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การวิจัยครั้งนี ้ มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและ

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์วิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก ระเบียบวิธีวิจัยใชรู้ปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
จ านวน 1 หอ้งเรียน ซึ่งไดม้าโดยการวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม (Sampling Unit) จากห้องเรียนคละความสามารถ จ านวน 6 ห้องเรียน ระยะเวลาทดลองจ านวน 16 
คาบเรียน โดยเครื่องมือที่ใช ้คือ แผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
จับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย แผนการทดลองใช้รูปแบบ  One-Group 
Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ประกอบด้วยค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรู ้
แบบตกผลึกในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 (2) นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกในการคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 
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The purpose of this research is to compare the reading comprehension and analytical 

thinking ability of Phatom 3 students in a Thai language class before and after using crystal-based 
learning. The research employed a quasi-experimental design. The samples consisted of one class 
of Phatom Three students in the first semester of the 2019 academic year at Anubanchonburi School. 
The cluster sampling method used the classroom as a sampling unit for six mixed-ability classrooms 
with an experimental period of 16 lessons. The research instrument included a crystal-based learning 
lesson plan and reading comprehension and analytical thinking ability in the Thai language subject 
test. The experiment was conducted using a One-Group Pretest-Posttest Design. The statistics used 
arithmetic mean, standard deviation, and the hypothesis was tested using a t -test for the dependent 
samples. The results of the study indicated the following: (1) the posttest of reading comprehension 
ability among Phatom Three students in the subject of the Thai language after using crystal -based 
learning was higher than the pretest, with a statistical significance at the leve l of .05; (2) the posttest 
scores of analytical thinking ability in the Thai language subject of Phatom Three students after using 
the crystal-based learning was higher than the pretest results with a statistical significance at the 
level of .05. 

 
Keyword : Reading Comprehension Ability Analytical Thinking Ability Thai language Crystal-based 
learning 
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จากคณะกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธผ์ูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุ อาจารย ์ดร. อาทิตย ์ โพธิ์ศรี
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรู ้คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทกุท่านท่ีไดก้รุณา
ประสิทธิ์ประสาทความรูต่้างๆใหแ้ก่ผูว้ิจยัตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือในการท าวิจยัครัง้นี ้
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ครัง้นีร้วมถึงความช่วยเหลือและก าลงัใจใหก้บัผูว้ิจยัตลอดมา 

ขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆสาขาวิชาวิทยาการจัดการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
รวมถึงบุคคลอีกหลายท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนีท่ี้ไดใ้หค้วามช่วยเหลือและเป็นก าลังใจใหก้ับ
ผูว้ิจัยมาโดยตลอดสดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัขอนอ้มร าลึกถึงคุณของบิดามารดาและครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน
ใหค้วามรูเ้ป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนนุผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การอ่านมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเพราะการอ่านเป็นพืน้ฐานในระดับต่อไปใน

ทกุวิชา การอ่านท่ีดีจะช่วยในการแสวงหาและศึกษาเล่าเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถา้หากเด็ก
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อีกทั้งจับใจความไม่ได้ เด็กก็ไม่สามารถเรียนในระดับสูงได้ ดังท่ี  สุจริต 
เพียรชอบ (2538) กล่าวไว้ว่า ทักษะการอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีส าคัญและใช้มากในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นทักษะท่ีนักเรียนใช้แสวงหาความรูค้วามบันเทิงตลอดจนการ
พักผ่อนหย่อนใจ ผูท่ี้มีนิสัยชอบอ่านและมีทักษะในการอ่านท่ีดีก็จะสามารถหาความรูแ้ละใช้ใน
ศึกษาเล่าเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรูท่ี้ไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการเขียนและ
การพูดไดเ้ป็นอย่างดี การจัดการศึกษาในปัจจุบันนีม้ีการส่งเสริมความสามารถในการอ่านเป็น
อย่างมากทัง้ในทกุระดบัชัน้โดยเฉพาะนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนตน้ท่ีเป็นระดับชั้นท่ีเป็น
พืน้ฐานของการเรียนในทกุระดับ แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (Nationnal Test: 
NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  3 ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการประเมินใน
ระดับประเทศ ด้านภาษามีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 52.67 ด้านค านวณมีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 37.7  
ดา้นเหตุผลมีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 45 .  ผลรวมของทัง้สามดา้นจะมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 45.25  
ซึ่งภาพรวมของนักเรียนทัง้ประเทศยังมีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าครึง่หน่ึง ส านักทดสอบทางการศึกษา 
(2560) อาจมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอนท่ียงัไม่ไดพ้ัฒนาทักษะการอ่านท่ีเพียงพอ มี
นักเรียนจ านวนมากไม่ เข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน จับประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีอ่านไม่ ได้ การ
ตีความหมาย การล าดับเหตุการณ์ การล าดับความคิด ตลอดจนไม่สามารถสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องท่ีอ่านได ้ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการพัฒนาคุณภาพการอ่านของเด็กเพิ่มมากขึน้ 
อย่างไรก็ดีการอ่านต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการคิด ซึ่งสอดคล้องกับ  สุกัญญา ศรีสืบสาย 
(2551) กล่าวว่าการอ่านและการคิดเป็นเรื่องท่ีต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้งนีเ้พราะการอ่านท่ีมี
ประสิทธิภาพมิใช่เพียงแค่การอ่านออกเขียนไดเ้ท่านัน้ แต่เป็นการอ่านไปพรอ้มกบัการคิดวิเคราะห์
สามารถประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านและใชป้ระโยชนจ์ากเร่ืองท่ีอ่านไดซ้ึ่งการอ่านดังกล่าวเกิดขึน้ไม่ได ้
ถา้ปราศจากการคิดและการสอนใหน้ักเรียนรูจ้ักคิด ดังนั้น ตวัแปรหน่ึงท่ีตอ้งพฒันาควบคู่กนัไปก็
คือการคิดวิเคราะห ์

การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะพืน้ฐานท่ีส าคัญและมีประโยชน์มากช่วยในการพิจารณา
เรื่องราวต่างๆ ของข้อมูล ข้อเท็จจริง รูเ้หตุผลของส่ิงท่ีประสบพบเจอของเรื่องราวหรือของ
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เหตุการณ์ เพื่อน ามาใช้ในการประเมินหรือประกอบตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดถู้กตอ้ง แต่จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Nationnal Test: NT) ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ใน
ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการประเมินของระดบัเขตพืน้ท่ีชลบุรี เขต 1  ดา้นภาษามีคะแนนเฉล่ีย
รอ้ยละ 52.49 ดา้นค านวณมีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 39.35  ดา้นเหตุผลมีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 45.75  
ผลรวมของทั้งสามด้านจะมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 45.86 ซึ่งภาพรวมของนักเรียนในเขตพื ้น
ถึงแม้ว่าจะสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศอยู่รอ้ยละ 0.6 แต่ก็ยังต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีเขตพืน้ท่ีตั้งไว ้ 
รอ้ยละ 60 อีกทั้งคะแนนเฉล่ียในดา้นภาษาของเขตพืน้ท่ีชลบุรียังมีคะแนนต ่ากว่าระดับประเทศ 
ส านักทดสอบทางการศึกษา (2560) อาจมีสาเหตุมาจากการจัดการศึกษาท่ีผ่านมายังไม่ได้
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะหใ์หก้ับผูเ้รียนเท่าท่ีควรซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการขาดทักษะการ
อ่านท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากนักเรียนยังขาดความเขา้ในเนือ้หาท่ีอ่าน ไม่สามารถวิเคราะห ์จ าแนก 
ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น ขาดทักษะการเชื่อมโยงขอ้มูลและสรุปแก่นของเร่ืองจากส่ิงท่ีอ่านไดไ้ม่
ครบและขาดความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านในแง่มุมต่างๆ จึงท าให้ไม่สามารถอ่านและคิดวิเคราะหไ์ป
พรอ้มกันได ้ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการพัฒนาความสามารถดา้นคิดวิเคราะหค์วบคู่ไปกับ
การอ่านเพิ่มมากขึน้ ดังท่ี ศิริพร ลิม้ตระการ (2539) ไดก้ล่าวว่า การอ่านจะท าให้ไดอ้งค์ความรู้
มากกว่าการศึกษาหาความรูด้้วยวิธีการอื่นๆ ผูอ้่านนั้นได้ฝึกการคิดริเริ่มและจินตนาการได้เอง
ขณะอ่านส่งเสริมให้มีสมาธิท่ีจดจ่อดีเกิดความคิดเห็นด้วยตนเอง สอดคล้องกับ Elder, &Paul 
(2012) กล่าวว่า การคิดจะพัฒนาไปพรอ้มกับการอ่านจะช่วยให้ผูอ้่านเห็นภาพหรือข้อสรุปท่ีมี
ความชดัเจนจากการอ่านไดดี้มีความนึกคิด ตรตึรองมากขึน้ 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยเห็นว่า แนวทางการแกปั้ญหาการอ่านและ
การคิดวิเคราะห์สามารถแก้ปัญหาไปพรอ้มๆ กันได้นั้นเราจึงจะพัฒนาตัวแปรนี้ไปพรอ้มกัน  
ซึ่งแนวทางการพัฒนาการอ่านผู้สอนต้องจัดการเรียน รู้ท่ี ให้ผู้เรียนสามารถจับใจความ 
ตีความหมาย และจดัล าดบัความคิด ตลอดจนสามารถเขียนสรุปสาระส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได ้ซึ่ง
การพัฒนาการการคิดวิเคราะหผ์ูส้อนตอ้งจัดการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนสามารถมองเห็นขอ้มูล 
เกิดความเขา้ใจในขอ้เท็จจริง รูเ้หตผุลของส่ิงท่ีเกิด เขา้ใจความเป็นมาของเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อน ามาใช้
ในการประเมินหรือใช้ประกอบการตัดสินใจในเลือกอย่างใดอย่างหน่ึงได้ถูกต้อง ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวไดส้อดคลอ้งกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก Crystal-based Learning ซึ่งเป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนสรา้งผลงานอนัเกิดจากความคิดท่ีตกผลึกของนกัเรียนโดยได้
จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน และการคน้ควา้ เมื่อน ามาท าความเขา้ใจสรุป วิเคราะห ์
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สงัเคราะหน์ัน้ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาความคิดโดยฝึกการอ่านคิด
วิเคราะห ์(ไพฑรูย ์สินลารตัน ์และคณะ, 2549) 

การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based Learning) เป็นวิธีการเรียนการสอนโดย
ให้นักเรียนสรา้งผลงานอันเกิดจากความคิดท่ีตกผลึกของนักเรียน  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
พฒันาความคิดและการสรา้งความรูใ้หม่จากการใหน้ักเรียนมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู้
โดยการรวบรวมท าความเขา้ใจ สรุป วิเคราะห ์สังเคราะหข์อ้ความรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งวิธีการท่ีดีท่ีสุด
ในการพฒันาความคิดท่ีตกผลึกคือ การอ่าน ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีดีในพฒันาการคิด พิจารณาจากส่ิง
ท่ีอ่าน ซึ่งการเรียนรูล้กัษณะนีน่้าจะไดผ้ลดีหากผูส้อนไดก้ระตุน้แลว้พฒันาการอ่านรว่มกับการคิด
วิเคราะห ์ใหก้ับนักเรียนโดยมีการสอดแทรกการถ่ายทอดทักษะการคิด รวมถึงใหข้อ้มูลยอ้นกลับ
นักเรียนเกี่ยวกับทักษะในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ แนวคิดดังกล่าวน ามาก าหนด
รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก โดยอาศยัแนวคิดในการจดัการเรียนรู ้4 แบบ คือ การเรียนรู้
แบบก ากบัตนเอง(Self-Regulated Learning) การเรียนรูแ้บบน าตนเอง(Self-Directed Learning) 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) และการเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative 
Learning) มาประกอบเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดังนี ้1) วางแผนและ
เรียนรู ้นักเรียนตอ้งเรียนโดยใช้การเรียนรูแ้บบก ากับตนเอง(Self-Regulated Learning)และ การ
เรียนรูแ้บบน าตนเอง(Self-Directed Learning)คือ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย
จุดประสงค์ท่ีต้องการศึกษา จากนั้นผู้เรียนท าการศึกษาค้นคว้าประเด็นท่ีได้จากการอ่าน  2) 
น าเสนอและอภิปราย โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบรว่มมือ(Co-operative Learning) และการเรียนรูแ้บบ
รว่มกัน(Collaborative Learning) เร่ิมจากผูเ้รียนน าเสนอเกี่ยวกบัประเด็นท่ีไดจ้ากการอ่านศึกษา
คน้ควา้และร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน 3) ประมวลและปรบัแก ้โดยการเรียนรูแ้บบก ากับตนเอง
(Self-Regulated Learning) และการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-Directed Learning) ผู้ เรียน
รวบรวมขอ้มลูเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการอภิปรายเพื่อน าไปพฒันาผลงานและความคิดท่ีถกูตอ้งสมบูรณ์
มากยิ่งขึน้ 4) ตกผลึก โดยการเรียนรูแ้บบก ากับตนเอง(Self-Regulated Learning) และการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) คือ ผู้เรียนและผูส้อนร่วมกันประเมินผลและสรุปผลจาก
การเรียนรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก
เหมาะกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้เนือ้หาสาระท่ีตอ้งอาศยัการอ่านเป็นส าคญั เมื่อสิน้สดุการเรียนรู ้
นักเรียนจะไดพ้ัฒนาทักษะอย่างนอ้ย 3 ดา้น คือ ทักษะในดา้นความคิดสรา้งสรรค ์คิดวิเคราะห ์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ (2549) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ผลการวิจัย ศิธรา จุฑารตัน ์(2549) ท่ีศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
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แบบตกผลึกท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทยและความสามารถทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ การวิจัยพบว่าความสามารถทางการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอนแบบตกผลึกสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนท่ีเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการวิจยัแสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based Learning) นั้นหากมีการปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนบางขั้นตอนท่ีเหมาะกับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจัยเห็นว่าน่าจะ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดียิ่ งขึน้ได้ ชัยวัฒน์ สุทธิรตัน ์
(2555) 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดกา ร
เรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based Learning) เป็นการสอนท่ีเนน้การพฒันาการคิดวิเคราะห ์และ
คิดสังเคราะห ์นักเรียนมีบทบาทเชิงรุกในขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการเรียนรูโ้ดยการรวบรวม ท า
ความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้า และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ซึ่งกิจกรรมในการสอนนีจ้ะช่วยส่งผลใหน้กัเรียนมีทกัษะการ
อ่านคิดวิเคราะหไ์ด ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based 
Learning) เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะหข์อง
นกัเรียนต่อไป  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้ดงันี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-
based Learning) 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based 
Learning) 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้หค้วามส าคญัของผลการวิจยัไว ้ดงันี ้

1. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based Learning) เพื่อ
พฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

2. ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถน าการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based 
Learning) ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปประยกุตใ์ชก้ารจดัการเรียนการสอนของตนเองได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
อ  าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนกัเรียน 
242 คน ซึ่งทางโรงเรียนไดจ้ดันกัเรียนแต่ละหอ้งเรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4 จ านวน 1 

หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 41 คน โรงเรียนอนบุาลชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไดม้าโดยการวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)โดยใชห้้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทัง้หมด 16 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ท า

การสอนสปัดาหล์ะ 2 คาบเรียน รวมเวลาสอนทัง้หมด 8 สปัดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
1 คาบเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้14 คาบเรียนและท าการทดสอบหลังเรียน (Post-
test) 1 คาบเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาในการพัฒนาความสามารถอ่านจับ

ใจความและการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทยท่ีน ามาใชใ้นการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-
based Learning) โดยเนน้เนือ้หาตามสาระการเรียนรูพ้ืน้ฐานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
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สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรู ้และความคิดเพื่อนน าไปใช้

ตดัสินใจ แกปั้ญหา ในการด าเนินชีวิตและนิสยัรกัการอ่าน  
ตวัชีว้ดั 

ป.3/3 ตัง้ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตผุลเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  
ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุ

เหตผุลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูแ้ละขอ้คิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
รวมทัง้หมด 14 คาบเรียน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) 
ตวัแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
         2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based Learning) หมายถึง กระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ี้เน้นพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิด
วิเคราะหข์องนกัเรียนจากการอ่าน เป็นการจดัการเรียนท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง รวมถึงศึกษา
ค้นควา้ตามความสนใจได้อย่างอิสระ และน าความคิดหรือข้อมูลท่ีได้จากการอ่านดังกล่าวมา
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา ประเมินผล ตกผลึกออกมาเพื่อสร้างเป็นผลงานหรือข้อสรุป 
นักเรียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนวิชาอื่นๆ หรือน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต ซึ่งการ
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ 

1) ขั้นวางแผนการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีครูและนักเรียนร่วมการก าหนดประเด็นและ
จุดมุ่งหมายในการอ่าน ครูให้นักเรียนค้นคว้าจากอ่านและท าความเข้าใจจากเรื่องท่ีอ่านตาม
ประเด็นร่วมกันก าหนด จากนั้นผูเ้รียนน าขอ้มูลมาใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา และสรุปขอ้มูล
จากการอ่าน น าสรา้งผลงานท่ีเกิดจากการอ่าน ยกตวัอย่างเช่น การท าแผนผงัความคิด การสรุป
เป็นสตอรี่ไลน ์เป็นตน้และเตรียมน าเสนอผลงาน 
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2) ขัน้น าเสนอและอภิปราย เป็นขัน้ท่ีครูใหน้ักเรียนน าเสนอผลงานท่ีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ จากนัน้ใหน้ักเรียนไดน้ าเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการอภิปรายในชัน้เรียน เพื่อเป็น
การเรียนรูร้ว่มกนั เช่น การอภิปรายกลุ่ม การถามค าถาม เป็นตน้ 

3) ขั้นประมวลผลและปรบัแก้ เป็นขั้นท่ีนักเรียนไดร้วบรวมข้อมูลจากการอภิปราย
หน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนพิจารณาผลงานของตนเองว่ามีจุดท่ีตอ้งเพิ่มเติมหรือปรบัแกห้รือไม่ 
และให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม น าข้อมูลมาวิเคราะห์และท าความเข้าใจเพิ่มเติมตาม
ประเด็นต่างๆ จากนัน้น าไปปรบัปรุงพฒันาแกไ้ขงานงานของตนเองใหเ้กิดความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 

4) ขั้นตกผลึก เป็นขั้นท่ีใหน้ักเรียนน าเสนอผลงานท่ีนักเรียนปรบัแกแ้ลว้มาน าเสนอ
อีกครัง้ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรูร้่วมกัน มีการประเมินชิน้งาน การท าแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ การประเมินชิน้งานของตนเองและของผูอ้ื่น รวมถึงการจัดแสดงผลงานของนกัเรียน
หนา้ชัน้เรียน 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของนกัเรียน
ในการอ่านจบัประเด็นท่ีส าคัญของเรื่อง ระบุรายละเอียดหรือแก่นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดว้่า ใคร 
ท าอะไร ท าท่ีไหน ท าเมื่อไหร ่และท าอย่างไร เกิดความเขา้ใจและสามารถสรุปแก่นส าคัญเรื่องท่ี
อ่านได ้

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของนักเรียนใน
การมองเห็นรายละเอียดและสามารถเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆได ้เช่น ขอ้ดี ขอ้เสีย ประโยชน ์
โทษ ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องท่ีอ่านโดย
นกัเรียนสามารถยกเหตผุลประกอบการแสดงความคิดเห็นได ้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมุติฐานในการวิจัย  
1. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based Learning) ในการอ่าน

จบัใจความวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based Learning) ในการคิด

วิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ดงัต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-

based learning) 

1. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการอ่านจับใจความ 
1.1 ความหมายการอ่านจับใจความ 

การอ่านจับใจความเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีมีความจ าเป็นและเป็นความสามารถท่ีจะ
ช่วยให้ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน เพราะผู้เรียนจะต้องน าความรู้จากการอ่านไปเป็น
เครื่องมือในการเสาะหาองคค์วามรูต่้อไป ไดม้ีผูใ้ห้ความหมายของการอ่านจับใจความไวห้ลาย
ลกัษณะดงันี ้ 

วรรณี โสมประยูร (2541) ไดก้ล่าวถึงการอ่านจับใจความไวว้่า เป็นกระบวนการ
รบัรูข้องสมองผ่านการใชส้ายตามสัมผัสตัวหนังสือหรือขอ้ความความบนส่ิงพิมพต่์างๆ รบัรูแ้ละ
เขา้ใจขอ้ความนัน้ๆ โดยท่ีผูอ้่านสามารถแปลความหมายท่ีส่ือถึงความคิดความรูข้องผูเ้ขียนส่งไป
ยังผู้อ่านให้เขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถน าความเขา้ใจนั้นไปใช้ใหเ้กิดประโยชนใ์น
ดา้นต่างๆ ได ้

พนิตนันท์ บุญพามี (2542) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความไว้ว่าการอ่านจับ
ใจความหมายถึง ความเขา้ใจในความหมายของค า ขอ้ความ สัญลักษณ ์หรือเร่ืองราวต่างๆ แลว้
สามารถเขา้ใจความหมายนั้นออกมาได ้ถา้ไม่เขา้ใจจะถือว่าไม่เป็นการอ่านท่ีแทจ้ริงเพราะผูอ้่าน
ไม่สามารถเขา้ใจวตัถปุระสงคท่ี์ผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ 

สายใจ ทองเนียม (2542) ไดก้ล่าวถึงการอ่านจับใจความไวว้่า เป็นการท าความ
เขา้ใจจากตัวหนังสือหรือออกเสียงตามตวัหนงัสือและสามารถเก็บรวบรวมความคิดพินิจพิจารณา
เร่ืองท่ีอ่านใหถ้กูตอ้งชดัเจน 
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ศรีรัตน์ เชิงกล่ินจันทร์ (2544) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความไว้ว่า เป็น
กระบวนการถ่ายทอดความหมายจากขอ้ความท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาเป็นความคิด และ
จากความคิดท่ีไดอ้่านผสานกบัประสบการณเ์ดิมท่ีมีอยู่เป็นเครื่องช่วยพิจารณาตดัสินใจน าแนวคิด
ท่ีไดจ้ากการอ่านนัน้สามารถไปใชป้ระโยชนต่์อไป 

ช านะ บูชาสุข (2546) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความไว้ว่า เป็นการพิจารณา
ตวัอักษรจากการอ่านออกมาจากถอ้ยค า ตริตรอง ออกมาเป็นความคิดและองคค์วามรู้ของตนเอง 
ตวัอกัษรเป็นเพียงเครื่องหมายแทนค าพูด และการพูดเป็นเพียงเสียงท่ีใหแ้ทนของจริงอีกทอดหน่ึง 
เพราะฉะนัน้หวัใจของการอ่านจึงขึน้อยู่ท่ีการเขา้ใจความหมายของค าท่ีปรากฏอยู่ในขอ้ความนัน้ 

ธีรยุทธ ธีระศิลป์ (2551) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความไว้ว่า เป็น“การดูให้
เข้าใจ” หรือ “สังเกตพิจารณาดูให้เขา้ใจ”หรือแปลว่า “คิด”ก็ได ้ฉะนั้นการอ่านหนังสือ คือการดู
หนงัสืออย่างพิจารณาและตอ้งคิดตรกึตรองใหเ้ขา้ใจ ซึ่งเป็นการรบัสารอย่างหน่ึง โดยมีหนงัสือเป็น
ส่ือนั่นเอง 

จากความหมายของการอ่านจับใจความท่ีกล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การ
อ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านจับประเด็นท่ีส าคญัของเร่ือง ระบุรายละเอียดและสาระส าคัญ
ของเร่ืองไดว้่า มีใคร ท าอะไร ท าท่ีไหน ท าเมื่อไหร ่และท าอย่างไร เกิดความเขา้ใจอีกทัง้สามารถ
สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้

1.2 ความส าคัญของการอ่านจับใจความ 
การอ่านมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 

การอ่านช่วยพัฒนาสติปัญญาของผูอ้่านช่วยใหผู้อ้่านเป็นผูรู้แ้ละทันต่อเหตุการณเ์พราะการอ่าน
เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการศึกษาหาความรู ้ได้มีผู้ให้ความหมายของการอ่านไว้หลาย
ลกัษณะดงันี ้

สุขุม เฉลยทรพัย์ (2531) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่า เป็นพื ้นฐาน
ส าคัญท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูใ้นสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้อ่าน ซึ่งการ
อ่านต าราหรือหนังสือจะท าให้นักเรียนมีความเฉลียวฉลาด มีความคิดท่ีก้าวไกลและทันสมัยมี
ส่งเสริมใหผู้อ้่านมีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรครู์จ้กัคน้ควา้ไดเ้อง 

ศิริพร ลิม้ตระการ (2539) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านสรุปไดด้งันี ้
1. การอ่านหนังสือนั้นท าให้ได้สาระความรู ้ มากกว่าการศึกษาหาความรู้

ดว้ยวิธีอื่น เช่น การฟัง  การดู 
2. ผูอ้่านสามารถอ่านหนงัสือไดท้กุท่ีและทกุเวลาโดยไม่จ ากดั 
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3. ผูอ้่านไดก้ระบวนการฝึกการคิดและจินตนาการไดจ้ากการอ่าน 
4. การอ่านจะช่วยส่งเสริมใหเ้ป็นผูท่ี้มีสมาธิและมีจิตใจที่จดจ่อ 
5. การอ่านนั้นผู้อ่านสามารถเลือกได้ตอนเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านอย่าง

ครา่วๆหรือจะอ่านอย่างละเอียดก็ไดข้ึน้อยู่กบัผูอ้่านจะก าหนด 
6. ผูอ้่านเกิดความคิดเห็นไดด้ว้ยตนเองในการอ่าน 
7. ผูร้กัการอ่านมีความสขุเมื่อไดส้มัผสัหนงัสือ 

ศภุวรรณ มองเพชร (2547) กล่าวถึงความส าคญัของการอ่าน ดงันี ้
1. การอ่านนัน้จะท าช่วยใหไ้ดส้าระความรูม้ากกว่าการหาความรูด้ว้ยวิธีอื่นๆ 
2. ผูอ้่านสามารถน าหนงัสือท่ีตอ้งการอ่านไปไดท้กุท่ีทกุเวลา 
3. หนงัสือนัน้สามารถเก็บไวไ้ดน้านกว่าส่ืออื่น 
4. ผูอ้่านได้คิดและจินตนาการจากตัวหนังสือหรืออักษรจากการอ่านไดเ้อง

ตามความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน 
5. การอ่านจะช่วยส่งเสริมใหผู้อ้่านมีสมาธิท่ีดีมากขึน้และมากกว่าส่ืออย่าง

อื่นเพราะขณะอ่านจิตใจจะตอ้งมุ่งมั่นอยู่กบัขอ้ความพินิจพิเคราะหข์อ้ความผูอ้่านสามารถก าหนด
ขอบเขตการอ่านไดเ้อง 

