

2551, หนา้ 9) ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่าเป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างครูกับ

ผูเ้รียนซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าที่ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรมการเรยีนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็น

ผลของการเรียนรู้ การรวบรวมเนือ้หาที่น ามาสร้างชุดการเรียนนัน้ได้มาจากขอบข่ายของ

ความรูท้ี่หลักสูตรต้องการให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้ และเนื้อหาจะต้องตรงและชัดเจนที่สื่อ

ความหมายใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรียนจากความหมายที่ได้กล่าว

มาข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม เป็นสื่อการเรียนที่มีการน าเสนอเนือ้หา วัตถุประสงค์ 

โดยอาศัยสื่อที่หลากหลายซึ่งท าหนา้ที่ต่าง ๆ กันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนได้ศกึษาด้วยตนเองหรอืเป็นกลุ่ม โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้

ค าปรึกษา เมื่อผูเ้รียนสังเกตปัญหาจนท าให้ผู้เรยีนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ 

จากผู้ที่กล่าวมาข้างต้นขั้นตอนการผลิตชุดกิจกรรมประกอบไปด้วย การก าหนด หัวเรื่อง 

ศกึษาเอกสาร จุดประสงค์ กิจกรรม การออกแบบกิจกรรม การใชส้ื่ออุปกรณ์เครื่องมอื 

และแบบประเมินผล 



62 

  3.5 ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  การน าชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ไปใช้อย่างได้ผล บุญเกื้อ ควรหาเวช  

(2550, หนา้ 84) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ดังนี้ 

   1. ผู้สอนควรแนะน าหรอืชีแ้จงภาพรวมของชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทาง

ให้ผู้เรยีนได้เข้าใจ เช่น ลักษณะการจัดการเรยีนรู้ ส่วนประกอบที่ส าคัญ แนะน าการใชบ้ัตร

ค าสั่ง การใชส้ื่อต่าง ๆ เป็นต้น  

   2. ใหผู้เ้รียนศึกษาด้วยตนเองจากบัตรค าสั่งและด าเนินตามกิจกรรมของ

บัตรค าสั่งจนครบกระบวนการ โดยมีการประเมินตนเองทั้งก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม หรอืชุดกิจกรรมส าหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยปกติชุดกิจกรรมนี้

มักจะใช้การสอนแบบศูนย์การเรียน ดังนัน้การใชชุ้ดกิจกรรมควรน าเนินการ ดังนี้ 

    2.1 แนะน าหรือชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรยีน

เข้าใจวิธีใช้ 

    2.2 แบ่งกลุ่มย่อยผูเ้รียนตามตามจ านวนชุดกิจกรรม 

    2.3 ให้ผู้เรยีนท ากิจกรรมตามบัตรค าสั่งที่อยู่ในชุดกิจกรรม 

โดยเริ่มต้นพรอ้ม ๆ กันภายในชุดกิจกรรมจะก าหนดค าสั่ง กิจกรรม การประเมิน  

ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

   3. เมื่อผู้เรยีนกลุ่มใดประกอบกิจกรรมเสร็จตามเวลาที่ก าหนดแล้วให้

สลับหมุนเวียนกับกลุ่มอื่น ๆ ในกรณีที่ยังสลับกลุ่มไม่ได้ให้ปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้

ส ารองชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยายของผู้สอนการใช้ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย

ของครู ควรด าเนินการดังนี้ 

    3.1 ผู้สอนต้องท าความเข้าใจอย่างดกีับบัตรค าสั่ง เนือ้หา สื่อ ใบงาน

และกิจกรรม 

    3.2 ผู้สอนตอ้งเตรยีมวัสดุอุปกรณ์หรอืสื่อในการน าเสนอหรอื 

การสาธิตโดยฝึกใหเ้กิดก่อนน าไปปฏิบัติจริง 

    3.3 ผู้สอนต้องประเมินการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ

ปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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  สุวัฒน์ มุทธเมทา (2553, หน้า 339-340) กล่าวถึงการใช้ชุดกิจกรรมมี

ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพฤติกรรมเบือ้งตน้ อันเป็นหลักฐานการเรียนรู้

ของผู้เรยีนใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 

   2. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นส าคัญของการใช้ชุดการเรียนเหมอืน 

การสอนตามปกติทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากขั้นน าสู่บทเรียนเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้ผูเ้รียน

กระตอืรอืร้นมคีวามตอ้งการที่จะเรียน 

   3. ขัน้ประกอบกิจกรรม มีขั้นตอน ดังนี้ 

    3.1 แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม เพื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

    3.2 เมื่อผูเ้รียนกลุ่มต่าง ๆ ท ากิจกรรมการเรียนรูแ้ล้วก็ให้เปลี่ยนไป

ท ากิจกรรมในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 

   4. สรุปบทเรียน ครูน าในการสรุปบทเรียนซึ่งอาจท าได้โดยใช้วธิีซักถาม 

การให้ผู้เรยีนเล่าสรุปความเข้าใจหรอืการท ากิจกรรมเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนีเ้พื่อให้แนใ่จว่า

ผูเ้รียนได้เรียนรูค้วามคิดรวบยอดหรือหลักการตามที่ก าหนด 

   5. ประเมนิผลการเรียน ให้ผูเ้รียนท าข้อสอบอีกครั้งเพื่อประเมินดูว่า

ผูเ้รียนบรรลุตามที่ก าหนดจุดประสงค์หรือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ

ผูเ้รียนในกรณีที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ที่ก าหนดให้ขอ้ใดข้อหนึ่ง ถ้าผูใ้ดสอบผ่านจุดประสงค์

ทั้งหมดทุกข้อก็ใหผู้เ้รียนเรียนชุดกิจกรรมต่อไป 

   การน าชุดกิจกรรมไปใช้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนเป็นรายบุคคล  

การเรียนเป็นคู่การเรยีนเป็นกลุ่มโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 เร้าความสนใจของผู้เรยีน โดยใช้วธิีการตา่ง ๆ เช่น  

บททวนความรู้ในเนือ้หาเดิม เกม ปริศนา ค าถาม เป็นต้น 

    ขั้นตอนที่ 2 แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    ขั้นตอนที่ 3 ให้ผูเ้รียนศึกษาชุดกิจกรรมดังนี้ 

     1. ศึกษาค าชีแ้จงของการใช้ชุดกิจกรรมและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด 

     2. ศึกษาบัตรค าสั่ง 

     3. ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในบัตรปฏิบัติการ 

(ถ้ามี) และตรวจค าตอบจากบัตรเฉลย 
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     4. ศกึษาบัตรเนื้อหา 

     5. ท าแบบฝกึหัดและตรวจค าตอบจากบัตรเฉลย 

     6. ท าบัตรเฉลย 

     7. ประเมินตนเองโดยการตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยและให้

คะแนนด้วยความซื่อสัตย์ 

    ขั้นตอนที่ 4 สรุปทบทวนความรู ้ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปความรู้

ในประเด็นส าคัญที่ได้จากการศกึษาชุดกิจกรรม 

    สรุปขั้นตอนของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความส าหรับ

นักเรียนจะประกอบด้วย ดังนี้ 

     1. ช่ือกิจกรรม จะบอกถึงลักษณะของช่ือเนือ้หาการเรียน 

      2. ค าชี้แจงส าหรับครู เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะของการใช้ 

ชุดกิจกรรมใหก้ับครูผูส้อน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 

     3. ค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะของการใช้

ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 

     4. วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ผูเ้รียนต้องท าให้บรรลุ 

     5. เวลา เป็นการระบุเวลาให้ชัดเจนในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น 

     6. สื่อ เป็นสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ใบความรู ้ใบงานที่จัดเตรียมเพื่อใชใ้น

การท ากิจกรรม 

     7. เนือ้หา เป็นรายละเอียดที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนได้ทราบ มทีั้งหมด 

8 ชุดกิจกรรม 

     8. กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

      - เกริ่นน า ครูกล่าวค าทักทาย จากนั้นแจ้งจุดประสงค์ชี้แจงใน

การท ากิจกรรม ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

       1. ขัน้ทดสอบก่อนเรียน ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

       2. ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม 

        - ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน 

       3. ขัน้สรุปผลการเรียน 

      - แบบทดสอบหลังเรยีน   
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     9. เฉลยแบบทดสอบ 

     10. แบบประเมินความพึงพอใจ 

  จากการศกึษาขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนดังกล่าว ผูว้ิจัยสรุป

ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจัดเตรียมไว้ให้นักเรียนได้เรียนรูด้้วยตัวเองและ

ลงมอืปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยครูคอยเป็นผู้ให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือ 

  3.6 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 

  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เป็นการน าชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นเป็น

ต้นแบบ (Prototype) ไปทดลองใช้ (Try out) ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้เพื่อปรับปรุงใหเ้กิดผล

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด นักการศกึษาหลายท่านที่ได้พูดถึงการหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมตามเกณฑต์่าง ๆ ดังนี้ 

   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545, หน้า 494) ได้กล่าวถึงการทดสอบหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ดังนี้ 

    1. ความจ าเป็นของการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมม ี

ดังนี้ 

     1.1 ส าหรับหน่วยงานผลิตชุดกิจกรรม เป็นการประกันคุณภาพ

ของชุดกิจกรรมว่าอยู่ในขั้นสูงเหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่

ทดสอบประสิทธิภาพและผลิตออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีก็ต้องท าใหม่ เป็นการสิ้นเปลืองทั้ง

เวลา แรงงาน และเงนิทอง 

     1.2 ส าหรับผูใ้ช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนเปลี่ยน

พฤติกรรมตามที่มุ่งหวัง ดังนั้นก่อนการน าชุดกิจกรรมไปใช้ ครูควรมั่นใจว่าชุดกิจกรรมนัน้

มีประสิทธิภาพ ในการช่วยใหไ้ด้ชุดกิจกรรมที่มคีุณค่าตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

     1.3 ส าหรับผู้ผลิตชุดกิจกรรม การทดสอบหาประสิทธิภาพจะท า

ให้ผู้ผลิตมั่นใจได้วา่ เนื้อหาที่บรรจุในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ อัน

จะช่วยให้ผูผ้ลิต มีความช านาญสูงขึน้ เป็นการประหยัดแรงงาน เวลา และเงินทองในการ

เตรียมต้นแบบ 

    2. การก าหนดเกณฑห์าประสิทธิภาพ หมายถึง การก าหนดระดับ

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ การก าหนดเกณฑ์จะ

ประเมินจาก พฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ 
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     2.1 ประเมนิพฤติกรรมต่อเนื่อง เป็นการประเมินจากพฤติกรรม

ย่อย ๆ หลายพฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ของผู้เรยีนที่สังเกต 

จากการประกอบ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ผูส้อน

ก าหนด 

     2.2 พฤติกรรมขัน้สุดท้าย เป็นการประเมนิผลลัพธ์ (Product)  

ของผู้เรยีนโดยพิจารณาจากการสอบหลังเรยีน 

   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, หน้า 11) ได้กล่าวถึง การตคีวามผล 

การค านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ไว้ดังนี ้การคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ ให้มี

ความคลาดเคลื่อนหรอืความแปรปรวนของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน 0.5 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่ าไป

สูง = +2.5 นั่นให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรอื E2 ที่ถือวา่เป็นไปตามเกณฑ์ มคี่าต่ ากว่าเกณฑ ์ 

ไม่เกิน 25% และสูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ไม่เกิน 25% หากสื่อหรอืชุดกิจกรรมได้รับ 

การออกแบบและพัฒนาอย่างดมีีคุณภาพ ค่าประสิทธิภาพ E1 หรอื E2 ที่ค านวณได้จาก

การทดสอบประสิทธิภาพ จะต้องใกล้เคียงกันและห่างกันไม่เกิน 5% ซึ่งเป็นตัวชีท้ี่จะยืนยัน

ได้วา่นักเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอ่เนื่องตามล าดับขั้นหรอืไม่ก่อนที่จะมี 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นสุดท้าย อีกนัยหนึ่งต้องประกันได้วา่นักเรียนมีความรู้จรงิ

ไม่ใช่ท ากิจกรรมหรอืสอบได้เพราะการเดา 

    3. การทดลองประสิทธิภาพ เมื่อผลติชุดกิจกรรมขึน้มาแล้ว ต้องน า

ชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

     3.1 การทดลองแบบ (1.1) คือ การทดลองกับผูเ้รียน 3 คน  

โดยใช้ผู้เรยีนที่มสีติปัญญาระดับสูง ปานกลาง ต่ าน าผลที่หาประสิทธิภาพเสร็จแล้วน ามา

ปรับปรุงใหด้ีขึ้น ปกติคะแนนที่ได้จากการทดลองจะต่ ากว่าเกณฑ์ 

     3.2 การทดลองกลุ่มเล็ก (1 : 10) คือ การทดลองกับผูเ้รียน 6-10 

คน โดยใช้ผู้เรยีนที่มสีติปัญญาระดับสูง ปานกลาง ต่ า น าผลที่หาประสิทธิภาพเสร็จแล้ว

น ามาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 

     3.3 การทดลองภาคสนาม (1:100) คอื การทดลองกับผู้เรียนทั้ง

ช้ันจ านวน 30-100 คน น าผลที่ได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หากต่ ากว่า

เกณฑท์ี่ก าหนดไว้ ต้องก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนใหม่ตาม

หลกัการความจริงที่ต้องหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ได้กล่าวถึงความจ าเป็นที่จะต้อง

หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ดังนี้ 
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      3.3.1 เพื่อความม่ันใจว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

      3.3.2 เพื่อความแนใ่จว่าชุดกิจกรรมนั้นสามารถท าให้การเรียน

การสอนบรรลุจุดประสงคท์ี่แท้จรงิ 

      3.3.3 ถ้าจะผลติชุดกิจกรรมออกมาจ านวนมาก  

การทดสอบหาประสิทธิภาพจะเป็นหลักประกันว่าผลิตออกมาแลว้ก็ใช้ได้ มเิชน่นั้นจะเสีย

งบประมาณ เสียแรงงาน เสียเวลา เพราะผลิตออกมาแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

    ถ้าประเมินโดยไม่ได้ตั้งเกณฑไ์ว้ลว่งหน้า เป็นการประเมิน 

ด้วยการเปรียบเทียบผลการสอบของผู้เรยีนภายหลังจากที่เรยีนจากชุดกิจกรรมนัน้แล้ว 

(Post-test) สูงกว่าก่อนเรยีน (Pre-test) อย่างมีนัยส าคัญหรอืไม่ หากผลการเปรียบเทียบ

พบว่า ผู้เรยีนได้คะแนนสอบหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญ ก็แสดงว่าชุด

กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ 

     วิธีการหาค่า E1E2  

     การทดลองภาคสนาม (Field Try-out and Revised)  

น าชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอา่นจับใจความ ทั้ง 8 ชุด ไปทดลองใช้กับนักเรียน  

1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คน โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ 

      1) ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน จ านวน 30 ข้อ 

      2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจ 

ความ ทั้ง 8 ชุด จ านวน 16 ช่ัวโมง และเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ หรือคะแนนการท า

กิจกรรมระหว่างเรียน 

      3) ทดสอบหลังเรยีน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใชใ้น

การทดสอบก่อนเรียน 

      4) น าข้อมูลผลการท ากิจกรรมระหว่างเรียนและข้อมูลผล 

การทดสอบหลังเรยีน มาใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

การอา่นจับใจ ความที่สร้างขึน้ตามเกณฑม์าตรฐาน 70/70    

      5) ได้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ  

ที่มปีระสิทธิภาพ ตามเกณฑม์าตรฐาน 70/70 ที่ก าหนด 
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      6) จัดท าชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้ง 8 ชุด ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  

    นอกจากนี ้ได้กล่าวถึงความจ าเป็นที่ต้องหาประสิทธิภาพของ 

ชุดกิจกรรม ไว้ดังนี้ 

     1. เพื่อความแนใ่จว่าชุดฝกึหรอืชุดกิจกรรมที่สร้างขึน้มี

ประสิทธิภาพ 

     2. เพื่อความแน่ใจว่า ชุดกิจกรรมนั้นสามารถท าให้ 

การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุง่หมายอย่างแท้จรงิ 

     3. ถ้าจะผลิตชุดกิจกรรมออกมาเป็นจ านวนมาก การทดลองหา

ประสิทธิภาพจะเป็นหลักประกันว่า ผลติออกมาแล้วใช้ได้ มิฉะนั้นอาจเสียงบประมาณ  

เสียแรงงาน เสียเวลา เพราะผลติออกมาแล้วใชก้ารไม่ได้ 

     4. การใช้ชุดกิจกรรมมแีบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน

การสอนเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข หรอืไปใช้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

  3.7 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

  ประโยชน์ของการใช้ชุดกิจกรรมก็เพื่อเป็นสื่อการเรยีนการสอนที่ชว่ยให้

ผูเ้รียนได้สนุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยครูผู้สอนเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบัติกิจกรรม 

ได้มนีักการศกึษากล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม ดังนี ้    

   ลาวรรณ โฮมแพน (2550, หน้า 1) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของชุดกิจกรรม

ดังนี้ 

    1. คุณค่าต่อผูเ้รียน 

     1.1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตัวเองตาม

ความสามารถ ตามความสนใจ ตามอัตภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     1.2 ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แสวงหาความรูด้้วยตนเอง

ฝกึความรับผดิชอบและผูเ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

     1.3 มีอสิระในการเรียน ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาสิ่งที่จะท าให้เกิด 

การเรียนรูไ้ด้อย่างกว้างขวางเพราะ เป็นอิสระปราศจากผูส้อน เรียนได้ในเวลาที่ต้องการไม่

จ ากัดสถานที่  
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     1.4 ได้ฝึกและรู้ค าตอบทันทีและสามารถท าความเข้าใจใหม่ได้

ตอบผิดไม่มใีครเยาะเย้ย 

     1.5 ฝกึการอ่าน ไม่ตอ้งให้ครูอธิบาย ไม่ต้องเบื่อการที่ครูอธิบาย

ซ้ าซาก 

     1.6 สีสันจากภาพในชุดกิจกรรมท าให้ผูเ้รียนสนใจไม่เบื่อ   

ได้รับค าแนะน าในการท ากิจกรรมแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

     1.7 การท ากิจกรรมผูเ้รียนสามารถรู้ผลรับการเสริมแรงทันทีเป็น

แรงที่กระตุ้นให้ผู้เรยีนอยากศกึษาค้นคว้าต่อไป 

    2. คุณค่าของผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     2.1 สรา้งความมั่นใจ และช่วยลดภาวะของผูส้อน 

     2.2 ชว่ยใหผู้จ้ัดกิจกรรมการเรียนรู้ถ่ายทอดเนือ้หา และ

ประสบการณท์ี่ซับซ้อนมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ 

     2.3 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดกิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียน

สามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

     2.4 ใช้สอนซ่อมเสริมผู้เรยีนที่เรยีนไม่ทันได้ 

     2.5 สง่เสริมการจัดการศกึษานอกโรงเรยีนและจัดการศกึษา

ตลอดชวีิตเพราะผูเ้รียนสามารถน าชุดกิจกรรมไปเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ไม่จ ากัด

สถานที่ 

   วรวิทย์ นเิทศศลิป์ (2551, หน้า 273) กล่าวว่า ประโยชน์ของชุดกิจกรรม

มีดังนี้ 

    1. ช่วยใหค้รูผูส้อนถ่ายทอดเนือ้หาและประสบการณท์ี่ซับซ้อนและ 

มีลักษณะเป็นนามธรรมสูง 

    2. ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่ก าลังศกึษา เพราะเปิด

โอกาสใหใ้ห้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในการเรียนของตนเองและสังคม 

    3. เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้แสดงความคดิเห็น ฝกึการตัดสินใจแสวงหา

ความรูด้้วยตนเองและมีความรูต้่อตนเองและสังคม 

    4. ช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจแก่ครูผูส้อน เพราะจัดไว้เป็น

หมวดหมู่สามารถหยิบไปใช้ได้ทันที โดยเฉพาะผูท้ี่ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอนล่วงหนา้ 
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    5. ท าให้การเรียนการสอนเป็นอิสระจากอารมณ์ผู้สอน สามารถใช้ได้

ตลอดเวลา ไม่ว่าผูส้อนจะมีสภาพหรอืความขัดแย้งทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด 

    6. ช่วยใหก้ารเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของครูผู้สอน ท าหน้าที่

ถ่ายทอดความรู้แทนครูแม้ครูจะพูดหรอืสอนไม่เก่ง ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจากชุดกิจกรรมที่ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ 

    7. ในกรณีที่ขาดครู ครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนได้เลยเพราะว่า

เนือ้หาวิชาอยู่ในชุดกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ 

    8. ส าหรับชุดการสอนรายบุคคล และชุดการสอนทางไกลผูเ้รียนก็

สามารถเรียนได้ที่บ้านไม่จ ากัดสถานที่ 

   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, หน้า 436) ได้กล่าวว่า ประโยชนข์องการใช้ 

ชุดกิจกรรมที่มตี่อการจัดการเรียนการสอนมีหลายประการ ดังนี้ 

    1. ช่วยใหผู้้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณท์ี่สลับซับซ้อน และ

มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งผูส้อนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ 

    2. เรา้ความสนใจของผู้เรยีนต่อสิ่งที่ก าลังศกึษา เพราะชุดกิจกรรมจะ

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

    3. เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้แสดงความคดิเห็น ฝกึการตัดสินใจ 

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

    4. เป็นการสร้างความพร้อมและความมั่นใจแก่ผู้สอนเพราะ 

ชุดกิจกรรมผลติไว้เป็นหมวดหมูส่ามารถหยิบใช้ได้ทันที 

    5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนแก่ผู้เรยีน เพราะสื่อประสม 

(multi media) ที่ได้จัดไว้เป็นระบบ เป็นการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและช่วยรักษาระดับ 

ความสนใจของผู้เรยีนอยู่ตลอดเวลา 

    6. แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และสง่เสริมการศกึษา 

รายบุคคลตามความสนใจ ตามเวลา และโอกาสที่เอื้ออ านวยแก่ผู้เรยีนซึ่งแตกต่างกัน 

    7. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู ชุดกิจกรรมท าให้ผูเ้รียน เรยีน

โดยอาศัยความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กน้อย ทั้งสามารถเรียนด้วยตนเอง ครูหนึ่งคน

สามารถสอนผู้เรยีนได้จ านวนมาก 

    8. ช่วยผูเ้รียนใหรู้้จุดมุ่งหมายของการเรียนชัดเจน ตลอดจนรูว้ิธีการที่

จะบรรลุ จุดมุง่หมาย เป็นการเพิ่มพูนการจูงใจในการเรียน 
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    9. ชุดกิจกรรมจะก าหนดบทบาทของครูและผูเ้รียนให้ชัดเจนว่า  

ตอนใด ใครท าอะไร อย่างไร ลดบทบาทของการกระท าของครูข้างเดียว ผู้เรยีนได้เรียนรู้

โดยการกระท ามากขึ้น 

    10. ชุดกิจกรรมจากการน าวิธีเชงิระบบเข้ามาใช้ เมื่อผ่านการทดลอง

จึงท าให้การสอนมปีระสิทธิภาพ 

    11. ชุดกิจกรรมฝึกให้ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในการเรียน และรู้จัก

การท างานรว่มกัน 

    12. ชุดกิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกวัสดุกิจกรรมการเรียนและ

กิจกรรมตามความสนใจ 

   ระเบียบ พรมสุ่ย (2554, หน้า 86) ได้กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของ 

ชุดกิจกรรมมี 2 สว่น คือ 

    1. ประโยชนต์่อผูเ้รียน มดีังนี้ 

     1.1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูด้้วยตนเอง ได้ตามความสนใจ 

ตามอัตภาพ 

     1.2 ผู้เรยีนมีโอกาสแสดงความเห็นคิดเห็น ได้แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองและฝกึความรับผดิชอบ 

     1.3 ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในกิจกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  

เป็นอิสระในการเรียน 

     1.4 ผู้เรยีนมีโอกาสศกึษาสิ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรูไ้ด้อย่าง

กว้างขวาง 

     1.5 ผู้เรยีนได้เรียนในเวลาที่ตอ้งการ ไม่จ ากัดสถานที่ ได้ฝึกและรู้

ค าตอบทันที 

     1.6 สามารถท าความเข้าใจใหมไ่ด้ 

     1.7 ฝกึการอ่านไม่ต้องคอยครูอธิบาย ไม่ตอ้งเบื่อจากการที่ครู

อธิบายซ้ าซาก 

     1.8 สสีันจากภาพในชุดกิจกรรมท าให้ผูเ้รียนสนใจไม่เบื่อ 

    2. ประโยชน์ตอ่ผูจ้ัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

     2.1 สรา้งความมั่นใจ 



72 

     2.2 ลดภาระของครูผูส้อน ช่วยใหผู้จ้ัดกิจกรรมการเรียนรู้

ถ่ายทอดเนือ้หาและประสบการณท์ี่ซับซ้อนมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ไม่สามารถ

ถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ 

     2.3 แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 

     2.4 ใช้สอนซ่อมเสริมผู้เรยีนที่เรยีนไม่ทันได้ 

     2.5 ส่งเสริมการจัดการศกึษานอกโรงเรยีน/ การศกึษา 

ตลอดชวีิตได้ 

   จากคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากชุดกิจกรรม พอสรุปได้วา่   

ชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้านผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมี

ส่วนรว่มในการเรียนได้ศกึษาและได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้จากชุดกิจกรรมให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามความสามารถของแต่ละบุคคลท าให้ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนสนุกกับ 

การเรียนที่มีลูกเล่นหลากหลายและได้รับความรูใ้นแนวเดียวกัน มีเนื้อหาที่ครบทุก

กระบวนการในการเรียนการสอน ส่วนในด้านครูผูส้อน ช่วยลดบทบาทของครูโดยครูเป็น 

ผูค้อยชีแ้นะ และใหค้ าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนเฉพาะเรื่อง ใชไ้ด้ทุกสถานที่  

ทุกเวลาและทุกโอกาส 

 4. เทคนิคท่ีน ามาใช้ในชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 

 การน าชุดกิจกรรมตา่ง ๆ มาใช้จะต้องมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียน 

ดังนี้ 

  4.1 การใช้เทคนิคค าถาม 5W1H เป็นการที่ใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูก้ารอ่านจับใจความตามเรื่องที่ครูก าหนด ได้มนีักศึกษากล่าวเทคนิค 5W1H  

ไว้วา่ การวิเคราะหป์ัญหาโดยการใชเ้ทคนิค 5W1H จะใช้ในขั้นตอนของการวิเคราะหข์้อมูล 

และทดสอบสมมติฐาน ปัญหาคอือะไร หรืออะไรคือปัญหา มีรายละเอียด ดังนี้  

(ปารดา บัณฑูรนพิิท, 2555, หน้า 138-143) 

   Who  ใคร  (ในเรื่องนัน้มใีครบ้าง) 

   What  ท าอะไร (แตล่ะคนท าอะไรบ้าง) 

   Where ที่ไหน  (เหตุการณห์รือสิ่งที่ท านัน้อยู่ที่ไหน) 

   When  เมื่อไหร่ (เหตุการณห์รือสิ่งที่ท านัน้ท าเมื่อวัน เดือน ปี ใด) 

   Why  ท าไม  (เหตุใดจึงได้ท าสิ่งนั้น หรอืเกิดเหตุการณ์นัน้ ๆ) 

   How  อย่างไร (เหตุการณห์รือสิ่งที่ท านัน้ท าเป็นอย่างไรบ้าง)  
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  ดังนัน้ การใชเ้ทคนิคค าถาม 5W 1H แสดงตามภาพประกอบ 2   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ผังเทคนิคค าถาม 5W 1H 

          ที่มา : ปารดา บัณฑูรนพิิท (2555, หน้า 138-143) 

  โดยผู้วจิัยได้จัดกิจกรรมเรียนรูย้่อยออกเป็น 5 กิจกรรม รว่มกับเทคนิค

ค าถาม 5W 1H ดังนี้ 

   1. กิจกรรมตั้งค าถามและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 

   2. กิจกรรมแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

   3. กิจกรรมสรุปใจความและการแสดงขอ้คิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

   4. กิจกรรมสรุปความรู้จากการอา่นจับใจความ 

  การใชเ้ทคนิคค าถาม 5W 1H สามารถช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแตล่ะเรื่อง

ที่เราก าลังคิดเป็นอย่างด ีท าให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์  

  ดังนัน้ การเริ่มคดิวิเคราะหใ์ห้เริ่มโดยใช้ค าถามจาก 5W 1H หรอืจะใช้

เทคนิคการตัง้ค าถามลักษณะอื่นได้ เช่น               

   1. ค าถามเกี่ยวกับจ านวน เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผูเ้กี่ยวข้องกี่คน 

   2. ค าถามเชิงเงื่อนไข เชน่ ถ้า....จะเกิด.....ถ้าเหตุการณ์นีเ้กิดขึ้นเมื่อ 5 ปี

ที่แล้วใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์และใครจะเป็นผูเ้สียประโยชน์ 

   3. เกี่ยวกับการจดัล าดับความส าคัญ เช่นใครเป็นคนส าคัญที่สุดของเรื่อง 

ประเด็นใดเป็นหลัก และประเด็นใดเป็นประเด็นรอง 

   4. ค าถามเชิงเปรียบเทียบ เช่น ระหว่าง...กับ...สิ่งใดส าคัญกว่าระหว่าง

ความตายกับการพรากจากความรัก 



74 

  การอา่นจับใจความด้วยเทคนิค 5W 1H สรุปได้ดังภาพประกอบ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Who (ใคร) 

                         What (อะไร) 

                         Where (ที่ไหน) 

                         When (เมื่อใด) 

                         Why (ท าไม) 

                         How (อย่างไร) 
 

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W 1H 

         ที่มา : สุวิทย์ มูลค า (2548, หน้า 30) 

 

 จากการศกึษาขั้นตอนการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค 5W 1H มีทั้งหมด  

5 ขัน้ตอน โดยก าหนดในขั้นตอนที่ 1 ขัน้ก าหนดสิ่งที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นก าหนดปัญหา

ที่ตอ้งการ ขั้นที่ 3 ก าหนดลักษณะของการใช้เทคนิคค าถาม 5W 1H ขั้นที่ 4 พิจารณา

แยกแยะดว้ยค าถาม 5W 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who (ใคร) what (อะไร) Where (ที่ไหน) 

When (เมื่อใด) Why (ท าไม) How (อย่างไร) และขั้นตอนที่ 5 สรุปค าตอบ  
  4.2 ประโยชน์ของการใช้ค าถาม 

  มีนักการศกึษาหลายคน ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใชค้ าถาม ดังนี้ 

   สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า (2550, หน้า 76) กล่าวถึงประโยชน์ของ

การใชค้ าถาม ไว้ดังนี้ 

    1. เพื่อเรา้ความสนใจและจูงใจให้นักเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

ก าหนดสิ่งที่ต้องการ 

 ก าหนดลักษณะของการใช ้

เทคนิคค าถาม 5W 1H 

 พิจารณาแยกแยะเทคนิค

ค าถาม 5W 1H  

ก าหนดปัญหา 

สรุปค าตอบ ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 1 

 

ขั้นที่ 2 

 

ขั้นที่ 3 

 

ขั้นที่ 4 
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    2. เพื่อน านักเรียนไปสู่การต้ังค าถาม หรอืการน าเข้าเรื่อง 

    3. เพื่อกระตุ้นหรอืเร้าให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเตมิด้วยตนเอง 

    4. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและตัดสินใจ 

    5. เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน 

    6. เพื่อวินิจฉัยปัญหา ขอ้บกพร่อง และจุดเด่นของนักเรียน 

    7. เพื่อรวบรวมหรอืสรุปสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว 

    8. เพื่อประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

    9. เพื่อประเมนิว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและ

ประสบการณก์ารเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด 

    10. เพื่อช่วยใหน้ักเรียนน าความรู้ไปใช้ 

   วาสนา ศรัทธา (2552, หน้า 45) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ค าถาม 

คือ การใชค้ าถามจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน

การสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีในห้องเรียนทั้งยังก่อใหเ้กิดประโยชน์อกีหลายประการ 

เชน่ ท าให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการทางความคิด ใช้เหตุผลเพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล รู้จักคิด

หาเหตุผลดว้ยตนเอง รู้จักหาข้อมูลมาสนับสนุนค าตอบท าให้ผู้เรยีนมีความสนใจ 

ในการเรียนเพิ่มขึน้ อีกทั้งยังส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างผู้สอนกับนักเรียน นอกจากนี้ยัง

ท าให้ผู้สอนได้ทราบแนวคิดและเจตคติของผูเ้รียนรวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยให้ผูเ้รียน

รักการค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนเป็นการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรยีนได้เป็นอย่างดี 

   ดังนัน้ ประโยชน์ของการใช้ค าถามสรุปได้ว่า การใช้ค าถามจะชว่ยให้

นักเรียนเกิดการเรยีนรู้และช่วยสร้างบรรยากาศ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียน 

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การใชค้ าถามยังช่วยสร้างนสิัยในการคิด  

มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและครูสามารถน าไปใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรยีนต่อไป 

  4.3 เทคนิคผังความคิด (Mind Mapping Technique) ซึ่งเป็นทฤษฎี ของ 

Tony Buzan.(1991, pp. 106–107 อ้างถึงใน สุรีย์พร รักษาพร, 2552, หน้า 28)   

กล่าวว่า เทคนิคแผนผังทางปัญญา นีเ้ป็น Graphic Organizers รูปแบบหนึ่งที่ท างานตาม

ธรรมชาติความคิดของเรา เป็นเทคนิคเชงิกราฟฟิคที่ทรงพลังเสมอืนกุญแจสารพัด

ประโยชน์ที่จะเปิดสมองให้ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะเป็นการใชค้วามสามารถของ

สมองทั้ง 2 ซีก คือ ซ้ายและขวาให้มีกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกัน เป็นการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรูท้ี่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับความคิดรองโดยการเขียน

ความคิดหลักไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ แล้วเขียนอธิบายความคิดรอง แตกแขนงออกเป็น

ส่วน ๆ หรอืความคิดย่อย กระจายตามความคิด นอกจากนั้นค าว่า ผังความคิด มีนักศึกษา

หลายท่านให้ความหมายเอา ไว้ดังนี้ 

   นันทนา ลีลาชัย (2550, หน้า 58) ได้สรุปความหมายของผังความคิดไว้

ว่าผังความคิด หมายถึง การน าเสนอความคิด ความรู้ และข้อมูลที่เป็นข้อความ รูปภาพให้

สัมพันธ์กัน เป็นรูปแบบมิติสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดความชัดเจน กะทัดรัด รัดกุม 

เข้าใจง่าย 

   ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า389) ได้ให้ความหมายผังความคิดว่า  

ผังความคิดเป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระหรอืความคิดต่าง ๆ ใหเ้ห็นเป็นโครงสรา้ง

ในภาพรวม โดยใช้ค า เส้น ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง สี เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต

และภาพ แสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความคิดหรือสาระนั้น ๆ 

   สุรีย์พร รักษาพร (2552, หน้า 28) กล่าวว่าเป็นเครื่องมอืที่แสดงถึง 

การท างานของสมองในการจัดเรียงขอ้มูลที่ได้รับมาน าเสนอลงในกระดาษแผน่เดียว  

โดยใช้ค า เส้น ภาพ ส ีเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตามจนิตนาการของผูเ้ขียนแผนผังความคิดนั้น 

   Buzan (1991, pp. 106-107 อ้างถึงใน สุรยี์พร รักษาพร, 2552, หน้า 28) 

ได้ให้ความหมายไว้ว่าแผนผังความคิด เป็นการจ าลองการท างานของสมองบนกระดาษ 

ซึ่งเป็นการสะท้อนเงาการคิดของคนเราออกมา โดยอาศัยการค้นคว้าเรื่องสมองซีกซ้าย

และซีกขวาของ Sperry และ Omstein ว่าสมองของคนเรานั้นจะต้องมใิช่เพียงตัวหนังสอื 

รายการ ตัวเลข ล าดับ และเส้นตรงเท่านั้น ยังตอ้งค านึงถึงส ีการสร้างภาพ มติิ สัญลักษณ์ 

ความได้สัดส่วน ฯลฯ นอกจากนี้ยังตอ้งเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับการท างานของความคิด

อีกด้วย 

  จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้วา่ แผนผังความคิดเป็น 

การน าเสนอความคิด องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะออกมาเป็นสัญลักษณ์ รูปทรง 

รูปภาพ หรอืโครงสร้างที่ใช้แสดงขอ้มูลส าคัญของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะรูปภาพ  

ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจน เข้าใจความคิดรวบยอดในเนื้อหา

สาระที่น าเสนอ 
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   4.3.1 ขัน้ตอนในการท าแผนผังความคิด 

   นักการศกึษาหลายท่านได้กล่าวถึงขั้นตอนในการท าแผนผังความคิด 

ไว้ดังนี ้

    สุวิทย์ มูลค า (2548, หน้า 21-22) กล่าวว่าการสร้างแผนผังความคิด 

มีดังนี้ 

     1. เริ่มเขียนหรือวาดภาพมโนทัศน์หลักหรอืหัวข้อเรื่องตรงกึ่งกลาง

หนา้กระดาษ ซึ่งควรใชก้ระดาษชนดิไม่มีเส้น และวางกระดาษชนิดไม่มีเส้นในแนวนอน 

     2. เขยีนหรอืวาดภาพมโนทัศนร์องที่สัมพันธ์กับมโนทัศนห์ลักหรอื

หัวข้อเรื่องกระจายออกไปรอบ ๆ มโนทัศนห์ลัก 

     3. เขียนหรอืวาดภาพมโนทัศนย์่อยที่สัมพันธ์กับมโนทัศนร์องแตก

ออกไปเรื่อย ๆ โดยเขียนข้อความไว้ที่เส้นแต่ละเส้น เส้นที่ใชอ้าจเป็นเส้นตรงหรอืเส้นโค้งก็

ได้ แตเ่ส้นที่ใช้กับมโนทัศนร์องจะเป็นเส้นใหญ่กว่ามโนทัศนย์่อย ซึ่งเปรียบเสมือนรากไม้ที่

แตกออกไปจากต้นไม้ดังแผนภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 

ภาพประกอบ 4 ลักษณะการเขียนแผนผังความคิด 

                                              ที่มา : สุวิทย์ มูลค า (2548, หน้า 21-22) 

 

     4. ควรใช้ภาพหรอืสัญลักษณ์สื่อความหมายที่เป็นตัวแทนของ

ความคิดใหม้ากที่สุด 

     5. เขียนหรอืพิมพ์ค าด้วยตัวบรรจงขนาดใหญ่ ค าที่น ามาเขียนควร

เป็นค าที่ส าคัญ 

     6. เขียนค าเหนือเส้นและแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่น ๆ 

     7. ระบายสีใหท้ั่ว Mind Mapping 
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     8. ขณะที่เขียน Mind Mapping ควรปล่อยการคิดให้มีอิสระ 

มากที่สุด 

    บุญชม ศรสีะอาด (2549, หนา้ 45-46) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้าง

แผนผังความคิด ไว้ดังนี้ 

     1. เตรยีมกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัด 

      2. เริ่มภาพตรงกลางกระดาษค าเดียวที่ครอบคลุมเรื่องนั้น 

     3. ใส่ค าสั้น ๆ ที่มคีวามหมายและสว่นประกอบของหัวเรื่องที่แตก

มาจากจุดศูนย์กลาง 

     4. แตกความคิดของหัวเรื่องโดยเขียนค า หรอืวลีบนเส้น 

     5. แตกความคิดรองบนเส้นของแต่ละกิ่งในข้อ 4 

     6. เขียนค า วลี รูปภาพที่ตอ้งการเนน้ 

     7. ตกแต่งดว้ยสีให้สวยงาม เพราะสีจะช่วยใหเ้กิดความจ า 

    อุ่นเรอืน หนูจันทร์ (2551, หนา้ 73) ได้กล่าวถึง ขัน้ตอนการสร้าง

แผนผังความคิด มีดังนี้ 

     1. เขียนค าส าคัญหรือความคิดรวบยอดด้วยสัญลักษณ์หรอื

รูปภาพลงบนกลางกระดาษ 

     2. เขยีนความคิดรองย่อย ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิดหลัก แตกสาขา

ออกไปโดยใช้เส้น ภาพ เชื่อมโยงความคิดออกไปทุกทิศทุกทาง 

      3. ตกแตง่แผนผังความคิดของตนเองใหส้วยงาม 

   4.3.2 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนผังความคิด 

   ขั้นตอนการสรุปผังความคิด มนีักการศกึษาได้กล่าวสรุปขั้นตอน 

การสรา้งแผนผังความคิด ไว้ดังนี้ 

    Wycoff (1991, หน้า 42 อ้างถึงใน นันทนา ลลีาชัย, 2550, หน้า 60) 

ได้สรปุขั้นตอนการใช้แผนผังความคิด ไว้ดังนี้ 

     1. เลือกเนือ้หา/ ความรูท้ี่จะจัดท าผังความคิด 

     2. ก าหนดความคิดส าคัญ หัวข้อส าคัญ เป็นค าหรือมโนทัศน์ 

     3. วเิคราะหเ์นือ้หาที่เกี่ยวข้องกับความคิดส าคัญในข้อ 2 และ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดส าคัญย่อย ๆ  

     4. เลือก/ ออกแบบน าเสนอแผนผังความคิด (Design Format) 
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     5. เขียนความคิดสัมพันธ์ลงในผังความคิดที่ก าหนด 

   จากการศกึษากล่าวสรุปได้ว่า ตอ้งเลือกเนือ้หาที่จะท า โดยการก าหนด

เป็นมโนทัศนห์ลักที่จุดกึ่งกลาง แล้วก าหนดมโนทัศนร์องที่สัมพันธ์กับมโนทัศนห์ลักและ

กระจายออกเป็นมโนทัศนย์่อย การใชค้ าส าคัญในการเสนอความคิด การใช้เส้นแสดง 

ความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่อง การเน้นความส าคัญโดยใช้สี ขนาดของ

ตัวอักษร เครื่องหมาย รูปทรง รูปภาพหรอือื่น ๆ เป็นต้น 

   4.3.3 ประโยชน์ของแผนผังความคิด 

   มีผู้ที่กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิด ไว้ดังนี้ 

    ละออง มุ่งแซกกลาง (2547, หน้า 73) ได้กล่าวถึง ประโยชนข์อง 

การใชแ้ผนผังความคิด ไว้ดังนี้ 

     1. เป็นการพัฒนาการคิดในระดับสูง คือ ฝึกผูเ้รียนใหใ้ช้ 

การวิเคราะห ์สังเคราะหป์ระเมิน การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การสร้างมโนทัศน ์เป็นต้น  

     2. ช่วยใหผู้เ้รียนเข้าใจในสิ่งที่เรยีน เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนคิด และ

ปฏิบัติดว้ยตนเอง การท าด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรยีนเข้าใจความรู้ เนื้อหา หรือ บทเรียนนั้น ๆ  

     3. ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจ าได้เป็นความจ าแบบถาวรเพราะผูเ้รียน

ใช้การคิดในการจัดกระท าข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จรงิ และ 

