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แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ เล่มท่ี ๑ ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 

ค ำน ำ  
 
 
แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จดัท าข้ึน 

เพื่อใชใ้นการฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์วจิารณ์ใหก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  ไดเ้กิด
การเรียนรู้และฝึกทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์วิจารณ์อยา่งเป็นขั้นตอนผา่นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์วจิารณ์ได้อยา่งถูกตอ้ง 
ชดัเจน มีเหตุผลน าความรู้ท่ีไดไ้ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั   

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์   ประกอบดว้ยแบบฝึกทกัษะ     
จ านวน ๗  เล่ม  ดงัน้ี 

เล่มท่ี ๑ ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์     
เล่มท่ี ๒ การอ่านวเิคราะห์วจิารณ์บทความ 

  เล่มท่ี ๓ การอ่านวเิคราะห์วจิารณ์เร่ืองสั้น 
  เล่มท่ี ๔ การอ่านวเิคราะห์วจิารณ์สารคดี 
 เล่มท่ี ๕ การอ่านวเิคราะห์วจิารณ์บทโฆษณา 
 เล่มท่ี ๖ การอ่านวเิคราะห์วจิารณ์บทร้อยกรองร่วมสมยั 
 เล่มท่ี ๗ การอ่านวเิคราะห์วจิารณ์บทเพลง 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์  เล่มท่ี  ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อ
วิเคราะห์วิจารณ์  เน้นให้ผูเ้รียนได้เข้าใจความหมาย ประโยชน์ของการวิเคราะห์วิจารณ์  
องคป์ระกอบและหลกัการวิเคราะห์วจิารณ์เบ้ืองตน้ รวมทั้งแนวทางในการวเิคราะห์วจิารณ์เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ส าหรับการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ของ แบบฝึกทกัษะเล่มต่อไป   

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ เล่มน้ี จะเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
ให้กับผูเ้รียนได้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ให้มี
ประสิทธิภาพ ดียิง่ข้ึนต่อไป 

อญัชรีย ์ มีแสง 

 

 



ข 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ เล่มท่ี ๑ ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 

สำรบัญ 

 

เร่ือง                 หน้ำ 

ค าน า            ก 

สารบญั            ข 

ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อน         ค 

ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน         ง 

มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั และจุดประสงคก์ารเรียนรู้      จ 

แบบทดสอบก่อนเรียน          ๑ 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน        ๔ 
ใบความรู้ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์      ๕ 

แบบฝึกทกัษะท่ี ๑          ๙ 

แบบฝึกทกัษะท่ี ๒        ๑๐ 

แบบฝึกทกัษะท่ี ๓        ๑๑ 

แบบทดสอบหลงัเรียน        ๑๒ 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน      ๑๕ 

บรรณนานุกรม         ๑๖ 

ภาคผนวก         ๑๗ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       ๑๘ 

เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี ๑        ๑๙ 

เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี ๒         ๒๐ 

เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี ๓         ๒๑ 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน       ๒๒ 

แบบบนัทึกคะแนนแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑      ๒๓ 

ประวติัผูจ้ดัท า         ๒๔ 
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แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ เล่มท่ี ๑ ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 

            ค ำแนะน ำ   ส ำหรับครูผู้สอน 

 
 

๑. แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ เล่มท่ี ๑ ใชเ้วลา ๒  ชัว่โมง 
๒. ครูผูส้อนจดัเตรียมแบบฝึกทกัษะใหเ้พียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 
๓. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
๔. แนะน าวธีิการใชแ้บบฝึก เพื่อนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
๕. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิม 
๖. ด าเนินกิจกรรมการสอนตามแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  
๗. ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น อภิปรายและสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  
๘. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยใหแ้นะน าเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
๙. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อประเมินความกา้วหนา้ 
๑๐. ครูเฉลยแบบฝึกทกัษะ  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  
๑๑. บนัทึกคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนเพื่อประเมินความกา้วหนา้ 
๑๒.หากมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์ ครูควรจดัสอนซ่อมเสริมให ้

 

 
ข้อสังเกต  

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  บางแบบฝึกเป็นค าถามปลายเปิด 
ดงันั้นแนวการเขียนตอบแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนครูผูส้อนควรใชดุ้ลยพินิจใน
การตรวจค าตอบ เม่ือตรวจแลว้ควรแจง้ให้นกัเรียนทราบผลทนัทีเพื่อนกัเรียนจะไดมี้
ก าลงัใจและครูจะไดน้ าไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
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แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ เล่มท่ี ๑ ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 

 

          ค ำแนะน ำ    ส ำหรับนักเรียน 
 
 
๑.  ศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้  
๒.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ ในเวลา ๑๕ นาที   
๓.  ศกึษากรอบเนือ้หาในใบความรู้  
๔.  ท ากิจกรรมท่ีก าหนดให้ครบทกุกิจกรรม   
๕.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ ในเวลา ๑๕ นาที   
๖.  บนัทึกคะแนนของตนเองเพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียน 
๗. นกัเรียนต้องมีความซ่ือสตัย์ ไมแ่อบดเูฉลยก่อนท าแบบฝึกทกัษะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

              “ความซ่ือสัตย์ คือ แก่นแท้ของความส าเร็จทัง้มวล” 
                                                                   บคัมินสเตอร์ ฟลูเลอร์ 
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แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ เล่มท่ี ๑ ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 

 
            

            มำตรฐำนกำรเรียนรู้    ตวัช้ีวดั  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 
 

     มำตรฐำนกำรเรียนรู้   
 
 

 
ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา

ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน     
 
      
ตัวช้ีวดั 

 
 
 

ท ๑.๑  ม.๔-๖/๓  วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 
 ท ๑.๑  ม.๔-๖/๕  วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และ
เสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  
  
  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 
 
 

 ๑.  บอกความหมายและประโยชน์ของการอ่านเพื่อวเิคราะห์และวจิารณ์ได ้(K) 
๒.  อธิบายองคป์ระกอบของการวเิคราะห์วจิารณ์ได ้(K) 
๓.  เรียงล าดบัขั้นตอนการวเิคราะห์วจิารณ์ได ้(K) 

 ๔.  วเิคราะห์วจิารณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้(P) 
๕.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้   (A) 

 
 



๑ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 

    เล่มที่ ๑                    แบบทดสอบก่อนเรียน 
                                   ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 
  

     

