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 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาแบบฝกทกัษะการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

   กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียน

มัธยมนาคนาวาอุปถมัภ  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  จํานวน 37 คน ซึง่ไดมาโดยสุมแบบกลุม

(Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน 

 แบบการวิจยัทีใ่ชคือ การวิจยัเชิงทดลอง แบบ Randomized One Group Pretest – Posttest 

Design ระยะเวลาในการทดลอง จาํนวน 16 ชั่วโมง เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังนี้ประกอบดวย แบบฝกทักษะ

เร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent Sample 

 ผลการวิจยัพบวา 

 1.  แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

มีประสิทธิภาพ 83.95/85.14 

 2.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่อง การอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนดวยแบบ 

ฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purposes of this research were to develop of exercise books on critical reading 

for mathayomsuksa IIl students Mathayomnaknawaaupatam school, Suanluang, Bangkok;  

to attain the efficiency index of 80/80 and to compare learning achievement of mathayomsuksa IIl 

students before and after the experiment. 

 The samples were 37 mathyomsuksa IIl students in the second semester of the 2009 

academic year, Mathayomnaknawaaupatam school, Suanluang, Bangkok.  They were selected 

by Cluster Random Sampling for 1 classroom. 

 The Randomized One Group Pretest – Posttest Design was used for this research. 

They were taught through the exercise books on critical reading for mathayomsuksa IIl 

students mathayomnaknawaaupatam school, Suanluang, Bangkok  for sixteen periods.  

The instruments used in this research were; the exercise books on critical reading and  the 

achievement test.  The statistics used for data analysis included mean, standard deviation 

and t-test for Dependent Sample. 

 The results of this research indicated that: 

 1. The efficiency of exercise books on critical reading for mathayomsuksa IIl students 

was 83.95/85.14 

 2. The students learning achievement through the exercise books on critical reading 

was significantly increased after the experiment at .01 level.    
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ดร.อัจฉรา สุขารมณ  และผูชวยศาสตราจารยขจรศรี ชาติกานนท ซึ่งไดสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา
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และอาจารยศรีสุดา ชานนท ที่กรุณาใหความชวยเหลือในการเปนผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของ
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คร้ังนี้    

 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ที่ใหความชวยเหลือในขณะ

ทําการศึกษาและเปนกําลังใจดวยดีเสมอมาทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บิดา มารดา คณะครู อาจารยทุกทานที่อบรมส่ังสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาใหแกผูวิจัยจนทําใหประสบ

ความสําเร็จในการศึกษา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การอานเปนส่ิงสําคัญที่ชวยสรางความสําเร็จในการดํารงชีวิต  ชวยพัฒนาสติปญญา  

ปจจุบันการส่ือสารของมนุษยไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  การติดตามขาวสารจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง

ของคนในสังคม การอานเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหเราติดตามขาวสารและนําความรูที่ไดมาพัฒนา

อาชีพและชีวิตความเปนอยู การอานมิไดใหเพียงแตความรูเทานั้น  หากยังใหความสนุกสนาน

เพลิดเพลินและนอกจากจะไดความสนุกสนานเพลิดเพลินการอานยังชวยใหประเทืองสติปญญา  

ผูอานยังสามารถใชทักษะการอานคนควางานดานวิชาการและใชความรูนั้นกอใหเกิดประโยชนแกงาน

ในอาชีพของตนได  

 การอานนั้นนอกจากจะมีความสําคัญนานัปการแลวยังเปนทักษะที่จําเปนสําหรับวัยเรียนเปน

อยางมาก  ยิ่งในการศึกษาระดับสูงการอานจะเขามามีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่ง  ดังนั้นทุกคนจึงควร

ฝกฝนการอานอยางแทจริง เพราะไมวาวิชาใด ถาการอานดีการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็จะดี

ไปดวย  ดังนั้นครูผูสอนจึงควรเนนทักษะการอานใหมาก ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนด

คุณภาพของผูเรียน  ซึ่งจะเห็นไดจากสาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสราง

ความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน   

 ปญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย  พบวา เด็กไทยนั้นยังขาดการปลูกฝงการเรียนรูต้ังแต

เร่ิมแรกจึงยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรที่จะกระตุนความอยากรูอยากเห็นอยางตอเนื่อง  เปนผล

ใหขาดการเสริมสรางจินตนาการความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ทําใหเกิดปญหาทางการศึกษาของเด็กไทย  

เชน ปญหาไมรักการอาน  ไมสนใจเรียน  ไมรูจักการคนควาดวยตนเอง  สภาพปญหาของโดยเฉพาะ

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ ก็คือ นักเรียนไมถือวาการแสวงหาความรูเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต  

ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ดานการเรียนรู  นักเรียนไมไดรับการสรางนิสัยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

นักเรียนจะเปนฝายรับความรูจากครูแตฝายเดียว ไมแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนขาดความ

รับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 สําหรับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมนั้น  ทักษะการอานเปนทักษะที่ควรไดรับการสงเสริมและ

ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  เพราะความสามารถในการอานจะเปนประโยชนตอการศึกษาในระดับสูงตอไป   

ปจจุบันการสอนการอานประสบปญหาอยางมากเนื่องจากนักเรียนอานแลวไมเขาใจความหมายของ

เนื้อเร่ืองที่อาน  จับใจความสําคัญไมได  ไมสามารถตีความ  ขยายความ  แปลความได  ทําใหไมไดรับ
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ประโยชนจากการอาน  อีกทั้งไมสามารถถายโอน  วิเคราะห  วิจารณ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง

ที่อานได  แสดงใหเห็นวา ขาดทักษะในการอานเปนอยางยิ่ง 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  

ชวงช้ันที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที 3 ปการศึกษา 2551 โดยดูจากกราฟขอมูลแสดงผลการเรียน พบวา  

ระดับผลการเรียน  ดีมากรอยละ 4.20 ดีรอยละ 19.58  พอใชรอยละ 32.86 ออนรอยละ 23.77  

ปรับปรุงรอยละ 19.58  (งานวัดผลประเมินผล:โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ) จากการสังเกตและ

นิเทศการสอน พบวา ครูสวนใหญสอนโดยวิธีการบรรยายและยกตัวอยาง  ครูสอนตามหนังสือเรียน  

ซึ่งเปนกิจกรรมการสอนที่ผูเรียนใหความสนใจนอย ส่ือไมเราความสนใจใหนาเรียน ทําใหนักเรียนไมรัก

การอาน  จากที่กลาวมานั้นพบวานักเรียนขาดความรูความเขาใจและทักษะในการอานเพื่อจับใจความ

สําคัญ  ตีความ  วิเคราะห วิจารณ    

 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการแกปญหา วิธีสอนเปน

เคร่ืองมือสงเสริมใหนักเรียนอยากเรียนต้ังใจเรียนเกิดการเรียนรู  ถาผูสอนรูจักใชวิธีสอนที่ดีที่เหมาะสม

แลวการสอนก็จะมีประสิทธิภาพโดยผูสอนจะมีความคิดเกี่ยวกับการนําส่ือการเรียน  และวิธีการใหม ๆ  

มาใชในกระบวนการเรียนการสอนใหมากข้ึน จากบรรดาส่ือและวิธีการใหม ๆ หลาย ๆ แบบ  เชน  การ

จัดศูนยการเรียน บทเรียนโมดูล บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการเรียน แบบฝก เปนตน     

 แบบฝกทักษะการอานแบบมีวิจารณญาณ เปนแบบฝกการอานที่ตองใชความคิดในการ

วินิจฉัยเร่ืองที่อานโดยละเอียด รอบคอบ ใชความคิดใครครวญอยางมีเหตุผล รูจักวิเคราะห  สังเคราะห  

ตีความและประเมินคาส่ิงที่อาน  จึงจะทําใหการอานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและนําประโยชนที่ไดจาก

การอานไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เราใจโดยการสราง

ความตระหนักใหนักเรียนไดเห็นคุณคาของการอานอยางมีวิจารณญาณดวยการใชส่ือการเรียนการ

สอนดวยแบบฝกมาใชในการพัฒนาการสอน จุดมุงหมายเพื่อพานักเรียนไปสูการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการที่สูงข้ึน และลักษณะของแบบฝกเปนการฝกซํ้าๆ ทบทวน

บอยๆ เกิดการเรียนรูทางภาษาไดรวดเร็วและดียิ่งข้ึน และวิธีที่จะฝกทักษะแบบฝกทางภาษาใหไดผลดี

อีกวิธีหนึ่ง คือ การฝกทักษะดวยแบบฝกทักษะ  แบบฝกทักษะเปนสวนประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง

ในการสอนภาษาดังที่กรมวิชาการ (2535: คํานํา) กลาววา แบบฝกจะทําใหเด็กเกิดความแมนยํา

คลองแคลวในแตละทักษะ  สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินทักษะทางภาษาของนักเรียนได  ซึ่ง

สอดคลองกับ ภูมิศรี จันทรดา (2538:99-100) ไดกลาววา เด็กนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกชนิดตางๆ  มี

ความคงทนในการเรียนรูไดดี เพราะนักเรียนไดฝกกระทําบอยๆ นักเรียนไดลงมือกระทําเองและ

นกัเรียนเกิดความสนุกสนานในการทําแบบฝกหัด 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกการอานอยางมีวิจารณญาณ 

เพื่อใชในการสอนการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยม

นาคนาวาอุปถัมภ เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติดวยตนเอง นักเรียนจะไดรับประสบการณการ

เรียนที่ดี เกิดกระบวนการเรียนรูและสนุกสนานในการเรียน และเปนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมี

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึนตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 

 1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    

ปที่  3  

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่พัฒนาข้ึนตาม

เกณฑ  80/80 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กอนและหลังเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ไดแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   

 2. เพื่อพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหดียิ่งข้ึน 

 3. เพื่อเปนแนวทางในการที่ครูภาษาไทยจะไดนําไปพัฒนาแบบฝกการอานในระดับชั้นอ่ืนๆ 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2552  

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  จํานวน 5 หองเรียน จํานวน 197 คน 
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  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวา

อุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน

นักเรียน 37 คน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)   
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.   ตัวแปรตน 

     การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

  2.   ตัวแปรตาม  ไดแก 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ือง  การอานอยางมีวิจารณญาณ 
  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการทดลอง โดยใชเวลาทดลอง 16 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ  

3  คาบ รวม  6  สัปดาห   ในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2552   
  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหานํามาจากงานเขียนรอยแกวและรอยกรองซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณ  ซึ่งมีทั้งหมด  7  ชุด คือ 

ชุดที่  1  สํานวนไทยนารู 

  ชุดที่  2  พิเคราะหดูโฆษณา 

ชุดที่  3  บทความตามส่ือ  

ชุดที่  4  นิทานใหขอคิด 

ชุดที่  5  บทเพลงสรางสรรค 

ชุดที่  6  วรรณกรรมเร่ืองส้ัน 

ชุดที่  7  คุณคาจากพระบรมราโชวาท 

 
  นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การอานอยางพินิจพิเคราะหส่ิงที่อานอยาง

รอบคอบ ถี่ถวน มีเหตุผล เพื่อวิเคราะหหาคําตอบ สรุปสาระสําคัญ เขาใจความหมายโดยนัยของ

ถอยคํา อารมณ จุดประสงคของผูเขียน สามารถแยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และประเมินคุณคาของส่ิงที่

อานไดอยางถูกตองเที่ยงธรรม 

  2. แบบฝก หมายถึง ส่ือประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก

การปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหาจนปฏิบัติอยางชํานาญและใหผูเรียนสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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  3. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง แบบฝกทักษะการอานที่

ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใหนักเรียนไดฝกอานอยางพินิจพิเคราะหสาระสําคัญเพื่อหาคําตอบและสรุป

สาระสําคัญจากเร่ืองที่อาน  ไดแก     

1.  สํานวนไทยนารู    

2.  พิเคราะหดูโฆษณา 

3.  บทความตามส่ือ   

4.  นิทานใหขอคิด   

5.  บทเพลงสรางสรรค  

6.  วรรณกรรมเร่ืองส้ัน   

7.  คุณคาจากพระบรมราโชวาท    

  4. การเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง  

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณมาใหนักเรียนไดฝก

อาน  มีข้ันดําเนินการสอนดังนี้   

   4.1  ข้ันนํา  ครูนําเขาสูแบบฝกทักษะการอานเพื่อจูงใจใหเกิดความสนใจในการเรียน   

   4.2  ข้ันสอน  ครูนําแบบฝกใหนักเรียนอานโดยช้ีแจงจุดประสงคการเรียนและขอตกลง

ในการใชแบบฝก  จากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ จํานวน 10 ขอ /แบบฝก   

   4.3  ข้ันสรุป  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดของแตละแบบฝก   

  5. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การนําแบบฝก

ทักษะที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปทดลองใช และปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

               80  ตัวแรก   หมายถึง  รอยละของคาเฉล่ียจากคะแนนที่นักเรียนทําแบบฝกหัดระหวาง

เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ   ไมตํ่ากวา 80 

               80 ตัวหลัง หมายถึง  รอยละของคาเฉลี่ยจากคะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบ

หลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทกัษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  ไมตํ่ากวา 80 

  6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของนักเรียนที่เกิด

จากการเรียนการสอน  ดานความรู ความเขาใจ  นําไปใช  วิเคราะหและประเมินคา ซึ่งวัดไดจากการ

ทําแบบทดสอบ  จํานวน  35  ขอ  ที่ผูวิจัยสรางข้ึนและผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญแลว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย  
นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาไทยสูงกวากอนเรียน 

 

 
 

การเรียนโดยแบบฝกทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 
การอานอยางมีวิจารณญาณ  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงตามลําดับหัวขอดังนี้ 
  1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 
 1.1  ความหมายของการอาน 

1.2  ความสําคัญของการอาน 

1.3  ความพรอมในการรับสารดวยการอาน 

1.4  หลักทฤษฎีและหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการอาน 

1.5  ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ 

1.6  ความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ 

1.7  หลักและทักษะของการอานอยางมีวิจารณญาณ 

  1.8  ประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ 

  1.9  พฤติกรรมการอานอยางมีวิจารณญาณ 

  1.10  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
  2.1  ความหมายของแบบฝกทักษะ 

2.2  ความสําคัญของแบบฝกตอการฝกทักษะ 

 2.3  หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับแบบฝก 

 2.4  หลักการสรางแบบฝก 

 2.5  ลักษณะของแบบฝกที่ดี 

 2.6  ประโยชนของแบบฝก 

 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ  
 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1  ความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.2  จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.3  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.4  ประเภทของการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.5  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาน 
 1.1  ความหมายของการอาน 
 การอานเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาหาความรู เปนทักษะที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวัน

เพราะการอานเปนการแสวงหาความรู ความเพลิดเพลิน กอใหเกิดความเขาใจแนวคิดอารมณและ

จินตนาการ นอกจากนั้นการอานมีบทบาทที่สําคัญในการศึกษาเลาเรียน  ดวยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนข้ึนอยูกับความสามารถทางการอานทั้งส้ิน  และการอานยังเปนเครื่องมือที่ใช ส่ือ

ความหมาย  ที่เราใชในชีวิตประจําวัน  ไดมีนักการศึกษาที่สนใจการอานและใหความหมายไวดังนี้ 

 โกชัย  สาริกบุตร (2519: 27) และ อนงค  วิชาลัย (2536: 54) ไดใหความหมายของการอาน

ไววาการอานเปนพฤติกรรมทางภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวเปนพิเศษไมเหมือนกับการพูด การฟง  การ

เขียน การอาน หมายถึง  การแปลความหมายตัวอักษรออกมาเปนถอยคําและความคิดแลวนํา

ความคิดไปใชประโยชนตัวอักษรเปนเคร่ืองหมายแทนคําพูด  และคําพูดก็เปนเพียงสวนที่ใชแทน

ความคิดอีกทอดหนึ่งสอดคลองกับ ประเทิน  มหาขันธ  (2530: 13) และ อรุณี  สายเสมา  (2536: 11) 

กลาววา  การอาน  หมายถึงกระบวนการแปลความหมายของตัวอักษร  หรือสัญลักษณที่มีการจด

บันทึกไวออกมาเปนความหมาย ใชส่ือความหมายความคิดระหวางผูอานกับผูเขียนใหเขาใจตรงกัน 

 นอกจากนี้  จุฑามาศ  สุวรรณโครธ  (2519:  27) และ มานิต  บุญประเสริฐ  (2526:  9) ยังได

กลาวถึงความหมายของการอานไวไดสอดคลองกัน คือ การส่ือความหมายระหวางผูเขียนและผูอาน  

โดยมีขอเขียนเปนส่ือกลางผูเขียนมีหนาที่ใสความหมายลงในขอเขียนสวนผูอานมีหนาที่คนหา

ความหมายจากขอเขียนนั้นๆ อนึ่งผูอานจะเขาใจขอเขียนที่อานไดมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับ

องคประกอบหลายประการ เชน  ลักษณะของเรื่องที่อาน  ประสบการณรวมระหวางผูอานและผูเขียน  

ความสามารถทางภาษา  เปนตน 

 นอกจากนี้  กองเทพ  เคลือบพาณิช (2542: 81) ไดรวบรวมความหมายของการอานที่บรรดา

ผูรูและนักวิชาการหลายทาน  สรุปไดวา การอาน  คือ สวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารเปนข้ึนตอนของ

การรับสาร โดยผูอานใชประสาทสัมผัสทางตารับภาพ คือตัวอักษรหรือสัญลักษณอ่ืนใดผาน

กระบวนการทางความคิด  เพื่อทําความเขาใจเร่ืองนั้น ๆ แลวตีความหมายออกมา 

 จากความหมายของการอานที่กลาวมาแลวจึงพอสรุปไดวา การอานเปนกระบวนการทาง

สมองในการแปลสัญลักษณนั้น แลวกอใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดความคิดอยางมีเหตุผลถายทอด

ความหมายของอักษร  หรือสัญลักษณนั้นออกมาในรูปของความคิด แลวจึงนําความคิดเหลานี้ไปใชให

เกิดประโยชนตอไป 
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 1.2  ความสําคัญของการอาน 
 การอานเปนทักษะที่ สําคัญทําใหบุคคลไดพัฒนาสติปญญาแสวงหาความรูและมี

ประสบการณเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 สมถวิล  วิเศษสมบัติ (2525: 73-74) กลาววา  ทักษะการอานเปนทักษะที่สําคัญและใชมาก

ในชีวิตประจําวันเปนทักษะที่นักเรียนใชแสวงหาสรรพวิชาตางๆ เพื่อความรูความบันเทิงและการ

พักผอนหยอนใจผูมีนิสัยรักการอานมีอัตราเร็วในการอานสูงยอมแสวงหาความรูและการศึกษาเลา

เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันในตางประเทศมีการสงเสริมการอานอยางมากทั้งในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพราะถือวาถานักเรียนมีพื้นฐานการอานอยางดีแลวยอมสามารถ

นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรูในสาขาวิชาอ่ืนไดเปนอยางดี 

 ฉวีลักษณ บุญยะกาญจน (2524: 16) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอานเปน

ส่ิงจําเปนและใหประโยชนแกมนุษยทุกดานทุกโอกาส ทั้งในดานการศึกษาหาความรูการประกอบ

อาชีพ และการพักผอนหยอนใจ การอานชวยสงเสริมความรูความคิดของคนเราใหเพิ่มพูนข้ึน  

นอกจากนั้น 

 ณรงค ทองปาน (2526: 5) ไดกลาววา การอานเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเรียนรู

ในสาขาวิชาตางๆ ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูอาน  ซึ่งสอดคลองกับสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย  

(2539: 1) ที่กลาวไววา การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการเสาะแสวงหาความรูและใชวิธีอานที่

ถูกตองจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูอานทุกคนและการอานยังมีความสําคัญในดานอ่ืนๆ อีกดังนี้ 

 1.  การอานเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะตองการหาความรูในสาขาวิชาการ

ตางๆ จําเปนตองอาศัยทักษะการอานเปนเคร่ืองมือ 

 2. การอานเปนกระบวนการถายทอดความรูสึก  และความตองการระหวางบุคคลกับบุคคล  

 3. การอานเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเปนผูที่สําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะไดอานเอกสาร

ความรู  ในการปรับปรุงงานของตนอยูเสมอ 

 4. การอานเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุขเพราะถาเราอานได

ก็สามารถทําความเขาใจรวมกับคนอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี  ตลอดจนสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนใหผานไป

ไดอยางราบร่ืน 

 5. การอานเปนเคร่ืองมือในการรับทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยสูรุนหลังๆ ตอไป 

 6.  การอานเปนเคร่ืองมือที่กอใหเกิดความเพลิดเพลิน ความรู และมีประสบการณกวางขวาง 
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 วรรณี  โสมประยูร (2537: 121-122) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวโดยสรุปดังนี้ 

 1.  การอานเปนเคร่ืองมือที่สําคัญยิ่งในการศึกษาเลาเรียนทุกระดับ ผูเรียนจําเปนตองอาศัย

ทักษะการอานทําความเขาใจเนื้อหาสาระของวิชาการตางๆ เพื่อใหตนเองไดรับความรูและประสบการณ

ตามที่ตองการ 

 2. ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไปคนเราตองอาศัยการอานติดตอส่ือสารเพื่อทําความเขาใจกับ

บุคคลอ่ืนรวมไปกับทักษะการฟง การพูด และการเขียนทั้งในดานภารกิจสวนตัวและการประกอบ

อาชีพการงานตางๆ ในสังคม 

 3. การอานชวยใหบุคคลนําความรูและประสบการณจากส่ิงที่อานไปปรับปรุงและพัฒนา

อาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระทําอยูใหเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จไดในที่สุด 

 4. การอานสามารถสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลในดานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน 

ชวยใหมั่นคงปลอดภัย  ชวยใหเปนที่ยอมรับของสังคม  ชวยใหมีเกียรติยศและช่ือเสียง ฯลฯ 

 5.  การอานทั้งหลายจะสงเสริมใหบุคคลไดใชความรู และประสบการณเพิ่มข้ึนอยางลึกซึ้ง

และกวางขวาง  ทําใหเปนผูรอบรูเกิดความมั่นใจในการพูดปราศรัย การบรรยายหืออภิปรายตางๆ  

นับวาเปนการเพิ่มบุคลิกภาพ และความนาเช่ือถือใหแกตนเอง 

 6. การอานหนังสือหรือส่ิงพิมพหลายชนิด นับวาเปนกิจกรรมนันทนาการที่นาสนใจมาก  เชน  

อานหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร นวนิยาย การตูน ฯลฯ เปนการชวยใหบุคคลรูจักใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานไดเปนอยางดี 

 7. การอานเร่ืองราวตางๆ ในอดีต เชน ศิลาจารึก ประวัติศาสตร เอกสารสําคัญ วรรณคดี  ฯลฯ 

จะชวยใหอนุชนรูจักอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเอาไว และสามารถพัฒนาใหเจริญรุงเรือง

ตอไป 

 จึงสรุปไดวา การอานมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตในปจจุบันมาก สังคม

เปล่ียนแปลงเจริญกาวหนามากเพียงไร การอานก็เปนทักษะที่สําคัญในการแสวงหาความรูใหทันตอ

เหตุการณมากเทานั้น  อีกทั้งยังชวยเพิ่มพูนสติปญญา ประสบการณ ใหสามารถปรับตัวใหอยูในสังคม

ที่เปล่ียนไดอยางเปนสุข 
 
 1.3  ความพรอมในการรับสารดวยการอาน 
 ความพรอมเปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรู ดังที่ บันลือ พฤกษะวัน  (2534: 16) ได

กลาวสรุปถึงองคประกอบแหงความพรอมในการอานวา องคประกอบแหงความพรอมในการอาน

ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
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 1. ความพรอมทางรางกาย ไดแก  รูปราง ขนาด สวนสูง น้ําหนัก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ

เจริญเติมโตของรางกาย โดยที่ กรมอนามัย โรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข กําหนดเกณฑเฉล่ียไว  

นอกจากนี้ ยังเนนถึงการใชสายตา หู ความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อ มีการทรงตัว การกวาด