การได้เห็น ได้วาดภาพเมื่อมีการออกแบบผังความคิดเพื่อน าเสนอ เป็นสิ่งช่วยให้ผู้จัดท า

กราฟิกจ าเนือ้หาความรูไ้ด้นาน 

     4. ช่วยใหผู้เ้รียนพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย (multiple 

lntelligences) การจัดท าผังความคิดเป็นการพัฒนาพหุปัญญา 3 ด้าน คอื 

      4.1 ปัญญาด้านภาษา (Verbal lntelligences) โดยการเลือกใช้

ค า ภาษาการสร้างประโยค สร้างวลี เพื่อการน าเสนอองค์ความรู้ 

      4.2 ปัญญาดา้นการคิดและคณิตศาสตร ์(Logical 

Mathematical lntelligences) โดยการใชก้ารคิดต่าง ๆ รวมทั้งใช้ตัวเลข การค านวณเพื่อ

น าเสนอข้อมูลอย่างมคีวามหมาย 

      4.3 ปัญญาด้านมติิสัมพันธ์ (Visual Spatiall lntelligences) 

เพราะการน าเสนอผังความคิด เนน้ภาพ เส้น และสีสันที่สามารถมองเห็นได้ 
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    ปรียา สุขเจริญ (2549, หน้า 38-39) กล่าวถึงประโยชน์การเขียน

แผนผังความคิด ดังนี้ 

     1. ใชใ้นการวิเคราะหเ์นือ้หา หรอืงานต่าง ๆ ที่จะท า 

     2. ใชใ้นการเสนอประเด็นต่าง ๆ ในการระดมพลังสมอง 

     3. ใชใ้นการสรุปหรือสร้างองค์ความรู้ 

     4. ช่วยจัดระบบความคิดของผู้เรยีน 

     5. ช่วยใหเ้ห็นภาพรวมของเรื่องที่ก าลังศึกษา 

     6. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การแสวงหาความคิดใหม่  

     7. ใช้ในการจดบันทึกความรู้จากการฟังบรรยาย การเรียน 

การอบรม 

     8. ใชใ้นการบันทึกความรูท้ี่ได้จากการอ่านหรอืการฟัง 

     9. ใชเ้ป็นโน้ตย่อส าหรับการพูดหรอืการน าเสนอต่อที่ประชุม 

     10.ใช้ส าหรับการวางแผนในการแสวงหาความรู้  

การท างาน 

     11.ใช้วเิคราะหป์ัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการคิดหาทาง

แก้ปัญหา 

     12.ใช้เป็นเครื่องมอืประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามสภาพจรงิ 

     13.ใช้ในการช่วยตัดสินใจจากทางเลือกหลาย ๆ ทางที่วเิคราะห์

แล้ว 

   จากการศกึษาประโยชน์ของแผนผังความคิด สรุปได้ว่า ช่วยพัฒนา

ผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด ท าให้เกิดความคดิอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏิบัติดว้ยตนเอง ท าให้

ผูเ้รียนจดจ าเนือ้หาซึ่งเป็นการจดจ าที่ถาวร นอกจากนั้น ยังช่วยใหส้รุปความคิดเรื่องตา่ง ๆ 

การจดบันทึก การวางแผน และเป็นการทบทวนความรู้ได้เป็นอย่างดี 

  4.4 เทคนิคการใช้กระบวนการกลุ่ม  

  เทคนิคกระบวนการกลุ่ม เป็นทฤษฎีของ Kurt Lewin ซึ่งเป็นวิทยาการที่

ศกึษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน  

ซึ่งจะน าไปสู่การเสรมิสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาการท างานของกลุ่มคนให้มี 

ประสิทธิภาพ และมีนักการศกึษากล่าวถึงเทคนิคการใช้กระบวนการกลุ่ม ดังนี้ 
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   ทองทิพภา วิรยิะพันธุ์ (2546, หน้า 22-23) กล่าวว่าเทคนิคการสอน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม หมายถึง กลวิธีที่ครูใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไป

ตามล าดับต่อเนื่องกันใหไ้ด้มาซึ่งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของนักเรียนและการด าเนิน

กิจกรรมของกลุ่มนักเรียนเพื่อช่วยใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูเ้นือ้หาสาระตามวัตถุประสงค์  

    4.4.1 วัตถุประสงค์ของการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

     1. ให้นักเรียนรู้จักการท างานรว่มกัน รู้จักแบ่งงานกันท าและ

ช่วยเหลือกัน  

     2. ใหเ้กิดการปะทะสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 

     3. สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนใหน้่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

     4. ให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

     5. ผสมผสานวิธีสอนหลาย ๆ แบบเข้าด้วยกัน 

     6. ครูสามารถรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

     7. เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักและท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

     8. ให้นักเรียนมีโอกาสอภปิรายและแสดงความคิดเห็น 

     9. สามารถใช้ประสบการณ์จากกลุ่มช่วยพัฒนาการเรียนการรู้

เป็นรายบุคคล 

    4.4.2 องค์ประกอบของกลุ่ม 

     1. ผู้น าคือผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น ากลุ่มใหส้ามารถท างานจน 

บรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผูน้ า หากกลุ่มใดมีผู้น าที่ด ี

กลุ่มน้ันก็ย่อมจะมีโอกาสประสบความส าเร็จ 

     2. สมาชกิกลุ่มสมาชกิกลุ่มที่ดนีั้น จ าเป็นต้องมคีวามรู้  

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน โดยรู้ว่าตนควรจะท าอะไรที่จะช่วยเอื้ออ านวยให ้

การท างานเป็นทีมบรรลุผลส าเร็จ 

     3. กระบวนการท างานคือ วิธีกลุ่มที่ใชใ้นการท างาน ผลงานของ

กลุ่มจะออกมาดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวิธีการและขั้นตอนที่กลุ่มที่ใชใ้นการท างานด้วย 

หากกลุ่มใชว้ิธีการท างานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และลักษณะกลุ่มแล้ว ผลงานก็มักมี

คุณภาพตามไปด้วย 
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    4.4.3 ข้อดีของวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน 

     1. นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่ 

     2. นักเรียนได้ท างานตามความถนัด ความสามารถ และ 

ความสนใจของตนเองตามล าดับขั้นตอนการท างาน 

  จากการศกึษาเทคนิคการใช้กระบวนการกลุ่ม สรุปได้วา่เทคนิคการใช้

กระบวนการกลุ่มเป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรยีนท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี ก่อใหเ้กิดการเรียนรูเ้นือ้หาสาระตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ รู้จักแบ่งหน้าที่

กันท างาน 

  4.5 เทคนิคการเสริมแรง 

  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า หรือแบบปฏิบัติการของ Skinner 

เสนอว่า การเสริมแรงท าให้ผูท้ าพฤติกรรมเกิดความพึงพอใจ และอยากท าพฤติกรรมนัน้

ซ้ า ๆ อีก นักการศกึษาให้ความหมายการเสริมแรง ไว้ดังนี้ 

   สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2550, หน้า 21) ให้ความหมายการเสริมแรงว่า 

หมายถึง การท าให้ความถี่ของพฤติกรรม เพิ่มขึน้เนื่องมาจากผลกรรมที่ตามหลัง

พฤติกรรมนัน้ ผลกรรมที่ท าให้พฤติกรรมมีความถี่เพิ่มขึ้น เรียกว่า ตัวเสริมแรง 

   สรินทิรา อุดมวัฒนุกูล (2551, หน้า 7) ได้กล่าวว่า การเสริมแรง คอื 

การท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากได้รับสิ่งที่พึงพอใจหลังจากแสดง

พฤติกรรมนัน้แลว้ หรอืเนื่องจากการหลกีหนีจากสิ่งที่ตนไม่พอใจได้ส าเร็จ 

   อิชยา จนีะกาญจน์ (2554, หน้า 22) กล่าวว่า การเสริมแรง 

(Reinforcement) คอื การได้รับแรงเสริมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขผลการกระท า  

(Operant Conditionning)  

  สรุปได้วา่ การเสริมแรง หมายถึงการกระท าที่ท าให้บุคคลเกิด 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการได้รับผลที่ตนพึงพอใจหลังจากแสดง

พฤติกรรมนัน้ ตัวเสริมแรงอาจเป็นได้ทั้งสิ่งของ วัตถุหรอืเครื่องหมาย เช่น เงิน คะแนน 

การได้รับค าชมเชย เป็นต้น 

   4.5.1 ความส าคัญของการเสริมแรง 

    สรินทิรา อุดมวัฒนุกูล (2551, หน้า 7-10) ได้กล่าวถึงความส าคัญ

ของการเสริมแรงว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ตอ้งอาศัยการเสริมแรงเพราะมีความส าคัญ 

โดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวกจะดีกว่าทางลบ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ตอ้งอาศัย 
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ความใกล้ชิดระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง การเสริมแรงมีหลายวิธี อาจใช้วัตถุสิ่งของ 

หรอืถ้อยค าที่แสดงความรู้สึกก็ได้ ที่สามารถสร้างบรรยากาศกระตุ้นใหค้วามพึงพอใจให้

เกิดความส าเร็จหรือเครื่องบอกผลการกระท าว่าถูกผดิ และอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิด 

การเสริมแรงตอ่ ๆ ไป การเสริมแรงควรจะต้องให้สม่ าเสมอ นอกจากนั้นหลักการเสริมแรง

ยังท าให้สามารถปรับพฤติกรรมได้ ควรจะให้การเสริมแรงทันที ที่มกีารตอบสนองได้อย่าง

ถูกต้อง ซึ่งควรจะเกิดขึ้นภายใน ประมาณ 10 วินาที ถ้าหากมีการตอบสนองที่ตอ้งการซ้ า

หลายครั้ง ๆ ก็ควรเลือกให้มีการเสริมแรงเป็นบางคราว แทนที่จะเสริมแรงทุกครั้งไป  

ควรจะจัดกิจกรรมการเรียนให้เป็นไปตามล าดับจากง่ายไปยาก และเป็นตอนสั้น ๆ  

ที่สอดคล้องกับความสามารถของผูเ้รียน 

   4.5.2 หลักการเสริมแรงที่ครูควรใช้กับนักเรียน 

   นักการศกึษากล่าวถึงหลักการเสริมแรง ดังนี้ 

    สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2550, อ้างถึงใน อิชยา จนีะกาญจน์, 2554,

หนา้ 22) กล่าวว่า หลักการเสริมแรงที่ครูควรยึดปฏิบัติ มดีังนี้ 

     1. การเสรมิแรงทางบวกจะต้องให้หลังจากการเกิดพฤติกรรม

เป้าหมายเท่านั้น การให้ค าชมเชยหรอืให้สิ่งของก่อนการเกิดพฤติกรรมไม่ถือว่าเป็น 

การเสริมแรง เช่น การที่คุณแม่วางเงื่อนไขกับลูกว่าถ้าท าการบ้านเสร็จแล้วแม่จะใหดู้

โทรทัศน์แต่ลูกขอดูโทรทัศน์ก่อน แล้วบอกว่าจะท าการบ้าน คุณแม่ก็ตกลงใหลู้กดูโทรทัศน์

ก่อนแล้วปรากฏว่าลูกไม่ท าการบ้าน หรอือาจจะท าการบ้านก็ได้ แตอ่ย่างไรก็ตามการให้ดู

โทรทัศน์ก่อนการท าการบ้านก็ไม่ถือว่าเป็นการเสริมแรงทางบวก แม้ว่าลกจะท าการบ้าน

หลังจากดูโทรทัศน์แลว้ก็ตาม 

     2. การเสริมแรงจะต้องกระท าทันทีหลังจากที่พฤติกรรม 

เป้าหมายเกิดขึ้น การเสริมแรงตอ่พฤติกรรมเป้าหมายอย่างทันทีนัน้ จะท าให้ผูท้ี่ได้รับ 

การเสริมแรงเกิดการเรียนรู้ได้ดทีี่สุดว่าควรจะแสดงพฤติกรรมอะไร จึงไม่น่าประหลาดใจ

เลยที่วา่ การที่ครูบอกให้นักเรียนขยันเรียน เพื่อว่าวันข้างหนา้จะได้มีงานท าที่ด ีจะไม่ค่อย

ได้ผลเท่ากับการที่นักเรียนขยันแล้วได้รับผลกรรมจากการที่มีพฤติกรรมขยันเรียน

ทันทีทันใด เชน่ การได้รับค าชมจากผูป้กครอง การท าใหต้นเองเรียนหนังสือใหเ้ข้าใจดีขึ้น 

หรอืการประสบความส าเร็จในการสอบจะท าให้นักเรียนมพีฤติกรรมการขยันเรียนมากกว่า

การที่บอกถึงสิ่งเสริมแรงในอนาคต 
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     3. การเสริมแรงควรจะใหอ้ย่างสม่ าเสมอ นั่นคือควรให้ 

การเสริมแรงทุกครั้ง หรอืแทบทุกครั้งที่พฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ้น ไม่ควรขึน้อยู่กับ

อารมณข์องผู้ด าเนนิการการปรับพฤติกรรม การให้การเสริมแรงไม่สม่ าเสมอ ท าให้ 

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกิดขึน้ได้น้อยมาก 

     4. ควรมีการบอกถึงเงื่อนไขการให้การเสริมแรง นั่นคอืควร 

จะมีการบอกผูท้ี่ถูกปรับพฤติกรรมว่าเขาควรจะแสดงพฤติกรรมอะไรในสภาพการณ์ใด

แล้วจะได้รับอะไรเป็นการเสริมแรง เช่น บอกว่า “ลูกอ่านหนังสอืให้จบหน้า 12 ก่อนแล้ว

ค่อยดูโทรทัศน์” หรือ “ถ้าใครท างานได้เสร็จก่อนเวลา ครูจะให้เวลาว่าง 10 นาทีไปท า

กิจกรรมที่เธอชอบ” เป็นต้น และเงื่อนไขในการแสดงพฤติกรรมไม่ควรสูงเกินไป จนท าให้ 

ผูถู้กปรับพฤติกรรมท าส าเร็จได้ยาก เชน่ ให้ท่องศัพท์ให้ได้ 50 ค าก่อน แล้วจงึให้ดูโทรทัศน์ 

เป็นต้น 

     5. ตัวเสริมแรงนัน้ ควรจะมีปริมาณพอเหมาะที่จะเสริมแรง 

พฤติกรรมโดยไม่ก่อให้เกิดการหมดสภาพการเป็นตัวเสริมแรง นั่นคอืบางครัง้ถ้าใหต้ัวเสริม 

แรงมากเกินไป ก็อาจท าให้เกิดการหมดสภาพการเป็นตัวเสริมแรงได้โดยเฉพาะตัว

เสริมแรงประเภทตัวเสริมแรงปฐมภูม ิแตก่็ไม่ควรจะให้น้อยเกินไปจนไม่มีพลังพอที่จะท าให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

     6. ตัวเสริมแรงนัน้จะต้องเลือกใหเ้หมาะกับแตล่ะบุคคล 

เนื่องจากคนเรามีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ตัวเสริมแรงของแต่ละคนจึงอาจไม่เหมอืนกัน 

อีกทั้ง ตัวเสริมแรงของแตล่ะคนจึงอาจไม่เหมอืนกัน อกีทั้งในบางโอกาสตัวเสริมแรงที่เคย 

เสริมแรงคน ๆ หนึ่ง อาจไม่เสริมแรงคน ๆ นั้นในเวลาต่อมาก็ได้  

     7. ถ้าเป็นไปได้ควรใชต้ัวเสริมแรงที่มอียู่ในสภาพแวดล้อมนัน้ 

เชน่ การใช้กิจกรรมที่ชอบท ามากที่สุด หรอืการเสริมแรงทางสังคม เป็นต้น 

     8. ควรมกีารใชต้ัวแบบหรือการช้ีแนะควบคู่ไปกับการเสริม 

แรงด้วยเนื่องจากว่าจะท าให้บุคคลได้เรียนรูไ้ด้เร็วขึน้ว่าควรจะกระท าพฤติกรรมเช่นใด  

จงึจะได้รับการเสริมแรง 

     9. ควรมกีารวางแผนการใช้ตารางการเสริมแรง หรอืยืด 

เวลาการเสริมแรง เมื่อพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอแล้ว ควรจะมีการเปลี่ยน 

แปลงวิธีการเสริมแรงใหม่ ให้เป็นการใชต้ารางการเสริมแรงแทน หรอือาจจะใช้ 
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การยืดเวลาการเสริมแรงก็ได้ เพราะจะท าให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นคงอยู่ได้นาน

ขึน้แมว้่าจะไม่ได้รับการเสริมแรงอกีเลยในอนาคตก็ตาม 

  เห็นได้ว่าการเสริมแรงจะช่วยกระตุ้นใหน้ักเรียนที่เรียนชุดกิจกรรมการอ่าน

จับใจความมีความพึงพอใจและมีก าลังใจในการเรียน การน าเทคนิคการสอนทั้งหมดที่

กล่าวไว้ข้างต้นมาใช้ในชุดกิจกรรมการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความตามเรื่องที่ครู

ก าหนด ได้แก่ นทิาน บทเพลง ข่าว โฆษณา บทความ ส านวนสุภาษิต ค าคม บทร้อยกรอง 

จะท าให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน มีความสนใจเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

 5. ความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในงานวิชาการตา่ง ๆ 

เพราะจะต้องน าไปวิเคราะห์งานที่ท าในลักษณะการประเมินความพึงพอใจเพื่อน าไป

ปรับปรุง และพัฒนา Wallerstein (1971, p. 256) ได้กลา่วถึงความพึงพอใจว่า เป็น

กระบวนการทางจิตวทิยาที่สังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล การที่จะท า

ให้คนเกิดความพึงพอใจจะต้องศกึษาปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุแห่ง 

ความพึงพอใจนั้น 

  5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  นักการศกึษาได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้ 

   ราชบัณฑติยสถาน (2546, หน้า 588-600) ให้ความหมาย 

ความพึงพอใจว่าพอใจ หมายถึง สมใจ ชอบใจ ส่วน พึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

   นิตยา แก้วชื่นชัย (2549, หน้า 44) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง

ความรูส้ึกชื่นชอบในการรว่มปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และต้องด าเนินกิจกรรมนัน้

ให้บรรลุเป้าหมาย 

   สมลักษณ์ สุวรรณวงค์ (2550, หน้า 36) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดหรอืเจตคติของบุคคลที่มตี่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรม

ในเชิงบวก 

   Good (1973, p. 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพ

หรอืระดับความพึงพอใจที่มีผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอ่สิ่งนัน้ ๆ 
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  จากข้อความข้างต้น พอสรุปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกพอใจ

ของบุคคลที่มตี่อบุคคลหรอืกิจกรรมที่ปฏิบัติ เป็นความคิดเชงิบวกที่ตอบสนอง 

ความตอ้งการของตนเองทั้งทางดา้นวัตถุและจติใจ มีความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติและ 

มีความสุข 

  5.2 ผลของความพึงพอใจ 

    สมยศ นาวีการ (2545, หน้า 119 - 155) กล่าวถึงผลของความพึงพอใจ 

2 ลักษณะ ดังนี้ 

    1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน 

    การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ 

ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานที่สูงกว่าผูไ้ม่ได้รับ 

การตอบสนองตามแนวคิดดังกล่าวสามารถแสดงผลด้วยภาพประกอบ 5 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

  

 ภาพประกอบ 5 ความพึงพอใจน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ 

      ที่มา : สมยศ นาวีการ (2545, หน้า 155) 
 

 จากแนวคิดดังกล่าว แสดงใหเ้ห็นว่าครูผูส้อนที่ต้องการให้กิจกรรมการเรยีน

การสอนได้บรรลุผลส าเร็จจะต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านีค้ือ การสรา้งบรรยากาศ อารมณ์  

สถานการณ์ รวมไปถึงสื่ออุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ และสิ่ง

ที่เอื้อตอ่การเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในกิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

    2. ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความส าเร็จ 

    ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูก

เชื่อมโยงดว้ยปัจจัยอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานที่ด ีจะน าไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม  

ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อยได้รับ 

การตอบสนองในรูปของรางวัล หรอืผลตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน 

(Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผา่นการรับรอง

ผลตอบแทนท่ี

ได้รับ 

ความพงึพอใจ

ของ

ผู้ปฏบัิตงิาน 

แรงจูงใจ 
การปฏบัิตงิานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับนั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกก าหนดโดยความแตกต่างระหว่าง

ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้ 

ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น 

    จากแนวคิดพื้นฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะดังกล่าว เมื่อน าไปใช้ 

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ผลตอบแทนภายในหรอืรางวัลภายใน เป็นผล 

ด้านความรูส้ึกของผูเ้รียนที่เกิดขึ้นแก่ตัวของผูเ้รียนเอง เช่น ความรูส้ึกต่อความส าเร็จที่

เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ และสามารถด าเนินการภายใต้ความยุ่งยาก

ทั้งหลายได้ส าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมใิจ ความมั่นใจตลอดจนได้รับการยกย่องจาก

บุคคลอื่น สว่นผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลที่ผูอ้ื่นจัดหาให้ เช่น การได้รับยกย่องชมเชย

จากครูผู้สอน พ่อแม ่ผูป้กครอง เพื่อน ๆ หรอืแมแ้ต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในระดับที่นา่พอใจ 

    ถนอมจิตร ฮวงพิพัฒน์ (2546, หน้า 124) ได้กล่าวถึงผลของ 

ความพึงพอใจ ดังนี้ 

    1. งานควรมีสว่นสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นจะมี

ความหมายส าหรับผูท้ า 

    2. งานนั้นจะต้องมกีารวางแผนและวัดความส าเร็จ โดยใช้ระบบ 

การท างานและการควบคุมที่มปีระสิทธิภาพ 

    3. เพื่อให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายใน เป้าหมายของงานจะต้องมี

ลักษณะ ดังนี้ 

     3.1 คนท างานมสี่วนในการตั้งเป้าหมาย 

     3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลส าเร็จของงานโดยตรง 

     3.3 งานนั้นท าให้ส าเร็จได้ 

   จากทัศนะข้างตน้ ท าให้ทราบว่าผลของความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญที่ท า

ให้ผู้เรยีนท างานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการวางแผนและปฏิบัติให้บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ ครูจงึตอ้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความสนใจ หรอื

ความตอ้งการของนักเรียนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู ้หรอืปฏิบัติงานจนเกิด 

ผลส าเร็จ  
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   5.3 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยาพฤติกรรมนยิม ได้สร้างทฤษฎีแรงขับ 

โดยถือหลักของความสมดุล ได้กล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราแสวงหาสถานภาพ

สมดุลอยู่เสมอ หรอืมีความโน้มเอียงที่รักษาความคงตัวภายใน เป็นต้นว่า เวลาหวิน้ าตาล

ในเลือดลดลงท าให้มนุษย์เราแสวงหาอาหารรับประทาน ความหิวเป็นแรงขับให้เกิด

พฤติกรรม 

  ทฤษฎีพุทธิปัญญา เป็นทฤษฎีที่เชื่อวา่กระบวนการรูค้ิดมีสว่นร่วมท าให้เกิด

พฤติกรรมที่มเีป้าหมาย เน้นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความรู้ ความเข้าใจ 

ทฤษฎีพุทธิปัญญาที่นยิมใช้กันในปัจจุบันก็คือ ทฤษฎีการอ้างสาเหตุของ Bruner  

ซึ่งมีพื้นฐานความคิดว่า มนุษย์เรามักจะมคีวามอยากรู้ และความเข้าใจซึ่งเป็นต้นเหตุให้

เกิดพฤติกรรม 

  ทฤษฎีมนุษยนิยม ซึ่ง Maslow ได้แบ่งความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์ ดังนี้ 

   1. ความต้องการทางสรีระ เป็นความตอ้งการทางสรรีะร่างกายตาม

ธรรมชาติ และเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 

การพักผ่อน 

    2. ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ หมายถึง 

ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจติใจ เป็นอิสระจากความกลัว  

ขู่เข็ญ บังคับ จากผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม 

   3. ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมูค่ณะ  

เป็นความตอ้งการที่จะได้รับความรักและความสนใจจากผู้อื่น 

   4. ความตอ้งการที่จะรู้สกึว่าตนเองมีคา่ เป็นความตอ้งการที่จะ 

ประสบความส าเร็จ ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าว่าตนมคีวามสามารถ มีเกียรติ 

ต้องการการยกย่องนับถือจากผู้อื่น 

   5. ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาตาม

ศักยภาพของตน กล้าที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวติ สามารถท าได้ทั้งดา้นสติปัญญา และ

อารมณ์ 
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  5.4 เคร่ืองมือที่ใช้วัดความพึงพอใจ 

  นักการศกึษา กล่าวถึงเครื่องมอืที่ใชว้ัดความพึงพอใจ ดังนี้ 

   พงศ ์หรดาล (2540, หน้า 40-62) กล่าวว่า เครื่องมอืที่ใช้ในการวัด 

ความพึงพอใจ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

    1. แบบส ารวจปรนัย (Objective Survey) เป็นแบบวัดที่มคี าถามและ

ค าตอบใหเ้ลือก โดยที่ผู้ตอบตอบตามที่ตนเองมีความคิดเห็นและความรู้สึกเป็นข้อมูลที่

ได้รับที่สามารถวิเคราะหไ์ด้เชิงปริมาณ 

    2. แบบส ารวจเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็นแบบสอบถามที่ให้

ผูต้อบ ตอบด้วยค าพูดและข้อเขียนของตนเอง เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดให้ตอบโดย

อิสระ เป็นข้อมูลที่ใช้เชิงคุณภาพ  

   นอกจากนีย้ังแบ่งแบบวัดความพึงพอใจตามลักษณะของงาน 2 ลักษณะ 

คือ 

    1. แบบวัดความพึงพอใจงานทั่วไป เป็นการวัดความพึงพอใจที่มี

ความสุขกับงานโดยการมสี่วนร่วม 

    2. แบบวัดความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงาน มีลักษณะเป็นแบบ 

ความพึงพอใจของงานในแต่ละดา้น 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ออนไลน์) แบ่งลักษณะของ

เครื่องมือวัดความพึงพอใจ ดังนี้  

    1. การใช้แบบสอบถาม ผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการ

ความคิดเห็น ซึ่งสามารถท าได้ในลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือก หรอืตอบค าถามอิสระ 

ค าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร และการควบคุมงาน 

และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น 

    2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง  

ซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 

    3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจ โดยสังเกตพฤติกรรมของ

บุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดกิรยิาท่าทาง วิธีนีจ้ะต้องอาศัยการกระท า

อย่างจริงจังและการสังเกตอย่างมรีะเบียบแบบแผน 
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   จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของค าถาม และลักษณะของงานหรอืกิจกรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอน  

ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ จะต้องมคี าถาม และค าตอบใหเ้ลือก พรอ้มทั้งให้เลอืกตอบ 

โดยอิสระ 

   ส าหรับการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจนั้น ทองสุข วงศท์ิพย์ 

(2549, หน้า 45) กล่าวว่า การสรา้งเครื่องมอืหรอืแบบสอบถามความพึงพอใจ ควรมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 

    1. ความถูกต้อง แบบสอบถามความพึงพอใจจะต้องวัดสิ่งที่มุง่หมาย

ที่จะวัด ค าถามต่าง ๆ จะต้องมคีวามสัมพันธ์ระหว่างกันสูง 

    2. ความเชื่อถือได้ แบบสอบถามความพึงพอใจจะต้องให้สัมพันธ์ที่

แนน่อนและจะต้องมคี าถามหลายข้อที่จะวัดแต่ละลักษณะของความพึงพอใจ 

    3. เนื้อหา แบบสอบถามความพึงพอใจจะต้องระบุปัจจัยที่กระทบต่อ

ชีวติการท างานและความมีประสิทธิภาพขององค์กร 

    4. ภาษา ค าถามที่ใช้จะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ และใช้ได้กับองค์กร

หลายประเภท 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   จริัฐิตกิาล ไชยธวัช (2549, หนา้ 45) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการวิจัย พบว่า ประเด็นที่ 1 วงจรปฏิบัติการที่ 1, 2, 3, 4, 5 นักเรียนมีคะแนนจาก

แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรคิดเป็นรอ้ยละ 61.94, 71.11, 77.77, 86.94 ตามล าดับ  

ประเด็นที่ 2 ผลจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการท าแบบฝกึประจ าบทเรียนการอ่าน 

จับใจความ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น ประเด็นที่ 3 ผลจากการประเมิน 

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การอ่านจับใจความ นักเรียนสามารถใช้ค าถามได้เอง 

ในการท าแบบฝกึหัด สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 

   สวยสด กาวี (2549, หน้า 61) ศกึษาการสร้างชุดกิจกรรมการอ่าน 

จับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลปรากฏว่า ชุดกิจกรรม 

การอา่นจบัใจความส าคัญ จ านวน 5 ชุด มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ทุกชุด และ 
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การประเมนิผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีนการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนที่ได้รับ 

การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอา่นจับใจความส าคัญ พบว่า นักเรียนมกีารอ่านจับใจความ

ส าคัญสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จารุวรรณ เหล่าดี (2550, หนา้ 41) ท าการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการควบคู่กับการเสริมแรงทางสังคมที่มตี่อการอา่นภาษาไทยของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรูแ้บบบูรณาการควบคู่กับการเสริมแรง

ทางสังคมมีการอ่านภาษาไทยเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ควบคู่กับการเสริมแรงทางสังคมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

   ปวรา วงศป์ัญญา (2551, หน้า 133-134) ท าวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ

ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้

เทคนิคค าถามและการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด ผลการวิจัย พบว่า 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยหน่วยการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการใชค้ าถามมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.68/75.35 และประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

หนว่ยการอ่านเชิงวิเคราะห ์โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดมปีระสิทธิภาพเท่ากับ 

84.61/76.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ตัง้ไว้ มีคา่ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6089 และ 

0.5879 ตามล าดับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน  

   วันทา สุขโสม (2551, หน้า 93) ศกึษาการจัดกิจกรรมเรียนรู ้เรื่อง 

การอา่นจับใจความ โดยการใชค้ าถาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่อง การอ่านจับใจความ 

โดยการใชค้ าถาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 86.07/80.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ และมีค่าดัชนปีระสิทธิผล เท่ากับ 0.5990 

นักเรียนมคีะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

   พจนี นันทศักดิ์ศริิ (2552, หนา้ 133) ศกึษาการเปรียบเทียบผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ใชเ้ทคนิคค าถาม 5W 1H ที่มตี่อความสามารถ 

ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเจตคตกิารเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศกึษา 

ปีที่ 6 ผลการศกึษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใชเ้ทคนิคเทคนิคค าถาม 5W 1H  
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มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.32/86.53 และมีคา่ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 นักเรียนมี

ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ทิพวรรณ บุญสินทร์ (2553, หน้า 98) ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

ด้านการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 2 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 85.92/83.89 มคี่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 

0.7173 และนักเรียนมคีวามสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   วลิาสนิี บุตรแสนคม (2554, บทคัดย่อ) ได้วจิัยเรื่อง การพัฒนาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนบทบาทร่วมกับการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อ

เสริมสรา้งความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา

ปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนบทบาทร่วมกับการสอนที่

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 มีประสทิธิภาพ 81.46/83.38 สูงกว่าเกณฑ์

ประสิทธิภาพ 75/75 ที่ตัง้ไว้และนักเรียนมคีวามสามารถในการอา่นจับใจความ

ภาษาอังกฤษหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
   McCullough (1957, pp. 65-70 อ้างถึงใน สุปราณี สิทธิผล, 2549, 

หนา้ 29) กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ การเรียงล าดับเหตุการณ ์

และการสรุปความมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอ่านแต่ละ การที่จะวัด

ความสามารถของนักเรียนในใดหนึ่งแล้วน าไปเปรียบเทียบกับความสามารถในอื่นไม่ได้ 

จากการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนเกรด 1, 2 กับ 

เกรด 4 โดยใช้การตอบค าถาม การเรียงล าดับเหตุการณ์และการสรุปความ ผลปรากฏว่า

นักเรียนสามารถอ่านจับใจความได้อย่างไม่มีปัญหาในทุกระดับ 
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   Brawley (1975, pp. 4280-A) ศกึษาประสิทธิภาพของการใชชุ้ด 

การเรียนแบบสื่อประสม สอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา้ กลุ่มตัวอย่างได้จาก 

การสุ่มเด็กที่เรยีนช้า โดยน าแบบทดสอบ Time Appreciation Test, Standford 

Achievement Test Primary Level มาใช้ Pre-test และ Post-test ปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่

ใช้ชุดการเรียนบอกเวลาต่อเนื่องมผีลการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใชชุ้ดการเรียน 

   Lawray (1987, pp. 817-A) ศกึษาผลการสร้างชุดฝกึกับนักเรียนเกรด  

1-3 จ านวน 87 คน ผลการศกึษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกมีคะแนนหลังการท า 

แบบฝกึมากกว่าก่อนท าแบบฝกึและนักเรียนท าข้อสอบหลังจากการฝกึแล้วถูกต้อง 

เฉลี่ยร้อยละ 80.80 นั่นก็คือ ชุดฝกึเป็นเครื่องมอืช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้เพิ่มขึ้น 

   Ballard (1989, pp. 106-A อ้างถึงใน สุปราณี สทิธิผล, 2549, หน้า 29) 

ท าการวิจัยผลการสอบเกี่ยวกับเรื่องเล่าในการอ่านจับใจความของนักเรียนเกรด 8 

นักเรียนได้รับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามคู่มอืครู 

กลุ่มทดลองได้รับการฝึกจากการตอบค าถามที่ขึน้ต้นด้วย Wh และการเขียนสรุปเรื่อง 

เรื่องที่สอนเป็นเรื่องสัน้ที่น ามาจากหนังสือวรรณคดี เมื่อการทดลองสิ้นสุดลง กลุ่มทดลอง

ท าคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม 

  การศกึษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้วา่

ปัญหาที่พบจากการอ่านจับใจความของนักเรียนส่วนใหญ่ คอื นักเรียนไม่สามารถตั้ง

ค าถามและตอบค าถามจากเรื่องที่อา่นได้ ล าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านไม่ได้ สรุปองค์

ความรูแ้ละข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไม่ได้จึงตอ้งหาวิธีการ และเทคนิคการสอนอย่าง

หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจัยจงึได้จัดท าชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความขึน้ นอกจากนี้ยังได้ให้นักเรียนท ากิจกรรมตามเนือ้หาที่เรียง

จากง่ายไปยากและมีเนื้อหาหลายประเภท เชน่ นทิาน บทเพลง ข่าว โฆษณา บทความ 

ส านวนสุภาษิต ค าคม และบทร้อยกรอง สว่นเทคนิคที่ใช้ประกอบด้วยเทคนิคค าถาม 5W 

1H เทคนิคแผนผังความคิด กระบวนการกลุ่ม และเทคนิคการเสรมิแรง นอกจากนี้ชุด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความแต่ละชุดจะไม่เหมอืนกันและมุ่งให้นักเรียนได้

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนเกิดการเรยีนรู้ โดยมีครูเป็นผู้คอยใหค้ าปรึกษา ให้ค าแนะน า 

ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ จะต้องนา่สนใจ สามารถเร้าความสนใจของ

นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และสามารถอ่านจับ

ใจความดียิ่งขึ้น 
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 7. บริบทโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ตั้งอยู่บ้านโพนงาม บ้านเลขที่ 153 หมู ่9 ต าบลแวง 

อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47240 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน โทรศัพท์ 042-704623 โทรสาร 042-704623 เปิดสอน

ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  7.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรยีน (Vision) 

  โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จะพัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามรู้ คู่คุณธรรมเป็น

พุทธศาสนกิชนที่ดี มีความพอเพียง มีสุขภาวะที่ด ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สบืสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีไทย ใส่ใจเทคโนโลยี มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาสู่มาตรฐานสากล โดยชุมชนทุกฝา่ยมีส่วนรว่ม 

   กลยุทธ์ 

    1. คุณธรรมน าความรู ้โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การเรียนรู้ 

    2. จัดการศกึษาเพื่อการกุศลและให้โอกาสทางการศกึษาแก่นักเรียน

ทุกระดับ 
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    3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทั้งระดับปฐมวัย และ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

มีคุณธรรมและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 

    5. พัฒนาสภาพแวดล้อมทุกส่วน ให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้  

มีการบริหาร จัดการ โดยครู บุคลากร และชุมชนทุกฝา่ยมีส่วนรว่ม 

  7.2 พันธกิจ (Mission) 

   1. พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพ 

   2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

   3. พัฒนาด้านสร้างสังคมแหง่การเรยีนรู้ 

   4. พัฒนาด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   5. พัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม  

  7.3 เป้าหมาย (Goal)     

   1. ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

   2. ผู้เรยีนทุกคนเป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรมตามวิถีพุทธ 

   3. ผู้เรยีนมีในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู ้และพัฒนา

ตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

   4. ผู้เรยีนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 

   5. ผู้เรยีนมีความรู้และที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

   6. ผู้เรยีนมีในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้

และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจรติ 

   7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

   8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

   9. คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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   10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

   11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่สง่เสริมให้

ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

   13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศกึษาเป็นสังคม

แหง่การเรียนรู้ 

   14. การพัฒนาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์ปรัชญา และ

จุดเน้นที่ก าหนดขึน้ 

   15. การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศกึษา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดับสูงขึ้นสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2565) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ซึ่งจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

  7.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน 

  หลักสูตรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา พุทธศักราช 2564 มุ่งให้ผู้เรยีนเกิด

สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

   1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร   

มีวัฒนธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วามเข้าใจ ความรูส้ึก และทัศนะของ

ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนา

ตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 

ตลอดจนการเลือกใช้วธิีการสื่อสาร ที่มปีระสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อตนเอง

และสังคม 

   2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

การคิดสงัเคราะห ์การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมวีิจารณญาณ และการคิดเป็น

ระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรอืสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ

สังคมได้อย่างเหมาะสม 
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   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม

และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ

ตัดสินใจที่มีประสทิธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

   4. ความสามารถในการใช้ชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ

ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

การท างาน และการอยู่รว่มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวใหท้ันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรูจ้ักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก 

และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและ

สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 

เหมาะสม และมีคุณธรรม 

  7.5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  หลักสูตรโรงเรยีนการกุศลวัดบูรพา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมือง

ไทยและพลโลก ดังนี้ 

   1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ (เทยฺยปเทสพุทธสาสนขตฺตยิเปมสมฺปทา) 

   2. ซื่อสัตย์สุจริต (สมฺมาอาชีวสจฺจสมฺปทา) 

   3. มีวนิัย (วินยสมฺปทา) 

   4. ใฝ่เรยีนรู้ (ฉนฺทสมฺปทา) 

   5. อยู่อย่างพอเพียง (สมชีวิตาสมฺปทา) 

   6. มุ่งมั่นในการท างาน (สมฺมากมฺมนฺตสมฺปทา) 

   7. รักความเป็นไทย (เทยฺยสมฺปทา) 

   8. มีจิตสาธารณะ (อตฺถสมฺปทา) 

   9. หา่งไกลอบายมุข (วิคตาปายมุขสมฺปทา) 
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วชิาพื้นฐาน วชิาพื้นฐาน

1 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 1 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5

2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5

3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5

4 ส23101 สงัคมศึกษา 5 1.5 4 ส23103 สงัคมศึกษา 6 1.5

5 ส23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5 5 ส23104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5

6 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 6 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0

7 ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 7 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0

8 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1.0 8 ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 1.0

9 อ23101 ภาษาองักฤษ  5 1.5 9 อ23102 ภาษาองักฤษ  6 1.5

รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 11.0 รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน 11.0

วชิาเพิ่มเตมิ วชิาเพิ่มเตมิ

10 ส23201 พระพทุธศาสนา 5 0.5 10 ส23202 พระพทุธศาสนา 6 0.5

11 ศ23201 ดนตรี - นาฏศิลป์ 5 0.5 11 ศ23202 ดนตรี - นาฏศิลป์ 6 0.5

12 อ23201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 1.0 12 อ23202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 1.0

13 ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 0.5 13 ง23203 คอมพิวเตอร์ 6 0.5

14 ส23205 อาเซียนศึกษา 5 0.5 14 ส23206 อาเซียนศึกษา 6 0.5

15 ว23201 วิทยเ์สริม 0.5 15 ว23205 วิทยเ์สริม 0.5

16 ว23202 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 0.5 16 ว23206 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 0.5

17 ว23203 เคมีพ้ืนฐาน 1 0.5 17 ว23207 เคมีพ้ืนฐาน 2 0.5

18 ว23204 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 0.5 18 ว23208 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 0.5

รวมหน่วยกิตเพิ่มเตมิ 5.0 รวมหน่วยกิตเพิ่มเตมิ 5.0

จ านวนหน่วยกิต/น า้หนกัวชิาเรียน 27.0 จ านวนหน่วยกิต/น า้หนกัวชิาเรียน 27.0

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลูกเสือ- เนตรนารี 0.5 ลูกเสือ- เนตรนารี 0.5

แนะแนว 0.5 แนะแนว 0.5

ชุมนุม ……………..…………….. 0.5 ชุมนุม ……………..…………….. 0.5

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 0.5

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 0.5

จ านวนหน่วยกิต/น า้หนกักิจกรรม 2 จ านวนหน่วยกิต/น า้หนกักิจกรรม 2

ล าดบั

วชิา
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต

โครงสรา้งหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ล าดบั

วชิา
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต

  โรงเรียนการกุศลวัดบูรพามีโครงสรา้งหลักสูตรทุกระดับช้ันแต่ขอน าเสนอ

เฉพาะระดับมัธยมศกึษาตอนต้นและก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานเอา ไว้ดังนี้ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 6 โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ

มัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

     ภาษาไทย 
200 200 200 160 160 160 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 
200 200 200 160 160 160 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

     วทิยาศาสตร์ 
80 80 80 80 80 80 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  

    และวัฒนธรรม 

* ประวัติศาสตร ์

* ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม และการด าเนิน

ชีวติในสังคม เศรษฐศาสตร์  

ภูมศิาสตร์ 

120 

 

40 

80 

120 

 

40 

80 

120 

 

40 

80 

120 

 

40 

80 

120 

 

40 

80 

120 

 

40 

80 

160 

(4 นก.) 

 

40 

(1 นก.) 

120 

(3 นก.) 

160 

(4 นก.) 

 

40 

(1 นก.) 

120 

(3 นก.) 

160 

(4 นก.) 

 

40 

(1 นก.) 

120 

(3 นก.) 

320 

(8 นก.) 

 

80 

(2 นก.) 

240 

(6 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 
80 80 80 80 80 80 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

    ศิลปะ 
80 80 80 80 80 80 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลยี 
40 40 40 80 80 80 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 
40 40 40 80 80 80 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
840 840 840 840 840 840 

880 

(22นก.) 

880 

(22นก.) 

880 

(22นก.) 