ธีรยุทธ ธีระศิลป์ (2551) การอ่านเป็นทักษะการรับสารไม่น้อยกว่าการฟังยิ่ง
ความเจริญทางเทคโนโลยีมากขึน้เท่าใด การอ่านก็ยิ่งมีความส าคัญและจ าเป็นมากขึน้ต่อการ
ด ารงชีวิตมากขึน้เช่นกัน ทั้งนีข้่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ได้เผยแพร่ทางส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกสม์ากกว่าส่ือทางเสียงจนมีค ากล่าวว่า “ไม่อ่านหนงัสือหน่ึงวนัโง่ไปหน่ึงปี” ดังนั้นจึง
พอสรุปถึงความส าคญัของการอ่านไดด้งันี ้

1. ของส าคัญเกี่ยวกับความรู ้เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรูจ้ะ
เห็นว่าการศึกษาค้นควา้ความรูน้ั้นต้องอาศัยการอ่านเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอ่านหนังสือโดยตรง
หรือจากอินเตอรเ์น็ตก็ตาม 

2. ความส าคัญเกี่ยวกับอารมณ์ เพราะการอ่านเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดความ
เพลิดเพลินจึงช่วยใหม้ีอารมณค์ลายเครียดซึ่งอาจเกิดจากถอ้ยค าภาษาไทยท่ีไพเราะและเนือ้หา
สนกุสนานตรงกบัความสนใจ 

3. ความส าคัญดา้นจิตใจ เพราะการอ่านช่วยกล่อมเกลา ชกัน า โนม้นา้วใจ 
ฯลฯ ใหค้นเรามีจิตใจท่ีดีงามขึน้ เสมือนเป็นคณุค่าหากความเป็นมนุษยพ์ลอยสูงขึน้จึงเรียกกนัว่า 
การจรรโลงใจ นั่นเอง 
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4. ความส าคัญดา้นบุคลิกภาพ เพราะการอ่านเปรียบเสมือนท่องไปเลยโลก
กว้างไม่มีขอบเขตผู้อ่านจึงได้เรียนรู้พบเห็นส่ิงต่างๆ ทุกแง่มุมและน าส่ิงเหล่านั้นมาพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองหรือน ามาใชใ้นโอกาสต่างๆ อย่างผู้มีวิสัยทัศนป์ฏิบัติได้อย่างทันสมัยทัน 
เหมาะสมทกุสภาวะและเป็นผูม้ีเหตผุล 

5. ความส าคญัเกี่ยวกับอาชีพ เพราะการอ่านเป็นท่ีมาของอาชีพและพัฒนา
อาชีพ จึงเห็นว่าทกุอาชีพตอ้งมีต ารา มีวารสาร ฯลฯ ส าหรบัอาชีพดา้นนัน้โดยตรง เช่น เกษตรกร มี
หนังสือส าหรบัเกษตรกร ครูมีหนังสือส าหรบัอาชีพครู หมอมีหนังสือส าหรบัอาชีพหมอ เป็นตน้ซึ่ง
การอ่านจะช่วยใหก้ารประกอบอาชีพมีคณุภาพมากขึน้ 

จากความส าคัญ ของการอ่ าน ท่ีกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ า  ในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันนั้นการอ่านมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะใชเ้ป็นพืน้ฐานในการศึกษาหาความรู ้
การประกอบอาชีพ การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเพื่อใหท้ันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสังคมนอกจาก
จะไดค้วามรูจ้ากการอ่านแลว้ยงัช่วยใหเ้กิดความเพลิดเพลินจากการอ่าน 

1.3 กระบวนการอ่านจับใจความ 
วรรณี  โสมประยูร (2541) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการอ่านจับใจความไวว้่า “ลักษณะ

กระบวนการอ่านเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธร์ะหว่างภาษาเขียน เสียงและการรบัรู ้ระหว่างตา
กับประสาทตา ส่งไปยังสมองถึงส่ิงท่ีอ่านแลว้จึงแปลความจากส่ิงท่ีได้รบัรูน้ั้นๆ และสามารถส่ือ
ความหมายไดต้ามท่ีตอ้งการ” 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542) กล่าวถึงกระบวนการอ่านจับใจความไว้ว่า การอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผูอ้่านจะตอ้งอ่านเนือ้เร่ืองคร่าวๆ อ่านดูแนวทางความคิดของผูเ้ขียนอ่าน
เฉพาะบางขอ้ความส าคัญ และอ่านละเอียดเมื่อสนใจท่ีจะคน้ควา้เมื่อสนใจเนือ้หาเร่ืองเดียวกัน
ควรอ่านหลายเล่มเพื่อวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์นือ้หา โดยน าความรู้ความเขา้ใจเดิมมาเติมรวมกับ
ความรูใ้หม่ท่ีไดจ้ากการอ่านและสามารถสรา้งงานใหม่ขึน้ได ้

สรุปไดว้่า กระบวนการอ่านเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรูสึ้กนึกคิด 
ผ่านการรบัรูท้างประสาทส่งไปยงัสมองแลว้แปลความหมายของเนือ้หาเร่ืองราวท่ีส าคัญจากการ
อ่านเพื่อใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ ความการตีความ จนกระทั่งวิเคราะหเ์รื่องราวท่ีรบัมาเพื่อใหรู้ ้
ถึงขอ้เท็จจริงต่างๆ ตลอดจนการน ามาใชใ้นการตดัสินใจได ้
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1.4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ 
บนัลือ พฤกษะวนั (2545) กล่าวถึงแนวทางการสอนอ่านเพื่อจับใจความส าคัญไวว้่า 

ผูส้อนควรเข้าใจถึงลักษณะส าคัญของการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและแนวทางการฝึกไว้ 2 
ลกัษณะคือ  

1. การฝึกอ่านแบบเขา้ครา่วๆ เพื่อคน้หาส่ิงท่ีสนใจหรือตอ้งการอ่าน  
1.1 ใหอ้่านเร่ืองราวหรือบทความโดยอ่านเร็วขา้มๆ หรืออ่านครา่วๆ เพื่อจะได้

รูข้อบเขตของเร่ืองนัน้ๆว่ามีเนือ้หาประมาณไหน 
1.2 ถา้อ่านบทประพันธร์อ้ยกรองลองอ่าน 2-3 หนา้ เพื่อดวู่ามีความน่าสนใจ

เพียงใด หรือไพเราะมากนอ้ยเพียงใด  
1.3 ใหเ้ริ่มอ่านเฉพาะหัวขอ้ใดขอ้หน่ึงใหล้ะเอียด เพื่อใหท้ราบความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะหรือเจตนาของผูแ้ต่งผูเ้รียบเรียงโดยมากจะอ่านค าน า 
1.4 ใหอ้่านตลอดเรื่องและใหส้ังเกตว่าเรื่องนั้นใหป้ระโยชน์เรื่องอะไร และมี

จดุเด่นอยู่ตรงไหน ตอนไหนของเร่ืองบา้ง  
1.5 เมื่ออ่านและพิจารณาว่าเร่ืองท่ีอ่านนัน้โดยภาพรวมเป็นเร่ืองยากหรือง่าย

เหมาะสมกบัวยัของผูอ้่านหรือไม่ หรือใชค้วามคิดเห็นของผูอ้่านประเมินเร่ืองนัน้ๆ 
2. การฝึกอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัเป็นวิธีการท่ีจะน าไปสู่การย่อความ  

2.1 การอ่านนิทานแลว้ผูอ้่านสามารถเล่าเรื่องย่อ สรุปเร่ือง ดา้นลกัษณะของ
ตัวละคร  สามารถบอกได้ว่าตัวละครของเรื่องมีลักษณะอย่างไร และเป็นเรื่องท่ีมีความ
สมเหตสุมผลหรือไม่ 

2.2 เมื่อผู้สอนได้มอบหมายให้นักเรียนอ่านเรื่องนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องตั้ง
ค าถามใหม้ีความสอดคลอ้งกับเหตกุารณใ์นเร่ืองนัน้ดว้ย นกัเรียนจะสามารถหาค าตอบเป็นตอนๆ
ไปโดยล าดบั  

2.3 ผู้สอนฝึกให้นักเรียนอ่านบทความท่ีให้ความรู้ แล้วให้ชื่อ เรื่องให้
สอดคลอ้งกบับทความท่ีอ่าน  

2.4 ในการตรวจสอบหรือการตัง้ชื่อเร่ืองนั้น ควรจะมีการอภิปรายว่าควรจะ
ตัง้ชื่อเร่ืองนัน้อย่างไร จึงจะเหมาะสมและชื่อเร่ืองจะครอบคลมุเร่ืองนัน้หรือไม่ 

2.5 ใหน้กัเรียนรวบรวมเป็นหวัเร่ืองหรือประโยคหรือท าใหเ้ร่ืองสัน้เขา้  
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2.6 ผู้สอนควรมีการฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ดูชื่อเรื่องและ
คอลัมน ์จะเห็นว่ามีการตัง้ชื่อเร่ืองไว ้แลว้ลองคน้หาคอลัมนห์รือท่ีจะอ่านในหนา้อื่นๆบ่อยๆเด็กจะ
เขา้ใจเรื่องการตัง้ชื่อเร่ืองแต่ละเร่ืองไดห้วัขอ้ท่ีผ่านมาเป็นอย่างดี  

2.7 ผู้สอนฝึกให้นักเรียนสังเกตุดูว่าประโยคใด เป็นประโยคใจความส าคัญ
ของเร่ืองและเป็นประโยคใดท่ีเป็นประโยคความรวม  

2.8 ในการอ่านเรื่องราวบทความหรือหนังสืออื่นๆ ใหน้ักเรียนใชว้ิธีขีดเสน้ใต้
หรือเนน้ท่ีขอ้ความหรือประโยคท่ีส าคญัไวเ้ป็นตอนๆ  

2.9 ให้นักเรียนน าข้อความท่ีย่อลงหรือท่ีขีดเส้นใต้ไว้ในตอนท่ีส าคัญมา
ประยกุตป์รุงแต่งขอ้ความใหม้ีความสอดคลอ้งกลมกลือนกนัก็จะกลายเป็นการย่อเร่ืองท่ีอ่านได้  

2.10 ลองตรวจขอ้ความท่ีย่อไวอ้ีกครัง้ว่ามีความสอดคลอ้งครอบคลุมและมี
ใจความส าคัญในเรื่องดีและเป็นไปตามค าสั่ งท่ีก าหนดว่าให้ย่อเรื่องนั้นๆไม่ควรท่ีจะเกิน 4-8 
บรรทดัแลว้แต่ความสัน้ยาวของบทความท่ีย่อนัน้ๆดว้ย 

2.11 ผูส้อนควรชีแ้นะนกัเรียนใหอ้่านค าน าของหนงัสือท่ีตอ้งการอ่าน เพื่อจะ
ไดร้บัทราบเจตนาของผู้เขียน ผูเ้รียบเรียงมกัจะเขียนบอกสาระส าคัญของหนังสือท่ีเขียนไวใ้นส่วน
ของค าน า  

2.12 บทความส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีสาระส าคัญหรือสรุปใจความส าคญัไวใ้น
ตอนทา้ยๆของเร่ืองท่ีเป็นส่วนขมวดเร่ืองราวทัง้หมดไว ้เมื่อเป็นดงันีบ้ทสรุปอาจเป็นแนวทางในการ
ย่อความส าคญัของเร่ืองไดดี้อีกส่วนหน่ึง  

2.13 เมื่อฝึกถึงขั้นตอนท่ีได้เสนอไว้ โดยสม ่าเสมอก็ควรให้นักเรียนได้อ่าน
เร่ืองราวท่ีนักเรียนไดย้่อไวโ้ดยทันทีท่ีอาจจะท าได ้ทัง้นีเ้พราะนักเรียนอาจจะยังไม่มีทักษะในการ
เขา้ใจภาษาเพียงพอ เมื่อนกัเรียนอ่านเร่ืองท่ีย่อแลว้จะเรียบเรียงและบนัทึกย่อไดท้นัที  

2.14 ฝึกให้นักเรียนอ่านแลว้ท ารายงานหรือรายงานจากการอ่านด้วยปาก
เปล่าหนา้ชัน้เรียนโดยก าหนดเวลาแต่ละกลุ่มเขา้ไว ้เมื่อครูมอบหัวขอ้ใหน้กัเรียนจากนัน้ใหน้กัเรียน
แบ่งงานกนัตามหวัขอ้ย่อยไปคน้ควา้ย่อเร่ืองแต่ละหัวขอ้ย่อท่ีตนเองไดร้บั แลว้รวมกนัเป็นกลุ่มเพื่อ
ส ารวจสาระส าคญัท่ีตอ้งรายงานอาจแบ่งกนัท าหนา้ท่ีรายงานเร่ืองนัน้ดว้ย 

2.15 ควรจัดแบ่งผลัดเปล่ียนกันย่อข่าวเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์โดยเป็น
เนือ้ข่าวส าคัญอย่างยนย่อท่ีป้ายประกาศเป็นประจ าและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านเพื่อเก็บ
ใจความส าคญัไดดี้อีกทางหน่ึง 
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3. น าผลของค าตอบหรือการตัง้ชื่อเรื่องมาอภิปราย ตรวจสอบโดยการอ่านออก
เสียงเพ่ือใหฟั้งแลว้ตอบค าถามหรือบอกชื่อเร่ืองไดถ้กูตอ้ง  

4. ใหผู้เ้รียนน าผลของค าตอบในขอ้ 3 มาสามารถตรวจสอบว่าชื่อเร่ืองนั้นตรงกับ
ประโยคใดหรือประโยคใดบอกชื่อเร่ือง ประโยคใดบอกใจความส าคัญของอนเุฉทท่ีอ่าน ใหผู้เ้รียน
ขีดเสน้ใตท่ี้ประโยคบอกใจความนัน้ๆ  

5. เรียบเรียงประโยคบอก ใจความแต่ละอนุเฉทตามล าดับโดยเพิ่มค าเชื่อมและ
เกลาภาษาใหไ้ดค้วามต่อเน่ือง อาจจะสลบัตอนกนัก็ได ้(ถา้ไดค้วามดีกว่า) 

