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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะมนุษยในโลกลวนใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารกัน ภาษาคือเครื่องมือท่ีมนุษยใชสื่อสารทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน และภาษาเปนสมบัติของ
มนุษย เปนเครื่องมือท่ีใชสื่อสารกัน ท้ังนี้ภาษาไทยนอกจากจะเปนภาษาประจําชาติ ยังแสดงถึงความเปน
เอกลักษณของความเปนชาติไทย ภาษาไทยยังมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตประจําวัน 
ชวยถายทอดความรูความคิดเสริมสรางความเขาใจอันดีของคนในสังคม ภาษาไทยจึงเปนวิชาท่ีสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาคนในชาติ การเรียนภาษาไทยนั้นเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ ผูท่ีใชภาษาไทยไดดียอม
สงผลในการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ ดีไปดวยเพราะภาษาไทย คือ หัวใจของทุกวิชาดังนั้นความสามารถของการใช
ภาษาในการสื่อสาร จึงนับวาสําคัญมากในยุคปจจุบัน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวไววา ภาษา
เปรียบเสมือนหัวใจของการติดตอสื่อสารระหวางคน ทําใหเกิดความสะดวกและเกิดความเขาใจตรงกัน 
เพราะฉะนั้นคนไทยควรตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจ ศึกษาหลักเกณฑของ
ภาษาและควรฝกฝนใหเกิดการพัฒนาการทางภาษา ท้ังทักษะ การฟง การพูด การอานและการเขียนใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือจะไดนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและเสริมความเขาใจอันดีตอกัน ทําใหเกิด
ประโยชนท่ีดีแกตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 3) นอกจากนี้  ภาษาไทยเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู ความคิด
วิเคราะห วจิารณ  และสรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปน
สื่อท่ีแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการ
เรียนรู  อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 
2551 : 37) ซ่ึงสอดคลองกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงพัฒนาผูเรียน
ทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขมีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติ  ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน              
การเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนเปาหมายสําคัญสําหรับพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระเรียนรู รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนา
ทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียน โดยยึดหลักวา  ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการเรียนรู
ตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม กระบวนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เปนเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเอง
ไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณา
การ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและ
แกปญหา  กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ 



กระบวนการวิจัย  กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กระบวนการ
เหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดี นอกจากนี้ผูสอนควรพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิค
การสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรูซ่ึงเปนเปาหมายท่ีกําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2551 : 25) 
 การอานมีความสําคัญและจําเปนตอชีวิตมนุษย เพราะเปนเครื่องมือท่ีใชในการแสวงหาความรู 
การอานมีประโยชนในการพัฒนาตนเอง ทําใหเปนคนทันตอเหตุการณและสนอง   ความอยากรูอยากเห็น 
การแสวงหาความรูท่ียั่งยืนจึงอาศัยการอานเปนปจจัยสําคัญ กลาวคือ มนุษยมีความอยากรูเรื่องราวตางๆ 
โดยธรรมชาติ ถาความอยากรูไดรับการสนองตอบคือไดรับคําตอบ สามารถแสวงหาคําตอบดวยตนเองได ก็
จะเกิดความพอใจ และอยากรูตอไปใหลึกซ้ึงกวางขวาง  ยิ่งถาหากสามารถนําความรูไปใชประโยชนได ก็ยิ่ง
เห็นคุณคาในการแสวงหาความรูมากข้ึน  ผูมีความรูเม่ือไดรับการสนับสนุนจากสังคมแวดลอมก็จะพยายาม
แสวงหาทางสนองความอยากรูของตนตอไป  การอานไดและอานเปน เปนวิธีการหาความรูเพ่ือสนองความ
อยากรูของคนเราไดอยางดี การอานมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเอง ทั้งในดานความรูและความคิด
เพราะเรื่องราวแตละประเภทผูเขียนไดนําเสนอความรูและสอดแทรกความคิดของตนเอง ซ่ึงผูอานจะไดรับ
ความรูและความคิด  เม่ืออานสารหลายประเภทจํานวนมากข้ึน ความรูและความคิดก็มากข้ึนชวยใหเปนผู
รอบรู สามารถใชความรูเปนกรอบการดําเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 
2549 : 5) และการอานมักพบปญหาอยูเสมอคือนักเรียนขาดความเขาใจในเรื่องท่ีอานจับใจความของเรื่องไมได 
ตีความไมเปน และครูระดับประถมศึกษาใชเวลาสวนใหญในการสอนอานมากกวาการเรียนการสอนดานอ่ืนๆ แตก็
ยังไมไดผลท่ีนาพอใจ ปญหาก็นาจะเกิดจากวิธีการสอน และ การจัดกิจกรรมการอานท่ียังไมเหมาะสม ปญหาและ
อุปสรรคหลายๆ ดานนี้นาจะนํามาพิจารณาแกไขเพ่ือใหเด็กสามารถเรียนภาษาไดดีข้ึน 
 การอานจับใจความมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของบุคคล ความสามารถในการอาน
ของประชาชนในชาติยอมแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของประเทศนั้นซ่ึงบังเกิดผลท้ังทางตรงและทางออม 
ดานเศรษฐกิจ ความรูท่ีไดจากการอานสารท่ีเก่ียวของดานเศรษฐกิจจะเปนประโยชนตอการปรับเปลี่ยน
ระบบผลิตการบริโภคและการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง ดานการเมืองเก่ียวของกับการนําความรู
ท่ีไดจากการอานสารการเมืองไปพัฒนาความรูความเขาใจ เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะหสังเคราะห 
และประเมินคาใหถูกตองตามหลักประชาธิปไตยอันเปนระบอบการปกครองของประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข ดานสังคม การอานจับใจความจะเก่ียวของกับการพัฒนาความรู ความคิดของผูอานให
กวางขวาง เพ่ือการนํามาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวและประเทศชาติใหกาวหนาทัดเทียมกับ
ประเทศอ่ืน สามารถชวยลดปญหาทางสังคมในระดับหนึ่ง หากมีการจัดกิจกรรมทางการอานใหสอดคลอง
กับความสนใจและความตองการของประชาชน   และการอานจับใจความเปนทักษะท่ีใชในชีวิตประจําวัน ท้ังใน
ดานการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมท้ัง การใชเวลาวางก็ใช   การอานจับใจความเขามาเก่ียวของ ดังนั้นสาร
ท่ีอานจึงมีท้ังสารวิชาการใหความรูดานตางๆ และสาระบันเทิงท่ีใหความสนุกสนานคลายความเครียด ไมวา
จะเปนการอานสารประเภทใด    กอนท่ีผูอานจะเริ่มเขาสูรายละเอียดของเนื้อเรื่องมักจะคนหาคําสําคัญท่ี
ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องเปนอันดับแรก เพราะคําสําคัญจะชวยใหผูอานคาดเดาเรื่องราวไดกอนท่ีจะอาน
รายละเอียดตอไป  (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2552 : 2) 
 
 
 



 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมี
สวนรวมในชั้นเรียน  สรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียน  มุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  โดยมีครูเปนผู
อํานวยความสะดวก  สรางแรงบันดาลใจ  ใหคําปรึกษา  ดูแล  แนะนํา  จัดวิธีการเรียนรูและแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย  ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย  สรางองคความรูได  มีความเขาใจในตนเอง  ใช
สติปญญา  คิด  วิเคราะห  สรางสรรคผลงาน  มีสมรรถนะสําคัญ  มีทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  บรรลุ
เปาหมายการเรียนรูตามระดับชวงวัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2562 : 4) 
 ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มีดังนี้ 

1. เปนการพัฒนาศักยภาพการคิด  การแกปญหา  และการนําความรูไปประยุกตใช 
2. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดระบบการเรียนรู  และสรางองคความรูโดยมีปฏิสัมพันธรวมกันใน

รูปแบบของความรวมมือ 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 
4. เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนบูรณาการขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  สูทักษะการคิด 

วิเคราะห 
5. ผูเรียนไดเรียนรูความมีวินัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
6. ความรูเกิดจากประสบการณ  และการสรุปของผูเรียน 
7. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวย 

ตนเอง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2562 : 5) 

 
ตัวอยางเทคนิคการจัดการเรยีนรูแบบ  Active Learning 

การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  สามารถสรางใหเกิดข้ึนไดท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียน รวมท้ังสามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ ท้ังการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบกลุมเล็ก 

และการเรียนรูแบบกลุมใหญ  ตัวอยางรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูแบบ Active Learning ไดดี ไดแก 

1. การเรียนรูแบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูท่ีใหผูเรียนคิดเก่ียวกับประเด็นท่ีกําหนดแตละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นใหแลกเปลี่ยน

ความคิดกับเพ่ือนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนําเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนท้ังหมด (Share) 

2. การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 3-6 คน 

3. การเรียนรูแบบทบทวนโดยผูเรียน (Student-led review sessions) คือการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนความรูและพิจารณาขอสงสัยตาง ๆ ในการปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู โดยครูจะคอยชวยเหลือกรณีท่ีมีปญหา 

4. การเรียนรูแบบใชเกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนนําเกมเขา 