ค ำช้ีแจง 
 ๑.  แบบทดสอบแบบปรนยั ๔ ตวัเลือก จ านวน ๑๐ ขอ้ คะแนน ๑๐ คะแนน 
  ๒.ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ   
            เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 
 
๑.  ขอ้ใดใหค้วามหมายของการอ่านเพื่อการวเิคราะห์ไดถู้กตอ้งทีสุด 
      ก.  การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไตร่ตรอง  
      ข.  การอ่านท่ีมุ่งคน้หาเน้ือหาสาระหรือแก่นส าคญัของเร่ือง 
      ค.  การอ่านเพื่อจ าแนกประเภทส่ิงท่ีอ่านในชีวิตประจ าวนั 
      ง.  การอ่านเพื่อแยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงท่ีอ่าน 

๒.  การคิดวเิคราะห์มีประโยชน์อยา่งไร 
      ก.  ช่วยในการแสวงหาความรู้ 
      ข.  ช่วยในการสรุปประเด็นส าคญั 
      ค.  ช่วยในการส่ือสารท่ีเป็นกระบวนการ 
      ง.  ช่วยในการส่ือความหมายและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓.  การคิดวเิคราะห์มีองคป์ระกอบก่ีอยา่ง  อะไรบา้ง 
      ก.  มีองคป์ระกอบ ๓ อยา่ง คือ ช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม 
     ข.  มีองคป์ระกอบ ๔ อยา่ง คือ ช่างมอง ช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม 
      ค.  มีองคป์ระกอบ ๔ อยา่ง คือ ความสามารถในการตีความ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ี 
                 จะวเิคราะห์  ช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม และความสามารถในการหาความ   
                 เช่ือมโยง 
      ง.  มีองคป์ระกอบ ๔ อยา่ง คือ ความสามารถในการตีความ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะ 
                 วเิคราะห์  ช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม และความสามารถในการแยกแยะ 
 
 



๒ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 
๔.  ขอ้ใดใหค้  าจ  ากดัความของการวจิารณ์ไดถู้กตอ้ง 
       ก.  การแสดงความคิดเห็น 
       ข.  การพิจารณาวา่ส่ิงใดดีหรือไม่ดีดว้ยเหตุและผล 
       ค.  การพิจารณาตดัสินจากความคิดเห็นส่วนตวั 
       ง.  การไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เท็จจริงอยา่งมีเหตุผล 

 

๕.  การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์มีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
      ก.  การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล 
      ข.  การอ่านเพื่อตดัสินเร่ืองท่ีอ่านวา่มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 
      ค.  การอ่านเพื่อแยกแยะเร่ืองท่ีอ่านแลว้น าพิจารณาตดัสินวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 
      ง.  การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีอ่านจากความคิดเห็นส่วนตวั 

 

๖.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ขั้นตอนการอ่านเพื่อวเิคราะห์ วจิารณ์ ท่ีถูกตอ้ง 
      ก.  เรียงล าดบัความส าคญัของประเด็นท่ีตอ้งการจะวจิารณ์ 
      ข.  หาความรู้ท่ีแวดลอ้มเร่ืองท่ีอ่านอยา่งรอบดา้น 
      ค.  เม่ืออ่านจบเร่ืองหน่ึงๆควรฝึกการตั้งค  าถามเชิงคาดคะเน 
      ง.  ฝึกอ่านออกเสียงเพื่อให้เขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร 

 

 ๗.  การวจิารณ์ท่ีดี ไม่ควรปฏิบติัตามขอ้ใด 
         ก.  วจิารณ์ตามอารมณ์ความรู้สึก 
         ข.  วจิารณ์อยา่งสร้างสรรค ์
         ค.  วจิารณ์อยา่งไม่มีอคติ 
         ง.  วจิารณ์อยา่งเป็นธรรมและเป็นกลาง 

 

๘. ขอ้ใดเป็นความเหมาะสมในการสรุปความคิดเห็นในการวจิารณ์วรรณคดี หรือวรรณกรรม  
      ก.  ยกขอ้เสียใหเ้ห็นก่อนตามดว้ยขอ้ดีพร้อมเหตุผลและตวัอยา่ง 
      ข.  ยกตวัอยา่งใหเ้ห็นขอ้เสียก่อนขอ้ดีพร้อมเหตุผล 
      ค.  แสดงความคิดเห็นไดต้ามความพอใจของผูว้จิารณ์  

      ง.  ยกขอ้ดีใหเ้ห็นก่อนตามดว้ยขอ้บกพร่องพร้อมเหตุผลและตวัอยา่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 
 
๙.  ขอ้ใดเสนอแง่คิดและมีคุณค่าแก่ผูอ่้าน 
      ก.  การท่ีผมเขียนหนงัสือให้กบันิตยสารหรือหนงัสือพิมพ ์ผมถือวา่เป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ี   
                 หนงัสือเหล่าน้ีให้โอกาสแก่ผม 
      ข.  ในทวปัีญญาสโมสรมีการออกหนงัสือพิมพร์ายเดือนท่ีรวบรวมเร่ืองสั้น นิทาน และ 
                  สารคดีทัว่ไป ช่ือทวปัีญญา เพื่อชกัจูงให้ต่ืนตวักบัวฒันธรรมตะวนัตก 

ค.  แม่สอนใหเ้อ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่แม่สอนวา่ใหลู้กแมวไดกิ้นก่อนแลว้คนจึงกิน สัตวเ์ดรัจฉาน   
      เป็นเพื่อนของเรา คนขอทานเป็นเพื่อนของเรา ถา้เรากินเองก็ถ่ายมาหมด ถา้เราให้   
     เพื่อนกินมนัอยูใ่นใจเขายาวนาน 
ง.   พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดารามนั้น เป็นมรดกล ้าค่าเหมือนหวั 

                  แหวนเรือนยอดอนัรายลอ้มดว้ยพลอยประดบัอ่ืน เป็นนพเกา้แห่งวงแหวนเกาะ  
                  รัตนโกสินทร์ 

 

๑๐.  ขอ้ใดเป็นการตั้งค  าถามเชิงคาดคะเนเหตุการณ์โดยมีเหตุผลประกอบ 
      ก.  ถา้ท่านวางแผนการเดินทางไปเท่ียวกบัเพื่อน แต่มีปัญหาเร่ืองเส้ือผา้เคร่ืองแต่งตวัท่ี 