1,640 

(41 นก.) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวชิา/ กจิกรรมท่ี

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          

ตามความพร้อมและจุดเน้น  

ปลีะไมเ่กิน 40 ชั่วโมง 
ปลีะไมเ่กิน 200 ชั่วโมง 

 

ไม่น้อยกวา่ 

1,600ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ไม่เกนิ 1,000 ชั่วโมง/ ปี ไม่เกนิ 1,200 ชั่วโมง/ ปี 

รวม 3  ปี 

ไม่น้อยกวา่ 

 3,600 

ชั่วโมง 

ภาพประกอบ 7 โครงสร้างเวลา 
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บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 

การอา่นจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ที่มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ในการอ่านจับใจความของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมที่

พัฒนาขึ้น และ 3) ศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน 

จับใจความที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยมีขั้นการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 มกีารด าเนินการ ดังนี้ 

   1. ขั้นการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ 

การเรียนรูภ้าษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

   2. ขัน้พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

   3. ขัน้การพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   ระยะที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่าน 

จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 

มีการด าเนินการ ดังนี้ 

   1. ขั้นการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

   2. ขัน้การประเมินความพึงพอใจตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่าน 

จับใจความของนักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

  รายละเอียดของการด าเนินการวิจัยแต่ละขั้น มดีังนี้ 
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  ระยะที่ 1 กำรพัฒนำชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนจับใจควำม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยส ำหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3 

   1. ขัน้การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา  

   ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่ 3 ดังตอ่ไปนี้ 

    1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

จ านวน 8 ชุด จัดเรียงจากเนื้อหาที่ง่ายไปหายาก ในแต่ละชุดกิจกรรมใชเ้วลาในการจัด

กิจกรรม 2 สัปดาห ์ทั้งหมด 16 ช่ัวโมง เนือ้หามีหลายลักษณะ ดังนี้  

     ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง นิทาน   เวลา 2 ช่ัวโมง 

      ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง บทเพลง  เวลา  2 ช่ัวโมง 

      ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ข่าว    เวลา  2 ช่ัวโมง 

      ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง โฆษณา   เวลา  2 ช่ัวโมง 

      ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง บทความ  เวลา 2  ช่ัวโมง 

      ชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง สุภาษิต  เวลา  2 ช่ัวโมง 

      ชุดกิจกรรมที่ 7 เรือ่ง ค าคม   เวลา  2 ช่ัวโมง 

      ชุดกิจกรรมที่ 8 เรื่อง บทร้อยกรอง เวลา 2 ช่ัวโมง 

    1.1 ศกึษามาตรฐานการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

จากหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  

    1.2 ศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกับเนือ้หา และเอกสารที่เกี่ยวข้องน ามาสร้าง

ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

    1.3 ศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม ก าหนดเนื้อหา 

กิจกรรม จุดประสงค์ ตัวช้ีวัดในชุดกิจกรรมโดยก าหนดให้มทีั้ง นิทาน บทเพลง ข่าว 

โฆษณา บทความ ส านวนสุภาษิต ค าคมและ บทร้อยกรอง  
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    1.4 สร้างชุดกิจกรรม สือ่ การวัดผลและประเมินผลในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใชชุ้ดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ให้สอดคล้องกับ

กรอบเนือ้หาและสาระของการเรียนรูภ้าษาไทย น าเทคนิคการสอนหลายวิธีมาเป็นแนวทาง

ในการสอน ประกอบด้วย 

     1.4.1 เทคนิคค าถาม 5W 1H 

     1.4.2 เทคนิคผังความคิด 

     1.4.3 เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 

     1.4.4 เทคนิคการเสริมแรง  

    ในแต่ละชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ช่ือกิจกรรม 2) ค าชีแ้จง

ส าหรับครู 3) ค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 4) จุดประสงค์ 5) เวลา 6) สื่อ 7) เนือ้หา  

8) กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย เทคนิค 5W1H, เทคนคิแผนผังความคิด, เทคนิคการใช้

กระบวนการกลุ่ม และการเสริมแรง 9) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน  

10) เฉลยแบบทดสอบ 11) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

    1.5 น าชุดกิจกรรมเสนอต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

กรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ ในด้านการสร้างเครื่องมอื องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

เทคนิคที่น ามาใช้ เป้าหมาย จุดประสงค์ของกิจกรรมตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู ้แนวคิด

ทฤษฎีต่าง ๆ สถิตกิารวิเคราะหใ์นการวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการแนะน าของ

ประธานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษา มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

    1.6 น าชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในด้านเนือ้หา  

ความเหมาะสมของชุดกิจกรรม เทคนิคที่น ามาใช้ กลุ่มเป้าหมาย และการหาประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรม ตรวจสอบความถูกต้องได้ก าหนดคุณสมบัติของผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ดังนี ้

(ปรากฏในภาคผนวก ก) 

     1. อาจารย์ผูส้อนทางการบริหารการศกึษาที่มตี าแหนง่วิชาการ

ตั้งแต ่ผูช่้วยศาสตราจารย์ขึ้นไป มคีุณสมบัติระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์บริหาร

ไม่น้อยกว่า10 ปี จ านวน 2 ท่าน 

     2. ครูผูส้อน ที่มวีิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ  

มีประสบการณด์้านการสอนไม่นอ้ยกว่า10 ปี จ านวน 3 ท่าน   
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     1.7 น าชุดกิจกรรมให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 

โดยใช้แบบประเมิน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert มี 5 ระดับ 

ดังนี้ 

      ระดับ 5 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด 

        ระดับ 4 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก 

         ระดับ 3 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง 

         ระดับ 2 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมน้อย 

         ระดับ 1 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

     เกณฑก์ารให้ความหมายของค่าเฉลี่ย     

    คะแนนเฉลี่ย       การแปรผล   

    4.51 – 5.00       เหมาะสมมากที่สุด   

    3.51 – 4.50       เหมาะสมมาก   

    2.51 – 3.50       เหมาะสมปานกลาง  

    1.51 – 2.50       เหมาะสมน้อย   

    1.00 – 1.50       เหมาะสมน้อยที่สุด  

    จากการหาคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พบว่า  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.57, S.D. = 0.53) 

    1.9 น าชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ  

โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3/1 จ านวน 33 คน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

ในโรงเรียนที่ไม่ใชก่ลุ่มเป้าหมาย ดังนี้                    

     1.9.1 ทดลองครั้งที่ 1 แบบ 1 ต่อ 1 จากนักเรียนที่เก่ง 1 คน  

ปานกลาง 1 คน และเรียนอ่อน 1 คน จ านวน 3 คน โดยใช้วธิีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการ

จับสลาก พบว่า เนื้อหายังคงไม่ชัดเจน ผลการทดสอบไม่เป็นเกณฑป์ระสิทธิภาพ 70/70  

     1.9.2 ทดลองครั้งที่ 2 แบบ 1 ต่อ 10 (Small group) โดยวิธีการ 

สุ่มอย่างงา่ยจากนักเรียนที่เหลอืที่ไม่ใชใ้นกลุ่ม 1 ต่อ 1 จากนักเรียนเก่ง ปานกลาง และ 

เรียนอ่อน กลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีการท า

กิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่แบบทดสอบยังไม่ครอบคลุมผลการทดสอบไม่เป็น

เกณฑป์ระสิทธิภาพ 70/70  
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     1.9.3 ท าการทดลองภาคสนามกับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จ านวน 21 คน ที่ไม่ใชก่ลุ่มเป้าหมาย พบว่า ชุดกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ 84.80/89.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ 

     1.10 แก้ไขปรับปรุงชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ

ฉบับสมบูรณ์ 

    2. ขัน้พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยีนการกุศลวัด

บูรพา มีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

     2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ 

     2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ  

ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จ านวน 38 ข้อ คะแนนเต็ม 38 คะแนน 

     2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความเสนอต่อ

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง และ

ให้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม จ านวน 5 คนมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Congruence Objective : IOC) ดังนี้ 

      มีความเห็น   สอดคล้อง      ก าหนดคะแนนเป็น  + 1 

      มีความเห็น   ไม่แนใ่จ       ก าหนดคะแนนเป็น    0 

      มีความเห็น   ไม่สอดคล้อง    ก าหนดคะแนนเป็น  - 1 

     จากการวิเคราะหพ์บว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับ

ใจความ มีดัชนคีวามสอดคล้อง 0.60-1.00 

     2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นและผา่นการตรวจสอบจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3/1 โรงเรียนการกุศลวัด

บูรพา จังหวัดสกลนคร ที่ไม่ใชก่ลุ่มเป้าหมาย  

     2.5 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และ 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27% ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.48 ถึง 0.76 และ

ค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 จากนั้นจงึน าไปวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น 

โดยสูตร KR-20 มีคา่เท่ากับ 0.89 เนื่องจากข้อสอบแต่ละข้อมคีวามยากง่ายไม่เท่ากัน  

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2551, หน้า 236) 
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     2.6 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ 

ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

    3. ขัน้การพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความมีการสร้างและหาคุณภาพ ดังตอ่ไปนี ้

     3.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสาร

และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

     3.2 สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การอา่นจับใจความ มลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ผูว้ิจัย

ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน และแปลความหมายความพึงพอใจ ตามเกณฑข์อง  

บุญชม ศรสีะอาด (2545, หนา้ 103) ดังนี้ 

      5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด   

                              4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก   

                  3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง  

                   2  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย   

      1  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด   

     คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ ในระดับมากที่สุด   

     คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ ในระดับมาก   

     คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ ในระดับปานกลาง  

     คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่ 

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ ในระดับน้อย  

     คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่ 

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ ในระดับน้อยที่สุด  

     โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญชุดเดิมจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม 

จากการวิเคราะหข์้องมูลพบว่าเพื่อหาคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55) 

     3.3 สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การอา่นจับใจความ มลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับสมบูรณ์ 
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  ระยะที่ 2 กำรทดลองใช้ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิกำรอ่ำน

จับใจควำมกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทยส ำหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3   

  มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ขั้นการทดลองใช้ชุดกิจกรรมและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

    1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 

ปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

จ านวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบการอ่าน 

จับใจความ 

    1.2 ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการทดลอง  

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 ใช้เวลาทั้งหมด 16 ช่ัวโมง สัปดาหล์ะ 8 ช่ัวโมง  

รวมทั้งสิน้ 2 สัปดาห์ 

    1.3 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental 

research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) 

มีรูปแบบดังนี้ (พูลทรัพย์ นาคนาคา, 2544, หนา้ 110) 

 

   ทดสอบการเรียน                  จัดกิจกรรมการเรียนรู ้                   ทดสอบหลังเรยีน            

           T1                                          X                                       T2 

                     

 สัญลักษณ์ที่ใชแ้บบแผนการวิจัย 

  T1   หมายถึง  การสอบก่อนการทดลอง 

  X   หมายถึง  การจัดกิจกรรม 

  T2  หมายถึง  การสอบหลังการทดลอง 

   ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

    1) ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอา่นจับ

ใจความที่ผูว้ิจัยสร้างขึน้ 
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    2) ด าเนนิการโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึน้ 

    3) นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละชุด

กิจกรรม ทั้ง 8 ชุดกิจกรรม และด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ

ด้วยแบบทดสอบชุดเดิม 

    4) ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ                        

    5) รวบรวมและตรวจผลการทดสอบเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์

ทางสถิติ 

  2. ขัน้การประเมนิความพึงพอใจตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับ 

ใจความของนักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

  ในขึ้นตอนนี้ผูว้ิจัยได้ด าเนินการให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความหลังจากนักเรียนได้จัดกิจกรรมครบทั้ง  

8 ชุดกิจกรรมเสร็จแล้วเนินการวิเคราะหข์้อมูลต่อไป 
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ตาราง 2 แผนการด าเนินการวจิัย 
 

ระยะของ 

การวจิัย 

วธีิด าเนนิการ

วจิัย 

ผู้ให้ขอ้มูล การวเิคราะห์

ข้อมูล 

ระยะเวลาท่ี

ด าเนนิการ 

ผลท่ีได้รับ 

ระยะที่ 1  

การพัฒนาชุด

กิจกรรมเพื่อ

ส่งเสรมิการอา่น

จับใจความกลุม่

สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยส าหรับ

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที3่ 

1) ศึกษาเอกสาร

แนวคิดทฤษฎแีละ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1) เอกสาร และ

งานวิจัย ที่

เกี่ยวข้อง 

1) การวิเคราะห์

เนือ้หา 

1. ช่วงเดือน 

พฤษภาคม 

2564 

1) กรอบ

แนวคิด 

การวิจัย 

2) ชุด

กิจกรรม 

3) แบบ 

ทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์

การอา่นจับ

ใจความ 

4) แบบ

ประเมินความ

พึงพอใจต่อ

ชุดกิจกรรม

ของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) การร่างชุด

กิจกรรม 

2) เอกสาร และ

งานวิจัย ที่

เกี่ยวข้อง 

2) วิเคราะห์เนื้อหา 2. ช่วงเดือน 

กรกฎาคม 2564 

3) ตรวจสอบ

คุณภาพด้าน 

ความสอดคล้อง

ความเหมาะสม 

การน าชุดกิจกรรม

และเคร่ืองมือให้

ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณา 

   3.1 ขอรับ 

การพิจารณา

จริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ 

 

 

 

3) ตรวจสอบ

คุณภาพด้าน

ความสอดคล้อง

ความเหมาะสม

ของชุดกิจกรรม 

   - ประธาน

กรรมการที่

ปรกึษา

วิทยานิพนธ์ 

   - กรรมการที่

ปรกึษา

วิทยานิพนธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ  

5 คน 

   - นักเรียน

จ านวน 21 คน 

3) วิธีที่ใช้ 

   - เทคนคิค าถาม 

5W 1H 

   - เทคนคิผัง

ความคดิ 

   - เทคนคิ

กระบวนการกลุ่ม,

เทคนิคการเสรมิแรง 

      3.1 ด าเนินการ

พิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ 

3. ช่วงเดือน 

  กรกฎาคม 2564 

 

   3.1 มถิุนายน 

2564 

4) หาคุณภาพ

เคร่ืองมือ 

4) นักเรียน

จ านวน 21 คน 

4)  

- ค่าดัชนคีวาม

สอดคล้อง(IOC) 

- ความเหมาะสม

ของชุดกิจกรรมการ

ใชว้ิเคราะห์ดังนี ้

  - ค่าความยากงา่ย  

  - ค่าอ านาจจ าแนก 

  - ค่าความเชื่อมั่น 

4.ช่วงเดือน 

กรกฎาคม  

2564 

 



110 

ตาราง 2 (ต่อ) 

ระยะของการ

วจิัย 

วธีิด าเนนิการ

วจิัย 

ผู้ให้ขอ้มูล การวเิคราะห์

ข้อมูล 

ระยะเวลาท่ี

ด าเนนิการ 

ผลท่ีได้รับ 

ระยะที่ 2  

การทดลองใชชุ้ด

กิจกรรมและการ

หาคุณภาพของ

ชุดกิจกรรม 

2.1 การน าชุด

กิจกรรมไปทดลอง

ใชก้ับนักเรียน  

21 คน 

2.2 วเิคราะห์ผล

การทดลอง 

2.3 การปรับปรุง

ชุดกิจกรรม 

2.4 เขียนรายงาน

การวิจัย 

- นักเรียน

จ านวน 21 คน 

 

 

 

 

 

1. วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ

การอา่นจับใจความ 

2. เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์การอา่น

จับใจความของ

นักเรียน ระหว่าง

ก่อนเรยีนและ 

หลังเรียน   

t-test 

(Dependent 

Samples)                    

3. ศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนต่อ

ชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสรมิการอา่นจับ

ใจความ 

5. ช่วงเดือน 

ก.ค.- ส.ค. 2564 

 

6. ก.ย. 2564 

 

7. ต.ค. 2564 

 

8. พ.ย.2564-

ก.พ.2565 

1. ชุดกิจกรรม

เพื่อส่งเสรมิ

การอา่นจับ

ใจความฉบับ

สมบูรณ์ 

2.ประสิทธภิาพ

ของชุด

กิจกรรม 

3. ผลสัมฤทธิ์

การอา่นจับ

ใจความ 

4. ความ 

พึงพอใจต่อ

ชุดกิจกรรม 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การศกึษาครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โดยได้น าชุดกิจกรรมทีพ่ัฒนาขึน้ผ่าน

การประเมนิและการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ไปทดลอง

ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา  

จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 การศกึษา 2564 จ านวน 21 คน ซึ่งผลการวิเคราะหข์้อมูล 

เป็นดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ 

การเรียนรูภ้าษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

  3. ผลการตรวจประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอา่น 

จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3   

  4. ผลการศกึษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน 

จับใจความของนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยก าหนด

ความหมายของสัญลักษณ์ ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  N    แทนจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

  x̅   แทนค่าคะแนนเฉลี่ย 

  S.D.   แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  D     แทนผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

  t    แทนสถิตทิดสอบค่าวิกฤติเพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 

  **  แทนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3  

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

 1. ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอืชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม

การอา่นจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3  

ดังตอ่ไปนี ้ 

  1.1 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ 

การเรียนรูภ้าษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

จ านวน 8 ชุด ซึ่งจัดเรียงจากเนื้อหาที่ง่ายไปหายาก เนื้อหามีหลายลักษณะ ดังนี้  

ชุดกิจกรรมที่ 1 นิทาน ชุดกิจกรรมที่ 2 บทเพลง ชุดกิจกรรมที่ 3 ข่าว ชุดกิจกรรมที่ 4 

โฆษณา ชุดกิจกรรมที่ 5 บทความ ชุดกิจกรรมที่ 6 สุภาษิต ชุดกิจกรรมที่ 7 ค าคม และ 

ชุดกิจกรรมที่ 8 บทร้อยกรอง ในแตล่ะชุดกิจกรรม ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง และชุดกิจกรรม

ดังกล่าวใช้เวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์ รวมเป็น 16 ช่ัวโมง นอกจากนั้นยังได้ศกึษามาตรฐาน

การเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551 ศกึษาค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การสรา้งชุดกิจกรรม การก าหนดเนื้อหา กิจกรรม จุดประสงค์ ตัวชี้วัดในชุดกิจกรรม 

โดยก าหนดให้มทีั้ง นิทาน บทเพลง ข่าว โฆษณา บทความ ส านวนสุภาษิต ค าคมและ  

บทร้อยกรอง การสร้างชุดกิจกรรมจะต้องมีสื่อ การวัดผลและประเมินผล ในกิจกรรม  

โดยจะน าเทคนิคการสอนหลายวิธีมาเป็นแนวทางในการสอน ประกอบด้วย เทคนิคค าถาม 

5W 1H เทคนิคผังความคิด เทคนิคกระบวนการกลุ่ม เทคนิคการเสริมแรง รวมไปถึง 

การท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  

  1.2 ผลการหาคุณภาพเครื่องมอืชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอา่นจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 จากนั้นน าชุดกิจกรรม

เสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ ในด้าน 

การสร้างเครื่องมอื องค์ประกอบของชุดกิจกรรม เทคนิคที่น ามาใช้ เป้าหมาย จุดประสงค์

ของกิจกรรมตัวชีว้ัด มาตรฐานการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ สถิตกิารวิเคราะห์ 

ในการวิจัย จากนั้น น าข้อมูลที่ได้จากการแนะน าของประธานกรรมการที่ปรึกษา 
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วิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษา มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ผลการวิเคราะหผ์ล 

การตรวจสอบความเหมาะสมในการน าชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน  

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในแบบประเมินชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ ระดับ 1 เหมาะสมนอ้ยที่สุด ระดับ 2 เหมาะสมน้อย ระดับ 3 

เหมาะสมปานกลาง ระดับ 4 เหมาะสมมาก ระดับ 5 เหมาะสมมากที่สุด ตามแบบ Likert 

จากคะแนนการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปรากฏดังตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

            กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

1.ด้านจุดประสงค์ 

    1.1.มคีวามสอดคล้องกับเนื้อหา 

    1.2. ภาษาที่ใชช้ัดเจน 

    1.3. ระบุสิ่งท่ีต้องการวัดชัดเจน 

 

4.60 

4.20 

4.80 

 

0.55 

0.45 

0.45 

 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

รวม 4.53 0.52 มากที่สุด 

2.ดา้นเนื้อหา 

    2.1 มีความตอ่เนื่องและสมบูรณ์ 

    2.2 มีความเหมาะสมกับระดบัชัน้ 

    2.3 มีความยาก-ง่ายพอเหมาะ 

    2.4 น่าสนใจ และมีประโยชนต์อ่นักเรียน 

 

4.60 

4.20 

4.20 

4.80 

 

0.55 

0.84 

0.45 

0.45 

 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

รวม 4.45 0.60 มาก 

3.ด้านรูปแบบของชุดกิจกรรม 

    3.1 มคีวามหลากหลายในชุดกิจกรรมการอ่านจับ

ใจความ  

    3.2 มีภาพประกอบเหมาะสม นา่สนใจ 

    3.3 มคีวามสะดวกในการน าไปใชใ้นการเรียนการสอน       

    3.4 เป็นชุดกิจกรรมท่ีครูและนักเรียนใชร่้วมกันโดยครู 

เป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า ชี้แจง และนักเรียนท าตามค าชี้แจง 

 

4.80 

 

4.40 

4.80 

4.80 

 

0.45 

 

0.55 

0.45 

0.45 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.70 0.47 มากที่สุด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

4. ด้านการใชภ้าษา 

    4.1 ตัวหนังสือชัดเจนอา่นง่าย  

    4.2 ใชภ้าษาเหมาะสม 

    4.3 ค าอธิบายชัดเจน เขา้ใจง่าย 

 

4.40 

4.60 

5.00 

 

0.89 

0.55 

0.00 

 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.67 0.62 มากที่สุด 

5. ด้านการน าเสนอกิจกรรม 

    5.1 สอดคล้องกับกับมาตรฐานการเรียนรู้และ 

ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

พุทธศักราช2551 

    5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ 

    5.3 เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน 

    5.4 กิจกรรมการเรียนรู้มีการใชเ้ทคนิคค าถาม 5W 1H          

แผนผังความคิด และกระบวนการกลุ่ม 

    5.5 ชุดกิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอนจากง่าย 

ไปหายาก 

    5.6 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 

    5.7 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา 

ในแต่ละชุดกิจกรรม 

 

5.00 

 

 

4.80 

4.20 

4.20 

 

4.80 

 

4.80 

4.80 

 

0.00 

 

 

0.45 

0.84 

0.45 

 

0.45 

 

0.45 

0.45 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.66 0.54 มากที่สุด 

6. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  

    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    6.2 วัดผลได้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้  

    6.3 การวัดผล และประเมินผลสอดคล้องกับเทคนิค 

ค าถาม5W 1H แผนผังความคิด และกระบวนการกลุ่ม 

    6.4 เกณฑ์ท่ีใชใ้นการวัดผลและประเมินผลครอบคลุม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    6.5 การประเมินการอา่นจับใจความ 

 

4.80 

4.60 

5.00 

 

4.80 

 

4.40 

 

0.45 

0.55 

0.00 

 

0.45 

 

0.55 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

รวม 4.72 0.46 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.57 0.53 มากที่สุด 
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 จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 3 โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.57) เมื่อ

พิจารณาผลการประเมินด้านต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดยกเว้นด้านเนื้อหา

อยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการวัดผลประเมินผล 

การเรียน (x̅ = 4.72) 2) ด้านรูปแบบของชุดกิจกรรม (x̅ = 4.70) 3) ด้านการใช้ภาษา  

(x̅ = 4.67) 4) ด้านการน าเสนอกิจกรรม (x̅ = 4.66) 5) ด้านจุดประสงค์ (x̅ = 4.53) และ 

6) ด้านเนือ้หา (x̅ = 4.45) ชุดกิจกรรมที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้นอยู่ในภาคผนวก จ 

  1.3 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับ 

ใจความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปรากฏดังตาราง 4 

ตาราง 4 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 
 

เลขท่ี 
คะแนนจากการทดสอบ คะแนนจากการทดสอบ 

38 คะแนน (ก่อนเรียน) E1 38 คะแนน (หลังเรียน) E2 

1 32 34 

2 34 35 

3 34 37 

4 32 36 

5 36 37 

6 34 35 

7 32 34 

8 33 34 

9 33 34 

10 35 36 

11 33 35 

12 33 34 

13 33 38 

14 32 35 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

เลขท่ี 
คะแนนจากการทดสอบ คะแนนจากการทดสอบ 

38 คะแนน (ก่อนเรียน) E1 38 คะแนน (หลังเรียน) E2 

15 36 36 

16 34 37 

17 35 35 

18 35 38 

19 35 36 

20 36 37 

21 36 38 

รวม 713 751 

เฉลี่ย 33.95 35.76 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) (ชุดกิจกรรมแต่ละ 

ชุดคะแนนเต็ม 10 คะแนน) เฉลี่ย 8.48 คิดเป็นรอ้ยละ 84.80 และหลังจากการทดลอง

สิน้สุดลง นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 38 ข้อ คะแนนเต็ม 

38 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 35.76 คดิเป็นรอ้ยละ 89.40 ซึ่งประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้ 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 (E1/E2) เท่ากับ 84.80/89.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนระหว่าง 

ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (dependent 

samples) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบทดสอบมีคา่ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 ใช้สูตร  

KR-20 (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา้ 236) ปรากฏดังตาราง 5 

 



117 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอา่นจับใจความระหว่างก่อนและหลังใช้ 

 ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

N คะแนนเต็ม 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

21 38 33.95 2.04 35.76 2.00 6.43** 

 ** มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

 จากตาราง 5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยการอา่นจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 3 หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความเท่ากับ 35.76 และ 

ก่อนใช้ชุดกิจกรรมเท่ากับ 33.95 จากคะแนนเต็ม 38 คะแนน แสดงว่าผลสัมฤทธิ์การอ่าน

จับใจความของนักเรียนหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

(ก่อนเรียน) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         

 3.2 ผลการศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียน 

การกุศลวัดบูรพา ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียน

การกุศลวัดบูรพาที่เรยีนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ กลุ่มสาระ 

การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปรากฏดังตาราง 6 

ตาราง 6 ผลการศกึษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ 

  ส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 
 

ข้อที ่ รายการ x̅ S.D. 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1 เนื้อหาน่าสนใจเป็นเรื่องที่ฉันชอบ 4.57 0.51 มากที่สุด 

2 ชุดกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการอา่นจับใจความม ี

ความยากง่าย พอเหมาะกับความสามารถของนักเรยีน 

4.71 0.46 มากที่สุด 

3 การอ่านจับใจความจากนิทานท าให้ฉันไดศ้ึกษา

คน้ควา้ด้วยตนเอง 

4.62 0.59 มากที่สุด 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการ x̅ S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

4 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความท าให้

ฉันเรยีนอยา่งสนุก 

4.48 0.51 มาก 

5 การเรียนด้วยชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความท าให้ฉัน

ได้เรยีนรูก้ารท างานกลุ่ม 

4.52 0.51 มากที่สุด 

6 ฉันมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนขอ้มลูต่าง ๆ  

จากการอ่านกับเพื่อน ๆ 

4.52 0.51 มากที่สุด 

7 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลต่าง ๆ จากการอ่านกับเพื่อน ๆ

ท าให้ได้ความรูเ้พิ่มขึน้ 

4.48 0.51 มาก 

8 ฉันได้ฝกึต่าง ๆ จนมีความเขา้ใจในเนือ้หาที่เรยีน 4.48 0.75 มาก 

9 ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบทุกครัง้ที่ทดสอบ 4.67 0.48 มากที่สุด 

10 ทุกครัง้ที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความจะมี

สื่อประกอบการเรยีนการสอนทุกครัง้ 

4.62 0.50 มากที่สุด 

11 ครูจัดให้มีการท าแบบทดสอบท้ายชุดกจิกรรม 4.29 0.46 มาก 

12 ฉันรูส้ึกพอใจกับคะแนนทีไ่ด้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

13 การเรียนด้วยชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความท าให้ฉัน

เข้าใจและมีความรูม้ากขึน้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

14 ฉันมีความสนใจในการอ่านมากขึ้นหลังจากที่ได้เรยีน

จากชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

15 ฉันรูส้ึกมีความสุขกับการเรยีนเพิ่มขึน้เมือ่ปฏิบัติ

กจิกรรมด้วยชุดกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านจับใจความ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 คา่เฉลี่ยรวม 4.66 0.50 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ 

ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.66,  

S.D. = 0.50) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 11 ข้อ

คือ ข้อที่ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 นอกจากนั้นอยู่ในระดับมาก 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา  

จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามหัวข้อ ดังต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยมคีวามมุง่หมายของการวิจัย ดังนี ้

  1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ และ 

หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 70/70 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอา่นจับใจความของนักเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

  3. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 

การอา่นจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 วิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้ก าหนดสมมตฐิานไว้ ดังนี้ 

  1. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

มีผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความในวิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

  2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความในวิชา

ภาษาไทยมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับมาก  
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ขั้นตอนวธิีด าเนินการวจิัย 

 ระยะที่ 1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระ 

การเรียนรูภ้าษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 มีการด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ขั้นการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

  2. ขัน้พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  3. ขัน้การพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 ระยะที่ 2. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่าน 

จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3   

มีการด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ขัน้การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

  2. ขัน้การประเมินความพึงพอใจตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน 

จับใจความของนักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนี้ 

  1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร มีจ านวน  

8 ชุดกิจกรรม จัดเรียงจากเนือ้หาทีง่่ายไปหายาก เนือ้หามีหลายลักษณะดังนี ้ชุดกิจกรรมที่ 

1 นิทาน ชุดกิจกรรมที่ 2 บทเพลง ชุดกิจกรรมที่ 3 ข่าว ชุดกิจกรรมที่ 4 โฆษณา ชุดกิจกรรม

ที่ 5 บทความ ชุดกิจกรรมที่ 6 สุภาษิต ชุดกิจกรรมที่ 7 ค าคม และชุดกิจกรรมที่ 8  

บทร้อยกรอง ในแตล่ะชุดกิจกรรมใชเ้วลา 2 ช่ัวโมง และชุดกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาทั้งหมด 

2 สัปดาห์ รวมเป็น 16 ช่ัวโมง ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความของนักเรียน  

ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ 84.80/89.40 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์70/70  

ที่ตัง้ไว้ 

  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ 

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.66, S.D. = 0.50)  

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา  

จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยขออภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ 

การเรียนรูภ้าษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

รายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

   1.1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความของ 

นักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร เป็นเอกสารที่รวบรวมชุดกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถในการตคีวาม 2) ความสามารถในการแปลความ 

3) การขยายความ และ 4) ความสามารถในการวิเคราะห์ นอกจากนี้การจัดกิจกรรม

เรียนรูเ้พื่อเพิ่มความสามารถในการอา่นจับใจความจากเรื่องที่อ่านซึ่งมีทั้ง นิทาน บทเพลง 

ข่าว โฆษณา บทความ สุภาษิต ค าคมและค าประพันธ์ ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ  

ม ี11 องค์ประกอบดังนี้ 1) ชื่อชุดกิจกรรม 2) ค าช้ีแจงส าหรับครู 3) ค าชีแ้จงส าหรับ

นักเรียน 4) จุดประสงค์ 5) เวลา 6) สื่อ 7) เนือ้หาสาระ 8) กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย เทคนิค 5W 1H ,เทคนิคแผนผังความคิด, เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม, 

และการเสริมแรง 9) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 10) เฉลยแบบทดสอบ และ 

11) แบบสอบถามความพึงพอใจ เทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 

เทคนิคค าถาม 5W 1H เทคนิคผังความคิด เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม และเทคนิค 

การเสริมแรง  

   ทั้งนีเ้พราะผูว้ิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความมี

หลายขั้นตอน โดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบทั้งความเหมาะสม และ

ความสอดคล้องขององค์ประกอบชุดกิจกรรม จงึได้ชุดกิจกรรมที่เหมาะสม และใช้เทคนิค

ต่าง ๆ เช่น แผนผังความคิด เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม ควบคู่กับเทคนิคค าถาม  

5W 1H และเทคนิคการเสริมแรง ตลอดจนเนื้อหาในชุดกิจกรรมประกอบด้วย นิทาน  
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บทเพลง ข่าว โฆษณา บทความ สุภาษิต ค าคม และค าประพันธ์ ซึ่งผูว้ิจัยได้เรียงเนื้อหา

จากง่ายไปยากดังทัศนะของ จติรา ดวงปรีชา (2554, หน้า 40); วิลาสิน ีบุตรแสนคม 

(2554, หน้า 21); Lawray (1987, pp. 817-A)  

   นอกจากนีก้ารจัดกิจกรรมเรียนรูเ้พื่อเพิ่มความสามารถในการอา่น 

จับใจความ ยังมุ่งให้ผูเ้รียนพัฒนาการคิดวิเคราะหจ์ากเรื่องที่อา่นเนื่องจากผู้ที่สามารถคิด

วิเคราะหเ์ป็นจะมีการปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนอย่างมรีะบบ ท าให้การอ่านจับ

ใจความดีขึ้น สอดคล้องกับทัศนะของ สุบรร พรหนองแสน และสาคร อัฒจักร (2564, 

หนา้ 113-123) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) ความสามารถในการตคีวาม การแยกแยะข้อเท็จจริง การหาค าตอบได้ถูกต้อง   

2) ความสามารถในการแปลความ และท าความเข้าใจสัญลักษณ์ของค า 3) การขยายความ

การสื่อสารเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง และ 4) ความสามารถในการวิเคราะห์ นอกจากนี้  

ชุดกิจกรรมที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึ้นมีคา่ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.80/89.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

ที่ตัง้ไว้ 70/70  

   ทั้งนีเ้พราะกระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอา่น 

จับใจความมีหลายขั้นตอน เช่นน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบทั้ง 

ความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบของชุดกิจกรรม นอกจากนี้ 

ผูว้ิจัยยังได้ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความตามที่

นักวิชาการเสนอแนะ เช่น Tyler, (1950, p. 11); Brawley (1975, pp. 4280-A);  

Lawray (1987, pp. 817-A) โดยมีการหาคุณภาพตามขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแตก่ารตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ การน าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้จน

สามารถน าไปใช้ได้ 

   1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอา่น 

จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 พบว่า มีประสิทธิภาพ 

84.80/89.40 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์70/70 ที่ตัง้ไว้ ผูว้ิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความมีหลายขั้นตอน โดยน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

ตรวจสอบทั้งความเหมาะสม ความสอดคล้องขององค์ประกอบชุดกิจกรรม และ 

ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ มี 11 องค์ประกอบ ดังนี ้1) ชื่อชุดกิจกรรม 2) ค าชี้แจง

ส าหรับครู 3) ค าชีแ้จงส าหรับนักเรียน 4) จุดประสงค์ 5) เวลา 6) สื่อ 7) เนือ้หาสาระ  
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8) กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย เทคนิค 5W 1H, เทคนิคแผนผังความคิด, เทคนิค 

การใชก้ระบวนการกลุ่ม และการเสริมแรง 9) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรยีน  

10) เฉลยแบบทดสอบ และ 11) แบบสอบถามความพึงพอใจ จงึได้ชุดกิจกรรมที่เหมาะสม 

และใชเ้ทคนิคต่าง ๆ การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ ได้ผ่าน

กระบวนการสร้างอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม วิทยานพินธ์ และกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนที่จะน าไปทดลองตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สวยสด กาว ี(2549, หนา้ 61) เรื่อง ศกึษาการสร้าง 

ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้

มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า  

ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  

ทุกชุด และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน 

ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความส าคัญ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 

มีการอ่านจับใจความส าคัญสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และนอกจากนี้

ผลการวิจัยของ ทิพวรรณ บุญรนิทร์ (2553, หน้า 98) ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

ด้านการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 2 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 85.92/83.89 มคี่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 

0.7173 และนักเรียนมคีวามสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  2. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความหลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่า

ก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนีเ้พราะ ชุดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ 84.80/89.40 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ ์70/70 ที่ตัง้ไว้ นอกจากนี้การพัฒนาชุดกิจกรรมการอา่นจับใจความที่มี  

8 ชุดกิจกรรม มีองค์ประกอบและเทคนิคที่น ามาใช้น่าจะท าให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่าง

หลากหลายได้ลงมืออ่านและปฏิบัติมีการแลกเปลี่ยนความรูก้ับเพื่อนและได้รับ 

การเสริมแรงจากครูท าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ 

การวิจัยของ วันทา สุขโสม (2551, หน้า 29) เรื่อง การอ่านจับใจความโดยการใชค้ าถาม

ตามแนวคิดของ Bloom กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ผลการวิจัย
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พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่อง การอ่านจับใจความโดยการใชค้ าถามตาม

แนวคิดของ(Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 

(E1 /E2) เท่ากับ 86.07/80.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

  ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ เจตินัย 

(2551, บทคัดย่อ) เรื่องการอา่นจับใจความภาษาไทยชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มรว่มมอื

ที่ใชแ้ผนผังความคิดและเกมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2549 จ านวน 25 คน  

โรงเรียนร่มโพธิ์วทิยา ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้การอ่าน 

จับใจความภาษาไทยชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มรว่มมอืที่ใชแ้ผนผังความคิดและ 

เกมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับนักเรียน

ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนปกติ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ 

พจน ีนันทศักดิ์ศริิ (2552, หน้า 133) ศกึษาการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ระหว่างกลุ่มที่ใช้เทคนิคค าถาม 5W 1H ที่มตี่อความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และ

เจตคติการเรยีนภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศกึษา พบว่า  

การเรียนรูท้ี่ใชเ้ทคนิคเทคนิคค าถาม 5W 1H มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.32/86.53 และ 

มีคา่ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และ

เจตคติตอ่การเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ 

ระดับ .05 

  3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ

อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนีเ้พราะนักเรียนมีสว่นร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง  

8 ชุดกิจกรรมตรงกับความสนใจของนักเรียน เทคนิคที่ใช้ในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 

เทคนิคค าถาม 5W 1H เทคนิคผังความคิด เทคนิคการใชก้ระบวนการกลุ่ม และ เทคนิค

การเสริมแรงท าให้นักเรียนรู้หลักการในการพัฒนาการอ่านจับใจความ การตคีวาม  

การแปลความ รวมถึงการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สามารถท าข้อสอบที่มเีนือ้หา 

ในลักษณะเดียวกันได้ดี และมีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์สามารถสร้างแรงจูงใจใหน้ักเรียน

เกิดความสนใจเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ ฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ 

และคณะ (2549, บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนาชุดฝกึการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยด้วยเกมปริศนาค ากลอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การสรา้ง

และการหาประสิทธิภาพของชุดการใช้ภาษาไทย เรื่องการพัฒนาชุดฝกึการใช้ภาษาไทย  
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเกมปริศนาค ากลอนส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (88.63/89.57) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่มสาระ

ภาษาไทยด้วยเกมปริศนาค ากลอนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 75 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อชุดฝกึการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทยด้วย 

เกมปริศนาค ากลอนอยู่ในระหว่างมากถึงมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ได้ขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่ผู้วจิัยสร้างขึน้ สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิก์ารอา่นจับใจความของนักเรียนให้สูงขึ้น และมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 

ในระดับมากที่สุด ดังนัน้หน่วยงานทางการศึกษา ผูบ้ริหาร หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร

สนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 น าชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การอา่นจับใจความ ดังกล่าวไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

เกิดผลต่อนักเรียนต่อไป  

   1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม

การอา่นจับใจความ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนัน้ครูผูส้อนจึงควรจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้ตรงกับชุดกิจกรรมและเน้นใช้สื่อต่าง ๆ ให้หลากหลายตลอดจนเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ   

   1.3 ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความเป็นเพียงสว่นหนึ่งของ

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนซึ่งไม่อาจสอนแทนครูได้ทั้งหมด ดังนั้นครูควรสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนให้เกิดความพร้อมกับการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การอา่นจับใจความของนักเรียน ครูควรดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด คอยอ านวย

ความสะดวก ช่วยเหลือใหค้ าแนะน าแก่นักเรียน และเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่ส าคัญก่อนด าเนินการจัดกิจกรรม ครูผูส้อนต้องศึกษาแนว

การจัดการเรียนรูแ้ละชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความแตล่ะชุดเพื่อใหเ้กิด 

ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
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   1.4 จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

การอา่นจับใจความของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนัน้ครูผู้สอนต้องมี

ความพรอ้มในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเป็นอย่างดี น าเทคนิคต่าง ๆ 

มาใช้ใหห้ลากหลายวิธี บุคลิกภาพดี มคีวามสามารถในการวัดและประเมินผลการใช้ชุด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความรวมทั้งมกีารใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบ   

ให้สอดคล้องกับเนือ้หาสาระในแต่ละชุดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความของนักเรียน 

ในระดับชั้นอื่น ๆ 

   2.2 ศกึษาตัวแปรที่สง่ผลต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ เช่น  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ กระบวนการท างาน เป็นต้น  
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 ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนแวงพิทยาคม 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครูสกลนคร และ 

  ศษ.ม. ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ วิชาเอกการบริหารการศกึษา 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5. นายชนะ เพชรพรรณ 

 ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 วุฒิการศึกษา ค.บ. วชิาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูสกลนคร 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการด าเนนิการวจิัย 

 1. หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 2. หนังสือขอความอนุเคราะหท์ดลองใช้เครื่องมอืการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การอ่าน 

จับใจความ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

ข้อ ก ข ค ง 

   x  

 

 

ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ให้กระท า ดังน้ี 

 

ข้อ ก ข ค ง 

 X  x  

 

 

 
 

 

 

ค าชี้แจง 

 1. เขียนช่ือ ช้ัน เลขที่ ลงบนหัวกระดาษให้เรียบร้อย 

 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 40 ขอ้ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 3. ใชเ้วลาในการท าข้อสอบ 1 ช่ัวโมง 

 4. ห้ามขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 

 5. เปิดท าข้อสอบเมื่อได้รับอนุญาต 

 6. ในแตล่ะข้อมคี าตอบที่ถูกต้อง หรอืเหมาะสมที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

 7. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย x (กากบาท) ขอ้ที่ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ 



160 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
............................................................................................................. 