สายตา 

 2. ความพรอมทางสมอง ไดแก ความสามารถในการจํา การตีความ 

 3.  ความพรอมทางอารมณและสังคม 

 4. ความพรอมทางจิตวิทยา 

 5. ความพรอมทางพื้นฐานประสบการณ 

 สมพร  มันตะสูตร (แพงพิพัฒน) (2540: 30) ไดกลาวถึงความพรอมในการอานวาเกิดความ

พรอมทางกาย  ทางสมอง  ทางสังคม  ทางอารมณ  ทางภาษาและคําพูด  และทางประสบการณอันจะ

ชวยใหผูอานสามารถรับรูสารจากการอานไดเปนอยางดีต้ังแตวัยตนของชีวิต  และจะสามารถพัฒนา

คุณภาพการอานไดมากข้ึนตามวัยและประสบการณของผูอานแตละคน 

 ศรีรัตน  เจิงกล่ินจันทร (2542: 55) ไดกลาวถึงความพรอมทางการอานไววา  เปนการเตรียม

ตัวอยางดีเพื่อการอาน มีความรูสึกยินดีและเต็มใจจะอาน  ผูอานจะประสบความสําเร็จในการอาน

มากนอยเพียงใดอยูที่ความพรอมในการอานของแตละคนซ่ึงมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับองคประกอบ

ที่สําคัญ  5 ประการ  คือ  สมอง รางกาย อารมณ  สังคม  และประสบการณ 

 สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2542: 12) ไดกลาวไววาความพรอมในการอานเปนวุฒิภาวะของ

เด็กที่พรอมจะเร่ิมอานเมื่อใดก็ตามที่รางกาย อารมณ  สังคม และสติปญญาของเด็กพัฒนาถึงระดับ

สูงสุด  มีประสบการณทางภาษาเหมาะสมกับระดับอายุก็พรอมที่จะเร่ิมตนอานนั่นเอง ดังนั้น  การอาน

ผูอานจะตองมีความพรอมทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ประสบการณทางภาษา อันจะทํา

ใหผูอานเกิดความเขาใจในส่ิงที่อานและประสบความสําเร็จตอการเรียนในที่สุด 

 สรุปไดวา การรับสารดวยการอานตองอาศัยความพรอมของผูอานเปนสําคัญ ซึ่งประกอบดวย

ความพรอมทั้งทางรางกาย อารมณ  สังคม สติปญญาและประสบการณ นอกจากที่กลาวมาแลวยังตองมี

การเตรียมความพรอมทางดานการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหดึงดูดความสนใจ  เตรียมส่ือการเรียน

การสอนใหเหมาะสมจึงจะทําใหผูเรียนมีทักษะการอานไดดีข้ึน 
 
 1.4  หลักทฤษฎีและหลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการอาน 
 หลักทฤษฎีการอาน 

 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงทฤษฎีการอานไวไดแก  ทฤษฎีการจัดลําดับขอความและ

วิเคราะหเชื่อมโยงขอความเปนทฤษฎีที่มีผลตอการอาน  ดังนี้ 
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 สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2527: 108 - 110) ไดกลาวถึงทฤษฎีการอานไวดังนี้ 

 1. การอานที่เนนพฤติกรรมการเรียนรูเปนการเชื่อมโยงระหวางส่ิงเราและการตอบสนองตอ

ส่ิงเราจะทําใหเกิดการเรียนรูข้ึน ดังนั้นการอานจึงเกี่ยวของกับการเรียนรูที่มีการจัดลําดับไวอยาง

ตอเนื่อง  ซึ่งหมายถึงการอานตองประกอบดวยทักษะเบ้ืองตน  และทักษะที่เปนพื้นฐานก็จะถูกหลอม

รวมเขาดวยกัน  โดยผานกลวิธีการฝกใหนักเรียนแยกแยะไดวาสวนใดเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับอักษร

และสวนใดเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 

 2. การอานที่เนนความรูความเขาใจทฤษฎีความรูความเขาใจมีแนวคิดพฤติกรรมทุกอยาง

ตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ  คือ ประสบการณในการเรียนรู  การรูจักสะสมความรู  และ

การนําไปใช  ดังนั้นทฤษฎีความรูความเขาใจ จึงเปนหนาที่ของสมองสวนกลางในการตีความตัวแปร

ตางๆ การเรียนรูจึงข้ึนอยูกับความรูจักเช่ือมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิมและแสดงออก

อยางเหมาะสม 

 แมนมาส ชวลิต (2528: 9) ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการอานเบ้ืองตนตามทฤษฎีการอานไว

ดังนี้  

 1. อยาเร่ิมดวยการอานช้ันสูงเกินสติปญญา 

 2. อานตามความสนใจและรสนิยม 

 3. อยาฝนอาน ตองมีความสุขในการอาน 

 4. พัฒนาการอานตามระดับความรู 

 5. อานเร่ืองเดียวกันหลายคร้ังจะไดรสตางกัน 

 6. เลือกอานงานเขียนของนักเขียนอาวุโสที่มีทัศนะตรงกัน 

 7. อานไดทุกเวลา 

 8. ตองอานดวยวิจารณญาณ 

 9. อยาเบ่ืองายตองมีเหตุผลของตนอง 

 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการอาน 

 การที่ผูเรียนจะบรรลุถึงพฤติกรรมการเรียนดานการอานนั้น  ผูสอนควรคํานึงหลักจิตวิทยา

บางประการในการอานดวย  จึงมีนักจิตวิทยาไดกลาวถึงหลักจิตวิทยาการอานไว  ดังนี้ 

 สุจริต เพยีรชอบ;และสายใจ  อินทรัมพรรย (2523: 99) ไดกลาวไวและสรุปไดวา ครูควรคํานึง

ความพรอมของนักเรียน  ซึ่งแตละคนจะมีความสามารถในการอานแตกตางกันกอนเรียนจึงควรเตรียม

โดยการทดสอบและเตรียมความพรอมดานอ่ืนๆ ดวยเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถและทักษะพื้นฐานที่

จําเปนกอน  รวมทั้งความแนใจของผูเรียนที่มีตอการอานเร่ืองราวดวย  ฉะนั้นครูจึงควรจัดการเรียนการ

สอนใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียนเพื่อใหการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
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 สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2523: 99) ไดกลาวไวและสรุปไดวาครูควรคํานึงถึงความพรอมของ

นักเรียน นักเรียนแตละคนจะมีความสามารถในการอานแตกตางกันกอนเรียนจึงควรเตรียมโดยการ

ทดสอบและเตรียมความพรอมดานอ่ืนๆ ดวยเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จําเปน

กอน  รวมทั้งความแนใจของผูเรียนที่มีตอการอานเร่ืองราวดวย  ฉะนั้นครูจึงควรจัดการเรียนการสอน

ใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียนเพื่อใหการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

 ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน (2524: 36) กลาวถึงการเกี่ยวพันระหวางสมองกับดวงตาซ่ึงทําให

เกิดการอานสรุปไดวาสมองเปนแหลงรับรูโดยผานประสาทสัมผัส หนังสือ จะผานดวงตาเขาสูสมอง

เปนระยะๆ และสมองจะเก็บส่ิงที่สนใจไว ดวงตาจึงเปนประตูแรกของการอานที่นําความรูไปสูสมอง 

 ทฤษฎีการอานและจิตวิทยาการอานที่มีนักทฤษฎี  และนักการศึกษากลาวถึงไวนั้นพอสรุปได

วา การอานเกิดจากการทํางานเกี่ยวพันกันความพรอมในการอานไดแกตัวเด็ก และสภาพแวดลอม  

และความรูที่นักเรียนมีอยูและจัดความรูใหสัมพันธกัน  เนนการเช่ือมโยงเปนโครงสรางความรูแบบ

แผนความรู  จะนํามาชวยใหเกิดความเขาใจในการอานไดอยางลึกซ้ึงและนําไปใชเปนหลักในการ

จัดการเรียนการสอนอานเพื่อใหเกิดผลดี 

 
 1.5  ความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การอานอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะการอานข้ันสูง หรือเรียกอีกอยางก็คือ การอานเปน  

ซึ่งการอานในข้ันนี้ผูอานตองใชสติปญญาในการใครครวญส่ิงที่อานอยางพินิจพิจารณา เพื่อตัดสิน

ประเมินคาส่ิงที่อานไดถูกตองเที่ยงธรรม  มีผูใหความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณไวหลาย

ทานดังนี้ 

 ประเทิน  มหาขันธ (2530: 173) กลาวถึงความหมายของการอานอยางมีวิจารณญาณ วา

เปนการอานอยางพินิจพิเคราะห คือ การคิดอยางรอบคอบลึกซ้ึง เปนการคิดที่มีตอเร่ืองราวที่ไดจาก

หนังสือผูอานตองใชวิจารณญาณในการตัดสินความคิดของผูเขียนวาเปนในลักษณะใดมากกวาจะ

เห็นชอบกับผูเขียนอยางส้ินเชิง ซึ่งสอดคลองกับสมนึก พวงกล่ิน (2530: 13) ที่กลาวไวสรุปไดวา การ

อานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานที่ผูอานตองมีความเขาใจในเร่ืองราวเปนเบ้ืองตนเสียกอน แลวจึง

ใชวิจารณญาณประสบการณของผูอานวิเคราะห ตัดสิน แยกแยะขอเท็จจริง และประเมินคาเร่ืองที่ได

อาน 

 นอกจากนี้ สุภากร ราชากรกิจ (2532: 9) กลาวไววา การอานอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง  

การอานที่ผูอานมีความสามารถใชความคิดพิจารณาหาเหตุผล เขาใจความหมาย และความคิดของ

ผูเขียน สามารถนําความรูไปใชแกปญหาได และนุชนอย  สถิรอังกูร (2540:  63-64) กลาววา การอาน

อยางมีวิจารณญาณ คือการอานอยางละเอียดทุกตัวอักษร และเมื่ออานจบแลวตองแยกแยะ
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ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นได  แยกไดวาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด ถาผิดก็ตองทราบวาผิดอยางไร นอกจากนั้น

ผูอานควรใชความคิดวิจารณในเร่ืองวิธีการเขียนวาชอบหรือไมชอบ  เพราะเหตุใด 

 สําหรับ จารึก  พูพวง (2536: 21) ไดกลาววา  การอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง  การ

อานโดยใชสติปญญาพิจารณาตอบคําถาม สรุปสาระสําคัญ ตีความ และประเมินคาขอความหรือ

เร่ืองราวที่อานไดเปนอยางดี  โดยเขาใจความหมายโดยนัยของถอยคํา  อารมณ  และความรูสึกของ

ผูเขียน สวนเบญจมาศ นวลอุไร (2538: 14) กลาวไวสรุปไดวา การอานอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง  

การอานที่ตองใชความคิดวิจารณญาณ ไตรตรองอยางมีเหตุผล โดยใชความคิดเห็น หรือประสบการณ

ของผูอานในการตัดสินประเมินคาเร่ืองราวนั้นๆ เอง และสามารถแยกแยะความคิดเห็นออกจาก

ขอเท็จจริง 

 สรุปไดวา การอานอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง การอานที่ผูอานใชความคิดพิจารณาส่ิงที่

อานอยางรอบคอบ ถี่ถวน มีเหตุผล เพื่อวิเคราะหหาคําตอบ  สรุปสาระสําคัญ ทั้งเขาใจความหมาย

โดยนัยของถอยคํา อารมณ จุดประสงคของผูเขียน สามารถแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และ

ประเมินคุณคาของส่ิงที่อานไดอยางถูกตองเที่ยงธรรม 

 
   1.6  ความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การอานอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  นักเรียนนักศึกษาควรไดรับ

การฝกฝนอยางตอเนื่อง เพราะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดทั้งดานการเรียน และการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในปจจุบันวิทยาการ  ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปอยาง

รวดเร็วนักศึกษาตองใชวิจารณญาณในการไตรตรอง ตัดสิน ประเมินสารตางๆ เหลานั้นอยางรวดเร็ว

ถูกตองเพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการดังที่  สุจันทรา  

 ตรีสรานุวัฒน (2530: 136) แสดงทัศนะไววา ปญญาชนตองอานเปน คิดเปน สามารถ

วิเคราะห  หรือกล่ันกรองขอมูลและนําส่ิงที่อานมาประยุกตในการเผชิญปญหา แกปญหา พัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนและผูอ่ืน   

 ประเทิน  มหาขันธ (2530: 173) ไดกลาวถึงความจําเปนของการอานอยางมีวิจารณญาณไว

ดังนี้ 

 1. ปจจุบันความกาวหนาทางดานส่ือสารมวลชนมีมาก การรับขาวสารจําเปนตองใช

วิจารณญาณใหรอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง 

 2. ความกาวหนาดานการโฆษณาขายสินคาที่มีมากจนคนสวนใหญหลงเชื่อคําโฆษณา     

การใชความคิดอยางมีวิจารณญาณจะชวยในการตัดสินใจซื้อสินคาไดถูกตอง 
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 3. ลัทธิการปกครองในปจจุบันมีหลายลัทธิ การใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ จะชวยใหการ

ตัดสินใจเชื่อในลัทธิเปนไปอยางถูกตอง 

 4. ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย  และวิถีทางประชาธิปไตยนั้น  สงเสริมใหมี

การคิดอยางมีเหตุผล  ดวยเหตุนี้การอานอยางมีวิจารณญาณก็ดี  การคิดอยางมีวิจารณญาณก็ดี จึงมี

ความจําเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย 

 5. ปจจุบันสรรพตําราตางๆ มีมาก การเรียนรูของคนในยุคปจจุบันมิไดยึดติดอยูกับตํารา

เพียงเลมเดียว แตตองใชวิจารณญาณจากตําราหลายเลมหลายผูเขียน ดวยเหตุนี้การอานอยางพินิจ

พิเคราะห  มีวิจารณญาณ  จึงมีความจําเปนมากในยุคปจจุบัน 

 นอกจากนี้ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย  (2534:  57) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานอยางมี

วิจารณญาณไววา การอานที่ถูกตองนั้นจําเปนตองอาศัยการพิจารณาตัดสินขอความที่อานวา

นาเช่ือถือเพียงใดการอานอยางมีวิจารณญาณจึงเปนการอานที่จะชวยใหผูอานเขาใจลําดับข้ันในการ

วิเคราะหวินิจฉัยเร่ืองราวที่อานวานาเช่ือถือหรือไม     

 นภดล จันทรเพ็ญ (2535: 73 - 74) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ

วา การอานอยางมีวิจารณญาณเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูสงเสริมความคิดอาน  และฉลาดรอบรู  

ปจจุบันนี้ขาวเหตุการณเร่ืองราวความเคล่ือนไหวและความรูตาง ๆ เรารูไดจากการอานมากกวาจากวิธี

อ่ืนๆ  สรางบุคลิกภาพเปนผูรอบรู  มีความคิดวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลเพราะมีขอเท็จจริงที่ไดจาก

การอานมาสนับสนุนเปนที่นาเช่ือถือ  

 ศิริรัตน  วิชาชาง  (2535: 42 - 43) ไดกลาวสรุปไดวา การอานอยางมีวิจารณญาณมี

ความสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอวัยรุนมาก  การอานเพื่อจับใจความเพียงอยาง

เดียวจึงไมเพียงพอ  ควรใชความคิดพิจารณาเหตุผลไปดวย  และกรมวิชาการ  (2535: 22) ไดใหทัศนะ

ในการอานอยางมีวิจารณญาณสรุปไดวา  การฝกอานเพื่อคิดวิเคราะหวิจารณเปนทักษะที่นักเรียนควร

ไดรับการฝกฝนมากที่สุดเพราะการคิดในลักษณะนี้เปนที่มาของการเพิ่มเชาวนปญญา 

 สรุปไดวา การอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานที่มีความสําคัญมากเพราะเปนเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาสติปญญาใหรูจักคิดวิเคราะห  รูจักใชเหตุผลในการแกปญหา  และรูจักตัดสินประเมินคา

สารตางๆ  อยางถูกตองเที่ยงธรรม  สามารถนําผลจากการอานไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและ

สังคมไดเปนอยางดี 
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 1.7 หลักและทักษะของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การอานอยางมีวิจารณญาณนอกจากจะเปนการอานที่ตองใชสติปญญา  และประสบการณ

เดิมเปนเคร่ืองมือชวยในการวิเคราะห ประเมินคาแลว ยังจําเปนตองมีหลักเกณฑเพื่อใชในการ

พิจารณาส่ิงที่อานอีกดวย มีนักการศึกษาไดสรางหลักเกณฑและทักษะในการอานอยางมีวิจารณญาณ

ไวดังนี้ 

 สนิท ต้ังทวี  (2529: 318 - 319) และสุขุม เฉลยทรัพย (2529: 160 - 161) ไดกลาวถึงหลักการ

อานอยางมีวิจารณญาณสรุปไดวา การอานอยางมีวิจารณญาณนั้นตองพินิจความถูกตองของภาษาที่

อาน เชน การใชคําผิดความหมาย ดูความตอเนื่องของความหมาย  และความรูสึก ดูความสัมพันธของ

หลักการ  และตัวอยางวาสมเหตุสมผลหรือไม ประเมินขอเท็จจริง ความคิดเห็น และความรูสึก

วิเคราะหความคิดของผูเขียนกับความคิดเห็นสวนตัวของเรา ผลลัพธแหงการประเมินนั้นจะกอเปน

ความคิดสรางสรรคใหกับผูอานหรือไม ซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน  

(2531: 69) ที่กลาวถึงหลักการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 สรุปไดวา  หลักการอานอยางมีวิจารณญาณมี  3 ประการ  คือ 

 พิจารณาความถูกตองของภาษาที่อานทั้งในดานความหมาย  การวางตําแหนง  และการเวน

วรรคตอน 

 1. พิจารณาความตอเนื่องของประโยควาความหมาย  และเหตุผลมีความสัมพันธที่เกี่ยวของ

กันหรือไม 

 2. พิจารณาความตอเนื่องของเร่ืองราวระหวางเร่ืองที่เปนแกนหลัก หรือแกนนํา แกนรอง  

และสวนประกอบอ่ืนวากลมกลืนหรือไม รูจักแยกแยะขอเท็จจริง และพิจารณาความสัมพันธของ

เร่ืองราว 

 กุลทรัพย  เกษแมนกิจ (2533: 6) ไดกลาวถึงหลักในการอานอยางมีวิจารณญาณ สรุปได       

6 ประการ  คือ 

 1. พิจารณาทําความเขาใจประเด็นหรือหัวขอเร่ืองใหเขาใจ 

 2. ต้ังคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของเร่ือง 

 3. วิเคราะหสาระสําคัญของเร่ือง 

 4. ยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

 5. ตัดสินใจวาส่ิงใดดีหรือไมดี 

 6. หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูเขียน 
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 ถนอมวงศ ลํ้ายอดมรรคผล (2533: 584 - 591) ไดกลาวถึงทักษะที่แสดงออกถึงการอาน

อยางมีวิจารณญาณสรุปไดดังตอไปนี้ 

 1. การเขาใจนัยของเร่ือง หมายถึง การเขาใจถอยคํา อารมณ ความรูสึก และทัศนะของผูเขียน 

ตลอดจนการเขาใจถึงแนวคิดและเจตคติที่แอบแฝงของผูเขียนที่ตองการจะส่ือออกมา 

 2. การรูจักผูเขียน หมายถึง การที่ผูอานสามารถเขาใจถึงจุดประสงคที่แทจริงของผูเขียนได

ถูกตอง  โดยพิจารณาจากขอความหรือเนื้อเร่ืองที่อาน  เชน  มีจุดประสงคเพื่อเสนอขอมูล ส่ังสอน  

โฆษณาชวนเช่ือ  หรือเพื่อสนองความเห็นสวนตน 

 3. การเขาใจความสัมพันธของสาร หมายถึง การอานที่ตองพิจารณาหลายๆ ดาน ทั้งในดาน

ขอมูลและความคิดเห็น  เชน  สามารถเปรียบเทียบความเหมือนความตาง  บอกถึงความเกี่ยวของและ

ไมเกี่ยวของความเปนเหตุเปนผล การเขาใจถึงลักษณะพฤติกรรมและความคิดของตัวละคร  หรือ

บุคคลในเร่ือง 

 4. การนําสารไปใช หมายถึง การที่ผูอานเขาใจถึงความสัมพันธของสารแลวสามารถดึงเอา

ความคิดจากแหลงอ่ืนๆ หรือจากประสบการณเดิมมาประมวลเขาดวยกันแลวสรางเปนขอสรุปหรือ

หลักการที่สามารถนําไปใชประโยชน  หรือในการตัดสินประเมินคาขอความที่อาน 

 เนาวรัตน  สมราง(2536: 20) ไดกลาวถึงการอานอยางมีวิจารณญาณวามีลําดับข้ันซึ่ง

ประกอบดวย การอานเพื่อเขาใจคําความหมาย รูจักแปลความ ตีความ นําไปประยุกตใช รูจักวิเคราะห  

แยกแยะปญหา  ตัดสินใจส่ิงที่อาน  โดยพิจารณาจากหลักเกณฑที่วางไว 

 นอกจากนี้ อรษา บุญปญญา (2540: 13) ยังไดสรุปไววา หลักการอานอยางมีวิจารณญาณ

นั้นประกอบดวยส่ิงตอไปนี้  คือ 

 1. พิจารณาความหมายของคําและขอความ  ทั้งนัยตรงและนัยประหวัดของเร่ืองที่อาน 

 2. พิจารณาถึงสารประโยชน  แงคิดของเร่ืองที่อาน 

 3. พิจารณาความนาเช่ือถือของเร่ืองที่อาน  และความเปนไปไดของเร่ือง 

 4. พิจารณาถึงความประสงคของผูเขียน  ความคิดเห็น  และความลําเอียงของเร่ือง 

 5. ประเมินคุณคาของเร่ืองที่อาน 

 การอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานที่ตองการฝกฝน และมีความรูอ่ืนๆ ประกอบอีก

หลายอยาง  พรอมกันนี้ไดอางถึง  นายเมอรติเมอร  เจ.  แอดเลอร  กับชารลส  วานดอเรนท่ีพูดวาการที่

จะอานอยางมีวิจารณญาณไดนั้น  มีส่ิงที่ตองเขาใจกอน 5 อยาง  คือ  

 1) รูโลกแหงหนังสือ  วาแบงออกเปนประเภทอะไรบาง  

 2) รูจักรูปแบบและโครงสรางของหนังสือ   

 3)  รูความมงหมายของผูเขียน   
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 4)  รูจักถอยคําโดยเฉพาะคําเทคนิคหรือคําบัญญัติที่ใชในหนังสือนั้น   

 5) รูจักการใชหนังสือประกอบ 

 จากหลักและทักษะในการอานอยางมีวิจารณญาณดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ผูอานอยางมี

วิจารณญาณตองมีความสามารถสูงในการวิเคราะหเหตุผลของผูเขียนที่เสนอผานมาทางตัวหนังสือ  

เพื่อนํามาวิเคราะหสังเคราะห  และประเมินตัดสินเร่ืองที่อานไดอยางถูกตอง  ซึ่งจะปรากฏออกมาใน

พฤติกรรมตอไปนี้ 

 1. จําแนกประเภทของงานเขียนได 

 2. สามารถแยกแยะสวนที่เปนขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น 

 3. สามารถอธิบายความหมายของคําศัพท  สํานวน  อุปมา 

 4. ตัดสินไดวาส่ิงใดถูก  ส่ิงใดผิด 

 5. บอกจุดประสงคของผูเขียนได 

 7. จับแนวคิดหลักได 

 8. จับน้ําเสียง  หรือความรูสึกของผูเขียนได 

 9. บอกโครงเร่ือง  หรือสรุปเร่ืองได 

 10. ประเมินคุณคาของเร่ืองที่อานได 
 
 1.8  ประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การอานอยางมีวิจารณญาณมีประโยชนอยางมาก ทําใหผูอานไดมีโอกาสพัฒนาสมองเพื่อ

การคิด มีความคิดสรางสรรค และกวางไกล นอกจากนั้นการอานอยางมีวิจารณญาณยังชวยใหผูเรียน