     ไม่ทนัสมยั ท่านจะท าอยา่งไร 
ข.  ถา้ท่านเป็นขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัประเทศไดรั้บค าสั่งใหไ้ปปฏิบติัการ 
     ลบัในขณะท่ีมารดาก าลงัป่วยหนกั ท่านจะท าอยา่งไร 
ค.  ถา้ท่านก าลงัลงทุนท ากิจการท่ีไม่ตอ้งการใหใ้ครทราบเพราะไม่ไวว้างใจผูอ่ื้น ท่านจะ   
     ท  าอยา่งไร 

      ง.  ถา้น ้าท่วมประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร 
 
 
 

 

 
ท ำเสร็จแล้วไปตรวจดูเฉลยกนัเลยค่ะ 

 
 
 
  
 

 
 



๔ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

เล่มที่  ๑                กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน      
ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 

 

 
ค ำช้ีแจง    ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด และท าเคร่ืองหมายกากบาท (X)  

     ลงในช่องท่ีตรงกบัอกัษร   ก,  ข, ค, ง  
 

ตัวเลือก 

ข้อ ก ข ค ง 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     
๑๐     

 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑๐  
 

คะแนนตั้งแต่ ๘ คะแนนขึน้ไป จึงผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ ๘๐ 

ช่ือ-สกุล_______________________________________เลขที_่_____ช้ัน_______ 

 



๕ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

          เล่มที่ ๑                                    ใบควำมรู้   
               เร่ือง    ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 
 

 

   ๑.    ความหมายของการอ่านเพือ่วิเคราะห์วิจารณ์ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ความหมายค าว่า วิเคราะห์ มี
ความหมายวา่ใคร่ครวญ แยก ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาใหถ่้องแท ้

 

กำรวิเครำะห์ (Analysis) หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อคน้หาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบา้ง ท ามาจากอะไร ประกอบข้ึนมาได้
อยา่งไรและมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร (สุวทิย ์มูลค า ๒๕๕๐ : ๙) 

 

กำรอ่ำนเพ่ือวิเครำะห์ หมายถึง การอ่านเพื่อแยกแยะขอ้ความท่ีอ่านอย่างถ่ีถว้นเพื่อให้
ทราบถึง โครงสร้าง  องค์ประกอบ หลกัการและเหตุผลของเร่ือง จนสรุปได้ว่าแต่ละส่วนเป็น
อย่างไร สัมพนัธ์กันอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดส่ิงนั้นหรือเร่ืองนั้นๆ 

 

กำรวิจำรณ์  ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ความหมายว่า 
วจิารณ์ หมายถึง ใหค้  าตดัสินส่ิงท่ีเป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมเป็นตน้ โดยผูมี้ความรู้ควรเช่ือถือ
ได ้วา่มีค่าความงามความไพเราะดีอยา่งไร หรือมีขอ้ขาดตกบกพร่องอยา่งไรบา้ง เช่น เขาวิจารณ์
วา่ หนงัสือเล่มน้ีแสดงปัญหาสังคมในปัจจุบนัไดดี้มากสมควรไดรั้บรางวลั, ติชม, มกัใชเ้ต็มค าวา่ 
วพิากษว์จิารณ์ เช่น คนดูหนงัวพิากษว์จิารณ์วา่ หนงัเร่ืองน้ีด าเนินเร่ืองชา้ท าใหค้นดูเบ่ือ 

 

กำรอ่ำนเพ่ือวิจำรณ์  คือ การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู ้อ่านท่ีมีต่อแต่ละ
องค์ประกอบของงานเขียนว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร โดยยกเหตุผลอ้างอิงทฤษฎีต่างๆท่ีมีความ
น่าเช่ือถือประกอบ  

 

กำรอ่ำนเพ่ือวเิครำะห์วจิำรณ์ จึงเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงท่ีอ่านอยา่ง
ถ่ีถว้นแลว้น ามาพิจารณาตดัสินเร่ืองท่ีอ่านวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร ซ่ึงการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์จะ
น าไปสู่การตดัสินประเมินค่างานเขียน 

 

 



๖ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 

   ๒.  ประโยชน์ของการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์  

 

๑.  ช่วยใหผู้อ่้านวรรณกรรมหรือวรรณคดีนั้นๆ  มีความเขา้ใจซาบซ้ึงและเห็นประโยชน์ 
  ๒.  ช่วยใหเ้กิดความรู้ ความคิดในแง่มุมต่างๆ ในเร่ืองนั้นๆ กวา้งข้ึน 

  ๓.  ช่วยใหต้วัผูว้จิารณ์ไดเ้กิดความคิด รู้จกัใชว้จิารณญาณของตนให้เกิดประโยชน์และ
ช่วยใหเ้ป็นผูร้อบคอบและมีเหตุผลยิง่ข้ึน 

  ๔.  ช่วยใหผู้อ่้านมีความรู้กวา้งขวาง เป็นแนวทางใหรู้้จกัแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและ
ใกลชิ้ดกบัวรรณกรรมและวรรณคดีมากยิง่ข้ึน 

๕.  ช่วยกระตุน้ใหผู้ส้ร้างงานมีความประณีต รู้จกัพิจารณาตนเอง มีความระมดัระวงัใน
การสร้างสรรคง์านโดยค านึงถึงคุณภาพมากกวา่ปริมาณ 

๖.  ช่วยใหน้กัเขียนไดเ้ห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยในงานเขียนของตวัเองและผูอ่ื้น เพื่อวา่จะได้
เป็นทศันะพื้นฐานส าหรับการพฒันาในการท างานเขียนในโอกาสต่อไปใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

  ๓.    องค์ประกอบของการคดิวิเคราะห์ 

๑.  การตีความ ความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์เพื่อแปลความของส่ิง
นั้นข้ึนกบัความรู้ประสบการณ์และค่านิยม 

๒.  การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ 
๓.  การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของค าถาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงวิเคราะห์

จะยึดหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When)ท าไม (Why) 
อยา่งไร (How) 

๔.  การหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (ค าถาม) คน้หาค าตอบไดว้า่ อะไรเป็นสาเหตุให้เร่ือง
นั้ นเช่ือมกับส่ิงน้ีได้อย่างไร เ ร่ืองน้ีใครเก่ียวข้อง เม่ือเกิดเร่ืองน้ีส่งผลกระทบอย่างไรมี
องคป์ระกอบใดบา้งท่ีน าไปสู่ส่ิงนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการท าให้เกิดส่ิงน้ีอยา่งไร มีแนวทางแกไ้ข
ปัญหาอยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 
 
 

  ๔.   ขัน้ตอนการวิเคราะห์วิจารณ์ 

 