ค าชี้แจง : อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใจความส าคัญจากเรื่องที่อา่นคือขอ้ใด  

       ก. ดื่มน้ า 1 แก้วจะช่วยในการลดน้ าหนัก            

       ข. น้ ามีประโยชน์ตอ่ร่างกายของมนุษย์ 

       ค. น้ าช่วยชะล้างสารพิษในรา่งกายของคน         

       ง. ถ้าดื่มน้ าเป็นประจ าท าให้หายป่วยได้ 

2. จากข้อความที่อ่านความคิดเห็นเป็นข้อใด  

       ก. ดื่มน้ าตอนเช้าและก่อนนอนจะท าให้รูส้ึกสดชื่น   

       ข. ดื่มน้ าแล้วช่วยชะล้างสารพิษในรา่งกาย 

       ค. ดื่มน้ าช่วยระบบขับถ่ายในล าไส้ไหลเวียนดีขึ้น     

       ง. น้ าสามารถรักษาโรคได้อย่างปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ 

ค าชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 3 

3. “จงรูส้ึกตัวเป็นนิจเถิด” ถ้าใชเ้ป็นภาษาปัจจุบัน ควรใช้วา่อย่างไร  

 ก. จงจ าไว้เถิดว่า    ข. พึงระลึกไว้เสมอว่า 

 ค. ให้รูจ้ักเตรียมพร้อม                ง. ให้มคีวามตื่นตัวอยู่เสมอ 

             ในทางการแพทย์ยอมรับว่าน้ าสามารถรักษาโรคได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

ไม่มผีลข้างเคียงใด ๆ และยังมคีุณประโยชน์ช่วยใหร้่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ถ้าดื่มน้ า

อย่างถูกวิธีเรียกได้ว่าดื่มเป็นลืมป่วยเลยทีเดียว เมื่อตื่นนอน ขึ้นมาให้ดื่มน้ าทันทีเพื่อ

ช่วยชะล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย และช่วยระบบขับถ่ายในล าไส้ไหลเวียนดีขึ้น และ

ดื่มน้ าก่อนนอนเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ าในขณะหลับ การดื่มน้ าตอนเช้าและก่อนนอน

เป็นประจ าจะท าให้รู้สกึได้ว่าร่างกายแข็งแรง สดชื่น หรือถ้าใครอยากลดน้ าหนักก็ใหด้ื่ม

น้ า 1 แก้วก่อนรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ท าให้เราอิ่มอกีระดับหนึ่งจึงทานข้าวได้

น้อยลง 

                 ที่มา :  http://blog.janthai.com 
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4. ใจความส าคัญของขอ้ความตอ่ไปนีค้ืออะไร  

         “จงอย่าฝากชีวติไว้กับหมอและยาเพราะหมอไม่ใชเ่ทวดาหรอืสัพพัญญูและยาย่อม

มีทั้งคุณและโทษ”   

           ก. ยาย่อมมทีั้งคุณและโทษ                        ข. อย่าฝากชีวติไว้กับหมอและยา 

           ค. หมอไม่ใชเ่ทวดาหรอืสัพพัญญู                ง. มนุษย์ตอ้งรูจ้ักดูแลรักษาตนเอง 

อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 5-6 

     

 

 

 

 

 

 5. ข้อความที่ยกมานีเ้ป็นเรื่องประเภทใด 

       ก. นิทาน ข. ประวัติ 

       ค. เรื่องสัน้ ง. บันทึกส่วนตัว 

 6. การย่อความนี้ควรใชส้รรพนามแทนตัวผูเ้ล่าว่าอย่างไร  

       ก. เธอ ข. เรา 

       ค. ท่าน ง. ข้าพเจา้ 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 7 

 

 

 

 

 

7. ข้อใดไม่ใช่ขอ้เท็จจริงจากเรื่องที่อา่น 

     ก. แก้ท้องอดื   ข. มีแร่ธาตุและวิตามิน 

     ค. มโีปรตนีและใยอาหารสูง    ง. ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 

 

 

      หลังจากหลานชายวัยเจ็ดขวบอาบน้ าเสร็จ ฉันก็หวีผมให้ หลานก็ย้ าเหมอืนทุกครั้งว่า 

ให้ท าผมเขายุ่ง ๆ ไว้ “ท าไมถึงชอบผมยุ่ง ๆ ล่ะครับ” ฉันถาม หลานชายตอบว่า  

“เพราะถ้าผมหล่อเดีย๋วจะมีผูห้ญิงมาขโมยจูบ” 

                          (จากเรื่องเด็กข า หนังสือรีดเดอร์ไดเจสท์ ฉบับเดือนธันวาคม 2556) 
 

           ถั่วเมล็ดแหง้มโีปรตนีและใยอาหารสูง เป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินช่วย

ควบคุมระดับของน้ าตาลและคลอเลสเตอรอลในเลือด แตอ่าจท าให้ท้องอดืได้ 

                                        ที่มา : www.healthcarethai.com 
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อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 8-9 

                                พ่อแมเ่สมอพระเจ้า                   บนสวรรค์ 

                       ลูกนิ่งน้อมมิ่งขวัญ                              กราบไหว้ 

                                 น้ าตาต่างรสสุคนธ์                    อบร่ า  หอมฤา 

                         หอมค่าน้ าใจไซร้                               ท่านให้หมดเสมอ 

 

8. จากโคลงสุภาพบทนีข้้อใดเป็นข้อเท็จจรงิที่มลีักษณะสมจรงิ 

         ก. พ่อแม่เสมอพระเจา้ บนสวรรค์           ข. ลูกนิ่งน้อมมิ่งขวัญ  กราบไหว้ 

         ค. น้ าตาต่างรสสุคนธ์ อบร่ า หอมฤา        ง. หอมคา่น้ าใจไซร้ ท่านให้หมดเสมอ 

9. ขอ้ใดเป็นข้อคดิเห็น  

         ก. พ่อแม่รักลูก                                          ข. พ่อแม่เสียสละเพื่อลูก 

         ค. พ่อแม่เปรียบเสมือนพระเจ้า                       ง. ลูกทุกคนต้องกราบไหว้พ่อแม่ 

10. ขอ้ใดเป็นข้อเท็จจรงิที่มีหลักฐานเชื่อถือได้  

         ก. ฝนตกหนักน้ าจึงท่วม                 

         ข. เมื่อลูกมีความทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์ไปกับลูกด้วย 

         ค. วันนีอ้ากาศร้อนเหลอืเกินพรุง่นี้ฝนคงตกหนัก       

         ง. พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์อักษรไทย 
 
 

อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 11–12 

 ณ กรุงพาราณสี มีแม่น้ าสายหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา ชาวบ้านได้พา

กันเอาลอบไปดักไว้ที่ซอกหว้ยเพื่อจับปลา พวกปลาก าลังระเริงน้ า จึงหลงเข้าไปในลอบ

เป็นจ านวนมาก เราจะท าอย่างไรจงึจะออกได้ “ปลาหัวหน้าปรึกษากัน เราช่วยกันออกแรง

พร้อม ๆ กันดีกว่า” “ปลาตัวหนึ่งให้ความเห็น มีปลาหลายตัวเห็นด้วย จงึช่วยกันดิ้นออก

แรงจนสุดแรงเกิด แต่ลอบยังเป็นปกติดีอยู่ ท าให้ฝูงปลาอ่อนใจ ไม่สามารถจะออกจาก

ลอบได้” ขณะนั้นมีงูกินปลาตัวหนึ่งเลือ้ยมา เห็นปลาอยู่ในลอบเป็นจ านวนมาก จึงคิดว่า 

เราพบอาหารอันโอชารสแล้ว เราไม่ต้องไปหากินที่ไหน เราเข้าไปกินปลาในลอบนี้ 

ดีกว่า แล้วก็เลือ้ยเข้าไปในลอบ ฝูงปลาเห็นงูกินปลาเข้ามาต่างก็ตกใจชว่ยกันรุมกัดจนงู

เลือดไหล งูไม่มีทางสูป้ลาได้ จงึดิ้นจนกระทั่งลอบขาดออกมาได้ ท าให้ปลาเหล่านั้นรอด

ตายออกมาจากลอบได้เช่นกัน 
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11. งูและปลาในเรื่องนี้ ตรงกับสุภาษิตขอ้ใด 

 ก. สิบเบีย้ใกล้มอื   ข. ขว้างงูไม่พ้นคอ 

 ค. หนเีสือปะจระเข้   ง. น้ าน้อยย่อมแพไ้ฟ 

12. การกระท าของปลา ตรงกับสุภาษิตใด 

 ก. ด้านได้อายอด   ข. แกว่งเท้าหาเสี้ยน  

 ค. น้ าพึ่งเรอืเสือพึ่งป่า   ง. สู้แบบสุนัขจนตรอก 

 

ค าชี้แจง : อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 13-16 

  พระพุทธเจา้ตรัสสอนว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติ

รู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวใหย้ืดยาวเพิ่มขึน้ นับว่าเลวหนักลง

ไปกว่าคนที่โกรธก่อนนัน้อีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลย 

 จากเรื่องท าอย่างไรจะหายโกรธ ของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยฺตโต)  

********************************* 

13. จากข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องอะไร  

       ก. ความเลว             ข. ความโกรธ 

       ค. ความหลง             ง. ความขาดสติ 

14. คนเราโกรธเพราะอะไร  

       ก. ขาดเมตตา                ข. ขาดคุณธรรม 

       ค. ขาดความรับผิดชอบ                  ง. ขาดสติ  

15. ขอ้ความนี้สอนว่าอย่างไร  

       ก. คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก ข. คนโกรธมีสติ 

       ค. ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น     ง. ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผูอ้ื่น 

16. ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้ที่สุด  

       ก. คนดี–คนเลว   ข. พระพุทธเจ้า–คนดี 

       ค. ความโกรธ–ความดี  ง. คนไม่มีสติกับความโกรธ 
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ค าชี้แจง : อ่านบทความต่อไปนี้ ใช้ตอบค าถามข้อ 17  

 “ พระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบ สุดจะเปรียบค าเปรยเอ่ยค าไข 

 แมม่ีคุณล้ าค่าเหนอืกว่าใคร สุดยิ่งใหญ่กว่าทุกคนบนโลกา” 

17. ใจความส าคัญของบทร้อยกรองนี้คอือะไร  

       ก. ค่าของแม่   ข. รู้คุณแม่ 

       ค. พระคุณแม่   ง. แมย่ิ่งใหญ่ 

18.  ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 

         ก. ชีวติคือการตอ่สู้ ศัตรูคอืยาก าลัง                 

         ข. ความรักเปรียบเหมอืนน้ าอมฤต ช่วยชุบชวีิตให้สดชื่น 

         ค. หากฝูงกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็นลางบอกว่าจะเกิดเหตุรา้ย       

         ง. ต้นไมน้อกจากจะให้ความชุ่มช่ืนแล้วยังช่วยป้องกันลมได้ดีอกีด้วย 

ค าชี้แจง อ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. การกระท าในข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 

     ก. สุธีมรีายได้เพิ่มขึ้นจากการพายเรือรับ-ส่ง ผูป้ระสบอุทกภัย 

     ข. สมพรท าการ์ดอวยพรวันขึน้ปีใหมจ่ าหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 

     ค. สนองชนะการประกวดบทร้อยกรองเพราะได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เล็ก ๆ 

     ง. สุเมธพูดสุนทรพจนไ์ด้ดีขึ้นหลังจากได้ฟังขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

            “คนทุกคนย่อมมศีักยภาพในการพัฒนาตัวเองทั้งสิ้น หากว่ามีความอ่อนน้อม

ถ่อมตน ไม่หลงตดิในทิฐิ มานะ ตัณหาเกินไปนัก และเมื่อพัฒนาตนเองได้ก็จะพลิก

หายนะสู่วัฒนาได้ทีเดียว” 

              (เล่าเรื่องสัน้นิทานไทย หนา้ 107) 
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อ่านข้อความน้ี แล้วตอบค าถามข้อ 20–21 

 

 

 

 

 

 

 

20. ผูเ้ขียนมีเจตนาจะบอกอะไรแก่ผูอ้่าน 

         ก. ประณามสังคมไทยว่านา่สังเวช    ข. เสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคมไทย 

         ค. ให้คนไทยทุกคนรูจ้ักสภาพของตนเอง ง. ให้คนไทยทุกคนช่วยกันปรับปรุงสังคม 

21. จากข้อความนี้ แสดงว่าสังคมไทยมีสภาพเช่นใดในปัจจุบัน 

     ก. น่าสังเวช            ข. เคารพเงิน 

     ค. เสื่อมโทรม            ง. ค่านิยมที่ผดิ 
 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 22-23 

 

 

 

 

 

  

 

22. บทร้อยกรองนีใ้ห้ข้อคิดในเรื่องใด 

  ก. การใช้มอืถือให้ถูกวิธี   ข. การสนใจในการเรียน 

  ค. การตัง้ใจฟังคุณครูสอน  ง. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

23. จากบทร้อยกรองนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายใด 

  ก. ชี้แจง   ข. ตักเตือน 

  ค. บอกกล่าว   ง. แนะแนวทาง 
 

        “ขณะนีส้ังคมไทยน่าสังเวชมาก ส่งเสริมให้เด็กเคารพเงิน เคารพต าแหนง่  

เราตอ้งเปลี่ยนแปลงค่านิยมของเด็กของคนรุ่นใหม่ให้ได้ สอนให้เคารพคนดี ผมอยากจะ

เริ่มกระบวนการอันนี้ หากไม่ด าเนนิการตัง้แตบ่ัดนี ้อีก 10 ปีขา้งหน้าเยาวชนจะเลวร้าย

มากกว่านี้” 

           ที่มา : มตชินรายวัน. 11 กรกฎาคม 

2534. 
 

 

            ถ้านักเรียนขยันอ่านหนังสือ           เหมอืนกับจอ้งดูมอืถือคงดียิ่ง 

     สิ่งทีพ่บสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องจริง           เด็กชายหญิงมอืไม่ว่างกางต ารา 

            ทุกวันคืนสุขเกษมเพราะเกมกด       มอืไม่จดไม่ขยันหมั่นศกึษา 

     ที่พบเห็นเป็นกันทั้งพารา                      ไม่สนใจในวิชาต าราเรียน 

                                                                               ฤๅชัย ศรบีุญเรอืง 
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อ่านบทความในบัตรเชิญต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 24   

  

 

 

 

 

 

 

 

24. ข้อใดเป็นข้อบกพร่องมากที่สุดของบัตรเชญิ 

        ก. ไม่แจง้สถานที่ติดต่อ   ข. ไม่แจ้งสถานที่จ าหน่ายบัตร 

        ค. ไม่แจง้ชื่อเรื่องละครที่แสดง ง. ไม่แจ้งเวลาในการแสดงละคร 

25. ขอ้ใดเป็นข้อเท็จจรงิ  

             ก. ประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น

ประมุข 

             ข. สมหญิงสวยที่สุด 

             ค. การว่ายน้ าเป็นการออกก าลังกายที่ดีที่สุด 

             ง.  อาหารทุกชนิดที่ขายในโรงเรียนมีคุณค่าทางโภชนาการ 

     26. ข้อความตอ่ไปนีแ้สดงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใด 

           “ ผูท้ี่ท าคุณงามความดีไว้แก่เราก่อน ช่ือว่าได้ท าสิ่งที่ท าได้ยากไว้แลว้ ภายหลังเขา

จะท าหรอืไม่ท าให้อีกก็ตาม เขาก็คู่ควรแก่การบูชาตลอดไป” 

        ก. ความถูกต้อง 

        ข. ความกตัญญู 

        ค. ความเคารพนับถือ 

        ง. ความเสมอภาค 

 

 

 

สมาคมศิษย์เกา่โรงเรยีนวัดเสมยีนนารี 
ขอเชญิศิษย์เก่าทุกรุ่น ชมการแสดงละครกรมศลิปากรเพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยน้ าท่วม 

วันเสารท์ี่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ 

(บัตรราคา 1,500, 1,000, 800 และ 500 บาท) จองบัตรได้ที่โรงเรียน 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 27 

 

 

27. ใจความส าคัญของขอ้ความตรงกับข้อใด  

       ก. คนบาดเจ็บ 5 คน เสียชวีิตอกี 1 คน        

       ข. โชเฟอร์ทะเลาะกับเมีย 

       ค. เจ้าหน้าที่หวั่นน้ ามันรั่วลงทะเล                

       ง. รถน้ ามันพุ่งชนเรอืกลางทะเลบ้านเพ ระยอง  

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 28 

 

 

 

 

 

173 

 

28. จากเรื่องที่อ่าน ข้อความใดใหร้ะวังโรคอ้วนได้เหมาะสมที่สุด  

       ก. เด็กอ้วนจะไม่ฉลาด   

       ข. เด็กอ้วนจะเป็นเด็กที่มสีุขภาพดี 

       ค. เด็กอ้วนจะเหนื่อยง่าย   

       ง. เด็กอ้วนจะเจ็บป่วยง่าย 

 

 

   “รถพุ่งชนเรือกลางทะเลบ้านเพ ระยอง ดับ 1 บาดเจ็บอีก 5 ขณะบรรทุกไปส่ง

เรือประมงน้ ามันที่ท่าเทียบเรือ โชเฟอร์ทะเลาะกับเมีย รถเสียหลัก เบรกไม่อยู่  

พลิกตกน้ า ชนเรอืประมง เจา้หน้าที่เรง่กู้ซากรถ หวั่นน้ ามันรั่วลงทะเล” 
 

                                                       หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์: 22 ธันวาคม 2559 

             “ เมื่อ 40 ปีก่อน แพทย์พบว่าเด็กไทยเป็นโรคขาดสารอาหาร แต่ปัจจุบันปัญหา

ของเด็กไทย คือ รับประทานอาหารมากเกินไป จนน้ าหนักตัวมาก อยู่ในเกณฑท์ี่

เรียกว่า โรคอ้วนเกิดจากการเลี้ยงดูที่เข้าใจผดิ คิดวา่เด็กอ้วนคือ เด็กมีสุขภาพดี  

ความจริงก็คือ เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ระดับไขมันในเลือดผดิปกติ” 

          ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2555, หน้า 2 
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อ่านข้อความที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามข้อ 29 

 

 

 

 

 

 

29. ให้นักเรียนแสดงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

       ก. มีความหวัง   

       ข. มีความมั่นคง 

       ค. มคีวามอดทน   

       ง. มีความท้อแท้ 
 

อ่านนิทานต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 30 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

30. เพราะเหตุใดแพะจงึถูกยิงตาย 

       ก. เพราะแพะกินผลองุน่   

       ข. เพราะแพะกินใบขององุ่น 

       ค. เพราะแพะเก็บผลองุน่แลว้โยนทิง้  

       ง. เพราะแพะกินผลองุ่นและใบขององุน่ 

 

  

                             “หากตะวันยังเคียงคู่ฟ้า  จะเอามาสิน้หวังท าไม 

              เมื่อยังมพีรุ่งนีใ้ห้เดินเริ่มใหม่  มั่นคงไว้ดังเช่นตะวัน” 

 

                                              เพลงเก็บตะวัน ขับร้องโดยอิทธิ พลางกูร 

               “มีแพะตัวหนึ่งหนกีารไล่ล่าของนายพราน เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ตน้องุน่  

จนเมือ่มันแนใ่จว่าพ้นจากอันตรายแล้ว มันจงึออกจากที่ซ่อนและเริ่มกินผลองุ่นรวมทั้ง

ใบของตน้องุน่ที่มันเข้ามาอาศัยหลบภัย ส่วนนายพรานที่อยู่ไม่ไกลนัก ได้ยินเสียง 

ใบไม้ไหว จงึหวนกลับมา พบว่าแพะก าลังกินองุ่น จึงยิงแพะจนถึงแก่ความตาย” 
 

                            ที่มา : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ, 2555, หนา้ 60 
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31.ข้อความต่อไปนีค้วรเขียนเรียงล าดับความอย่างไร 

1) ถือเป็นการทิ้งโอกาสไปอย่างนา่เสียดาย 

2) ใครไม่ใช้ประโยชนจ์ากธรรมชาติในตอนเชา้ 

3) ธรรมชาติในตอนเชา้เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาโดยไม่ต้องซือ้หา 

4) ฉะนัน้จงึขอขอบคุณธรรมชาติที่มคี่าแก่มนุษย์ 

 ก. 3) – 2) – 1) – 4)  ข. 1) – 2) – 4) – 3)  

 ค. 3) – 4) – 2) – 1) ง. 3) – 1) – 4) – 2)  

32. เนือ้ความต่อไปนี้ ข้อใดควรมาเป็นล าดับก่อน–หลัง 

 1) รับประทานบ่อย ๆ ท าให้ผิวออ่นนุ่ม และมีน้ ามีนวล 

2) เพราะอุดมด้วยธาตุซีลเีนียม 

3) ช่วยบ ารุงผิวพรรณ 

4) บร็อคโคลีเป็นผักที่เหมาะกับสุภาพสตรี 
 

 ก. 4) – 2) – 3) – 1)  ข. 1) – 2) – 3) – 4)  

     ค. 4) – 3) – 2) – 1)  ง. 2) – 3) – 1) – 4)  

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 33-35 

  “ความสุข ความทุกข์ ขึน้อยู่ที่ใจเป็นผู้ก าหนด ถ้าท่านก าหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์  

ถ้าท่านก าหนดให้สุขก็สุข ฉะนั้นความสุข ความทุกข์สุดแตใ่จจะก าหนด” 

 

33. ขอ้ความนี้ผู้เขียนมจีุดประสงค์ใดในการน าเสนอ 

 ก. ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความบันเทิง   ข.ให้ผูอ้่านคิดแก้ปัญหาตามที่ผูเ้ขียนชี้ให้เห็น 

 ค. ให้ผู้อ่านคล้อยตาม                      ง. ให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อเท็จจริง 

34. สิ่งที่ส าคัญที่สุดในข้อความนีค้ือขอ้ใด 

 ก. ความสุข ข. ความทุกข์ 

 ค. ใจ ง. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

35. ขอ้ความนี้ ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องในข้อใดมากที่สุด 

 ก. สุขภาพ ข. ค าสอนทางศาสนา 

 ค. ความทุกข์ ความสุข ง. การก าหนดชีวติ 
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อ่านขอ้ความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 36–38 

   บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมอืงคุ้มเหย้า 

  เสียเลือดเสียเนือ้มิใช่เบา หนา้ที่เรารักษาสืบไป 

         36. เนื้อเพลงนีเ้ป็นเพลงประเภทใด  

 ก. เพลงปลุกใจ ข. เพลงชาติ 

 ค. เพลงรบ ง. เพลงเชียร์ 

        37. เนื้อเพลงนี้แต่งด้วยค าประพันธ์ในข้อใด 

 ก. กลอนสุภาพ ข. กาพย์ยานี 

 ค. กาพย์ฉบัง ง. กลอนหก 

        38. เนื้อเพลงนี้มใีจความส าคัญในข้อใด 

 ก. ให้รักษาเกียรตศิักดิ์ไว้ดว้ยชวีิต              ข. ให้รักษาประเทศชาติไว้ด้วยชวีิต 

 ค. ให้รักษามรดกไว้ให้ลูกหลาน ง. ให้รักษาชีวติของตนเองไว้ให้ดี 

39. ขอ้ใดไม่มีค าที่มคีวามหมายโดยนัย 

       ก. ประธานนักเรียนถูกรุมกินโต๊ะในที่ประชุม   

 ข. นักเรียนสองคนนี้ดูท่าทางไม่กินเส้นกันเลย 

 ค. เขาขับรถกินทาง จงึถูกรถที่วิ่งสวนทางมาเฉี่ยวชน  

 ง. ครูสั่งให้นักเรียนทุกคนกินอาหารเชา้มาให้เรียบร้อย 

อ่านข้อความใต้หมายเลข แล้วตอบค าถามข้อ 40 

 

  

มนุษย์ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้   แตเ่ลือกที่จะมีชีวติที่ดีได้     เราสามารถก าหนดเส้นทางให้ชีวิต

ของตนเองได้  

                     ว่าอยากมี อยากเป็นอะไร  

 

40. หมายเลขใดเป็นข้อเท็จจรงิ 

    ก. หมายเลข 1            ข. หมายเลข 2  

  ค. หมายเลข 3            ง. หมายเลข 4 

1 2 3 

4 
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แนวทางเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ข้อที ่ เฉลย  ข้อที ่ เฉลย 

1. ข 21 ง 

2. ง 22 ก 

3. ข 23 ข 

4. ข 24 ง 

5. ง 25 ก 

6. ก 26 ค 

7. ก 27 ง 

8. ก 28. ง 

9. ง 29. ก 

10. ง 30. ง 

11. ง 31. ก 

12. ง 32. ก 

13. ข 33. ข 

14. ง 34. ค 

15. ง 35. ข 

16 ค  36 ก 

17 ค  37 ก 

18 ง  38 ข 

19 ง  39 ง 

20 ข  40 ก 
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แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิ การอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ค าชีแ้จง 

 1. แบบประเมินฉบับนีต้้องการทราบเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนตอ่ 

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่สรา้งขึ้นให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วพิจารณาว่าข้อความ

ใดตรงกับความรู้สกึของนักเรียน ค าตอบของนักเรียนจะไม่มีถูกหรือผิด สิ่งส าคัญคือ ให้

นักเรียนตอบตามความรูส้ึกของนักเรียนใหม้ากที่สุด 

 2. ใหน้ักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ

นักเรียน โดยมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

 

     คะแนน  5  หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด   

                            คะแนน  4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก   

                คะแนน  3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง  

                 คะแนน  2  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย   

                 คะแนน  1  หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 
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ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี 

ต่อชุดกิจกรรม  

              

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. เนือ้หานา่สนใจเป็นเร่ืองท่ีฉันชอบ      

2. ชุดกจิกรรมเพื่อสง่เสริมการอา่นจับใจความ มีความยาก งา่ย พอเหมาะ

กับความสามารถของนกัเรียน  

     

3. การอา่นจับใจความจากนิทานท าให้ฉันได้ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง      

4. การเรียนวชิาภาษาไทย เร่ืองการอา่นจับใจความ ท าให้ฉันรู้สกึสนุก      

5. การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฯ ท าให้ฉันได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม      

6. ฉันมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนขอ้มูลตา่ง ๆ จากการอา่นกับเพื่อน ๆ      

7. การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตา่ง ๆ จากการอา่นกับเพื่อน ๆ ท าให้ได้ความรู้

เพิ่มขึ้น 

     

8. ฉันได้ฝึกตา่ง ๆ จนมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาที่เรียน      

9. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบทุกครัง้ท่ีทดสอบ      

10. ทุกคร้ังท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความจะมสีื่อประกอบ   

การเรียนการสอนทุกครัง้ 

     

11. ครูจัดให้มกีารท าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม      

12. ฉันรู้สกึพอใจกับคะแนนท่ีได ้      

13. การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมสง่เสริมการอา่นจับใจความท าให้ฉนัเข้าใจ

และมีความรู้มากขึ้น 

     

14. ฉันมีความสนใจในการอ่านจับใจความมากขึ้นหลังจากที่เรียนดว้ย 

ชุดกิจกรรมสง่เสริมการอา่นจับใจความ 

     

15. ฉันรูส้ึกมคีวามสขุกับการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อปฏิบัตกิิจกรรมดว้ย ชุด

กิจกรรมสง่เสริมการอา่นจับใจความ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

               ลงชื่อ...................................................... 

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

                ผูป้ระเมิน 

                         วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ……………. 
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ภาคผนวก ง 

แบบตรวจสอบความสอดคล้องเครือ่งมอืที่ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 1. แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

 2. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  

 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับ 

ใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ค าชี้แจง 

         โปรดพิจารณาข้อสอบแตล่ะขอ้ต่อไปนีว้่าสามารถวัด หรอืมีความสอดคล้องกับ

จุดประสงคท์ี่ระบุไว้หรอืไม่แล้วเขียนผลการพิจารณาของท่านโดยท าเครื่องหมาย   

ลงในชอ่งผลการพิจารณาตามความเห็นของท่าน ดังนี้ 

          กา  ลงในชอ่งว่าง +1 เมื่อแนใ่จว่าข้อสอบนั้นวัดผลการเรยีนรู้ตรงตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ระบุไว้จริง 

          กา  ลงในชอ่งว่าง 0 เมื่อไม่แนใ่จว่าข้อสอบนั้นวัดผลการเรยีนรูต้รงตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ระบุไว้จริง 

          กา  ลงในชอ่งว่าง -1 เมื่อแนใ่จว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดผลการเรียนรู้ตรงตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ระบุไว้จริง 
 

จุดประสงค์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 -1 

จับใจความ

ของบทความ 

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จง อ่านขอ้ความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 1-2  

 

       ในทางการแพทยย์อมรบัว่าน้ าสามารถรักษาโรคได้อย่าง

ปลอดภัยมากที่สดุไมม่ีผลขา้งเคยีงใด ๆ และยังมีคุณประโยชน์

ช่วยให้ร่างกายสมบูรณแ์ข็งแรง ถา้ดืม่น้ าอยา่งถูกวิธีเรียกไดว้่า

ดื่มเป็นลืมป่วยเลยทีเดียว เมือ่ตื่นนอนขึน้มาใหด้ื่มน้ าทันทีเพื่อ

ช่วยชะล้างสารพิษที่ตกค้างในรา่งกายและช่วยระบบขับถ่ายใน

ล าไส้ไหลเวียนดีขึน้ และดืม่น้ าก่อนนอนเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ า

ในขณะหลับ การดื่มน้ าตอนเช้าและก่อนนอนเปน็ประจ าจะท าให้

รูส้ึกได้วา่ร่างกายแขง็แรง สดชื่น หรอืถ้าใครอยากลดน้ าหนกัก็

ให้ดืม่น้ า 1 แก้วก่อนรับประทานอาหารในแต่ละมือ้ ท าให้เราอิ่ม

อีกระดับหนึง่จึงทานข้าวไดน้อ้ยลง 

               ที่มา : http://blog.janthai.com 
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จุดประสงค ์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 1 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 
 

 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

1. ใจความส าคัญจากเรื่องที่อา่นคอืข้อใด  

       ก. ดื่มน้ า 1 แก้วจะชว่ยในการลดน้ าหนัก            

       ข. น้ ามีประโยชนต์่อรา่งกายของมนุษย์ 

       ค. น้ าช่วยชะลา้งสารพษิในรา่งกายของคน         

       ง. ถา้ดืม่น้ าเปน็ประจ าท าให้หายป่วยได้ 
 

2. จากข้อความทีอ่่านขอ้ใดเป็นความคดิเห็น  

      ก. ดื่มน้ าตอนเช้าและก่อนนอนจะท าให้รู้สึกสดชื่น   

      ข. ดืม่น้ าแล้วช่วยชะลา้งสารพษิในรา่งกาย 

      ค. ดื่มน้ าชว่ยระบบขับถา่ยในล าไส้ไหลเวยีนดีขึน้     

      ง. น้ าสามารถรักษาโรคได้อยา่งปลอดภัยไม่มีผล 

ข้างเคียงใด ๆ 

 

ค าชีแ้จง อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 3 

3. “จงรูส้ึกตัวเป็นนิจเถดิ” ถา้ใช้เป็นภาษาปัจจุบนั ควรใช้วา่

อย่างไร  

 ก. จงจ าไว้เถดิว่า   

      ข. พึงระลึกไว้เสมอว่า 

 ค. ให้รู้จักเตรียมพรอ้ม                

      ง. ให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ 
 

4. ใจความส าคัญของข้อความต่อไปนีค้อือะไร  

         “จงอย่าฝากชวีิตไว้กับหมอและยาเพราะหมอไม่ใชเ่ทวดา

หรอืสัพพัญญูและยายอ่มมีทัง้คุณและโทษ”   

           ก. ยายอ่มมีทัง้คุณและโทษ 

           ข. อยา่ฝากชีวติไว้กับหมอและยา 

           ค. หมอไม่ใชเ่ทวดาหรือสัพพัญญู                     

           ง. มนุษย์ตอ้งรูจ้ักดูแลรักษาตนเอง 
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จุดประสงค์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 1 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 5-6 

        หลังจากหลานชายวยัเจ็ดขวบอาบน้ าเสร็จ ฉันก็หวีผมให ้

หลานก็ย้ าเหมือนทุกครัง้ว่า ให้ท าผมเขายุ่ง ๆ ไว ้“ท าไมถงึชอบ

ผมยุ่ง ๆ ละ่ครับ” ฉันถาม หลานชายตอบว่า “เพราะถา้ผมหล่อ

เดีย๋วจะมีผูห้ญิงมาขโมยจูบ” 

 

        (จากเรื่องเด็กข า หนงัสอืรีดเดอร์ไดเจสท ์ฉบับเดือน

ธันวาคม 2556) 

5.  ข้อความทีย่กมานีเ้ป็นเรื่องประเภทใด 

        ก. นิทาน        ข. ประวตั ิ

        ค. เรื่องสัน้        ง. บันทึกส่วนตัว 

 

6. การย่อความนีค้วรใช้สรรพนามแทนตัวผู้เล่าว่าอยา่งไร  

        ก. เธอ  ข. เรา 

         ค. ทา่น ง. ขา้พเจา้ 

 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 7 

           ถัว่เมล็ดแห้งมโีปรตนีและใยอาหารสูง เป็นแหล่ง 

ของแร่ธาตุและวติามนิช่วยควบคุมระดับของน้ าตาลและ 

คลอเลสเตอรอลในเลือด แตอ่าจท าให้ทอ้งอืดได ้

                            ที่มา : www.healthcarethai.com 

 

7. ข้อใดไมใ่ช่ขอ้เท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน 

   ก. แก้ทอ้งอืด            

   ข. มีแรธ่าตุและวติามนิ 

   ค. มโีปรตีนและใยอาหารสงู    

   ง. ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 

        

http://www.healthcarethai.com/
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จุดประสงค์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 -1 

จับใจความ

ของข่าวที่

อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

 
 

จับใจความ

ของข่าวที่

อ่านได ้

 

 

 

จับใจความ

ของข่าวที่

อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามขอ้ 8-9 

                         พ่อแม่เสมอพระเจา้       บนสวรรค ์

              ลูกนิ่งนอ้มมิง่ขวัญ                    กราบไหว ้

                      น้ าตาต่างรสสุคนธ ์           อบร่ า หอมฤา 

               หอมคา่น้ าใจไซร้                      ทา่นให้หมดเสมอ 

8. จากโคลงสุภาพบทนีข้้อใดเป็นข้อเท็จจรงิที่มลีักษณะสมจรงิ 

                ก. พ่อแม่เสมอพระเจ้า   บนสวรรค ์                

                ข. ลูกนิ่งนอ้มมิง่ขวัญ     กราบไหว ้

                ค. น้ าตาตา่งรสสุคนธ ์   อบร่ า หอมฤา          

                ง. หอมคา่น้ าใจไซร้       ท่านให้หมดเสมอ 
 

9. ขอ้ใดเปน็ข้อคดิเหน็  

              ก. พ่อแม่รักลูก                            

              ข. พ่อแม่เสียสละเพื่อลูก 

              ค. พ่อแม่เปรยีบเสมือนพระเจ้า                        

              ง. ลูกทุกคนต้องกราบไหว้พอ่แม ่

 

10. ข้อใดเป็นขอ้เท็จจริงที่มหีลักฐานเช่ือถอืได ้ 

         ก. ฝนตกหนักน้ าจึงท่วม                 

         ข. เมื่อลูกมีความทุกขพ์่อแม่ก็ทุกขไ์ปกับลูกด้วย 

         ค. วันนีอ้ากาศรอ้นเหลือเกินพรุ่งนีฝ้นคงตกหนัก       

         ง. พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์อักษรไทย 
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ของบทความ
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อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 11–12 

       ณ กรุงพาราณสี มีแม่น้ าสายหนึง่อดุมสมบูรณไ์ปด้วยปลา 

ชาวบ้านได้พากันเอาลอบไปดกัไว้ที่ซอกห้วยเพื่อจับปลา พวก

ปลาก าลงัระเรงิน้ า จงึหลงเขา้ไปในลอบเปน็จ านวนมาก เราจะ

ท าอยา่งไรจงึจะออกได ้“ปลาหัวหน้าปรกึษากัน เราช่วยกันออก

แรงพรอ้ม ๆ กันดีกว่า” “ปลาตัวหนึ่งให้ความเห็น มปีลาหลาย

ตัวเห็นด้วย จงึช่วยกันดิน้ออกแรงจนสุดแรงเกิด แตล่อบยังเป็น

ปกติดีอยู ่ท าให้ฝูงปลาอ่อนใจ ไมส่ามารถจะออกจากลอบได้”

ขณะนั้นมงีูกนิปลาตัวหนึ่งเลือ้ยมา เห็นปลาอยู่ในลอบเป็น

จ านวนมาก จงึคดิว่า เราพบอาหารอนัโอชารสแล้ว เราไมต่อ้งไป

หากินที่ไหน เราเขา้ไปกนิปลาในลอบนีด้ีกวา่ แล้วก็เลือ้ยเขา้ไป

ในลอบ ฝูงปลาเห็นงูกนิปลาเข้ามาตา่งก็ตกใจช่วยกันรุมกดัจนงู

เลือดไหล งไูม่มีทางสู้ปลาได ้จึงดิน้จนกระทั่งลอบขาดออกมาได้ 

ท าให้ปลาเหล่านัน้รอดตายออกมาจากลอบได้เช่นกัน 

……………………………………………………………. 

11. งูและปลาในเรื่องนี ้ ตรงกับสุภาษิตขอ้ใด 

     ก. สิบเบีย้ใกล้มือ  ข. ขว้างงูไม่พน้คอ 

     ค. หนีเสือปะจระเข ้  ง. น้ านอ้ยย่อมแพไ้ฟ 
 

12. การกระท าของปลา ตรงกับสุภาษิตใด 

    ก. ด้านได้อายอด        ข. แกว่งเท้าหาเสีย้น 

    ค. น้ าพึง่เรือเสือพึง่ป่า       ง. สู้แบบสุนัขจนตรอก 

 

ค าชีแ้จง : อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 13-16 

       พระพุทธเจา้ตรัสสอนวา่ คนที่โกรธเขากอ่นก็นับว่าเลว 

อยู่แล้ว คนที่ไมม่ีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับ

สรา้งความเลวใหย้ืดยาวเพิม่ขึน้ นับวา่เลวหนักลงไปกวา่คนที่

โกรธกอ่นนัน้อีก เราอย่าเปน็ทั้งคนเลว ทัง้คนเลวกวา่นัน้เลย 

จากเรื่องท าอย่างไรจะหายโกรธของพระเทพเวท ี 

(ประยุทธ ปยฺตโต)  
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สรุป

สาระส าคัญ

ของบทความที่

อ่านได ้
 

สรุป

สาระส าคัญ

ของบทความที่

อ่านได ้
 

สรุป

สาระส าคัญ

ของบทความที่

อ่านได ้

 
สรุป

สาระส าคัญ

ของบทความที่

อ่านได ้

 

จับใจความ

ของบทรอ้ย

กรองที่อ่านได ้

 

 

 

 

13. จากข้อความขา้งต้นกล่าวถงึเรื่องอะไร  

       ก. ความเลว  ข. ความโกรธ 

       ค. ความหลง  ง. ความขาดสต ิ

 
 

14. คนเราโกรธเพราะอะไร  

       ก. ขาดเมตตา       ข. ขาดคุณธรรม 

       ค. ขาดความรับผดิชอบ            ง. ขาดสต ิ 

 
 

15. ขอ้ความนีส้อนว่าอย่างไร  

    ก. คนโกรธกอ่นเปน็คนเลวมาก   

    ข. คนโกรธมีสต ิ

    ค. ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น        

    ง. ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น 
 

16. ข้อใดเก่ียวข้องกับขอ้ความนีท้ี่สดุ  

       ก. คนด–ีคนเลว           ข. พระพุทธเจา้–คนดี 

       ค. ความโกรธ–ความดี      ง. คนไม่มสีติกับความโกรธ 

 

 

ค าชีแ้จง : อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 17 

  “พระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบ สดุจะเปรียบค าเปรยเอ่ยค าไข 

แม่มีคุณล้ าคา่เหนือกวา่ใคร       สุดยิ่งใหญ่กว่าทุกคนบน

โลกา” 

17. ใจความส าคัญของบทรอ้ยกรองนีค้อือะไร  

       ก. คา่ของแม ่    

       ข. รูคุ้ณแม ่

       ค. พระคุณแม ่   

       ง. แม่ยิง่ใหญ ่

   

 

 

 



183 

 

 

       

 

 

 

จุดประสงค์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 -1 

จับใจความ

ของบทรอ้ย

กรองที่อ่าน

ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของเรื่องสั้น

หรอืนิทานที่

อ่านได ้

 

 

 

18.  ข้อใดเป็นขอ้เท็จจริง 

      ก. ชีวติคอืการต่อสู้ ศตัรคูอืยาก าลงั 

      ข. ความรักเปรียบเหมือนน้ าอมฤต ช่วยชุบชีวติให้สดชื่น 

      ค. หากฝูงกาบนิมาจับหลังคาบ้านเป็นลางบอกวา่จะเกดิ

เหตุรา้ย  

      ง. ต้นไม้นอกจากจะให้ความชุ่มชื่นแล้วยังช่วยป้องกันลมได้ดี

อีกด้วย 
 

ค าชีแ้จง อา่นบทความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามขอ้ 19 

   “คนทุกคนย่อมมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองทั้งสิ้น หากวา่มี

ความอ่อนน้อมถอ่มตน ไม่หลงติดในทิฐ ิมานะ ตัณหาเกินไปนัก 

และเมื่อพัฒนาตนเองได้ก็จะพลิกหายนะสู่วัฒนาได้ทเีดียว” 

   (เล่าเรื่องสั้นนิทานไทย หนา้ 107) 

 

19. การกระท าในขอ้ใดสอดคล้องกับขอ้ความข้างต้น 

     ก. สุธีมีรายได้เพิ่มขึน้จากการพายเรือรับ-ส่ง ผู้ประสบอุทกภัย 

     ข. สมพรท าการด์อวยพรวันขึน้ปีใหม่จ าหน่ายเพื่อหารายได้

ระหว่างเรียน 

     ค. สนองชนะการประกวดบทรอ้ยกรองเพราะได้รับการฝึกฝน

มาตั้งแต่เล็ก ๆ 

     ง. สุเมธพูดสุนทรพจนไ์ดด้ีขึน้หลังจากได้ฟังขอ้เสนอแนะจาก

คณะกรรมการ 
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วิเคราะห์ขา่ว

ที่อ่านได ้

 

 

 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของบทรอ้ย

กรองที่อ่าน

ได ้

 

อ่านข้อความนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 20–21 

      “ขณะนีส้งัคมไทยน่าสังเวชมากส่งเสรมิให้เด็กเคารพเงิน เคารพ

ต าแหนง่เราต้องเปลีย่นแปลงคา่นิยมของเด็กของคนรุน่ใหมใ่ห้ได้

สอนให้เคารพคนดีผมอยากจะเริ่มกระบวนการอันนี้ หากไม่

ด าเนินการตั้งแต่บดันีอ้ีก 10 ปีข้างหนา้เยาวชนจะเลวรา้ยมากกวา่นี้” 

  ที่มา : มติชนรายวนั 11 กรกฎาคม. 2534. 