6. อ่านทบทวนโดยการอ่านออกเสียงเพื่อใชก้ารตรวจสอบใจความส าคัญ (เร่ือง
ย่อ)โดยกลุ่มหากเป็นรายงานบุคคลใหใ้ชก้ารอ่านในใจตรวจสอบเอง  

7. ก าหนดการตั้งชื่อเรื่องบอกแหล่งท่ีมาของเรื่องให้ชัดเจนรวมทั้งผู้เขียนหรือ
ส านกัพิมพแ์ลว้แต่กรณี 

สมบัติ ศิริจันดา (2554) กล่าวถึงแนวทางการอ่านจับใจความส าคัญว่า ผู้อ่านจะ
สามารถจบัประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดค้รบถว้น ผูอ้่านจะตอ้งอ่านแลว้สามารถตัง้ค าถามและ
สามารถตอบค าถามเรื่องท่ีอ่านได้ว่า ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ซึ่งการอ่านจับ
ใจความมีอยู่ดว้ยกนั 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1. การอ่านจบัใจความโดยสรุป คือ การอ่านจับประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีอ่านว่า 
เป็นเร่ืองอะไร เกี่ยวกบัใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร ่อย่างไร 

2. การอ่านจับใจความส าคัญโดยละเอียด คือการอ่านท าความเขา้ใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดในส่วนส าคญั ท่ีตอ้งการอธิบาย หรือขยายความ หรือเพิ่มเติมใจความส าคญัของเร่ือง
ใหช้ัดเจนยิ่งขึน้ โดยผูอ้่านพิจารณาเร่ืองของค า ส านวนโวหาร น า้เสียง อารมณ ์เจตนาของผูเ้ขียน
แฝงอยู่ในเร่ืองท่ีอ่านนัน้ดว้ย 

สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมในการสอนการอ่านจับใจความส าคัญเป็นการมุ่งเน้น
สาระของเรื่องท่ีอ่านเป็นทักษะท่ีตอ้งฝึกฝนให้กับผูเ้รียนอย่างมีขั้นตอน เพื่อใหน้ักเรียนอ่านเรื่อง
แลว้บอกสาระของเร่ืองได ้ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร ่อย่างไร และสรุปใจความส าคญัของเร่ือง
ได ้ ซึ่งเป็นความทกัษะท่ีส าคัญดงันัน้ครูจึงจ าเป็นท่ีตอ้งฝึกใหน้กัเรียนมีทกัษะความสามารถในการ
อ่านจบัใจความ เพื่อใหน้กัเรียนมีเครื่องมือท่ีใชใ้นการหาความรูด้ว้ยตนเอง  
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1.5 แนวทางการวัดประเมินการอ่านจับใจความ 
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2545) ได้เสนอแนวการวัดผลและประเมินผลการอ่านไว้ว่า

การวัดผลการอ่านนั้นผูส้อนควรหาบทอ่านท่ีมีความยากง่ายกับระดับท่ีใชส้อนในชั้นเรียนใหอ้่าน
แลว้ด าเนินการตัง้ค าถามเพื่อความเขา้ใจ และสงัเกตความสนใจในการอ่านของนกัเรียน 

ชศูรี ตันพงศ ์(2546) ไดส้รุปการพัฒนาความสามารถในการอ่านสรุปความดว้ยการ
ก าหนดเกณฑค์ณุภาพ ดงันี ้

ระดบัท่ี 1 จ าแนกและสรุปขอ้มลูตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ระดบัท่ี 2 จ าแนกเปรียบเทียบและสรุปย่อขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม 
ระดบัท่ี 3 วิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูแลว้จ าแนกเปรียบเทียบขอ้มลู โดยใชเ้กณฑ์

ท่ีหลากหลาย สรุปเป็นความคิดรวบยอด 
ระดับท่ี 4 น าเสนอข้อมูลของผูอ้ื่นมาใช้ในการพัฒนาการจ าแนก เปรียบเทียบ

ขอ้มลูสามารถสรุปผลไดอ้ย่างละเอียด 
ระดับท่ี 5 ออกแบบวิธีการจ าแนกขอ้มูล แลว้เลือกรูปแบบจนไดข้อ้สรุปน าเสนอ

เป็นภาพรวมของความคิดรวบยอดท่ีชดัเจน 
สนุันทา มั่นเศรษฐวิทย ์(2545) ไดเ้สนอการประเมินการอ่านจับใจความ สามารถใช้

เกณฑม์าตรฐานพิจารณาเนือ้เร่ืองท่ีอ่านจบัใจความไว ้2 วิธี คือ  
1. การใชเ้ครื่องมือท่ีเป็นแบบทดสอบผูอ้่านจะตอ้งตอบค าถามไดร้อ้ยละ 70 ขึน้

ไปการยึดเกณฑนี์น้ักการศึกษาใหใ้หค้วามเห็นว่าผูอ้่านไดท้ราบเนือ้หาบางตอนไปรอ้ยละ 30 แลว้
หากยึดเกณฑป์ระเมินท่ีต ่ากว่านีจ้ะท าใหม้ีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในเหตกุารณส์ าคญัของเร่ือง 

2. การใชแ้บบประเมินค่าโดยใชร้ะดับตัวอักษรแลว้สิพาออกมาเป็นคะแนนเช่น
เมื่อผูอ้่านประเมินการอ่านจับใจความของตนแลว้รวมคะแนนทัง้หมดในแต่ละช่องสมมติให้เป็น
แบบประเมินค่าทั้งหมดมี 20 ขอ้ มีระดับตัวเลือก 4 ระดับตัวอักษร 4 ระดับคือ มาก ปานกลาง 
นอ้ยและนอ้ยท่ีสดุ มีค่าคะแนนเป็น 4 3 2 1 ตามล าดบั ถา้เครื่องหมายในช่อง “มาก” ทกุช่องจะได้
คะแนนเต็ม 80 คะแนน ระดบัคะแนนท่ีมีขอบเขตดงันี ้

คะแนน   72-80   เท่ากบั  4 หมายถึง มาก 
คะแนน   52-71 เท่ากบั 3 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน   32-51 เท่ากบั 2 หมายถึง นอ้ย 
คะแนน   0-31 เท่ากบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 
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ผูอ้่านท่ีประเมินการอ่านปัจจัยความของตนแล้วเอารวมคะแนนแลว้อยู่ใน
ระดบั 4 และ 3 แสดงว่ามีความสามารถในการอ่านจับใจความท่ีน่าพอใจแต่ถา้ผลท่ีไดอ้ยู่ในระดับ 
2 หรือ 1 ผูอ้่านควรปรบัปรุงหรือพฒันาคณุภาพการอ่านจบัใจความใหดี้ยิ่งขึน้ 

1.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านจับใจความ 
เอือ้มพร โชคสุชาติ (2556) ท่ีศึกษาการศึกษาความสามารถอ่านจับใจความของ

นักเรียนอายุ 9–12 ปี ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู ้ด้านการอ่าน จากการสอนอ่านโดยวิธี  PQ4R 
รว่มกับเทคนิคแผนท่ีความคิด  ผลการวิจัยพบว่าความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนอายุ 
9–12 ปีท่ีมีปัญหาทางการเรียนรูด้า้น การอ่าน หลังการสอนอ่านโดยใชว้ิธี PQ4R ร่วมกับเทคนิค
แผนท่ีความคิด อยู่ในระดับดี และความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนอายุ 9–12 ปีท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านโดยใช้วิธี  PQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนท่ี
ความคิด อยู่ในระดบัสงูขึน้ 

วนัวิสาข ์พิมพจ์ินดา (2556) ท่ีศึกษาการสรา้งแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความเร่ือง
สั้นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ( ฝ่ายประถม ) ผลการวิจัยพบว่าผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรบันกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการหลักสตูรภาค
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ ้นมี
ประสิทธิภาพตรงตามเกณฑม์าตรฐานเท่ากบั 85.40/96.23 สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนได ้

กนกทิพย์ ปินะพัง (2557) ท่ี ศึกษาการศึกษาความสามารถอ่านจับใจความ
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรูด้า้นการอ่านจากการสอน
โดยวิธี PASS ร่วมกบัผงักราฟฟิก ผลการวิจัยพบว่าความสามารถอ่านจบัใจความภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรูด้้านการอ่าน หลังจากการสอนโดยวิธี 
PASS รว่มกบัผงักราฟฟิกอยู่ในระดบั และความสามารถอ่านจบัใจความภาษาไทยของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรูด้า้นการอ่านหลงัจากการสอนโดยวิธี PASS ร่วมกับ
ผงักราฟฟิกสงูขึน้ 

ศกลวรรณ นภาพร (2554) ท่ีศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที 6 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที 6 อยู่ในระดบัดี และมีประสิทธิภาพ 87.29/83.95 
และมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีระดับคะแนนเฉล่ียอยู่ ท่ี 4.64 มีคุณภาพด้าน
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เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีและมีคะแนนเฉล่ีย 4.33 และนักเรียนมีความสามารถทางการ
อ่านเชิงวิเคราะหก์่อนการเรียนและหลงัการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

พนาไพร ป่วนฉิมพลี (2551) ท่ีศึกษาการพัฒนาการอ่านจับใจความของนกัเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ผลการวิจัย
พบว่า การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเท่ากับ 0.6019 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรูเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 60.19 ทั้งนีเ้น่ืองจากผูเ้รียนไดเ้รียนรูใ้นเรื่องท่ีศึกษาอย่างมากท่ีสุด
โดยอาศยัการเรียนท่ีนกัเรียนไดช้่วยเหลือกันภายในกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดเห็น
ของกนัระหว่างกลุ่ม 

นภาวรรณ ขาวผ่อง (2557) ท่ีศึกษาผลสมัฤทธิ์ในการอ่านจบัใจความดว้ยการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (ซี ไอ อาร ์ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิ์ในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
3 ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนีเ้น่ืองจากการ
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้ักเรียนมีการ
ท างานกลุ่มรว่มกันโดยคละความสามารถ ท าใหส้มาชิกในกลุ่มไดม้ีการช่วยเหลือกนัในการพัฒนา
ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัเพื่อน าไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

จากผลการวิจัยท่ีข้องกับการอ่าน พบว่า การเลือกหนังสือหรือเนื้อหาท่ีมีความ
เหมาะสมกบั ความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนแต่ละคนนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญ หากผูเ้รียนไดเ้ลือก
ชนิดของหนังสือหรือเนือ้หาท่ีเหมาะสมกับตนเองก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน
มากขึน้ และเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะกับวัยของผู้เรียนก็จะเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความรู ้ความเข้าใจ รูจ้ักน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านนั้นมาคิดวิเคราะห์ ถึงข้อมูลหรือ
ขอ้เท็จจริง แยกแยะถึงความสมัพนัธข์องเนือ้เร่ืองอ่านไดช้ดัเจนมากขึน้ 

2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
2.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เป็นความสามารถทางสมองท่ีนักจิตวิทยานักการ
ศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ ไว้หลาย
ลกัษณะ ซึ่งแตกต่างกนัไปตามมมุมองในการพิจารณาของแต่ละบุคคล ดงันี ้
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Russell (1956) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็นการคิดเพื่อ
แก้ปัญหาโดยผู้คิดจะต้องคิดพิจารณาตัดสินเรื่องราวต่างๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการ
วิเคราะหถ์ึงเป็นกระบวนประเมินหรือแยกแยะขอ้เท็จจริงของเร่ืองได ้โดยอาศัยเกณฑท่ี์เคยยอมรบั
กนัมาแต่ก่อนก่อนแลว้สรุปหรือพิจารณาตดัสิน 

Watson, &Glaser (1964) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การคิด
วิเคราะห์เป็นส่ิงท่ีเกิดจากทัศนคติ ความรู ้และทักษะ โดยทัศนคติเป็นการแสดงออกจากจิตใจ
ตอ้งการคน้หาปัญหาท่ีเกิดจากความรูเ้กี่ยวกับการใชเ้หตุผลในการจ าแนกสถานการณ์การสรุป 
รวมถึงความเท่ียงตรงและความเขา้ใจในส่วนท่ีเป็นนามธรรม ส่วนทักษะจะเป็นการประยุกตร์วม
กบัทศันคติและความรูเ้ขา้ดว้ยกนั 

Bloom (1976) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะหไ์วว้่า เป็นการตรกึตรองและ
มีเหตุผลของบุคคลเป็นขั้นตอนโดยการเรียนรู้จากการรูก้ารจ าการเข้าใจการประยุกต์ใช้การ
วิเคราะหแ์ละการสงัเคราะหก์ารประเมินค่า 

Mazano (2001) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การวิเคราะห์คือ 
การขยายความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นการประยุกตก์ระบวนการวิเคราะหป์ระโยคละเอียดเฉพาะ
ขอ้มลูบนพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หาเดิมท่ีสะสมอยู่ในความจ าจ าระยะสัน้รูปแบบโครงสรา้ง
ขนาดเล็กของสติปัญญาเพื่อสรา้งขอ้มูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุปลกัษณะเฉพาะท่ีจ าเป็น
และไม่จ าเป็นของขอ้มลูได ้

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2553) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า 
เป็นการจ าแนกแจกแยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงต่างๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี
เกิดขึน้เพื่อหาความสมัพนัธข์องเหตุและผลหรือขอ้เท็จจริงขององคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อหาสาเหตุ
ท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดขึน้ 