๑.  หาความรู้เก่ียวกบัประเภทและลกัษณะของหนงัสือนั้นๆ  ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
  ๒.  อ่านเร่ืองนั้นอยา่งถ่ีถว้น  หาแนวคิดหลกัของเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตั้งใจจะส่ือถึงผูอ่้าน 
  ๓.  หาความรู้และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีอ่านใหม้ากท่ีสุดเพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดช้ดัเจน 
  ๔.  ตั้งค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบหรือขอ้เทจ็จริงในเร่ืองแลว้พยายามหาค าตอบใหไ้ด ้
         ๕.  ฝึกตั้งค  าถามเชิงคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีอ่านโดยมีเหตุผลประกอบ เช่น 

•  ถา้ท่านเป็นพระนางมทัรี เม่ือทราบวา่เพราะเวสสันดรยกลูกใหเ้ป็นทานแก่ชูชกไป    
    แลว้ ท่านจะท าอยา่งไร 

      •  ถา้ท่านเล้ียงนกเขามาได ้๑ ปี แลว้ปรากฏวา่ ระยะหน่ึงโรคไขห้วดันกก าลงัระบาด   
          ท่านควรปล่อยนกใหเ้ป็นอิสระหรือไม่ เพราะเหตุใด 

         ๖.  เรียงล าดบัความส าคญัของประเด็นต่าง ๆ  ท่ีคิดวา่เป็นประเด็นส าคญัและจ าเป็นตอ้ง
น ามากล่าวในค าวจิารณ์ 
         ๗.  แยกแยะขอ้ดีและขอ้บกพร่องท่ีควรน ามากล่าวถึง 
         ๘.  จดัล าดบัประเด็นท่ีจ าเป็นตอ้งวิจารณ์   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช้ีใหผู้อ่้านเห็นจุดดีและ
จุดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขโดยมีเหตุผลหรือขอ้มูลประกอบ 

 

  ๕.    แนวทางในการอ่านเพือ่วิเคราะห์วิจารณ์ 

๑.  พจิำรณำรูปแบบกำรประพนัธ์  วา่เป็นวรรณกรรมประเภทใด  เช่น  บนัเทิงคดีประเภท 
สารคดี  นวนิยาย  นิทาน  เร่ืองสั้น  หรือเป็นสารคดีประเภทบทความ  ความเรียง  ต าราต่าง ๆ  เป็น
ต้น  ส่วนร้อยกรองต้องวิเคราะห์ว่ามีลักษณะค าประพนัธ์ประเภทใด  เช่น  ถ้าเป็นโคลงต้อง
วเิคราะห์วา่เป็นโคลงประเภทใด นอกจากน้ีผูว้เิคราะห์วิจารณ์จะตอ้งพิจารณาวา่รูปแบบกบัเน้ือหา
เหมาะสมกนัหรือไม่   

๒.  ศึกษำประวัติผู้แต่ง  จุดมุ่งหมำยในกำรแต่งและที่มำของเร่ือง  การรู้จกัผูแ้ต่งจะท าให้
ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีแต่งชดัเจนยิ่งข้ึน  การอ่านค าน าจะท าให้เขา้ใจจุดประสงคใ์นการแต่งและท่ีมา
ของเร่ือง  แต่ในร้อยกรองผูแ้ต่งจะบอกจุดประสงค์ในการแต่งไวใ้นตอนทา้ยเร่ืองท าให้ผูอ่้าน
ทราบว่าผูแ้ต่งมีความรอบรู้ในเร่ืองท่ีเขียนเพียงใด   ถ่ายทอดความรู้ลงไปในบทประพนัธ์ นั้น ๆ  
ไดถู้กตอ้งเหมาะสมเพียงใด  และจุดมุ่งหมายนั้นสอดคลอ้งกบัรูปแบบการแต่งอยา่งไร  

 
 



๘ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 
๓.  พิจำรณำองค์ประกอบของเร่ืองว่ำสอดคล้องเหมำะสมกันหรือขัดแย้งกัน  เช่นการ

วิเคราะห์ร้อยแกว้ประเภทบนัเทิงคดี ตอ้งวิเคราะห์โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก การด าเนินเร่ือง ปม
ขดัแยง้ การคล่ีคลายเร่ืองและการจบเร่ือง ตลอดจนวิเคราะห์ถึงการแสดงความคิดเห็นความ
สอดคลอ้งสมเหตุสมผล พิจารณาเน้ือเร่ืองอยา่งละเอียดถึงคุณค่า พฤติกรรมตวัละครเหมาะสมกบั
เน้ือเร่ือง การใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบับุคคลของบุคคล 

      ส่วนร้อยกรองจะพิจารณาถึงรูปแบบค าประพนัธ์ว่า  มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา  
เน้ือหาสาระของเร่ืองมีคุณค่าในการสร้างความเพลิดเพลิน  ประเทืองปัญญา  สะเทือนอารมณ์  
สะทอ้นสังคม  ให้ความรู้  ขอ้คิด  คติเตือนใจ  มีความงามด้านวรรณศิลป์  คือ  การใช้ถ้อยค า  
ส านวนโวหารท่ีไพเราะ  คมคาย  มีกลวิธีในการสร้างภาพพจน์  การใช้ค  า และเสียงสัมผสัท่ี
ไพเราะ 
       ๔.  พิจำรณำเน้ือหำ  กำรน ำเสนอและพฤติกรรมของตัวละคร  ว่ามีความสอดคลอ้งกนั
หรือไม่  สะทอ้นภาพชีวติ  สะทอ้นสภาพสังคมในสมยัท่ีแต่งอยา่งไร 
      ๕.  พิจำรณำแก่นเร่ือง  ว่าผูแ้ต่งตั้งใจท่ีจะส่ือเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร  ผูแ้ต่งแสดงความ
คิดเห็น  รสนิยม  และค่านิยมอยา่งไร 
     ๖.  กำรวิจำรณ์สรุปด้วยควำมคิดเห็นของผู้วิจำรณ์เอง  โดยยกข้อดีให้เห็นก่อนว่าดี
อยา่งไร  แลว้จึงยกขอ้บกพร่องวา่บกพร่องอยา่งไร  จะแกไ้ขอยา่งไร  การวิจารณ์ควรเป็นไปอยา่ง
สร้างสรรค์  เป็นธรรมมีใจเป็นกลางไม่มีอคติ  แล้วประเมินคุณค่าในภาพรวมว่าวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมท่ีวจิารณ์นั้นมีคุณค่าควรแก่การอ่านหรือควรค่าแก่การศึกษาอยา่งไร  ผูอ่้านสามารถน า
คุณค่าท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
 