บูรณาการในการเรียนการสอน ซ่ึงใชไดท้ังในข้ันการนําเขาสูบทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือ

ข้ันการประเมินผล 



5. การเรียนรูแบบวิเคราะหวีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดดูวีดีโอ 5-20 นาที แลวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอนความคิด

เก่ียวกับสิ่งท่ีไดดู อาจโดยวิธีการพูดโตตอบกัน การเขียน หรือ การรวมกันสรุปเปนรายกลุม 

6. การเรียนรูแบบโตวาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดให 

ผูเรียนไดนําเสนอขอมูลท่ีไดจากประสบการณและการเรียนรู เพ่ือยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุม 

7. การเรียนรูแบบผูเรียนสรางแบบทดสอบ (Student generated exam  

questions) คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสรางแบบทดสอบจากสิ่งท่ีไดเรียนรูมาแลว 

8. การเรียนรูแบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project)  

คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีอิงกระบวนการวิจัย โดยใหผูเรียนกําหนดหัวขอท่ีตองการเรียนรู วางแผนการ

เรียน เรียนรูตามแผน สรุปความรูหรือสรางผลงาน และสะทอนความคิดในสิ่งท่ีไดเรียนรู หรืออาจเรียกวา

การสอนแบบโครงงาน(project-based learning) หรือ การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based 

learning) 

9. การเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ท่ีใหผูเรียนไดอานกรณีตัวอยางท่ีตองการศึกษา จากนั้นใหผูเรียนวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

แนวทางแกปญหาภายในกลุม แลวนําเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนท้ังหมด 

10.  การเรียนรูแบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูท่ีผูเรียนจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ท่ีไดพบเห็น หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน รวมท้ังเสนอ

ความคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับบันทึกท่ีเขียน 

10. การเรียนรูแบบการเขียนจดหมายขาว (Write and produce a newsletter) คือ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนรวมกันผลิตจดหมายขาว อันประกอบดวย บทความ ขอมูลสารสนเทศ 

ขาวสาร และเหตุการณท่ีเกิดข้ึน แลวแจกจายไปยังบุคคลอ่ืนๆ 

11. การเรียนรูแบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ท่ีใหผูเรียนออกแบบแผนผังความคิด เพ่ือนําเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ

ความคิด โดยการใชเสนเปนตัวเชื่อมโยง อาจจัดทําเปนรายบุคคลหรืองานกลุม แลวนําเสนอผลงานตอ

ผูเรียนอ่ืนๆ จากนั้นเปดโอกาสใหผูเรียนคนอ่ืนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   

(สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558) 
 

บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของ Active Learning  ดังนี้ 
1. จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน  นําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของ 

ผูเรียน 
2. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม  และการเจรจาโตตอบท่ีสงเสริมใหผูเรียนมี 

ปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูสอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุน 

ใหผูเรียนความสําเร็จในการเรียนรู 



4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ  สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย  และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนท่ี 

หลากหลาย 
6. วางแผนเก่ียวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน  ท้ังในสวนของเนื้อหา 

และกิจกรรม 
7. ครูผูสอนตองใจกวาง  ยอมรับความสามารถในการแสดงออก  และความคิดของผูเรียน 

(ณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ, 2550) 

 
 ความหมายของแบบฝกทักษะ 
 อนงคศิริ  วิชาลัย (2556 : 80) ใหความหมายของแบบฝกทักษะวา เปนสื่อการเรียนการสอนอยาง
หนึ่งท่ีสรางข้ึน ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายนาสนใจท่ีมุงใหนักเรียนไดนํามาใชฝกฝน ปฏิบัติ เพ่ือ
ทบทวนเนื้อหาความรูตาง ๆ ท่ีไดเรียนไปแลวดวยตนเอง ทําใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูให
คลองแคลว เกิดความชํานาญและความแมนยํา ซ่ึงเปนไปโดยอัตโนมัติ รวมท้ังเกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
จนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 687) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะหรือแบบฝกหัด วาแบบตัวอยาง
ปญหาหรือคําสั่งท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใหนักเรียนฝกตอบ 
 จากความเห็นของนักการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา แบบฝกหมายถึง เครื่องมือทางการเรียนท่ีสรางข้ึน
สําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติ ใหมีความรู ความเขาใจ ประสบการณ มีทักษะเพ่ิมข้ึน 
 
 ลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีดี 
 ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2558 : 467 - 468) ไดสรุปลักษณะของแบบฝกท่ีสําคัญไวดังนี้ 
 1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอสมควรในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนท่ีจะมีการฝกเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป ท้ังนี้ทํา
ข้ึนเพ่ือการสอนไมใชเพ่ือการสอบ 
 2. แตละบทควรฝกโดยใชแบบประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 
 3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งท่ีเรียนรูแลว 
 4. ประโยคท่ีฝกควรเปนประโยคสั้น ๆ  
 5. ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบท่ีใชพูดกันในชีวิตประจําวันท่ีนักเรียนรูจักดีแลว 
 6. เปนแบบฝกท่ีนักเรียนใชความคิดดวย 
 7. แบบฝกควรมีหลาย ๆ แบบ เพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
 8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนไปแลว ไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
 ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
 วรนุช  บุฟผา (2552 : 8) ไดกลาวประโยชนของแบบฝกไว ดังนี้ 
 1. เปนสวนเพ่ิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระ
ครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งท่ีจัดทําข้ึนอยางเปนระบบและมีระเบียบ 
 2. ชวยเสริมทักษะ แบบฝกหัดเปนเครื่องมือท่ีชวยเด็กในการฝกทักษะ แตท้ังนี้จะตองอาศัยการ
สงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 



 3. ชวยเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกตางกันการให
เด็กทําแบบฝกหัดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขา จะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 
ดังนั้นแบบฝกหัดจึงไมใชสมุดฝกที่ครูจะใหเด็กลงมือทําหนาตอหนา แตเปนแหลงประสบการณเฉพาะ
สําหรับเด็กท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษ และเปนเครื่องมือชวยท่ีมีคาของครูท่ีสนองความตองการเปน
รายบุคคลในชัน้เรียน 
 4. แบบฝก ชวยเสริมทักษะใหคงทน ลักษณะการฝกเพ่ือชวยใหเกิดผลดังกลาวนั้น ไดแก ฝกทันที
หลังจากท่ีเด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ฝกซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เนนเฉพาะในเรื่องท่ีผิด 
 5. แบบฝกหัดท่ีใชจะเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
 6. แบบฝกหัดท่ีจัดทําข้ึนเปนรูปเลม เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพ่ือทบทวนดวย
ตนเองไดตอไป 
 7. การใหเด็กทําแบบฝกหัด ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน ซ่ึงจะ
ชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที 
 8. แบบฝกท่ีจัดข้ึนนอกเหนือจากท่ีมีอยูในหนังสือเรียนจะชวยใหเด็กไดฝกฝนอยางเต็มท่ี 
 9. แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยทําใหครูประหยัดท้ังแรงงานและเวลาในการท่ีจะตอง
เตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกหัดจากตําราเรียนหรือกระดานดํา 
ทําใหมีเวลาและโอกาสไดฝกฝนทักษะตาง ๆ มากข้ึน 
 10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพข้ึนเปนรูปเลมท่ีแนนอน ยอมลงทุนต่ํากวา
การท่ีจะใชวิธีพิมพลงในกระดาษไขทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการท่ีผูเรียนสามารถบันทึกและ
มองเห็นความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 
 
 การสรางแบบฝกทักษะ 
 ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2558 : 467 - 468) ไดใหขอคิดเก่ียวกับการสรางแบบฝกท่ีดีไวดังนี้ 
 1. ตองสรางแบบฝกใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา และพัฒนาการของเด็กตามลําดับข้ันการเรียนรู 
แบบฝกเสริมทักษะนั้นตองอาศัยรูปภาพจูงใจนักเรียน และควรจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับจากงายไปยาก
เพ่ือใหนักเรียนมีกําลังใจทําแบบฝก 
 2. มีจุดมุงหมายท่ีแนนอนวาจะฝกทักษะในดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับจุดมุงหมายท่ีกําหนด
ไว 
 3. ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ถาสามารถแบงนักเรียนเปนกลุมยอย
ตามความสามารถ แลวจึงจัดทําแบบฝกเพ่ือสงเสริมนักเรียนแตละกลุม 
 4. แบบฝกท่ีดีตองมีคําชี้แจงงาย สั้น ๆ ท่ีนักเรียนอานเขาใจแบบฝกไดดวยตนเอง 
 5. แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูตองพิจารณาใหรอบคอบ โดยการทดลองทําดวยตนเองเสียกอน 
เพ่ือไมใหมีขอผิดพลาด 
 6. การใหนักเรียนทําแบบฝกทุกครั้ง เวลาตองเหมาะสมกับชวงความสนใจของนักเรียน 
 7. แบบฝกควรมีหลายรูปแบบ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง สงเสริมความคิด สรางสรรคและเม่ือ
ฝกเรื่องเดียวซํ้า ๆ กันหลายครั้ง เด็กไมเบื่อ แตพอใจท่ีจะทําแบบฝกนั้นดวยความเพลิดเพลิน 
 