ชัยวัฒน ์สุทธิรตัน์ (2555) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะหไ์ว้ว่า เป็นการ
แยกแยะเพื่อสืบคน้ขอ้เท็จจริงของเหตกุารณ ์เร่ืองราวหรือเนือ้หาต่างๆ โดยการสังเกต การจ าแนก 
เปรียบเทียบ คาดคะเน จดัหมวดหมู่ ตีความ ท าความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของส่ิงนัน้ ประยกุตใ์ช้
ประเมินเรื่องนั้นๆโดยมีหลักฐานอ้างอิงท่ีเป็นเหตุและผลเพื่อหาขอ้สรุปท่ีน่าจะเป็นไปได้และใช้
ตรรกวิทยาในการสรุปเพื่อใชใ้นการตดัสินใจและหาขอ้สรุปไดอ้ย่างเป็นเหตเุป็นผล 

นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2560)นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2560) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็นการคิดแยกแยะข้อมูลทั้งนีเ้ป็นความคิดเห็นและเป็นข้อเท็จจริง
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ออกเป็นส่วนย่อยๆ และมีการเชื่อมโยงท่ีเป็นสาเหตุและผลของขอ้มูลเหล่านั้น และใชเ้ป็นพืน้ฐาน
ในการคิดระดบัอื่นๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเหตกุารณใ์นแง่มมุต่างๆ ไดช้ดัเจนขึน้ 

บุญชม ศรีสะอาด (2553) ได้ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ไวว้่า เป็นการ
จ าแนกแยกแยะเร่ืองราวต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นประกอบการ อยู่เช่นไร แต่ละอัน
คืออะไร มีความเกี่ยวพนักนัอย่างไร อันใดส าคัญมากนอ้ยพฤติกรรมนีจ้ะจ าแนกไดเ้ป็น 3 ขอ้ย่อย 
คือ 

1. การวิเคราะหค์วามส าคัญเป็นความสามารถในการหาองค์ประกอบของ
เร่ืองราวหรือปรากฏการณต่์างๆ เรียกไดว้่าเป็นการแยกแยะหาหวัใจของเร่ือง 

2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ว่ามีความเกี่ยวเน่ืองกัน
หรือไม่อย่างไร 

3. การวิเคราะห์หลักการ เป็นการหาหลักการของความสัมพันธ์ของส่วน
ส าคญัในเร่ืองราวหรือปรากฏการณน์ัน้ๆ ว่าสมัพนัธก์นัอยู่โดยอาศยัหลกัการใด 

ประพนัธศิ์ริ สเุสารจั (2556) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะหไ์วว้่า เป็นการ
มองเห็นรายละเอียดของเรื่องราวของส่ิงต่างๆ และจ าแนกแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลหรือ
องคป์ระกอบของส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถ ุเร่ืองราว เหตกุารณต่์างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ สามารถ
จดัเป็นขอ้มลูต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ หาขอ้มลูท่ีแทจ้ริงของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลัก
ความจริงท่ีสามารถอธิบายตีความส่ิงท่ีพบเห็น ท่ีอาจจะซ่อนหรือท่ีปรากฏไวอ้ย่างชัดเจน รวมถึง
การหาความสัมพนัธเ์ชื่อมโยงของส่ิงต่างๆ ว่ามีความสอดคลอ้งหรือเกี่ยวพนักันในดา้นใดบา้ง รูถ้ึง
สาเหตแุละผลกระทบที่จะเกิดขึน้ จนสามารถคิดสรุปและน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

สุวิทย์ มูลค า (2553) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็นการแบ่ง
ประเภท แจกแจง องค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราว ส่ิงของ วัตถุ หรือ
เหตุการณ์ พรอ้มทั้งหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบของส่ิงต่างๆ เพื่อค้นหา
ขอ้เท็จจริงหรือส่ิงส าคญัของส่ิงท่ีก าหนดให ้

จากการศึกษาความหมายการคิดวิเคราะหจ์ากนกัการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้่าการ
คิดวิเคราะห์ หมายถึง การมองเห็นรายละเอียดและสามารถเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆได้ เช่น 
ขอ้ดี ขอ้เสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นเหตุ
เป็นผลต่อเร่ืองท่ีอ่านโดยนกัเรียนสามารถยกเหตผุลประกอบการแสดงความคิดเห็นได ้
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2.2 ความส าคัญของการคิดวิเคราะห ์
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2553) ไดส้รุปถึงประโยชนแ์ละความส าคัญของการคิด

วิเคราะหไ์วว้่า 
1. ช่วยเสริมสรา้งความฉลาดทางสติปัญญาท่ีท าให้ไม่ด่วนสรุปส่ิงใดส่ิงหน่ึง

โดยง่าย มีวิธีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงบนพืน้ฐานความรูเ้ดิมและประสบการณส่์วนบุคคล 
2. เป็นพืน้ฐานการคิดในมิติอื่นๆ โดยการช่วยคิดหาเหตผุลเพื่อสืบคน้ความจริง 
3. ช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยในการแยกแยะและท าความเขา้ใจกับส่ิงท่ี

เกิดขึน้ 
4. ช่วยในการประเมินการตัดสินใจโดยน าข้อมูลท่ี เป็นฐานความรู้และ

ประสบการณท่ี์ช่วยใหต้ดัสินใจเรือ่งต่างๆ ได ้
5. ช่วยใหค้วามคิดสรา้งสรรคม์าสมเหตุสมผลดว้ยการช่วยใหคิ้ดดา้นต่าง ๆ บน

พืน้ฐานความเป็นไปไดอ้ย่างมีเหตผุล 
6. ช่วยใหเ้ขา้ใจแจ่มกระจ่าง เป็นการสรุปสถานการณ์จากข้อเท็จจริง ไม่ใช่เป็น

การสรุปบนพืน้ฐานของอารมณแ์ละความรูสึ้กจึงช่วยใหข้อ้มลูท่ีพบเจอเป็นขอ้มลูท่ีเป็นจริงและเป็น
ประโยชนต่์อการตดัสินใจ 

ประพันธ์ศิริ สุเสารจั (2556) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของการคิดวิเคราะหไ์วว้่า การ
วิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตบุคคลท่ีมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆทั้งทางด้านสติปัญญาและการ
ด าเนินชีวิตการคิดวิเคราะหจ์ึงเป็นพืน้ฐานของการคิดทัง้มวลเป็นทกัษะท่ีทุกคนสามารถพฒันาได้ 
ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะท่ีส าคัญ คือการสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยกุตใ์ช ้
การประเมินการจัดหมวดหมู่ การจ าแนกแยกแยะประเภท การคาดการณ์สันนิษฐานขอ้มูล การ
สรุปผลเชิงเหตุผลและการศึกษาความเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ การตัง้สมมุติฐานท่ีมา
จากการศึกษาคน้ควา้และน ามาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยใชเ้กณฑใ์นการตัดสินใจ
ดว้ยเหตผุลการคิดวิเคราะหจ์ึงเป็นการคิดขัน้สงู 

สวุิทย ์มลูค า (2553) ไดใ้หค้วามส าคญัของการคิดวิเคราะห ์ไวว้่าการคิดวิเคราะหจ์ะ
ช่วยใหเ้ขา้ใจโดยการพยายามตีความข้อมลูท่ีไดร้บัดว้ยการหาเหตุผลมา อธิบายเพื่อประเมินการ
ตดัสินใจในการเลือกใหเ้หมาะสมและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะท่ีทุกคนตอ้งฝึกฝนเพื่อการปรบัตัวให้เข้ากับส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยวิธีการแยกแยะ คิดหาเหตุผลโดยรวบรวมข้อมูลท่ีมีคณุภาพ มาวิเคราะหเ์พื่อช่วยใหป้ระเมิน 
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การตัดสินใจไดอ้ย่างถกูตอ้งในการคิด การสอนใหคิ้ดนัน้ควรเร่ิมตน้จากการรบัขา้วสารขอ้มูลและ
การจ าขอ้มลูของคนเราท่ีไดจ้ากการฟัง การอ่าน รูจ้กัการน าเอาขอ้มูลเหล่านัน้มาผ่านกระบวนการ
คิดใหแ้ตกฉานรูว้่าจริงหรือเท็จเชื่อไดห้รือไม่ 

2.3 กระบวนการคิดวิเคราะห ์
สวุิทย ์มลูค า (2553) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิดวิเคราะหว์่า ประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 

ขัน้ตอนดงันี ้
ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหาเป็นขั้นตอนในการก าหนดเรื่องราวหรือส่ิงต่างๆขึน้มา

อาจจะเป็นส่ิงหรือเรื่องราวท่ีอยู่รอบๆตัวเราก็ได้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นฐานในการวิ เคราะห ์เช่น ข่าว 
นิทาน บทความวารสาร รวมทัง้ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดวตัถุประสงคเ์ป็นขัน้ก าหนดประเด็นหรือขอ้สงสยัจากปัญหาของ
ส่ิงเราท่ีตอ้งการท่ีจ าน ามาวิเคราะหซ์ึ่งอาจจะก าหนดเป็นค าถามเพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงของสาเหตุ
หรือความส าคญั เช่น ขอ้ความนีต้อ้งการส่ือหรือบอกอะไร 

ขั้นท่ี 3 ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์เป็นการก าหนดข้อเกณฑ์ใช้ในการแยก
ส่วนประกอบของส่ิงต่างๆ ท่ีก าหนดให ้เช่น เกณฑ์ในการจ าแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่าง
กนัเป็นหลกัเกณฑท่ี์ใชห้าลกัษณธของส่ิงท่ีเหมือนกนั ต่างกนั หรือคลา้ยคลึงกัน 

ขั้นท่ี 4 เป็นการพิจารณา การวิเคราะห ์ท าการแยกแยะส่ิงท่ีก าหนดใหอ้อกเป็น
ส่วนย่อยๆ โดยใชเ้ทคนิคค าถาม 5W1H ประกอบดว้ย What (ท าอะไร) Where (ท าท่ีไหน) When 
(ท าเมื่อไร) Who (ท ากบัใคร) และ How (ท าอย่างไร) 

ขัน้ท่ี 5 สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมขอ้มูลหรือประเด็นท่ีส าคัญของเรื่อง เพื่อหา
ขอ้สรุปของปัญหาท่ีก าหนด 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555) ได้กล่าวถึงกระบวนการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การ
พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความสามารถในการคิดวิเคราะหน์ั้น  ผูส้อนตอ้งมีวิธีการในการจัดการเรียนรูท่ี้
พฒันาการคิดสิเคราะหข์องนกัเรียนใหดี้ขึน้ ซึ่งในท่ีนีน้ าเสนอกระบวนการฝึกการคิดวิเคราะหด์งันี ้

1. ผูส้อนก าหนดปัญหาหรือส่ิงประเด็นการเรียนรูท่ี้นักเรียนสนใจจะวิเคราะห ์ว่า
มีปัญหาอะไรท่ีมีความน่าสนใจ มีขอบเขตท่ีจะศึกษาวิเคราะหอ์ย่างไร แค่ไหน เช่น ก าหนดส่ิงท่ี
สนใจศึกษา คือ ปัญหาขยะในชมุชนของตนเอง สาเหตท่ีุก่อใหเ้กิดโลกรอ้นในหมู่บา้นเป็นตน้ 

2. ก าหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ให้ชัดเจน ว่าต้องการ
วิเคราะหเ์พื่ออะไร เช่น เพื่อหาสาเหต ุเพื่อหาขอ้สรุป เพื่อหาแนวทางแกไ้ข เป็นตน้ 
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3. ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ โดยศึกษาทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑท่ี์จะใช้
ในการวิเคราะห ์เช่น จะใชก้ินสตัวจ์  าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ สัตวเ์ลีย้งและสัตวป่์าสงวน หรือ
ใชเ้กณฑก์ารศึกษาประวติัศาสตรโ์ดยแบ่งเป็น 4 สมยัคือ สมยัสโุขทยั สมยัอยธุยาฯ กรุงธนบุรี และ
สมยัรตันโกสินทร ์เป็นตน้ 

4. ด าเนินการวิเคราะห์โดยนักเรียนฝึกวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการในขอ้ความ
ขา้งตน้เป็นกรอบในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องผูเ้รียน 

5. สรุปผลและน าเสนอผลการวิเคราะห ์ซึ่งอาจสรุปในรูปแบบต่างๆท่ีใหผู้เ้รียนได้
คิดเอง แต่ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการวิเคราะหใ์หเ้ห็นตามแนวทางหรือเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ เช่น ใชก้าร
สรุปปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อนเป็นแผนภูมิก้างปลา เป็นต้น แล้วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ โดยการน าเสนอดว้ยวิธีการต่างๆท่ีน่าติดตาม เช่น การแสดงละคร จัดนิทรรศการ การ
จดัท าเอกสารเผยแพร ่เป็นตน้ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ดังกล่าวหากผู้เรียนได้ฝึกบ่อยๆ จะท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ท่ีดีขึน้และเป็นคนท่ีท่ีมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ติดตัวไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาในด าเนินชีวิตได ้

สวุิทย ์มูลค า (2553) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิดวิเคราะหว์่าประกอบดว้ยขั้นตอน 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหาเป็นการก าหนดวัตถุของส่ิงของเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ต่างๆขึน้มา เพื่อน ามาเป็นประเด็นท่ีจะใชว้ิเคราะห ์บทความ เรื่องราวเหตกุารณจ์ากข่าว วารสาร
หรือส่ือเทคโนโลยีต่างๆ เป็นตน้ 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงคใ์นการเรียนรู ้เป็นการก าหนดประเด็น
ขอ้สงสัยจากปัญหาของส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือเป็นการก าหนด
วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะห ์เพื่อคน้หาความจริง สาเหต ุหรือความส าคัญ ผูเ้ขียนเร่ืองนีต้อ้งการ
ส่ือหรือบอกอะไรที่ส าคญัท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์ เป็นการก าหนดขอ้หัวขอ้ท่ีใชส้ าหรบัแยก
ส่วนประกอบของส่ิงต่างๆท่ีน ามาประกอบการพิจารณา เช่น เกณฑใ์นการจ าแนกคือส่ิงท่ีเหมือน
หรือแตกต่างกนัหลกัเกณฑใ์นการหาความสัมพนัธเ์ชิงเหตุและผลอาจเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ี
มีความคลา้ยคลึงกนัขดัแยง้กนั 
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ขัน้ท่ี 4 พิจารณาแยกแยะเป็นการพิจารณาวิเคราะหท์ าการแยกแยะกระจายส่ิงท่ี
ก าหนดใหอ้อกเป็นส่วนย่อยๆ ใชเ้ทคนิคค าถาม 5W1H ประกอบดว้ย What (ท าอะไร) Where (ท า
ท่ีไหน) When (ท าเมื่อไร) Who (ท ากบัใคร) และ How (ท าอย่างไร) 