 

 
           อ่ำนจบแล้วไปท ำแบบฝึกทักษะกนัต่อเลยค่ะ 

 
 
 
 
 

 



๙ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

         เล่มที่ ๑            แบบฝึกทักษะที่ ๑ 

  

            ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามในขอ้ท่ี ๑-๕ ลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง  (๑๐ คะแนน) 
 
   
  ๑.  การวเิคราะห์กบัการวจิารณ์มีความแตกต่างกนัอยา่งไร   
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
  ๒.  การอ่านเพื่อวเิคราะห์วิจารณ์ คืออะไร  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
  ๓.  การอ่านเพื่อวิเคราะห์วจิารณ์มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง   
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
  ๔.  การคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
  ๕.  ในการอ่านหากผูอ่้านขาดการวเิคราะห์วิจารณ์จะส่งผลต่อการรับสารนั้นอยา่งไร  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
 
 



๑๐ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 

   เล่มที่ ๑       แบบฝึกทักษะที่ ๒ 
      

             ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัขั้นตอนในการวเิคราะห์วจิารณ์  โดยเขียนหมายเลข   
                                ลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความ  (๑๐ คะแนน) 
 
 

๑. อ่านหนงัสือเร่ืองนั้นอยา่ละเอียด เพื่อหาแนวคิดหลกัหรือแก่นของเร่ืองท่ีผูเ้ขียน  
ตอ้งการส่ือถึงผูอ่้าน 

 ๒.  พยายามตั้งค  าถามเชิงคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีอ่านโดยมีเหตุผลประกอบ  
 ๓.  ตั้งค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบหรือขอ้เทจ็จริงในเร่ือง 

 ๔.  หาความรู้และขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่านใหม้ากท่ีสุด    
             เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดช้ดัเจนข้ึน 
 ๕.  แยกแยะขอ้ดีและขอ้บกพร่องท่ีควรน ามากล่าวถึง 
 ๖.  หาความรู้เก่ียวกบัประเภทและลกัษณะของหนงัสือใหเ้ขา้ใจท่องแท ้วา่เป็น 
       หนงัสือประเภทใด และมีลกัษณะอยา่งไร  
 ๗.  เรียงล าดบัความส าคญัของประเด็นต่าง ๆ ท่ีคิดวา่เป็นประเด็นส าคญัและ 

               จ  าเป็นตอ้งน ามากล่าวในการวจิารณ์ 
         ๘.  จดัล าดบัก่อนและหลงัประเด็นท่ีตอ้งการวเิคราะห์ 
         ๙.  พยายามหาค าตอบเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเร่ือง วเิคราะห์แยกแยะขอ้เทจ็จริง 
   และขอ้คิดเห็นท่ีปรากฏในเร่ือง 
                 ๑๐.  วจิารณ์โดยมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน เพื่อช้ีแนะใหผู้อ่้านเห็นถึง 
                           จุดดีและจุดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข โดยมีเหตุผลหรือขอ้มูลประกอบ 
 
 
        
  

 
 
  

 



๑๑ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

เล่มที่ ๑         แบบฝึกทักษะที่ ๓ 
    

 

             ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี  (๑๐ คะแนน) 

 
  ๑.  บทเพลงขา้งตน้ผูแ้ต่งมีจุดมุ่งหมายใด  

“ธรรมดาเวลาฟ้าคร้ึมเมฆหม่น   พายฝุนอยูบ่นฟากฟ้า   คงไม่นานตะวนัสาดแสงแรง   
  กลา้  ส่งใหฟ้้างดงาม  หากตะวนัยงัเคียงคู่ฟ้า จะมวัมาส้ินหวงัท าไม  เม่ือยงัมีพรุ่งน้ีใหเ้ดินเร่ิม  
  ใหม่  มัน่คงไว ้ดงัเช่นตะวนั”       
............................................................................................................................................ 

  ๒.   แนวคิดของขอ้ความน้ีคือ 

 “ไม่ส าคญัหรอกวา่ชีวติน้ีเคยลม้หรือไม่เคยลม้ แต่อยูท่ี่วา่สามารถลุกข้ึนไดทุ้กคร้ัง 

  ท่ีลม้หรือไม่ บางคนเพราะลม้จึงไดรู้้ขอ้ผดิพลาด แลว้น าจุดท่ีเคยพลาดพลั้งนั้นมาท าก าไร 

  ใหชี้วติในอนาคต จนลุกข้ึนยนืไดอี้กคร้ัง”   
............................................................................................................................................ 

  ๓.  ความคิดรวบยอดของบทประพนัธ์น้ี คืออะไร   
  ครืนครืนเสียงครวญคราง  ไม่ส้ินสร่างท่ีโศกหา 

พื้นแผน่พสุธา    ท่วมน ้าตาตลอดไป 
............................................................................................................................................ 
  ๔.   นกัเรียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
      “ทุกวนัน้ีเราทุกคนมีความเส่ียงในการรับประทานอาหารท่ีมีโอกาสปนเป้ือนไม่อยา่งใดก็ 
  อยา่งหน่ึง  ทั้งแบบรู้ตวัและไม่รู้ตวั  แมแ้ต่อาหารกินเองในบา้นก็มีความเส่ียงของสารปนเป้ือน       
  เพราะส่วนใหญ่ขาดศกัยภาพในการผลิต  เม่ือรู้เช่นน้ีจึงควรรับประทานอาหารอยา่งระมดัระวงั”  
............................................................................................................................................ 