20. ผู้เขียนมีเจตนาจะบอกอะไรแกผู่้อ่าน 

              ก. ประณามสังคมไทยว่าน่าสงัเวช  

              ข. เสนอแนวคดิในการพัฒนาสังคมไทย 

              ค. ให้คนไทยทุกคนรูจ้ักสภาพของตนเอง  

              ง. ให้คนไทยทุกคนช่วยกันปรับปรุงสังคม 

 

21. จากข้อความนี ้แสดงว่าสงัคมไทยมีสภาพเช่นใดในปัจจบุัน 

     ก. น่าสังเวช  ข. เคารพเงิน 

     ค. เสื่อมโทรม                ง. คา่นิยมที่ผดิ 

 
 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 22-23 

ถา้นักเรยีนขยนัอ่านหนงัสอื        เหมือนกับจอ้งดูมอืถือคงดียิ่ง 

สิ่งที่พบสิง่ที่เห็นเปน็เรื่องจรงิ      เด็กชายหญิงมอืไม่วา่งกางต ารา 

ทุกวันคนืสุขเกษมเพราะเกมกด    มือไม่จดไม่ขยันหมั่นศึกษา 

 ที่พบเห็นเป็นกันทัง้พารา           ไม่สนใจในวิชาต าราเรียน 

                                      ฤๅชัย ศรีบุญเรือง 
 

22. บทรอ้ยกรองนีใ้ห้ขอ้คิดในเรื่องใด 

  ก. การใช้มือถอืให้ถูกวธิ ี                  

  ข. การสนใจในการเรียน 

  ค. การตั้งใจฟงัคุณครูสอน                

  ง. การใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 
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จับใจความของ

บทรอ้ยกรอง   

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

 
 

จับใจความของ

บทความที่อ่าน

ได ้
 

 

จับใจความของ

บทความที่อ่าน

ได ้

 

 

 

 

จับใจความของ

บทความที่อ่าน

ได ้

 

23. จากบทรอ้ยกรองนีผู้้เขียนมีจุดมุ่งหมายใด 

  ก. ชีแ้จง                             ข. ตักเตือน 

  ค. บอกกล่าว                       ง. แนะแนวทาง 
 

อ่านบทความในบัตรเชญิตอ่ไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 24   

          สมาคมศิษย์เกา่โรงเรยีนวัดเสมยีนนารี 

ขอเชญิศิษย์เก่าทุกรุ่น ชมการแสดงละครกรมศิลปากรเพื่อ

จัดหาทนุช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน้ าท่วมวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 

2562 ณ โรงละครแห่งชาติ (บัตรราคา 1,500,1,000,800และ 

500บาท) จองบตัรได้ทีโ่รงเรยีน 
 

24. ขอ้ใดเปน็ข้อบกพร่องมากที่สุดของบัตรเชิญ 

   ก. ไม่แจ้งสถานที่ตดิตอ่        ข. ไม่แจ้งสถานที่จ าหนา่ยบตัร 

   ค. ไม่แจ้งชื่อเรื่องละครที่แสดง   

   ง. ไม่แจง้เวลาในการแสดงละคร 

25. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  

    ก. ประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยอนั

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

    ข. สมหญงิสวยที่สดุ 

    ค. การว่ายน้ าเป็นการออกก าลังกายทีด่ีที่สดุ 

    ง. อาหารทุกชนิดที่ขายในโรงเรยีนมีคุณค่าทางโภชนาการ 

 

26. ข้อความต่อไปนีแ้สดงแนวคดิเก่ียวกับเรื่องใด 

        “ ผูท้ี่ท าคุณงามความดไีว้แกเ่ราก่อน ชื่อว่าได้ท าสิ่งทีท่ า

ได้ยากไว้แล้ว ภายหลังเขาจะท าหรอืไม่ท าให้อีกก็ตาม เขาก็

คูค่วรแก่การบูชาตลอดไป” 

        ก. ความถูกต้อง                       ข. ความกตัญญู 

        ค. ความเคารพนับถอื                ง. ความเสมอภาค                 
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จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของบทความ

ที่อ่านได ้

 

 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 27 

    “รถพุ่งชนเรอืกลางทะเลบา้นเพ ระยอง ดับ 1 บาดเจ็บอกี 5 

ขณะบรรทุกไปส่งเรอืประมงน้ ามันที่ทา่เทยีบเรือ โชเฟอร์ทะเลาะ

กับเมีย รถเสียหลัก เบรกไม่อยู่ พลิกตกน้ า ชนเรือประมง 

เจา้หน้าที่เร่งกูซ้ากรถ หวัน่น้ ามันรั่วลงทะเล” 

                          หนังสือพิมพ์เดลนิิวส ์:  22 ธันวาคม 2559 

 

27. ใจความส าคัญของข้อความตรงกับขอ้ใด  

       ก. คนบาดเจ็บ 5 คน เสยีชีวติอีก 1 คน   

       ข. โชเฟอร์ทะเลาะกับเมยี 

       ค. เจา้หน้าทีห่วั่นน้ ามนัรั่วลงทะเล   

       ง. รถน้ ามันพุ่งชนเรอืกลางทะเลบา้นเพ ระยอง  

 

  อา่นข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามขอ้ 28 

           “ เมื่อ 40 ปีก่อน แพทย์พบวา่เด็กไทยเป็นโรคขาด

สารอาหาร แต่ปัจจุบันปัญหาของเด็กไทย คอื รับประทานอาหาร

มากเกนิไป จนน้ าหนักตัวมาก อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเรยีกวา่ โรคอ้วนเกิด

จากการเลี้ยงดูที่เขา้ใจผดิ คดิว่าเด็กอ้วนคอื เด็กมสีุขภาพด ี

ความจรงิก็คอื เด็กกลุ่มนีจ้ะมปีัญหาสุขภาพ ได้แก ่โรคเบาหวาน 

ความดันโลหติสงู ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ” 

 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555,    

 หนา้ 2 

 

28. จากเรื่องที่อา่น ข้อความใดให้ระวงัโรคอ้วนได้เหมาะสมที่สุด  

       ก. เด็กอ้วนจะไม่ฉลาด   

       ข. เด็กอ้วนจะเป็นเด็กทีม่ีสุขภาพดี 

       ค. เด็กอ้วนจะเหนื่อยง่าย   

       ง. เด็กอ้วนจะเจ็บปว่ยงา่ย 
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จุดประสงค์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 -1 

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของบทเพลง

ที่อ่านได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของนิทานที่

อ่านได ้

 

 

 

อ่านข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วตอบค าถามขอ้ 29 

      “หากตะวนัยงัเคียงคูฟ่้า จะเอามาสิน้หวังท าไม 

      เมือ่ยังมีพรุ่งนีใ้ห้เดนิเร่ิมใหม่มั่นคงไว้ดงัเช่นตะวนั” 

        เพลงเก็บตะวัน ขับรอ้งโดยอทิธิ พลางกูร 

 

29. ใหน้ักเรยีนแสดงขอ้คิดเหน็จากเรื่องที่อา่น 

       ก. มีความหวงั   

       ข. มีความมัน่คง 

       ค. มีความอดทน   

       ง. มีความท้อแท ้

 

อ่านนิทานต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 30 

    “มีแพะตัวหนึ่งหนีการไล่ลา่ของนายพราน เขา้ไปหลบซอ่นตัวอยู่

ใต้ต้นองุน่ จนเมื่อมนัแน่ใจวา่พ้นจากอันตรายแล้ว มนัจึงออกจากที่

ซอ่นและเริ่มกนิผลองุ่นรวมทัง้ใบของต้นองุ่นทีม่ันเข้ามาอาศัยหลบ

ภัย  ส่วนนายพรานทีอ่ยูไ่ม่ไกลนัก ได้ยนิเสยีงใบไมไ้หวจึงหวน

กลับมา พบวา่แพะก าลังกนิองุ่น จงึยิงแพะจนถงึแก่ความตาย” 

              ที่มา : ชิดพงษ์ กววีรวุฒิ, บรรณาธิการ, 2555, หน้า 60 

30. เพราะเหตุใดแพะจึงถูกยงิตาย 

       ก. เพราะแพะกินผลองุน่   

       ข. เพราะแพะกนิใบขององุ่น 

       ค. เพราะแพะเก็บผลองุน่แล้วโยนทิง้  

       ง. เพราะแพะกินผลองุ่นและใบขององุ่น 
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จุดประสงค์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 -1 

 

 

เรียงล าดับ

จากการอ่าน

จับใจความ  

 

 

 
เรียงล าดับ

จากการอ่าน 

จับใจความ  

 

 

 

 

 
 

จับใจความ

ของข้อความ  

 

31. ข้อความต่อไปนีค้วรเขียนเรียงล าดับความอย่างไร 

1) ถอืเป็นการทิง้โอกาสไปอย่างน่าเสียดาย 

2) ใครไม่ใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติในตอนเช้า 

3) ธรรมชาติในตอนเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาโดยไม่ต้องซื้อหา 

4) ฉะนั้นจึงขอขอบคุณธรรมชาติที่มีค่าแกม่นุษย์ 

 ก. 3) – 2) – 1) – 4)            ข. 1) – 2) – 4) – 3)  

 ค. 3) – 4) – 2) – 1)            ง. 3) – 1) – 4) – 2)  

 

32. เนื้อความต่อไปนี ้ข้อใดควรมาเป็นล าดับกอ่น – หลงั 

    1) รับประทานบ่อย ๆ ท าให้ผวิอ่อนนุ่ม และมีน้ ามีนวล 

    2) เพราะอุดมด้วยธาตุซลีีเนียม 

    3) ช่วยบ ารุงผิวพรรณ 

    4) บร็อคโคลีเป็นผักที่เหมาะกับสุภาพสตรี 
 

     ก. 4) – 2) – 3) – 1)           ข. 1) – 2) – 3) – 4)  

     ค. 4) – 3) – 2) – 1)           ง. 2) – 3) – 1) – 4)  

 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 33-35 

 “ความสุข ความทุกข ์ขึน้อยู่ทีใ่จเป็นผู้ก าหนด ถา้ท่าน

ก าหนดให้ทุกข์ก็ทุกข ์ถา้ท่านก าหนดใหสุ้ขก็สุข ฉะนั้นความสุข 

ความทุกขส์ุดแตใ่จจะก าหนด” 

33. ขอ้ความนีผู้้เขยีนมีจุดประสงคใ์ดในการน าเสนอ 

 ก. ให้ผูอ้่านได้รับความรู ้ความบันเทิง  

        ข. ให้ผูอ้่านคดิแก้ปัญหาตามที่ผูเ้ขยีนชีใ้ห้เห็น 

 ค. ให้ผูอ้่านคลอ้ยตาม  

        ง. ให้ผูอ้า่นได้รับทราบข้อเท็จจรงิ 
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จุดประสงค์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 -1 

จับใจความ

ของข้อความ  

 

 

จับใจความ

ของข้อความ 
 

 

จับใจความ

ของบทเพลง  

 

 

 

 
 

จับใจความ

ของบทเพลง  

 
 

จับใจความ

ของบทเพลง  

 

 

34. สิง่ที่ส าคัญที่สุดในข้อความนีค้อืข้อใด 

 ก. ความสุข                    ข. ความทุกข์ 

 ค. ใจ                            ง. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

35. ขอ้ความนี ้ควรเก่ียวข้องกับเรื่องในข้อใดมากที่สดุ 

 ก. สุขภาพ                      ข. ค าสอนทางศาสนา 

 ค. ความทุกข ์ความสุข       ง. การก าหนดชีวติ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 36–38 

           บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ     ปกบา้นป้องเมืองคุม้เหย้า 

 เสียเลือดเสียเนือ้มิใชเ่บา               หน้าที่เรารักษาสืบไป 

36. เนื้อเพลงนีเ้ป็นเพลงประเภทใด  

 ก. เพลงปลุกใจ           ข. เพลงชาต ิ

 ค. เพลงรบ                ง. เพลงเชียร ์

37. เนื้อเพลงนีแ้ต่งด้วยค าประพันธ์ในข้อใด 

 ก. กลอนสุภาพ            ข. กาพย์ยาน ี

 ค. กาพย์ฉบัง               ง. กลอนหก 

38. เนื้อเพลงนีม้ีใจความส าคัญในข้อใด 

       ก. ให้รักษาเกยีรตศิักดิ์ไว้ด้วยชีวติ     

       ข. ให้รักษาประเทศชาตไิว้ด้วยชีวิต 

       ค.ให้รักษามรดกไว้ให้ลูกหลาน          

       ง. ให้รักษาชวีิตของตนเองไว้ให้ดี 
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จุดประสงค์

การเรียนรู ้
แบบทดสอบ 

ผลการพจิารณา 

+1 0 -1 

เข้าใจ

ความหมาย

โดยนัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จับใจความ

ของข้อความ  

 

 

39. ขอ้ใดไม่มีค าที่มีความหมายโดยนัย 

        ก. ประธานนักเรยีนถูกรุมกนิโต๊ะในที่ประชุม             

  ข. นักเรยีนสองคนนีดู้ท่าทางไม่กินเส้นกันเลย 

 ค. เขาขับรถกินทาง จึงถูกรถที่วิ่งสวนทางมาเฉี่ยวชน 

 ง. ครูสั่งให้นักเรียนทุกคนกนิอาหารเช้ามาให้เรยีบรอ้ย 

 

อ่านข้อความใต้หมายเลข แล้วตอบค าถามข้อ 40 

 

  

มนุษย์ทุกคนเลอืกเกดิไมไ่ด ้       แต่เลือกที่จะมีชีวติที่ดไีด ้    

  

เราสามารถก าหนดเส้นทางให้ชีวติของตนเองได ้ 

  

         วา่อยากม ีอยากเป็นอะไร  

 

40. หมายเลขใดเป็นขอ้เท็จจริง 

    ก. หมายเลข 1 

    ข. หมายเลข 2  

    ค. หมายเลข 3 

    ง. หมายเลข 4 

   

 

 

 

 

1 2 

3 

4 
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แบบประเมินชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ค าชี้แจง 

 1. แบบประเมินชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 เป็นแบบประเมินที่ให้ผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ โดยพิจารณา 

ดา้นความเหมาะสมในด้านจุดประสงค์ เนือ้หา รูปแบบของชุดกิจกรรม การใชภ้าษา  

การน าเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ การประเมินทักษะการอ่าน 

จับใจความ และการวัดผลและประเมินผล 

 2. วิธีตอบแบบสอบถาม ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับระดับ

ความคิดของท่านที่มีตอ่ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับคะแนน 5 หมายถึง ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

                                                   อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4 หมายถึง  ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

                                                   อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

                                                    อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง 

  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

                                                   อยู่ในระดับเหมาะสมนอ้ย 

  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  

                                                   อยู่ในระดับเหมาะสมนอ้ยที่สุด 

 3. โปรดให้ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ชุดกิจกรรม ให้ดยีิ่งขึ้นต่อไป 

 

     ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

     นายสมชัย ไขแสงจันทร์ 

     ผูว้ิจัย 
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แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน 

จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 
 

รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5 4 3 2 1 

1. ด้านจดุประสงค ์

    1.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 

    1.2 ภาษาที่ใช้ชัดเจน 

    1.3 ระบุสิ่งทีต่้องการวัดชัดเจน 

 

…..

…… 

..... 

 

……

…… 

…… 

 

…… 

…… 

…… 

 

…..

…..

….. 

 

…… 

…… 

…… 

2. ด้านเนื้อหา 

    2.1 มีความต่อเนือ่งและสมบูรณ์ 

    2.2 มีความเหมาะสมกับระดับช้ัน 

    2.3 มีความยาก-ง่ายพอเหมาะ 

    2.4 นา่สนใจ และมีประโยชน์ต่อนักเรยีน 

 

.....

.....

..... 

..... 

 

.....

.....

..... 

..... 

 

.....

.....

.....

..... 

 

.....

.....

..... 

..... 

 

.....

..... 

.....

..... 

3. ด้านรูปแบบของชุดกจิกรรม 

    3.1 มีความหลากหลายในชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ 

    3.2 มีภาพประกอบเหมาะสม น่าสนใจ 

    3.3 มีความสะดวกในการน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

    3.4 เป็นชุดกจิกรรมที่ครูและนักเรยีนใช้ร่วมกันโดยครูเป็นผู้ดูแล 

ใหค้ าแนะน า ชีแ้จง และนักเรยีนท าตามค าชีแ้จง 

 

.....

..... 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

..... 

..... 

 

.....

..... 

…… 

…… 

 

.....

..... 

..… 

.…. 

 

.....

..... 

.... 

.... 

4. ด้านการใช้ภาษา 

    4.1 ตัวหนังสือชัดเจน อ่านง่าย 

    4.2 ใช้ภาษาเหมาะสม 

    4.3 ค าอธิบายชัดเจน เขา้ใจง่าย. 

 

……

….. 

…… 

 

……

….. 

…… 

 

……
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…… 

 

…..

…...

..... 

 

……

….. 

….. 
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รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
   

 

5 4 3 2 1 

5. ด้านการน าเสนอกจิกรรม 

    5.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัดตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551  

    5.2 สอดคล้องกับสาระการเรยีนรูแ้ละจุดประสงค์ 

    5.3 เนือ้หาเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนักเรยีน 

    5.4 กจิกรรมการเรียนรูม้ีการใช้เทคนิคค าถาม 5W1H แผนผัง

ความคดิ และกระบวนการกลุม่  

    5.5 ชุดกจิกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 

    5.6 นักเรยีนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 

    5.7 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมเหมาะสมกับเนือ้หาในแต่ละ

ชุดกจิกรรม 

 

…… 

 

…… 

…… 
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….. 
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…… 
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….. 

…… 

 

…. 
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…. 
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…… 
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…… 

 

..…

….. 

 

 

…… 

..... 

…... 

6. การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู้ 

    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    6.2 วัดผลได้ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    6.3 การวัดผลและประเมนิผลสอดคลอ้งกับเทคนิคค าถาม  

5W 1H แผนผังความคดิและกระบวนการกลุ่ม 

    6.4 เกณฑท์ี่ใชใ้นการวดัผลและประเมินผลครอบคลมุ

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 

    6.5 การประเมินทักษะการอ่านจับใจความ 
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

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

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

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

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

  

         ลงช่ือ......................................ผู้ประเมิน 

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

         ต าแหน่ง............................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ค าชี้แจง 

 1. แบบประเมินฉบับนีต้้องการทราบเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนตอ่ 

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่สรา้งขึ้นใหน้ักเรียนอ่านข้อความ แล้วพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับ

ความรูส้ึกของนักเรียน ค าตอบของนักเรียนจะไม่มถีูกหรอืผดิ สิ่งส าคัญคือ ให้นักเรียนตอบ

ตามความรูส้ึกของนักเรียนใหม้ากที่สุด 

 2. ใหน้ักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ

นักเรียน โดยมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

 

     คะแนน  5  หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด   

                            คะแนน  4  หมายถึง ความพึงพอใจมาก   

                คะแนน  3  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง  

                 คะแนน  2  หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย   

                 คะแนน  1  หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด   
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  
 

ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มตี่อชุดกิจกรรม  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาน่าสนใจเป็นเรื่องที่ฉันชอบ      

2. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ มคีวามยาก งา่ย 

พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน  

     

3. การอ่านจับใจความจากนทิานท าใหฉ้ันได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง      

4. การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ  

ท าให้ฉันรู้สึกสนุก 

     

5. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ ท าให้ฉันได้เรียนรูก้ารท างานกลุ่ม      

6. ฉันมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากการอ่านกับ

เพื่อน ๆ 

     

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากการอ่านกับเพื่อน ๆ  

ท าให้ได้ความรูเ้พิ่มขึ้น 

     

8. ฉันได้ฝกึทักษะต่าง ๆ จนมีความเข้าใจในเนือ้หาที่เรยีน      

9. ครูแจ้งคะแนนใหน้ักเรียนทราบทุกครั้งที่ทดสอบ      

10. ทุกครั้งที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับ

ใจความจะมีสื่อประกอบการเรียนการสอนทุกครั้ง 

     

11. ครูจัดให้มีการท าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม      

12. ฉันรู้สกึพอใจกับคะแนนที่ได้      

13. การเรยีนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความท า

ให้ฉันเข้าใจและมีความรูม้ากขึ้น 

     

14. ฉันมคีวามสนใจในการอ่านจับใจความมากขึ้นหลังจากที่เรยีน

ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความ 

     

15. ฉันรู้สกึมีความสุขกับการเรียนเพิ่มขึน้เมื่อปฏิบัติกิจกรรมด้วย 

ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 
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ภาคผนวก จ 

  ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการอ่านจับใจความของนักเรียน 

  ชุดกิจกรรมที่ 1 การอา่นจับใจความจากนิทาน 

  ชุดกิจกรรมที่ 2 การอ่านจับใจความจากบทเพลง 

  ชุดกิจกรรมที่ 3 การอ่านจับใจความจากข่าว 

  ชุดกิจกรรมที่ 4 การอ่านจับใจความจากโฆษณา 

  ชุดกิจกรรมที่ 5 การอ่านจับใจความจากบทความ 

  ชุดกิจกรรมที่ 6 การอ่านจับใจความจากสุภาษิต 

  ชุดกิจกรรมที่ 7 การอ่านจับใจความจากค าคม 

  ชุดกิจกรรมที่ 8 การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง 
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ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

ชุดกิจกรรมที่ 1 การอ่านจับใจความจากนทิาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย   นายสมชัย  ไขแสงจันทร ์

                               โรงเรยีนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 
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จุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากนิทานที่อ่านได้ 

 2. นักเรียนแปลความ ตคีวาม ขยายความ วิเคราะห์จากนิทานที่อ่านได้ 

 3. นักเรียนอ่านจับใจความจากนิทาน แบบทดสอบ การแยกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นได้ 

              4. นักเรียนสรุปผังความคิดจากเรื่องที่อ่านได้ 

 

 

 

  
การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้มีขั้นตอนดังน้ี 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่1 ศึกษาใบกิจกรรมการอา่นจับใจความจากนิทานเรื่อง

ชาวนากับงูเหา่และสิงโตเจ้าปัญญาที่ก าหนดให้ 

  - กิจกรรมการเรียนรู้ที่1 การตัง้ค าถามและตอบค าถามจากนิทานเรื่อง

ชาวนากับงูเหา่ 

  - กิจกรรมการเรียนรู้ที่2 การแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์เรื่อง

ชาวนากับงูเหา่ 

  - กิจกรรมการเรียนรู้ที่3 อ่านจับใจความจากนิทานเรื่องสงิโตเจ้าปัญญา 

ท าแบบทดสอบการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

  - กิจกรรมการเรียนรู้ที่4 แบ่งกลุ่มสรุปผังความคิดจากเรื่องที่อา่นนิทาน

สิงโตเจา้ปัญญา พรอ้มน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน    

 

 

จุดประสงค์การเรยีนรู ้

กจิกรรมการเรียนรู ้
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กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองที่ 1 

การอา่นจับใจความจากนิทาน 

เร่ือง ชาวนากับงูเหา่ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
      

         ชาวนาเดินออกจากบา้นในฤดูหนาววันหนึ่ง   ระหว่างทางพบงูเห่า

ตัวหนึ่ง นอนตัวแข็งใกลต้ายอยู่บนคันนาดว้ยความเหน็บหนาว ชาวนาเห็นดังนั้น

ก็นกึสงสาร จึงอุม้มันข้ึนมาไวใ้นออ้มแขนเพื่อให้มันหายหนาว 

    เมื่องูเห่าได้รับความอบอุ่นก็เริ่มมีก าลังมากขึน้ ทันทีท่ีเห็นชาวนา 

มันก็ตกใจ และฉกเขาตามสัญชาตญาณ  ก่อนที่จะเลื้อยหนไีป    ชาวนาทนพิษ

บาดแผลไม่ไหวได้แตร่ าพึงก่อนที่เขาจะตายว่า "เราไมน่่าช่วยเจ้าสัตว์รา้ยนี้เลย 

สมควรแล้วท่ีเราจะต้องตายเพราะมัน” 

 

ที่มา : http://www.nithan.in.th/www.kalyanamiitra.org  
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ค าชีแ้จง : ให้นักเรียนแต่ละกลุม่ตั้งค าถามและตอบค าถามจากนิทาน (6 คะแนน) 

 

     

                    1. ตัวละครที่ส าคัญที่สุดในนิทานเรื่องนี้คอืใคร 

ค าตอบ :  

 

        2. ให้นักเรียนร่วมกันตั้งค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ ตามท่ี

ก าหนดให ้
                   จากนทิานเรื่อง ชาวนากับงูเห่า 

     

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่1 การตั้งค าถามและตอบ

ค าถามจากเร่ืองที่อ่านนิทานเร่ืองชาวนากับงเูหา่ 

 
 

ค าถาม :  

ค าตอบ : งูเห่า 
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3. ให้นักเรียนร่วมกันเขียนค าตอบจากค าถามที่ก าหนดให้  

    จากนิทานเรื่อง ชาวนากับงูเห่า 

     

ค าถาม : ชาวนาพบงูเห่านอนตัวแข็งอยู่ท่ีไหน 

   

 

 

 

 

 

 

 

                     4. ให้นกัเรียนร่วมกันตั้งค าถามตามหัวข้อที่ก าหนดให้  

                         จากนิทานเรื่อง ชาวนากบังูเห่า 

    เมื่อไหร่ (When) 

ค าถาม : ……………….…………………………………….... 

   

 

 

 

 

 

 

ค าตอบ :  
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                     5. ให้นกัเรียนร่วมกันตั้งค าถามตามหัวข้อที่ก าหนดให้  

                         จากนิทานเรื่อง ชาวนากบังูเห่า 

    ท าไม (Why) 

ค าถาม :  

 

 

 

 

 

 

 

                     6. ให้นกัเรียนร่วมกันเขียนค าตอบท่ีถูกต้องตามหัวข้อท่ี

ก าหนดให ้

                         จากนิทานเรื่อง ชาวนากบังูเห่า 

     

ค าถาม : เมื่องูเห่ารู้สกึตัว มันท าอย่างไร 

ค าตอบ: 
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ตอบ.................................................................................................................. 

ตอบ.................................................................................................................. 

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

ตอบ................................................................................................................. 

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

ตอบ.......................................................................................................................... 

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

ตอบ........................................................................................................................... 

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

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่2 นิทานเรื่อง ชาวนากับงูเห่า 

การแปลความ ตีความ ขยายความจากการอา่นจับใจความจากนิทาน 
ชื่อ............................................ช้ัน...............เลขที่.................. 

*************************************************************** 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบาย การแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์จาก

เรื่องชาวนากับงูเห่า 

1. ค าว่า “งูเหา่” มีความหมายที่เป็นนัยส าคัญกี่ความหมาย อย่างไรบ้างจงอธิบาย 

 

 

 

2. ค าวา่ “ชาวนากับงูเหา่” เปรียบได้กับสิ่งใด 

 

 

 

3. เราจะมีวธิีป้องกันชีวติเราอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นเหมอืนในนิทานเรื่อง

ชาวนากับงูเหา่ 

 

 

 

4. เมื่ออา่นนิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่ นักเรียนคิดว่าเนือ้หาตรงกับส านวนใดใน

ภาษาไทย 

 

 

 

5. จากนิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่ นักเรียนได้ขอ้คิดอะไรบ้างกับเรื่องที่อา่นและ

น าไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวันอย่างไร 
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การอา่นจับใจความจากนิทาน 

เร่ือง สงิโตเจ้าปัญญา  

กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองที่ 3 

 

 
สิงโตฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในทุ่งกว้าง สิงโตเฒ่ามี

หนา้ที่อบรมสิงโตหนุม่สาวใหรู้้จักการต่อสู้ หาอาหาร 

ป้องกันภัย และมีความกตัญญู วันหน่ึงมี 

การเลือกหัวหน้าใหม่ คู่แข่งขันคือ สิงโตหนุ่มกับสิงโตเฒ่า ปรากฏว่าสิงโตหนุม่เป็นผู้ชนะ 

เมื่อสงิโตหนุม่ได้เป็นหัวหนา้จงึขับไล่ให้พวกสิงโตเฒ่าออกไป ตอ่มามีฝูงสุนัขจิ้งจอกมาล้อม

ทุ่งหญ้า และท้าให้พวกสิงโตหนุม่ปั่นเชอืกด้วยขีเ้ถ้าให้ได้ภายในเจ็ดวัน ถ้าท าไม่ได้จะถูกยึด

ครองทุ่งหญ้าแห่งนั้น เมื่อสิงโตหนุม่คิดไม่ออกว่าจะท าอย่างไร สิงโตหนุม่ตัวหนึ่งจึงไปถาม

สิงโตเฒ่า สิงโตเฒ่าได้สอนวิธีปั่นเชอืกด้วยขีเ้ถ้าให้ เมื่อสุนัขจิ้งจอกกลับมา พบว่า พวก

สิงโตสามารถท าได้จึงพากันกลับไป หัวหน้าสิงโตหนุม่รู้สึกส านกึในบุญคุณ และรู้สึกเสียใจ

ที่มองไม่เห็นคุณค่าของสิงโตเฒ่า จงึเดินทางไปขอโทษและเชญิใหก้ลับมาอยู่ด้วยกัน 

 

                                                   ที่มา : http://www.phuket-places.in.th 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบการอา่นนิทาน 

เร่ือง สงิโตเจ้าปัญญา 
ค าช้ีแจง : จงท าเครื่องหมาย x ทับอักษร ก ข ค หรอื ง หนา้ข้อความที่ถูกที่สุดใน

กระดาษค าตอบ ข้อสอบมี 10 ข้อ เวลา 10 นาที 

******************************************** 

1. นทิานเรื่องสงิโตเจ้าปัญญามสีัตว์ชนิดใดบ้าง 

 ก. สิงโต, สุนัขจิ้งจอก          

 ข. สุนัขจิ้งจอก, ลูกแกะ 

 ค. สิงโต, ลูกแกะ 

 ง. สิงโต, ลูกแกะ, สุนัขจิ้งจอก 

2. ใครชว่ยสิงโตหนุ่มให้รอดพ้นจากการขู่ของสุนัขจิ้งจอก 

 ก. ลูกแกะ 

 ข. สิงโตหนุ่ม 

 ค. สิงโตเฒ่า 

 ง. สุนัขจิ้งจอก 

3. สุนัขจิ้งจอกใหส้ิงโตหนุม่ท าอะไร 

 ก. ปั่นเชอืกด้วยเชอืกกล้วยภายในเจ็ดวัน 

 ข. ปั่นเชอืกด้วยเถาวัลย์ให้ได้ภายในเจ็ดวัน 

 ค. ปั่นเชอืกด้วยขีเ้ถ้าให้ได้ภายในเจ็ดวัน 

 ง. ปั่นเชอืกด้วยไม้ไผ่ให้ได้ภายในเจ็ดวัน 

4. เหตุการณ์ในนิทานเรื่องสิงโตเจ้าปัญญาเกิดขึ้นที่ไหน 

 ก. ในป่า 

 ข. ริมแมน่้ า 

 ค. ในหมูบ่้าน 

 ง. ทุ่งหญ้า 
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5. สิงโตหนุ่มรู้สกึในบุญคุณของสงิโตเฒ่าที่ช่วยใหร้อดพ้นจากสุนัขจิ้งจอกมันจงึท าอย่างไร

ต่อไป 

 ก. ขอโทษแล้วให้สงิโตเฒ่าอยู่ที่เดิม 

 ข. ขอโทษหาที่อยู่ใหมใ่ห้กับสิงโตเฒ่าในป่าลึก 

 ค. ขอโทษและเชญิใหก้ลับมาอยู่ด้วยกัน 

 ง. ขอโทษและเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการตอบแทน 

 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวิเคราะหป์ระโยคหรือข้อความตอ่ไปนีว้่าเป็นข้อเท็จจรงิหรอื

ข้อคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย ลงในชอ่งที่ก าหนดให้ ข้อ 6-10  
 

ขอ้ ประโยคหรอืข้อความ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

6. สิงโตเฒ่าเป็นผู้ที่มปีัญญาและมีประสบการณ์

มากกว่าสิงโตหนุม่ 

  

7. สุนัขจิ้งจอกเป็นผู้ที่มบีทบาทมากที่สุด   

8. สิงโตเฒ่าได้สอนวิธีปั่นเชอืกด้วยขี้เถ้าให้กับเหล่า

สิงโตหนุ่ม 

  

9. ผูเ้ดินไป่หน้าคือผูท้ี่เกิดก่อน และเป็นผูท้ี่มี

ประสบการณส์ูง 

  

10. เรื่องสิงโตเจ้าปัญญาเหตุการณ์เกิดขึน้ที่ริมแม่น้ า   
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 สรุปผังความคิดจากการอา่น 

นิทาน เร่ือง สงิโตเจ้าปัญญา 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2   
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1.ชื่อนิทาน

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

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

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

 

นิทานเร่ือง  

สิงโตเจ้าปัญญา 
 

3.ตัวละคร

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

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

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

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

2.ผู้แต่ง/ท่ีมา

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

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

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

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

5.ข้อคิดจากนทิาน 

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

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

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

4.เหตุการณ์ส าคัญในเร่ือง

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

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

........................................ 
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บรรณานุกรม 

http://www.phuket-places.in.th,. เรื่องสิงโตเจ้าปัญญา. ออนไลน์. 6 กรกฎาคม 2562. 

http://www.nithan.in.th/www.kalyanamiitra.org. เรื่องชาวนากับงูเห่า. ออนไลน์.  

15 กรกฎาคม 2562. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.phuket-places.in.th/
http://www.nithan.in.th/www.kalyanamiitra.org
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



213 

 

 

 

 
 

 

                           ใคร (Who) 

 1. ค าถาม : ตัวละครทีส่ าคัญที่สุดในนิทานเร่ืองนีคื้อใคร 

    ค าตอบ : ชาวนา 

อะไร (What) 

 2. ค าถาม : ชาวนาไปพบอะไร 

     ค าตอบ: งูเหา่ 

ที่ไหน (Where) 

 3.ค าถาม : ชาวนาพบงูเหา่นอนตัวแข็งอยู่ที่ไหน 

    ค าตอบ : บนคันนา 

เมื่อไหร่ (When) 

 4. ค าถาม: ชาวนาไปพบงูเห่าเม่ือไร 

    ค าตอบ : ในฤดูหนาว ระหว่างทางบนคันนาพบงูเหา่นอนตัวแข็งใกล้ตาย 

ท าไม (Why) 

 5. ค าถาม: ท าไมชาวนาจึงอุม้งูเหา่ไว้ในอ้อมแขน 

    ค าตอบ :ชาวนานึกสงสาร จงึอุ้มไว้ในอ้อมแขนเพื่อให้มันหายหนาว 

อย่างไร (How) 

 6. ค าถาม: เม่ืองูเหา่รูส้กึตัว มันท าอย่างไร 

     ค าตอบ: กัดชาวนา 

 
 

แนวทางเฉลยค าตอบ  

กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่1 การอ่านจับใจความจากนิทาน  

เรื่องชาวนากับงูเห่า 
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ตอบ...ม.ี2.นัยส าคัญ คือ 1.งูเห่าเป็นสัตวเ์ลื้อยคลาน ไม่มีขา งูมทีั้งมพีิษและไม่มีพษิ  

2. งูเห่า เป็นค าที่ใช้ในทางการเมือง เช่น กลุ่มงูเห่า มีความหมายวา่คนไม่มีความซื่อสัตย์ 

หักหลังพรรค เปน็ต้น 

 

ตอบ ก่อนจะช่วยชีวิตสัตว์นัน้ ..สิ่งแรกควรพิจารณาใหด้ีวา่จะเกิดคณุหรือโทษกับตัวเองเพื่อ

หลีกเลี่ยงอนัตรายที่อาจจะเกดิขึ้นโดยเฉพาะสัตวท์ี่มีพิษ 

 

ตอบ ปรับใช้ในเรื่อง การคบเพื่อนและการเลี้ยงสัตว์ ..การท าคณุกับสัตว์ มีแต่จะได้รับ

ความเดือดร้อน ก็เหมอืนกับเพื่อนทีพ่ยายามช่วยเหลือเพื่อนมากเกนิไปจนมองนิสัยแย่ ๆ 

โดยไม่ได้นึกถงึสิ่งที่จะตามมาว่ามันอาจจะสง่ผลรา้ยกับชวีติตนเองได ้

ตอบ ท าคณุบูชาโทษ 

 

ตอบ เปรียบได้กับตนเอง  

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่2 นิทานเร่ือง ชาวนากับงูเหา่ 

การแปลความ ตีความ ขยายความจากการอา่นจับใจความจากนทิาน 
ชื่อ............................................ช้ัน...............เลขที่.................. 

*************************************************************** 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบาย การแปลความ ตีความ ขยายความ และวิเคราะห์ 

จากเรื่องชาวนากับงูเห่า 

1. ค าว่า “งูเหา่” มีความหมายที่เป็นนัยส าคัญกี่ความหมาย อย่างไรบ้างจงอธิบาย 

 

 

 
 

2. ค าวา่ “ชาวนากับงูเหา่” เปรียบได้กับสิ่งใด 

 

 
 

3. เราจะมีวธิีป้องกันชีวติเราอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นเหมอืนในนิทานเรื่องชาวนากับ

งูเหา่ 

 

 

 

4. เมื่ออา่นนิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่ นักเรียนคิดว่าเนือ้หาตรงกับส านวนใดในภาษาไทย 

 

 

5. จากนิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่ นักเรียนได้ขอ้คิดอะไรกับเรื่องที่อา่นและน าไปปรับใช้ใน

ชีวติประจ าวันอย่างไร   

 

แนวทางเฉลยค าตอบ 
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การอ่านจับใจความจากนิทาน  

กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3 

แบบทดสอบจากการอ่าน 

นิทาน เรือ่ง สงิโตเจ้าปัญญา 
ค าช้ีแจง : จงท าเครื่องหมาย x ทับอักษร ก ข ค หรอื ง หนา้ข้อความที่ถูกที่สุด 

ในกระดาษค าตอบ ข้อสอบมี 10 ข้อ เวลา 10 นาที 

******************************************* 

ขอ้ เฉลย 

1 ก 

2 ค 

3 ค 

4 ง 

5 ค 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวิเคราะหป์ระโยคหรือข้อความตอ่ไปนีว้่าเป็นข้อเท็จจรงิหรอื

ข้อคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย ลงในชอ่งที่ก าหนดให้ ข้อ 6-10  

ขอ้ ประโยคหรอืข้อความ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

6. สิงโตเฒ่าเป็นผู้ที่มีปัญญาและมีประสบการณ์มากกว่าสิงโต

หนุม่ 

  

7. สุนัขจิ้งจอกเป็นผู้ที่มบีทบาทมากที่สุด   

8. สิงโตเฒ่าได้สอนวิธีปั่นเชอืกด้วยขี้เถ้าให้กับเหล่าสิงโตหนุ่ม   

9. ผูเ้ดินไป่หน้าคือผูท้ี่เกิดก่อน และเป็นผูท้ี่มปีระสบการณ์สูง   

10. เรื่องสิงโตเจ้าปัญญาเหตุการณ์เกิดขึน้ที่ริมแม่น้ า   
 

 

ถกูกีข่อ้ครบั 

แนวทางเฉลยค าตอบ 
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แนวทางเฉลยค าตอบ 

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 4 สรุปผังความคิดจากการอา่น 

นทิาน เรื่อง สิงโตเจ้าปัญญา 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) จากใบความรูท้ี่ 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.ชื่อนิทาน.......................... 

สิงโตเจา้ปัญญา 

 

นิทานเร่ือง  

สงิโตเจ้าปัญญา 
 

3.ตัวละคร 

สงิโต สิงโตเฒา่ 

สุนัขจิง้จอก 

2.ผู้แต่ง/ท่ีมา 
http://www.phuket

places.in.th 

5.ข้อคิดจากนิทาน 

การไม่เคารพผูใ้หญ่หรือ ผู้ท่ีเกิดก่อน ทา่น

ยอ่มมปีระสบการณ์และแก้ปัญหาได้ ส่วนคน

ท่ีไม่รู้สกึส านึกบุญคุณจะท าให้เราเดือดร้อน

ตามมา 

4.เหตุการณ์ส าคัญในเร่ือง 

สุนัขจิง้จอกทา้ให้พวกสิงโตหนุ่มป่ันเชอืก

ด้วยขี้เถ้าให้ได้ภายในเจ็ดวัน ถา้ท าไมไ่ด้

จะถูกยึดครองทุ่งหญา้แห่งนี้ 
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ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

     ชุดกิจกรรมที่ 2 การอ่านจับใจความจากบทเพลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               โดย นายสมชัย ไขแสงจันทร์ 

                   โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 
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จุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากบทเพลงที่อ่านได้ 

 2. นักเรียนแปลความ ตคีวาม ขยายความ วิเคราะห ์และการแยกข้อเท็จจรงิ

ข้อคิดเห็นจากบทเพลงที่อ่านได้ 

 3. นักเรียนสรุปใจความส าคัญและขอ้คิดจากบทเพลงที่อา่นได้ 

           

 

 

  
การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้มีขั้นตอนดังนี้ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่2 ศึกษาใบกิจกรรมการอา่นจับใจความจากบทเพลงแม่

และลิงทะโมนที่ก าหนดให้ 

  - กิจกรรมการเรียนรู้ที่1 การตอบค าถามจากบทเพลงแม่และ 

เพลงลงิทะโมน 

  - กิจกรรมการเรียนรู้ที่2 การแปลความ ตีความ ขยายความ และวเิคราะห์

จากบทเพลงลงิทะโมน 

  - กิจกรรมการเรียนรู้ที่3 อ่านจับใจความจากบทเพลงแม่และลิงทะโมนท า

แบบทดสอบการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

  - กิจกรรมการเรียนรู้ที่4 แบ่งกลุ่มสรุปผังความคิดจากเรื่องที่อา่นเพลง 

ลิงทะโมน พร้อมน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรยีนรู ้

กจิกรรมการเรียนรู ้
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การอา่นจับใจความจากบทเพลง 

                                 

                                   

         เพลงแม่ 
 

               

 ศิลปิน : เสก โลโซ 
 

 ปา่นนี้ จะเป็นอย่างไร จากมาไกล แสนนาน คดิถึง คดิถึงบา้น จากมา

ตัง้นาน เมื่อไรจะได้กลับ แม่จา๋ แม่รู้บ้างไหม ว่าดวงใจ ดวงนีเ้ป็นห่วง จากลูก

นอ้ย ที่แม่ห่วงหวง อยู่เมอืงหลวง ศิวไิลซ์ ไกลบา้นเรา คิดถึงแม่ขึ้นมา น้ าตามันก็

ไหล อยากกลับไป ซบลงที่ตรงตักแม่ในออ้มกอดรักจริง ที่เท่ียงแท้ ในอกแม่  

สุขเกนิใครอกีไม่นาน ลูกจะกลับไป หอบดวงใจ เจ็บช้ าเกนิทน เก็บเรื่องราว 

วุ่นวายสับสน ใจที่วกวน ของคนในเมืองกรุง  

 คดิถึงแม่ข้ึนมา น้ าตามันก็ไหล อยากกลับไป…ซบลงที่ตรงตักแม่  

ในออ้มกอด รักจริง ที่เท่ียงแท้ ในอกแม่ สุขเกนิใคร อกีไม่นาน ลูกจะกลับไปหอบ

ดวงใจ เจ็บช้ าเกนิทน เก็บเรื่องราว วุ่นวายสับสน ลมืเรื่องบางคน ไปซบลงที่ตรง

ตักแม่ 

 

 
แหลง่ที่มา : Musixmatch เนือ้เพลง : แมศ่ลิปิน : โลโซ (LOSO) 

ค ารอ้ง/ท านอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย สังกัด : GMM Grammy 

 

 

 

 

 

https://www.musixmatch.com/
https://www.facebook.com/sekloso.official/
http://www.facebook.com/gmmgrammyofficial
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ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถามและแยกข้อเท็จจรงิขอ้คิดเห็น จากเพลง แม่  

จ านวน 10 ข้อ  
 

            1. “ลูกในบทเพลง แม่” มีความรูส้ึกอย่างไร 

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

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

            2. จากบทเพลงแม่ นักเรียนคิดว่าลูกท างานอยู่ที่ใด 

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

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

            3. จากบทเพลง แม่  ลูกมีความตอ้งการอะไร 

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

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

            4. ถ้านักเรียนจากบ้านไปอยู่ที่ไกล ๆ เมื่อคดิถึงแมจ่ะท าอย่างไร 

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

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

            5. นักเรียนได้ข้อคิดอะไร จากบทเพลง แม่ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1  

การอ่านจับใจความตอบค าถามจากเพลงแม ่
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ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวิเคราะหป์ระโยคหรือข้อความตอ่ไปนีว้่าเป็นข้อเท็จจรงิหรอื

ข้อคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย ลงในชอ่งที่ก าหนดให้ ข้อ 6-10  
 

ขอ้ ประโยคหรอืข้อความ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

6. เพลงแม่ ลูกในบทเพลงอกหักสุดท้ายจึงนึกถึงแม่   

7. ค าวา่ “แม”่ มีคุณค่าเหนอืกว่าสิ่งอื่นใด ยอมท าทุก

อย่างเพื่อลูก 

  

8. เพลงแม่ แต่งโดย หนูมเิตอร์   

9. เพลงแม่ลูกท างานอยู่ในเมอืงหลวง   

10. เพลงแม่ ศิลปินอยู่สังกัดค่าย GMM  Grammy   
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.            