ขั้นท่ี 5 สรุปค าตอบท่ีรวบรวมองค์ความรู้หรือข้อมูลท่ีส าคัญท่ีสามารถสรุป
ค าตอบของปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษาได ้

2.4 กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
การคิดเป็นจดุเร่ิมตน้ในการพฒันาใหผู้เ้รียนรูจ้กัการคิดท่ีเป็นระบบโดยการฝึกใหรู้จ้ัก

แยกแยะเรื่องราว ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีบุคคลพฒันาความสามารถของตนไดด้งัท่ี  
ชยัวฒัน ์สุทธิรตัน ์(2555) ไดเ้สนอแนวคิดเทคนิคในการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริม

และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์หแ้ก่ผูเ้รียนนั้นมีเทคนิคในการสอนมากมาย ในท่ีนี้
จะขอยกตวัอย่างบางส่วนท่ีน าไปปฏิบติัไดง้่ายดงันี ้

1. การวิเคราะห์จากนิทาน โดยเลือกนิทานท่ีเหมาะสมกับวัยในการคิด
วิเคราะห ์

2. การคิดวิเคราะหโ์ดยใชค้ าถามกระตุน้ ซึ่งค าถามนั้นเป็นกุญแจกระตุน้ให้
ผูเ้รียนคิด จากขอ้สงัเกตหรือขอ้สงสยัของผูเ้รียนเอง 

3. การวิเคราะห์จากการสังเกตส่ิงต่างๆ หรือเหตุการณ์รอบตัวมีส่ิงรอบตัว
ผูเ้รียนมากมายท่ีน ามาฝึกการคิดวิเคราะหไ์ด้ เช่น เหตกุารณใ์นโรงเรียนในชมุชน หรือข่าวสารตาม
ส่ือออนไลนต่์างๆ ท่ีน่าสนใจน ามาวิเคราะห ์

4. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์ในชีวิตของตนเอง โดยการใช้กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนเองในการคิดวิเคราะห ์เช่น ค่าใชจ้่ายของตนเอง วิธีการเรียน วิธีการรกัสา
สขุภาพ เป็นตน้ 

5. การวิเคราะหเ์หตกุารณจ์ากสถานท่ีจริงในชมุชน เป็นการใชปั้ญหาหรือส่ิง
ท่ีสนใจศึกษาจากสถานการณจ์ริงในชมุชนของนักเรียนมาก าหนดและคิดวิเคราะห์ เช่น ปัญหาน า้
ท่วม ปัญหาภยัแลง้ เป็นตน้ 

6. การคิดวิเคราะห์บุคคลในชุมชน เป็นการศึกษาจากบุคคลส าคัญหรือ
น่าสนใจในชุมชน อาจวิเคราะห์ถึงวิถีชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ หรือ สาเหตุท่ีไดร้บัการคัดเลือก
เป็นตวัอย่าง เป็นตน้ 

7. การวิเคราะหข์่าว เป็นการน าเขา้ท่ีนกัเรียนสนใจมาวิเคราะหใ์นแง่มมุต่างๆ 
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8. การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง เป็นการน ากรณีตัวอย่างท่ีเกี่ยวขอ้งกับ เรื่อง
เรียนมาใหน้ักเรียนไดฝึ้กคิดวิเคราะหซ์ึ่งท าไดทุ้กระดับชั้น แต่ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมกับ
ระดบัชัน้และความน่าสนใจของผูเ้รียน เช่น กรณีตวัอย่างการติดเกมของวยัรุน่ เป็นตน้ 

9. การวิเคราะหโ์ดยวิธีการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการคิด เช่น การน าวิธีการ
สอนแบบ KWLH Plus ซึ่งเทคนิคการใชผ้งักราฟิกมาฝึกผูเ้รียนในการคิดวิเคราะห ์

10. การคิดวิเคราะหจ์ากวารสาร/งานวิจยัปัจจบุนัมีวารสาร/งานวิจยัมากมาย
ท่ีน่าสนใจทัง้ดา้นสุขภาพเทคโนโลยีการแพทยเ์หล่านั้น ซึ่งอาจใหน้ักเรียนคัดเลือกเรื่องท่ีสนใจมา
เองเพื่อฝึกการวิเคราะหไ์ด ้

11. การวิเคราะห์จากเรื่องราวในโลกอินเตอรเ์น็ต  ซึ่งในปัจจุบันมีเรื่องราว
มากมายท่ีนกัเรียนไดส้ัมผัสในแต่ละวันจากการใช้ Facebook mail ผ่านทางโทรศัพทม์ือถือ ซึ่งน า
เร่ืองราวการติดต่อกันกับผูอ้ื่นมาฝึกคิดวิเคราะหไ์ดเ้ช่นกัน เพื่อใหรู้เ้ท่าทันบุคคลต่างๆ ท่ีนักเรียน
ติดต่อดว้ย 

เสงี่ยม โตรตัน ์(2546) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมท่ีพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ซึ่งการคิด
วิเคราะหเ์ป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนไดม้ีการตอบโตก้นัระหว่างเรียน จะตอ้งมีการสะทอ้นความคิด ดงันั้น 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้จะช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะหไ์ดม้ีดงัต่อไปนี ้

1. กิจกรรมการสอนแบบบรรยาย การสร้างการคิดวิ เคราะห์ในการจัด
กิจกรรมการบรรยายท าไดโ้ดยการถามค าถามผูเ้รียนให้หาค าตอบครูคอยกระตุน้ให้นักเรียนครู
คอยกระตุน้ใหน้ักเรียนพยายามถามใหไ้ดก้ารกระตุน้ใหน้ักเรียนกลา้ถามกลา้ตอบและร่วมแสดง
ความคิดเห็นขณะนั่งฟังค าบรรยายจะช่วยเสริมการคิดวิเคราะหไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

2. การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการท าโครงงานการท าโครงงานต่างๆ 
เป็นวิธีการท่ีดีมากในการสรา้งเสริมการคิดวิเคราะหเ์น่ืองจากการทาโครงงานเป็นการปฏิบัติการท่ี
ตอ้งอาศัยการทดลองทางวิทยาศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบ โดยเริ่มจากปัญหารวบรวมขอ้มูล ฝึก
ทดลอง การคดัเลือกขอ้มลูจากหลกัฐานอย่างรอบคอบก่อนสรุป 

3. การให้การบ้านท่ีเกี่ยวกับการอ่านและการสรุปโครงเรื่องท่ีอ่านและการ
เรียบเรียงงานเขียนจากเรื่องท่ีอ่านจะช่วยให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ การคิดหาเหตุผลจาก
เร่ืองท่ีอ่านได ้

4.  การท ารายงานเป็นการช่วยเสริมการคิดวิเคราะห์เพราะผู้เรียนจะต้อง
คน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะหข์อ้มลูอย่างมีเหตผุล และสรุปลงในรูปแบบของรายงาน 
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5. การสอบจะได้ฝึกการคิดและเขียนไปพรอ้มๆ กันโดยครูจะตอ้งใชข้อ้สอบ
เชิงวิเคราะห ์

จากแนวคิดของนกัการศึกษาผูว้ิจยั ไดส้รุปแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คือ จดักิจกรรมที่ฝึกทักษะการจ าแนกแยกแยะขอ้มูล
ขอ้เท็จจริง การจัดหมวดหมู่ส่ิงท่ีเหมือนหรือต่างกันได้ การสรุปใจความส าคัญชองเรื่องได ้การ
ประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการแกปั้ญหาได้ การคาดการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
ใกลเ้คียงกับชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสให ้ผูเ้รียนไดเ้สนอผลการเรียนรูแ้ละใหฝึ้กคิดวิเคราะหด์ว้ย
การปฏิบติัจริง การคน้ควา้หาขอ้มลูดว้ยตนเอง ฝึกใหผู้เ้รียนรูจ้กัสรุปความรูจ้ากเรื่องท่ีอ่านโดยส่ือ
ความในรูปของการเขียน ภาพวาด ผงัความคิด หรือการน าเสนอผลงาน 

2.5 การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
ล้วน สายยศ, &อังคนา สายยศ (2543) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะหคื์อ การวัดความสามารถในการแยกแยะองคป์ระกอบส่วนย่อยๆ ของเหตกุารณเ์ร่ืองราว
หรือเนือ้หาต่างๆ ว่ามีอะไรบา้ง มีจดุหมายหรือจดุประสงคอ์ะไร นอกจากนัน้ส่วนย่อยๆ ท่ีส าคญัใน
แต่ละเหตุการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใดจะเห็นว่า
สมรรถภาพดา้นการวิเคราะหจ์ะเต็มไปดว้ยการหาเหตุและผลท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเสมอ การวิเคราะห ์จึง
ต้องอาศัยพฤติกรรมบ่งชี ้ ดา้นความจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์บ่งแยกย่อยเป็น 3 ประเภท คือ 

1. การวิเคราะหค์วามส าคญั  
เป็นการวิเคราะหว์่าส่ิงท่ีอยู่นั้นอะไรส าคัญหรือ จ าเป็นหรือมีบทบาทท่ีสุดตัว

ไหนเป็นเหตตุัวไหนเป็นผลเหตุผลใดถกูตอ้งและเหมาะสมท่ีสดุ ตัวอย่างค าถาม เช่น ศีลหา้ ขอ้ใด
ส าคญัท่ีสดุ 

2. วิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์ 
เป็นการหาความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องส่วนย่อยในปรากฏการณ์น า

ขอ้มูลนั้นมาเปรียบเทียบ แต่ละเหตุการณ์นั้นมี ความส าคัญอย่างไรอีกทั้งมีความเกี่ยวพันกัน
อย่างไร ตวัอย่างค าถาม เช่น เหตใุดฝนจึงตก 

3. วิเคราะหห์ลกัการ  
เป็นการจับสาระส าคัญท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเรื่องว่ายึดหลกัการใด มีเทคนิคหรือ

ยึดหลกัปรชัญาใด อาศยัหลกัเกณฑใ์ดเป็นส่ือสารสัมพันธเ์พื่อใหเ้กิดความ เขา้ใจ ตวัอย่างค าถาม 
เช่น สม้ตกจากตน้ไมใ้ชห้ลกัการในขอ้ใดจึงเกิดขึน้ 
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Bloom (1976) กล่าวว่า การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหน์ัน้จะตอ้งพิจารณา
ทัง้ 3 ดา้น ซึ่งประกอบดว้ย  

1. การวิเคราะหค์วามส าคญั  
เป็นการคน้หาสาเหตุ จ านวนและความส าคัญของขอ้มูลหรือเร่ืองราวนั้นๆ 

โดยใชท้กัษะวิเคราะหว์่าตอนใดเป็นค าอนุมานหรือสมมติฐานวิเคราะหว์่าตอนใดเป็นค าสรุปหรือ
ค าอา้งอิงสนบัสนนุ วิเคราะหว์่าขอ้สรุปนัน้มีอะไรสนบัสนนุ วิเคราะหห์าขอ้ผิดพลาด 

2. การวิเคราะหห์าความสมัพนัธ ์ 
เป็นการถามให้ค้นคว้าว่าความส าคัญย่อยๆ ของเรื่องราวนั้นเกี่ยวพันธ์กัน

อย่างไร พาดพิงอย่างไร ยืดทฤษฎีอะไรเป็นหลกั โดยพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรเป็นสาเหตส่ิุงนั้นๆ 
เร่ืองนั้น ส่ิงใดเป็นผลของการกระท านั้น บุคคลหรือบทความนั้นยึดหลักทฤษฎีใดบทความนีม้ีข้อ
อนุมานใด ค ากล่าวขยายสนับสนุนหรือคัดค้านอะไร ข้อสรุปยืดเหตุผลข้อไหน ของคู่ใดมี
ความสัมพันธ์กันมากนอ้ย  ถา้เกิดส่ิงนัน้ส่ิงใดจะเกิดตามมายกเร่ืองราวขอ้เท็จจริงมาวิเคราะหว์่า
สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั 

3. การวิเคราะหห์ลกัการ  
เป็นการถามใหค้น้ว่าหลักเกณฑข์องส่ิงนั้นๆ คืออะไร อาศัยหลักเกณฑ์หรือ

ระเบียบอะไร 
Mazano (2001) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจับคู่ (Matching) เพื่อระบุความเหมือนความ
แตกต่างของขอ้มูล ดา้นการจัดหมวดหมู่ (Classification) เพื่อจัดเรียงล าดับและจัดประเภทของ
ขอ้มูล ดา้นการวิเคราะหข์อ้ผิดพลาด (Error Analysis) เพื่อบอกความเป็นเหตุและความเป็นผล
และ ระบุขอ้บกพรอ่งของขอ้มูล ดา้นการสรุปเป็นหลักเกณฑท์ั่วไป (Generalizing)เพื่อสรุปขอ้มูล
ต่างๆ อย่างมีเหตุผล และดา้นการสรุปเป็นหลักเกณฑท่ี์เฉพาะเจาะจง (Specifying) เพื่อคาดเดา
เพื่อสรุปผลจากขอ้มูล โดยอาศยัขอบเขตของความรู ้3 ประการ คือ ดา้นขอ้มลู (Information)ดา้น
กระบวนการการคิด  (Mental Procedures) และด้านกระบวนการปฏิบั ติ  (Psychomotor 
Procedures) 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2553) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการวิเคราะห ์
ตอ้งประกอบดว้ยทกัษะการคิดวิเคราะห ์ดงันี ้ 