  ๕.  บทประพนัธ์ขา้งตน้มีความงามดา้นวรรณศิลป์หรือไม่ อยา่งไร 
หยดุประเด๋ียวไดไ้หมพายรุ้าย  หยดุส่งสายสุนีบาตมาข่มขู่ 

กมัปนาทกราดเกร้ียวกนัเกรียวกรู   เพื่อสักครู่เจา้จะหลัง่ซ่ึงฝนริน 
เติมความรักสักหน่อยนะหวัใจ   เติมความหวงัไกลอยูใ่หส้ิ้น 
ใหห้ยดัอยูคู่่ทา้เถ่ือนธรนินทร์   เพื่อแผน่ดินจะงดงามดว้ยความรัก 

                        หยดัอยู ่: เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 



๑๒ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

   

 

 เล่มที่ ๑           แบบทดสอบหลงัเรียน 

    ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 
 
 
ค ำช้ีแจง 
๑.  แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยั ๔ ตวัเลือก  มีทั้งหมด ๑๐ ขอ้ ๑๐ คะแนน 
๒.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ  เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
      ท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 
 

๑.  การคิดวเิคราะห์มีประโยชน์อยา่งไร 
      ก.  ช่วยในการแสวงหาความรู้ 
      ข.  ช่วยในการสรุปประเด็นส าคญั 
      ค.  ช่วยในการส่ือสารท่ีเป็นกระบวนการ 
      ง.  ช่วยในการส่ือความหมายและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒.  ขอ้ใดใหค้  าจ  ากดัความของการวจิารณ์ไดถู้กตอ้ง 
     ก.  การแสดงความคิดเห็น 
      ข.  การพิจารณาวา่ส่ิงใดดีหรือไม่ดีดว้ยเหตุและผล 
      ค.  การพิจารณาตดัสินจากความคิดเห็นส่วนตวั 
      ง.  การไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เท็จจริงอยา่งมีเหตุผล 

๓.  ขอ้ใดใหค้วามหมายของการอ่านเพื่อการวเิคราะห์ไดถู้กตอ้งทีสุด 
      ก.  การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไตร่ตรอง  
      ข.  การอ่านท่ีมุ่งคน้หาเน้ือหาสาระหรือแก่นส าคญัของเร่ือง 
     ค.  การอ่านเพื่อจ าแนกประเภทส่ิงท่ีอ่านในชีวิตประจ าวนั 
      ง.  การอ่านเพื่อแยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงท่ีอ่าน 

๔.  การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์มีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
      ก.  การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล 
      ข.  การอ่านเพื่อตดัสินเร่ืองท่ีอ่านวา่มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 
      ค.  การอ่านเพื่อแยกแยะเร่ืองท่ีอ่านแลว้น าพิจารณาตดัสินวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 
      ง.  การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีอ่านจากความคิดเห็นส่วนตวั 



๑๓ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 
 
๕.  การคิดวิเคราะห์มีองคป์ระกอบก่ีอยา่ง  อะไรบา้ง 
      ก.  มีองคป์ระกอบ ๓ อยา่ง คือ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างสงสัย และช่างถาม 
      ข.  มีองคป์ระกอบ ๔ อยา่ง คือ ช่างมอง ช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม 
      ค.  มีองคป์ระกอบ ๔ อยา่ง คือ ความสามารถในการตีความ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ี   
                 จะวเิคราะห์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม และความสามารถในการหาความ 

     เช่ือมโยง 
      ง.  มีองคป์ระกอบ ๔ อยา่ง คือ ความสามารถในการตีความ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะ   
              วเิคราะห์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม และความสามารถในการแยกแยะ 
๖.  การวจิารณ์ท่ีดี ไม่ควรปฏิบติัตามขอ้ใด 
        ก.  วจิารณ์อยา่งสร้างสรรค ์     

ข.  วจิารณ์ตามอารมณ์ความรู้สึก 
        ค.  วจิารณ์อยา่งไม่มีอคติ     

ง.  วจิารณ์อยา่งเป็นธรรมและเป็นกลาง 

๗.  ขอ้ใดเป็นการตั้งค  าถามเชิงคาดคะเนเหตุการณ์โดยมีเหตุผลประกอบ 
      ก.  ถา้ท่านวางแผนการเดินทางไปเท่ียวกบัเพื่อน แต่มีปัญหาเร่ืองเส้ือผา้เคร่ืองแต่งตวัท่ี 

     ไม่ทนัสมยั ท่านจะท าอยา่งไร 
ข.  ถา้ท่านเป็นขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัประเทศไดรั้บค าสั่งใหไ้ปปฏิบติัการ  
     ลบัในขณะท่ีมารดาก าลงัป่วยหนกั ท่านจะท าอยา่งไร 
ค.  ถา้ท่านก าลงัลงทุนท ากิจการท่ีไม่ตอ้งการใหใ้ครทราบเพราะไม่ไวว้างใจผูอ่ื้น ท่านจะ  
     ท  าอยา่งไร 

      ง.  ถา้น ้าท่วมประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร 

๘.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ขั้นตอนการอ่านเพื่อวเิคราะห์ วจิารณ์ ท่ีถูกตอ้ง 
      ก.  เม่ืออ่านจบเร่ืองหน่ึงๆควรฝึกการตั้งค  าถามเชิงคาดคะเน 

      ข.  เรียงล าดบัความส าคญัของประเด็นท่ีตอ้งการจะวจิารณ์ 
      ค.  หาความรู้ท่ีแวดลอ้มเร่ืองท่ีอ่านอยา่งรอบดา้น 
      ง.  ฝึกอ่านออกเสียงเพื่อให้เขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 
 
๙.  ขอ้ใดเสนอแง่คิดและมีคุณค่าแก่ผูอ่้าน 

ก.  แม่สอนใหเ้อ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่แม่สอนวา่ใหลู้กแมวไดกิ้นก่อนแลว้คนจึงกิน สัตวเ์ดรัจฉาน 
                  เป็นเพื่อนของเรา คนขอทานเป็นเพื่อนของเรา ถา้เรากินเองก็ถ่ายมาหมด ถา้เราให ้  
                  เพื่อนกินมนัอยูใ่นใจเขายาวนาน 
      ข.  ในทวปัีญญาสโมสรมีการออกหนงัสือพิมพร์ายเดือนท่ีรวบรวมเร่ืองสั้น นิทาน และ   
                  สารคดีทัว่ไป ช่ือทวปัีญญา เพื่อชกัจูงให้ต่ืนตวักบัวฒันธรรมตะวนัตก 
      ค.  พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดารามนั้น เป็นมรดกล ้าค่าเหมือนหวั    
                  แหวนเรือนยอดอนัรายลอ้มดว้ยพลอยประดบัอ่ืน เป็นนพเกา้แห่งวงแหวนเกาะ 
                  รัตนโกสินทร์ 

ง.  การท่ีผมเขียนหนงัสือให้กบันิตยสารหรือหนงัสือพิมพ ์ผมถือวา่เป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ี     
      หนงัสือเหล่าน้ีใหโ้อกาสแก่ผม 