ไดรับความรูอยางถูกตอง เพราะในขณะอานจะตองคิดพิจาณาอยางมีเหตุผล พรอมทั้งประเมินคุณคา

ส่ิงที่อานควบคูไปดวยทําใหไมตกเปนเหยื่อของการโฆษณาชวนเช่ือโดยงาย  มีผูกลาวถึงประโยชนของ

การอานอยางมีวิจารณญาณหลายทาน  ดังนี้ 

 ประภาศรี  สีหอําไพ (2524: 331) ไดกลาวไววา การอานอยางมีวิจารณญาณชวยใหผูอาน

ไดรับขอมูลที่ถูกตอง และนําความคิด คติธรรมที่ไดมาประกอบกับประสบการณทําใหเกิดความคิด

กวางไกล  ซึ่งจะเปนการนําไปสูการแกปญหาได 

 สิทธา พินิจภูวดล และทิพยสุเนตร อนัมบุตร (2525: 1) ไดกลาวไววาการอานอยางมี

วิจารณญาณนั้นนอกจากจะเสริมสรางความรูเพื่อใชในการศึกษา และการประกอบอาชีพแลว  ยังชวย

เสริมสรางความบันเทิงใจอีกดวย  นอกจากนั้นการอานอยางมีวิจารณญาณ  ยังเสริมสรางคุณสมบัติ

สวนตัวใหเปนคนรักเหตุผล รักความเปนธรรม มีความรอบคอบ รูจักยับยั้งชั่งใจ  รูจักไตรตรองตรวจ

ตราอยางละเอียด  รูจักตัดสินใจ  และรูจักแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยวิธีที่เหมาะสม และไดผลดี 
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 และสมถวิล  วิเศษสมบัติ (2528: 74)  ไดกลาวถึงประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณ

สรุปไดวา การอานอยางมีวิจารณญาณจะชวยใหผูอานไดประโยชนอยางแทจริงเพราะผูอานไมใชจะ

รับเฉพาะความคิดของผูเขียนเทานั้น  ผูอานจะตองนําความคิดของผูเขียนมาประกอบกับความเห็น

ของตนทําใหเกิดความคิดใหมซึ่งนําไปใชประโยชนได   

 จากขอความขางตน  จึงสรุปไดวา  การอานอยางมีวิจารณญาณมีประโยชนดังที่กลาว ฉะนั้น

จึงจําเปนตองฝกฝนการอานอยางมีวิจารณญาณอยูเสมอ เพื่อใหผูอานเกิดความคิดพิจารณาเหตุผล

มาตัดสินเร่ืองราวที่อานไดถูกตอง 
 
 1.9  พฤติกรรมการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 การจะวัดวาผูอานมีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณมากนอยเพียงใดนั้น ในการฝกฝน

ผูอานจะตองแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการอานอยางมีวิจารณญาณที่ศึกษาและรวบรวมมาจาก

นักวิชาการหลายทานไดแก  Hill, J. (1965: 277) Heilman,  AW. (1967: 42) เปล้ือง ณ นคร  (2544: 

46 – 47) อรษา บุญปญญา  (2540: 13) กุลทรัพย  เกษแมนกิจ  (2533: 6) ถนอมวงศ ลํ้ายอดมรรคผล  

(2533: 584 - 591)  ดังนี้ 

1. ความสามารถในการจําแนกประเภทของงานเขียน 

2. ความสามารถสามารถแยกแยะสวนที่เปนขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น 

3. ความสามารถสามารถอธิบายความหมายของคําศัพท  สํานวน  อุปมา 

4. การตัดสินไดวาส่ิงใดถูก  ส่ิงใดผิด 

5. การบอกจุดประสงคของผูเขียน 

6. การจับแนวคิดหลัก 

7. การจับน้ําเสียง  หรือความรูสึกของผูเขียน 

8. การบอกโครงเร่ือง  หรือสรุปเร่ือง 
9. การประเมินคุณคาของเร่ืองที่อาน 

ดังนัน้ในการสรางแบบทดสอบ Pre – Post  Test และการสรางคําถามในแบบฝกอานจะตอง

ครอบคลุมพฤติกรรมการอานอยางมวีิจารณญาณ  ดังกลาวขางตนดวย 

 
 1.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 สุปรียา มาลากาญจน (2523: 31) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยางมี

วิจารณญาณ กอนและหลังใชแบบฝกการอานอยางมีวิจารณญาณ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  วิทยาลัยนครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยพบวา หลังจากที่นักศึกษาไดรับการฝกโดยใชแบบฝกแลว  

นักศึกษามีความสามารถในการอานตางจากกอนที่ไดรับแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 สําเนา กองทอง (2531: 82) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราเร็วในการอานกับอัตราเร็ว

ในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกผลปรากฏวา  อัตราเร็วในการ

อานกับอัตราเร็วในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 สมนึก  พวงกล่ิน (2530: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ

และสมรรถภาพการอานเร็วของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  โดยการใชวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน

กับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสืบสวนสอบสวนมีความสามารถใน

การอานอยางมีวิจารณญาณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 อรษา บุญปญญา (2540: บทคัดยอ) ไดทําการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีความสามารถ

ทางการอานอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึนหลังใชแบบฝก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 วิลเล่ียม  (William. 1981: 36) ไดศึกษาเร่ืองพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน

ระดับ 3-6 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการดานความคิด การอานอยางวิจารณญาณ สําหรับ

นักเรียนระดับ 3-6 และสรางเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินความคิด การอานอยางมีวิจารณญาณ  

ผลการวิจัยพบวาเคร่ืองมือที่สรางชวยในการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานอยางมีวิจารณญาณ พบวา การอานอยางมีวิจารณญาณ

มีความสําคัญตอการเรียนเปนอยางมาก  ดังนั้นควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให

นักเรียนไดฝกอานอยางมีวิจารณญาณและเพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝก 
 2.1 ความหมายของแบบฝก 
 มีผูใหความหมายของแบบฝกไว  ดังนี้ 

 ชัยยงค พรหมวงศ  (2537: 40)  ไดใหความหมายของแบบฝกไววา หมายถึง คูมือนักเรียนที่

นักเรียนตองใชควบคูไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอนเปนงานที่นักเรียนบันทึกสาระสําคัญและ

ทําแบบฝกหัดดวย มีลักษณะคลายแบบฝกหัด แคครอบคลุมกิจกรรมที่ผูเรียนพึงกระทํามากกวา

แบบฝกหัด อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวย ซึ่งผูเรียนตองถือติดตัวเวลาประกอบกิจกรรมตางๆ  หรือ

อาจรวมเปนเลม  เรียกวา  Worksheet  โดยเย็บรวมเรียงลําดับต้ังแตหนวยที่ 1 ข้ึนไป  แบบฝกปฏิบัติ

เปนสมบัติสวนตัวของผูเรียน  แตตองเก็บไวที่ชุดการสอนเปนตัวอยาง 1 ชุดเสมอ 

 บรูค  (Brook. 1960: 35) กลาวถึงความหมายของแบบฝกหัดไววา  หมายถึง  แบบตัวอยาง

ปญหาหรือคําส่ังที่ต้ังข้ึนเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ 
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 อดุล  ภูปล้ืม (2539: 24-25) กลาววาแบบฝกมีความสําคัญและจําเปนตอการเรียนทักษะทาง

ภาษามากเพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน สามารถจดจําเนื้อหาในบทเรียนและคําศัพท

ตางๆ ไดคงทน ทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน ทราบความกาวหนาของตนเองสามารถนําแบบ

ฝกมาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองได นํามาวัดผลการเรียนหลังจากเรียนแลวตลอดจนสามารถทราบ

ขอบกพรองของนักเรียนและนํามาปรับปรับแกไขไดทันทวงที  ซึ่งจะมีผลทําใหครูประหยัดเวลา  

คาใชจายและลดภาระไดมาก  นอกจากนี้ยังสามารถนําภาษาไปใชส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

 สรุปไดวา  แบบฝกเปนส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

จากการปฏิบัติดวยตนเอง  ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหาจนปฏิบัติไดอยางชํานาญและใหผูเรียน

สามารถไปใชในชีวิตประจําวันไดโดยมีครูเปนผูแนะนํา 
 
 2.2  ความสําคัญของแบบฝก 
 ในการฝกทักษะจําเปนตองอาศัยแบบฝกหัดเพื่อทบทวนความเขาใจและฝกในเร่ืองที่ไดเรียน

ไปแลว ครูสวนมากจะใชแบบฝกหัดที่มีอยูในหนังสือแบบเรียนใหนักเรียนฝกหัดหลังเรียนแลว   

 สายสุนีย  สกุลแกว (2533: 31) กลาววา หนังสือแบบเรียนบางเลมมีแบบฝกหัดเพียงเล็กนอย  

หรือไมมีเลย ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูผสอนโดยตรงท่ีจะสรางแบบฝกใหเหมาะสมกับเร่ืองที่สอน 

เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะและเขาใจมากข้ึน  เพื่อใหแบบฝกหัดนั้นมีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับ

นักเรียนมากที่สุด 

 รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2517: 189) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกทักษะวา 

 1. ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนดีข้ึน เพราะแบบฝกทักษะจะเปนเคร่ืองมือทบทวนความรูที่

นักเรียนไดเรียนและทําใหเกิดความชํานาญคลองแคลวในเนื้อหาวิชาเหลานั้นยิ่งข้ึน 

 2. ทําใหครูผูสอนทราบถึงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน ซึ่งจะชวยใหครูผูสอน

สามารถปรับปรุงเนื้อหา วิธีสอนและกิจกรรมตลอดจนสามารถชวยนักเรียนไดดีที่สุดตามความสามารถ

ของเขาดวย 

 3. ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลงานตนเองได 

 4.  ฝกใหนักเรียนทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่รับไปแบบฝกมีความสําคัญ

อยางมาก โดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะตองเนนฝกทักษะเบ้ืองตน  คือ การฟง พูด  

อาน เขียน เพราะวาทักษะทางภาษาดังกลาวเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการดํารงชีวิต ฉะนั้นแบบฝกทักษะ

จะทําใหนักเรียนเกิดความคลองแคลวซ่ึงจะชวยใหพัฒนาการทางภาษาดีข้ึน 
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 นิภา  ชวนะพานิช (2518: 15) ไดกลาววา  ส่ิงที่จะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีข้ึน  

คือ  แบบฝกทักษะ  หรือแบบฝกหัด  เพราะทําใหผูเรียนมีโอกาสไดนําความรูที่เรียนมาแลวไปฝกใหเกิด

ความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 สรุปไดวา ความสําคัญของแบบฝกเปนอุปกรณการสอนที่สรางข้ึนเพื่อฝกทักษะหลังจากที่

เรียนไปแลว เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเร่ืองที่เรียนมากข้ึนแลวมีความชํานาญแมนยําใน

บทเรียนนั้นๆ    
 
 2.3  หลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 
 สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ อิน ทรัมพรรย (2523: 52-62) กลาวถึง การสรางแบบฝกไววา

ตองยึดหลักทฤษฏีการเรียนรูทางจิตวิทยาดังนี้ 

 1. กฎการเรียนรูของ ธอรนไดค เกี่ยวกับกฎแหงการฝกหัด ซึ่งกลาววาส่ิงใดก็ตามที่มีการ

ฝกหัด หรือกระทําบอยๆ ยอมทําใหผูฝกมีความคลองแคลวและสามารถทําไดดี ในทางตรงกันขาม  ส่ิงใด

ก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด  หรือทอดทิ้งไปนานแลวยอมจะทําไดไมดี 

 2. ความแตกตางระหวางบุคคล ควรคํานึงถึง นักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด  ความสามารถ 

และความสนใจตางกัน  ฉะนั้นในการสรางแบบฝก  จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมคือ  ไมยาก และ

ไมงายจนเกินไป และควรมีหลายๆ แบบ 

 3. การจูงใจนักเรียน  โดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจ

ของนักเรียน  ซึ่งจะทําใหเกิดผลสําเร็จในการฝก  และชวยยั่วยุใหติดตามตอไป 

 4. ใชแบบฝกส้ันๆ เพื่อไมเกิดความเบ่ือหนาย 

 พรรณี  ชูทัย (2522: 145 – 148) แนะนําวา หลักจิตวิทยาที่ควรใชในการสรางแบบฝกคือ 

 1. การจูงใจ คือ การจัดแบบฝกหัดเรียงตามลําดับจากงายไปหายาก จากสั้นไปสูยาวควร

สรางแบบฝกหัดใหหลายรูปแบบโดยใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียนเพื่อชวยกระตุนใหอยาก

เรียนมากข้ึน 

 2. การฝกหัด คือ การใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมชาๆ เพื่อชวยสรางเสริมความรูความเขาใจที่

ถูกตอง 

 3.  ความใกลชิด คือ การใชส่ิงเราและการตอบสนองเกิดข้ึนในเวลาใกลเคียงกันจะสรางความ

พอใจใหแกนักเรียน 

 4. กฎแหงผล คือ การใหนักเรียนไดทราบผลของการทํางานของตนเอง  โดยการเฉลยคําตอบ

ใหทราบ  เพื่อชวยใหนักเรียนทราบขอบกพรองและนําไปปรับปรุงแกไขกระบวนการเหลานี้ จะสราง

ความพอใจใหแกนักเรียน 
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 รัชนี  ศรีไพวรรณ (2517: 412 – 413) ที่กลาวถึงหลักในการจัดทําแบบฝกทักษะวา 

 1. ใหสอดคลองกับจิตวิทยา และพัฒนาการของนักเรียนและลําดับข้ันของการเรียน  แรกแรก

ยังมีประสบการณนอย แบบฝกทักษะจะตองอาศัยรูปแบบสีสวย  จูงใจนักเรียนและเปนไปตามลําดับ

ความยากงาย  เพื่อใหนักเรียนมีกําลังใจทํา 

 2. ใหมีจุดมุงหมาย มุงจะฝกในดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายที่วางไว  

ครูผูสอนตองจัดทําไวลวงหนาเสมอ 

 3.  ตองคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน ถาสามารถแยกตามความสามารถแลวจัดทําแบบ

ฝกเพื่อสงเสริมนักเรียนแตละกลุมไดก็ยิ่งดี 

 4. ในแบบฝกตองมีคําช้ีแจงงายๆ ใหนักเรียนสามารถทําตามคําส่ังได 

 5. แบบฝกตองมีความถูกตอง  ครูผูสอนจะตองตรวจพิจารณาใหถี่ถวนอยาใหมีขอผิดพลาดได 

 6. การใหนักเรียนทําแบบฝกแตละครั้งตองใหเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของนักเรียน

เล็กๆ ยอมสนใจจะทําส่ิงใดอยูไดไมนาน 

 7. ควรทําแบบฝกหลายๆ แบบ เพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดกวางขวางและสงเสริมใหเกิดความคิด 

 สรุปไดวา การสรางแบบฝกทักษะจําเปนตองนําจิตวิทยาการเรียนรูมาใชในการสอน การ

จัดการสอนที่ดีจะชวยใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนที่ดี  ตองคํานึงถึงวัยและระดับสามารถของผูเรียน 

มีการฝกฝนอยูเสมอ  มีการเสริมแรงเพื่อใหผูเรียนเกิดความภูมิใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 

 
 2.4 หลักการสรางแบบฝก 
 นอกจากหลักจิตวิทยาที่ตองคํานึงในการสรางแบบฝกแลวไดมีนักการศึกษาเสนอหลักในการ

สรางแบบฝกเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 วรนาถ  พวงสุวรรณ (2518: 34 – 37) ไดกลาวถึง  หลักการสรางแบบฝกเพื่อใหไดแบบฝกที่ดี

และสามารถนําไปใชไดตรงตามวัตถุ ดังนี้ 

 1. ต้ังวัตถุประสงค 

 2. ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา 

 3. ข้ันตอนในการสรางแบบฝก 

  3.1  ศึกษาปญหาในการสอน 

  3.2  ศึกษาจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและจิตวิทยาพัฒนาการ 

  3.3  ศึกษาเนื้อหาวิชา 

  3.4  ศึกษาลักษณะของแบบฝก 

  3.5  วางโครงเร่ืองและกําหนดรูปแบบของการฝกใหสัมพันธกับโครงเร่ือง 

  3.6  เลือกเนื้อหาตาง ๆ ที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกใหครบตามที่กําหนดไว 
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 กอ  สวัสดิพานิช (2514: 1-2)  ไดใหขอเสนอแนะในการสรางแบบฝกไวดังนี้ 

 1. ครูตองเตรียมแบบฝกใหรอบคอบวาตองการจะใหเกิดทักษะใด ใชแบบฝกแบบไหน        

ใชอยางไร และตองพิจารณาดวยวาแบบฝกทักษะนั้นชวยใหเกิดทักษะนั้นๆ ไดอยางไร 

 2. ใชแบบฝกส้ันๆ แตหลายๆ แบบ เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย เพื่อฝกทักษะอันเดียวกัน

จนเกิดความแมนยํา  แบบฝกควรมีหลายแบบ  เด็กจะไดไมเบ่ือ 

 3. ใหฝกในสถานภาพที่แตกตางกัน 

 4. ประเมินผลระหวางฝกหัดนั้น ตองประเมินเพื่อดูวาเด็กเกิดความชํานาญในทักษะนั้น

เพียงใด  ถาเราไมประเมินผลเราจะไมมีโอกาสฝกเด็กใหเกิดทักษะที่ตองการได  

 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2529: 149 – 151) ไดเสนอหลักการ ในการสราง

แบบฝกหัดเรียนดวยตนเอง  ดังนี้ 

 1. ใหบทเรียนมีหลัก  คือ 

  1.1  ดูจุดประสงคการเรียนรูแลวจัดเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรู 

  1.2  เนื้อหาตองเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน 

 2. ใหแบบฝกมีหลัก คือ 

  2.1  แบบฝกนี้ตองเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 

  2.2  มีคําช้ีแจงงายๆ และส้ันๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ 

  2.3  เรียงใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนของความยากงายเพื่อใหนักเรียนมีกําลังใจทํา 

  2.4  แบบฝกหัดนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

  2.5  ตองมีความถูกตอง  ครูผูสอนจะตองพิจารณาดูใหดีดวย  อยาใหมีขอผิดพลาดได 

  2.6  เนื่องจากนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน แบบฝกหัดที่กําหนดใหนักเรียนเกง  

ปานกลาง ออน ควรยากงานกวากัน  นั่นคือ  ควรมีแบบฝกหัดใหมากๆ นักเรียนที่มีความสามารถจะได

ทํามา 

 สรุปไดวา การสรางแบบฝกควรคํานึงถึงตัวผูเรียนเปนหลัก  โดยมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาจะ

ฝกเร่ืองใด ดานใด จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหาไมยากเกินไปและมีรูปแบบหลาย

แบบที่นาสนใจ 
 
 2.5  ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
 ในการสรางแบบฝกสําหรับนักเรียนมีองคประกอบหลายประการ  ซึ่งนักการศึกษาหลายทาน

ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกที่ดีไว  ดังนี้ 
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 ศศิธร  สุทธิแพทย (2518: 27) ไดศึกษาพบวา  แบบฝกที่นักเรียนสนใจ และกระตือรือรนที่จะ

ทําเปนแบบฝกที่ดีมีลักษณะ  ดังนี้ 

 1. ใชหลักจิตวิทยา 

 2. สํานวนภาษางาย 

 3. ใหความหมายตอชีวิต 

 4. คิดไดเร็วและสนุก 

 5. ปลุกความสนใจ 

 6. เหมาะกับวัยและความสามารถ 

 7. อาจศึกษาดวยตนเองได 

 นิตยา  ฤทธิโยธี (2520: 1) กลาวถึง  ลักษณะของแบบฝกที่ดีไว  ดังนี้ 

 1. เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 

 2. เหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน 

 3. มีคําช้ีแจงส้ันๆ ที่ทําใหนักเรียนเขาใจวิธีทําไดงาย 

 4. ใชเวลาเหมาะสมคือไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 

 5. เปนส่ิงที่นาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

 ริเวอร (ณัฐชยา ฐานีสร. 2537: 38; อางอิงจาก River. 1968: 97 – 105) กลาวถึง ลักษณะ

ของแบบฝกไว ดังนี้ 

 1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอควรในเร่ืองหนึ่งกอนที่จะมีการฝกเร่ืองอ่ืนๆ ตอไป ทั้งนี้เพื่อ

การสอนมิใชทําเพื่อทดสอบ 

 2. แตละบทควรฝกโดยใชแบบประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 

 3. ฝกโครงสรางใหมกับส่ิงที่เรียนรูแลว 

 4. ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้นๆ 

 5. ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักดีแลว 

 6. เปนแบบฝกที่นักเรียนใชความคิดดวย 

 7. แบบฝกควรมีหลายๆ แบบเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 

 8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถนําส่ิงที่เรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจําวันได 

 สรุปไดวา  ลักษณะของแบบฝกที่ดีมีลักษณะดังนี้ 

 1. แบบฝกตองมีเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับความสนใจของนักเรียน 

 2. การใหนักเรียนทําแบบฝกหัดตองใหเวลาเหมาะสม  ไมควรใชเวลานานเกินไปจนทําให

นักเรียนเบื่อหนาย 
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 3. ควรมีคําส่ังที่ชัดเจนในแบบฝกหัด 

 4. ควรสรางแบบฝกจากงายๆ กอนแลวจึงเพิ่มความยากข้ึนเปนลําดับ 

 5. ควรใหนักเรียนทราบผลการฝกและความกาวหนาของการทําแบบฝกทุกคร้ัง 

 6. เนื้อหาในแบบฝกควรมีความทันสมัยเพื่อจูงใจนักเรียนและเลือกเร่ืองที่นักเรียนไมเคยเรียน

มากอน 
 
 2.6  ประโยชนของแบบฝก 
 แบบฝกมีประโยชนตอการเรียนวิชาทักษะมาก เพ็ตดี (Petty. 1963: 469 – 472) ไดกลาวไว

ดังนี้ 

 1. เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลด

ภาระของครูผูสอนไดมาก 

 2. ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษาแบบฝกเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหนักเรียนฝกทักษะการใช

ภาษาใหดีข้ึนแตตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 

 3. ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางภาษา

แตกตางกันการใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาชวยใหนักเรียนประสบ

ความสําเร็จในดานจิตใจมากข้ึน 

 4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยกระทํา  ดังนี้ 

  4.1  ฝกทันทีหลังจากนักเรียนไดเรียนรูในเร่ืองนั้น 

  4.2  ฝกซํ้าหลายๆ คร้ัง 

  4.3  เนนเฉพาะเร่ืองที่ตองการฝก 

 5. แบบฝกที่ใชจะตองเปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากบทเรียนในแตละคร้ัง 

 6.  แบบฝกที่จัดทําข้ึนเปนรูปเลมนักเรียนสามารถรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวย

ตนเองไดตอไป 

 7. การใหนักเรียนทําแบบฝกชวยใหครูผูสอนมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ ของเด็กได

ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูผูสอนดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที 

 8. แบบฝกที่จัดข้ึนนอกเหนือจากที่อยูในหนังสือแบบเรียนจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนอยาง

เต็มที่ 

 9. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยจะชวยใหครูผูสอนประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่

จะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานนักเรียนก็ไมตองเสียเวลาออกแบบฝกจากตําราเรียน  ทําให

มีโอกาสไดฝกฝนทักษะตาง ๆ มากข้ึน 
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 10. แบบฝกจะชวยประหยัดคาใชจายเพราะการจัดพิมพข้ึนเปนรูปเลมที่แนนอนยอมลงทุน

ตํ่ากวาที่จะพิมพ  ลงในกระดาษไขทุกคร้ัง  และนักเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของ

ตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 

 ประทีป แสงเปยมสุข  (2538: 65) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 

 1. เปนอุปกรณชวยลดภาระของครู 

 2. ชวยนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีข้ึน 

 3.  ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล  ทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในทางจิตใจมาก

ข้ึน 

 4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน 

 5.  เปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลักจากเรียนจบบทเรียนแลว 

 6. ชวยใหเด็กไดทบทวนไดดวยตนเอง 

 7.  ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ  ของนักเรียนไดชัดเจน 

 8.  ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในเวลาเรียน 

 9.  ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง 

 10. ชวยใหผูเรียนมีทัศนะคติที่ดีตอการเรียน 

 รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2517: 12)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวดังนี้ 

 1. ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน 

 2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน 

 3. ชวยใหครูสามารถปรับปรุงเนื้อหาวิธีสอน  และกิจกรรมในแตละบทเรียน 

 4. ชวยเด็กใหเรียนไดดีตามความสามารถของเด็ก 

 5. ฝกใหมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลงานตนเองได 

 6. ฝกใหเด็กไดทํางานตามลําดับโดยมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 สรุปไดวา แบบฝกเปนเคร่ืองมือที่จําเปนตอการฝกทักษะทางการเขียนของนักเรียนและการ

ฝกฝนนั้นควรจะมีหลายๆ แบบเพื่อนักเรียนจะไดไมเบ่ือ แบบฝกนอกจากจะเปนเคร่ืองมือสําคัญตอการ

เรียนทักษะทางภาษาของนักเรียน แลวยังมีประโยชนสําหรับครูผูสอนในการสอน ทําใหทราบ

พัฒนาการทางทักษะนั้นๆ ของนักเรียน และเห็นขอบกพรองในการเรียน ซึ่งจะไดแกไขปรับปรุงได

ทันทวงทีอันมีผลทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 
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 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ 
 มีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชแบบฝกเสริมทักษะไวหลายคน  เชน 

 อรุณศรี  แสงแกว (2530: 84) ศึกษาความสามารถในการอานและเจตคติตอการอานชอง

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการสอนซ่ึงใชแบบฝกอานที่ใชคําถามระดับตางๆ กับการสอน

ตามปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชแบบฝกอานที่ใชคําถามระดับตางๆ  มี

ความสามารถในการอานสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 อรพิมพ  เครือเนียม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควา เร่ือง การสรางแบบฝกทักษะการ

เขียนโคลงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยาง  

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่  2           

ปการศึกษา 2543 จํานวน 80 คน เคร่ืองมือคือ  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จํานวน 10  แผน  

แบบฝกทักษะการเขียนโคลง 10 แบบฝก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเขียนโคลง ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนโคลงสูงกวากลุมที่ไมใชแบบฝก

ทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนโคลงชวย

ใหนักเรียน  มีความรู  ความเขาใจและความสามารถในการเขียนโคลงดีข้ึน 

 อรษา บุญปญญา (2540: บทคัดยอ) ไดทําการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีความสามารถ

ทางการอานอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึนหลังใชแบบฝก 

 กรรณิกา ศุภปญญาวุฒิ (2544: บทคัดยอ) ผลของการใชแบบฝกการอานตอการพัฒนา

ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนผดุงนารี  

จังหวัดมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยมีคะแนนสูงกวา

กอนเรียน 

 ปราณี คงอยู (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเร่ือง  การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานเพื่อ

จับใจความวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 ชุดแผนการสอนชุดฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความ ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง การอานเพื่อจับ

ใจความ  เปนแบบทดสอบปรนัย 4  ตัวเลือก จํานวน  30 ขอ  ผลการวิจัยพบวา  ชุดฝกทักษะเร่ืองการ

อานจับใจความวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคา

ประสิทธิภาพเทากับ  85.27/84.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80 ที่ต้ังไว  หลังจากใชชุดฝกทักษะ

แลว นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนใชชุดฝกทักษะ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
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 สายสุนีย สกุลแกว (2534: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจุดมุงหมายเพื่อสรางชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจับใจความ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนชุดฝกทักษะดวยตนเอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 โรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษถาวรคุณ) กรุงเทพมหานคร จํานวน 105 คน  ผลการวิจัยพบวา  

หลังจากที่นักเรียนฝกทักษะการอานจากชุดฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางข้ึนแลวไดทําการทดสอบหลังการฝก  

ปรากฏวานักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังการฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจับใจความสูงกวาคะแนน

ทดสอบกอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 กิตติยา รัศมีแจม (2549: 53) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเชิง

วิเคราะห จากหนังสือพิมพรายวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห มีประสิทธิภาพ 

80.03/80.40 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และนักเรียนมีความสามารถทางการอานเชิง

วิเคราะห หลังเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอนเรียนอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปไดวา  การเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ  เปนเคร่ืองมือที่จําเปนตอการฝกทักษะของ

นักเรียน แบบฝกชวยพัฒนาสมรรถภาพการอานใหดีข้ึน การฝกทักษะแตละทักษะนั้นอาจมีวิธีฝกได

หลายๆ แบบ เพื่อมิใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย การเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะประกอบการ

เรียนจะทําใหนักเรียนเขาใจการอาน  และสนใจการเรียนในภาษาไทยสูงข้ึนอีกทั้งยังทําใหการสอนอาน

วิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    3.1  ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             มีผูใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวดังนี้ 

             ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 200) กลาววาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงคุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ

การเรียนรูจากการฝกฝนอบรมหรือการสอน 

           สาคร  ธรรมศักด์ิ (2541: 135) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการ

ตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร  ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ

ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ        
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 1.  การวัดดานปฏิบัติเปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะของ

ผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปของการกระทําจริงใหออกเปนผลงาน 

เชน วิชาศิลปศึกษา  พลศึกษา  การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 

 2.  การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอันเปนประสบการณ

การเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใชขอสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิ 

 กูด (Good. 1973: 103) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา ความรูที่ไดรับหรือ

ทักษะท่ีพัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษาโดยปกติวัดจากคะแนนที่ครูเปนผูใหหรือจากการ

ทดสอบ หรืออาจรวมถึงคะแนนที่ครูเปนผูใหและคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบ 

 จากขอความขางตน จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเปนคุณลักษณะความสามารถ

ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่

เกิดจากการฝกอบรมหรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธ์ิจึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือความ

สัมฤทธ์ิผลของบุคคล ซึ่งแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมตางๆ ที่สามารถวัดได 2 แบบตาม

จุดมุงหมายและลักษณะวิชาสอน คือ การวัดดานปฏิบัติและการวัดดานเนื้อหา 
 
 3.2 จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
               พวงรัตน ทวีรัตน (2539: 29-32) กลาววา จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิเปนการตรวจสอบ

ระดับความสามารถของสมรรถภาพสมองของบุคคลวา เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดาน

ใดมากนอยเทาไร เชน มีพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห 

และการประเมินคา มากนอยอยูในระดับใด นั่นคือ การวัดผลสัมฤทธ์ิเปนการตรวจสอบพฤติกรรมของ

ผูเรียนในดานพุทธิพิสัยนั่นเอง โดยแบงการวัดออกเปน 2 องคประกอบตามจุดหมายและลักษณะของ

วิชาที่เรียน  คือ 

              1.  การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติโดยใหผูเรียนได

ลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา  ใหทําการสังเกตและวัดได การวัดแบบนี้ตองวัดโดย

ใชขอสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาที่วิธีปฏิบัติและผลงานที่ปฏิบัติ 

             2. การวัดดานเนื้อหา  เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชารวมถึง

พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการวัดได 2 ลักษณะคือ 

              2.1 การสอบแบบปากเปลา การสอบแบบนี้มักกระทําเปนรายบุคคล ซึ่งเปนการสอบที่

ตองการดูผลเฉพาะอยาง 
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              2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ ซึ่งมี

รูปแบบการตอบอยู 2 แบบคือ 

               ก.   แบบไมจํากัดคําตอบ ซึ่งไดแกการสอบวัดที่ใชขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง 

               ข.  แบบจํากัดคําตอบ ซึ่งเปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของคําถามที่จะใหคําตอบ

หรือกําหนดคําตอบมากใหเลือกซึ่งมี 4 รูปแบบคือ 

                 -  แบบเลือกทางใดทางหนึ่ง 

                 -  แบบจับคู 

                 -  แบบเติมคํา 

                 -  แบบเลือกตอบ 

              การวัดผลสัมฤทธ์ิอานเนื้อหาโดยการเขียนตอบน้ัน  เปนที่นิยมใชกันแพรหลายในโรงเรียน ซึ่ง

เคร่ืองมือที่ใชในการสอบวัดเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หรือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 

 จากขอความดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิจึงเปนการตรวจสอบ

การเรียนรูของแตละบุคคลวา หลังจากไดเรียนรูแลวมีความสามารถดานใดบาง และความสามารถ

ดังกลาวมีมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความเชื่อถือได    
 
 3.3  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                 ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2524) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวา เปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งเปนขอคําถามใหนักเรียน

ตอบลงในกระดาษและใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบงเปน 2 แบบดังตอไปนี้ 

 1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอคําถามที่ครูเปนผูสรางข้ึน ซึ่งจะเปนขอคําถามที่

ถามเกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากเพียงใดบกพรองตรงไหนจะ

ไดสอนซอมเสริม หรือวัดดูความพรอมกอนที่จะสอนเร่ืองใหม แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนนี้ มุงวัด

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเฉพาะกลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนใชกันโดยทั่วไปใน

สถานศึกษามีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน ซึ่งแบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ 

     1.1 แบบทดสอยอัตนัย เปนแบบทดสอบที่กําหนดคําถามหรือปญหาใหแลวใหผูตอบ

เขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติไดอยางเต็มที่ 

           1.2  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้นๆ เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหผูสอบเขียน

ตอบส้ันๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดไดอยาง

กวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 แบบคือ แบบทดสอบถูกผิด 

แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 
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 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  สรางข้ึนจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชา
นั้นแตผานการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทั่งมีคุณภาพดีพอจึงสรางเกณฑปกติของ

แบบทดสอบนั้นสามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียนการสอนในเร่ือง
ใดๆ ก็ได จะใชวัดอัตราการพัฒนาของเด็กแตละวัยในแตละกลุมแตละภาคก็ได จะใชสําหรับใหครู
วินิจฉัยผลสัมฤทธ์ิระหวางวิชาตางๆ ในเด็กแตละคนก็ได ขอสอบมาตรฐานนอกจากจะมีคุณภาพของ
แบบทดสอบสูงแลวยังมีมาตรฐานในดานวิธีดําเนินการสอบ  คือไมวาโรงเรียนใดหรือสวนราชการใดจะ

นําไปใชตองดําเนินการสอบเปนแบบเดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอบบอกถึง
วิธีการสอบวาทําอยางไร และยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนอีกดวย ทั้งแบบทดสอบที่ครูสราง
ข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกัน คือจะเปนคําถามที่วัดเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ไดสอนนักเรียนไปแลว สําหรับพฤติกรรมที่สามารถต้ังคําถามวัดได นิยมใชตามหลักที่ได

จากการประชุมของนักวัดผล 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 95) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ คือ แบบทดสอบ
ที่ใชวัดความรู  ทักษะ  และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด 

  เยาวดี  วิบูลย (2540: 16) กลาววา แบบทดสอบที่สรางข้ึนเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลของ
การเรียนหรือการสอน 
 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบ
ที่สรางข้ึนเพื่อใชวัดผลการเรียนรูดานเนื้อหาวิชาและทักษะตางๆ ของแตละสาขาโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

สาขาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ซึ่งมีแบบทดสอบที่เปนขอเขียนและที่เปนภาคปฏิบัติจริง 
 
              3.4  ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พวงรัตน  ทวีรัตน (2539: 31-32) ไดกลาวถึงประเภทของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สามารถ
แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ 
 1.  การทดสอบแบบอิงกลุม หรือการวัดผลแบบอิงกลุม เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่เกิด

จากแนวความเชื่อในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลที่วา ความสามารถของบุคคลใดๆ ในเร่ืองใดนั้น
มีไมเทากัน บางคนมีความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอยและสวนใหญจะมีความสามารถ
ปานกลาง การกระจายความสามารถของบุคคล ถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะคลายๆ โคงรูประฆัง
หรือที่เรียกวาโคงปกติ ดังนั้นการทดสอบแบบนี้จึงยึดคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทียบ โดย

พิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกับคนอ่ืนๆ ในกลุม คะแนนจะมีความหมายก็ตอเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับคะแนนของบุคคลอ่ืนที่สอบดวยขอสอบฉบับเดียวกัน จุดมุงหมายของการทดสอบแบบนี้ 
ก็เพื่อจะกระจายบุคคลทั้งกลุมไปตามความสามารถของแตละบุคคล นั่นก็คือ  คนที่มีความสามารถสูง
จะไดคะแนนสูง คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะไดคะแนนลดหล่ันลงมาจนถึงคะแนนตํ่าสุด 



 33 

 2. การทดสอบแบบอิงเกณฑหรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ ยึดความเชื่อในเร่ืองการเรียนเพื่อ

รอบรู กลาวคือ ยึดหลักการวาในการเรียนการสอบนั้นจะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตาม แตทุกคนควรไดรับ

การสงเสริมใหพัฒนาไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตน โดยอาจใชเวลาแตกตางกันในแตละบุคคล 

ดังนั้นการทดสอบแบบอิงเกณฑจึงมีการกําหนดเกณฑข้ึนแลวนําผลการสอบวัดของแตละบุคคลเทียบ

กับเกณฑที่ต้ังไว ไมไดมีการนําผลไปเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆ ในกลุม ความสําคัญของการทดสอบ

แบบนี้จึงอยูที่ทําการกําหนดเกณฑ เปนสําคัญ 

 นอกจากนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 96) ไดกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดย

แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

 1.  แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเฉพาะ

กลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนใชกันทั่วไปในสถานศึกษามีลักษณะเปนแบบทดสอบ

ขอเขียนซ่ึงแบงออกไดอีก 2 ชนิด คือ 

  1.1 แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่กําหนดคําถาม หรือปญหาให แลวใหผูตอบ

เขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มที่ 

  1.2   แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้นๆ เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหผูสอบเขียน

ตอบส้ัน ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดไดอยาง

กวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 ชนิด คือ แบบทดสอบถูก-ผิด 

แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบ 

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนทั่วๆ ไป ซึ่ง

สรางโดยผูเช่ียวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือ มี

มาตรฐานในการดําเนินการสอน วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

 ภัทรา  นิคมานนท  (2540: 61-68) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบดานพุทธิพิสัยวา

โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถึง แบบทดสอบที่ถามใหตอบยาวๆ 

แสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง ประเภทที่สอง คือ แบบทดสอบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบ

ประเภทถูก-ผิด  เติมคํา จับคู และเลือกตอบ  โดยเกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทของแบบทดสอบ

ไดแก 

 1. จําแนกตามกระบวนการในการสราง จําแนกได 2 ประเภท คือ  

  1.1  แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง เปนแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเฉพาะคราวเพื่อใชทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางวิชาการของเด็ก 

 



 34 

        1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนดวยกระบวนการหรือวิธีการที่

ซับซอนมากกวาแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน เมื่อสรางข้ึนแลวมีการนําไปทดลองสอบ แบะนําผลมา

วิธีการทางสถิติ เพื่อปรับปรุงใหมีคุณภาพดี มีความเปนมาตรฐาน 

 2. จําแนกตามจุดมุงหมายในการใชประโยชน จําแนกได 2 ประเภท คือ 

  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึงแบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ 

ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการที่ไดเรียนรูวามีมากนอยเพียงใด 

  2.2 แบบทดสอบความถนัด เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถที่เกิดจากการสะสม

ประสบการณที่ไดเรียนรูมาในอดีต 

 3. จําแนกตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบ จําแนกได 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย 

มีจุดมุงหมายที่จะใหผูสอบไดตอบยาวๆ แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

  3.1 แบบทดสอบปรนัย เปนแบบสอบถามที่ถามใหผูสอบตอบส้ันๆ ในขอบเขตจํากัด

คําถามแตละขอวัดความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพียงเร่ืองเดียว ผูสอบไมมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย 

 4. จําแนกตามลักษณะการตอบ จําแนกได 3 ประเภท คือ 

  4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เชน การสอบวิชาพลศึกษา ใหแสดงทาทางประกอบเพลง 

วิชาประดิษฐ ใหประดิษฐดวยของใชดวยเศษวัสดุ การใหคะแนนจาการทดสอบประเภทน้ีครูตอง

พิจารณาทั้งดานคุณภาพของผลงาน ความถูกตองของวิธีปฏิบัติรวมทั้งความคลองแคลวและปริมาณ

ของผลงานดวย 

  4.2  แบบทดสอบเขียนตอบ เปนแบบทดสอบที่ใชการเขียนตอบทุกชนิด 

  4.3 แบบทดสอบดวยวาจา เปนแบบทดสอบที่ผูสอบใชการโตตอบดวยวาจา 

 5. จําแนกตามเวลาที่กําหนดใหตอบ จําแนกได 2 ประเภท 

  5.1 แบบทดสอบวัดความเร็ว เปนแบบทดสอบที่มุงวัดทักษะความคลองแคลวในการคิด

ความแมนยําในความรูเปนสําคัญ มักมีลักษณะคอนขางงาย แตใหเวลาในการทําขอสอบนอย ผูสอบ

ตองแขงขันกันตอบ ใครที่ทําเสร็จกอนและถูกตองมากที่สุดถือวามีประสิทธิภาพสูงกวา แบบทดสอบวัด

ประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลักษณะนี้มีลักษณะคอนขางยากและใหเวลาทํามาก 

 6. จําแนกตามลักษณะและโอกาสในการใช จําแนกได 2 ประเภท คือ  

  6.1 แบบทดสอบยอย เปนแบบทดสอบท่ีมีจํานวนขอคําถามไมมากนัก มักใชสําหรับ

ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแตละหนวยยอย โดยมีจุดประสงคหลัก คือ เพื่อปรับปรุง

การเรียนเปนสําคัญ 
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  6.2  แบบทดสอบรวม เปนแบบทดสอบที่ถามความรูความเขาใจรวมหลายๆ เร่ือง หลายๆ  

เนื้อหา หลายๆ จุดประสงค มีจํานวนมากขอ มักใชตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายปการศึกษา 

จุดมุงหมายสําคัญ คือ ใชเปรียบเทียบแขงขันระหวางผูสอบดวยกัน 

 7. จําแนกตามเกณฑการนําผลจากการสอบวัดไปประเมิน จําแนกได 2 ประเภท คือ 

  7.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ มีจุดมุงหมายเพื่อวัดระดับความรูพื้นฐานและความรูที่จําเปน

ในการบงบอกถึงความรอบรูของผูเรียนตามวัตถุประสงค 

  7.2  แบบทดสอบอิงกลุม เปนแบบทดสอบที่มุงนําผลการสอบไปเปรียบเทียบกับบุคคล

อ่ืนในกลุมที่ใชขอสอบเดียวกัน ถาใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใด เหมาะสําหรับใชเพื่อการสอบที่

มีการแขงขันกันมากกวาเพื่อการเรียนการสอน 

 8. จําแนกตามส่ิงเรา จําแนกได 2 ประเภท คือ  

  8.1 แบบทดสอบทางภาษา ไดแก การใชคําพูดหรือตัวหนังสือไปเราผูสอบตอบโดยการ

พูดหรือเขียนออกมา 

  8.2  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ไดแก การใชรูปภาพ กิริยา ทาทาง หรือ อุปกรณตางๆ ไป

เราใหผูสอบตอบสนอง 

 จากขอความขางตนจึงสรุปไดวา แบบทดสอบที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด แตละชนิด

ก็มีจุดมุงหมาย และขีดความสามารถในการทดสอบแตกตางกัน ดังนั้นในการนําแบบทดสอบไปใชตอง

ระมัดระวังวาเลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองเหมาะสมกับส่ิงที่เราตองการหรือไม การจําแนกประเภท

ของแบบทดสอบจึงชวยใหสามารถเขาใจและเลือกใชแบบทดสอบไดถูกตองยิ่งข้ึน การจําแนก

แบบทดสอบสามารถทาํไดหลายแบบข้ึนอยูกับผูจําแนกวาจะยึดถืออะไรเปนเกณฑในการจําแนก 
 
 3.5  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2545: 97-98) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ดังนี้ 

 1. วิเคราะหหลักสูตรและการสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

 3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีการสราง 

 4. เขียนขอสอบ 

 5.  ตรวจทานขอสอบ 

 6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

 7. ทดลองและวิเคราะหขอสอบ 

 8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 
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 พิตร ทองช้ัน (2524: 60-61) ไดกลาวถึงกระบวนการในการสรางแบบทดสอบ วาการสราง

แบบทดสอบจะตองมีการวางแผนในการสรางแบบมีข้ันตอน เพื่อชวยใหการสรางแบบทดสอบมี

ประสิทธิภาพ โดยมีลําดับข้ันตอนในการวางแผนดังนี้ 

 1. กําหนดจุดมุงหมาย โดยตองกําหนดใหชัดเจนและแนนอนในเร่ืองใด อยางไร เชน สราง

แบบทดสอบในเรื่องใด และมีการกําหนดน้ําหนักคะแนน และควรทราบกลุมนักเรียนที่จะทดสอบวา

เกง-ออนเพียงใด เพื่อจะไดใชเปนเกณฑในการสรางขอสอบใหเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

และควรมีการกําหนดวัน เวลา ในการสอบใหพอเหมาะกับกลุมสอบ 

 2. ข้ันเตรียม เชน เตรียมหลักสูตร เนื้อหาวิชา ตลอดจนตําราหนังสือแบบเรียนรวมถึงตองมี

การวิเคราะหหลักสูตร และอุปกรณตางๆ ที่ใชการทําแบบทดสอบ เชน กระดาษคําตอบและครูผูสอน

ตองเลือกแบบและชนิดของขอทดสอบ เชน การใชแบบเลือกตอบ แบบเรียงความหรือแบบผสม 

 3.  ข้ันลงมือปฏิบัติ ไดแก ชั้นลงมือปฏิบัติการเขียนขอสอบตามที่กําหนดไว ส่ิงที่ควรยึดถือคือ

หลักและวิธีการสรางแบบทดสอบที่ดี ถาเกิดขอสอบขอใดเกิดปญหา ควรมีการพูดคุยกับเพื่อนครูหรือ

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล ทางดานเนื้อหาวิชานั้นๆ  

 4. ข้ันตรวจสอบ ควรมีการตรวจตราขอสอบวามีขอบกพรองดี-ไมดีอยางไร โดยนํามา

เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหขอสอบหลักจากที่ไดทดสอบกับนักเรียนแลว 

 5. ข้ันจัดพิมพ ส่ิงที่ควรคํานึงไดแก รูปเลมตองจัดใหเรียบรอย พิมพใหสะอาด ตัวอักษรไม

ผิดพลาด คําช้ีแจงในขอสอบตองชัดเจน และตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนขอสอบ เวลา คะแนน

เต็ม 

 นอกจากนี้บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2525: 22-29) ไดกลาวถึงกระบวนการสรางแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ วามีข้ันตอนที่สําคัญ 4 ข้ัน คือ 

 1.  ข้ันวางแผนการสรางแบบทดสอบ การวางแผนสรางแบบทดสอบตองพิจารณาถึงส่ิง

สําคัญ 2 ประการ คือ  

  1.1  จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช หลักการสําคัญ คือ การนําแบบทดสอบไป

ใชจะตองสัมพันธอยูกับการสอน เชน สอบเพื่อตรวจสอบความรูเดิม สอบกอนทําการสอน การสอนเพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอน และวินิจฉัยขอบกพรองของขอสอบในระหวางการดําเนินการสอน และการสอบ

เพื่อสรุปผลการเรียน ดังนั้น จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชจึงแบงไดเปน  4 จุดประสงค คือ  

   1.1.1 ใชตรวจสอบความรูเดิม กอนที่จะเร่ิมตนการสอนเพื่อพิจารณาวาถานักเรียน

ยังขาดความรูพื้นฐานก็จําเปนตองทําการสอนเสริมเสียกอน แตถานักเรียนมีความรูพื้นฐานเพียงพอ ก็

พิจารณาตอไปวา นักเรียนมีระดับความสามารถสูงตํ่าเพียงใด เพื่อจัดกลุมการเรียนการสอนและเลือก

วิธีการสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
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   1.1.2 ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะทําการสอบ

ในระหวางดําเนินการสอนเปนระยะๆ 

   1.1.3 ใชวินิจฉัยผูเรียนเพื่อหาสาเหตุขอบกพรองของผูเรียนเปนรายบุคคล 

   1.1.4 ใชสรุปผลการเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนวานักเรียนควรไดเกรดอะไร สอบ

ผานหรือไมผานเกณฑที่กําหนด 

  1.2 เนื้อหาวิชาและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหหลักสูตร ซึ่งเปน

กระบวนการในการจําแนกแยกแยะวาวิชานั้น ๆ มีหัวขอเนื้อหาสาระที่สําคัญอะไรบาง มีจุดประสงคที่

จะกอใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห 2 อยาง คือ 

   1.2.1 วิเคราะหเนื้อหาวิชา ซึ่งตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ คือ ความสัมพันธเกี่ยวของกัน

ของเนื้อหา ความยากงายของเนื้อหา ขนาดความยาวของเนื้อหา เวลาที่ใชสอน 

   1.2.2 การวิเคราะหจุดประสงค เปนการจําแนกและจัดหมวดหมูพฤติกรรมที่

ตองการปลูกฝงหรือตองการใหเกิดข้ึนกับนักเรียน โดยใชเนื้อหาวิชาเปนส่ือนํา การวิเคราะหจุดประสงค

ซึ่งควรดําเนินการดังนี้ รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาทั้งหมด จากหลักสูตรและคูมือครู หลังจาก

นั้นจึงเขียนพฤติกรรมท่ีสําคัญของแตละจุดประสงคทั้งหมด และนิยามความหมายของพฤติกรรม

ดังกลาว 

  การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร หรือตารางลักษณะเฉพาะ เปนตาราง 2 มิติ มิติที่หนึ่ง 

เปนจุดประสงคการสอน ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมดานตาง ๆ และมิติที่สอง เปนหัวขอเนื้อหาในแตละ

หัวขอเนื้อหาและพฤติกรรม กําหนดคะแนนน้ําหนักความสําคัญไว ซึ่งคะแนนน้ําหนักความสําคัญนี้จะ

นํามาใชในการเขียนขอสอบวาตองเขียนขอสอบวัดพฤติกรรมในหัวขอเนื้อหาวิชาใดมากเพียงใด 

  วิธีกําหนดน้ําหนักความสําคัญและจํานวนขอสอบทําไดดังนี้ 

  1.  กําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละหัวขอเนื้อหา โดยพิจารณาจากเวลาที่ใชสอนใน

แตละหัวขอเนื้อหา 

  2. กําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละพฤติกรรม โดยพิจารณาจากความสําคัญของ

จุดประสงคที่ใชสอน 

  3. กําหนดจํานวนขอที่จะใชสอบทั้งหมด โดยพิจารณาจากจุดประสงคของการนําแบบทดสอบ

ไปใช 

  4.  คํานวณจํานวนขอสอบในแตละหัวขอเนื้อหา โดยคิดจากน้ําหนักความสําคัญ 

  5.  คํานวณจากขอสอบในแตละหัวขอเปนรายพฤติกรรม โดยคิดจากน้ําหนักความสําคัญ

ของแตละพฤติกรรม 
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 2.  ข้ันตอนเตรียมงานและเขียนขอสอบ ควรคํานงึถงึส่ิงตางๆ ดังนี ้

  2.1 เตรียมแบบทดสอบฉบับยกราง โดยเขียนจากตารางวิเคราะหหลักสูตร แลวนํามา

พิจารณาปรับปรุงแกไข การเขียนขอสอบตองเลือกชนิดขอสอบ และรูปแบบคําถามใหเหมาะสมและ

ควรเขียนขอสอบใหมากกวาขอสอบที่ตองการจริง โดยเผ่ือไวประมาณ 25-50 % 

  2.2 ควรเขียนขอสอบใหยากพอเหมาะ ขอสอบถูกผิดควรมีคนตอบถูก 75 % ขอสอบ

เลือกตอบ 5 ตัวเลือกควรมีคนตอบถูก 60 % ขอสอบเติมคําควรมีคนตอบถูก 50 % 

  2.3 เมื่อเขียนขอสอบเสร็จแลว ควรนํามาพิจารณาขอบกพรองตางๆ เชน คําถามตองไม

กํากวม ไมคลุมเครือ ไมผิดหลักภาษาไมยากและซับซอนเกินไป 

  2.4  ควรเขียนขอสอบใหเนื้อหาบังคับคําตอบ มากกวาใชฟอรมขอความบังคับคําตอบ 

เชน การใชคําวา อาจจะ บางที จะมีโอกาสคําตอบถูกมากกวาผิด 

  2.5   ควรจัดขอสอบใหเปนหมวดหมู ตามประเภทของขอสอบ 

  2.6  ควรสรางขอสอบแบบระดมพลังมากกวาเรงรีบ 

  2.7  อยาจัดขอสอบใหมีขอถูกเรียงกันอยางเปนระบบ 

  2.8   ควรออกแบบขอสอบใหมีวิธีตอบที่สะดวกและงายตอการตรวจใหคะแนน 

  2.9  ควรเขียนคําส่ังหรือคําช้ีแจงใหละเอียดและชัดเจน 

  2.10  ควรระลึกอยูเสมอวา พฤติกรรมทกุพฤติกรรมไมสามารถวดัดวยขอสอบเพยีงขอเดียว

หรือฟอรมเดียว 

  2.11  หลีกเล่ียงขอสอบแบบถูกผิด เพราะมีโอกาสเดาตอบถูกไดงาย 

 3. ข้ันทดลองสอบ เมื่อเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยแลวก็นําไปทดลองสอบเพื่อนําผล

มาแกไขปรับปรุงขอสอบซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  3.1 กําหนดกลุมตัวอยางนักเรียนที่จะนําไปทดลองสอบใหนักเรียนทั้งคนเกง กลาง และ

ออน คละกันไป 

  3.2 กําหนดเวลาที่ใชสอบใหเหมาะสมกับจํานวนขอสอบ สําหรับแบบทดสอบที่สรางข้ึน

คร้ังแรกจะพิจารณาเวลาที่ใหทําขอสอบ จากเวลาที่นักเรียน  90 % ทําแบบทดสอบเสร็จเปนการหมด

เวลา 

  3.3 การคุมสอบตองพยายามจูงใจใหนักเรียนมีสมาธิ และพยายามทําแบบทดสอบอยาง

เต็มความสามารถ เพราะถานักเรียนรูวาการทดลองสอบนี้จะไมมีผลตอการสอบไดสอบตก อาจทําให

นักเรียนตอบแบบทดสอบอยางขอไปที ซึ่งจะสงผลตอคะแนนท่ีจะนํามาประเมินผลขอสอบได 

  3.4 ครูตองเตรียมตัวลวงหนาในการคุมสอบ อยาใหมีส่ิงผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนและการคุม

สอบครูควรวางทาทางใหมีความเปนกันเองใหมากที่สุด 
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  3.5 สถานการณทดสอบ ตองทําใหเหมาะสมที่สุด หองสอบตองปราศจากเสียงรวบกวน

ใดทั้งส้ิน ตองมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก ที่นั่งสอบเหมาะสม 

 4. ข้ันประเมินผลแบบทดสอบ เปนการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม โดย

พิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ 10 ประการ คือ 

  4.1 ความแมนตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรมไดตรงตามที่ระบุไวใน

จุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 

  4.2 ความเชื่อมั่น หมายถึง แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลองตรงกันทุกคร้ัง 

  4.3 อํานาจจําแนก หมายถึง ของสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจากกันไดกลาวคือ คน

เกงจะตอบถูก คนออนจะตอบผิด 

  4.4 ความยากงาย หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกโดยทั่วไปและความยากงายที่

เหมาะจะมีคนคร่ึงหนึ่งตอบถูก 

  4.5 ความเปนปรนัย หมายถึง ขอสอบที่มีคําถามชัดเจนและการใหคะแนนชัดเจน 

  4.6 ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง คนที่มีความสามารถเฉพาะเร่ืองนั้นจะตอบของสอบ

ขอนั้นถูก แตถามีความสามารถทั่วไปจะตอบขอสอบไมถูก 

  4.7 ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบที่ใชนั้นประหยัดการสราง การดําเนินการสอบ 

การตรวจใหคะแนน แตใหผลการสอบถูกตอง 

  4.8 ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบคลุมตามจุดประสงคและ

เนื้อหา มีสัดสวนจํานวนขอสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

  4.9 ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และเปดโอกาสให

ทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกไดเทากัน 

  4.10  ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบกําหนดเวลาใหอยางเพียงพอใน

การตอบขอสอบจนเสร็จ 

 จากขอความท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา กระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ จะมี

ข้ันตอนสําคัญ คือข้ันวางแผน ข้ันเตรียม ข้ันทดลองสอบ และข้ันประเมินผลแบบทดสอบ กระบวนการ

นี้จะทํากันติดตอซ้ํากันไปเร่ือยๆ จนกวาจะไดคุณภาพแบบทดสอบตามที่ตองการ การสางแผนสราง

แบบทดสอบนับวาเปนข้ันสําคัญมาก เพราะจะเปนตัวกําหนดการเขียนขอสอบใหถูกตองต้ังแตแรก 

ดังนั้นตารางวิเคราะหหลักสูตรจึงเปนสวนสําคัญที่จะตองสรางข้ึนกอนที่จะทําการสรางแบบทดสอบ 

ทุกคร้ัง                
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 3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 วัลลิมา สงสุวรรณ (2541: 89) ไดทําการศึกษาผลการใชชุดการเรียนเร่ืองการบวกและการลบ

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวินัยในตนเองและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่ง

จากผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่

เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ลําดับ .01 และนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนมีการคงทน

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต

นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนมีวินัยในตนเองสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางไมมีนัยสําคัญ                             

 ศศิวิมล เนืองนิตย (2543: 98) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบใน

การเรียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลกับการสอน

ตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดตะเคียนวิทยาคม 

อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 จํานวน 52 คน โดยการสุมตัวอยาง

งาย เปนกลุมทดลอง 26 คน กลุมควบคุม 26 คน ใชเวลาในการทดลอง 26 คาบ คาบละ 50 นาที โดย

ใชเนื้อหาเดียวกัน กลุมทดลองเรียนจากการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล กลุมควบคุมเรียนจากการสอน

ตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 

 วราภา โพธิสัทยา (2532: 54) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

และเจตคติตอการสอนของนักเรียนที่เรียนจากการสอนตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศกกรม

สามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่

เรียนศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติ

ตอการสอนของนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

 รัชดา ขําครุฑ (2540: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจใน

วิชาภาษาไทยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป ระดับนาฏศิลปชั้นปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป และการสอนตามคูมือครู พบวา 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ความสนใจในวิชาหลักภาษาไทยของกลุมนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและ

หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 4. ความสนใจในหลักวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลัง

การทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ลมโชย ดานขุนทด (2544: 50) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอาน

ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวานักเรียน

ที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการอานมีผลสัมฤทธ์ิการอานสูงกวา นักเรียนที่สอนโดยไมใช

แบบฝกทักษะการอาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ฉันทนา การสอาด (2547: 100) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางแบบฝกทักษะการอานเชิง

วิเคราะห สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ผลการวิจัย

พบวาแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหมีประสิทธิภาพ 88.14/80.91 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ไบรแอน และสมิท (Bryan; & Smith. 1975: 24-25) ไดกลาวถึงการศึกษาการใชชุดการเรียน

ดวยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเซาทแคโลโรนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ซึ่งทําการทดลองเปนเวลา          

3 ภาคเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนสูงข้ึนกวาเดิม รอยละ 95 มีความ

สนุกสนานกับการเรียนเพิ่มข้ึน และรอยละ 74 ชอบที่จะเรียนโดยชุดการเรียนมากกวาการเรียนปกติ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะการอาน   สรุปไดวาแบบฝก

ทักษะสามารถนํามาใชในการเรียนการสอน และแพรหลายในวงการศึกษาไทยระดับชั้นตางๆ ผลวิจัย

พบวาการสอน โดยใชแบบฝกทักษะเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู สวนมากชวยใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถนํามาใชพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะกระบวนการในการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้

 1.  การกาํหนดกลุมประชากรและสุมกลุมตัวอยาง 

 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดกลุมประชากรและสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2552  

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  5  หองเรียน  จํานวน  197  คน 
 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ   

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน  

37  คน   โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling)   

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  การอานอยางมีวิจารณญาณ  ชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 3 

 
 ขั้นตอนในการสรางแบบฝก 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

 2.  ศึกษาลักษณะของแบบฝก  การสรางแบบฝก  เอกสาร ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.  ศึกษาหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก  เพื่อใชเปนแนวทางในการ

สรางแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
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 4.  เขียนนิยามปฏิบัติการของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  ดังนี้  แบบฝกทักษะ

การอานอยางวิจารณญาณ  หมายถึงการอานที่ผูอานนําเอาวิธีคิดอยางมีวิจารณญาณมาใชในการรับ

สารจากการอาน ทั้งนี้เพื่อประเมินส่ิงที่อานและตัดสินใจวาส่ิงที่ผูเขียนนําเสนอมีเหตุผลนาเชื่อถือ

หรือไมเพียงใด   โดยมีหลักเกณฑในการเลือกเนื้อหาเพื่อการพัฒนาแบบฝก  ดังนี้ 

  4.1  ความสอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงค 

  4.2  ความเหมาะสมของเนื้อหาตองไมขัดกับหลักศีลธรรม 

  4.3  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

  4.4  เนื้อเร่ืองมีความยาวพอเหมาะกับชวงความสนใจของผูเรียน 

  4.5  เมื่อนักเรียนอานแลวตองใชความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อประเมิน

ส่ิงที่อานและตัดสินใจวาส่ิงที่ผูเขียนนําเสนอมเีหตุผลนาเช่ือถือหรือไมเพียงใด 

 5. ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะ  ซึ่งกําหนดกิจกรรมการเรียนและส่ือที่ใชในกิจกรรมการเรียน

แตละแบบฝก  โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามผลการเรียนรูที่คาดหวังให

สอดคลองกับพื้นฐานความรูประสบการณ  และความสนใจของนักเรียน  โดยแบงออกเปน 7 ชุด  ดังนี้ 

ชุดที่  1  สํานวนไทยนารู 

  ชุดที่  2  พิเคราะหดูโฆษณา 

ชุดที่  3  บทความตามส่ือ  

ชุดที่  4  นิทานใหขอคิด 

ชุดที่  5  บทเพลงสรางสรรค 

ชุดที่  6  วรรณกรรมเร่ืองส้ัน 

ชุดที่  7  คุณคาจากพระบรมราโชวาท 

  โดยแตละชุดมีความเหมาะสมของเนื้อหาดังนี ้

 ชุดที่ 1  ความหมายและความสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ  สํานวนไทยนารู  

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  จุดประสงคการเรียนรู  แบบฝกหัด  

เฉลยแบบฝกหัด  แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 

 ชุดที่ 2  แบบฝกอานโฆษณาอยางมีวิจารณญาณ  ประกอบดวย  แบบฝกการอานโฆษณา   

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  จุดประสงคการเรียนรู  แบบฝกหัด  

เฉลยแบบฝกหัด  แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 

 ชุดที่ 3  แบบฝกอานบทความอยางมีวิจารณญาณ  ประกอบดวย  แบบฝกการอานบทความ  

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ จุดประสงคการเรียนรู แบบฝกหัด  

เฉลยแบบฝกหัด  แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 
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 ชุดที่ 4 แบบฝกอานนิทานอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวย แบบฝกการอานนิทาน  

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ จุดประสงคการเรียนรู แบบฝกหัด  

เฉลยแบบฝกหัด แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 

 ชุดที่ 5 แบบฝกอานบทเพลงอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวย  แบบฝกการอานบทเพลง   

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ จุดประสงคการเรียนรู แบบฝกหัด  

เฉลยแบบฝกหัด  แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 

 ชุดที่ 6  แบบฝกอานวรรณกรรมเร่ืองส้ันอยางมีวิจารณญาณ  ประกอบดวย แบบฝกการอาน

เร่ืองส้ัน  คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ จุดประสงคการเรียนรู    

แบบฝกหัด  เฉลยแบบฝกหัด  แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 

 ชุดที่ 7 แบบฝกอานวรรณกรรม  (ซีไรต)อยางมีวิจารณญาณ  ประกอบดวย  ความรูเกี่ยวกับ

วรรณกรรม (ซีไรต) แบบฝกการอานวรรณกรรม (ซีไรต) คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณ จุดประสงคการเรียนรู แบบฝกหัด เฉลยแบบฝกหัด แบบทดสอบ และเฉลย

แบบทดสอบ 

 6.  สรางแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณโดยมีเนื้อหา และแบบฝกหัด โดยเร่ิมจาก

เนื้อหาและกิจกรรมที่งายไปหายาก 

 7.  นําแบบฝกทักษะการอานที่ปรับปรุงแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 8. นําแบบฝกทักษะการอานที่ปรับปรุงแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญดานส่ือ จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบเนื้อหา  ลักษณะรูปเลม ภาพประกอบ การใชภาษา คุณคาและประโยชนที่ไดรับโดยใชแบบ

ประเมิน และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแบบฝกทักษะการอาน 
 วิธีหาคุณภาพแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินแบบฝก  สําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาบทเรียน  ตาม

ข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินแบบฝกที่ใชในการวิจัย 

 2. พิจารณาหัวขอปญหาและจุดมุงหมายเพื่อทราบวาตองการขอมูลอะไรบาง 

 3. สรางแบบประเมินสําหรับผู เชียวชาญดานเนื้อหา การประเมินเปนขอความที่มีมาตรา

สวนประกอบประมาณคา 3 ระดับ นําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Consistency: IOC) โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2539: 248 – 249; อางอิงจาก Rowinelli; & Hambleton. 1977) โดยกําหนดความหมายดังนี้ 
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              คะแนน +1 ถาแนใจ 

         คะแนน   0 ถาไมแนใจ 

        คะแนน  -1 ถาแนใจวาไม 

 4.  นําแบบประเมินที่สรางข้ึน เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อทําการตรวจสอบและ

นําไปปรับปรุงแกไข 

 5.  นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประเมินแบบฝกทักษะที่จะนํามา

ใชในการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 6.  นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉล่ีย เพื่อจะใชเปนเกณฑในการยอมรับคุณภาพ

ของแบบฝกทักษะ เกณฑในการยอมรับวา แบบฝกทักษะท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพ ผูศึกษากําหนดใหมี

คาเฉลี่ยต้ังแต 0.50 ข้ึนไป 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) สําหรับผูเช่ียวชาญ 
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 

คําช้ีแจง  โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งขอวิจารณสําหรับเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไข โดยขอความกรุณาเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในระดับความคิดเห็นของทานโดยกาํหนด

ไวดังนี ้

   +1 หมายถงึ ตรงตามจุดประสงค 

     0  หมายถงึ ไมแนใจ 

   -1 หมายถงึ ไมตรงตามจุดประสงค 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ความสอดคลองของเนื้อหากบัจุดประสงค     

2. ความถูกตองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู     

3. ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา     

4. เนื้อหามีความตอเนื่องกนั     

5. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน     

6. ความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช     

8. ความเหมาะสมกับจาํนวนคาบในแตละแบบฝก     

9. สงเสริมการคิดอยางมวีิจารณญาณ     

10. สงเสริมการคิดแกปญหาและการนําไปใช     

รวม     

  

ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อ่ืน ๆ 

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

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

      ลงช่ือ...............................................ผูประเมิน 

                 (  ......................................   ) 
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 7. นําแบบฝกที่ไดผานการปรับปรุงจากผูเชีย่วชาญไปหาคุณภาพ   

 8. ดําเนินการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  โดยมี

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  8.1 ข้ันเตรียมการ 

   8.1.1 ดําเนินการทดลองโดยประสานงานกับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและ

คุณครูที่เกี่ยวของ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เพื่อขอความอนุเคราะหใน

การทดลอง 

   8.1.2 จัดตารางในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  

ใชเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 6 สัปดาห  สัปดาหละ  3  วัน 

   8.1.3 จัดสรางแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

  8.2 ข้ันทดลอง 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  ผูวิจัย

ดําเนินการทดลอง  ดังนี้ 
 ขั้นทดลองรายบุคคล  
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 3 คน 

ในขณะทดลองผูวิจัยจะเก็บขอมูลตางๆ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสภาพการใชแบบฝกวาเหมาะสมมี

ปญหาหรือไม โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิดแลวสัมภาษณผูเรียนเพื่อไปปรับปรุงแกไขแบบฝก       

ซึ่งผูวิจัยพบวายังมีปญหาและส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไขดังนี้ 

 1.  ปริมาณของคําถามในแบบฝกทีม่ีมากเกินไป นักเรียนไมสามารถทําเสร็จตามเวลาที่ กาํหนด 

 2.  การสะกดคําผิด 

 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขใหสมบูรณข้ึน 
 ขั้นทดลองกลุมเล็ก 
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่ไดปรับปรุงแกไข คร้ังที่ 1 ไปทดลอง

ใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน 

จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะและใหทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อหาแนวโนมของ

ประสิทธิภาพของแบบฝก ซึ่งผูวิจัยพบปญหาที่ตองปรับปรุงมีดังนี้ 

 1.  คําช้ีแจงบางกิจกรรมไมชัดเจน   เชน  แบบฝกชุดที่ 3 และ 4 

 2.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชในแบบฝกไมชัดเจนรวมทั้งสีของตัวอักษรทึบทําใหนักเรียนอานไม

ชัดเจน ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขตามปญหาที่พบ 
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 ขั้นทดลองภาคสนาม 
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวครั้งที่ 2 ไปทดลองกับนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 30 คน   

เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและหาคุณภาพของแบบฝกทักษะ เมื่อนักเรียนเรียนจากแบบฝกจบในแตละชุด  ทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียนครบทุกชุดแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน    จากนั้นนําผลจากการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียนมาตรวจใหคะแนน  แลวหาคาเฉล่ีย  นําผลจากการทําแบบฝกหัดระหวาง

เรียนและคาเฉล่ียที่ไดจากแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณตามเกณฑ 80/80  ซึ่งไดผลเทากับ    83.95/85.14 
 ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 

 1.  ข้ันเตรียมการ 

  1.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

  1.2 ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู  และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

  1.3 วิเคราะหเนื้อหาและสรางตารางวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังเพื่อกําหนดน้ําหนัก  

และพฤติกรรมใหครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาเพื่อสรางแบบทดสอบ 

 2. ข้ันสราง 

  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 60  ขอ  แตละ

ขอมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  โดยสรางใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและครอบคลุม

เนื้อหาในแตละแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  โดยแบงเปน  7  ชุด 

ชุดที่  1  สํานวนไทยนารู 

  ชุดที่  2  พิเคราะหดูโฆษณา 

ชุดที่  3  บทความตามส่ือ  

ชุดที่  4  นิทานใหขอคิด 

ชุดที่  5  บทเพลงสรางสรรค 

ชุดที่  6  วรรณกรรมเร่ืองส้ัน 

ชุดที่  7  คุณคาจากพระบรมราโชวาท  
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 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 1. นําแบบทดสอบที่สรางตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสมของคําถามและ

ความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเช่ียวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทยจํานวน  

3 ทาน  ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  โดยใชดัชนีความสอดคลองที่มีระดับ

การประเมิน  3  ระดับ  ดังนี้  

 +1  หมายถงึ  แนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

0 หมายถงึ  ไมแนใจแบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    หรือไม 

 -1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 จากนั้นนําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) โดย

ใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; อางอิงจาก 

Rowinelli and Hambleton, 1977) การพิจารณาคา IOC ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ

สอดคลอง 0.67 – 1.00 จํานวน  50  ขอ  

 2. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ จํานวน  

100  คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 3. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว  ตรวจใหคะแนนและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาวาขอสอบตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ต้ังไวหรือไม ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน และขอที่ตอบ

ผิดหรือตอบไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน  และนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความ

ยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27%  ของจุง เตห ฟาน (Fan. 