 
 



 
 จากประสบการณการสอน พบวาการเรียนการสอนภาษาไทยเทาท่ีผานมาไมประสบผลสําเร็จตาม
ความมุงหมายเทาท่ีควร และมีปญหาหลายประการท่ีทําใหครูและนักเรียนเกิดทัศนคติท่ีไมดีตอสาระการ
เรียนรูภาษาไทยโดยเฉพาะเก่ียวกับวิธีสอนของครู ครูมักเนนความรูใหนักเรียนทองจําหลักเกณฑขอบังคับ
ตางๆ มากจนเกินไปโดยไมคํานึงถึงบรรยากาศในการเรียนทําใหนักเรียนเห็นวาภาษาไทยเปนสาระวิชาท่ีไม
นาเรียน และปการศึกษา 2563 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนอยู
ในระดับคอนขางต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไว 80 เปอรเซ็นต  ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการดวยกัน ไม
วาจะเปนท้ังดานผูเรียนท่ียังขาดความรูพ้ืนฐานในการเขียนและการอาน  อันเนื่องมาจากเจตคติท่ีไมดีตอกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ในดานการเรียนการสอน ยังขาดความทันสมัยครอบคลุมเนื้อหา นักเรียนเปนชน
เผาทําใหการออกเสียงไมชัด และอานชามีผลทําใหจับใจความไดไมดี และท่ีสําคัญคือในดานตัวผูสอนเอง ยัง
ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาวิธีสอนใหมีความหลากหลาย ซ่ึงปจจัยท่ีกลาวของตน ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนอยูในระดับคอนขางต่ํา ซ่ึงดูไดจากรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ผูศึกษาในฐานะครูผูสอนจึงคิดวามีวิธีแกปญหาการเรียนการสอนหลายวิธีท่ีจะแกปญหานี้ เชน วิธี
สอนแบบเกมและการเลนตางๆ ขอดีคือ นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินแตมีขอเสียคือ  นักเรียน
เพลินกับเกมและการเลนจนลืมรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย บางคนเลนสนุกสนานจับประเด็นความรูไมได  
ครูตองใชวิธีการดุนักเรียน วิธีการแบบเรียนภาษาไทยจากการฟงนิทาน ขอดีคือ นักเรียนฟงแลวใสอารมณ
ไปดวย เกิดความเขาใจ ตอบคําถามได สนุกสนานไดคติเตือนใจ  ขอเสีย  เขียนสรุปขอความสําคัญไมได ครู
เสียเวลาตองอธิบายซํ้าแลวซํ้าอีก นักเรียนท่ีเกงเบื่อหนายการเรียน วิธีสอนแบบอธิบาย  การสอนแบบนี้ มี
ขอดีคือครูอธิบาย นักเรียนตั้งใจฟง เม่ือฟงเขาใจ  ทําแบบฝกหัดทายบทเรียนได ขอเสียคือครูตองเตรียมตัว
บรรยายและทําแบบฝก นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  เบื่อหนายการเรียน มีความ
สนใจตํ่า การใชแบบฝก มีขอดีคือ นักเรียนไดฝกแบบฝกในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย ทําใหนักเรียน
เขาใจบทเรียน จดจําและทบทวนบทเรียนอยางเขาใจ ตั้งใจเรียน สามารถทําเปนการบาน ผูปกครองมีสวน
รวมดวย และท่ีสําคัญไดพัฒนาความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน และเรียนไดอยางมีความสุข นักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีเรียนเกิดทักษะและมีความรูความเขาใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ผูศึกษา
จึงเลือกการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชแบบฝกทักษะสําหรับการจัดการเรียนรู เรื่อง การ
อานจับใจความชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  โดยคาดหวังวาการวิจัยเรื่องนี้ จะชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาการ
เรียนรูท่ีดีและจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในเรื่องอ่ืนๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอานจับใจความกอนและหลังเรียนดวยแบบฝก

ทักษะการอานจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
 
ความสําคัญของการศึกษา 

ผลของการศึกษาครั้งนี้ทําใหไดวิธีการสอนอานจับใจความ  โดยการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 อันจะเปน
แนวทางสําหรับครูผูสอนไดนําไปใชพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบานปางหิน

ฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 ปการศึกษา 2564จํานวนท้ังสิ้น 7  คน   
2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก   การอานจับใจความ  สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานปางหินฝน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ซ่ึงเปนไป
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเนื้อหารายละเอียด
เก่ียวกับการอานจับใจความ  นํามาจัดการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอาน
จับใจความ   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 โรงเรียนบานปางหินฝน    สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 
 
 

3. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  
 
4. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก  การจัดการเรียนการสอนการอานจับใจความ  โดยการจัดการเรียนรูแบบ 

Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
ตัวแปรตาม  ไดแก    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
สมมติฐานของการศึกษา 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝก
ทักษะการอานจับใจความ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 ผูศึกษาไดวางกรอบแนวคิดในการเรียนการสอนภาษาไทย ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ประกอบการสอน ดังนี ้

  

 

 

  

 

 
การจัดการเรียนรูแบบ Active  
Learning  ดวยแบบฝกทักษะ

การอานจับใจความ   

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอานจับใจความ 

โดยการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  
 ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ   



 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีทักษะการอานจับใจความไดถูกตองคลองแคลว 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนภาษาไทยในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนการอานจับใจความ ในสาระ              

การเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1. การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมให
ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน  สรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียน  มุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ครูเปนผูอํานวยความสะดวก  สรางแรงบันดาลใจ  ใหคําปรึกษา  ดูแล  แนะนํา  จัดวิธีการเรียนรูและแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย  สรางองคความรูได  มีความเขาใจในตนเอง  ใช
สติปญญา  คิด  วิเคราะห  สรางสรรคผลงาน  มีสมรรถนะสําคัญ  มีทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  บรรลุ
เปาหมายการเรียนรูตามระดับชวงวัย 
   2. การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ  หมายถึง การนําแบบฝกทักษะการอาน
จับใจความ มาใชประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 3. แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานจับใจความ  โดยการ
จัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ซ่ึงประกอบไปดวยจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อและ
แหลง  การเรียนรู การวัดผลประเมินผล 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถของนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 หลังจากสิ้นสุด
การเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  
ซึ่งสามารถวัดไดจากคะแนนของนักเรียนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ชั ้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 30  ขอ 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การอานจับใจความ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูศึกษาสรางข้ึน จํานวน 30 ขอ 
เพ่ือใชทดสอบนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝก
ทักษะการอานจับใจความ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากร 
  ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5  โรงเรียนบานปางหินฝน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  2.1 แบบประเมินผลการอานจบัใจความ 



  2.2 แบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 3.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
  3.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดทฤษฏีการเรียนการสอน 
  3.2 ศึกษาปญหาของนักเรียน วิเคราะหขอมูลท่ีพบในการจัดการเรียนการสอน 
  3.3 ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning 
  3.4 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบฝกทักษะการอานจับใจความ เพ่ือใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และผูเรียน 
  3.5 สรางแบบประเมินผลการอานกอนเรียน - หลังเรียน       
  3.6 ประเมินผลการอานกอนใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 
  3.7  ดําเนินการจัดกิจกรรมประจําวัน โดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
  3.8 ประเมินผลการอานหลังใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใชการเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริงในชั้นเรียน  โดยใชแบบประเมินผลการอานจับ
ใจความ กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบทดสอบการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียน นํามาวิเคราะห 
หาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวเปรียบเทียบคะแนนความกาวหนาของนักเรียน 
แตละคน 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ัวไปของกลุมท่ีศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานปางหินฝน ท้ังหมด
รวม 7 คน มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน แลวจึงดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการ
จัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี  5  หลังจากนั้นจึงทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  แลวจึงนําผลมาเก็บรวบรวม 
ขอมูลกอนเรียนและหลังเรียนท่ีรวบรวมไดจากเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาจําแนกผลการเรียนรู ดังนี้ 
 สรุปไดวานักเรียนท้ัง 7 คน มีความกาวหนาในการใชการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวย
แบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5  ประกอบการเรียนรูเรื่องการอาน
จับใจความ 

 

 

 



 
คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning   

ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 
การฝก จํานวน

นักเรียน 
ผลรวม 

ΣX 

คาเฉล่ีย 
X 

 
รอยละ 

 
คา S.D 

กอนเรียน 7 คน 89 12.71 42.38 2.29 
หลังเรียน 7 คน 179 25.57 85.24 1.27 
 
 จากตารางสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับ
ใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.71 หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
25.57 จะเห็นไดวาคะแนนของคาเฉลี่ยหลังเรียนมีคามากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกอนเรียนมีคาเทากับ 2.29 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคาเทากับ 1.27 แสดงวา
ขอมูลมีคาคะแนนใกลเคียงกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอานจับใจความ โดย                                
การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี  5  เพ่ือแกปญหาการอานจับใจความ   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 โรงเรียน
บานปางหินฝน พบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอานจับใจความ ดีข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบ 
Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอยางดียิ่ง  ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. แบบฝกทักษะการอานจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5  เปนสื่อท่ีมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตามผลของการวิเคราะหขอมูลดังกลาว   