๑๐.  ขอ้ใดเป็นความเหมาะสมในการสรุปความคิดเห็นในการวจิารณ์วรรณคดี หรือวรรณกรรม  

        ก.  ยกขอ้เสียใหเ้ห็นก่อนตามดว้ยขอ้ดีพร้อมเหตุผลและตวัอยา่ง 
        ข.  ยกตวัอยา่งใหเ้ห็นขอ้เสียก่อนขอ้ดีพร้อมเหตุผล 
        ค.  ยกขอ้ดีใหเ้ห็นก่อนตามดว้ยขอ้บกพร่องพร้อมเหตุผลและตวัอยา่ง 
        ง.  แสดงความคิดเห็นไดต้ามความพอใจของผูว้จิารณ์ 

 

 
 

      

      ท ำเสร็จแล้วไปตรวจดูเฉลยกนัเลยค่ะ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 

เล่มที่ ๑        กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

          ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 

   
 

ค ำช้ีแจง    ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด และท าเคร่ืองหมายกากบาท (X)  
     ลงในช่องท่ีตรงกบัอกัษร   ก,  ข, ค, ง  

  
ตัวเลือก 

ข้อ ก ข ค ง 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     
๑๐     

 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑๐  

            คะแนนตั้งแต่ ๘ คะแนนขึน้ไป จึงผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ ๘๐ 

 

           ช่ือ-สกุล_______________________________________เลขที_่_____ช้ัน_______ 
 



๑๖ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
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๑๗ 
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๑๘ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 
 

                เล่มที่ ๑     เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
            ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 

 

ข้อ ค ำตอบ 

๑ ง 

๒ ก 

๓ ค 

๔ ข 

๕ ค 

๖ ง 

๗ ก 

๘ ง 

๙ ค 

๑๐ ค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

        เล่ม ๑ 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑ 
 
   
 ๑. การวเิคราะห์กบัการวจิารณ์มีความแตกต่างกนัอยา่งไร   

การวิเคราะห์ คือ การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ออกเป็นส่วนๆ  
เพ่ือค้นหาว่ามอีงค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ส่วนการวิจารณ์  คือการให้ค าตัดสินส่ิงท่ี 

เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรม  โดยผู้มคีวามรู้เช่ือถือได้ว่ามคีวามงาม  ความไพเราะเพียงใด 

หรือมข้ีอขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง  
 ๒. การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ คืออะไร  

การอ่านเพ่ือแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงท่ีอ่านอย่างถีถ้่วนแล้วน ามาพิจารณาตัดสิน 
เร่ืองท่ีอ่านว่ามข้ีอดีข้อเสียอย่างไร ซ่ึงการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์จะน าไปสู่การตัดสินประเมินค่า 
งานเขยีน 
 ๓. การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์มีประโยชน์อยา่งไร   

ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิดในแง่มมุต่าง ๆ  รู้จักใช้วิจารณญาณของตนให้เกิด  
  ประโยชน์และช่วยให้เป็นผู้รอบคอบและมเีหตุผลย่ิงขึน้  ช่วยกระตุ้นให้ผู้สร้างงานมคีวาม  
  ประณีต รู้จักพิจารณาตนเองค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณมี 
 ๔. การคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง  

การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี ้ 
๑)  การตีความ  
๒)  การมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์  
๓)  การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม  
๔)  การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  

 ๕. ในการอ่านหากผูอ่้านขาดการวเิคราะห์วจิารณ์จะส่งผลต่อการรับสารนั้นอยา่งไร  
การอ่านหากผู้อ่านขาดทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์  จะส่งผลให้หลงเช่ือโดย 

  ปราศจากการไตร่ตรอง ก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง 
 

 
 
 



๒๐ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

         เล่ม ๑ 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒ 

 
 
        ๒ ๑.  อ่านหนงัสือเร่ืองนั้นอยา่ละเอียด เพื่อหาแนวคิดหลกัหรือแก่นของเร่ืองท่ีผู ้    
       เขียนตอ้งการส่ือถึงผูอ่้าน 
        ๖ ๒.  พยายามตั้งค  าถามเชิงคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีอ่านโดยมีเหตุผลประกอบ  
        ๔ ๓.  ตั้งค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบหรือขอ้เทจ็จริงในเร่ือง 
        ๓ ๔.  หาความรู้และขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่านใหม้ากท่ีสุด    
                        เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดช้ดัเจนข้ึน 

       ๘        ๕.  แยกแยะขอ้ดีและขอ้บกพร่องท่ีควรน ามากล่าวถึง 
       ๑        ๖.  หาความรู้เก่ียวกบัประเภทและลกัษณะของหนงัสือใหเ้ขา้ใจท่องแท ้วา่เป็น  
                          หนงัสือประเภทใด และมีลกัษณะอยา่งไร  
     ๗       ๗.  เรียงล าดบัความส าคญัของประเด็นต่าง ๆ ท่ีคิดวา่เป็นประเด็นส าคญัและ 
              จ  าเป็นตอ้งน ามากล่าวในการวจิารณ์ 
     ๙          ๘.  จดัล าดบัก่อนและหลงัประเด็นท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
       ๕          ๙.  พยายามหาค าตอบเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเร่ือง วิเคราะห์แยกแยะขอ้เทจ็จริง 
                          และขอ้คิดเห็นท่ีปรากฏในเร่ือง 
      ๑๐       ๑๐.  วจิารณ์โดยมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน เพื่อช้ีแนะใหผู้อ่้านเห็นถึง 
                         จุดดีและจุดท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข โดยมีเหตุผลหรือขอ้มูลประกอบ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

      เล่มที่ ๑ 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๓ 
   
  ๑.  บทเพลงขา้งตน้ผูแ้ต่งมีจุดมุ่งหมายใด  

“ธรรมดาเวลาฟ้าคร้ึมเมฆหม่น   พายฝุนอยูบ่นฟากฟ้า   คงไม่นานตะวนัสาดแสงแรง   
  กลา้  ส่งใหฟ้้างดงาม  หากตะวนัยงัเคียงคู่ฟ้า จะมวัมาส้ินหวงัท าไม  เม่ือยงัมีพรุ่งน้ีใหเ้ดินเร่ิม  
  ใหม่  มัน่คงไว ้ดงัเช่นตะวนั”    บทเพลงขา้งตน้ผูแ้ต่งมีจุดมุ่งหมายใด    
 ต้องการให้ก าลังใจ ให้คนท่ีท้อแท้มกี าลังใจสู้ต่อไป  

  ๒.   “ไม่ส าคญัหรอกวา่ชีวิตน้ีเคยลม้หรือไม่เคยลม้ แต่อยูท่ี่วา่สามารถลุกข้ึนไดทุ้กคร้ัง 