          ศิลปิน : พงษ์เทพ กระโดนช านาญ 

 

 
 

 ลิง ทะโมน เอย กระโจนตามตน้ไม้ โผเข้าต้นหมากไฮหมากไม้ ไล่ชิงคนทะโมน

เอย แอบซุ่มตามพุ่มไม้ ตาก็จอ้งมองไป ปืนไฟก็ไล่ยิงแมล่ิงเอย ถูกยิงบนกิ่งไม้ กอดลูกน้อย

กลอยใจ เพื่อนไปเร็วจริงร้องเรียกหาวา่ มารับลูกลิง แม่ถูกยิง พ่อลงิ มารับไป ร้องเรียกหา

ว่า มารับลูกลิง แมถู่กยิง พ่อลิง มารับไป   

 ลิง ทะโมน เอย กระโจนตามตน้ไม้ ด้วยความกลัวปืนไฟ จะตามไล่ยิง พ่อลิงเอย 

นั่งนิ่งบนกิ่งไม้ มองไปตามแนวไพร ไปไหนเล่า แม่ลงิพี่น้องลิง นั่งนิ่งบนกิ่งไม้ มองลงห้วย

รินไหล ไปไหน เล่าแมล่ิง ร้องรยีกหาว่ามารับลูกลิง แม่ถูกยิง พ่อลิงมารับไป ร้องเรียกหา

ว่า มารับลูกลิง แมถู่กยิงพ่อลิง มารับไป. 

 ลิง ทะโมน เอย กระโจนตามตน้ไม้ โผเข้าต้นหมากไฮ รีบไปเอาลูกลิง.คน 

ทะโมน เอย แอบซุ่มตามพุ่มไม้ ตาก็จ้องมองไป ปืนไฟก็ไล่ยิง.…พ่อลิงเอย ถูกยิงบนกิ่งไม้ 

กอดลูกน้อยกลอยใจ รีบไปเถอะลูกลิง รอ้งเรียกหาว่ามารับลูกลิง พ่อก็ถูกยิง  

ลูกลิงเจ้ารีบไป 

 ร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิง พ่อก็ถูกยิง ลูกลิงเจ้ารีบไป 

แหลง่ที่ม า: Musixmatch  https://เพลง.meemodel.com 

 

 

 

 

 

อา่นบทเพลงเสร็จแล้ว 

ท ากิจกรรมตอบ

ค าถามนะครับ 

การอ่านจับใจความจากบทเพลง 

กจิกรรมการเรยีนรู้เรื่องที่ 2 

 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KEsyzi00WcRq_mDHvAc72h_sWPlgZ8-DnQ0PdkwHiig82NH4YMfiBzs2PNjZ9GDHlAc7Zj7Y0fVgx2YwY9ODHb0AbhWV9UgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjXydD0wdTjAhUXaI8KHV6zCa4QMTAAegQIDBAF
https://www.musixmatch.com/
https://www.musixmatch.com/
https://เพลง.meemodel.com/
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ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถาม จากบทเพลง ลิงทะโมน 
 

           1. จากบทเพลงลงิทะโมน เหตุการณ์เกิดขึน้ที่ใด และมีใครบ้าง 

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

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

           2. คนทโมน ใช้อาวุธอะไรในการฆ่าลิง 

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

           3. “ร้องเรียกหามารับลูกลิง แม่ถูกยิง” ค าวา่ แม่ หมายถึงใคร 

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

           4. จากบทเพลง นักเรียนคิดว่า ลูกลิง จะสามารถรอดชวีิตหรอืไม่  เพราะเหตุใด 

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

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

          5. จากบทเพลง ลิงทะโมน นักเรียนได้ข้อคิดอะไร  

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

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

 

 
 

 

 

 

 
 

กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 

การอ่านจับใจความตอบค าถาม 

จากบทเพลงลิงทะโมน 
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ตอบ........................................................................................................................... 

ตอบ........................................................................................................................... 

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

ตอบ........................................................................................................................... 

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

ตอบ.......................................................................................................................... 

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

ตอบ........................................................................................................................... 

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

กิจกรรมการเรียนรู้ที่3  

การแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะหจ์ากการอา่นจับใจความ 

จากเพลงลิงทโมน 

 
ชื่อ............................................ช้ัน...............เลขที่.................. 

*************************************************************** 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบาย การแปลความ ตคีวาม ขยายความ และวิเคราะห์ 

จากเพลงลิงทะโมน 

1. ค าว่า “ทะโมน” มีความหมาย อย่างไรบ้างจงอธิบาย 

 

 

 

2. ค าวา่ “ไพร” หมายถึงอะไร ค าใดที่มคีวามหมายเช่นเดียวกับค าวา่ “ไพร” บ้าง 

 

 

 

3. เราจะมีวธิีการอนุรักษ์ป้องกันชีวติสัตว์เหล่านี้ได้อย่างไร บ้างจงอธิบาย 

 

 

 

4. เมื่อฟังเพลงลิงทโมน แล้วนักเรียนคิดว่าเนือ้หาตรงกับส านวนใดในภาษาไทย 

 

 

 

5. จากเพลงลงิทะโมน นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างกับเพลงนี้และน าไปปรับใช้ใน

ชีวติประจ าวันอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที4่ 
 

 

 
สรุปผังความคิดจากการอา่นบทเพลงเรื่อง ลงิทะโมน 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  

น าเสนอเป็นกลุ่ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านจบัใจความ บทเพลง “ ลิงทะโมน” 

ข้อคิดที่ได้ 

ศิลปิน 
ตวัละคร 

ช่ือเพลง 

เหตกุารณ์ ค าศพัท์ 
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บรรณานุกรม 

ศลิปิน : พงษ์เทพ กระโดนช านาญ เพลงลงิทะโมน แหล่งที่มา : Musixmatch 

 https://เพลง. meemodel.com 

ศลิปิน : โลโซ (LOSO)เนือ้เพลง : แม ่ค ารอ้ง/ท านอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย  

 สังกัด : GMM Grammy แหล่งที่มา : Musixmatch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KEsyzi00WcRq_mDHvAc72h_sWPlgZ8-DnQ0PdkwHiig82NH4YMfiBzs2PNjZ9GDHlAc7Zj7Y0fVgx2YwY9ODHb0AbhWV9UgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjXydD0wdTjAhUXaI8KHV6zCa4QMTAAegQIDBAF
https://www.musixmatch.com/
https://เพลง/
https://www.facebook.com/sekloso.official/
http://www.facebook.com/gmmgrammyofficial
https://www.musixmatch.com/
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 
 

 

 

 

 
ค าชีแ้จง : ให้นักเรียนตอบค าถาม จากบทเพลง แม่  

 

1. “ลูกในบทเพลง แม”่ มีความรู้สกึอย่างไร 

 ตอบ มีความรู้สกึคิดถึงบ้านและแม่ 

2. จากบทเพลงแม่ นักเรียนคิดว่าลูกท างานอยู่ที่ใด 

 ตอบ ท างานอยู่ในเมอืงหลวง 

3. จากบทเพลง แม ่ลูกมีความตอ้งการอะไร 

 ตอบ ลูกต้องการกลับไปกราบตักแม่ คิดถึงอ้อมกอดของแม่ที่มแีต่รักจริง 

4. ถ้านักเรียนจากบ้านไปอยู่ที่ไกล ๆ เมื่อคดิถึงแมจ่ะท าอย่างไร 

 ตอบ เมื่อคดิถึงแม่จะเขียนจดหมายหรอืโทรศัพท์มาหาแม่ 

5. นักเรียนได้ข้อคิดอะไร จากบทเพลง แม่ 

 ตอบ ความรักของแม่มีคุณค่าเหนอืกว่าสิ่งอื่นใด 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวิเคราะหป์ระโยคหรือข้อความตอ่ไปนีว้่าเป็นข้อเท็จจรงิหรอื

ข้อคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย ลงในชอ่งที่ก าหนดให้ ข้อ 6-10  
 

ขอ้ ประโยคหรอืข้อความ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

6. เพลงแม่ ลูกในบทเพลงอกหักสุดท้ายจึงนึกถึงแม่   

7. ค าวา่ “แม”่ มีคุณค่าเหนอืกว่าสิ่งอื่นใด ยอมท าทุกอย่าง

เพื่อลูก 

  

8. เพลงแม่ แต่งโดย หนูมเิตอร์   

9. เพลงแม่ลูกท างานอยู่ในเมอืงหลวง   

10. เพลงแม่ ศิลปินอยู่สังกัดค่าย GMM Grammy   
 

แนวทางเฉลยค าตอบ 

กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 1  

การอ่านจากบทเพลงแม ่
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ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถาม จากเพลง ลิงทะโมน 

 

1. จากบทเพลงลงิทะโมน เหตุการณ์เกิดขึน้ที่ใด และมีใครบ้าง 

 ตอบ ....เหตุการณ์เกิดขึน้ที่ต้นไม/้ตน้หมากไฮ มีลิงทะโมนพ่อ แม่ ลูกลิง และคน

ทะโมน  

2. คนทะโมน ใช้อาวุธอะไรในการฆ่าลิง 

 ตอบ.........ปืนไฟ.................................... 

3. “ร้องเรียกหามารับลูกลิง แม่ถูกยิง” ค าวา่ แม่ หมายถึงใคร 

 ตอบ........... แม่ลงิ........  

4. จากบทเพลง นักเรียนคิดว่า ลูกลิง จะสามารถรอดชีวิตหรือไม่  เพราะเหตุใด 

 ตอบ...จากเหตุการณ์นี้ ลูกลิงสามารถรอดชีวติ เพราะ พ่อลิงปกป้องลูกบอกให้

ลูกลิงรีบไป..... 

5. จากบทเพลง ลิงทะโมน นักเรียนได้ข้อคิดอะไร  

 ตอบ .....พอ่ลิงและแมล่ิงท าทุกอย่างเพื่อให้ลูกลิงรอดชีวิต… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

แนวทางเฉลยค าตอบ 

กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 2การอ่านจับ

ใจความจากบทเพลงลิงทะโมน 
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ตอบ  ป่า ,ชัฏ,  เถื่อน, พนัส, พนา, อรัญญิก, พงพนา,ไพรวัน, พงพ ี,พงไพร, ไพรสัณฑ ์   

ตอบพ่อและแม่ย่อมปกป้องลกูให้พน้จากอันตรายเสมอ และในเรื่องนี้ไปปรับใช้

ในการด ารงชีวิตไม่ให้อยู่ในความประมาทเมื่อเจอผู้คนในสงัคม 

ตอบ ทะโมน หมายถงึ ใหญ่และมีก าลังมาก (มักใช้แก่สัตว์ตัวผูท่ี้เป็นจ่าฝูง) เชน่ ลิงทโมน 

ตอบเขา้เถ่ือนอยา่ลืมพร้า      ท าอะไรพินิจพิเคราะห์ให้ถ่ีถ้วน 

คบคนดหูน้า  ซือ้ผ้าดเูนือ้                                              ท าอะไรพินิจพิเคราะห์ให้ถ่ีถ้วน 

 

คบคนดหูน้า  ซือ้ผ้าดเูนือ้                                              ท าอะไรพินิจพิเคราะห์ให้ถ่ีถ้วน 

 

 

ตอบจัดกจิกรรมร่วมด้วยช่วยกันรณรงคใ์นโรงเรียนและในชุมชนให้ผูใ้หญ่แลเห็น

ความส าคัญของสัตว์ตา่ง ๆ เพราะไม่วา่สัตวห์รือคนตา่งก็รกัชีวิตกันทั้งนั้น 

แนวทางเฉลยค าตอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่3  

การแปลความ ตีความ ขยายความ การวเิคราะหจ์ากการอา่นจับใจความ 

จากเพลงลิงทะโมน 
ชื่อ............................................ช้ัน...............เลขที่.................. 

*************************************************************** 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบาย การแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์ 

จากเพลงลิงทะโมน 

1. ค าว่า “ทะโมน” มีความหมาย อย่างไรบ้างจงอธิบาย 

 

 

 

2. ค าวา่ “ไพร” หมายถึงอะไร ค าใดที่มคีวามหมายเช่นเดียวกับค าวา่ “ไพร” บ้าง 

 

 

 

3. เราจะมีวธิีการอนุรักษ์ป้องกันชีวติสัตว์เหล่านี้ได้อย่างไร บ้างจงอธิบาย 

 

 

 

4. เมื่อฟังเพลงลิงทโมน แล้วนักเรียนคิดว่าเนือ้หาตรงกับส านวนใดในภาษาไทย 

 

 

5. จากเพลงลิงทะโมน นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างกับเพลงนี้และน าไปปรับใช้ใน

ชีวติประจ าวันอย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 4 
 

 

 

แนวทางเฉลยค าตอบชุดกิจกรรมที่ 3 

สรุปผังความคิดจากการอ่าน บทเพลงเร่ือง ลงิทะโมน 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 

น าเสนอเป็นกลุ่ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

ส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านจบัใจความ บทเพลง “ ลิงทะโมน” 

ข้อคิดที่ได้: พ่อลิงและแม่ลงิย่อมท าทุกอย่างเพื่อให้ลูกลิงรอดชีวติ 

ศิลปิน : พงษ์เทพ  กระโดนช านาญ 
ตวัละคร : พอ่ลงิ แมล่งิ ลกูลงิ คน 

ชื่อเพลง ลิงทะโมน 

เหตกุารณ์ :คนใช้อาวธุปืนไฟ ยิงแมล่งิ และพอ่ลงิ ค าศพัท์ ทะโมน หมายถงึ ใหญ่และมีก าลงั

มาก 



232 

 

 

      ชุดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

ชุดที่ 3 การอ่านจับใจความจากข่าว 
 

 

 

 

 

                    

 

      

 

 

       โดย นายสมชัย ไขแสงจันทร์ 

                                      โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 

 2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

 3. นักเรียนแปลความ ตีความ ขยายความ และวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านได้ 

 4. นักเรียนสรุปใจความส าคัญและขอ้คิดจากเรื่องที่อ่านได้ 

           

 

 

 

  
 1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

จากข่าว 

 2. แบบทดสอบ  

 3. เฉลยแบบทดสอบ      

                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กจิกรรม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

การอา่นจับใจความจากขา่ว 

2 หนูน้อยพลัดตกน้ า แม่ว่ายน้ าไม่เปน็กระโดดช่วย สุดท้ายจมน้ าดับ 

ด.ญ. 5 ขวบรอด! 
วันท่ี 22 กันยายน 2561 - 22:11 น.  

 

 

2 หนูนอ้ยพลัดตกน้ า แม่กระโดดชว่ย สุดท้ายจมน้ าดับ ด.ญ. 5 ขวบรอด ช้ีซ้ ารอย! 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 ก.ย. 61 ร.ต.อ.ศรีอ านาจ จอมแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.

เมืองอ านาจเจรญิ รับแจง้เหตุคนจมน้ าสูญหาย 2 ราย บริเวณสระน้ า สวนสาธารณะมิ่ง

เมือง อ.เมอืง จ.อ านาจเจริญ จงึได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบที่

เกิดเหตุพรอ้มประสานไปยังนักประดาน้ า สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ านาจเจรญิไปร่วมค้นหาผู้

สูญหายเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบนายสุวิตต ์จันทร์หอม อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120 ม.3 ต.

ทุ่งนา อ.ลานศัก จ.อุทัยธานี พลเมืองที่ผ่านมาขณะก าลังเกิดเหตุคนจมน้ า และสามารถ

ช่วย ด.ญ.นิศรา ปุ่มหล้า อายุ 5 ปี ขึน้มาจากน้ าได้ ขณะที่แม่ของเด็ก และลูกพี่ลูกน้องอกี

คนจมหายลงไปในสระน้ าทั้งคู่ ขณะที่ ด.ญ.นิศรา ที่รอดมาจากความตายในครั้งนี ้ยังคงอยู่

ในอาการตกใจ เจา้หนา้ที่จึงได้รบีติดตอ่ญาตขิองเด็กคนดังกล่าวใหท้ราบและเข้ามาดูแล 

นายสุวิตต ์พลเมอืงดทีี่ผ่านมาเห็นและช่วยเด็กขึ้นมาได้ 1 คน เล่าว่า ขณะที่ตนและพี่ชายได้

ขับรถเดินทางมาเที่ยวเล่นที่สวนสาธารณะแหง่นี้ พี่ชายของตนก็ได้สังเกตเห็นว่ามีคนก าลัง

จมน้ าอยู่ที่สระน้ า จึงได้พาจอดรถ และตนก็ได้กระโดดลงไปช่วยเด็กที่ดูเหมอืนก าลังจะ

จมน้ าขึ้นมาได้ 1 คน ก่อนที่จะน าตัวเด็กขึน้มาช่วยกันปั้มหัวใจและผายปลอดใหเ้ด็กมีสติฟื้น

ขึน้มา และเด็กก็ได้บอกว่าแม่ของเด็กและพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องยังคงจมอยู่ในน้ า จากนั่น

ตนจงึได้โทรแจ้งเจา้หนา้ที่ต ารวจให้มาตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2018/09/IMG_4120.jpg
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2018/09/IMG_4113.jpg
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2018/09/IMG_4102.jpg
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2018/09/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81.jpg
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 ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ าสวนสาธารณะ มคีวามลึกประมาณ 4-5 เมตร เจา้หนา้ที่

นักประดาน้ าสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ านาจเจริญ 3 คน ได้พากันท าการค้นหาผู้ที่สูญหายนาน

กว่า 30 นาที จงึพบร่างของ ด.ช. ยศพัตร์ ปุ่มหลา่ อายุ 6 ปี และ นางมุกดา ปุ่มหล้า อายุ 

45 ปี จากนั่นได้รบีน้ าตัวทั้งสองคนขึน้และท าการปฐมพยาบาลชว่ยเหลือเบือ้งตน้ ก่อนที่น า

ทั้งสองคนขึน้รถพยาบาลน าตัวส่งโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็พยาม

ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แลว้ แต่ก็ไม่สามารถชว่ยเหลอืทั้งสองคนไว้ได้ เนื่องจากทั้งสองคน

จมน้ าเป็นเวลานาน ท าใหก้ารช่วยเหลือเป็นไปได้ยาก เบือ้งตน้ ต ารวจสันนิษฐานว่า ขณะที่

แมข่องเด็กพาเด็กทั้งสองคนมาเล่นพักผ่อนที่สวนสาธารณะแหง่นี้ ในวันหยุด ขณะที่แม่

เผลอ เด็กทั้งสองคนคงชวนกันมาเล่นใกล้ที่สระน้ า และเกิดพลัดตกลงไป ก่อนที่แม่ของเด็ก

จะเห็นและรีบกระโดดลงมาช่วย แต่เพราะว่ายน้ าไม่เป็น หรอือาจจะเป็นเพราะปริมาณน้ าที่

เยอะ และความลึกของสระน้ าแห่งนี ้ท าให้จมน้ าเสียชีวิตในที่สุด แต่ยังโชคดีที่มพีลเมือง

ผา่นมาเห็นและสามารถชว่ยชวีิตเด็กไว้ได้ 1 คน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แตส่ระน้ าแห่ง

นีเ้คยมีคนจมน้ ามาแล้วหลายครั้ง แต่เนื่องจากช่วงก่อนหนา้นีป้ริมาณน้ าในสระยังไม่สูงจน

เกือบล้นสระแบบนี ้จึงท าให้ไม่มผีูเ้สียชีวติ แต่มาครั้งนี้น้ าในสระมีเยอะจนล้นสระ ประกอบ

กับที่บริเวณขอบสระ ไม่มีขอบรั้วกั้นไว้ อกีทั้งช่วงนีอ้ยู่ในช่วงหน้าฝน จงึท าให้คนที่มาเล่น

ใกล้บริเวณสระดังกล่าวอาจลื่นและพลัดตกลงไปได้ง่าย 

 

                                               ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2561-22:11 น. 
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 

การอ่านจับใจความจากข่าวและตอบค าถาม 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านจับใจความจากข่าวเรื่อง 2 หนูนอ้ยพลัดตกน้ า แม่วา่ยน้ าไม่เป็น

กระโดดช่วย สุดท้ายจมน้ าดับ  

 
1. ที่มาของขา่ว 

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

2. ขา่วเกิดขึ้นที่ไหน เวลาใด 

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

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

3. เนื้อหาข่าวโดยย่อ 

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

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

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

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

4. ข่าวที่เกิดขึน้เกิดจากสาเหตุใด 

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

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

5. ขอ้คิดที่ได้จากข่าว 

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

กลุ่มที่ ................. สมาชิกประกอบด้วย 

    1............................................................................. 

    2............................................................................ 

    3............................................................................ 

    4............................................................................ 

    5............................................................................ 
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2 

การอ่านจับใจความจากข่าว 
 

  
 

 

 
 

ภาพจาก อีจัน 

จับไอ้หื่นเนรคุณ ข่มขืนลูกเพื่อน 10 ขวบ จนป่วยซึมเศร้า อุตส่าห์ให้ท่ีพักตอนตก

งานบุกจับเพื่อนเนรคุณ อุตส่าหใ์ห้ที่อยู่ที่กินตอนตกงาน ไว้ใจให้คอยรับ-ส่งลูกสาวไป

โรงเรียน แต่กลับย่องข่มขนืลูกสาวเพื่อนวัย 10 ขวบ จนเด็กป่วยโรคซึมเศร้า  

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 แนวหน้าออนไลน์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่กองบังคับ

การปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้น าก าลังจับกุม นายโกศล กลิ้วกลาย อายุ 55 ปี ในข้อหา

กระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี จับกุมได้ภายในซอย 5 (รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดยสืบเนื่องจาก นายโกศล ก่อเหตุข่มขนื ด.ญ. เอ (นามสมมุติ)  

อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนสนทิ โดยก่อนเกิดเหตุ นายโกศลตกงานและไม่มีที่อยู่ 

จงึไปขอความช่วยเหลือจากพ่อของ ด.ญ.เอ ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียน เพื่อขอพักอาศัย

ด้วย เมื่อเห็นเพื่อนล าบากจึงไว้ใจใหอ้ยู่ด้วย พร้อมมอบหมายใหท้ าหนา้ที่คอยรับส่ง ด.ญ.

เอ ไปโรงเรียน เนื่องจากผู้เป็นพ่อตอ้งท างาน และแยกทางกับแมข่อง ด.ญ.เอ ไปแล้ว ท าให้

ไม่ค่อยมีเวลาตอ่มาพ่อสังเกตเห็นว่า ด.ญ.เอ เก็บตัวเงียบ ไม่ยอมออกจากบ้าน ลักษณะ

เหมอืนเป็นโรคซึมเศร้า พ่อจงึได้พาไปพบจติแพทย์ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อปรับสภาพ

จติใจ จนทราบความจริงว่าถูกนายโกศล ข่มขนืกระท าช าเรา 7-10 ครั้ง จึงได้รอ้งทุกข์

ด าเนนิคดีกับผูต้้องหาและออกหมายจับ จนเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ในที่สุด ทั้งนี ้ 

นายโกศลยังให้การปฏิเสธ เจา้หน้าที่จึงน าตัวส่งพนักงานสอบ สภ.หาดใหญ่ เพื่อด าเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป 

 

ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

https://www.ejan.co/news/5d32f742cde12
https://www.naewna.com/local/427649
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  

การแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะหจ์ากการอา่น 

จับใจความของข่าว 

************************************************** 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบาย การแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์ 

จากข่าว เรื่องจับไอ้หื่นเนรคุณ ขม่ขนืลูกเพื่อน 10 ขวบ แล้วตอบค าถามตอ่ไปนี ้ 

(ข้อละ 2 คะแนน) 

 
1. ในข่าวนี้ ใครท าอะไร และมีผลอย่างไร 

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

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

2. ค าว่า “เนรคุณ”มีความหมายว่าอย่างไร และตรงกับส านวนไทยที่วา่ 

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

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

3. เหตุการณ์ในข่าวมีสาเหตุเกิดจากอะไร และเป็นข่าวเกิดขึ้นที่ไหน  

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

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

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

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

4. ข่าวนีเ้ป็นข่าวประเภทใด 

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

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

5. นักเรียนคิดว่า จะแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาดังที่เกิดขึ้นในข่าวอย่างไร  

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

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

 

ชื่อ..................................................................ช้ัน...................เลขที่............. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เขียนแผนผังความคดิจากข่าว 

เร่ืองจับไอห่ื้นเนรคุณ ข่มขืนลูกเพ่ือน 10 ขวบ 
ค าชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากข่าว“จับไอ้หื่นเนรคุณข่มขืน 

ลูกเพื่อน 10 ขวบ” (10 คะแนน )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ................................................................................ช้ัน.................เลขที่............ 

 

 

เรื่อง 

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

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

ปัญหา 

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

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

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

... 

สาเหตุของปัญหา 

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

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

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

... 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

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

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

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

ข้อคิดที่ได้ 

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

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

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

... 
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การอ่านจับใจความจากข่าว ท าแบบทดสอบ ข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็น 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนท าแบบทดสอบต่อไปนีว้่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข่าวที่ 

ก าหนดให้และเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย x  

ลงในกระดาษค าตอบ 
************************************************************ 

1. วิธีการอ่านวิเคราะหข์่าวควรอ่านอย่างไร 

 ก. อ่านเนือ้หา 

 ข. อา่นสรุปข่าว 

 ค. อา่นพาดหัวข่าว 

 ง. อ่านพาดหัวข่าว ความน า ตัวข่าวและสรุป 
 

อ่านข่าวต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 2-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 4 

 

ปราจีนครองแชมป ์

 ผช.ผบ.ตร. ระบุว่าอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ สาเหตุหลัก คือ การขับรถ

เร็ว รองลงมาเมาแล้วขับ ส่วนยานพาหนะที่เกิดสูงสุดคือ รถ จยย. รองลงมา 

รถกระบะ จังหวัดที่เสียชวีิตมากที่สุดคือ จ.ปราจนีบุรี มีผู้ถูกด าเนินคดีแล้ว 

84,727 ราย โดย ศปถ. ได้เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ตัง้จุดตรวจ บนถนนสายหลักและ

เส้นทางเลี่ยง พร้อมบังคับให้ใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการกวดขัน 

ขับรถเร็ว ดื่มแลว้ขับ  ตามค าสั่ง คสช. ใหใ้ช้มาตรการ “เมา จับ ยึด”   

อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย 

(ที่มา: เดลินิวส์ วันที่ 14 เมษายน 2559 หน้า 9) 
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2. ขอ้ความในข้อใดเป็นใจความส าคัญของข่าว 

 ก. การกวดขันเรื่องขับรถเร็ว 

 ข. อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 

 ค. ปราจีนบุรีผูเ้สียชีวิตมากที่สุด 

 ง. การใช้มาตรการ “เมา จับ ยึด”   

 

3. จากข่าวข้างตน้ ขอ้ใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

 ก. ไม่ควรขับรถเร็ว 

 ข. ควรระมัดระวังและไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์ 

 ค. ไม่ควรดื่มแล้วขับ 

 ง. ควรปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ตามมาตรการ “เมา จับ ยึด”   

4. จากข่าวเรื่อง “ปราจนีครองแชมป์” นักเรียนคิดว่าควรเป็นข่าวประเภทใด 

 ก. ข่าวการเมอืง 

 ข. ขา่วอาชญากรรม 

 ค. ข่าวปราจนีบุรีผูเ้สียชีวติมากที่สุด 

 ง. ข่าวอุบัติเหตุ และภัยพิบัติ 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม ข้อ 5-10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟเขียวงบประชามติ 

พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกฯ แถลงผล 

การประชุม ครม. ว่าได้อนุมัติงบกลางในปี 2559 จ านวน 2,991 ล้านบาท  

ในการจัดท าประชามตติามที่ กกต. เสนอ โดยยืนยันว่ามีความจ าเป็น 

ซึ่งงบประมาณในส่วนนีเ้ป็นค่าใช้จ่ายที่มคีวามหลากหลาย เชน่ ค่าใช้จา่ยเบีย้เลีย้ง  

ค่าจา้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการ โดยค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของเดิม  

ที่จะแจกจ่ายใหค้รบตามจ านวนครัวเรือนนัน้ใช้เงนิเป็นจ านวนมาก กกต. จึงใช้วธิี

แจกจ่ายบางสว่นเน้นพื้นที่ชุมชนและเผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย เพื่อใหป้ระชาชน

เข้าถึงได้งา่ยท าให้ลดค่าใช้จ่าย 

ที่มา : เดลินิวส์ วันที่ 14 เมษายน 2559 หน้า 8 
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5. “ไฟเขียวงบประชามติ” ข้อความดังกล่าวเป็นส่วนใดของการเสนอข่าว 

 ก. ความน า   ข. พาดหัวข่าว 

 ค. ตัวขา่ว   ง. สรุปข่าว 

6. “พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกฯ” ข้อความดังกล่าวเป็นส่วนใด

ของขา่ว 

 ก. ความน า   ข. พาดหัวข่าว 

 ค. ตัวขา่ว   ง. สรุปข่าว 

7. ขอ้ใดเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากข่าวดังกล่าวมากที่สุด 

 ก. นักเรียน   ข. นักการเมอืง 

 ค. ครู     ง. ประชาชน 

8.  ค าว่า “ไฟเขียว” จากข่าวข้างตน้มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. ด าเนนิการ  ข. ใหผ้่าน 

 ค. อนุมัติ    ง. เปิดทาง 

9. เรื่องราวของข่าว ควรจัดอยู่ในประเภทใด 

 ก. ข่าวเศรษฐกิจ  ข. ขา่วการศกึษา 

 ค. ขา่วการเมอืง   ง. ข่าวบันเทิง 

10. ข้อใดสรุปความส าคัญของขา่ว ได้ถูกต้อง 

 ก. รัฐบาลเผยแพร่การท าประชามติ 

 ข. กกต. เสนอใหท้ าประชามติ 

 ค. ครม. อนุมัติงบกลางท าประชามติ      

 ง. ครม. ท าประชามติผา่นโซเซียลมีเดีย 
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บรรณานุกรม 

 

 

 

2 หนูนอ้ยพลัดตกน้ า แม่วา่ยน้ าไม่เป็นกระโดดช่วย สุดท้ายจมน้ าดับ  

 ด.ญ. 5 ขวบรอด!. (2561, 22 กันยายน).ข่าวสด, หน้า 19 
 

จับไอ้หื่นเนรคุณ ข่มขนืลูกเพื่อน 10 ขวบ. (2562, 27 กรกฎาคม). แนวหน้า,  

 หนา้ 18 

ไฟเขียวงบประชามต.ิ (2559, 14 เมษายน). เดลินิวส์.9 กองบรรณาธิการข่าว.  

 หนา้ 8  

กองบรรณาธิการข่าว. (2559, 14 เมษายน). “ปราจนีครองแชมป์”.เดลินิวส์. 

 กองบรรณาธิการข่าว. หน้า 9  
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ภาคผนวก 
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แนวทางเฉลยค าตอบ 

กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 

การอ่านจับใจความจากข่าว 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนอ่านจับใจความจากข่าวเรื่อง 2 หนูนอ้ยพลัดตกน้ า แมว่่ายน้ าไม่เป็น

กระโดดช่วย สุดท้ายจมน้ าดับ  

1. ที่มาของขา่ว 

ตอบ ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2561-22:11 น. 

2. ขา่วเกิดขึ้นที่ไหน เวลาใด 

ตอบ สระน้ าสวนสาธารณะมิ่งเมือง อ.เมอืง จ.อ านาจเจรญิ เมื่อเวลา 11.30 น.  

3. เนื้อหาข่าวโดยย่อ  

ตอบ แมพ่าลูกและหลานมาเล่นทั้ง 2 คน อยู่ที่สระน้ าสวนสาธารณะมิ่งเมอืง  

อ.เมือง จ.อ านาจเจรญิ โดยทั้งสองคนมาเล่นใกล้รมิน้ าจงึพลัดตกลงไปแมเ่ห็นเข้าจึงวิ่ง

กระโดดลงไปช่วยลูกและหลานสุดท้ายตัวเองก็จมน้ าเสียชวีิตกับหลานชายวัย 6 ขวบ  

ส่วนลูกนั้นมพีลเมอืงด ีเข้ามาช่วยชีวติไว้ได้  

4. ข่าวที่เกิดขึน้เกิดจากสาเหตุใด 

ตอบ 2 เด็กน้อยพลัดตกน้ า แมว่่ายน้ าไม่เป็นแต่กระโดดช่วยลูกสุดท้ายก็จมน้ าดับ

แทนลูก 

5. ขอ้คิดที่ได้จากข่าว 

ตอบ แมย่อมท าทุกอย่างเพื่อให้ลูกปลอดภัยสละชีวติเพื่อลูก และที่ส าคัญนั้น

คนเราจะช่วยเหลือใครหรอืท าอะไรจะต้องมีสตเิสมอ 
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แนวทางเฉลยค าตอบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ตอบค าถามจากข่าว 

เรื่องจับไอ้หื่นเนรคุณ ขม่ขืนลูกเพื่อน 10 ขวบ 

ค าชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านจับใจความจากข่าว เรื่องจับไอ้หื่นเนรคุณ 

ข่มขืนลูกเพื่อน 10 ขวบ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน) 

1. ในข่าวนี้ ใครท าอะไร และมีผลอย่างไร 

  ตอบ นายโกศล กลิว้กลาย อายุ 55 ปี ถูกจับในข้อหาก่อเหตุข่มขนืกระท าช าเรา 

ด.ญ.เอ (นามสมมุต)ิ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อน 

2. เนื้อขา่วโดยย่อ มีว่าอย่างไร 

      ตอบ ก่อนเกิดเหตุ นายโกศลตกงานและไม่มีที่อยู่ จงึไปขอความช่วยเหลือจาก

พ่อของ ด.ญ.เอ ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียน เพื่อขอพักอาศัยด้วย เมื่อเห็นเพื่อนล าบากจึง

ไว้ใจให้อยู่ด้วย จากนั้นไม่นาน เพื่อนเนรคุณ คอื นายโกศล กลิว้กลาย อายุ 55 ปี ก็ก่อเหตุ

ข่มขืนกระท าช าเรา 7-10 ครั้ง ด.ญ.เอ (นามสมมุต)ิ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อน

สนิทคนดังกล่าว และพ่อของ ด.ญ. เอ (นามสมมุต)ิ สังเกตลูกเก็บตัวเงียบ ซึมเศรา้  

จงึพาไปพบจติแพทย์ที่โรงพยาบาล จนได้ทราบความจริง และได้แจง้ร้องทุกข์ด าเนินคดีกับ

ผูต้้องหาและออกหมายจับจนเจา้หนา้ที่สามารถจับกุมได้ภายในซอย 5 (รัตนอุทิศ)  

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในข้อหากระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ทั้งนี ้ 

นายโกศลยังให้การปฏิเสธ เจา้หน้าที่จึงน าตัวส่งพนักงานสอบ สภ.หาดใหญ่ เพื่อด าเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป 

3. เหตุการณ์ในข่าวมีสาเหตุเกิดจากอะไร และเป็นข่าวเกิดขึ้นที่ไหน  

 ตอบ พ่อไม่มเีวลาเพราะท างานเลิกงานช้า จงึปล่อยให้อยู่กับ 

นายโกศล กลิว้กลาย และเป็นข่าวเกิดขึ้นที่ภายในซอย 5 (รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

4. ข่าวนีเ้ป็นข่าวประเภทใด ตอบ ข่าวล่วงละเมดิทางเพศ (กระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 

13 ปี) 

5. นักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาดังที่เกิดขึ้นในข่าว อย่างไร  

ตอบ พยายามอย่าอยู่คนเดียวอย่างนอ้ยต้องมเีพื่อน หรอืเมื่อเกิดปัญหาต้องรบี

แจ้งผูป้กครองหรอืคนที่ไว้ใจที่สุด  
 

ชื่อ...................................................................ช้ัน..............เลขที่.......... 
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แนวทางเฉลยค าตอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เขียนแผนผังความคดิจากข่าว 

เร่ือง “จับไอห่ื้นเนรคณุ ข่มขืนลูกเพ่ือน 10 ขวบ” 
 

ค าชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากข่าว“จับไอ้หื่นเนรคุณข่มขืนลูก 

เพื่อน 10 ขวบ” (10 คะแนน )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา 

1.เพื่อนสมัยเรียนด้วยกันเดือดร้อน

ไม่มทีี่อยู่จึงมาขอความช่วยเหลอื

สุดท้ายข่มขนืลูกเพื่อนวัย 10 ขวบ 

 

สาเหตุของปัญหา 

1.ไว้ใจเพื่อนสมัยเรียนเกินไป 

2.พ่อไม่มเีวลาเพราะท างานเลิกงาน

ช้า จงึปล่อยใหอ้ยู่กับนายโกศล  

กลิว้กลายส่วนผู้เป็นแม่เลิกลากัน

นานแลว้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

พยายามอย่าอยู่คนเดียว

อย่างนอ้ยต้องมเีพื่อน หรอืเมื่อเกิด

ปัญหาต้องรีบแจ้งผูป้กครองหรอืคน

ที่ไว้ใจที่สุด 
 

ข้อคิดที่ได้ 

   คนเราอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ

คนจะจนใจเอง 

เรื่อง 

ข่าว จับไอ้หื่นเนรคุณ ข่มขนืลูกเพื่อน 10 ขวบ 
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ขอ้ เฉลย 

1 ง 

2 ค 

3 ง 

4 ง 

5 ข 

6 ค 

7 ง 

8 ค 

9 ค 

10 ค 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แนวทางเฉลยค าตอบ 

แบบทดสอบการอ่านจับใจความ

จากข่าว  
 

http://2.bp.blogspot.com/-Wn7cSFOU0mY/U1y07vbOfAI/AAAAAAAAAFA/QFQLDTaAWVg/s1600/FlowerLine4.gif
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ชุดกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอา่นจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ชุดที่ 4 การอ่านจับใจความจากโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           โดย นายสมชัย ไขแสงจันทร ์

                                         โรงเรียนการกศุลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 

 2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

 3. นักเรียนแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์จากเรื่องที่อา่นได้ 

 4. นักเรียนสรุปใจความส าคัญและขอ้คิดจากเรื่องที่อ่านได้ 
 

 
 

 

 

  
 1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความจาก

โฆษณา 

 2. แบบทดสอบ  

 3. เฉลยแบบทดสอบ      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วัตถปุระสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรม 
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ที่มา: KIMMIE 
 

 

 

 

กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 

การอ่านจับใจความจากโฆษณา 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

ตอบค าถามจากโฆษณา 

เร่ือง YES !!   

ค าชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านจับใจความจากโฆษณา เรื่อง YES !!  แล้ว 

แบ่งกลุ่มช่วยกันตอบค าถามตอ่ไปนี ้(ข้อละ 2 คะแนน) 

 1. จากภาพในสื่อโฆษณา ใครท าอะไร  

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

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

 2. เด็กในรูปโฆษณามีสหีนา้ที่แสดงอารมณ์อะไร  

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

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

 3. ใจความส าคัญของโฆษณานีค้ืออะไร  

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

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

 4. โฆษณานีเ้ป็นสื่อประเภทใด 

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

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

 5. นักเรียนได้อะไรจากโฆษณาชิน้นี ้ 

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

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

 

 

 

ชื่อ..............................................................................ช้ัน...................เลขที่.............   
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ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจาก กิจกรรมที่ 1 โฆษณาเรื่อง YES !! 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เรื่อง .......... 

ที่มา : 

.................. 
เกมที่เล่นยากที่สุด คอื 

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

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

การชนะที่ยากที่สุด  

คือ..”...........................” ข้อคิดที่ได้ 

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

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

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 1 

การอ่านจับใจความจากโฆษณา เรื่อง YES !!   

ค าวา่ เกมมี 2

ความหมายคือ 

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

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

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

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

....... 