1952: 3-32) ไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคา (p) ระหวาง .24 - .76 และคาอํานาจจําแนก  (r)  ระหวาง 

.20 - .42  ไวใช    

 4.  คัดเลือกขอสอบ    จํานวน  35  ขอ 

 5.  นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงตามเกณฑที่ ต้ังไว 35 ขอ มาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น  

(Reliability) ของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร  KR  -20  ของคูเดอร  ริชารดสัน  (ลวน  สายยศ; และ

อังคณา  สายยศ. 2538: 168; อางอิงจาก Kuder Richardson 20)  ไดคาเฉลี่ยความเชื่อมั่นที่ 0.77

 6.   นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว เปนแบบทดสอบฉบับจริงชนิดเลือกตอบ 

4  ตัวเลือก 35  ขอ  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง  (Experiment  Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองตาม

แบบแผนการทดลองชนิด  Randomized  One  Group  Pretest – Posttest Design  (ลวน  สายยศ ; 

และอังคณา  สายยศ. 2538: 249) 

 

ตาราง  1 แสดงแบบแผนการทดลอง Randomized One Group Pretest – Posttest Design  

 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 x T2 

  

 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

  E หมายถงึ กลุมทดลอง 

 X  หมายถงึ การทดลองโดยใชแบบฝกทกัษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 T1 หมายถงึ การทดสอบกอนเรียน 

 T2 หมายถงึ การทดสอบหลังเรียน 

 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี ้

 1.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกอนเรียนกับกลุมตัวอยางโดยผูวิจัย

ดําเนนิการทดสอบดวยตนเอง ใชเวลาในการทดสอบ 50 นาที แลวบันทกึผลการทดลองการสอบไวเปน

คะแนนทดสอบกอนเรียน เพื่อใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 2.  ทดลองสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ คร้ังละ 1 ชุด เร่ิมจากชุด

ที่ 1 จนครบ 7 ชุด และใหนักเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียนทุกชุด แลวนําผลการทดสอบมาตรวจให

คะแนน 

 3.  หลังจากสอนจนครบเน้ือหาที่กําหนดแลว นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไป

ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน  

 4.  นําคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลัง

เรียนมาเปรียบเทียบความแตกตาง  โดยใชการทดสอบ t-test (Dependent  Samples) แลวนําคะแนน

ที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาสมมติฐานตอไป 



 

 

51 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  หาคาสถิติพื้นฐาน 

 2.  หาคาสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

 

 1.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1.1  คาคะแนนเฉล่ียของคะแนน  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 73)  โดย

คํานวณจากสูตร 

 

    สูตร          X     = Σ×  

                               N 

 

   เมื่อ   X แทน  คะแนนเฉล่ีย 

    Σ× แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

 1.2  คาความแปรปรวนของคะแนน  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 76-77)  

โดยคํานวณจากสูตร 

 

   
( )

( )1

22
2

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

S  

  

  เมื่อ 2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   ∑X
2  แทน   ผลรวมของคะแนนแตละยกกําลังสอง 

   N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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 2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

  2.1  การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยโดยใช

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวังการอานอยางมีวิจารณญาณ  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2539: 248-249)   

 

   IOC  = 
N
R∑   

 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

   R∑  แทน ผลรวมของของการประเมินจากผูเชีย่วชาญ 

   N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

 2.2  การหาคาความยากงาย  (p) 

   

   P = 
N
R  

 

  เมื่อ P แทน จํานวนคนที่ตอบรายขอนั้นถูก 

   R แทน ดัชนีความยากรายขอ 

   N แทน จํานวนนักเรียนทัง้หมด 

 

 ขอคําถามที่มคีวามยากมีคา  P  อยูระหวาง  0.20-0.80  แสดงวา  ขอคําถามนั้นสามารถ

นําไปใชได  ถาคา P  เขาใกล  0  แสดงวา  ขอนัน้เปนขอที่ยาก 

 2.3 คาจําแนก  (r)  แบบทดสอบทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชเทคนิค  27 %  จาก

ตารางวิเคราะหของ  จุง เตห ฟาน  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 208-209; อางอิงจาก 

จุง เตห ฟาน)   

 2.4 หาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร  KR-20 ของคูเดอร  ริชารดสัน  (Kuder  Richardson 

20) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 197-198) 
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   สูตร 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

tt S

pq
n

nr  

 

ttr  แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

  n แทน จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 

  p แทน สัดสวนผูทําไดในขอหนึง่ๆ นั้นคือสัดสวนของคนทําถูกกับคนทัง้หมด 

  q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆ  คือ 1-p 

  2
tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือวัดฉบับนั้น 

 

 3.  สถิติที่ใชวเิคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทกัษะการอานอยางมวีิจารณญาณตามเกณฑ  

80/80 โดยใชสูตร  E1/E2  (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-295)  เพื่อทดสอบสมมติฐานวา แบบ

ฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

 
  สูตรที่  1 

                        1001 ×
⎥
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     สูตรที่  2 

                        1002 ×
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 โดยที่   1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝก  

      คือเปนรอยละ จากการทําแบบฝกหัดและ/หรือ 

      ประกอบกิจกรรมการเรียน 

                    2E        แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ พฤติกรรมที่เปล่ียนในตัวผูเรียน

เปนรอยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือ

ประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

   ∑ x  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทาํแบบฝกหัดและ/หรือการ

ประกอบกิจกรรมการเรียน 
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   ∑F  แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทดสอบหลังเรียนและ/หรือ

การประกอบกจิกรรมหลังเรียน 

   N แทน จํานวนผูเรียน 

   A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 

   B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือกิจกรรมหลังเรียน 

 
4.  สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 

 วิธีการทางสถติิแบบ t-test Dependent  Samples (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2538: 104-106) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการ

อานอยางมีวิจารณญาณ  

 

   สูตร 

                                          
( )
1

22

−
−

=
∑ ∑
∑

N
DDN

D
t    

    Df = N – 1 

 

  เมื่อ  t แทน คําที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี

    D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

    N แทน จํานวนคู 

    ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนั 

เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดรับจากการ

ทดสอบกอนเรียนกับผลการทดสอบหลังเรียน 

                     ∑ 2D แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการ   

เปรียบเทยีบกนัเปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่

ไดรับจากการทดสอบกอนเรียนกับการทดสอบหลัง

เรียน 

 df แทน N - 1  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณและ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

     N  แทน จํานวนนักเรียน 

     1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแบบฝก คิดเปนรอยละ 

     จากการทาํแบบฝก 

    2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละจากการทาํแบบทดสอบ 

     หลังเรียน 

  K แทน คะแนนเต็ม 

    X  แทน  คาเฉล่ียคะแนนจากแบบทดสอบ 

   S.D. แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    ∑D  แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและ 

     หลังเรียน 

   ∑ 2D แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและ 

     หลังเรียนยกกาํลังสอง 

   t  แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน T-distribution 

   p  แทน คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 

   

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

มีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
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 1.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ที่สรางข้ึนตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอน

และหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  ที่สรางข้ึนตามเกณฑ 

80/80 

 เมื่อผลการวจิยัส้ินสุดลงผูวจิัยไดนําขอมลูมาวิเคราะห  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

การอานอยางมีวิจารณญาณ  (E1/ E2)  ไดผลดังแสดงในตาราง  2 

 

ตาราง 2 ผลการหาประสิทธภิาพของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 

 
แบบฝกหัดระหวางเรียน 

 
แบบทดสอบหลังเรยีน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1 / E2 

70 58.77 83.95 35 29.80 85.14 83.95/85.14 

  

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทกัษะการอานอยางมี

วิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  83.95/85.14 
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 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การอานอยางมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3  กอนและหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  ปรากฏผลดังตาราง 3 

 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3   

 กอนและหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ   

 

ผลการ

ทดลอง 
n K X  S.D. ∑D  ∑ 2D  t  p  

กอนเรียน 37 35 19.76 3.21 
356 4102 13.50* .00 

หลังเรียน 37 35 29.38 3.05 

     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 3   ผลการวิเคราะหพบวา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนมัธยมนาคนาวา

อุปถัมภ  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  37  คน  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก

ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    

ปที่  3  

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่พัฒนาข้ึนตาม

เกณฑ  80/80 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กอนและหลังเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝก

ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 หองเรียน จํานวน 197 คน 
  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวา

อุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน

นักเรียน 37 คน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster  Random Sampling)   
 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใช

เวลาในการทดลอง จํานวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 3 คาบ 
  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 เนื้อหานํามาจากงานเขียนรอยแกวและรอยกรองซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2551  เพื่อพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งมีทั้งหมด  7  ชุด  คือ 
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ชุดที่  1  สํานวนไทยนารู 

  ชุดที่  2  พิเคราะหดูโฆษณา 

ชุดที่  3  บทความตามส่ือ  

ชุดที่  4  นิทานใหขอคิด 

ชุดที่  5  บทเพลงสรางสรรค 

ชุดที่  6  วรรณกรรมเร่ืองส้ัน 

ชุดที่  7  คุณคาจากพระบรมราโชวาท 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 1.  แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง  การอานอยางมวีิจารณญาณ   

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยดําเนนิการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนมัธยมนาค

นาวาอุปถมัภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552  จํานวน  37 คน  ใช

ระยะเวลาในการทดลอง  16  คาบ  สัปดาหละ 3  คาบ  คาบละ  50  นาที   โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้
 
 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวจิารณญาณ 
 ขั้นตอนการสรางแบบฝกทักษะ 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 2. ศึกษาลักษณะของแบบฝก การสรางแบบฝก เอกสาร ตํารา และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 3. ศึกษาหลักการทางจิตวิทยาที่เกีย่วของกับการสรางแบบฝก เพื่อใชเปนแนวทางในการ

สรางแบบฝกทักษะการอานอยางมวีิจารณญาณ 

 4. เขียนนิยามปฏิบัติการของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ดังนี้ แบบฝกทักษะ

การอานอยางวิจารณญาณ  หมายถึงการอานที่ผูอานนําเอาวิธีคิดอยางมีวิจารณญาณมาใชในการรับ

สารจากการอาน ทั้งนี้เพื่อประเมินส่ิงที่อานและตัดสินใจวาส่ิงที่ผูเขียนนําเสนอมีเหตุผลนาเช่ือถือหรือไม

เพียงใด  โดยมีหลักเกณฑในการเลือกเนื้อหาเพื่อการพัฒนาแบบฝก  ดังนี้ 
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  4.1 ความสอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงค 

  4.2  ความเหมาะสมของเน้ือหาตองไมขัดกับหลักศีลธรรม 

  4.3  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับวยัของนกัเรียน 

  4.4  เนื้อเร่ืองมีความยาวพอเหมาะกับชวงความสนใจของผูเรียน 

  4.5  เมื่อนักเรียนอานแลวตองใชความสามารถในการคิดอยางมวีิจารณญาณเพื่อประเมิน

ส่ิงที่อานและตัดสินใจวาส่ิงที่ผูเขียนนาํเสนอมีเหตุผลนาเช่ือถือหรือไมเพียงใด 

 5. ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะ  ซึ่งกําหนดกิจกรรมการเรียนและสื่อที่ใชในกิจกรรมการ

เรียนแตละแบบฝก  โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพที่จะนําไปสูความสําเร็จตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ใหสอดคลองกับพื้นฐานความรูประสบการณ และความสนใจของนักเรียน โดยแบงออกเปน 7 ชุด  

ดังนี้ 

ชุดที่  1  สํานวนไทยนารู 

  ชุดที่  2  พิเคราะหดูโฆษณา 

ชุดที่  3  บทความตามส่ือ  

ชุดที่  4  นิทานใหขอคิด 

ชุดที่  5  บทเพลงสรางสรรค 

ชุดที่  6  วรรณกรรมเร่ืองส้ัน 

ชุดที่  7  คุณคาจากพระบรมราโชวาท 

 6. สรางแบบฝกทักษะการอานอยางมวีิจารณญาณโดยมเีนื้อหา และแบบฝกหัด โดยเร่ิมจาก

เนื้อหาและกิจกรรมที่งายไปหายาก 

 7. นําแบบฝกทักษะการอานที่ปรับปรุงแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 8.  นําแบบฝกทักษะเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่ไดปรับปรุงแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินความถูกตองดานเนื้อหา วัตถุประสงค และความเหมาะสมของกิจกรรม

การเรียนการสอน ภาพประกอบ การใชภาษาในแบบฝกทักษะ คุณคาและประโยชนที่ไดรับโดยใชแบบ

ประเมินคุณภาพ  IOC โดยกําหนดเกณฑการยอมรับวาแบบฝกที่สรางข้ึนมีคุณภาพความเหมาะสม 

ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งไดผลการประเมินมีคาเฉลี่ยคุณภาพและความเหมาะสมระหวาง 0.67-1.00 แสดง

วา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแบบฝกทักษะนี้มีคุณภาพและความเหมาะสม  

 9.  นําแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 



 61 

 
 ขั้นตอนการหาคุณภาพแบบฝกทักษะ 
      การทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ตามเกณฑ 

80/80 ผูวิจัยไดทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  โดยดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นทดลองรายบุคคล  
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 3 คน 

ในขณะทดลองผูวิจัยจะเก็บขอมูลตางๆ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสภาพการใชแบบฝกวาเหมาะสมมี

ปญหาหรือไม โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิดแลวสัมภาษณผูเรียนเพื่อไปปรับปรุงแกไขแบบฝก ซึ่ง

ผูวิจัยพบวายังมีปญหาและส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไขดังนี้ 

 1.  ปริมาณของคําถามในแบบฝกที่มีมากเกินไป นักเรียนไมสามารถทําเสร็จตามเวลาที่ 

กําหนด 

      2. การสะกดคําผิด 

 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขใหสมบูรณข้ึน 
 ขั้นทดลองกลุมเล็ก 
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่ไดปรับปรุงแกไข คร้ังที่ 1 ไปทดลอง

ใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน 

จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะและใหทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อหาแนวโนมของ

ประสิทธิภาพของแบบฝก ซึ่งผูวิจัยพบปญหาที่ตองปรับปรุงมีดังนี้ 

 1.  คําช้ีแจงบางกิจกรรมไมชัดเจน   

 2.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชในแบบฝกไมชัดเจนรวมทั้งสีของตัวอักษรทึบทําใหนักเรียนอานไม

ชัดเจน  เชน  แบบฝกชุดที่ 3 และ 4 

 ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขตามปญหาที่พบ 
  
 ขั้นทดลองภาคสนาม 
 ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวคร้ังที่ 2 ไปทดลองกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จํานวน 30 คน เพื่อ

ปรับปรุงเนื้อหาและหาคุณภาพของแบบฝกทักษะ 
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 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

 2.  ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 3.  วิเคราะหเนื้อหาและสรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเพื่อกําหนดน้ําหนัก และ

พฤติกรรมใหครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาเพื่อสรางแบบทดสอบ 
 4.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ ใชเวลา 
50 นาที  โดยสรางใหสอดคลองและครอบคลุมเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ 
 
 ขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.  นําแบบทดสอบที่สรางตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและ
ความเหมาะสมทางภาษาที่ใชเกณฑการใหคะแนนโดยผูเช่ียวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทยจํานวน 

3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชดัชนีความสอดคลองที่มีระดับ
การประเมิน 3 ระดับ ดังนี้  
       ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอสอบนั้นวดัตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
       ใหคะแนน   0 ถาไมแนใจวาขอสอบนัน้วัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

       ใหคะแนน  -1 ถาแนใจความขอสอบนัน้วัดไมตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
       จากนั้นนําคาการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: 
IOC) โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248 – 249; 
อางอิงจาก Rowinelli and Hambleton. 1977) การพิจารณาคา IOC ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคา

ดัชนีความสอดคลอง 0.5 ข้ึนไป ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาเฉลี่ย 0.67 – 1.00 จํานวน 50 ขอ  
 2.  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน 50 ขอไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ    
 3. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว  ตรวจใหคะแนนและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาวาขอสอบตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ต้ังไวหรือไม ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน และขอที่ตอบ
ผิดหรือตอบไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให  0 คะแนน และนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความ
ยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน (Fan. 
1952: 3-32)  ไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคา (p)  ระหวาง  .24 - .76   และคาอํานาจจําแนก (r)  

ระหวาง .20 - .42  ไวใช    
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 4. คัดเลือกขอสอบ    จํานวน  35  ขอ 

 5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑที่ต้ังไว  35  ขอ  มาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น  

(Reliability) ของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร  KR  -20  ของคูเดอร  ริชารดสัน  (ลวน  สายยศ; และ

อังคณา  สายยศ. 2538: 168; อางอิงจาก Kuder Richardson 20)  ไดคาเฉลี่ยความเช่ือมั่นที่ 0.77 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 1.  หาคาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบ คือ คาคะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2.  หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 3.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 4.  ตรวจสอบสมมติฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช t-test แบบ Dependent Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   

ปที่ 3  มีประสิทธิภาพเปน  83.95/85.14 

 2.  นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณ หลังการเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนมัธยมนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัยสรุปได

ดังนี้ 

 1.  จากผลการทดลองพบวาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ 
83.95/85.14 ผูวิจัยไดจัดเรียงเนื้อหาเปนลําดับจากงายไปหายากเปนลําดับเพื่อใหผูเรียนเรียนดวย

ความเขาใจและฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูตามข้ันตอน และ
ในแบบฝกยังมีรูปภาพประกอบท่ีสัมพันธกับเนื้อหาที่อานทําใหแบบฝกนาสนใจยิ่งข้ึน นอกจากจากน้ี
แบบฝกทักษะการอยางมีวิจารณญาณไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ ผานการทดลองและ
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ปรับปรุงใหดีข้ึนตามลําดับ และการสรางแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารญาณที่ผูวิจัยสรางข้ึน
อาศัยหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับส่ิงเราและการตอบสนองพัฒนาการของเด็ก ซึ่งสอดคลองกับหลักการสราง

แบบฝกของวิไลลักษณ บุญประเสริฐ (2531: 13) ที่ ไดกลาวไววาลักษณะของแบบฝกที่ดี นั้นตองใช
ภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียน ตลอดจนคํานึงถึงจิตวิทยาเกี่ยวกับส่ิงเราและการตอบสนองพัฒนาการ
ของเด็กและลําดับข้ันของการเรียน นอกจากนั้นจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของเด็ก แบบฝกทักษะจะตองประกอบดวยคําชี้แจงและตัวอยางส้ันๆ ที่จะทําใหเด็กเขาใจงาย ใชเวลา

ใหเหมาะสม และยังสอดคลองกับ รัชนี ศรีไพวรรณ (2547: 412) ที่กลาววา แบบฝกตองอาศัยรูปแบบ
สีสวยจูงใจ เพื่อใหเด็กมีกําลังใจทําแบบฝกตอไป ทั้งยังเปนแบบฝกที่ผานข้ันตอนการสรางอยางเปน
ระบบ ไดรับการตรวจสอบแกไขและผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ ใหสามารถนําไปทดลองหา
ประสิทธิภาพได ทําใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรรณิกา  

ศุภปญญาวุฒิ  (2544: บทคัดยอ) ที่พบวานักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะสามารถพัฒนาทักษะใน
การอานอยางมีวิจารณญาณกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคามซ่ึง
แบบฝกนี้สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะการอานดวยตนเอง และสรางนิสัยใหรักการอาน  
เห็นคุณคาของการอาน สามารถนําความรูที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งผลการวิจัยพบวา  

นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณมีคะแนนสูงกวากอนเรียน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางข้ึน
เพื่อใชในการทดลองคร้ังนี้ไดผานข้ันตอนการสรางอยางมีระบบไดรับการตรวจสอบแกไขและไดผาน
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญและผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่ผานการคาหาความยากงาย  และความ

เช่ือมั่นจํานวน 35 ขอ ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยรวมอยูในระดับดีและผลสัมฤทธิ์
เร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการอานอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวาแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัย

สรางข้ึน สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนสามารถฝก
การอานเปนรายบุคคล ไดฝกกระทําซํ้าๆ หลายคร้ัง พรอมทั้งมีเฉลยอยูทายแบบฝกเพื่อชวยใหนักเรียน
ตรวจคําตอบไดทันทีที่เกิดขอสงสัย พรอมทั้งสามารถอานใบความรูเพื่อชวยย้ําเตือนความเขาใจกอน

ทําแบบฝกอีกดวย  และจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในขณะที่เรียนดวยแบบฝกทักษะพบวา
นักเรียนสนใจอานและทํากิจกรรมมากทําใหนักเรียนไดฝกอานอยางมีวิจารณญาณและอานไดถูกตอง
มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุดมลักษณ  หอยหิรัญ (2531: 68) ที่ทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการใชแบบฝกกับกิจกรรม

ตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชิงสรางสรรคระหวางกลุมทดลองและกลุม
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ควบคุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงเปนขอสนับสนุนไดวาการเรียนโดย
ใชแบบฝกทักษะการอานสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 
ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

      ควรกําหนดจํานวนกิจกรรมและลักษณะของกิจกรรม ใหสนองตอบความแตกตางระหวาง

บุคคล 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  ควรมีการศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน  

ความสนใจในการเรียนหรือเจตคติตอวิชาภาษาไทย    
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

  ผูชวยศาสตรจารยสุมานนิ  รุงเรืองธรรม  อาจารยพิเศษระดับมหาบัณฑิตคณะ 

        ศึกษาศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและ 

        การสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 อาจารยอุทัยวรรณ  นุมมีศรี   ครูชํานาญการพิเศษ  รับเงนิเดือนใน 

       อันดับ คศ.3 โรงเรียนมธัยมนาคนาวา- 

       อุปถัมภ  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

 อาจารยศรีสุดา  ชานนท    ครูชํานาญการ  รับเงนิเดือนในอันดับ  

       คศ.2  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ   

       เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
    แบบฝกทกัษะการอานอยางมีวจิารณญาณ 
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การอานอยางมีวจิารณญาณการอานอยางมีวจิารณญาณ  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
ช่ือช่ือ..........................................................................................................นามสกุลนามสกุล..........................................................................................  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓๓/....... /....... โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  

เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานครเขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
  



 
 

79 

อานคําแนะนําการใช
ใหเขาใจนะครับ 

 
คําแนะนําในการใชแบบฝก 

 
 

๑.  แบบฝกทักษะชุดน้ีเปนแบบฝกทักษะชุดที่  ๕  จากแบบฝกทั้งหมด  ๗  ชุด 
๒.  แบบฝกทักษะนี้สรางขึ้น  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนและฝกทักษะดวยตนเอง  
ขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียนแตละคน 
๓.  ขั้นตอนการใชแบบฝก 
 ๓.๑  ศึกษาทําความเขาใจจุดประสงคการเรียนรูของแบบฝก 
 ๓.๒  ในแตละหนาของแตละแบบฝกจะมีเน้ือหาและคําอธิบายแนะนําให
นักเรียนปฏิบัติ 
 ๓.๓  ใหนักเรียนตอบคําถามแลว  ถานักเรียนตอบผิดใหกลับไปอาน
ทบทวนเน้ือเรื่องใหมอีกครั้ง 
 ๓.๔  เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดเสร็จใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 
ทายเรื่องลงในกระดาษคําตอบ 
 ๓.๕  นักเรียนไมควรดูคําตอบกอนที่จะทําแบบฝกทักษะเสร็จเรียบรอย 
 ๓.๖  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  จากใบเฉลยคําตอบ 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 
  
 ๑.  ตอบคําถามจากบทเพลงท่ีอานได 
 ๒.  อธิบายความหมายของคํา  สํานวน  โวหารได 
 ๓.  บอกจุดประสงคของผูเขียนได 
 ๔.  บอกขอคิดที่ไดจากการอานได 
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พบกันอีกเชนเคยนะครับ... 