2. แบบฝกทักษะการอานจับใจความ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5  ชุดนี้สรางข้ึน 
อยางถูกวิธี  ไดผานข้ันตอนการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ  เริ่มตั้งแตเอกสารหลักสูตรและเอกสารท่ี
เก่ียวของในการใชหลักสูตร  และยังไดรับการแนะนํา  ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดาน
เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ความเหมาะสมของเนื้อหา            

3. การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5  นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู 
 4.  การจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวยแบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5  ไดเรียงลําดับความยากงายสอดคลองตามธรรมชาติการเรียนรู   ทําใหเรียน
รูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จในการเรียนรู  จึงสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning  ดวย
แบบฝกทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง  สามารถ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 



 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน – หลังเรียน 
เรื่อง  การอานจับใจความ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5         โรงเรียนบานปางหินฝน 
 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 
กอนเรียน หลังเรียน 

30  คะแนน 30  คะแนน 
1 เด็กชายธีรเมธ ยั่งสันติวงศ 12 26 
2 เด็กชายณภัทร กูลสวัสดิ์มงคล 11 27 
3 เด็กชายสิรปราชญ เกิดอาชาชาญ 11 23 
4 เด็กหญิงกันยาพร - 14 26 
5 เด็กชายอัครเดช แซยาง 15 26 
6 เด็กชายยอดชาย อติพลเวโรจน 16 26 
7 เด็กชายจิรายุทธ แซเจา 10 25 
 เฉล่ีย 12.71 25.57 
 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.29 1.27 
 รอยละ 43.38 85.24 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ือง การอ่านจบัใจความ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑      ข้อสอบ   จาํนวน  ๓๐  ข้อ   ๓๐  คะแนน 

 

คาํช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวและทาํเคร่ืองหมาย  (×) 

                 ลงในกระดาษคาํตอบ 

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

๑. การอ่านจบัใจความ  หมายถึงขอ้ใด 

 ก.  การอ่านเพื่อความรู้ 

ข.  การอ่านเพื่อหาขอ้คิด 

 ค.  การอ่านเพื่อความบนัเทิง              

ง.  การอ่านเพื่อความเขา้ใจแนวคิดสาํคญั   

๒.  ขอ้ใดเป็นประโยชนข์องการอ่านจบัใจความท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 ก.  ช่วยใหมี้ช่ือเสียงมากข้ึน   

 ข.  ช่วยใหอ่้านหนงัสือไดง่้ายข้ึน   

 ค.  ช่วยใหเ้ป็นคนเรียนเก่งมากข้ึน 

 ง.  ช่วยใหอ่้านหนงัสือไดจ้าํนวนมากข้ึน 

๓.  เมืองไทยเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยผลไมห้ลายชนิด เช่น ขนุน นอ้ยหน่า พุทรา 

มงัคุด ฯลฯ 

      ขอ้ใดคือใจความสาํคญัของประโยคขา้งตน้ 

 ก.  เมืองไทยมีขนุน นอ้ยหน่า      

 ข.  ผลไมทุ้กชนิดมีท่ีเมืองไทย 

 ค.  เมืองไทยมีผลไมห้ลายชนิด       

 ง.  ขนุน พุทรา มงัคุด ฯลฯ เป็นผลไมเ้มืองไทย 

 



 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบคาํถามข้อ  ๔ – ๕ 

    

  เพ่ือนทีด่ีน้ันต้องเป็นคนทีอ่ยู่กบัเราเสมอแม้ยามเราสุขหรือทุกข์ 

 

๔.  ขอ้ความน้ีกล่าวถึงส่ิงใด 

 ก.  คุณสมบติัของเพื่อน 

 ข.  ประเภทของเพือ่น 

 ค.  คุณค่าของเพื่อน 

 ง.  ท่ีมาของเพื่อน 

๕.  ขอ้ความน้ีกล่าวในลกัษณะใด 

 ก.  ใหเ้หตุผล 

 ข.  ใหต้วัอยา่ง 

 ค.  ใหร้ายละเอียด 

 ง.  ใหข้อ้เสนอแนะ 

อ่านบทเพลงต่อไปนีแ้ล้วตอบคาํถามข้อ  ๖ – ๑๐ 
 

เพลงหน้าทีเ่ด็ก 

เด็กเอ๋ยเด็กดี    ต้องมหีน้าทีสิ่บอย่างด้วยกนั  

เด็กเอ๋ยเด็กดี     ต้องมหีน้าทีสิ่บอย่างด้วยกนั  

หน่ึง นับถือศาสนา    สอง รักษาธรรมเนียมมัน่  

สาม เช่ือพ่อแม่ครูอาจารย์   ส่ี วาจาน้ันต้องสุภาพอ่อนหวาน  

ห้า ยดึมัน่กตัญ�ู    หก เป็นผู้รู้รักการงาน  

เจ็ด ต้องศึกษาให้เช่ียวชาญ   ต้องมานะบากบ่ัน ไม่เกยีจไม่คร้าน  

แปด รู้จักออมประหยดั   เก้า ต้องซ่ือสัตย์ตลอดกาล  

นํา้ใจนักกฬีากล้าหาญ    ให้เหมาะกบักาลสมยัชาติพฒันา  

สิบ ทาํตนให้เป็นประโยชน์   รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา  

เด็กสมยัชาติพฒันา    จะเป็นเด็กทีพ่าชาติไทยเจริญ  
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http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit


 

๖.  ขอ้ใดกล่าวถึงเพลงหนา้ท่ีเดก็ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

 ก.  วนัเดก็ 

 ข.  พฤติกรรมของเดก็ไทย 

 ค.  คุณธรรมของเดก็นกัเรียน 

 ง.  หนา้ท่ีท่ีเดก็ๆ  ควรปฏิบติั 

๗.  หนา้ท่ีเดก็ในขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงในบทเพลง 

 ก.  กตญั�ู 

 ข.  ซ่ือสัตย ์

 ค.  วาจาสุภาพ 

 ง.  เช่ือฟังคาํแนะนาํของเพื่อน 

๘.  ถา้นกัเรียนปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีในเน้ือเพลงจะเกิดผลอยา่งไร 

 ก.  ทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง 

 ข.  ทาํใหเ้ป็นคนดีในสังคม 

 ค.  ทาํใหเ้ป็นเศรษฐีรํ่ารวยเงินทอง 

 ง.  ทาํใหมี้ช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุด 

๙.  สุจิตราพูดกบัเพื่อนดว้ยถอ้ยคาํท่ีสุภาพ   สุจิตราปฏิบติัตามหนา้ท่ีเด็กในขอ้ใด 

 ก.  ขอ้  ๓ 

 ข.  ขอ้  ๔ 

 ค.  ขอ้  ๕ 

 ง.  ขอ้  ๖ 

๑๐.  ปรีชาทาํขอ้สอบดว้ยตนเอง  แสดงวา่ปรีชาปฏิบติัตามหนา้ท่ีเดก็ในขอ้ใด 

 ก.  ขอ้  ๖ 

 ข.  ขอ้  ๗ 

 ค.  ขอ้  ๘  

 ง.  ขอ้  ๙ 

 

 



อ่านนิทานต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้  ๑๑ –  ๑๕   
 

นิทานเร่ือง   ลูกววัเกียจคร้าน 

   ลูกววัตวัหน่ึงไม่ขยนัทาํงาน  วนัหน่ึงๆ  ไดแ้ต่วิง่เล่นไปมาบนทุ่งหญา้   

อยูม่าวนัหน่ึง  ลูกววัเห็นววัเทียมเกวยีนบรรทุกของหนกั  ลูกววัจึงเขา้ไปพูดจาเยาะเยย้ 

ววัเทียมเกวียนวา่  “ดูสิ   ขนของท่านและร่างกายของท่านดูสกปรกจริงๆ  เพราะขา้ไม่ตอ้ง 

ทาํงานหนกั  ขนของขา้จึงสะอาดเป็นมนัราวกบัเส้นไหม  แต่ท่านสิตอ้งทาํงานเยีย่งทาส 

ถา้ท่านแลกเปล่ียนกบัขา้ได ้ ท่านคงรีบเปล่ียนใช่ไหมล่ะ”  ววัเทียมเกวียนไดฟั้งคาํพูดนั้น 

กน่ิ็งเฉย  ต่อมาไม่นานเจา้ของลูกววันาํลูกววัไปบูชายญั  เพราะวา่ลูกววัไม่ไดช่้วยงานในไร่   

ววัเทียมเกวียนเห็นดงันั้นจึงกล่าววา่  “เป็นอยา่งไรเล่าเจา้ลูกววั  ชีวติของเจา้ไม่ตอ้ง 

ทาํงานหนกักอ็ยูสุ่ขสบาย  แต่อะไรเล่าท่ีทาํใหต้อ้งพบจุดจบเช่นน้ี  มิใช่ความสุขสบายท่ีเจา้ 