.......... 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านจับใจความจากโฆษณา ตอ่ไปนี ้ 
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ค าชี้แจง : จากสื่อโฆษณาขา้งต้นให้นักเรียนตอบค าถามขอ้ 1–5  

1. รายการสมนาคุณพิเศษในข้อใดที่สามารถจูงใจลูกค้าได้ดทีี่สุด 

 ก. โทรฟรี 1 ปี ฟังเพลงฟร ี1 เดือน ตามวงเงนิที่ก าหนดไว้ 

 ข. ลดแลกแจกแถมหลากหลายรายการ 

 ค. ยี่หอ้ดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ 

 ง. วิธีการใชท้ี่สุดแสนสะดวกสบาย 

2. คุณสมบัติพเิศษสุดของโทรศัพท์รุ่นนีค้ืออะไร 

 ก. มีแป้นพมิพ์อักขระ             ข. มีเมนูไฟฉายเพื่อใชใ้นที่มืด 

 ค. โหลดเพลงฟังได้ทุกค่ายเพลง    ง. มีหน่วยความจ ามากเป็นพิเศษ 

3. ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์นีจ้ะฟังเพลงฟรี 1 เดือน โทรฯฟรี 1 ปี ต้องจ่ายเงนิเท่าใด 

 ก. 339 บาท    ข. 2,400 บาท 

 ค. 2,439 บาท   ง. 2,739 บาท 

4. สิ่งใดที่โทรศัพท์รุ่นนีท้ าไม่ได้ 

 ก. คุยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต     ข. ดูแผนที ่

 ค. ดูรายการโทรทัศน์       ง. ถ่ายรูป 

5. หนว่ยงานใดไม่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มอืถือรุ่นนี้ 

 ก. ค่ายเพลง RS                ข. ระบบเครือข่าย true move 

 ค. โทรศัพท์ Wellcom mobile    ง. จานดาวเทียม   

 

 

 

 

กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 

แบบทดสอบ 

การอ่านจับใจความจากโฆษณา 
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ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนอ่านข้อความในโฆษณาแล้วตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

             อ่านโฆษณาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ขอ้ใดเป็นข้อเท็จจรงิ  

 ก. การดื่มนมจะช่วยใหสู้งขึ้น 

 ข. การดื่มนมเป็นประจ าช่วยป้องกันโรค 

 ค. การดื่มนมช่วยท าให้รา่งกายได้รับแคลเซียม 

 ง. การดื่มนมท าใหร้่างกายได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 

2. โฆษณานีม้ีความนา่เชื่อถือหรอืไม่เพราะเหตุใด 

 ก. น่าเชื่อถือ เพราะมีจ าหน่ายทั่วไป 

 ข. นา่เชื่อถอื เพราะมีหน่วยงานรับรอง 

 ค. ไม่นา่เชื่อถอื เพราะนมอาจมสีารปนเปื้อน 

 ง. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะภาพประกอบไม่ชัดเจน 

แบบทดสอบ 

บ้านนมด ี

นมบ้านนมด ีมีจ าหน่วยในร้านค้าทั่วไป 

              นมไทยแลนด์ 4.0 

เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค 

             ชว่ยในการเจรญิเตบิโตของร่างกาย 

                  ชว่ยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรง 

                          มแีคลเซียมสูงช่วยป้องกันมะเร็งในล าไส้ใหญ่ได ้

                                  วติามนิบี 2 และบี 12 ให้พลังงานและบ ารุงระบบประสาทและสมอง 

 

มาดื่มนมกันเถอะ 
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3. โฆษณานีก้ล่าวถึงประเด็นใด 

 ก. วิธีการดื่มนม 

 ข. วธิีการผลิตนม 

 ค. ส่วนประกอบของนม 

 ง. ประโยชน์ของการดื่มนม 

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการดื่มนมจากโฆษณานี้ 

 ก. ผวิขาวใส  

 ข. บ ารุงสมอง          

 ค. ฟันแข็งแรง 

 ง. สร้างภูมิคุม้กันโรค 

5. ขอ้มูลใดไม่ปรากฏในโฆษณานี้ 

 ก. สถานที่ซือ้ 

 ข. การรับรองผลิตภัณฑ์ 

 ค. สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 

 ง. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 6–8 
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6. สถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 คอืที่ใด 

 ก. ท าเนียบรัฐบาล 

 ข. กระทรวงพลังงาน 

 ค. กระทรวงสาธารณสุข 

 ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

7. กิจกรรมในโซน C6 เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

 ก. สุขภาพ 

 ข. การศกึษา 

 ค. การขนส่ง 

 ง. วัฒนธรรมไทย 

8. บูทของการแพทย์แผนไทย เน้นคุณลักษณะใดของเด็กไทยเป็นส าคัญ 

 ก. ความมวีินัย 

 ข. ความรักชาติ 

 ค. ความสามัคคี 

 ง. ความคิดสร้างสรรค์ 

9. โฆษณาข้อใดโน้มน้าวให้หว่งใยเรื่องสุขภาพ 

  ก. ออกก าลังกาย เติมพลังให้ร่างกาย 

 ข. หวานเต็มร้อย แคลอรี่นอ้ยเท่าครึ่ง 

 ค. ผักสดปลอดสารพิษ เพื่อชีวติที่ดีกว่า 

 ง. อาหารอร่อย ดนตรไีพเราะ ราคากันเอง 

10. ค าว่า “เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” มีลักษณะการใชค้ าแบบใด 

 ก. มองเห็นภาพชัดเจน รวดเร็ว ทันใจ 

 ข. ใช้ค างา่ย รวดเร็ว ฉับไว 

 ค. ใชค้ าง่าย กระชับ สื่อความหมายลึกซึง้ 

 ง. เล่นค า สัมผัสคล้องจอง มองเห็นภาพ 
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บรรณานุกรม 
 

 

 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข. (2561). 

 วันเด็กแหง่ชาติ 2561 เด็กไทยห่างไกลโรคอ้วน 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

แนวทางเฉลยตอบค าถามจากโฆษณา 

เร่ือง YES !!   

ค าชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านจับใจความจากโฆษณา เรื่อง YES !!  แล้ว  
แบ่งกลุ่มช่วยกันตอบค าถามตอ่ไปนี ้(ข้อละ 2 คะแนน) 

 

1. จากภาพในสื่อโฆษณา ใครท าอะไร  

  ตอบ รูปเด็กก าปั้น ท่าทางมุ่งมั่น 
 

2. เด็กในรูปโฆษณามีสหีนา้ที่แสดงอารมณ์อะไร 

      ตอบ เด็กมีสหีน้ามั่นใจแสดงให้เห็นวา่ การชนะใจตนเองแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่

ก็สามารถท าได้ 
 

3. ใจความส าคัญของโฆษณานีค้ืออะไร 

 ตอบ ผูเ้ขียนใช้ 2 ค า คอื เกมชีวติ และ การชนะใจตัวเอง มันเป็นเรื่องที่ใช่  

ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุด 
 

4. โฆษณานีเ้ป็นสื่อประเภทใด 

 ตอบ ให้ข้อคดิเตือนใจ 
 

5. นักเรียนได้อะไรจากโฆษณาชิน้นี ้ 

ตอบ ได้แนวคิดที่สามารถน าไปปฏิบัติในเรื่องการเอาชนะใจตนเองเพราะเป็นเรื่อง

จรงิที่ทุกคนต้องท าให้ได้ 

 

 

 

ชื่อ.....................................................................................ช้ัน.................เลขที่.............. 

 

 

 



262 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรยีนเขียนแผนผังความคดิจาก กิจกรรมที่ 1 โฆษณาเรื่อง YES !!   
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

เรื่อง YES !! 

ที่มา : 

KIMMIE 

แนวทางเฉลยกิจกรรมที่ 1 

การอ่านจับใจความจากโฆษณา เรื่อง YES !!   

การชนะที่ยากที่สุด  

คือ..”การชนะใจตนเอง” 

เกมที่เล่นยากที่สุด คอื 

“เกมชีวติ” ในการด าเนิน

ชีวติที่อยู่ร่วมกับสังคม 

ข้อคิดที่ได้ 

เป็นเรื่องจรงิที่ทุกคนต้องมี

ความอดทนที่จะเอาชนะใจ

ตัวเองให้ได้ 

ค าวา่ เกมมี 2

ความหมายคือ 

1.ค านาม คือ 

เกมกีฬา ,เกม

คอมพิวเตอร์ 

2.ค ากริยา คือ

สิน้สุด,ยุติ,จบ 
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กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 

แนวทางเฉลยแบบทดสอบการอ่านจับใจความจากโฆษณา 

 

ขอ้ เฉลย 

1 ก 

2 ง 

3 ข 

4 ข 

5 ง 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชุดกิจกรรมที่ 4 

การอ่านจับใจความ

จากโฆษณา  
 

ถกูกีข่อ้ครบั 
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ชุดกิจกรรมที่ 4 

                     การอ่านจับใจความจากโฆษณา 
 

 

 

แนวทางเฉลยแบบทดสอบการอ่านจับใจความจากโฆษณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ เฉลย 

1 ง 

2 ง 

3 ง 

4 ก 

5 ง 

6 ง 

7 ก 

8 ค 

9 ค 

10 ค 

http://2.bp.blogspot.com/-Wn7cSFOU0mY/U1y07vbOfAI/AAAAAAAAAFA/QFQLDTaAWVg/s1600/FlowerLine4.gif
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ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

  ชุดที่ 5 การอ่านจับใจความจากบทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

              โดย นายสมชัย ไขแสงจันทร์ 

                                        โรงเรียนการกศุลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 

 2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

 3. นักเรียนแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์จากเรื่องที่อา่นได้ 

 4. นักเรียนสรุปใจความส าคัญและขอ้คิดจากเรื่องที่อ่านได้ 

 
 

 

 

  
 1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความจาก

บทความ 

 2. แบบทดสอบ  

 3. เฉลยแบบทดสอบ      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถปุระสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรม 
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การอ่านจับใจความ เรือ่ง ค้างคาว 
 

 ค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน มันสามารถบินผาดโผน

ฉวัดเฉวียนไปมาโดยไม่ต้องพึ่งสายตา มันอาศัยเสียงสะท้อนกลับของตัวมันเอง  

โดยค้างคาวจะส่งคลื่นสัญญาณพิเศษซึ่งสั้นและรวดเร็ว เมื่อสัญญาณไปกระทบสิ่งกีดขวาง

ด้านหน้าก็จะสะท้อนกลับเข้ามาท าให้รูว้่ามีอะไรอยู่ด้านหนา้ มันจะบินหลบเลี่ยงได้ แมแ้ต่

สายโทรศัพท์ที่ระโยงระยะทางเป็นเส้นเล็ก ๆ คลื่นเสียงก็จะไปกระทบแล้วสะท้อนกลับเข้า

หูของมันได้ ไม่มสีัตว์ชนิดไหนที่จะสามารถรับคลื่นสะท้อนกลับไปได้ในระยะใกล้ แต่

ค้างคาวท าได้และบินวนกลับได้ทันท่วงที 

 

 ที่มา : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 

อักษรเจรญิทัศน.์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

การอา่นจับใจความจากบทความ 
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ค าชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านจับใจความจากบทความ เรื่อง ค้างคาว  

แล้วแบ่งกลุ่มช่วยกันตอบค าถามตอ่ไปนี ้(ข้อละ 2 คะแนน) 

 

ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

ใคร       =   …………………………………….………….. 

ท าอะไร   =   ………………………………………….…….. 

เมื่อไร     =   …………………………………………………. 

อย่างไร   =   …………………………………………………………………………………………….. 

ผลเป็นอย่างไร   =   …………………………………………………………………………………. 

 

ใจความส าคัญของเรื่อง ค้างคาว มีดังน้ี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่มา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

ตอบค าถามจากบทความ 

เร่ือง ค้างคาว   
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2 

การอ่านจับใจความจากบทความ 
 

บทความเรื่อง ความสุขที่ดื่มได้ 
 ชาเขียวในยุคนี้ก าลังฮิตคะ่ คุณว่าจริงไหม โด่งดังจนมีออกมาขายเกลื่อนเมอืง 

เห็นทีไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะว่าดีเด็ดแค่ไหน เห็นเขาว่ากันว่า มีประโยชน์ตอ่สุขภาพมากมายเลยค่ะ 

มีกลิ่นหอมนุ่ม ๆ ชวนใหล้ิม้ลอง อีกทั้งช่วยชะลอความแก่ แค่ขอ้นีก้็โดนใจมากแล้ว เดี๋ยวนี้

มีหลากหลายรูปแบบตั้งชื่อเก๋ไก๋น่าชิม เช่น กรีนทีลาเต้ กรีนทีสมูดตีก้รีนทีคาปูชโิน กรีนที

มลิค์เชค ไอศกรีมกรีนที ดฟิ ฯลฯ แค่ช่ือก็ได้กลิ่นชวนดื่มมาถึงบ้านแล้ว แถมยังมีประโยชน์

เป็นที่กล่าวขาน ช่วยลดคลอเลสเตอรอล ช่วยกระบวนการเผาผลาญไขมัน ปริมาณ

คาเฟอีนก็น้อยกว่ากาแฟ นะจะบอกให ้และยังมสีารตา้นมะเร็งอีกด้วย ถึงอย่างไรก็มี

ค าแนะน าว่าควรดื่มแตพ่อเหมาะพอควร สักวันละหนึ่งถึงสองถ้วย เพราะถ้าดื่มเพลินไป

หนอ่ยน้ าหนักจะขึน้ จากอ้วนเป็นวงรเีลยกลายเป็นอ้วนกลม แตถ่ือซะว่าเป็นการเพิ่มความ

รื่นรมย์ให้ชีวิต ยนืยันค่ะว่าเป็นความสุขที่ดื่มได้จริง ๆ 

 
ที่มา : เจ้าตัวเอ้. ขวัญเรือน “เก็บความสุขมาใส่กระเป๋า” ฉบับที่ 804 กรกฎาคม,2547 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Wn7cSFOU0mY/U1y07vbOfAI/AAAAAAAAAFA/QFQLDTaAWVg/s1600/FlowerLine4.gif
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะหบ์ทความที่อ่านในใบความรูท้ี่ 2 ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ที่มาของบทความ 

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

2. สรุปเรื่องย่อ 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. สาเหตุการเกิดปัญหาตามบทความที่ปรากฎ 

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

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

4. วธิีการแก้ปัญหา 

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

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

5. ขอ้คิดที่ได้จากการอ่านบทความ 

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

กลุ่มที ่.............. สมาชกิประกอบด้วย 

1............................................................................................... 

2............................................................................................... 

3……………………………………………………………………………………………..…… 

4………………………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………….………….  

 

   

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 

การอ่านจับใจความจากบทความ 

เรื่อง ความสุขที่ดื่มได ้
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจาก บทความเรื่อง ความสุขที่ดื่มได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 3 

การอ่านจับใจความจากบทความ 

สิ่งท่ีได้จากการอ่านจับใจความ เรื่อง “ ………………………….” 

ข้อคิดท่ีได:้ ............................................................................................................ 

สรุปเร่ืองยอ่.................................................................................................................. 

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

ท่ีมา 

วธีิการแก้ปัญหา........................................... 

 

ประโยชน.์......................................................... โทษ...................................................... 
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ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วเลือกค าตอบต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติแล้ว ซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดออกจาก

คูเวตอย่างไม่มเีงื่อนไขแต่ยังปากแข็งอ้างว่าประสบชัยชนะตามเป้าหมาย พันธมิตรสุด

ดือ้ด้านได้คืบจะเอาศอก ยันจะทิง้ระเบิดตอ่ไปหากข้าศึกไม่ยอมทิ้งอาวุธทั้งหมด 
 

1. ใจความส าคัญของขอ้ความข้างต้นคือ 

ก. สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติแล้ว 

ข. ซัดดัมยังปากแข็งอ้างว่าประสบชัยชนะตามเป้าหมาย 

ค. ซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดออกจากคูเวตอย่างไม่มเีงื่อนไข 

ง. พันธมิตรสุดดือ้ด้านได้คืบจะเอาศอก ยันจะทิง้ระเบิดตอ่ไปหากข้าศกึไม่ยอมทิ้ง

อาวุธทั้งหมด 

2. ใจความส าคัญของข้อความนี้ปรากฏอยู่ในส่วนใด 

ก. ต้นย่อหน้า   ข. กลางย่อหน้า 

ค. ท้ายย่อหน้า   ง. ทั้งต้นและท้ายย่อหน้า 

 

ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ      พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล 

จนทั้งนอกและในไม่ได้การ        จงคิดอา่นแก้จนเป็นคนมี 
 

3. ข้อใดเป็นใจความส าคัญของขอ้ความข้างต้น 

ก. ต้องรู้จักหาวิธีแก้จน  ข. ไม่มใีครปรารถนาความจน 

ค. จะไม่จนถ้าเป็นคนรู้จักพอ ง. จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

การอ่านจับใจความจากบทความ 
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        แม้จะมีค ากล่าวว่าสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ยังมสี่วนหนึ่งที่แน่นอนนั่นคือ 

ความตาย ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาแต่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ถึง

กระนัน้เวลาของความตายก็สามารถยืดออกไปได้ เลือดของท่านทุกคนไม่วา่บุรุษ สตรี

ยาก ดี มี จน มีคา่เท่าเทียมกัน เหล่าทหารหาญยังสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี แล้ว

ท่านล่ะความเจ็บปวดแค่ปลายเข็มแทง ท่านจะแลกกับชีวิตเพื่อนมนุษย์ไม่ได้เชยีวหรือ 

 

4. ใจความส าคัญของขอ้ความนี้คอืข้อใด 

ก. เหล่าทหารหาญ ยังสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีแล้วท่านละ่ความเจ็บปวดแค่

ปลายเข็มแทง ท่านจะแลกกับชีวติเพื่อนมนุษย์ไม่ได้เชียวหรอื 

ข. แม้จะมีค ากล่าวว่าสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ยังมีสว่นหนึ่งที่แนน่อนนั่น

คือ ความตาย 

ค. ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาแตไ่ม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้  

ถึงกระนัน้เวลาของความตายก็สามารถยืดออกไปได้ 

ง. เลือดของท่านทุกคนไม่ว่าบุรุษ สตรี ยาก ดี มี จน มีค่าเท่าเทียมกัน 

    สาวเสิรฟ์กาแฟในส านักงานเงินเดือน 1,800 บาท เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต หยิบ

ผา้อนามัยยี่ห้อฟรีเดย์ สนิค้าระดับเอ ราคาชิน้ละ 3 บาท ในขณะที่นักบริหารสาว

เลือกซือ้ผา้อนามัยระดับ บี ราคาสมเหตุสมผล สาวเสิร์ฟกาแฟรูส้ึกว่าตนมฐีานะดี 

เมื่อมีโอกาสใช้สนิค้าช้ันสูงแบบนี ้จะซือ้ชุดสวยของใหญ่บูติคก็ไม่ไหวขอใชผ้า้อนามัย

ไฮเทคสุดยอดของญี่ปุ่นก็แล้วกันเพราะไม่สะเทือนสตางค์ในกระเป๋า 

 

5. สาระส าคัญของข้อความนีต้รงกับข้อใด 

ก. คนมีมากใช้นอ้ย    คนมีน้อยใช้มาก 

ข. คนรวยมีรสนิยมต่ า  คนจนมรีสนิยมสูง 

ค. คนรวยรู้จักประมาณตน   คนจนมักลืมตน 

ง. คนมั่งมมีักไม่แสดงตน    คนไม่ม่ังมมีักพยายามยกตน 
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ใช้ตัวเลือกต่อไปนีต้อบค าถามข้อ 6-7 

 1. ทาแป้งแต่งตัวไม่มัวหมอง 

 2. ผัดหน้านั่งมองสอ่งกระจก 

 3. นุง่ผา้จับกลีบจีบชายพก 

 4. แล้วยกของมาให้ผัวกิน 

6. ขอ้ใดไม่ได้ แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของหญิงไทย 

 ก. ข้อ 1    ข. ขอ้ 2 

 ค. ขอ้ 3    ง. ข้อ 4 

7. วัฒนธรรมในข้อใด พบได้ยากในปัจจุบัน 

    ก. ขอ้ 1    ข. ขอ้ 2 

 ค. ขอ้ 3    ง. ข้อ 4 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบข้อ 8 

 

 

 

 

 

 

8.  จากข้อความ ค าส าคัญของขอ้ความนี้คอื ข้อใด 

 ก. ครู 

 ข. ผู้มวีิชา 

 ค. หมอ 

 ง. ซินแส 

 

 

 

 

 

      “ซินแสเป็นค าจีนที่มีความหมายหลายอย่าง จะแปลว่าครูก็ได้ แปลว่าหมอรักษาคนไข้ก็ได้  

กระทั่งหมอดูก็ยังเรียกว่าเป็นซินแส หรือจะเป็นผูม้ีวิชาหรอืผูรู้้ ก็เรียกเป็นซินแส ได้” 

       (จิตรา ก่อนันทเกียรติ์) 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

9. จากข้อความข้างต้น ค าว่า “น้ าชายังไม่ล้นถ้วย” หมายถึงขอ้ใด 

 ก. ชว่งใดก็ได้ที่เรายังรินน้ าชาไม่หมด 

 ข. เวลาเที่ยงก่อนที่จะกินน้ าชา 

 ค. หลังเลิกงานเมื่อกินน้ าชาจนหมดถ้วยแล้ว 

 ง. เวลาตื่นนอนที่ยังไม่ได้รนิน้ าชาใหล้้นถ้วย ยังไม่มีปัญหาใด ๆ 

10. เมื่อมีปัญหาใด ๆ ใหพู้ดหรอืท าในเวลาใด 

 ก. เชา้มืด 

 ข. เวลาไหนก็ได้เมื่อเกิดปัญหา 

 ค. กลางวัน 

 ง. ตอนเย็นหลังจากท าธุระแล้ว 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        “ท่านพุทธทาสภกิขุ กล่าวว่า เมื่อมีปัญหาใด ๆ เวลาจะคิดจะพูดจะท าอะไร  

ควรพูด ในขณะที่น้ าชายังไม่ลน้ถ้วย หมายถึง เวลาตื่นนอน ยังไม่ได้มเีรื่องราวหรอื

ปัญหาต่าง ๆ ในชีวติ ” 

                              (TESTเตรียม ENT วิชาภาษาไทย : บัณฑติแนะแนว) 
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ภาคผนวก 
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ค าชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านจับใจความจากบทความ เรื่อง คา้งคาว   
แล้วแบ่งกลุ่มช่วยกันตอบค าถามตอ่ไปนี ้(ข้อละ 2 คะแนน) ตอบค าถามตอ่ไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

ใคร       =   ………คา้งคาว……….. 

ท าอะไร   =   คา้งคาวจะบนิผาดโผนฉวัดเฉวียนไปมาโดยไม่ต้องพึ่งสายตา มัน

อาศัยเสยีงสะทอ้นกลับของตัวมันเอง 

เมื่อไร     =   ในเวลากลางคนื 

อย่างไร   =   คา้งคาวจะสง่คลื่นสัญญาณพิเศษซึ่งสัน้และรวดเร็ว เมื่อสัญญาณ

ไปกระทบส่ิงกีดขวางดา้นหน้าก็จะสะท้อนกลับเข้ามาท าให้รู้วา่มีอะไรอยู่ด้านหนา้ 

มันจะบินหลบเลี่ยงได้ 

ผลเป็นอย่างไร   =   …ไม่มสีัตว์ชนิดไหนที่จะสามารถรับคล่ืนสะท้อนกลับไปได้ใน

ระยะใกล้ แตค่า้งคาวท าได้และบนิวนกลับไดท้ันท่วงที 

ใจความส าคัญของเรื่อง ค้างคาว มีดังน้ี 

ค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมันจะบินผาดโผนฉวัดเฉวียนไปมาโดยไม่

ตอ้งพึ่งสายตา มันอาศัยเสยีงสะทอ้นกลับของตัวมันเองโดยจะส่งคลื่นสัญญาณ

พิเศษซึ่งสัน้และรวดเร็ว เมื่อสัญญาณไปกระทบสิ่งกีดขวางดา้นหนา้ก็จะสะทอ้น

กลับเขา้มาท าให้รู้วา่มีอะไรอยู่ด้านหน้า มันจะบนิหลบเลี่ยงได้ ไม่มสีัตว์ชนิดไหนท า
ได้เหมอืนค้างคาว 

ที่มา    …เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษร

เจริญทัศน์ 

 

 

 

แนวทางเฉลยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

ตอบค าถามจากบทความ 

เร่ือง ค้างคาว   
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ค าชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะหบ์ทความที่อ่านในใบความรูท้ี่ 2 ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ที่มาของบทความ ตอบ.เจ้าตัวเอ้. ขวัญเรือน “เก็บความสุขมาใส่กระเป๋า” ฉบับ

ที่ 804 กรกฎาคม,2547.... 

2. สรุปเรื่องย่อ ตอบ เรื่อง “ความสุขที่ดื่มได้” กล่าวถึงชาเขียว ที่มปีระโยชน์ตอ่

สุขภาพช่วยชะลอความแก่ ช่วยลดคลอเลสเตอรอล ช่วยกระบวนการเผาผลาญไขมัน  

ปริมาณคาเฟอีนก็น้อยกว่ากาแฟ และยังมีสารต้านมะเร็งอกีด้วย แตถ่ึงอย่างไร เราควรจะ

ศกึษารายละเอียดและควรดื่มแตพ่อเหมาะ 

3. สาเหตุการเกิดปัญหาตามบทความที่ปรากฏ ตอบ กาแฟ จะมีปริมาณคาเฟอีน

มากกว่าชาเขียว แตถ่้าดื่มชาเขียวในรูปแบบต่าง ๆ มากเกินไปจะท าให้อ้วนได้ 

4. วธิีการแก้ปัญหา ตอบ การดื่มชาเขียวประเภทต่าง ๆ พอประมาณในแต่ละวันจะ

ท าให้มปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

5. ขอ้คิดที่ได้จากการอ่านบทความ ตอบ จากเรื่อง “ความสุขที่ดื่มได้” เป็นเรื่อง

ของสุขภาพชี้ให้เห็นระหว่างชาเขียวกับกาแฟกล่าวถึงความแตกต่างปริมาณของคาเฟอีนที่

ได้รับ และประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ  

กลุ่มที่ .............. สมาชกิประกอบด้วย 

 1. .............................................................................................. 

   2............................................................................................... 

 3……………………………………………………………………………………………..…… 

 4………………………………………………………………………………………………….. 

                 5……………………………………………………………………………………………………. 

แนวทางเฉลยกจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 

การอ่านจับใจความจากบทความ 

เรื่อง ความสุขที่ด่ืมได้ 
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แนวทางเฉลยค าตอบ 

ค าชี้แจง : ให้นักเรยีนเขียนแผนผังความคดิจาก บทความเรื่อง ความสุขทีด่ื่มได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 

การอ่านจับใจความจากบทความ 

สิ่งท่ีได้จากการอ่านจับใจความ เรื่อง “ความสุขที่ดื่มได”้ 

ประโยชน ์ชว่ยชะลอความแก่ ชว่ยลดคลอ

เลสเตอรอล ช่วยกระบวนการเผาผลาญไขมัน  

ข้อคิดที่ได้: ชี้ให้เห็นระหว่างชาเขยีวกับกาแฟกล่าวถงึความ

แตกตา่งปริมาณของคาเฟอนีท่ีได้รับ และประโยชนแ์ละโทษท่ีดตีอ่สุขภาพ  
 

โทษ  มสีารคาเฟอีน ในกาแฟมากกวา่ ชา

เขียวและ ท าให้เกิดโรคอว้น 

ที่มา  เจา้ตัวเอ.้ ขวัญเรือน “เก็บความสุขมา

ใส่กระเป๋า” 

 

สรุปเร่ืองยอ่  กล่าวถึงชาเขยีว ที่มปีระโยชนต์อ่สุขภาพชว่ยลดคลอเลสเตอรอล ช่วย

กระบวนการเผาผลาญไขมัน ปริมาณคาเฟอีนก็น้อยกวา่กาแฟ และยังมีสารตา้นมะเร็ง

อกีด้วย แตถ่ึงอยา่งไร เราควรจะศกึษารายละเอยีดและควรด่ืมแต่พอเหมาะ 

วิธีการแก้ปัญหา ควรดื่มในปริมาณที่

พอเหมาะ 
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ขอ้ เฉลย 

1 ก 

2 ก 

3 ค 

4 ง 

5 ง 

6 ง 

7 ค 

8 ง 

9 ง 

10 ก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ถกูกีข่อ้ครบั 

แนวทางเฉลยแบบทดสอบ 

การอ่านจับใจความจากบทความ 
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 ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

ชุดที่ 6 การอ่านจับใจความจากส านวนสุภาษิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        โดย นายสมชัย ไขแสงจันทร์ 

                                        โรงเรียนการกศุลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 
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วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 

 2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

 3. นักเรียนแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์จากเรื่องที่อา่นได้ 

 4. นักเรียนสรุปใจความส าคัญและขอ้คิดจากเรื่องที่อ่านได้ 

               

 

 

 

  
            1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความจาก

ส านวนสุภาษิต 

               2. แบบทดสอบ  

               3. เฉลยแบบทดสอบ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถปุระสงค์การเรยีนรู ้

กจิกรรม 
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สุภาษิต คือค าในภาษาไทยที่ใชใ้นการสื่อสารเชงิเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมี

ความหมายในการตักเตอืนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ด ีสุภาษิตมักจะแต่งให้คล้อง

จองฟังแล้วระรื่นชื่นหูเพื่อให้จดจ าได้ง่ายและเกิดการใช้งานได้บ่อย หลายครั้งที่เราได้พบ

กับค าสุภาษิตจากสื่อต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ เราอาจจะเข้าใจหรือไม่

เข้าใจในความหมายของมันก็ได้ นอกจากนีย้ังมีค าใกล้เคียงกับค าสุภาษิตอยู่อีก คอื ค า

พังเพย 

          ค าพังเพย   คือค าพูดที่ไม่ได้ตัง้ใจว่าจะสั่งสอนอะไร ออกแนวพูดเปรียบเทียบว่า

สถานการณ์นีเ้ป็นอย่างไรเสียมากกว่า ค าพังเพยส่วนใหญ่ก็มักจะแฝงคติเตอืนใจที่สามารถ

น าไปปฏิบัติใชไ้ด้ 

 
 

 จุไรรัตน์ ลักษณะศริิ, บาหยัน อิ่มส าราญ (บรรณาธิการ, 2548, หนา้  

67-71) กล่าวถึงส านวนที่เกิดใหม ่ดังนี้ 

                   1. ส านวนที่เกิดจากวงการสื่อมวลชน เชน่  ไปไม่ถึงดวงดาว (ไม่

ส าเร็จ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คิดไว้) มองต่างมุม (แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

ออกไป)  เป็นต้น 

                   2. ส านวนที่เกิดจากวงการเมือง เชน่ โปร่งใส (ชัดเจน ไม่มีลับลมคนใน) 

น็อตหลุด (ยั้งไม่อยู่  พูดโพล่งออกมาหรอืแสดงอารมณ์อย่างไม่สมควร) เป็นต้น 

กิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 1 

การอ่านจับใจความจากส านวน

สุภาษิต 

ใบความรู้  

เรื่อง ส านวน สุภาษิต 

พังเพย 
 

   ส านวนทีเ่กดิใหม ่
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                  3. ส านวนที่เกิดจากวงการโฆษณา เชน่ ภาษาดอกไม้ (ค าพูดที่ไพเราะ 

รื่นหู พูดไปทางที่ดี) มีระดับ (คุณภาพดี มีมาตรฐานสูง) เป็นต้น 

                  4. ส านวนที่เกิดจากวงการบันเทงิ เชน่ แจง้เกิด (เริ่มมีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ัก

หรอืเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น ๆ) คู่กัด (คู่ที่ไม่ถูกกัน) เป็นต้น 

                   5. ส านวนที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ เชน่ เเกะด า (back sheep ใช้

หมายถึง คนช่ัวในกลุ่มคนดี) แขวนอยู่บนเส้นด้าย (hang by a thread ใช้หมายถึง ตกอยู่ใน

สถานการณท์ี่หมิ่นเหม่ต่ออันตราย) ลื่นเหมือนปลาไหล (slippery as eel ใช้หมายถึง (คน) 

ที่เช่ือถอืได้ยากเพราะเป็นคนตลบตะแลง พลิกแพลงกลับกลอก หรอืหลบเลี่ยงไปมาได้

คล่องแคล่ว) ล้างมอื (wash one’ s hand of) ใช้หมายถึง  ปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องหรอื

รับผิดชอบหรือเลิกเกี่ยวข้อง) สร้างวิมานในอากาศ (build castles in the air) ใช้หมายถึง 

ฝันหรอืหวังในสิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นความจริงได้  เป็นต้น 
                  6. ส านวนเกิดใหม่ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน  

                       -ส านวนสร้างใหม่ เชน่ ขบเหลี่ยม (ไม่ลงรอยกัน ขัดกัน หักร้างกัน)

ไทยเหลือง (พระที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม)  

                      -ส านวนดัดแปลง เชน่ กิ้งก่าฟาดหาง (อาการเตะเพื่อท าร้ายฝ่ายตรง

ข้าม ดัดแปลงจากชื่อท่ามวยไทย จระเข้ฟาดหาง) นักกินเมือง (นักการเมอืงที่มุง่แต่จะหา

ประโยชน์เข้าตัวเอง ดัดแปลงจากค าว่า นักการเมอืง) ยคุ IMF  (ยุคที่เศรษฐกิจตกต่ าตอ้ง

ประหยัด IMF มาจากค าว่า International Monetary Fund ซึ่งเป็นชื่อกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ) 

                       -ส านวนที่เปลี่ยนบรบิทการใช้ เชน่ ชิงสุกก่อนห่าม (ตกรอบไปก่อน

เวลาอันสมควร ปรกติใช้กับการที่หนุม่สาวลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน แตน่ ามาใช้ใน

บริบทใหม่ทางการกีฬา) อุ้ม (ลักพาตัวไปเพื่อน าไปฆ่า เปลีย่นความหมายจากเดิมที่

หมายถึง โอบ ยกขึ้น ยกขึ้นไว้กับตัว หรอืให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ)  

                      -ส านวนที่มาจากภาษาต่างประเทศ เชน่ ฮั้ว (สมยอมกันในการ

ประมูลงานโดย บริษัทหนึ่งจะนัดบริษัทอื่น ๆ ที่สนใจในการประมูลงานใดงานหนึ่งมาตกลง

กัน บริษัทนั้นจะจ่ายเงนิจ านวนหนึ่งให้บริษัทอื่น ๆ เพื่อใหบ้ริษัทเหล่านั้นหลีกทางให้บริษัท

ตนเป็นผู้ประมูลได้ มาจากค าวา่ ฮั้ว ในภาษาจนี) ไฮโซ ไฮซ้อ ไฮซิ้ม (ชนช้ันสูงหรือผูม้ีเงิน 

มีฐานะในวงสังคม มีที่มาจากคุณหญิง คุณนายที่เป็นภรรยาหรอืบุตรนักธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นคนไทยเชือ้สายจนี และบางคนอาจมลีักษณะของความเป็นจนีอยู่ จงึมกีารพูด
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ล้อเลียน ไฮซ้อ ไฮซิม้ มาจากค าว่า  ไฮโซ รวมกับค าวา่ ซ้อ และ ซิ้ม  ซึ่งเป็นภาษาจีน) เตะ

ซีมะโด่ง (ให้พ้นจากต าแหน่ง ปรกติจะใช้วา่ เตะโด่ง ซีมะโด่ง เป็นค ามาจากภาษาเขมรว่าซี

มวยดอง แปลว่า กินหนึ่งครั้ง เสียงพยางค์สุดท้ายใกล้เคียงกับค าวา่ โด่ง ในภาษาไทยจึง

น ามาใช้แทนค าว่า โด่ง) 

   วิธีการใช้ส านวนไทย 

               การใชส้ านวนที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยทั่วไปเราใชส้ านวนเพื่อการ

สื่อสารในกรณีต่อไปนี้ 

                 1. ใช้ในการจูงใจ เชน่ ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา 

ธรรมะย่อมชนะอธรรม คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑติ บัณฑิตพาไปหาผล  

แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร เปน็ต้น 

                 2. ใช้ย่อข้อความยาว ๆ เชน่ ขิงก็รา ข่าก็แรง ตัดหางปล่อยวัด จับปลาสอง

มอื กินเปล่า ชุบมอืเปิบ ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า เป็นต้น 

                 3. ใช้ขยายความหรอืเน้นความเข้าใจ เช่น ปิดทองหลังพระ หนเีสือปะ

จระเข้ ท าคุณบูชาโทษ กินน้ าใต้ศอก เรือลม่ในหนองทองจะไปไหน หนูตกถังข้าวสาร  

เป็นต้น 

                 4. ใช้แทนถ้อยค าที่ไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ เชน่ เฒ่าหัวงู สิน้บุญ  

เจ้าโลก บ้านเล็ก ไก่แก่แมป่ลาช่อน โคแก่กินหญ้าอ่อน วัวเคยขาม้าเคยขี่ เป็นต้น 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรยีนเขียนแผนผังความคดิจากใบความรู้เรื่อง ส านวนสุภาษิต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย 

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

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

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

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

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

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

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

 

      ส านวนที่เกิดขึ้นใหม่ คือ     

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

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

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

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

 

วิธีการใชส้ านวนไทย 

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

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

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

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

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

ข้อคิดที่ได้ 

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

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

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

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

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1 

การอ่านจับใจความจากส านวนสุภาษิต 

เรื่อง 

............................................ 
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ตอนที่1 ค าชี้แจง : จงแบ่งกลุ่มแล้วอธิบายความหมายส านวนไทยที่เกี่ยวกับการพูด 

ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
ส านวนไทย ความหมาย 

1. ปากเปียกปากแฉะ  

2.ปากปลาร้า  

3.ปากโป้ง  

4.ปากหวานก้นเปรีย้ว  

5.ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ านม  

6.ปากหอยปากปู  

7.ขวานผา่ซาก  

8.ปลาหมอตายเพราะปาก  

9.ปากว่าตาขยิบ  

10.มะนาวไม่มีน้ า  

11.ปากร้าย  

12.ปากต าแย  

13.ปากหวาน  

14.ปากเป็นชักยนต์  

15.ปากหนัก  

16.ฆ้องปากแตก  

17.พรา้งัดปากไม่ออก  

18.มอืถือสาก ปากถือศีล  

19.พูดไปสองไพเบีย้ นิ่งเสียต าลึงทอง  

20.ละเลงขนมเบือ้งดว้ยปาก  
 

 

กิจกรรมที่ 2 

การอ่านจับใจความจากส านวนสุภาษิต 

กับความหมาย 
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สมาชิกในกลุ่ม  

1.................................................................2.................................................... 

                   

3................................................................4.................................................... 

 

5…………………………………………………………….….. 
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ค าช้ีแจง : ตอนที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่ส านวนกับความหมายใหถู้กต้อง 

 
 1. น้ าพึ่งเรอืเสือพึ่งป่า    ก. มีความรู้แต่ไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออก 

 2. รักยาวใหบ้ั่นรักสั้นให้ตอ่  ข. พูดพล่อยจนได้รับอันตราย 

 3. เดินตามผูใ้หญ่หมาไม่กัด  ค. ท าการใหญ่ไม่ควรตระหนี่ 

 4. ลิงได้แหวน      ง. ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน 

 5. คมในฝัก                  จ. รักจะอยู่ยืดยาวต้องไม่อาฆาตพยาบาท  

 6. ฟังหูไว้หู                  ฉ. ต่างคนต่างช่วยกันท ามาหากิน 

 7. ฆ่าควายเสียดายพริก   ช. ความขยันขันแข็งย่อมท าใหเ้จริญ 

 8. ปลาหมอตายเพราะปาก  ซ. ประพฤติตามผูใ้หญ่ย่อมปลอดภัย 

 9. ผัวหาบเมียคอน                ฌ. ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ได้มา 

 10. เอาหลังตากแดด             ญ. รับฟังไว้เพื่อประกอบการพิจารณา   

 

 

 

 

 
 

 
                                                        

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 

แบบทดสอบการอา่นจับใจความจาก 

ส านวน สุภาษิต 
กับความหมาย 
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ค าชี้แจง : อา่นขอ้ความต่อไปนีแ้ล้วเลอืกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. การใชถ้้อยค าส านวนเกิดประสทิธิผลเมื่อใด 

 ก. ใช้ได้ตรงตามหน้าที่ของค า 

 ข. ใชไ้ด้ตรงตามความหมายของค า 

 ค. สามารถส่งสารได้ตามจุดมุ่งหมาย 

 ง.  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูฟ้ังได้ตามจุดมุ่งหมายของผูพู้ด 

2. “คนใกล้ชิดท าให้ไม่สบายใจอยู่เสมอ” เป็นความหมายของส านวนใด 

 ก. หอกข้างแคร่   ข. ตวีัวกระทบคราด 

 ค. ใกล้เกลือกินดา่ง  ง. คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล 

3. “ผูท้ี่ไม่รูคุ้ณค่าของสิ่งมีค่าที่ได้มาหรือที่มอียู่” เป็นความหมายส านวนใด 

 ก. กิ้งก่าได้ทอง  ข. วานรได้แก้ว 

 ค. หัวลา้นได้หวี  ง. ตาบอดได้แวน่ 

4. “มีสตปิัญญาเฉลียวฉลาดแตซ่่อนความฉลาดนั้นไว้ ไม่แสดงออกมาเมื่อยังไม่ถึงเวลาอัน

ควร” เป็นความหมายที่ตรงกับส านวนใด 

    ก. ตบตา    ข. คมในฝัก 

 ค. น้ านิ่งไหลลึก  ง. หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามัน 

5. ส านวนคู่ใดมีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด 

ก. ไม่ชอบมาพากล   ไม่เป็นโล้เป็นพาย 

 ข. เงาตามตัว   เณรส่องบาตร 

 ค. ฆ่าช้างเอางา  เขียนเสือให้วัวกลัว 

 ง. วัวใครเข้าคอกคนนั้น  กงเกวียนก าเกวียน 

 

 

 

แบบทดสอบ 



292 

6. ส านวนใดมีความหมายเหมอืนส านวน “ขิงก็รา ข่าก็แรง”  

ก. กบในกะลาครอบ  ข. ขนมผสมน้ ายา 

 ค. ขี้แพ้ชวนตี    ง. เกลียดตัวกินไข่ 

7. ส านวน “กระดี่ได้น้ า” ใช้เปรียบกับอาการของคนในลักษณะใด 

ก. ดีใจ   ข. ภูมิใจ 

 ค. เสียใจ   ง. โล่งใจ 

8. ส านวนใดสอนเรื่องมารยาท 

ก. น้ าขุ่นไว้ใน น้ าใสไว้นอก   ข. รักยาวใหบ้ั่น รักสั้นให้ตอ่ 

 ค. ตอ่หน้ามะพลับ ลับหลังตะโก  ง. คบคนใหดู้หน้า ซือ้ผา้ให้ดูเนือ้ 

9. ส านวนใดสอนเรื่องคุณธรรม 

    ก. กินน้ าเห็นปลิง  ข. ขา้วแดงแกงร้อน 

 ค. วันพระไม่มีหนเดียว  ง. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม 

10. ส านวนในข้อใดน ามาเติมลงในชอ่งว่างได้เหมาะสมที่สุด 

 “รายงานฉบับนีท้ าแบบ..............................พอใหส้่งอาจารย์” 

ก. จับแพะชนแกะ  ข. ผักชีโรยหนา้ 

 ค. สุกเอาเผากิน  ง. ต าข้าวสารกรอกหม้อ 
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บรรณานุกรม 

จุไรรัตน์ ลักษณะศริิ, บาหยัน อิ่มส าราญ. (2548) ภาษากับการสื่อสาร  

 บรรณาธิการ, (7), (หนา้ 67-71, 255) กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส. 
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ภาคผนวก 
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แนวทางเฉลยกิจกรรมที่ 1 

การอ่านจับใจความจากส านวน

สุภาษิต 

 

 

 

                                                  

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรยีนเขียนแผนผังความคดิจากใบความรู้เรื่อง ส านวนสุภาษิต 
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ความหมาย 

สุภาษิต คือค าในภาษาไทยที่ใชใ้นการสื่อสารเชงิ

เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการ

ตักเตอืนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี 

ค าพังเพย   คือค าพูดที่ออกมาโดยที่ไม่ได้ตัง้ใจ

ว่าจะสั่งสอนอะไร ออกแนวพูดเปรียบเทียบว่า

สถานการณ์นีเ้ป็นอย่างไร 

      ส านวนท่ีเกิดขึ้นใหม่ คอื     

ส านวนที่เกิดจากสื่อมวลชน  

หนังสือพมิพ์รายวัน   การเมอืง  

โฆษณา   บันเทิง  และ 

ภาษาต่างประเทศ 

 

วิธีการใช้ส านวนไทย 

1.ใช้ในการจูงใจ  

2.ใช้ย่อขอ้ความยาว ๆ  

3.ใช้ขยายความหรอืเน้นความเข้าใจ  

4.ใช้แทนถ้อยค าที่ไม่ตอ้งการกล่าวตรงๆ  
 

ข้อคิดที่ได้ 

   ท าให้เรามีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง

ส านวน สุภาษิต สามารถน ามาปรับใช้

ในชีวติประจ าวัน ได้ 

เรื่อง 

ส านวน สุภาษิต 
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ค าช้ีแจง : ตอนที่1 จงแบ่งกลุ่มแล้วอธิบายความหมายส านวนไทยที่เกี่ยวกับการพูดต่อไปนี้

ให้ถูกต้อง 

ส านวนไทย ความหมาย 

1. ปากเปียกปากแฉะ ว่ากล่าวตักเตือนตลอดเวลาไม่หยุดหย่อน 

2.ปากปลาร้า ชอบพูดค าหยาบ 

3.ปากโป้ง ชอบพูดเปิดเผยสิ่งที่ไม่สมควรออกมาโดยไม่ค านึงถึง

ความผิดพลาดเสียหาย 

4.ปากหวานก้นเปรีย้ว พูดจาออ่นหวานแตไ่ม่จริงใจ 

5.ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ านม ยังเป็นเหมอืนเด็กไม่มคีวามคิด 

6.ปากหอยปากปู คนที่ชอบนินทาว่าร้าย กล่าวหาผู้อื่นด้วยความสนุกปาก 

7.ขวานผา่ซาก พูดจาโผงผางไม่เกรงใจใคร ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม 

พูดจาตรงไปตรงมา 

8.ปลาหมอตายเพราะปาก คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย 

9.ปากว่าตาขยิบ พูดอย่างหนึ่งแต่ท าอีกอย่างหนึ่ง 

10.มะนาวไม่มีน้ า ลักษณะการพูดที่พูดหว้น ๆ ไม่ไพเราะ. 