ผานไปคร่ึงทางแลว  สาํหรับการฝกทักษะการอาน     
ชุดที่  ๕  น้ีจะเปนเน้ือหา   จากบทเพลงสรางสรรค   
เพ่ือน ๆ ลองมาฝกอาน 

กันตอนะ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

แตกอนที่เพ่ือน ๆ  จะไปฝก 
การอานอยางมีวิจารณญาณ 

เรามาเรียนรูเกี่ยวกับบทเพลงกันกอนคะ... 
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ใบความรูที่ ๑ 
 

 
 
        ความหมายของเพลง 
 

เพลง หมายถึง ถอยคําที่นักประพันธเรียงรอยหรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่ง
ประกอบดวย เน้ือรอง ทํานอง จังหวะ ทําใหเกิดความไพเราะสรางความเพลิดเพลิน
ใหแกผูฟง มีคุณคาดานวรรณศิลปทั้งดานการเลือกสรรคําที่ใชในการแตง การเรียบ
เรียงประโยค และการใชโวหาร เพลงน้ันอาจใหขอคิดแกผูฟงในการดําเนินชีวิต
ดวยสําเนียงขับรอง ทํานองดนตรี กระบวนวิธีรําระบํา โดยเพลงสรางสรรคจาก
เครื่องดนตรีหรือการขับรอง 
 
รูปแบบของเพลงตามเคร่ืองดนตรีและเน้ือหา 
๑.  เพลงไทยเดิม  
๒.  เพลงไทยลูกกรุง  
๓.  เพลงไทยลูกทุง  
๔.  หมอลํา บางเรียกหมอลําซิ่ง  
๕.  เพลงเพือ่ชีวิต  
๖.  เพลงไทยสากล  
๗.  เพลงสากล 
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สําหรับชุดฝกทักษะการอานจากบทเพลงสรางสรรคน้ี 
เราจะฝก กันในเพลงประเภทลูกทุง และเพลงไทยสากล   
และเพลงทีเ่กี่ยวกับพอ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพลงไทยลูกทุง 
  

เพลงลูกทุง คือเพลงที่สะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรม
ไทย โดยมีทวงทํานอง คํารอง สําเนียง และลีลาการรองการบรรเลงท่ีเปนแบบแผน 
มีลักษณะเฉพาะซึ่งใหบรรยากาศ ความเปนลูกทุง    

ขุนวิจิตรมาตราบันทึกไวในหนังสือเรื่องของละครและเพลง วาเพลงลูกทุง
เปนวงดนตรีแบบสากลท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาหลังสงครามโลกคร้ังที ่2 ประมาณป
หรือสองป ลักษณะเพลงลูกทุงในระยะเร่ิมแรก มาจากการรองรําทําเพลงของไทย
ด้ังเดิม อาทิ แหลเทศน สวดคฤหัสถ จําอวด ลิเก (ทรงเคร่ือง) ลิเกลูกหมด (ไมแตง
เครื่อง) ลิเกบันตน ลําตัด เพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ โดยเพลงลูกทุง
นํามาดัดแปลงแลวใสดนตรีแบบสากล เปนลักษณะเพลงแบบใหม  สวนคําวา 
"เพลงลูกทุง" อาจารยจํานง รังสิกุล คิดประดิษฐขึ้นใชเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม       
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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 เพลงลูกทุงมีความชัดเจนจากเพลงลูกกรุงโดยประกอบ ไชยพิพัฒน           
จัดรายการเพลงสถานีไทย โทรทัศน ใชชื่อรายการวา "เพลงลูกทุง" 
สุรพล สมบัติเจริญ ไดทําใหเพลงลูกทุงอยูในความนิยม ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๖ –
๒๕๑๓   จนเรียกไดวาเปนยุคทองของเพลงลูกทุง ไดเกิดการแขงขนั และยังมี
นักรองลูกทุงเกิดขึ้นใหมหลายคน ตอมาหลังเหตุการณ ๑๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เพลงลูกทุงก็อยูในยุคเพลงเพื่อชีวติ เน้ือหาเพลงลูกทุง ไดสอดแทรกเน้ือหาเพลง
เพื่อชีวิต โดยในยุคน้ันมีเพลงลูกทุงเพื่อชีวิตเปนจํานวนมาก หลังจากน้ัน ระหวาง 
พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๐๘ วงดนตรีเพลงลูกทุงไดเขาสูระบบทุนมากขึ้น มีการแสดง
เพลงลูกทุงมีการประกวดประชันการเตนและเคร่ืองแตงกายของหางเคร่ือง
ประกอบ จนในปจจุบัน มีศิลปนลูกทุงหนาใหมเขาสูวงการเพลงลูกทุงของคาย
เพลงหนาใหม ตลาดเพลงลูกทุงเปนตลาดใหญ เพลงลกูทุงไดรับความนิยมอีกครั้ง 
และมีการมอบรางวัลทางดนตรีลูกทุงอยูหลายรางวัล 
 
 

  เพลงไทยสากล    
 

เพลงไทยสากล เปนเพลงที่ขับรองในภาษาไทย โดยเริ่มจากนําทํานองไทย
เดิมใสเน้ือรองบรรเลงและขับรอง โดยใชมาตรฐานของโนตเพลงแบบสากล จน
เปนเพลงไทยแนวใหม โดยต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๗๖ มีละครเวที ละครวิทยุ และ
ภาพยนตรไทย มีบทบาทสําคัญทําใหเพลงไทยสากลไดรับความนิยม จนใน
ปจจุบันแตกสาขาไปอีกหลากหลาย 

ในปจจุบันมีแนวเพลงเพิ่มขึ้นหลากหลายมากขึ้น กลุมผูฟงไดแยกแตก
กระจายเปนกลุมๆ ตามความชอบของผูฟง โดยในแตละกลุมก็มีการมอบรางวัล 

ใหนักรอง นักแตงเพลง สําหรับแนวเพลงที่เกิดมาในยุคหลังก็เชน แร็ป     
ฮิปฮอป เปนตน  
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นักแตงเพลง หมายถึง ผูที่ทําการประพันธทํานอง และ/หรือ ผูที่ทําการ
ประพันธคํารอง โดย เพลง ประกอบไปดวยโครงสรางหลักๆ ๒ สวน คือ ทํานอง 
และ คํารอง (เน้ือเพลง) 

การแตงเพลง ในสมัยแรกๆ ผูประพันธทํานอง และ ผูประพันธคํารอง มักจะ
เปนคนๆเดียวกัน ตอมาการแตงเพลงพัฒนาไปตามแบบอยางสากล คือ การสราง
เพลงมักจะถูกประพันธทํานองขึ้นมากอน จากน้ันจึงคอยประพันธ 
คํารอง 
 

 
 

องคประกอบของเพลง มีดังน้ี 
- เน้ือรอง / คํารอง 
- ทํานองหรือดนตรี ( melody ) / เครื่องดนตรี 
- เสียงรอง  
- จังหวะ ( rhythm : การกํากับความชาเร็วของเพลง ) 
- การประสานเสียง ( harmony ) 
- อ่ืน ๆ เชน การใชเน้ือเสียงแบบตางๆ, การปรับบรรยากาศ, หางเคร่ือง 
 
 
 

 
เมื่อเพ่ือน ๆ  เรียนรูวากวาจะมาเปนบทเพลงที่                  

ไพเราะไดน้ัน  ตองมีสวนประกอบหลายสิ่งดวยกัน 
                                  เพ่ือไมเปนการเสียเวลา  เรามาฝกกนัเลย... 
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คนเหงาท่ีเขาใจเธอ  
คํารอง / ทํานอง สลา คณุวุฒิ    ขับรองโดย  ต๊ักแตน ชลดา  

เรียบเรียง ธีระพงษ ศักด์ิแกว  

ก็ฉันเปนแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว  
แตเธอคือคนเดียวในหัวใจฉัน  

ความรักพาเรามาไกล ความจริงบอกใจไมทัน  
เธอมีคนใชกอนฉัน รูทันเมื่อสายทุกอยาง  

 
เก็บซอนตัวในความเหงาใตเงาความผิด  

แอบรวมทางตามสิทธิ์ผูมาทีหลัง  
ยามย้ิมเธออยูกับเขา ยามเหงาถงึมาเคียงขาง  
ทําหนาที่ของแฟนทุกอยาง ทุกครั้งที่ลับตาคน  

 
ยอมเปนคนเหงาที่เขาใจเธอ  

หาคนเห็นดวยไมเจอหลบคํานินทาไมพน  
ทนเปนคนเหงาที่เขาใจเธอ ทุกเจ็บที่ใจตองเจอ  

รักเธอน่ันคือเหตุผล อยูแบบรูตัววาผิด  
ไดสิทธิ์แคยามเธอหมน ใชกรรมดวยนํ้าตารินหลน  

รักคนที่เขามีคู...  
 

ก็รูและเจียมบอกใจไมไดครอบครอง  
แคหางตาแอบมองยังกลัวคนรู  

ขอโทษในใจทุกที เมื่อเจาที่ของเธอมองอยู  
อยากไถบาปอยากบอกใหรู แตกลัวเขาเจ็บกวาฉัน  
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ยอมเปนคนเหงาที่เขาใจเธอ  

หาคนเห็นดวยไมเจอหลบคํานินทาไมพน  
ทนเปนคนเหงาที่เขาใจเธอ ทุกเจ็บที่ใจตองเจอ  

รักเธอน่ันคือเหตุผล อยูแบบรูตัววาผิด  
ไดสิทธิ์แคยามเธอหมน ใชกรรมดวยนํ้าตารินหลน  
รักคนที่เขามีคู ผิดเต็มประตู แตก็ทนอยูเพื่อเธอ.. 

 
 
 
 
 
 
ขอคิดที่ไดจากเพลงน้ีก็คือ 
  ยอมเสียสละทุกอยางเพื่อความรัก  เพราะรักน้ีเปนรักตองหาม  ไมมีทาง
เปนไปได  เพราะคนที่รักเขามีคูอยูแลว 
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 แบบฝกหัดท่ี  ๑  
 เพลงภมูิแผนดิน นวมินทรมหาราชา  

 
 
คํารอง: ชาลี อินทรวิจิตร, อาจินต ปญจพรรค, สุรพล โทณะวณกิ, เนาวรัตน พงษไพบูลย, คุณหญิงกุล
ทรัพย เกษแมนกิจ   
ทํานอง: สงา อารัมภีร, นคร ถนอมทรัพย, แมนรัตน ศรีกรานนท, ประสิทธ์ิ พยอมยงค 
เรียบเรียงเสียงประสาน: ประสิทธ์ิ พยอมยงค, กิตติ ศรีเปารยะ 
บรรเลงโดย วงดนตรีเฉลิมราชย ควบคุมวงโดย วิรัช อยูถาวร 
ขับรองหมู โดยศิลปน 72 คน 

 
     บุญของแผนดินไทย พอหลวงบนัดาลให ที่ในยุงฉางมีขาว  
นํ้ารินดินดีใครเลา ทุกขใดเหินไปบรรเทา ดวยพระบาท  
เกือบศตวรรษ ธ นําไทยทั้งชาติพนภัย  
แผนดินถิ่นเมืองทอง ผานพนโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุมครองไทยไว  
ธ เปนพลังแผนดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย  
อุนใจไพรฟา พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา  
(Medium March)  
อาองคสุริยศรีมีธรรมสอง ปกครองอยางทรงพระเมตตา  
ดุจบิดรเหลาประชาทุกขรอน ใดใดกรายมา โอฟาเปนด่ังฝนดับไฟ  
ภูมิใจไทย รวมรอยหัวใจรวมใฝรวมหวัง ภูมิพลัง แผนดินถิ่นน้ีย่ิงใหญ  
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผนดิน  
เทิดไท นบนอมเทิดทูน ธ เหนือเกลา สราญ นานเนาหทัยสุขล้ําสมจินต  
เพริศแพรว พิพัฒนเภทภยัพายแพสิ้น นวมินทรมหาราชาภูมิพล  

(ซ้ํา) 
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แบบฝกหัดท่ี  ๑ 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามดังตอไปน้ี 
 
  ๑.  บทเพลงท่ีนักเรียนอานขางตน  ชื่อเพลงวาอะไร 
ตอบ
............................................................................................................................. 
 
๒.  ใครเปนผูแตงบทเพลงน้ี 
ตอบ
............................................................................................................................. 
 
๓.  คําวา  “ภูมิแผนดิน  นวมินทรมหาราชา”   หมายถึงใคร 
ตอบ
............................................................................................................................. 
 
๔.  ขอคิดที่ไดจากบทเพลงน้ีคืออะไร 
ตอบ
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
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แบบฝกหดัท่ี  ๒ 
บทเพลงปูเย็น เฒาทระนงแหงลุมนํ้าเพชร 

 

เนื้อรอง - ทํานอง โดย.. นายฉาย ดีฆอลาฆู 
เรียบเรียงดนตรี โดย.. เจษฎา สุขะตุงคะ(เตะ)และนายฉาย 

ขับรอง  โดย ฉัตรชัย  ศิริพันธุ 

 เรอืลํานอยลองลอยกลางสายนํ้า สุดแทแตกรรมจะนําพานาวา
ชีวิตใครหนอลิขิตมา โอชะตาลวงเวลาวนัคืนฝนทนฝนกล้ํากลืนและ
เดียวดาย ชายชรานาวาและสายนํ้ารอยชวีิตคือความจริงเลาขาน 
ประสบการณเปนตํานานอันมีคาอายุเลยลวงไรหวงไรกังขา ส้ินปรารถนา
หมดมายาไรโลกียชวีิตนี้มีอะไรใหถือม่ัน สายลมพัดผานสายน้ํารนิไหลโอ
ชีวิตถูกผดิดําเนินไป ตราบลมหายใจสุดทายจะมาเยอืนปูเย็น (ปูเ ยน็) ปูเย็น
เห็นสัจธรรม (ปูเย็นเห็นสัจธรรม) ทุกถอยคําคือความงามส่ือความหมาย  
ใหขอคิดเตือนจิตสะกิดใจในโลกนี้ส่ิงใดใดไมจีรงั…  
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แบบฝกหัดที่  ๒ 
 
 
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามดังตอไปน้ี 
 
๑.  ปูเย็น  คือใคร 
ตอบ
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
๒.  ปูเย็นใชชีวิตอยู ณ ที่ใด 
ตอบ
............................................................................................................................. 
 
๓.  ขอคิดที่ไดจากชีวิตของปูเย็นคืออะไร 
ตอบ
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
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แบบฝกหัดที่ ๓ 

 

เพลง บานเรา 
ขับรองโดย  ธงชัย  แมคอนิไตย 

 
ต่ืนมาทุกทุกเชาก็ชื่นใจ จะหันมองไปทางใดก็คุนดูตา 

อยูกันตามสบายแบบของไทยนานมา มีภาษาเราเองภาษาไทย 
พูดจาก็เปนเสียงคุนเคย ไมตองแปลกันใหเหน่ือยเลยฟงแลวเขาใจ 
ไหวกันเวลาเจอก็เหมือนคําทักทาย ท่ีไหนก็ไมเหมอืนกันกับบานเรา 

 
อาจมีท่ีไดเท่ียว ไปไกลแสนไกล ไปมาก็หลายแหง 

เจอะเจอท่ีท่ีงดงามเจริญตา และเจริญใจ 
จะอยูท่ีแหงไหนถึงเลิศเลอสักเทาไร 
แตใจอยากจะรีบกลับคิดถึงบานขึ้นมา 

 
บานเรา มใีนหลวงท่ีเรารัก ท่ีเขาใจและคอยหวงใย มาถึงวันนี้ 

นี่คือความเปนไทยอยางท่ีใครไมม ีท่ีนีคื่อประเทศไทยคือบานเรา 
 

(ซ้ํา )* 

 

กิจกรรม  นักเรียนอานบทเพลงขางตน  แลวตอบคําถามดังตอไปน้ี 
๑. นักเรียนคิดวา  ผูเขียนมีจุดประสงคอยางไรในการเขียน 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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๒. นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อไดอานเพลง  “บานเรา” 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
๓. นักเรียนคิดวา  ประเทศไทย  มีสิ่งอ่ืนที่ดีอีกหรือไม  นอกเหนือสิ่งที่กลาว

ในเพลง 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................... 
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เฉลย  แบบฝกหัด  ที่  ๑   
๑. เพลงภูมแิผนดิน  นวมินทรมหาราชา 
๒. ชาลี อินทรวิจิตร, อาจินต ปญจพรรค, สุรพล โทณะวณิก, เนาวรัตน  

พงษไพบูลย, คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ   
๓. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
๔. ประเทศไทยเจริญรุงเรืองอยูรมเย็นเปนสุขไดก็เพราะในหลวง 
 
เฉลย  แบบฝกหัด  ที่  ๒ 
๑.  ชายชรา  เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี 
๒. ที่ใชชีวิตอยูบนเรือ 
๓. สิ่งใดใดในโลกลวนไมจีรัง 
 
เฉลย  แบบฝกหัด  ที่  ๓ 
๑. ใหผูอานภาคภูมิใจในประเทศไทย ในฐานะที่เปนบานเกิดของเรา 
๒. รักประเทศไทย 
๓.  มี  คือ  นํ้าใจที่งดงามของคนไทย,  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
เชน  การสวัสดีทักทาย  การไหว  การมีสัมมาคารวะ  การนอบนอม 
ถอมตน  
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แบบทดสอบระหวางเรียนแบบฝกทักษะชุดท่ี ๕ 

เร่ือง  บทเพลงสรางสรรค 
คําช้ีแจง 
๑. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท X  ลงบนตัวอักษร ก ข ค หรอื ง   
หนาคําตอบท่ีถูกที่สุดในกระดาษคําตอบ 
๒. แบบทดสอบประจําแบบฝกชุดที่ ๕   มีจํานวน ทั้งหมด ๑๐  ขอ 

 
อานบทเพลง ที่ ๑  แลวตอบคําถามขอ ๑-๕ 
 

บทเพลงพระราชนิพนธ 
แผนดินของเรา 

ถึงอยูแควนใด ไมสุขสําราญ  เหมือนอยูบานเรา ชื่นฉํ่าคํ่าเชา  สุขทวี 
ทรัพยจากผืนดิน  สินจากนทีมีสิทธิ์เสรี  สันติครองเมือง 

เรามีปาไมอยูสมบูรณ ไรนาสดใสใตฟาเรือง 
*โบราณสถาน  สงนามประเทือง 

 เกียรติเมืองไทยขจรไปท่ัวแดนไกล 
**รักชาติของเรา ไวเถิดผองไทย 

ผืนแผนแหลมทอง  รวมพี่รวมนอง ดวยกัน 
***รักเกียรติรกัวงศ  เสรมิสงสัมพันธ 

ทูนเทิดเมืองไทยน้ัน  ใหยืนยง 
ยอน (*) , (**) , (***) 
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๑. ใครเปนผูแตงเพลงน้ี 
 ก.  ในหลวง ข.  ประชาชนคนไทย 
 ค.  นักอนุรักษโบราณสถาน ง.  ปาไมจังหวัด 
 

๒.  นักเรียนรูสึกเชนใดเมื่อฟงบทเพลงน้ี 
 ก.  ชื่นชมธรรมชาติ ข.  ดีใจที่เปนคนไทย 
 ค.  ภาคภูมใิจในประเทศไทย ง.  มีความสุขที่มีปาไม 
 

๓.  จากขอความ “รักเกียรติรักวงศ  เสริมสงสัมพันธทนูเทิดเมืองไทยนั้น  
ใหยืนยง”  ผูเขียนตองการแสดงความคิดในลักษณะใด 

 ก.  ใหประชาชนในชาติไทยรูจักสามัคค ี
 ข.  ปกปองชื่อเสียงเมืองไทยตลอดไป 
 ค.  รักเกียรติของวงศตระกูลเปนสําคัญ 
 ง.  ใหดูแลสินทรัพยในแผนดินไทย 
  

๔.  ถึงอยูแควน....   คําที่ขีดเสนใตหมายถึงอะไร 
 ก.  ตําบล 
 ข.  อําเภอ 
 ค.  จังหวัด 
 ง. ประเทศ 
 
๕.  คําวา  ทรัพยจากผืนดิน  สินจากนท ี หมายถึงอาชีพหลักอาชพีใด 
 ก.  การแพทย                     ข.  การประปา 
 ค.  การเกษตร                     ง.  การประมง  
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อานบทเพลงน้ี แลวตอบคําถาม  ขอ ที่ ๖-๘ 
 กีฬา  กีฬา  เปนยาวิเศษ 
แกกองกิเลสทําคนใหเปนคน 
 ผลของการฝกตน 
เลนกีฬาสากล  ตะลาลา 
 
๖.  ขอความขางตน เปนงานเขียนประเภทใด 
ก.  นวนิยาย 
ข.   เรื่องสั้น 
ค.  บทเพลง 
ง.  บทความ 
 
๗.  ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร 
ก.  เพื่อแนะนําการเลนกีฬา 
ข.  เพื่อชักชวนใหเลนกีฬา 
ค.  เพื่อชื่นชมผูเลนกีฬา 
ง.  เพื่อสั่งสอนใหเลนกีฬา 
 
๘.  จากขอความขางตน  นักเรียนคิดวาเปนขอเท็จจริงหรือไม 
ก.  จริง  เพราะกีฬาทําใหรางกายและจิตใจแข็งแรง 
ข.  จริง  เพราะกีฬารักษาโรคได 
ค.  ไมจริง  เพราะกีฬาไมใชยาจริง ๆ  
ง.  ไมจริง  เพราะกีฬาเปนเพียงการออกกําลังกายเทาน้ัน 
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อานบทเพลงตอไปน้ี  แลวตอบคําถามขอ ๙-๑๐ 
เนื้อเพลง ทรงพระเจริญ 
ศิลปน  : ปอม อัสนี โชติกุล feat. แอด คาราบาว  
  
  
   

              เหนือฟายังมีฟา เหนือราชามีองคราชันย  
ผูอดทนทุมเทบากบั่น เติมความฝนใหแผนดินขวานทอง  
เหนือดินทั่วถิ่นไปถึง พอคือที่พึ่งของไทยทั้งผอง  
ใหรักใคร สามัคคีปรองดอง เดินตามครรลอง ของความพอเพียง  
 
 
             เหนือใต อีสาน ออกตก คือมรดก แหงความสามัคค ี 
             คนไทย เปนไทวันน้ี กินดีอยูดี ทั้งมีชื่อเสียง  
             เหนือสิ่งอ่ืนใดในหลา มิอาจสรรหา ถอยคํารอยเรียง  
             เทียบได นํ้าพระทัยหลอเลี้ยง พสกนิกรใหอยูเย็นเปนสุข 
  
 
* ทรงพระเจริญ อยูย่ิงยืนนาน  
  ทรงพระเกษมสําราญ ตลอดกาล ตลอดไป  
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๙.  ผูเขียนตองการสื่อความคิดในเพลงน้ีมากที่สุด 
ก.  เพื่อแนะนําการใชชีวิตในสังคม 
ข.  เพื่อเทิดทูนในหลวง 
ค.  สงสารในหลวง 
ง.  การรักษาเอกราชของชาติไทย 
 
๑๐.  เหนือดินทั่วถิ่นไปถึง พอคือที่พึ่งของไทยทั้งผอง   คําที่ขีดเสนใตหมายถึงใคร 
ก.  พอบังเกิดเกลา 
ข.  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ 
ค.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ง.  พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
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   เฉลยแบบทดสอบระหวางเรียนแบบฝกชุดท่ี ๕ 

 
 
 
๑.  ก  ๖. ค 
๒.  ค ๗. ข 
๓.  ข ๘. ก  
๔.  ง ๙. ข 
๕.  ค ๑๐. ข 
 
 
 

              
 
 

แลวพบกันใหมในชุดฝกตอไป 
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ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการอานอยางมีวจิารณญาณ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย     เรื่อง  การอานอยางมีวิจารณญาณ     ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 

ภาคเรียนที่  2    ปการศึกษา  2552 
คําชี้แจง 

๑. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จาํนวน 35 ขอ คะแนนเต็ม 35 คะแนน  

       เวลา 50 นาท ี

๒. ใหนักเรียนอานขอความที่กาํหนดให จากนั้นเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด แลวทาํ

เคร่ืองหมายกากบาท (x) ลงในกระดาษคําตอบ ในกรณีที่ตองการเปล่ียนคําตอบใหขีดทับ 

(X)     แลวเลือกขอที่ตองการ 

 