ตอ้งการหรอกหรือ” 

 
  

๑๑.  ลูกววัไปวิง่เล่นอยูบ่ริเวณใด 

  ก.  ภูเขา 

  ข.  ลาํธาร 

  ค.  ทุ่งหญา้ 

  ง.  ป่าลึก 

๑๒.  “ขนของท่านและร่างกายของท่านดูสกปรก”  หมายถึงใคร 

  ก.  ลูกววั 

  ข.  มา้แข่ง 

  ค.  กระบือ 

  ง.  ววัเทียมเกวียน 

๑๓.  ลูกววัมีนิสัยอยา่งไร 

  ก.  เกียจคร้าน 

  ข.  ขยนัขนัแขง็ 

  ค.  อดทน  พยายาม 

  ง.  อ่อนนอ้มถ่อมตน 



 

๑๔.  เจา้ของลูกววันาํลูกววัไปไหน 

  ก.  บูชายญั 

  ข.  ใหค้นขา้งบา้น 

  ค.  ขายต่อใหพ้่อคา้ 

  ง.  นาํไปปล่อยในป่าลึก 

๑๕.  นิทานเร่ือง  ลูกววัเกียจคร้าน  ใหข้อ้คิดอยา่งไร 

  ก.  การพูดจาดูถูกผูอ่ื้นทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

  ข.  ความขยนัขนัแขง็ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

  ค.  ความสามคัคีกนัในหมู่คณะจะทาํใหช้นะต่อศตัรู 

  ง.  ความเกียจคร้าน  เฉยเมยต่อการงาน  จะนาํผลเสียมาสู่ตนเอง 
 

อ่านบทความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้  ๑๖ –  ๒๐ 

 

กลว้ยนํ้าวา้สุกงอมเป็นอาหารท่ีดี ผูใ้หญ่มกัจะใหเ้ดก็อ่อนไดกิ้นกลว้ยนํ้าวา้ 

สุกงอมบดและผสมขา้ว ตอนท่ีเดก็เร่ิมกินอาหาร (นอกจากนม)หากจะทาํให ้ มีรสชาติ 

อร่อยอีกนิดกอ็าจเหยาะเกลือป่นเลก็นอ้ยลงไปดว้ยกไ็ด ้ กลว้ยนํ้าวา้สุก ท่ีนาํมาบดจะใช ้

เฉพาะเน้ือ  ส่วนท่ีเป็นไส้กลว้ยจะไม่ใช ้ แมใ้นปัจจุบนัจะมีอาหารสาํเร็จสาํหรับเดก็อ่อน 

ท่ีอยูใ่นเมืองมากมาย แต่เดก็อ่อนในชนบทยงัไดกิ้นกลว้ยนํ้าวา้สุกบดเละกนัอยูดี่ 

สาํหรับเดก็โตและผูใ้หญ่กลว้ยสุกกย็งัมีประโยชน์คือ ช่วยแกอ้าการทอ้งผกู             

เพราะกลว้ยสุกมีสารเพกทินมากช่วยเพิ่มกากในลาํไส้ ทาํใหข้บัถ่ายสะดวก และหาก              

กินกลว้ยติดต่อกนัหลายวนักเ็ป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อร่างกาย ดงันั้นเราจึงควรกิน           

กลว้ยนํ้าวา้สุกกนัเป็นประจาํดีกวา่ 

๑๖.  กลว้ยนํ้าวา้ท่ีมีประโยชนส์าํหรับเดก็อ่อนจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร 

ก.  เป็นกลว้ยดิบ    

ข.  เป็นกลว้ยห่าม 

ค.  เป็นกลว้ยท่ีไร้เมลด็    

ง.  เป็นกลว้ยท่ีสุกงอม 



 

๑๗.  เคร่ืองปรุงรสท่ีทาํใหเ้ดก็อ่อนกินกลว้ยนํ้าวา้บดไดอ้ยา่งเอร็ดอร่อยคืออะไร 

ก.  นํ้าผึ้ง     

ข.  นํ้าตาล 

ค.  เกลือป่น     

ง.  ซอสปรุงรส 

๑๘. ในกลว้ยนํ้าวา้สุกจะมีสารในขอ้ใด 

 ก.  สารแลคติน     

 ข.  สารเพกทิน 

 ค.  สารแทนนิน    

 ง.  สารแพนทิน 

๑๙.  เดก็โตและผูใ้หญ่กินกลว้ยนํ้าวา้สุกจะไดรั้บประโยชนใ์นขอ้ใด 

 ก.  ทาํใหท้อ้งไม่ผกู    

ข.  ทาํใหผ้วิพรรณสดใส 

ค.  ทาํใหไ้ม่มีกล่ินปาก    

ง.  ทาํใหน้อนหลบัสบาย 

๒๐. ขอ้ความน้ีโดยสรุปแลว้กล่าวถึงอะไร 

 ก.  การเล้ียงเด็กอ่อน    

 ข.  อาหารของเดก็อ่อน 

 ค.  ประโยชนข์องกลว้ยนํ้ าวา้สุก  

 ง.  สารอาหารท่ีมีอยูใ่นกลว้ยนํ้าวา้สุก 

 

 

 

 

 

 

 



อ่านข่าวต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้  ๒๑ –  ๒๓ 
 

   รายงานข่าวเอพีแจง้เม่ือวนัท่ี  ๑๔  พฤษภาคมวา่  พบศพนกัผจญภยัชาวรัสเซีย 

 ใกลภู้เขาเอเวอเรสต ์  ยอดเขาท่ีไดช่ื้อวา่สูงท่ีสุดในโลกตั้งอยูป่ระเทศเนปาล  โดยศพ 

 นกัผจญภยัดงักล่าวเป็นหน่ึงในจาํนวนนกัเดินทางท่ีพยายามพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต ์  

 ในขณะท่ีนกัผจญภยัอีก ๖  คน  ยงัหายสาบสูญอยู ่ ซ่ึงคาดวา่คงเสียชีวติแลว้เช่นเดียวกนั 

 นายทออดด ์ เบิร์ลสัน  หน่ึงในทีมพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตว์า่  “ผูท่ี้พยายามพิชิตยอดเขา 

 เอเวอเรสตเ์สียชีวติไปแลว้หลายคน  แต่กย็งัมีอีกหลายคนท่ีตอ้งการพิชิตยอดเขาน้ี 

 แมว้า่ตอ้งเอาชีวติเขา้เส่ียงกต็าม”   

 

๒๑. ขอ้ความน้ีจดัเป็นข่าวประเภทใด 

 ก.  ข่าวกีฬา 

 ข.  ข่าวเศรษฐกิจ 

 ค.  ข่าวในประเทศ 

 ง.  ข่าวต่างประเทศ 

๒๒. เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนท่ีใด 

 ก.  อินเดีย 

 ข.  เนปาล 

 ค.  บงักลาเทศ 

 ง.  ปากีสถาน 

๒๓. “เอเวอเรสต”์  เป็นช่ือของส่ิงใด 

 ก.  ช่ือทะเล 

 ข.  ช่ือกีฬา 

 ค.  ช่ือแม่นํ้า 

 ง.  ช่ือยอดเขา 

 

 

 

 



อ่านบทกลอนน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้  ๒๔  -  ๒๖ 

 

      สักวาคนรักดีมีความคิด 

     ควรตั้งจิตศึกษาอยา่มองขา้ม 

     อนาคตจะสุขลน้เกิดผลงาม 

     เหมือนคนหามจัว่เบากวา่เสาเรือน 

     แต่คนท่ีรักชัว่มวัประมาท 

     ปล่อยโอกาสผา่นตวัชัว่เปรอะเป้ือน 

     อนาคตส้ินสุขทุกปีเดือน 

     ทุกขห์นกัเหมือนหามเสาน่าเศร้าเอย 

 

 

๒๔. บทกลอนน้ีมุ่งสอนส่ิงใด 

  ก.  การทาํความดี 

  ข.  การศึกษาเล่าเรียน 

  ค.  การสร้างบา้นเรือน 

  ง.  การตั้งใจทาํมาหากิน 

๒๕.  บทกลอนน้ีตรงกบัสาํนวนไทยในขอ้ใด 

  ก.  รักพี่เสียดายนอ้ง 

  ข.  รักววัใหผ้กู  รักลูกใหตี้ 

  ค.  รักยาวใหบ้ัน่  รักสั้นใหต่้อ 

  ง.  รักดีหามจัว่  รักชัว่หามเสา 

๒๖.  บทกลอนน้ีใหข้อ้คิดอยา่งไร 

  ก.  ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

  ข.  ควรประหยดัและอดออม 

  ค.  ควรมีความรักใคร่สามคัคีกนั 

  ง.  ควรรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
 



อ่านโฆษณาน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้  ๒๗ – ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๗. โฆษณาดงักล่าวเป็นโฆษณาเร่ืองอะไร   

        ก.   ขายยา 

        ข.   ขายหนงัสือ 

        ค.   ขายอาหารเสริม 

        ง.    แนะนาํวธีิการบาํรุงสมอง 

๒๘. โฆษณาดงักล่าวมีจุดประสงคอ์ยา่งไร  

        ก.   เพื่อชวนร่วมธุรกิจอาหารเสริมบาํรุงสมอง 

        ข.   เพื่อแนะนาํความรู้เก่ียวกบัการบาํรุงสมอง 

 