11.ปากร้ายใจดี ชอบดุด่า แตม่ีเมตตากรุณา น้ าใจดี 

12.ปากต าแย อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง ชอบยุแยง

ตะแคงรั่ว 

13.ปากฉีกถึงใบหู พูดเยอะมาก พูดจนเบื่อ 

14.ปากเป็นชักยนต์ ว่ากล่าวสั่งสอนไม่รูจ้ักหยุด 

15.ปากหนัก ไม่ใคร่พูดขอรอ้งตอ่ใคร ๆ ไม่ใคร่ทักทายใคร 

16.ฆ้องปากแตก ปากไม่ด ีเก็บความลับไม่อยู่ 

แนวทางเฉลยกิจกรรมที่ 2 

การอ่านจับใจความจากส านวน สุภาษิต 

กับความหมาย 
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ส านวนไทย ความหมาย 

17.พรา้งัดปากไม่ออก นิ่ง, ไม่ค่อยพูด 

18.มอืถือสาก ปากถือศีล ชอบแสดงตัวตนว่าเป็นคนมีศลี มธีรรม แต่ท า

ความเลวเป็นนิจ 

19.พูดไปสองไพเบีย้  

นิ่งเสียต าลึงทอง 

พูดไปไม่มปีระโยชน์ นิ่งเสียดีกว่า 

20.อย่าละเลงขนมเบือ้งด้วยปาก อย่าเป็นคนดีแต่พูดคือ พูดได้แต่ท าไม่ได้ 

 

 

 

สมาชิกในกลุ่ม  

   1.................................................... 

   2.................................................... 

                 3.................................................... 

   4.................................................... 

   5.................................................... 
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ค าชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนจับคูส่ านวนกับความหมายให้ถูกต้อง 

 

..... ง........1. น้ าพึ่งเรอืเสือพึ่งป่า    ก. มีความรู้แต่ไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออก 

......จ........2. รักยาวใหบ้ั่นรักสั้นใหต้่อ  ข. พูดพล่อยจนได้รับอันตราย 

......ซ........3. เดินตามผูใ้หญ่หมาไม่กัด  ค. ท าการใหญ่ไม่ควรตระหนี่ 

......ฌ.......4. ลิงได้แหวน      ง. ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน 

......ก........5. คมในฝัก       จ. รักจะอยู่ยืดยาวต้องไม่อาฆาตพยาบาท  

…. ญ……...6. ฟังหูไว้หู                 ฉ. ต่างคนต่างช่วยกันท ามาหากิน 

.....ค.........7. ฆ่าควายเสียดายพริก   ช. ความขยันขันแข็งย่อมท าให้เจรญิ 

.....ข.........8. ปลาหมอตายเพราะปาก  ซ. ประพฤติตามผูใ้หญ่ย่อมปลอดภัย 

.....ฉ........9. ผัวหาบเมียคอน     ฌ. ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ได้มา 

.....ช........10. เอาหลังตากแดด              ญ. รับฟังไว้เพื่อประกอบการพิจารณา   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเฉลยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 

แบบทดสอบการอ่านจับใจความจาก

ส านวนสุภาษิต 
กับความหมาย 

http://2.bp.blogspot.com/-Wn7cSFOU0mY/U1y07vbOfAI/AAAAAAAAAFA/QFQLDTaAWVg/s1600/FlowerLine4.gif
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G       

  การอ่านจับใจความจากส านวนสุภาษิต 

ขอ้ เฉลย 

1 ง 

2 ก 

3 ข 

4 ข 

5 ง 

6 ข 

7 ก 

8 ก 

9 ข 

10 ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเฉลยแบบทดสอบ 

ถกูกีข่อ้ครบั 
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ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

             ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 

  ชุดที่ 7 การอ่านจับใจความจากค าคม 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

     

 

                                   โดย   นายสมชัย ไขแสงจันทร์ 

                                        โรงเรียนการกศุลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 
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       วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 

 2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

 3. นักเรียนแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์จากเรื่องที่อา่นได้ 

 4. นักเรียนสรุปใจความส าคัญและขอ้คิดจากเรื่องที่อ่านได้ 

               
 

 

 

 

  
            1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

จากค าคม 

               2. แบบทดสอบ  

               3. เฉลยแบบทดสอบ      

                

 

 

 

 

 

 

วัตถปุระสงค์การเรยีนรู ้

กจิกรรม 
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      ใบไม้ท่ีห่อหุ้มปลาเน่า 

                        ย่อมต้องพลอยเหม็นแปดเปื้อนไปด้วย ฉันใด... 

                        ผู้ท่ีคบคนพาลก็ย่อมต้องพลอยเสยีชื่อเสียง 

                        ติดความเป็นพาล ความเดอืดร้อน 

                         เสียหายไปด้วย  ฉันนั้น. 

                                                              พุทธสุภาษิต 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและตอบค าถาม จากค าคม การแปลความ ตีความและ

ขยายความ ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง  

             1. ค ากล่าวของผูเ้ขียน ได้เปรียบเทียบกับสิ่งใดบ้าง               

……………………................................................................................................................ 

             2. นักเรียนคิดว่า ผูเ้ขียน มีเจตนาจะสื่อถึงอะไร                

……………………................................................................................................................ 

             3. ค าว่า “ คนพาล ” หมายถึงอะไร  

….…………………................................................................................................................ 

             4. นักเรียนมีวิธีคบเพื่อนอย่างไร จึงจะเป็นคนที่ไม่ท าใหเ้ราเดอืดร้อน               

……………………................................................................................................................ 

             5. จากค าคมนี ้นักเรียนได้ข้อคิดอะไร                  

……………………................................................................................................................ 

 

 



303 

 

 

 

 

 

ความหมายค าคม 

   ค าคม คอื ถ้อยค าที่หลักแหลมชวนใหค้ิด หรอืถ้อยค าหรอืข้อความที่มี

ความหมายอยู่ในตัวด้วยการกล่าวซ้ าค าบางค าในข้อความนัน้ ๆ ใหม้ีความหมายเกี่ยวพัน

กับเนือ้ความเดิม ค าคมที่ดีต้องแสดงถึงการใช้ความคิด หรอืแสดงให้เกิดความรูส้ึกอย่างใด

อย่างหนึ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความลึกซึง้เมื่อได้อา่น 

            ค าคม มีหลายลักษณะค าคมที่เป็นค าพูดธรรมดา ไม่มีสัมผัส โดยมากใช้ค างา่ย ๆ 

ไม่ต้องแปล อ่านแลว้เข้าใจทันที เชน่ “ความรักท าให้คนตาบอด” “ลืมที่อันตรายคือลมืตัว” 

“ไม่มใีครรักเราเท่าพ่อแม่” “อดีตคอืสิ่งที่ผา่น อนาคตคือสิ่งที่ฝัน ปัจจุบันเท่านั้นคอืความ

จรงิ”ค าคมที่เป็นค าสัมผัสคล้องจองกันสั้น ๆ ส่วนมากมี 2 วรรคเพื่อจดจ าได้ง่าย เช่น “ซื่อ

กินไม่หมด คดกินไม่นาน” “โกรธคือนรก งกคือเปรต” “ความงามไม่คงที่ ความดีซิ

คงทน” “ความส าเร็จของลูก คือความสุขของพ่อแม่” “อันนารีไม่ใช่เลขคณิต อย่าไปคิดให้

หนักสมอง” 

   ค าคมที่แต่งด้วยค าประพันธ์ เชน่ ใครลมืใครใจรู้ ใครอยู่ใครไปใจเห็น, ใครสุข

ใครเศรา้เช้าเย็น ใจเป็นที่แจ้งแหง่เรา, ใครชอบใครชังช่างเถิด ใครเชดิใครชูช่างเขา,ใครเบื่อ

ใครบ่นทนเอา ใจเรารม่เย็นเป็นพอ    

 

ค าคม Posted on 05/07/2011 by krupiyarerk เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยฤกษ์ 

บุญโกศล วันนีแ้นะน าให้รู้จักกับค าวา่ “ค าคม” ครูภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  

อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 

 

 

 

 

 



304 

กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 
 

ค าชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากใบความรูเ้รื่อง“ค าคม”  

(10 คะแนน)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อ....................................................................................ช้ัน..................เลขที่................. 

ตัวอย่างค าคม

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

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

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

ข้อคิดที่ได้ 

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

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

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

ที่มา

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

เรื่อง 

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

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

ความหมาย

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

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

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

ค าคมแบ่งออกได้กี่ลักษณะ

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

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

................................................... 
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ค าชี้แจง : อา่นขอ้ความต่อไปนีแ้ล้วเลอืกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

 

1. นายแดงถูกกล่าวหาว่ารักหลานไม่เท่ากัน คือรักหลานชายมากกว่าหลานสาว นายแดง

เถียงว่ารักเท่ากัน เพราะแบ่งความรักให้ฝา่ยละครึ่ง หลานชายมีคนเดียวเลยรับเต็มครึ่ง แต่

หลานสาวมีหลายคน ก็ต้องเอาครึ่งนัน้ไปแบ่งกันอีกที ค าพูดของนายแดงเป็นการกระท าใน

ลักษณะใด  

          ก. แก้เก้อ    ข. แก้หน้า  

          ค. แก้ต่าง  ง. แก้เกีย้ว  

2. ค าในข้อใดเป็นค าคม 

        ก. ซื่อกินไมห่มด คดกินไม่นาน  ข. ความดีงามไม่มีในคนพาล 

        ค. กลัวใหถู้กท่า กล้าให้ถูกที่ ดีให้ถูกทาง ง. ข้อ ก ข และ ค ถูก 

3. “หญิงงาม ในความงามปิดบังความไม่งาม” ข้อความนีจ้ัดอยู่ในประเภทใด 

 ก. ภาษิต  ข. ค าพังเพย 

 ค. ค าคม  ง. ค าขวัญ 

 

 จงพิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 4 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

เรื่อง การอ่านจับใจความจากค าคม 

 

(1) คุณแมข่องฉันชอบฟังเพลงไทยสากลโดยเฉพาะ เพชรน้ าหนึ่ง 

(2) คงไม่มีผู้หญิงคนใดที่ปฏิเสธเพชรอันเลอค่ามาเป็นสมบัติของตนเอง 

(3) ทหารไทยใจเพชรไล่ฟันข้าศกึศัตรูผู้รุกรานชาติอันเป็นที่รัก 

(4) รองเท้าคูน่ีส้ีสวยดี ใช้ผ้ากากเพชรท าสายคาดดูหรูหราไปอีกแบบ  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgkwW-f_gwEC2hgDJ1RxZ_tTPP6YkffJNgDx6RDr9l52WfGA/viewform
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4. จากข้อความข้างต้น ค าว่า “เพชร” ในหมายเลขใดที่มคีวามหมายโดยนัย 

ก. หมายเลข (1)  ข. หมายเลข (2) 

ค. หมายเลข (3)  ง. หมายเลข (4) 

5. ขอ้ความใดเป็นค าคมที่ถูกต้อง 

    ก. ต ารวจอยู่ไหนประชาอุ่นใจ  ข. ความรักท าให้คนตาบอด 

 ค. น้ าพึ่งเรอืเสือพึ่งป่า    ง. ไฟในอย่าน าออกไฟนอกอย่าน าเข้า 

6. “ถ้อยค าที่หลักแหลมชวนให้คิด แฝงแงค่ิดคติให้เช่ือถือ” ข้อความนี้มคีวามหมายตรงกับ

ข้อใด 

    ก. ค าคม    ข. คติพจน์ 

 ค. ค าขวัญ   ง. ค าอวยพร 

7. ข้อใดเป็นค าคม  

    ก. เสียชีพอย่าเสียสัตย์  ข. บริการคืองานของเรา 

 ค. ไม่มใีครแก่เกินเรียน  ง. เด็กดีเป็นศรแีก่ชาติ เด็กฉลาดชาตเิจริญ 

8. “พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้” เป็นค าคมที่มจีุดมุง่หมายในเรื่องใด 

    ก. การรู้จักให้    ข. การแสดงความยินดีกับผู้อื่น 

 ค. การท าความดี   ง. การรู้จักพอ 

9. ขอ้ใดไม่ใช่ค าคม 

    ก. มีลูกมากจะยากจน        ข. สตรีคอืศัตรูของการเรยีน 

 ค. ถ้าจะรัก ต้องลมืค าว่าเสียใจ     ง. วิธีแก้อกหัก คือมีความรักเสียใหม่ 

10. การกระท าในข้อใดมีความหมายตรงกับค าคมนี้ “ศัตรูที่ว่าร้ายเหลือ ไม่เท่าเกลือเป็น

หนอน” 

 ก. ลุงถ่าน เป็นคนซื่อสัตย์ไมเ่คยโกหกเพื่อนสนิท 

 ข. ป้าเขียวเป็นคนชอบเล่าเรื่องของคนอื่นให้เพื่อนฟัง 

 ค. สุดา เป็นคนไม่ดีชอบนินทาว่าร้ายฝ่ายตรงข้ามกับตน 

 ง. ช้างเป็นคนที่ชอบน าความลับของกลุ่มไปเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง 

 

 

 

         

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgkwW-f_gwEC2hgDJ1RxZ_tTPP6YkffJNgDx6RDr9l52WfGA/viewform
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บรรณานุกรม 

ปิยะฤกษ ์บุญโกศล. (2554). วันนีแ้นะน าให้รูจ้ักกับค าว่า “ค าคม” ครูภาษาไทย  

 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 สพม. เขต 29 
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ภาคผนวก 
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 ใบไม้ท่ีห่อหุ้มปลาเน่า 

                        ย่อมต้องพลอยเหม็นแปดเปื้อนไปด้วย ฉันใด... 

                        ผู้ท่ีคบคนพาลก็ย่อมต้องพลอยเสยีชื่อเสียง 

                        ติดความเป็นพาล ความเดอืดร้อน 

                         เสียหายไปด้วย  ฉันนั้น. 

                                                       พุทธสุภาษิต 

 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและตอบค าถาม จากค าคม ตอ่ไปนีใ้ห้ถูกต้อง  

             1. ค ากลา่วของผู้เขียน ไดเ้ปรียบเทยีบกับสิ่งใดบ้าง  
                  ใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเนา่ ย่อมเหม็นแปดเปื้อน และเทียบกับการคบคนพาลย่อม

ท าให้เราเดอืดร้อน 

             2. นักเรียนคิดว่า ผู้เขยีน มีเจตนาจะส่ือถึงอะไร 

                   ผูเ้ขียนมีเจตนาจะสื่อถึง การคบเพื่อน จะท าอะไรให้รู้จักคิด เสียก่อนจะท า 

           3. ค าวา่ “ คนพาล ” หมายถึงอะไร  
                  คนพาล หมายถึงคนที่มใีจขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นแผลใหม้ีความเห็นผิด ยึดถือ

ค่านิยมผิด ๆ กล่าวคือไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว  อะไรควร  เชน่ บัณฑิตเห็นว่าเหล้าเป็นของไม่

ดี ท าให้ขาดสติ แต่คนพาล กลับมองวา่ เหล้าเป็นของประเสริฐ เป็นเพื่อนแท้  เป็นต้น  
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            4. นักเรียนมีวธิีคบเพื่อนอย่างไร จงึจะเป็นคนที่ไม่ท าให้เราเดอืดร้อน 
                  การคบเพื่อนที่ดจีะต้องชวนเราไปในทางที่ด ีเช่น ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ชวน

ท าการบ้าน อา่นหนังสือ ช่วยเหลอืกัน ชวนไปท าบุญ ตามโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น ดังส านวน

ที่วา่ คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑติ บัณฑิตพาไปหาผล  

 

           5. จากค าคมนี้ นักเรียนได้ข้อคดิอะไร 
                  การที่จะคบใครต้องดูใหด้ี เขาเป็นกัลยานิมิตที่ดีไหม ไม่ท าใหเ้ราเดือดร้อนก็

เชน่เดียวกับใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยเหม็นไปด้วย 
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กจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 2 
 

ค าชี้แจง : ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากใบความรูเ้รื่อง “ค าคม” 

(10 คะแนน )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ..............................................................................ช้ัน................เลขที่................                                                                                                                        

ตัวอยา่งค าคม 

- ความรักท าใหค้นตาบอด 

- ดอกไม้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาก็เป็นฉันนัน้ 

-ฐานตึกคืออฐิฐานชีวิตคือการศึกษา 

 

 

ข้อคิดทีไ่ด ้

ท าให้เรารูค้ าคม ที่มคีวามหมายท่ีสอนใจ 

และสามารถน าไปปฏบัิตไิด้ใน

ชวีติประจ าวัน 

ที่มา เรยีนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์   บุญโกศล 

เรื่อง 

ค าคม 
 

ความหมาย 

ค าคม คือ ถ้อยค าที่หลักแหลมชวนให้คิด 

หรือถ้อยค าหรอืขอ้ความท่ีมีความหมาย

อยู่ในตัวด้วยการกล่าวซ้ าค าบางค าใน

ข้อความนัน้ ๆ 

ค าคม แบ่งออกได้ 3 หลายลักษณะ 

1.ค าคมท่ีเป็นค าพูดธรรมดา ไมม่สีัมผัส 

  2.ค าคมท่ีเป็นค าสัมผัสคล้องจองกันส้ันๆ 

    3.ค าคมท่ีแต่งดว้ยค าประพันธ์ 
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G    

   แนวทางเฉลยแบบทดสอบ 

 
 

  การอ่านจับใจความจากค าคม 

 

ขอ้ เฉลย ขอ้ เฉลย 

1 ง 6 ก 

2 ง 7 ค 

3 ค 8 ง 

4 ง 9 ก 

5 ข 10 ง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ถกูกีข่อ้ครบั 
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ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

       ชุดที่ 8 การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         โดย นายสมชัย ไขแสงจันทร์ 

                                        โรงเรียนการกศุลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร 

 

 

                   

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Wn7cSFOU0mY/U1y07vbOfAI/AAAAAAAAAFA/QFQLDTaAWVg/s1600/FlowerLine4.gif
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    วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 

 2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

 3. นักเรียนแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์จากเรื่องที่อา่นได้ 

 4. นักเรียนสรุปใจความส าคัญและขอ้คิดจากเรื่องที่อ่านได้ 

               
 

 

 

 

  
            1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความจาก

บทร้อยกรอง 

               2. แบบทดสอบ  

               3. เฉลยแบบทดสอบ      

                

 

 

 

 

 

 

วัตถปุระสงค์การเรยีนรู ้

กจิกรรม 
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 

การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง 

บทร้อยกรอง เรื่อง รวงทอง 

  รวงทองเรอืงแผ่กวา้ง   ทุง่สกาว 

 ระยิบแดดสอ่งแสงวาว    สวา่งแตม้ 

 ลมโชยกรุ่นกายหนาว    แนบรา่ง หวิวนอ 

 หอมกลิ่นขา้วแรกแย้ม    ยิ่งเย้ามโนไสว ฯ 

  สองมือผู้ปลูกกล้า    ประกายฝัน 

 ไถหว่านเพาะเมล็ดพันธ์   เพริศแพร้ว 

 แปรปรับทุง่เสกสรร     สมจิตร หวังเอย 

 ผ่านเดือนอาจแคลว้     ห่อนคล้อยใจหวัง ฯ 

  ทนทุกข์ท าเพื่อเลี้ยง    หลายชีวิต 

 เหนื่อยหนักท างานผลติ     แผ่นหล้า 

 ค าขา้วชื่นหวานสนทิ     สนองโลก 

 หยดเหงื่อหยาดเป็นกล้า       กิ่งแก้วทองประกาย ฯ 

 

 

 

ที่มา: http://www.geocities.com/bot_kawee/koo4.htm 
 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Wn7cSFOU0mY/U1y07vbOfAI/AAAAAAAAAFA/QFQLDTaAWVg/s1600/FlowerLine4.gif
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถาม จากบทร้อยกรอง เรื่อง รวงทอง 

             1. ฤดูที่กล่าวถึงในบทร้อยกรอง เรื่องรวงทอง เป็นฤดูใด                 

……………………................................................................................................................               

……………..….................................................................................................................... 

             2. จากบทร้อยกรองนี้ มีอาชีพอะไรบ้าง            

……………………................................................................................................................           

……………..….................................................................................................................... 

             3. ค าว่า “รวงทอง” หมายถึงอะไร                  

……………………................................................................................................................                  

……………..….................................................................................................................... 

             4. “หยดเหงื่อหยาดเป็นกล้า” หมายความว่าอย่างไร               

……………………................................................................................................................                  

……………..….................................................................................................................... 

             5. นักเรียนคิดว่าผูเ้ขียนรู้สึกอย่างไร                

……………………................................................................................................................                

……………..….................................................................................................................... 

             6. จากบทร้อยกรอง เรื่องรวงทอง นักเรียนได้ขอ้คิดอะไร                

…………………...............................................................................................................  

……………..….................................................................................................................... 
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เรื่อง “ดอกจ าปาของตาพลอย” 

 
 

    ฉันเป็นหนี้ดอกจ าปาของตาพลอย     ตั้งแตน่้อยยังนึกร าลึกได้ 

        ขอเล่าสู่คุณครูผู้ร่วมใจ                    ว่าดอกไม้มอี านาจดลบันดาล 

        คุณยายฉันท่านพาไปฟังเทศน์              ธรรมวิเศษแสนสุดพุทธบรรหาร 

        ฉันไม่รู้รสธรรมล้ าโอฬาร                   ที่พระท่านเทศนาว่าอย่างไร 

        เพราะตัวฉันยังเด็กยังเล็กนัก               จะรู้จักรสพระธรรมได้ไฉน 

        ที่ฉันไปฟังเทศนท์ุกคราวไป                เพราะฉันอยากได้ดอกจ าปาของตา 

        ตาพลอยดีมจี าปาบูชาพระ                      เด็กเด็กจะแย่งกันลาอยู่บ่อยบ่อย 

        ดอกไม้อื่นดื่นไปมีไมน่้อย                  แตไ่ม่ค่อยถูกใจใชจ่ าปา 

       เด็กรุ่นฉันพากันไปฟังเทศน์                      ก็เพราะเหตุอย่างเดียวจะเทียวหา 

        ดอกไม้ของตาพลอยเพื่อคอยลา               ต่างตั้งท่าแย่งกันทุกวันไป 

        ดอกจ าปาล่อใจให้เป็นเหตุ                      ฉันคงไปฟังเทศนห์าหยุดไม่     

        ยิ่งนานวันพลันค่อยเจรญิวัย                    ยิ่งเข้าใจธรรมซึ้งขึ้นทุกที 

        พุทธประวัติชาดกท่านยกมาอา้ง               ความคิดกว้างเห็นงามตามวิถี 

        รสพระธรรมน าใจใหใ้ฝด่ี                   ฉันเป็นหนี้ดอกจ าปาของตาพลอย 

 

(เรื่อง “ดอกจ าปาของตาพลอย” ของเจอื สตะเวทนิ) 
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ค าชี้แจง:ตอนที่ 1ให้นักเรียนตอบค าถามจากบทร้อยกรอง 

                       เรื่อง “ดอกจ าปาของตาพลอย” 

1. ผู้แต่งคือ  ............................................................ 

2. ลักษณะค าประพันธ์คอื ........................................................................................... 

3. เนื้อหาของบทร้อยกรองกล่าวถึงเรื่องใด 

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

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

4. บทร้อยกรองเรื่องนี ้ให้คุณค่าด้านวรรณศลิป์อย่างไร 

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

5. บทร้อยกรองเรื่องนีส้ะท้อนลักษณะสังคมในยุคนั้นอย่างไร 

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

6. จากบทร้อยกรองเรื่อง“ดอกจ าปาของตาพลอย” นักเรียนได้ข้อคิดอะไรและจะน าความรู้

ที่ได้ไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันอย่างไร 

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

กลุ่มที่ ............... สมาชิก 1........................................................................ 

                                 2........................................................................ 

                                 3........................................................................ 

                                 4........................................................................ 

                                 5........................................................................ 

“ดอกจ าปาของตาพลอย”
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ค าชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากใบความรู ้ 

“ดอกจ าปาของตาพลอย” (10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ..............................................................................ช้ัน.................เลขที่............. 

1.ชื่อบทร้อยกรอง 
 

2. บทประพันธ์นี้กล่าวถึงใคร 

 

 

 

5.ข้อคิดจากบทร้อยกรอง 

 

4. บทร้อยกรองนีใ้ห้ความรู้สึก 

 

“ดอกจ าปาของตาพลอย”

ดอกจ าปาของตาพลอย 

โดย ...........................  

3. ลักษณะค าประพันธ์ 
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บรรณานุกรม 

เจือ สตะเวทิน. (2562). เรื่อง “ดอกจ าปาของตาพลอย” ออนไลน์  

 6 กรกฎาคม 2562 

http://www.geocities.com/bot_kawee/koo4.htm ออนไลน์ 6 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geocities.com/bot_kawee/koo4.htm
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ภาคผนวก 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถาม จากบทร้อยกรอง เรื่อง รวงทอง 

             1. ฤดูที่กล่าวถึงในบทร้อยกรอง เรื่องรวงทอง เป็นฤดูใด  
                 ตอบ ฤดูหนาว 

             2. จากบทรอ้ยกรองนี้ มีอาชีพอะไรบา้ง 

                  ตอบ ชาวนา 

           3. ค าวา่ “ รวงทอง ” หมายถึงอะไร  
                  ตอบ ต้นขา้วที่เหลอืงพรอ้มเก็บเกี่ยว 

            4. “หยดเหงื่อหยาดเป็นกล้า” หมายความว่าอย่างไร 
                  ตอบ ชาวนาที่ท านา หลังสูฟ้้าหน้าสู้ดิน 

           5. นักเรียนคิดว่าผู้เขยีนรู้สึกอย่างไร 
                  ตอบ ผูเ้ขียนมีความรูส้ึกเห็นใจกับชาวนาที่ทนทุกข์ในการท านาข้าว 

           6. จากบทร้อยกรอง เรื่องรวงทอง นักเรียนได้ข้อคดิอะไร 
                  ตอบ ได้ขอ้คิดในเรื่องอาชีพของชาวนากว่าจะเป็นเมล็ดข้าวต้อง 

                         ล าบากแค่ไหน 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามจากบทร้อยกรอง เรื่อง “ดอกจ าปาของตาพลอย” 

1. ผู้แต่งคือ  ....เจอื สตะเวทนิ..... 

2. ลักษณะค าประพันธ์คอื ....กลอนสุภาพ.... 

3. เนื้อหาของบทร้อยกรองกล่าวถึงเรื่องใด....เนื้อหากล่าวถึง เรื่องราวในวัยเด็กของผู้เขียน

เล่าถึงการตามคุณยายไปฟังเทศน์ เพราะอยากได้ดอกไม้ คือ ดอกจ าปา ครัน้ไปฟังเทศน์

บ่อยเข้า ท าให้เข้าใจค าสอนต่าง ๆ จงึเจริญเติบโตขึน้มาเป็นคนดี นับได้ว่าดอกจ าปาเป็น

ดอกไม้ที่มีคุณค่าต่อชีวติ 

4. บทร้อยกรองเรื่องนี ้ให้คุณค่าด้านวรรณศลิป์อย่างไร... ใช้ถ้อยค างา่ย ๆ อ่านเข้าใจดี 
การล าดับเนือ้เรื่อง เรียงล าดับไม่สับสน เมื่อวเิคราะหเ์นื้อหาพบว่ากล่าวถึงความดีของรส

พระธรรมค าสอน และให้ข้อเตือนใจแก่ผู้อ่านคือไม่ให้มองขา้มสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยใหเ้รา

ได้รับ ผลตอบแทนในทางที่ดีงาม บทร้อยกรองลักษณะนีจ้งึวิจารณ์โดยสรุปได้ว่าดีพร้อม

ทั้งจนิตนาการภาพคิดและ เนือ้หาสาระเตือนใจ นับว่ามีคุณค่าต่อผูอ้่านเป็นอย่างมาก 

5. บทร้อยกรองเรื่องนีส้ะท้อนลักษณะสังคมในยุคนั้นอย่างไร....ลักษณะสังคมในยุคนั้น 

คุณยายจะพาหลานไปฟังเทศน์ ท าบุญตักบาตรปลูกฝังค่านิยมไทย  

6. บทร้อยกรองเรื่อง“ดอกจ าปาของตาพลอย” นักเรียนได้ข้อคิดอะไรและจะน าความรูท้ี่ได้

ไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันอย่างไร.... ในแง่จดจ าถ้อยค าส านวนไปใช้เพื่อความ

สนุกสนาน ความไพเราะ ส่วนเนือ้หาสาระอาจน าไปใช้ในแง่ได้คติขอ้เตือนใจ ได้ความคิด

เห็นที่มีประโยชนต์่อชีวติ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 

 

 

 

“ดอกจ าปาของตาพลอย”
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ค าชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากกิจกรรมที่ 2  

“ดอกจ าปาของตาพลอย” (10 คะแนน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ..............................................................................ช้ัน.............เลขที่........... 

 

 

1.ชื่อบทร้อยกรอง 

ดอกจ าปาของตาพลอย 

2. บทประพันธ์น้ีกล่าวถงึใคร 

ตัวผู้เขียน คุณยาย ตาพลอย 

คุณครู และพระ  

 

 

 

5.ข้อคดิจากบทร้อยกรอง 

คนเราควรมั่นท าบุญสร้างความดี

เข้าวัดฟังธรรม  

4. บทร้อยกรองน้ีให้ความรู้สึก 

ธรรมชาติของเด็กๆที่ไปกับยายเพือ่ไปฟงัเทศนส์ดุทา้ยก็เขา้ใจ
ธรรมและกลา่วขอบคุณดอกจ าปา 

3. ลักษณะค าประพันธ์ 

กลอนสุภาพหรอืกลอนแปด 

ดอกจ าปาของตาพลอย 

โดย .. เจือ   สตะเวทิน 

แนวทางเฉลยค าตอบกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2 

การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง 
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ขอ้ เฉลย 

1 ง 

2 ง 

3 ก 

4 ค 

5 ก 

6 ค 

7 ค 

8 ค 

9 ข 

10 ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเฉลย 

แบบทดสอบการอ่านจับใจความ 

จากร้อยกรอง 

ถกูกีข่อ้ครบั 
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ภาคผนวก ฉ 

สรุปผลการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. การประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับ 

ใจความ 

 2. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

 3. ผลการศกึษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมการอ่านจับใจความ 
 4. ค่าดัชนคีวามสอดคล้องของรา่งชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอ่านจับ 

ใจความของนักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา  

 5. สรุปผลการวิเคราะหค์่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ 

ข้อสอบแบบอิงกลุ่มคา่ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ   
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ตาราง 7 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

1.ด้านจุดประสงค์ 

    1.1.มคีวามสอดคล้องกับเนื้อหา……………….... 

    1.2. ภาษาที่ใชช้ัดเจน........................................... 

    1.3. ระบุสิ่งท่ีต้องการวัดชัดเจน............................ 

 

4.60 

4.20 

4.80 

 

0.55 

0.45 

0.45 

 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

รวม 4.53 0.52 มากที่สุด 

2.ดา้นเนื้อหา 

    2.1 มีความตอ่เนื่องและสมบูรณ์…………...... 

    2.2 มีความเหมาะสมกับระดบัชัน้........................ 

    2.3 มีความยาก-ง่ายพอเหมาะ........................... 

    2.4 น่าสนใจ และมีประโยชนต์อ่นักเรียน.............. 

 

4.60 

4.20 

4.20 

4.80 

 

0.55 

0.84 

0.45 

0.45 

 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

รวม 4.45 0.60 มาก 

3.ดา้นรูปแบบของชุดกิจกรรม 

    3.1 มคีวามหลากหลายในชุดกิจกรรมการอ่าน 

         จับใจความ ................................................. 

    3.2 มีภาพประกอบเหมาะสม น่าสนใจ................. 

    3.3 มคีวามสะดวกในการน าไปใชใ้นการเรียนการ 

         สอน................................................................ 

    3.4 เป็นชุดกิจกรรมท่ีครูและนักเรียนใชร่้วมกันโดย 

         ครู เป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า ชีแ้จง และนักเรียน 

         ท าตามค าชีแ้จง................................................ 

 

4.80 

 

4.40 

4.80 

 

4.80 

 

0.45 

 

0.55 

0.45 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

รวม 4.70 0.47 มากที่สุด 

4. ด้านการใชภ้าษา 

     4.1 ตัวหนังสือชัดเจนอา่นง่าย................                                

     4.2 ใชภ้าษาเหมาะสม........................... 

     4.3 ค าอธิบายชัดเจน เขา้ใจง่าย............ 

 

4.40 

4.60 

5.00 

 

0.89 

0.55 

0.00 

 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

                                     รวม 4.67 0.62 มากที่สุด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  x̅ S.D.  ระดับความเหมาะสม  

5.ด้านการน าเสนอกิจกรรม 

    5.1 สอดคล้องกับกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช2551..................................... 

    5.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์..... 

    5.3 เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ 

นักเรียน............................................................. 

    5.4 กิจกรรมการเรียนรู้มีการใชเ้ทคนิคค าถาม 5W 1H          

แผนผังความคิด  และกระบวนการกลุ่ม............. 

    5.5 ชุดกิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอนจากง่ายไป

หายาก…………………………………………………………………… 

    5.6 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 

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

    5.7 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา 

ในแต่ละชุดกิจกรรม........................................ 

 

5.00 

 

 

4.80 

4.20 

 

4.20 

 

4.80 

 

4.80 

 

4.80 

 

0.00 

 

 

0.45 

0.84 

 

0.45 

 

0.45 

 

0.45 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

รวม 4.66 0.54 มากที่สุด 

 6. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  

        6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้................ 

        6.2 วัดผลไดค้รอบคลุมจดุประสงค์การเรียนรู้....... 

        6.3 การวัดผล และประเมินผลสอดคล้องกับ

เทคนิค ค าถาม 5W 1H แผนผังความคิด กระบวนการ

กลุ่ม และการเสริมแรง................................................. 

        6.4 เกณฑ์ท่ีใชใ้นการวัดผลและประเมินผล

ครอบคลุม จุดประสงค์การเรียนรู้………………………… 

        6.5 การประเมินการอา่นจับใจความ............ 

 

4.80 

4.60 

5.00 

 

 

4.80 

 

4.40 

 

0.45 

0.55 

0.00 

 

 

0.45 

 

0.55 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

รวม 4.72 0.46 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.57 0.53 มากที่สุด 
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ตาราง 8 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ 
 

เลขท่ี 
คะแนนจากการทดสอบ คะแนนจากการทดสอบ 

38 คะแนน (ก่อนเรียน) E1 38 คะแนน (หลังเรียน) E2 

1 32 34 

2 34 35 

3 34 37 

4 32 36 

5 36 37 

6 34 35 

7 32 34 

8 33 34 

9 33 34 

10 35 36 

11 33 35 

12 33 34 

13 33 38 

14 32 35 

15 36 36 

16 34 37 

17 35 35 

18 35 38 

19 35 36 

20 36 37 

21 36 38 

รวม 713 751 

เฉลี่ย 33.95 35.76 
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ตาราง 9 ผลการศกึษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ   

            ส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

 

ข้อท่ี รายการ �̅� S.D. 
ระดับของ

ความพงึพอใจ 

1 เนื้อหาน่าสนใจเป็นเร่ืองท่ีฉันชอบ 4.57 0.51 มากที่สุด 

2 ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการอา่นจับใจความ มีความยากง่าย 

พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

4.71 0.46 มากที่สุด 

3 การอา่นจับใจความจากนิทานท าให้ฉันได้ศึกษาค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

4.62 0.59 มากที่สุด 

4 การเรียนวชิาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจับใจความท าให้ฉันเรียน

อย่างสนุก 

4.48 0.51 มาก 

5 การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความท าใหฉ้ันได้เรียนรู้

การท างานกลุ่ม 

4.52 0.51 มากที่สุด 

6 ฉันมโีอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนขอ้มูลตา่ง ๆ จากการอา่นกับ

เพื่อน ๆ 

4.52 0.51 มากที่สุด 

7 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลตา่ง ๆ จากการอา่นกับเพื่อน ๆ ท าใหไ้ด้

ความรู้เพิ่มขึ้น 

4.48 0.51 มาก 

8 ฉันได้ฝกึต่าง ๆ จนมคีวามเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 4.48 0.75 มาก 

9 ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบทุกครัง้ท่ีทดสอบ 4.67 0.48 มากที่สุด 

10 ทุกครัง้ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความจะมสีื่อ

ประกอบการเรียนการสอนทุกคร้ัง 

4.62 0.50 มากที่สุด 

11 ครูจัดให้มกีารท าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม 4.29 0.46 มาก 

12 ฉันรู้สกึพอใจกับคะแนนท่ีได ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

13 การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่นจับใจความท าให้

ฉันเข้าใจและมีความรู้มากขึ้น 

5.00 0.00 มากที่สุด 

14 ฉันมคีวามสนใจในการอ่านมากขึน้หลังจากที่ได้เรียนจากชุด

กิจกรรมการอ่านจับใจความ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

15 ฉันรู้สกึมีความสุขกับการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อปฏบัิตกิิจกรรมดว้ยชุด

กิจกรรมสง่เสริมการอา่นจับใจความ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 4.66 0.50 มากที่สุด 
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ตาราง 10 ดัชนีความสอดคล้องของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความของ           

             นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 

 

ข้อที ่ T1 T2 T3 T4 T5 IOC สรุปผล 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 -1 1 0.60 ใช้ได้ 

8 1 1 1 -1 1 0.60 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 -1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

17 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

19 1 1 -1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

20 1 1 -1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

21 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 -1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

23 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

    
ใช้ได้ 

ข้อที ่ T1 T2 T3 T4 T5  IOC สรุปผล 

 

24 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

25 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

26 1 1 -1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

27 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

28 1 0 1 0 1 0.60 ใช้ได้ 

29 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

30 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

31 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

32 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

33 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

34 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

35 1 1 1 -1 1 0.60 ใช้ได้ 

36 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

37 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

38 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

                 1 0.97 0.61 0.66 1 0.85 ใช้ได้  
 

ผลการแปลความหมายคะแนน IOC ผลคะแนน ทั้ง 5 คน 

                             คะแนน = 0.60 - 1.00 มีคา่ความเที่ยงตรง ใชไ้ด้ 
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ตาราง 11 สรุปผลการวิเคราะหค์่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของข้อสอบ 

            ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ = 0.8916 

      

ข้อที ่
ความยาก

งา่ย 
แปลผล 

อ านาจ

จ าแนก 
แปลผล 

แปลผลคุณภาพของ

ข้อสอบ 

1 0.76 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

2 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

3 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

4 0.71 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 

5 0.57 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

6 0.48 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 

7 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

8 0.62 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 

9 0.76 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 

10 0.57 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 

11 0.71 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 

12 0.57 ใช้ได้ 0.60 ใช้ได้ ใช้ได้ 

13 0.48 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

14 0.62 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 

15 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

16 0.62 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 

17 0.57 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 

18 0.71 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 

19 0.52 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 

20 0.62 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อที ่ 
ความยาก

งา่ย 
แปลผล 

อ านาจ

จ าแนก 
แปลผล 

แปลผลคุณภาพของ

ข้อสอบ 

21 0.76 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

22 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

23 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

24 0.71 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 

25 0.57 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

26 0.52 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 

27 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

28 0.57 ใช้ได้ 0.60 ใช้ได้ ใช้ได้ 

29 0.76 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 

30 0.62 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 

31 0.71 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 

32 0.57 ใช้ได้ 0.60 ใช้ได้ ใช้ได้ 

33 0.62 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 

34 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

35 0.67 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 

36 0.57 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 

37 0.62 ใช้ได้ 0.30 ใช้ได้ ใช้ได้ 

38 0.71 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 

 

 จากตาราง มคี่าความยาก (p) ตัง้แต่ 0.48 ถึง 0.76 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 

0.20 ถึง0.60 และสรุปผล ใช้ได้ 
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความเชื่อมั่น IOC ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าสรุปผล              

            ของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ  
 

ข้อ

ท่ี 
IOC 

ค่า

ความ

ยาก (p) 

ค่าอ านาจ

จ าแนก (r) 

ค่าความ

เชื่อมั่น 

KR-20 

สรุป 

ผล 
ข้อท่ี IOC 

ค่า

ความ

ยาก (p) 

ค่าอ านาจ

จ าแนก (r) 

ค่าความ

เชื่อมั่น 

KR-20 

สรุป 

ผล 

1 1.00 0.70 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 21 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

2 1.00 0.75 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 22 0.60 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

3 0.80 0.70 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 23 0.80 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

4 1.00 0.75 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 24 0.80 0.70 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

5 0.80 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 25 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

6 1.00 0.70 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 26 0.60 0.70 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

7 0.60 0.75 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 27 0.80 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

8 0.60 0.70 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 28 0.60 0.70 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

9 1.00 0.70 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 29 0.80 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

10 1.00 0.75 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 30 1.00 0.65 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

11 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 31 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

12 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 32 0.80 0.65 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

13 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 33 0.80 0.65 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

14 0.60 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 34 0.80 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

15 1.00 0.75 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 35 0.60 0.65 0.30 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

16 0.80 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 36 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

17 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 37 1.00 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

18 0.80 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 38 1.00 0.70 0.40 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้ 

19 0.60 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้      

20 0.60 0.70 0.20 ใชไ้ด้ ใชไ้ด้      

     

 

 จากตาราง มคี่าความยาก (p) ตัง้แต่ 0.65 ถึง 0.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 

0.20 ถึง 0.40ค่าKR-20 0.89 และสรุปผล ใช้ได้ (ดังตารางการค านวณ ค่าความยาก (p) 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าสรุปผล) 
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ภาคผนวก ช 

ภาพการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิ 

     การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     โรงเรยีนการกุศลวัดบูรพา 
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ภาพประกอบ 1 นกัเรียนท างานกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

ภาพประกอบ 3 นักเรียนในแต่ละกลุม่ช่วยกัน 

ท าแบบฝึกหัดพรอ้มตอบค าถาม 

 

ภาพประกอบ 2 นักเรียนช่วยกันสรุปเขียนผังความคิด 

พร้อมระบายสี 
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