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

1. คนเราอยากมีความสุข ทาํใจใหเปนสุขก็จะพบความสุข ผูใดอยากมีความทุกขกคิ็ดแตส่ิงที่เศราโศก  

กังวลใจในส่ิงที่เศราหมอง  ก็ยอมจะพบความทุกข 

ขอความนี้ใหขอคิดอะไร 

ก. ความสุขอยูที่เราเลือกจะทํา 

ข. ความสุขของคนอยูที่ความคิด 

ค. ความรูสึกวาทุกขหรือสุขเราสามารถเลือกใหเกิดข้ึนได 

ง. ความคิด  จติใจของคนเปนพืน้ฐานของความสุขและความทุกข 

 

2.        กาเอยกาดํา                     รูจํารูจกัรักเพื่อน 
ไดเหยื่อเผ่ือแผไมแชเชือน        รีบเตือนพวกพองรองเรียกมา 
เกลื่อนกลุมรมุลอมพรอมพรัก     นารักน้าํใจกระไรหนา 
 การเผ่ือแผแนะพอหนูจงดูกา        มันโอบออมอารีดีนักเอย 
 

จากคําประพนัธขางตน  ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อมุงสอนใคร 

ก. เด็กเล็ก 

ข. เด็กวยัรุน 

ค. คนทั่วไป 

ง. ผูอานผูฟง 
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3.        สักวาหวานอ่ืนมหีมืน่แสน                

ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอม 

          กล่ินประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม         

อาจจะนอมจติโนมดวยโลมลม 

         แมนลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม        

ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดตองเข็ดขม 

         ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ                 

ใครฟงลมเมนิหนาระอาเอย 

 

บทรอยกรองนีผู้เขียนมวีัตถปุระสงคเพื่ออะไร 

ก. ส่ังสอน                                  ข. แนะนาํ 

ค. เชิญชวน                                ง. ตักเตือน 

 

4.  ทําไมตองเอาไมใหญมาทําชางนะ  คนเรานี่แปลกจริงๆ  ไมใหญมนัก็ใหญของมันอยูแลว  คนไมได

ทําใหชางใหญแตทอนไมมนัใหญของมันเอง  ตัวมนัจริง ๆ  คือ  ตนไม    แตกลับไมเหน็ความสวยและมี

คาของมันตอนมีรมเงา มีชีวติกลับโคนมนั  ลิดกิ่งตัดใบใหเปนซากไม  แลวเอามาแกะใหเหมือนซาก

ชาง  ช่ืนชมมนัมากกวาไดเห็นชางจริงหรือตนไมที่มีชวีติเสียอีก  ทาํไปทํามาก็จะไมมีของจริงเลย 

สักอยางไมวาชางหรือตนไม 

         ขอความนี้ผูเขียนมีวตัถุประสงคเพือ่อะไร 

ก. ตักเตือน                                 ข. เสนอแนะ 

ค. ชี้แจงขอเทจ็จริง                      ง. ประชดประชัน 

 

5.  บางคนอานหนังสือเพียงเฉพาะเร่ืองราว  คือ  อานแตเร่ืองในวงอาชพีของตน  ถาทาํอยางนั้นก็

นับวายงัไมไดผลเต็มที่  เพราะขาดความรูในวงการทั่วไป  ทางที่ดีเขาควรขยายขอบเขตการอานให

กวางขวางข้ึนไปอีก 

ขอความขางตนนี้สรุปไดวาอยางไร 

ก. เราควรอานหนังสือเฉพาะเร่ืองที่สนใจ 

ข. เมื่อมีเวลามาก เราควรอานหนงัสือใหมาก 

ค. เราควรขยายขอบเขตการอานใหกวางออกไปอีก 

ง. เราควรอานหนังสือเร่ืองทัว่ไป 
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6.  ส่ิงที่เราจะตองอานในทกุวันนี้  มีมากข้ึนกวาแตกอนมากนัก  หนงัสือพิมพรายวนับางหนังสือพิมพ

รายสัปดาหบาง  วารสารจากสมาคมวิชาชีพตาง ๆ บาง  หนงัสือปกออนราคาถกูบาง  หนังสือเลม

ขนาดใหญบางตาง ๆ ขนาด  เฉพาะในสวนที่เปนภาษาไทยก็มีอยูมากขนาดที่คนธรรมดาจะใชเวลา

ตลอดเวลาอานอยางเดียวกไ็มอาจจะอานหนังสือทีพ่ิมพข้ึนในวนันั้นไดหมด  ทัง้นีย้ังไมนับหนงัสือ

ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  ซึ่งพิมพมากกวาภาษาไทยดวยซํ้าไป 

         ขอความขางตนนี้สรุปไดวาอยางไร 

ก. ส่ิงที่เรามีจะตองอานในทุกวนันี ้ มมีากข้ึนกวาแตกอนมากนกั 

ข. ปจจุบันมหีนงัสือมากมายหลากหลายรูปแบบ 

ค. หนงัสือบางเลมอานวนัเดียวก็ไมสามารถอานใหหมดได 
ง. หนงัสือภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ มีมากกวาหนงัสือภาษาไทย 

 

7. ขอใดเปนขอความแสดงขอเท็จจริงทั้งหมด 

ก. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนไปอยางรวดเร็วและไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย 

ข. ในปจจุบันมีการเติมส่ิงปรุงแตงส่ิงตาง ๆ  ลงในแชมพู  เชน ลาโนลิน  น้ํามนั  แรสมนุไพร  โปรตีน  

เพื่อจุดประสงคตาง ๆ  ซึ่งสารเหลานี้อาจทําใหเกิดอันตรายได 

ค. เร่ืองโรคเอดสก็นาเปนหวงเพราะเปนภัยกบัคนทัง้ประเทศจากทีเ่คยมีคนเปนโรคเอดสเพียงไมกี่
คนก็เพิ่มจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ  สาเหตุเพราะการสําสอนทางเพศในเมืองไทยมีมากข้ึน 

ง. ประเภทของหนังสือแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ  สารคดี  บันเทิงคดี  เชน  นวนิยาย  เร่ือง

ส้ัน  นทิานชาวบาน  และ กวีนพินธ 

 

8.  ขอใดมีทั้งขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

ก. นักเรียนที่ไวผมยาวเปนโรคเหาทุกคน 

ข. การเลือกซื้อผักที่มีรอยแมลงกินบางปลอดภัยแนนอน 

ค. ครูบอกวา  วนัที่ 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันพอแหงชาติ  นกัเรียนทกุคนปฏิบัติตนเปนคนดีของ

พอแม  และทาํตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

ง. ของที่มีความแหลมคมมหีลายชนิด  เชน เข็ม  กรรไกร  มีด  ขวานและเล่ือย 
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9. ขอใดเปนขอความแสดงขอเท็จจริงทั้งหมด 

ก. นักเรียนคงชอบเพื่อนที่มีบุคลิกภาพดี  มีมารยาท  พูดจาไพเราะ  ถาเชนนัน้เราก็ควรสราง

บุคลิกภาพที่ดีดวยการฝกใหเปนคนมีมารยาทและพูดจาไพเราะเชนกนั 

ข. เมืองไทยเมื่อ  700 ปมาแลวมีเมืองหลวงช่ือ  กรุงสุโขทัย  มีพระเจาแผนดินช่ือ  พอขุนรามคําแหง 

ค. การใชรถใชถนนอยางปลอดภัย  เปนส่ิงที่เราควรฝกฝนเพื่อความไมประมาท  เพราะไมวาจะอยู

ในเมืองหลวงหรือหัวเมืองตาง ๆ  ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได  ถาไมรูจักระมัดระวัง 

ง. เด็ก ๆ เมื่อเจ็บปวยเล็กนอย  ไมควรหยิบยากินหรือใชยาเอง  ควรบอกพอแมชวยหยิบยาให  

เพราะพอแมจะอานวิธีใชและเขาใจในการใชยาแกเราไดอยางปลอดภัย 

 

10. ขอใดมีทั้งขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

ก. ผักตบชวาเปนพืชน้าํที่ไมมีประโยชนเพราะสรางความเดือดรอนมากชอบข้ึนในหวยหนอง คลอง
บึง  ทาํใหน้ําไหลไมสะดวก 

ข. ผงชูรสที่จะใชปรุงอาหารได  จะตองระบุชือ่ สถานที่ต้ัง  ผูผลิตอยางชัดเจนดวย 

ค. เด็ก ๆ ควรจะนอนพักผอนอยางนอยวันละ 8-10 ชั่วโมงไมควรนอนดึกเพราะการนอนดึกทําใหมี

เวลานอนไมเพียงพอ  อาจจะทาํใหปวดศีรษะ  ไมแข็งแรง  น้าํหนกัลด 

ง. ครูในโรงเรียนไดชมเชยนักเรียนวา  นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่มอบหมายดีจึงทาํให

บริเวณโรงเรียนสะอาด 

 

11.   คุณธรรมเปนเคร่ืองกาํกับจิตใจของมนุษยใหประพฤติในดานดีงามเปนส่ิงทีท่าํใหมนุษยแตกตาง

จากสัตว  ทําใหมนษุยอยูรวมกันไดเปนชุมนุมใหญ  มนษุยชาติจะเจริญข้ึนมาเปนอารยธรรมไมไดเลย

ถาปราศจากคุณธรรม 

         ใจความสําคัญของขอความนี้คืออะไร 

ก. มนุษยคือผูที่มคุีณธรรม 

ข. สัตวยอมไมมคุีณธรรม 

ค. คุณธรรมเปนเคร่ืองกํากับจิตใจของมนุษยใหประพฤติดี 

ง. มนุษยอยูรวมกันไดโดยไมตองมีคุณธรรม 

 

 

 

 



 
 

106

12.                                 “ไกกับพลอย” 

              พอไกวัยแกรงตัวหนึ่ง  ออกหาอาหารกับแมไกหลายตัว  มีลูกเล็ก ๆ ตามเปนพรวนขณะ  นาํ

ฝูงพนเขตบานถึงบริเวณทุงนา  ก็ไดพบพลอยเม็ดงาม  มปีระกายแวววาวลอกับแสงอาทิตยดูวูบวาบ  

พอไกมองดูพลอยนัน้ดวยความอัศจรรยใจ  กมหวัเอียงคอแลวเอยเปรยๆ ข้ึนวา “พลอยเอย  เจางาม

จริงๆ  ถาชางเพชรชางพลอยพบเจา จะตองชอบเจาอยางแนนอนแตสําหรับขาเจาไมมีราคาเลย ดู

เหมือนวาขาวเพียงเมล็ดเดียวกย็ังมีคามากกวาพลอยรวมกนัทัง้โลก” 

         นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา 

 

ก. คนที่ไมเห็นคาของพลอยเปนคนโง 
ข. คนจะมีความสุขตองรูความตองการของตน 

ค. คนฉลาดยอมเลือกของมีคามากกวาของทีต่องการจริง ๆ 

ง. เคร่ืองประดับอันแพรวพรายไมมีคามากไปกวาสรางความฟุงเฟอ 

 

13.  บรรดาสรรพทรัพยทัง้หลายทัง้ปวง  ทานยอมวาวิชาเปนทรัพยอันประเสริฐแทเพราะตลอดกาลไม

มีใครแยงเอาไปได  เพราะมันเปนสมบัติอันมิอาจทาํลาย 

         ใจความสําคัญของขอความนี้กลาวถึงส่ิงใด 

ก. ทรัพยสิน       

ข. ชีวิตมนษุย 
ค. วิชาความรู              
ง. สมบัติอันประเสริฐ 

 

14.   เมื่อคนปาเถื่อนตองการผลไมเขาก็ตัดตนลงมาแลว 

ก็เก็บเอาเหมอืนชาวมง  ที่จะเอารังผ้ึงบนตนกระบก  ไมมีผิดเลย 

         ขอความนี้ใหขอคิดตรงกับสํานวนใด 

ก. หักดามพราดวยเขา 

ข. ข่ีชางจับต๊ักแตน 

ค. ลําหักลําโคน 

ง. เผด็จการ 
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15.  เด็กไทยใจหาญ                 ชํานาญการเรียน 

ขยันหมั่นเพียร                          เพื่อรูวิชา 

มีความซ่ือสัตย                         ประหยัดหนกัหนา 

รักความกาวหนา                      อนาคตกาวไกล 

      ขอความขางตนสรุปไดวาอยางไร 

ก. เปนเด็กควรศึกษาหาความรู 

ข. เปนเด็กควรมีความขยนัขันแข็ง 

ค. เปนเด็กตองมีความกลาหาญ 

ง. เปนเด็กตองรูจักหนาที่ของตน 

 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 16-17 

 

  

 

 

 

16.  ขอความนี้จัดอยูในงานเขียนประเภทใด 

ก. คําขวัญ                                 

ข. คําโฆษณา 

ค. คําสุภาษิต                            

ง. คํากลอน  

 

17.  ผูเขียนตองการสื่อความคิดในเร่ืองใดมากที่สุด 

ก. ความสามารถในการปกครองประเทศของผูหญิง 

ข. ความเสียสละและหาวหาญของผูหญิง 

ค. ความเกงกาจในดานการตอสูของผูหญิง 

ง. ความงดงามของผูหญิง 

 

 

 

หนึ่งอิสตรี    หาญสู   สละชีพ 
ปกปองศักดิ์ศรีแผนดนิ 
ภาพยนตรแหงสยามประเทศ 
                        สุริโยไท... 
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อานขอความตอไปนี้  แลวตอบคําถาม ขอ 18-19 

 

 

 

 

 

 

18.  ผูเขียนมจีุดมุงหมายอยางไร 

ก. เพื่อแนะนาํการเลนกีฬา 

ข. เพื่อชกัชวนใหเลนกีฬา 

ค. เพื่อชืน่ชมผูเลนกฬีา 

ง. เพื่อส่ังสอนใหเลนกีฬา 
 

19.  จากขอความขางตนนกัเรียนคิดวาเปนขอเท็จจริงหรือไม 

  ก. จริง  เพราะกีฬาทาํใหรางกายและจิตใจแข็งแรง 

ข. จริง  เพราะกีฬาอาจจะรักษาโรคได 

ค. ไมจริง  เพราะกีฬาไมใชยาจริง ๆ  

ง. ไมจริง  เพราะกฬีาเปนเพยีงการออกกาํลังกายเทานั้น 
 

อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 20-22 

 

 

 

 

 

 

20.  ผูเขียนมจีุดประสงคอยางไร 

ก. เพื่อแนะนาํ                     

ข. เพื่อตําหน ิ

ค. เพื่อส่ังสอน                     

ง. เพื่อชกัชวน 

กีฬา   กีฬา  เปนยาวิเศษ 
แกกองกิเลสทําคนใหเปนคน 

ผลของการฝกตน 
เลนกีฬาสากล  ตะลาลา 

 ทําความผิดแมไมมใีครเหน็ 
แตตัวเปนผูรูอยูเสมอ 
ต่ืนระแวงหลับระวังยังละเมอ 
เพราะใจเพอกลัวผิดติดตามตน 
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21.  ขอความที่ขีดเสนใต  นกัเรียนคิดวาตรงกับสํานวนใดมากที่สุด 

ก. มทีองเทาหนวดกุง  นอนสะดุงจนเรือนไหว 

ข. ไมออนดัดงาย  ไมแกดัดยาก 

ค. สวรรคในอก  นรกในใจ 

ง. ผิดเปนครู 

 

22.  ขอความนี้สรุปไดอยางไร 

ก. ความผิดเปนส่ิงที่ปดบังไมได 

ข. ความผิดทาํใหเกิดความระแวง 

ค. ความผิดทาํใหนอนไมหลับ 

ง. ความผิดนัน้ผูทาํยอมรูอยูเสมอ 

 

อานขอความตอไปนี้   แลวตอบคําถามขอ 23-24 

 
“สมองของคนเรานั้นเปรียบเสมือนมีด  ถาตองการใหมีดคมกรบิตองหม่ันลบั  ฉะนั้นการฝก
คิดอยูเสมอจะทําใหเกิดความคลองตัว  ฉับไวในความคิด  นักเรยีนจึงตองฝกฝนอยูเสมอเพื่อ
ลับสมอง” 
23.  ขอความนี้กลาวถงึเร่ืองอะไร 

ก. มีด                               ข. การฝกคิด 

ค. สมอง                           ง. ความคลองตัว 

 

24.  การกระทาํในขอใด เปรียบไดกับการลับมีด 

ก. ไกทองศัพทภาษาอังกฤษทุกวัน 

ข. แมวสอบไดที่ 1  ทุกป 

ค. ปลาชวยทาํงานบานเสมอ 

ง. หนูหัดเย็บผาเกือบทุกวนั 
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  ...ดวงดาวเลือนหายไปทีละแถบ ๆ เหมือนขบวนแหโคมประทีปที่เคลื่อนลับขอบสุดทายของ
สายตาฟาเปลี่ยนสีดําสนทิไมนานสายฝนก็โปรยผานมาแผว ๆ ราวกับการร่าํไหของวิญญาณ
ที่อางวาง  พอฝนขาดเม็ดโคงฟาเบ้ืองหนาก็มีดาวระยิบขึ้นมาอีก 

       (เสกสรร  ประเสริฐกุล : เพลงน้าํระบําเมฆ) 
 

25.  ขอความขางตนจัดเปนโวหารชนิดใด 

ก. เทศนาโวหาร  ข. สาธกโวหาร 

ค. อุปมาโวหาร  ง. บรรยายโวหาร 

   

26.  ขอความตอไปนี้สรุปไดตรงกับสํานวนใด 

  “กบเกิดในสระใต บัวบาน 

  ฤาหอนรูรสมาลย หนึง่นอย 

  ภุมราอยูไกลสถาน นับโยชน  ก็ดี 

  บินโบกมาคลอยคลอย เกลือกเคลาเสาวคนธ” 

(กรมพระยาเดชาดิศร : โคลงโลกนิติ) 

ก. น้ําทวมปาก 

ข. ใกลเกลือกนิดาง 
ค. กบอยูในกะลา 

ง. แมลงภูคูดอกบัว 

 
จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 

ก.  “ทานรองไมกลัวจะถกูคนอ่ืนวาสวนกระแสหรือคะ” หลอนหลีกเล่ียง  “ยุค

ไอเอ็มเอฟนี ่เขาย่ิงใหกนิของไทยเที่ยวไทยกันอยู” 

ข.  “ก็ใหคนอ่ืนเขากินเขาเที่ยวไปซิ” ฝายชายหัวเราะอยางไมสนใจ “ไปกันแค 2 คน  

บานเมืองไมถงึกับลมจมหรอก  ที่ใครตอใครใชเงินกนัโครม ๆ ไมเหน็มคีนไปวากลาวอะไรเลย” 

ค. ของอยางนี้มนัอยูที่เคราะหหามยามราย  เร่ืองเดียวกนัคนทาํต้ังเปนรอยเปนพัน  

ไมเปนอะไรแตพอคนบางคนทําเขาบางกก็ลายเปนเร่ืองเปนราวใหญโต  ทางที่ดีถาเห็นวามัน

ไมคอยจะเหมาะก็อยาไปทาํมันเลยดีกวา  ยังไงกป็ลอดภัยไวกอนเปนดีที่สุด 

(ประภัสสร  เสวิกุล : สําเภาทอง) 
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27.  คําวา “สวนกระแส” ในขอความยอหนา (ก)  หมายความวาอยางไร 

 

ก. การกระทําอะไรตามใจตนเอง 
ข. การกระทําอะไรไมตามใจคนใกลชิด 

ค. การกระทําอะไรตรงขามกับความรูสึก 

ง. การกระทําอะไรตรงขามกับความรูสึกของคนในสังคม 
 

28.  ในขอความยอหนา (ข)  ผูกลาวมนี้าํเสียงอยางไร 

ก. ประชด 

ข. ภูมิใจ 

ค. รังเกยีจ 

ง. ชื่นชม 

 

29.  ขอสรุปของใจความบทนี้ตรงกับขอใด 

      “ความเจริญและความฉิบหายนัน้          ที่เกิดมนัไมมากเทาปากห ู

อายหูตินั้นก็เปลาแตเจาชู        จมูกรูแตก็สูด พูดไมเปน” 

 

ก. ปากวาตาขยิบ 

ข. พูดดวยปากถากดวยตา 

ค. ปลาหมอตายเพราะปาก 

ง. ปากคนยากกวาปากกา 

 

30.  สํานวนในขอใดมีความหมายตางกนัไปคนละทาง 

ก. สีซอใหควายฟง             ตักน้ํารดหวัตอ 

ข. ข่ีชางจับต๊ักแตน             ฆาชางเอางา 

ค. กนิปูนรอนทอง              วัวสันหลังหวะ 

ง. ใกลเกลือกนิดาง             เสียดายเกลือเนื้อเนา 
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31. สํานวนในขอใดเนนเร่ืองการปรับตัวใหเขากับกาลเทศะ 

ก. กาในฝูงหงส                    

ข. เหน็ชางข้ีข้ีตามชาง 

ค. เดินตามผูใหญหมาไมกัด 

ง. เขาเมืองตาหลิ่วตองหล่ิวตาตาม 

 
อานบทประพันธนี้แลวตอบคําถาม ขอ 32-33     
       “การเมอืงเร่ืองงายทําใหยาก    เพราะลําบากตรงปญหาที่หาไม 

แตความอยากเปนลนพนไป     บานเมืองจงึมไิดเคยอยูดี 

อันตําแหนงยศถาบรรดาศักด์ิ     ก็จะมักชักพาปญหาหน ี

ยิ่งเงินถุงเงินถงัพวกมัง่มี            ยิ่งจะชีถู้กผิดวปิริตไป” 

 

32.  สํานวนในขอใดมีความหมายใกลเคียงกับบทประพันธมากที่สุด 

ก. กบในกะลาครอบ                       

ข. เหน็กงจักรเปนดอกบัว 

ค. โงแลวอวดฉลาด                         

ง. กิ้งกาไดทอง 

 

33.  ขอใดคือความคิดเหน็ของผูแตง 

ก. การเมืองจะดีถามนีักการเมืองฉลาด 

ข. เงนิทําใหคนโงได 

ค. บานเมืองวุนวายเพราะส.ส. 

ง. ผูมีอํานาจมีเงนิมักทําส่ิงที่ผิด 

 

34. ขอใดเปนขอเท็จจริง 

ก. มะลิมีดอกสวยกล่ินหอมแตกล่ินฉุนเกนิไป 

ข. กล่ินของมะลิหอมสดชืน่กวากล่ินของกหุลาบ 

ค. ดอกกุหลาบมีกล่ินหอมนาหลงใหลกวาดอกมะลิ 

ง. กุหลาบเปนไมพุม  ลําตนและกิ่งมหีนาม  ขอบใบหยกั 
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พระบรมราโชวาท 
            ...การเลาเรียนหรือทําการใด ๆ  ใหสําเร็จไดดวยดีโดยตลอดนั้น  ข้ึนอยูกับความต้ังใจจริงเปน

ใหญเพราะความต้ังใจจริงเปนเคร่ืองสําคัญที่จะชวยกาํจัดความเกยีจครานความออนแอ  และความ

ทอถอยอยางดียิ่ง  จะปลูกฝงความเอาใจใส  ความขยนัหมัน่เพียรไวแตเยาววัย  จะเปนคุณสมบัติติด

ตัวไปในวันขางหนา  จะชวยพาตัวใหองอาจ  สามารถเอาชนะอุปสรรคและปญหาตาง ๆ  ไดโดยตลอด  

และประสบความสําเร็จความเจริญรุงเรืองตอไปในชีวิต... 

(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช  :  คําพอสอน) 

 

35.  สาระสําคัญของพระบรมราโชวาทขางตนคืออะไร 

ก. นิสัยที่ดีที่ปลูกไวแตเยาววัยจะเปนคุณสมบัติติดตัวไปในวันขางหนา 

ข. ความต้ังใจจริงนี้เปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยกําจัดความเกยีจคราน 

ค. การจะเลาเรียนหรือทําการใด ๆ  ใหสําเร็จไดดวยดีโดยตลอดนั้นข้ึนอยูกับความต้ังใจจริงเปนใหญ 

ง. ความขยันหมั่นเพยีร  และความเขมแข็งเปนนิสัยที่ดีสามารถปลูกไดแตเยาววยั 

 

 

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