        ค.   เพื่อประชาสัมพนัธ์อาหารเสริมบาํรุงสมอง  

        ง.   เพื่อใหทุ้กคนช่วยกนัสนบัสนุนการบริหารสมอง 

 

 

 

 

 



๒๙. โฆษณาน้ีบอกรายละเอียดอะไรกบัผูอ่้าน   

        ก.   ช่ือสินคา้ 

        ข.   วนัผลิตสินคา้  

        ค.   วธีิการใชสิ้นคา้ 

        ง.   วนัหมดอายขุองสินคา้ 

๓๐. นกัเรียนจะซ้ือสินคา้ในโฆษณาน้ีไดอ้ยา่งไร 

       ก.   โทรศพัทส์ั่งซ้ือ     

       ข.   ซ้ือในหา้งสรรพสินคา้ 

       ค.   ซ้ือในร้านขายยาทัว่ไป 

       ง.   ซ้ือในร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลยแบบทดสอบ 

 

ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ 
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ตัวอยางแบบฝกทักษะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

  
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแผนที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕ ภาคเรียนที ่  ๒ 

หน่วยที ่ ๓   การอ่านจับใจความจากส่ือต่างๆ     เวลาเรียนรวม  ๑๘  ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑   การอ่านจับใจความนิทาน  เวลาเรียน  ๑  ช่ัวโมง 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

             สาระที ่ ๑    การอ่าน 

             มาตรฐาน  ท ๑.๑   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ 

แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวช้ีวดั 

ท ๑.๑ ป๕/๓   อธิบายความหมายโดยนยัจากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งหลากหลาย 

ท ๑.๑ ป๕/๔   แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 

ท ๑.๑ ป๕/๕  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพื่อนาํไปใช ้

     ในการดาํเนินชีวิต         

ท ๑.๑ ป๕/๘  มีมารยาทในการอ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 

๑. ตอบคาํถามเก่ียวกบันิทานไดถู้กตอ้ง 

๒. สรุปใจความสาํคญัของนิทานไดถู้กตอ้ง 

๓. บอกขอ้คิดจากนิทานไดถู้กตอ้ง 

ด้านทกัษะกระบวนการ 

๑. นกัเรียนมีทกัษะการอ่านจบัใจความนิทาน 

๒. นกัเรียนมีทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑. นกัเรียนมีวินยั 

๒. นกัเรียนมีมารยาทในการอ่าน 

 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 

สาระสําคัญ 



  การอ่านจบัใจความนิทานท่ีดี  ตอ้งจบัใจความสาํคญัของเร่ือง โดยการฝึกอ่านอยา่งรวดเร็ว  

ตั้งคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านวา่มีใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เพราะอะไร และผลเป็นอยา่งไร  ลาํดบัเหตุการณ์

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน  แสดงความคิดเห็นและบอกจุดมุ่งหมาย 

ท่ีสาํคญัของนิทานได ้จะช่วยใหผู้อ่้านมีวิจารณญาณในการอ่านมากข้ึน  
 

สาระการเรียนรู้ 

๑. การอ่านจบัใจความนิทาน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 

   ๒.  นกัเรียนฟังครูเล่านิทานเร่ือง  สิงโตกบัหมูป่า  จากนั้นใหน้กัเรียนร่วมกนัตอบคาํถามจากการ

ฟังนิทาน  ดงัน้ี 

       -    ตวัละครสาํคญัของเร่ืองมีใครบา้ง (สิงโต  หมูป่า  นกแร้ง) 

       -    เหตุการณ์ในนิทานเกิดข้ึนท่ีไหน  (บ่อนํ้าในป่า) 

       -     ทาํไมสิงโตกบัหมูป่าจึงไปท่ีบ่อนํ้า (ไปด่ืมนํ้า) 

       -     เพราะเหตุใดสิงโตกบัหมูป่าจึงต่อสู้กนั  (เพราะแยง่กนัด่ืมนํ้าก่อน) 

                 -    เพราะเหตุใดฝงูนกแร้งจึงจอ้งมองสิงโตกบัหมูป่า (รอกินตวัท่ีตาย) 

       -    นิทานเร่ืองน้ีสอนนกัเรียนเร่ืองอะไร(การประนีประนอมช่วยใหป้ลอดภยั 

  จากอนัตราย) 

ข้ันสอน 

๑. นกัเรียนและครูร่วมกนัทบทวนและสนทนาถึงความหมายของการอ่านจบัใจความวา่ 

การอ่านจบัใจความสาํคญั   หมายถึง การอ่านเพื่อคน้หาความคิดสาํคญัหรือสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีผูเ้ขียน

มุ่งเสนอใหผู้อ่้านทราบ 

๒. ครูติดบตัรขอ้ความบนกระดานทีละบตัร  จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัหาในความสาํคญัของ 

ขอ้ความ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

    ใจความสาํคญัคือ  ครอบครัวของฉนัเป็นครอบครัวขนาดเล็ก      

 

 

 

 
    ใจความสาํคญัคือ  คนในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เป็นญาติพี่นอ้งกนั      

 

 ๓.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสนทนาถึงความหมายของนิทาน และยกตวัอยา่งประโยชน์ท่ีไดรั้บ

จากการอ่านนิทาน  เช่น  ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ใหข้อ้คิด   ใหค้ติสอนใจในการดาํรงชีวติ

ประจาํวนั  เป็นตน้ 

๔. แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๓  กลุ่ม  ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาใบความรู้  “การอ่าน 

จบัใจความสาํคญั”  และใบความรู้  “การอ่านจบัใจความนิทาน”  ในแบบฝึกทกัษะการอ่าน 

จบัใจความ    

๕. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนับอกวธีิการอ่านจบัใจความสาํคญันิทาน  โดยเขียนในกระดาษท่ี 

ครูแจกให ้ ระบายสีตกแต่งผลงานใหส้วยงาม  จากนั้นนาํกระดาษท่ีเขียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ออกมาติดบน

กระดาน  แลว้ออกมาอ่านใหเ้พื่อนฟังพร้อมๆกนั  ครูตรวจสอบความถูกตอ้งและใหค้าํแนะนาํอยา่ง

ใกลชิ้ด 

๖. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะท่ี ๑  - ๒ 

  

 

 

 

 

 

ครอบครัวของฉนัเป็นครอบครัวขนาดเลก็   สมาชิกในครอบครัว

ของฉนัมี  ๔  คน  ไดแ้ก่  พ่อ  แม่  พ่ีสาวและฉนั 
 

คนในครอบครัวมีความสมัพนัธ์เป็นญาติพ่ีนอ้งกนั เช่น  ปู่เป็น

พ่อของพ่อ  ยา่เป็นเป็นแม่ของพอ่   ตาเป็นพ่อของแม่  และยาย

เป็นแม่ของแม่  เป็นตน้ 



ข้ันสรุป 

๑. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปวิธีการอ่านจบัใจความสาํคญันิทาน  และบอกขอ้คิดท่ีไดจ้าก 
การอ่านนิทาน 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

 - 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

๑. นิทานเร่ือง  สิงโตกบัหมูป่า 

๒. บตัรขอ้ความ 

๓. แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ   

 

การวดัผลและประเมินผล 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

วธีิการวดั 

 

เคร่ืองมือวดั 

 

เกณฑ์การประเมินผล 
 

ด้านความรู้ 

๑. ตอบคาํถามเก่ียวกบั 

นิทานไดถู้กตอ้ง   

ตรวจแบบฝึกทกัษะ 

 

แบบบนัทึกผลการตรวจ

แบบฝึกทกัษะ 

ผา่นเกณฑร้์อยละ  ๘๐  

ข้ึนไป 

๒. สรุปใจความสาํคญั

ของนิทานไดถู้กตอ้ง 

๓. บอกขอ้คิดจากนิทาน

ไดถู้กตอ้ง 

ด้านทกัษะกระบวนการ 

๑.นกัเรียนมีทกัษะ 

การอ่านจบัใจความ

นิทาน 

สังเกตการอ่านจบัใจความ  แบบสังเกตการอ่าน 

จบัใจความ 

ผา่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

๓ ข้ึนไป 

๒.ทกัษะการทาํงานกลุ่ม สังเกตพฤติกรรม 

การทาํงานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

การทาํงานกลุ่ม 

ผา่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

๓ ข้ึนไป 



 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

วธีิการวดั 

 

เคร่ืองมือวดั 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

 