1. ทกัษะการระบุลกัษณะหรือองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
2. ทกัษะการระบุความสมัพนัธแ์ละแบบแผนขององคป์ระกอบเหล่านัน้ 
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3. ทกัษะการจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
4. ทกัษะการคน้หาและระบุความผิดพลาด 

จากแนวคิดของนักการศึกษาผู้วิจัย ได้สรุปแนวทางการวัดและประเมินผล
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เพื่อใชใ้นการสรา้งแบบวกัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ดงันี ้ 

การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การวัดพฤติกรรมหรือการ
กระท าของนักเรียนในการมองรายละเอียดของข้อมูลและสามารถในการแบ่งประเภทและ
องคป์ระกอบของขอ้มูลหรือส่ิงต่างๆ ของเร่ืองราวท่ีไดจ้ากการอ่านเร่ืองราว หรือเรื่องราวท่ีเกิดขึน้
ออกเป็นส่วยย่อยๆ และจัดประเภทหรือชนิดเพื่อหาขอ้เท็จจริง ความส าคัญ ซึ่งวัดไดจ้ากคะแนน
จากการท าแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ซึ่งครอบคลมุความสามารถ
ของผูเ้รียน 5 ดา้น ดงันี ้

1. ด้านการจับคู่  (Matching) หมายถึง ความสามารถในการระบุความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบของแนวคิดหรือส่ิงต่างๆ ออกเป็นแต่ละส่วนให้
เขา้ใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์หรือสามารถระบุตัวอย่างหลักฐาน และลักษณะความเหมือนความ
ต่างได ้

2. ดา้นการจดัความสามารถ (Classification) หมายถึง ความสามารถในการ
ประมวลความรูเ้พื่อการจดัเรียงล าดบัและประเภทของแนวคิดหลกัหรือความเห็นใหเ้ป็นหมวดหมู่ท่ี
มีความหมาย หรือสามารถจดักลุ่มท่ีมีหลกัการและลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงเขา้ดว้ยกนั 

3. ดา้นการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด (Error Analysis) หมายถึง ความสามารถ
ในการวัดความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิดหรือส่ิงต่างๆ จากมุมใดมุมหน่ึงหรือเป็นการระบุ
ขอ้ผิดพลาดและขอ้บกพรอ่งจากสถานการณค์ุณลกัษณะหรือพฤติกรรมต่างๆ 

4. ด้ า น ก า รส รุป เป็ น ห ลั ก เกณ ฑ์ ทั่ ว ไป  (Generalizing) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการสรุปเหตุการณท่ี์เจาะจงหรือแนวคิดหลักโดยการใชเ้หตผุลและการอา้งอิงถึง
เพื่อน ามาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือโกรธหรือความสามารถในการสร้างหลักการเกี่ยวกับ
สถานการณห์รือขอ้มลูท่ีก าหนด 

5. ด้ าน ก า รส รุป เป็ น ห ลั ก เกณ ฑ์ เฉ พ า ะ  (Generalizing) หม ายถึ ง 
ความสามารถในการน าหลกัการทั่วไปท่ีมีอยู่แลว้ไปสรุปเป็นหลกัการใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงและสรุป
ไดว้่าหลกัการใหม่นัน้เป็นขอ้ควรปฏิบติัหรือไม่อย่างไร 
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2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห ์
รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล (2556) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะหแ์ละความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนภาษาไทยดว้ยการ
สอนโดยใช้เทคนิค โจ๊กปริศนากับการสอนภาษาไทยแบบเดิม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคโจ๊กปริศนากับการสอนภาษาไทย
แบบเดิมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสนใจในการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ .01 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดร้บัการสอนภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคโจ๊ก
ปริศนากับการสอนภาษาไทยแบบเดิมมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละความสนใจในการ
เรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ได้รับการสอนภาษาไทยแบบเดิมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รบัการสอน
ภาษาไทยแบบเดิมมีสนใจในการเรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

วลัลภา ศรีวรขันขุ ์(2555) ไดศึ้กษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องประโยค ระหว่างการจัด
กิจกรรม การเรียนรูแ้บบ CIPPA กับแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรียนรูแ้บบ CIPPA เร่ืองประโยค ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเท่ากบั 88.55/82.46 และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเท่ากับ 85.85/ 80.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 
80/80 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจัด การเรียนรูแ้บบ CIPPA มีผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนสูงกว่านักเรียน ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจัด การเรียนรูแ้บบ CIPPA มีการคิดวิเคราะห์ สูง
กว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 

จุติพร อัศวโสวรรณ (2556) ได้ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยการจดัประสบการณต์ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหแ์ละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อพิจารณา
การคิดวิเคราะหร์ายดา้น คือ ดา้นการจ าแนก ดา้นการจัดหมวดหมู่ ดา้นการสรุปอา้งอิง ดา้นการ
ประยุกตใ์ช ้และดา้นการคาดการณ์พยากรณ์ การคิดวิเคราะหแ์ต่ละดา้นหลังการทดลองสูงกว่า 
ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ออนอนงค ์ไพภิบาล (2556) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใชส้มองเป็นฐาน
โดยใชแ้ผนผงัความคิดรว่มกบั การเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร ์ซี ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาไทย และความพึงพอใจ ต่อการเรียนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์หลังเรียน โดย
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ย
เทคนิค ซี ไอ อาร ์ซี สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า การศึกษาความสามารถในการคิด 
วิเคราะหข์องผูเ้รียนดว้ยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายซึ่งเป็นการพฒันากระบวนการเรียนการสอนวิธี
หน่ึงท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

3. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้แบบตกผลึก (crystal-based 
learning) 

การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกเป็นหน่ึงในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP เป็น
รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้โดยคณะวิจยัโครงการพฒันาครุศึกษาเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ของคณะครุ
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท าการวิจยัพัฒนา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน CRP หมายถึง 
สภาพการจดัการเรียนรูจ้ดัขึน้อย่างเป็นระบบตามหลกัการแนวคิดทฤษฎี  โดยมีการจดัการสอน 3 
รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) 2) 
รูปแบบการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีวิจัย (Research-Based Instructional Model) และ 3) รูปแบบ
การจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) เป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีพัฒนาขึน้จากเป้าหมายหลักทางการศึกษาในการมุ่งพฒันาบุคคลใหม้ีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคแ์บบ 4 ร คือ 

1. รูท้ันรูน้  าโลก (Smart Consumer) เป็นคุณลักษณะท่ีน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้
รูเ้ท่าทันความรูท่ี้เป็นพื ้นฐานส าคัญในการด าเนินชีวิต และกระแสนิยมต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

2. เรียนรูช้  านาญ เชี่ยวชาญปฏิบติั (Breakthrough Thinker) คือ การคิดสรา้งสรรคท่ี์
มีคณุภาพ มีมาตราฐาน 

3. รวมพลังสรา้งสรรค์สังคม (Social Concerned) คือการร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม 
ความอดทน การจดัการการท างาน และการเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
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4. รกัษ์วัฒนธรรมไทยใฝ่สันติ (Thai Pride) คือ มีความภาคภูมิใจและรกัความเป็น
ไทย มีคณุธรรมเห็นคณุค่าและใชภ้มูิปัญญาทอ้งถิ่น 

3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (crystal-based learning) 
จากการศึกษาประเด็นความหมายของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ

ตกผลึก (crystal-based learning) ไพฑูรย์ สินลารตัน์ และคณะ (2549) ได้ให้ความหมายของ 
การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
ไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรูใ้นประเด็นท่ีตนสนใจ โดยใชค้วามสามารถและความตอ้งการท่ีแตกต่าง
แต่ละบุคคล ผ่านกระบวนการเรียนรูใ้นขั้นตอนต่างๆ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือจัดท า
ผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง และร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิเคราะห ์วิจารณ์ในหอ้งเรียน 
หลังจากนั้นผู้สรา้งงานน าข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ ท าความเข้าใจกับผลงานตนเอง และปรบัให้
สมบูรณ ์จึงท าใหผู้เ้รียนเกิดการตกผลึกทางความคิดในเร่ืองนัน้ๆ ของตวัเอง 

อมรรตัน ์วฒันาธร (2551) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจดัการเรียนการสอนแบบตก
ผลึก หรืออาจเรียกว่าการจัดการเรียนรูด้้วยการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Learning) 
เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รียนได้สรา้งผลงานอันเกิดจากการตกผลึกทางความคิดหรือทาง
ปัญญา การจัดการเรียนรูแ้บบนีส่้งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรูด้้วยความคิดของตัวผูเ้รียน 
ดว้ยการศึกษาคน้ควา้และรวบรวม ท าความเขา้ใจ สรุป วิเคราะห์และสังเคราะหด์ว้ยตนเองจาก
การศึกษาของตนเอง 

นฤมล จันทรส์ุข และคณะ (2560) ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้
มุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้คน้ควา้หาความรูใ้นประเด็นท่ีตนสนใจอยากรูจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
โดยน าเอาขอ้มลูดงักล่าวมาคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมินแยกประเด็นความรูอ้อกมาเป็นความ
เข้าใจของผู้ท่ีศึกษาผ่านงานเขียนอธิบายเชิงวิชาการ การเขียนงานดังกล่าวจะถูกน ามาเสนอ
แลกเปล่ียนร่วมกับเพื่อนและผู้สอน เพื่อเป็นการประเมินดูว่าข้อความรูท่ี้ได้มานั้นมีถูกต้องและ
ชดัเจนเพียงใด กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเรียนรู ้การคน้คว้า การคิดวิเคราะห์
การน าขอ้ความรูม้าเรียบเรียงเป็นงานเขียนเชิงวิชาการ การน าเสนอการอภิปราย และการแกไ้ขจน
เกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นส่ิงท่ีตนศึกษาก่อใหเ้กิดการตกผลึกทางความคิด 

สุรัสวดี นราพงศเ์กษม (2557) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้บบตก
ผลึกไวว้่า เป็นการเรียนรูโ้ดยวิธีตกผลึกทางปัญญา เป็นกระบวนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยให้ผู้เรียนสรา้งสรรค์ผลงานจากการตกผลึกทางปัญญาท่ีเกิดจากการค้นคว้าหาองค์



  
 

32 

ความรูด้้วยตนเอง โดยการรวบรวมข้อมูลการท าความเข้าใจ นึกคิด ตรึกตรอง ประเมิน และ
น าเสนอความรูด้ว้ยการสรา้งผลงานของตนเอง 

อไุรรตัน ์ส าเริงวงศ ์(2556) กล่าวถึงความหมายของการสอนโดยวิธีสรา้งผลงาน
จากการตกผลึกทางปัญญา คือเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรูแ้ละหา
ค าตอบในส่ิงท่ีตนเองสนใจใคร่รูจ้ากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาคิด
วิเคราะหส์ังเคราะห์ประเมินค่า แยกองค์ประกอบของส่ิงต่างๆ ออกมาเป็นขอ้ความรูต้ามความ
เข้าใจของผูท่ี้ศึกษาผ่านงานเขียนอย่างมีระบบระเบียบ งานเขียนดังกล่าวจะถูกน ามาอภิปราย
รว่มกับเพื่อนในชั้นเรียนตอนตนเองและครูผูส้อนเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าขอ้ความรูท่ี้ไดม้านั้นมี
ถกูตอ้งและชดัเจนเพียงใด 

สรุปว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based 
Learning) เป็นการจัดการเรียนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
กระบวนการคิด รวมถึงศึกษาคน้ควา้ตามความสนใจไดอ้ย่างอิสระ และน าความคิดหรือขอ้มลูท่ีได้
จากการอ่านดังกล่าวมาท าความเขา้ใจผ่านการนึกคิด ตรกึตรองอย่างถี่ถว้น ประเมินผล ตกผลึก
ออกมาเพื่อสรา้งเป็นผลงานหรือขอ้สรุป จากนัน้น าเสนอผลงานและอภิปรายรว่มกนัในชัน้เรียน น า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปรายมาสรา้งความคิดตกผลึกท่ีชัดเจนเหมะสมอีกครัง้  และน ามาปรบัแก้
ผลงานหรือขอ้สรุปใหเ้กิดความสมบูรณ ์เพื่อเกิดการเรียนรูท่ี้ถกูตอ้งตามจดุประสงค ์

3.2 แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการเรียน รู้แบบตกผลึก  (crystal-based 
learning) 

มีการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู ้ดงันี ้

1. รูปแบบการเรียนรูแ้บบก ากบัตวัเอง (Self-Regulated Learning) 
รูปแบบการเรียนรูแ้บบก ากับตัวเอง เป็นการเรียนรูท่ี้เริ่มต้นจากแรงจูงใจท่ี

เกิดขึน้ในตวันกัเรียน เป็นการเรียนรูท่ี้นกัเรียนมุ่งหวังจะศึกษาในหวัขอ้เร่ืองท่ีตนเองสนใจใฝ่รูโ้ดยมี
การก าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบดว้ยตนเอง 
ส่งผลใหผู้้เรียนเกิดใส่ใจในการเรียน และรูจ้ักท างานในหน้าท่ีของตนเองตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
(ไพฑรูย ์สินลารตัน ์และคณะ, 2549) 

2. รูปแบบการเรียนรูแ้บบน าตนเอง (Self-direct Learning) 
รูปแบบการเรียนรูแ้บบน าตนเอง เป็นการเรียนรูท่ี้นักเรียนจะได้รบัการชีน้  า