  ท่ีลม้หรือไม่ บางคนเพราะลม้จึงไดรู้้ขอ้ผดิพลาด แลว้น าจุดท่ีเคยพลาดพลั้งนั้นมาท าก าไร 

  ใหชี้วติในอนาคต จนลุกข้ึนยนืไดอี้กคร้ัง”  แนวคิดของขอ้ความน้ีคือ 

การน าข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จได้  

  ๓.  ความคิดรวบยอดของบทประพนัธ์น้ี คืออะไร   
  ครืนครืนเสียงครวญคราง  ไม่ส้ินสร่างท่ีโศกหา 

พื้นแผน่พสุธา    ท่วมน ้าตาตลอดไป 
     ความสูญเสียอันย่ิงใหญ่ 

  ๔.   “ทุกวนัน้ีเราทุกคนมีความเส่ียงในการรับประทานอาหารท่ีมีโอกาสปนเป้ือนไม่อยา่งใดก็   
  อยา่งหน่ึง  ทั้งแบบรู้ตวัและไม่รู้ตวั  แมแ้ต่อาหารกินเองในบา้นก็มีความเส่ียงของสารปนเป้ือน   
  เพราะเราส่วนใหญ่ขาดศกัยภาพในการผลิต  เม่ือรู้เช่นน้ีจึงควรรับประทานอาหารอยา่ง 
  ระมดัระวงั” นกัเรียนเห็นดว้ยกบัขอ้ความขา้งตน้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
    เห็นด้วย  เพราะการรู้จักวิธีการปรุงอาหารท่ีดีท าให้ลดภาวการณ์เส่ียงได้  

๕.  บทประพนัธ์ต่อไปน้ีมีความงามดา้นวรรณศิลป์หรือไม่ อยา่งไร 
  หยดุประเด๋ียวไดไ้หมพายรุ้าย  หยดุส่งสายสุนีบาตมาข่มขู่ 

กมัปนาทกราดเกร้ียวกนัเกรียวกรู   เพื่อสักครู่เจา้จะหลัง่ซ่ึงฝนริน 
เติมความรักสักหน่อยนะหวัใจ   เติมความหวงัไกลอยูใ่หส้ิ้น 
ใหห้ยดัอยูคู่่ทา้เถ่ือนธรนินทร์  เพื่อแผน่ดินจะงดงามดว้ยความรัก 

                        หยดัอยู ่: เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์

มคีวามงามด้านวรรณศิลป์ ดังนี ้ มกีารเล่นสัมผสัอักษร คือ กัมปนาทกราดเกร้ียวกัน
เกรียวกรู  มกีารใช้สัญลักษณ์  คือ พายรุ้าย เป็นสัญลักษณ์ของปัญหาอุปสรรค และมกีารซ ้าค าย  า้
ความหมาย   คือ ค าว่า หยดุ และ ค าว่า เติม  

 



๒๒ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 

       เล่มที่ ๑                     เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 

 

ข้อ ค ำตอบ 

๑ ก 

๒ ข 

๓ ง 

๔ ค 

๕ ค 

๖ ข 

๗ ข 

๘ ง 

๙ ก 

๑๐ ค 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



๒๓ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

        เล่มที่ ๑          แบบบันทกึคะแนนแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนเพ่ือวิเครำะห์วจิำรณ์     
                               ควำมรู้เบื้องต้นกำรอ่ำนเพ่ือวเิครำะห์วจิำรณ์ 

 
กำรประเมินแบบทดสอบ 

รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม ท ำได้ ควำมก้ำวหน้ำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐   
แบบทดสอบหลงัเรียน ๑๐   

สรุประดับคุณภำพ สรุปผลกำรประเมิน 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง ผา่น ไม่ผา่น 
     

กำรประเมินแบบฝึกทกัษะ 

รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม ท ำได้ 
แบบฝึกทกัษะท่ี ๑ ๑๐  
แบบฝึกทกัษะท่ี ๒ ๑๐  
แบบฝึกทกัษะท่ี ๓ ๑๐  

รวม ๓๐  

สรุประดับคุณภำพ สรุปผลกำรประเมิน 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง ผา่น ไม่ผา่น 
     

 
เกณฑ์กำรประเมินแบบทดสอบ   

ระดับคุณภำพ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน ๙-๑๐ ๘ ๐-๗ 

 
เกณฑ์กำรประเมินแบบฝึกทักษะ 

ระดับคุณภำพ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
คะแนน ๒๓-๓๐ ๑๕-๒๒ ๑-๑๔ 

 

นักเรียนต้องได้ระดับคุณภำพ ปำนกลำงขึน้ไป ถือว่ำผ่ำน 
 



๒๔ 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์  เล่มท่ี ๑  ความรู้เบ้ืองตน้การอ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
 

 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 

 

ช่ือ-นำมสกุล     นางสาวอญัชรีย ์ มีแสง 
วนั เดือน ปีเกดิ       ๒๖  กนัยายน  ๒๕๒๓ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน     เลขท่ี ๑๓๕ หมู่ท่ี ๑ ต าบลบ่อผดุ  

                อ าเภอเกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 
   ประวตัิกำรศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัโพธาวาว) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
ปริญญาตรี  มหาวทิาลยัทกัษิณ 
  ประวตัิกำรรับรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๗  อาจารย ์๑ ระดบั ๓ โรงเรียนบา้นรือเปาะ  จงัหวดันราธิวาส 
พ.ศ. ๒๕๔๙  ครู คศ.๑ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบนั     ครู คศ. ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
๑. พ.ศ. ๒๕๕๖  ไดรั้บเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ในฐานะผูป้ฏิบติัตน 

ตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา 
๒. พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  “ครูดีศรีสมุย”  จากส านกังานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ ร่วมกบัชมรมครูอ าเภอเกาะสมุย 
๓. พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีสมุย” ดีเด่นดา้น ภาษาไทย 

จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ ร่วมกบัชมรมครู 
อ าเภอเกาะสมุย 

๔. พ.ศ. ๒๕๕๙ ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม  
๕. การแข่งขนัการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดบัชั้น ม.๑-๓ ระดบัเขตพื้นท่ี 

การศึกษา   จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ 
๖. พ.ศ. ๒๕๖๐ ครูผูส้อนวชิาภาษาไทย มีผลงานดา้นการสอนดีเด่น ผลการทดสอบ

ระดบัชาติ (O-NET)  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 