ด้านคุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ 

๑. มีวนิยั 

๒. มีมารยาทในการอ่าน 

สังเกตพฤติกรรม 

การร่วมกิจกรรม 

ของนกัเรียน 

แบบสังเกตคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

ของนกัเรียน 

ผา่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

๓ ข้ึนไป 

สังเกตพฤติกรรม 

การมีมารยาทในการอ่าน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

การมีมารยาทในการอ่าน 

ผา่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

๓ ข้ึนไป 

ด้านสมรรถนะสําคัญ 

ของผู้เรียน 

 ๑.ความสามารถใน 

การส่ือสาร 

 ๒.ความสามารถใน 

การคิด 

สังเกตสมรรถนะสาํคญั  

ดา้นความสามารถใน 

การส่ือสาร และ

ความสามารถในการคิด 

ของนกัเรียน 

แบบสังเกตสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียน 

ผา่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

๓ ข้ึนไป 

 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

 ๑.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น    

  (   )  ดีมาก      (   )  ดี 

  (   )  พอใช ้    (   )  ควรปรับปรุง 

 ๒. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 

  (   )   สอดคลอ้งครอบคลุม  (   )  ไม่สอดคลอ้งไม่ครอบคลุม 

 ๓.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม  เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  (   )  ดีมาก      (   )  ดี 

  (   )  พอใช ้    (   )  ควรปรับปรุง 

 ๔.  การใชส่ื้อและนวตักรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

  (   )  ดีมาก      (   )  ดี 

  (   )  พอใช ้    (   )  ควรปรับปรุง 

 ๕.  การวดัผลประเมินผลเหมาะสม         

  (   )  ดีมาก      (   )  ดี 

  (   )  พอใช ้    (   )  ควรปรับปรุง 

 

 



ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

 

           ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึผลหลงัการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 

จุดประสงค์ข้อ ๑  ตอบคาํถามเก่ียวกบันิทานไดถู้กตอ้ง   

 ผา่นเกณฑร้์อยละ  ๘๐    จาํนวน.............. คน คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ ๘๐ จาํนวน.............. คน คิดเป็นร้อยละ  ............ 

จุดประสงค์ข้อ ๒  สรุปใจความสาํคญัของนิทานไดถู้กตอ้ง   

 ผา่นเกณฑร้์อยละ  ๘๐    จาํนวน.............. คน คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ ๘๐ จาํนวน.............. คน คิดเป็นร้อยละ  ............ 

จุดประสงค์ข้อ ๓  บอกขอ้คิดจากนิทานไดถู้กตอ้ง 

 ผา่นเกณฑร้์อยละ  ๘๐    จาํนวน.............. คน คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ ๘๐ จาํนวน.............. คน คิดเป็นร้อยละ  ............ 

ด้านทกัษะกระบวนการ 

 ๑. นกัเรียนมีทกัษะการอ่านจบัใจความนิทาน 

 ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป      จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ไม่ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป  จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ๒. นกัเรียนมีทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

 ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป      จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ไม่ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป  จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์   

๑. นกัเรียนมีวนิยั 

 ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ   ๓  ข้ึนไป      จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ไม่ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป  จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

๒. นกัเรียนมีมารยาทในการอ่าน 

 ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป      จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ไม่ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป  จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 

ด้านสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือการและความสามารถในการคิด 

 ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป      จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 ไม่ผา่นเกณฑ ์ ระดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไป  จาํนวน.............. คน  คิดเป็นร้อยละ  ............ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

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



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

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

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ    ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทกึคะแนนแบบฝึกทักษะของนักเรียน 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

ผลการตัดสิน 

ผ่าน / ไม่ผ่าน 

แบ
บ

ฝึก
ท

กัษ
ะท

ี ่๑
 

แบ
บ

ฝึก
ท

กัษ
ะท

ี ่ ๒
 

รว
ม

 

๑๐ ๑๐ ๒๐ 

๑ เด็กชายธีรเมธ ย ัง่สันติวงศ ์     

๒ เด็กชายณภทัร กลูสวสัด์ิมงคล     

๓ เด็กชายสิรปราชญ ์ เกิดอาชาชาญ     

๔ เด็กหญิงกนัยาพร -     

๕ เด็กชายอคัรเดช แซ่ยา่ง     

๖ เด็กชายยอดชาย อติพลเวโรจน์     

๗ เด็กชายจิรายทุธ แซ่เจ๋า     

      

      

      

      

      

      

      

 

เกณฑ์การตัดสิน   นกัเรียนตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป (คะแนน ๑๖ คะแนนข้ึนไป) 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจแบบฝึก  

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบฝึกที ่ ๑ 

 (คะแนนเตม็๑๐ คะแนน) 

อ่านนิทานแลว้เขียนเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัเน้ือเร่ือง    

และเขียนเคร่ืองหมาย  X  หนา้ขอ้ความท่ีไม่ตรงกบัเน้ือเร่ือง   

เขียนเคร่ืองหมายไดถู้กตอ้ง     ใหค้ะแนนขอ้ละ  ๑  คะแนน 

เขียนเคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง     ใหค้ะแนนคาํละ  ๐  คะแนน 

แบบฝึกที ่ ๒ 

 (คะแนนเตม็๑๐ คะแนน) 

กจิกรรมที ่ ๑   อ่านนิทานแลว้เขียนช่ือตวัละคร  จาํนวน  ๕  ช่ือ 

เขียนช่ือตวัละครไดถู้กตอ้ง     ใหค้ะแนนช่ือละ  ๑  คะแนน 

เขียนช่ือตวัละครไม่ถูกตอ้ง     ใหค้ะแนนช่ือละ  ๐  คะแนน 

กจิกรรมที ่ ๒   อ่านนิทานแลว้ตอบคาํถาม  จาํนวน  ๕  ขอ้ 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง     ให้คะแนนขอ้ละ  ๑  คะแนน 

ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้ง     ให้คะแนนขอ้ละ  ๐  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะการอ่านจับใจความ 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการสังเกต 

ทกัษะการอ่านจับใจความ ผลการตัดสิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เด็กชายธีรเมธ ย ัง่สันติวงศ ์      

๒ เด็กชายณภทัร กลูสวสัด์ิมงคล      

๓ เด็กชายสิรปราชญ ์ เกิดอาชาชาญ      

๔ เด็กหญิงกนัยาพร -      

๕ เด็กชายอคัรเดช แซ่ยา่ง      

๖ เด็กชายยอดชาย อติพลเวโรจน์      

๗ เด็กชายจิรายทุธ แซ่เจ๋า      

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑ์การตัดสิน  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไปถือวา่ผา่น            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดการสังเกตทกัษะการอ่านจับใจความ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

๔ 

ดีมาก 

มีความตั้งใจและมีสมาธิในการอ่าน  สรุปใจความสาํคญั  

ตอบคาํถาม  และบอกขอ้คิดจากเน้ือเร่ือง โดยการเขียนหรือการพูด 

ไดถู้กตอ้งชดัเจน อยา่งสมํ่าเสมอ 

๓ 

ดี 

มีความตั้งใจและมีสมาธิในการอ่าน  สรุปใจความสาํคญั  

ตอบคาํถาม  และบอกขอ้คิดจากเน้ือเร่ือง โดยการเขียนหรือการพูด 

ไดถู้กตอ้งชดัเจนเป็นส่วนใหญ่ 

๒ 

พอใช ้

มีความตั้งใจและมีสมาธิในการอ่าน  สรุปใจความสาํคญั  

ตอบคาํถาม  และบอกขอ้คิดจากเน้ือเร่ือง โดยการเขียนหรือการพูด 

ไดถู้กตอ้งชดัเจนเป็นบางคร้ัง  ตอ้งอาศยัการแนะนาํจากครู 

๑ 

ปรับปรุง 

ไม่มีความตั้งใจและไม่มีสมาธิในการอ่าน  สรุปใจความสาํคญั  

ตอบคาํถาม  และบอกขอ้คิดจากเน้ือเร่ือง โดยการเขียนหรือการพูด 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการสังเกต 

ทกัษะกระบวนการกลุ่ม ผลการตัดสิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เด็กชายธีรเมธ ย ัง่สันติวงศ ์      

๒ เด็กชายณภทัร กลูสวสัด์ิมงคล      

๓ เด็กชายสิรปราชญ ์ เกิดอาชาชาญ      

๔ เด็กหญิงกนัยาพร -      

๕ เด็กชายอคัรเดช แซ่ยา่ง      

๖ เด็กชายยอดชาย อติพลเวโรจน์      

๗ เด็กชายจิรายทุธ แซ่เจ๋า      

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑ์การตัดสิน  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไปถือวา่ผา่น            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดเกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

๔ 

ดีมาก 

ร่วมแสดงความคิดเห็น  รู้จกัรับฟังความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือ

ในการทาํงานกลุ่มดว้ยความตั้งใจทุกคร้ัง 

๓ 

ดี 

ร่วมแสดงความคิดเห็น  รู้จกัรับฟังความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือ

ในการทาํงานกลุ่มดว้ยความตั้งใจเป็นส่วนใหญ่ 

๒ 

พอใช ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น  รู้จกัรับฟังความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือ

ในการทาํงานกลุ่มดว้ยความตั้งใจเป็นบางคร้ัง 

๑ 

ปรับปรุง 

ไม่ร่วมแสดงความคิดเห็น  ไม่รู้จกัรับฟังความคิดเห็นและ 

ไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการสังเกต    

มีวนัิย ผลการตัดสิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เด็กชายธีรเมธ ย ัง่สันติวงศ ์      

๒ เด็กชายณภทัร กลูสวสัด์ิมงคล      

๓ เด็กชายสิรปราชญ ์ เกิดอาชาชาญ      

๔ เด็กหญิงกนัยาพร -      

๕ เด็กชายอคัรเดช แซ่ยา่ง      

๖ เด็กชายยอดชาย อติพลเวโรจน์      

๗ เด็กชายจิรายทุธ แซ่เจ๋า      

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑ์การตัดสิน  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไปถือวา่ผา่น            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดเกณฑ์การสังเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน 

 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีวนัิย 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

๔ 

ดีมาก 

นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลงของหอ้งเรียน  มีความรับผดิชอบ 

ในการทาํงาน  แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนและ 

ส่งงานตรงเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 

๓ 

ดี 

นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลงของหอ้งเรียน  มีความรับผดิชอบ 

ในการทาํงาน  แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนและ 

ส่งงานตรงเวลาเป็นส่วนใหญ่ 

๒ 

พอใช ้

นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลงของหอ้งเรียน  มีความรับผดิชอบ 

ในการทาํงาน  แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนและ 

ส่งงานตรงเวลาเป็นบางคร้ัง 

๑ 

ปรับปรุง 

นกัเรียนไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของหอ้งเรียน  ไม่มีความรับผดิชอบ 

ในการทาํงาน  แต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนและ 

ส่งงานไม่ตรงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการมีมารยาทในการอ่าน 

 

เลข

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

รายการสังเกต 

การมีมารยาทในการ

อ่าน 

ผลการตัดสิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เด็กชายธีรเมธ ย ัง่สันติวงศ ์      

๒ เด็กชายณภทัร กูลสวสัด์ิมงคล      

๓ เด็กชายสิรปราชญ ์ เกิดอาชาชาญ      

๔ เด็กหญิงกนัยาพร -      

๕ เด็กชายอคัรเดช แซ่ยา่ง      

๖ เด็กชายยอดชาย อติพลเวโรจน์      

๗ เด็กชายจิรายทุธ แซ่เจ๋า      

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑ์การตัดสิน  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ๓  ข้ึนไปถือวา่ผา่น         

 

 

 

 

 

 

 

    

 



รายละเอยีดเกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการมีมารยาทในการอ่าน 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

๔ 

ดีมาก 

มีความตั้งใจและมีสมาธิใจจดจ่อต่อส่ิงท่ีอ่าน  วางท่าทางถูกตอ้ง

เหมาะสมขณะอ่าน  มีการจดบนัทึกประเด็นสาํคญัและสรุปขอ้คิด 

ไดช้ดัเจน   ชอบอ่านหนงัสือในช่วงเวลาวา่งเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

๓ 

ดี 

มีความตั้งใจและมีสมาธิใจจดจ่อต่อส่ิงท่ีอ่าน  วางท่าทางถูกตอ้ง

เหมาะสมขณะอ่าน  มีการจดบนัทึกประเด็นสาํคญัและสรุปขอ้คิด 

ไดช้ดัเจน   ชอบอ่านหนงัสือในช่วงเวลาวา่งเป็นส่วนใหญ่ 

๒ 

พอใช ้

มีความตั้งใจและมีสมาธิใจจดจ่อต่อส่ิงท่ีอ่าน  วางท่าทางถูกตอ้ง

เหมาะสมขณะอ่าน  มีการจดบนัทึกประเด็นสาํคญัและสรุปขอ้คิด 

ไดช้ดัเจน   ชอบอ่านหนงัสือในช่วงเวลาวา่งเป็นบางคร้ัง 

๑ 

ปรับปรุง 

ไม่มีความตั้งใจและไม่มีสมาธิในการอ่าน  วางท่าทางไม่ถูกตอ้ง 

ขณะอ่าน   ไม่มีการจดบนัทึกประเด็นสาํคญัและสรุปขอ้คิด 

ไม่อ่านหนงัสือในช่วงเวลาวา่ง 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

รายการสังเกต 

ผลการตัดสิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ความสามารถ 

ในการส่ือสาร 

ความสามารถ 

ในการคิด 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑  

๑ เด็กชายธีรเมธ ย ัง่สันติวงศ ์          

๒ เด็กชายณภทัร กลูสวสัด์ิมงคล          

๓ เด็กชายสิรปราชญ ์ เกิดอาชาชาญ          

๔ เด็กหญิงกนัยาพร -          

๕ เด็กชายอคัรเดช แซ่ยา่ง          

๖ เด็กชายยอดชาย อติพลเวโรจน์          

๗ เด็กชายจิรายทุธ แซ่เจ๋า          

           

           

           

           

           

           

           

 

เกณฑ์การตัดสิน  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ๓ ข้ึนไปถือวา่ผา่น      

 

 

 

 

                                                

 

            

 



รายละเอยีดเกณฑ์การสังเกตสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 

ความสามารถในการส่ือสาร 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

๔ 

ดีมาก 

ถ่ายทอดความรู้  ความคิดและความเขา้ใจของตนเองโดยใชภ้าษา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

๓ 

ดี 

ถ่ายทอดความรู้  ความคิดและความเขา้ใจของตนเองโดยใชภ้าษา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 

๒ 

พอใช ้

ถ่ายทอดความรู้  ความคิดและความเขา้ใจของตนเองโดยใชภ้าษา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นบางคร้ัง 

๑ 

ปรับปรุง 

ถ่ายทอดความรู้  ความคิดและความเขา้ใจของตนเองโดยใชภ้าษา 

ไม่เหมาะสม 

 

ความสามารถในการคิด 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

๔ 

ดีมาก 

มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  คิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

๓ 

ดี 

มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  คิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 

๒ 

พอใช ้

มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  คิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นบางคร้ัง 

๑ 

ปรับปรุง 

ไม่มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ไม่มีความคิด

สร้างสรรค ์ และตดัสินใจแกปั้ญหาไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



นิทานเร่ือง 

“สิงโตกบัหมูป่า” 

 

 

อากาศท่ีร้อนจดัของวนัหน่ึงในฤดูร้อน  ทาํใหส้ัตวท์ั้งหลายรู้สึกกระหายนํ้า 

ไปตามๆกนั  สิงโตตวัน้ีกเ็ช่นกนั  มนักาํลงัเดินออกไปหานํ้าด่ืม  สิงโตเดินตรงไปยงั 

บ่อนํ้าเลก็ๆ แห่งหน่ึงท่ีอยูไ่ม่ไกลนกั 

เวลานั้นมีหมูป่าท่ีกาํลงัหิวนํ้าตวัหน่ึง 

เดินตรงมาท่ีบ่อนํ้าแห่งน้ีดว้ยเช่นกนั 

สิงโตและหมูป่าจึงประจนัหนา้กนัท่ี 

ขา้งบ่อนํ้านั้น  ทั้งคู่ต่างตอ้งการท่ีจะ 

เป็นผูท่ี้ไดด่ื้มนํ้าก่อน จึงเกิดการต่อสู้กนัข้ึน  สัตวต์วัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กล้ๆ  ต่างพากนัวิง่หนี 

อยา่งอลหม่าน  สิงโตและหมูป่าต่างกต่็อสู้กนัอยา่งไม่ลดละ  จนหมดเร่ียวแรงดว้ยกนัทั้งคู่ 

ก่อนท่ีพวกมนัจะลงมือต่อสู้กนัอีกคร้ัง… 

ทั้งสองกเ็หลือบไปเห็นนกแร้งกลุ่มหน่ึง 

กาํลงัเกาะอยูบ่นก่ิงไม ้ และพากนัจอ้งมองมายงั

พวกมนัอยู ่ สิงโตจึงหนัมาพูดกบั 

หมูป่าวา่ “ข้าว่าเราเลกิต่อสู้กนัเถอะ” 

“เพราะไม่เช่นน้ัน เราทั้งสองอาจกลายเป็น

อาหารของเจ้าแร้งพวกน้ันได้” 

หมูป่าเห็นดว้ยจึงตอบตกลงในทนัที  จากนั้นสิงโตกบ็อกใหห้มูป่าด่ืมนํ้าก่อน 

และเม่ือทั้งคู่ด่ืมนํ้าจนพอใจแลว้ จึงเดินแยกจากกนัไปดว้ยดี 

 

 

 

 



 

บัตรข้อความ 

 

 

 

 

 
   

    ใจความสาํคญัคือ  ครอบครัวของฉนัเป็นครอบครัวขนาดเล็ก      

 

 

 

 

 
    ใจความสาํคญัคือ  คนในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เป็นญาติพี่นอ้งกนั      

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวของฉนัเป็นครอบครัวขนาดเลก็   สมาชิกในครอบครัว

ของฉนัมี  ๔  คน  ไดแ้ก่  พ่อ  แม่  พ่ีสาวและฉนั 
 

คนในครอบครัวมีความสมัพนัธ์เป็นญาติพ่ีนอ้งกนั    เช่น  ปู่เป็น

พ่อของพ่อ    ยา่เป็นเป็นแม่ของพ่อ   ตาเป็นพอ่ของแม่  และยาย

เป็นแม่ของแม่  เป็นตน้ 



 
 

 

 

  

 
 

ภาพกจิกรรม 
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