หรือถูกความคิดริเริ่มวินิจฉัย ความต้องการเรียนรู ้วางเป้าหมายและวางแผนการเรียนอย่างมี
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ระบบ การแสวงหาแหล่งทรพัยากร การเลือกและการน ามาประยกุต ์ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการ
เรียนรูใ้นการเรียนรู ้โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเท่านัน้ (Knowles, 1975) 

ทิศนา แขมมณี (2551) กล่าวว่า เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนวางแผนการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยมีการตัง้เป้าหมาย เลือกวิธีการเรียนรูแ้สวงหาขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และ
ประเมินผลการเรียนรูข้องตนเองทัง้นีผู้้สอนมีหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษาและจัดเตรียมแหล่งข้อมูลท่ีเอือ้
ประโยชนต่์อการเรียนรู ้

3. รูปแบบการเรียนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning) 
รูปแบบการเรียนรูแ้บบรว่มมือ เป็นวิธีการสอนแบบหน่ึงท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนท่ี

มีความสามารถต่างกันท างานพรอ้มกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความรบัผิดชอบงานของ
ตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กนัและกัน มีทักษะการท างานกลุ่ม เพื่อใหง้านบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไว้
รว่มกนั (พิมพนัธ ์เดชะคปุต,์ 2548) 

4. รูปแบบการเรียนรูแ้บบรว่มกนั (Collaborative Learning) 
รูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมกัน เป็นการเรียนรูท่ี้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียน

ความคิดในกลุ่มเล็ก ไม่ใช่การเพิ่มความน่าสนใจของผูม้ีส่วนร่วม และสนับสนุนการคิดวิเคราะห ์
การแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างผู้เรียนเป็นโอกาสท่ีปลูกฝังในเกิดการอภิปรายร่วมกัน มีความ
รบัผิดชอบรว่มกบัการเรียนรูข้องตนเอง (Johnson, &Johnson, 1987) 

จากการบูรณาการการเรียนรู ้ทั้ง 4 รูปแบบ จะเห็นว่า การเรียนรูแ้บบก ากับ
ตวัเอง (Self-Regulated  Learning) การเรียนรูแ้บบน าตนเอง (Self-Direct Learning) การเรียนรู้
แบบรว่มมือ (Cooperative Learning) การเรียนรูแ้บบรว่มกัน (Collaborative Learning) เป็นการ
เรียนรูท่ี้ใชใ้นการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดผลการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียนไดอ้ย่างสูงสุด 
ซึ่งผูส้อนตอ้งน ามาแกไ้ขเพิ่มเติมใหม้ีความเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก  (Crystal-
based Learning) เป็นวิธีการท่ีเน้นให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองในการรวบรวมข้อมูล
ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการอ่าน เพื่อมาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมินผล ตกผลึกออกมาเพื่อสรา้งเป็น
ผลงานหรือขอ้สรุป รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-based Learning) จึงเหมาะสม
กบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา ดังนั้นในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยจึงไดเ้พิ่มตวัแปรตามท่ีนอกเหนือจาก
ความสามารถในการอ่าน คือ “ความสามารถในการคิดวิเคราะห์” ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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3.3 รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (Crystal-based Learning) 
การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก มีนักวิชาการไดอ้ธิบายไวห้ลายท่าน โดย ไพฑูรย ์สิน

ลารตัน์ (2555) ซึ่งเป็นนักวิชาการท่ีได้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูจ้ากการตกผลึกทางปัญญาและ
เนน้ใหน้ักเรียนไดส้รา้งชิน้งานท่ีเกิดจากความเขา้ใจของนักเรียนเอง ไดอ้ธิบายขั้นตอนการสอนไว ้
5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้การพฒันางาน 
ครูผู้สอนบอกจุดมุ่งหมายในการท างานจากนั้นจึงมีการท าความเข้าใจใน

เนือ้หาและประเด็นหลักๆของเร่ืองราวหรือขอ้มูลท่ีอ่านว่าครอบคลมุใจความส าคญัเรื่องอะไรบา้ง 
แลว้จัดแบ่งประเด็นออกเป็นประเด็นหลักๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไปศึกษาวิเคราะห์เอกสารแนวคิดตาม
ประเด็นต่างๆ แลว้สรา้งสรรค์ชิน้งานในลักษณะท่ีเป็นงานเขียนแนวคิดของตนท่ีได้ผ่านการคัด
กรอง วิเคราะหเ์จาะลึกจนตกผลึกทางความคิดของตนเองในขัน้แรกแลว้ 

ขัน้การทดสอบ 
เมื่อเขียนจนแน่ใจแล้วว่าเป็นความคิดตกผลึกของผู้เรียนแล้วให้ผู้เขียน

น าเสนองานเขียนของตน เพื่อใหเ้พื่อนช่วยกันวิเคราะหว์ิจารณ์อีกครั้งหน่ึงโดยผู้สอนควรจะตอ้ง
ประเมินเชิงใหค่้า (Value) และชีแ้นะในเชิงเนือ้หาและกระบวนการเขียนของแต่ละคนใหช้ัดเจนถึง
จดุอ่อนจดุแข็งเพื่อการเรียนรูแ้ละการปรบัแกไ้ขต่อไป 

ขัน้การปรบัแก ้
1. เมื่อวิเคราะหว์ิจารณจ์นชัดเจนแลว้ผูเ้รียนจะตอ้งน างานชิน้นั้นไปปรบัแก้

ดว้ยการทบทวนท าความเขา้ใจจนชดัเจนใหม่ใหม้ีความเขม้ขน้คมคายมากขึน้ 
2. สะท้อนปรับแก้แล้วต้องน าผลงานมาน าเสนอในชั้นเรียนอีกครั้งหน่ึง 

เพื่อใหเ้พื่อนและผูส้อนสะทอ้นความชดัเจนอีกครัง้หน่ึง 
ขัน้การตกผลึก 

ปรับแก้เป็นงานท่ีตกผลึกของตนเองถ้าไม่แน่ใจอาจน าไปสู่การพิจารณา
ไตรต่รองขอ้มลูวิจารณใ์นชัน้เรียนไดอ้ีกรอบหน่ึง 

ขัน้ความสละสลวย 
ควรมีการปรับแก้อีกครั้งหน่ึงจากความคิดท่ีตกผลึกแล้วแสดงออกอย่าง

ชดัเจนสละสลวย 
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บทบาทของครู 
ในการสอนแนวนี้ผู้สอนจะต้องก าหนดเป้าหมายและท าความเข้าใจกับ

ผูเ้รียนใหช้ัดเจนถึงวัตถุประสงค์และจุดหมายจากนั้นจึงชีแ้นะการสรา้งผลงานจากการเขียนใน
รูปแบบต่างๆ แลว้จึงใหผู้เ้รียนไดด้ าเนินการโดยครูคอยชีแ้นะดว้ยการตัง้ค าถามว่าผูเ้ขียนตอ้งการ
อะไรอะไรถึงเขียนเร่ืองนัน้ ส่ิงท่ีเขียนมีจดุมุ่งหมายอย่างไร 

บทบาทของผูเ้รียน 
ผูเ้รียนต้องแสวงหาคิดและพัฒนาความคิดของตนจากการอ่านของตนเอง

ครัง้แลว้ครัง้เล่าจนเป็นภาพรวมของจนเอง แลว้จึงถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาใหช้ัดเจน พรอ้มท่ี
จะรบัเอาความคิดของคนอื่นๆ เพื่อปรบัแกผ้ลงานของตนเองใหดี้ขึน้ 

ไพฑรูย ์สินลารตัน ์และคณะ (2549) ไดใ้หรู้ปแบบและขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแ้บบ
ตกผลึก (Crystal-based Learning) ไดใ้ชก้ระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนรู  ้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลักและ 11 ขั้นตอนย่อย ท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัอไุรรตัน ์ส าเริงวงศ ์(2549)และอมรรตัน ์วฒันาธร (2551) กล่าวไว ้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 วางแผนและเรียนรู ้
1) วางแผน (Plan) ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรูโ้ดยครูไดก้ าหนดหวัขอ้หลักของ

การเรียนในแต่ละเร่ืองแต่ละบทอ่านตามความสนใจของนกัเรียนภายใตค้ าแนะน าของครู 
2) เลือก (Choose) ผูเ้รียนเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีตนสนใจเป็นพิเศษและก าหนด

โครงรา่งของหวัขอ้เร่ืองใหช้ดัเจน และก าหนดระยะเวลาเพื่อสืบคน้ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
3) ค้นควา้ (Search) ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มูลในหัวขอ้เรื่องท่ีนักเรียนเลือกโดยมี

ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเขา้หาแหล่งการเรียนรูแ้ละหาขอ้มลู 
4) เขียน (Write) ผูเ้รียนเขียนงานจากการสืบคน้ขอ้มลูเชิงวิเคราะหใ์นรูปแบบ

การเขียนงานท่ีมีความเป็นระบบระเบียบ 
ขัน้ท่ี 2 น าเสนอและอภิปราย 

1) น าเสนอ (Present) ผูเ้รียนน าเสนอผลงานท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ในรูปการ
เขียนงานหรือผลงานท่ีเป็นระบบระเบียบและการน าเสนอ 

2) อภิปราย (Discuss) ผู้เรียนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงผลงานท่ี
น าเสนอกับเพื่อนรว่มชัน้โดยผูเ้รียนรบัฟังขอ้ค าถาม ขอ้วิพากษ์วิจารณต่์างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การแกไ้ขเพิ่มเติมผลงานท่ีเป็นระบบระเบียบครัง้ต่อไป 
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ขัน้ท่ี 3 ประมวลและปรบัแก ้
1) ประมวล (Gather) ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นในชัน้เรียนพรอ้มทัง้หาขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อใหผ้ลงานของตนเองเกิดความสมบูรณ  ์
2) ปรบัแก้ (Revise) ผูเ้รียนพัฒนาผลงานของตนเองตามท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษา

สืบคน้ขอ้มลูเพิ่มเติมและน าขอ้มลูเหล่านัน้มาเพิ่มเติมใหง้านสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ (ฉบบัท่ี 2) 
ชัน้ท่ี 4 ตกผลึก 

1) น าเสนอ (Present) ผู้เรียนน าเสนอผลงานของตนเองหรือกลุ่มตนเองท่ี
ผ่านการปรบัแกแ้ลว้ต่อชัน้เรียนเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นรว่มกนั 

2) ประเมิน (Assess) ผู้เรียนวัดผลการเรียนรู้ของตนเองตามโครงร่างท่ี
ก าหนดไว ้

3) สรุป (Conclude) นักเรียนสรุปผลการท างาน เป็นผลงานท่ีเกิดจากการตก
ผลึกทางความคิดท่ีเป็นฉบบัสมบูรณ ์

กล่าวโดยสรุปพบว่า จากการศึกษาขัน้ตอนวิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบตกผลึกของนกัการศึกษาดังกล่าวและเพื่อใหเ้หมาะสมกับเนือ้หาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ผูว้ิจัยจึงปรบักิจกรรมในขัน้ตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบตกผลึก ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา ดงันี ้ 

1) ขัน้วางแผนการเรียนรู ้ 
นกัเรียนเรียนรูด้ว้ยการเรียนรูแ้บบก ากับตนเองและการน าตนเองเป็นขั้น

ท่ีผูส้อนและนกัเรียนร่วมการก าหนดเป้าหมายและวางแผนหัวขอ้ในการเรียนผูส้อนมีการจดัเตรียม
ส่ืออปุกรณก์ารเรียนและแหล่งเรียนรูต่้างๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต เพื่อใหน้ักเรียนไดใ้ชศึ้กษาคน้ควา้ 
จากนัน้ใหน้กัเรียนคน้ควา้จากอ่านวิเคราะหแ์ละท าความเขา้ใจจากเนือ้หาท่ีก าหนด จากนัน้ผูเ้รียน
สรา้งผลงานยกตัวอย่างเช่น การท าแผนผงัความคิด การสรุปเป็นสตอรี่ไลน ์โดยเลือกใหเ้หมาะสม
กบัเนือ้หาท่ีเรียน 

2) ขัน้น าเสนอและอภิปราย  
นกัเรียนเรียนรูด้ว้ยการเรียนรูแ้บบรว่มมือ และการเรียนรูร้ว่มกนั เป็นขัน้ท่ี

ผูส้อนใหน้ักเรียนน าเสนอผลงานท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายในชั้น
เรียน เพื่อเป็นการเรียนรูแ้ละแลกเปล่ียนความคิดร่วมกัน เช่น การอภิปรายกลุ่ม การถามค าถาม 
เป็นตน้ 
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3) ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้ 
นกัเรียนเรียนรูด้ว้ยการเรียนรูแ้บบก ากับตนเองและการน าตนเอง เป็นขั้น

ท่ีผูเ้รียนไดร้วบรวมขอ้มูลจากการอภิปราย และการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม น ามาวิเคราะหแ์ละท า
ความเขา้ใจในเนือ้หาตามประเด็นต่างๆ จากนั้นน าไปปรบัปรุงพัฒนาแกไ้ขงานงานของตนเองให้
เกิดความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 

4) ขัน้ตกผลึก  
นกัเรียนเรียนรูด้ว้ยการเรียนรูแ้บบก ากบัตนเองและการเรียนรูร้ว่มกนั เป็น

ขั้นท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานท่ีนักเรียนปรับแก้แล้ว มีการสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
ยกตวัอย่างเช่น การประเมินชิน้งาน การท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ การประเมินชิน้งานของตนเอง
และของผูอ้ื่น รวมถึงการจดัแสดงผลงาน 

ดังนั้นจะเห็นว่าการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก โดยเนน้พัฒนาความสามารถใน
การอ่านจบัใจความเป็นหลกั และยงัฝึกใหผู้เ้รียนไดท้ างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกนั ซึ่งการท างานเป็นกลุ่มจะก่อใหเ้กิดการเรียนรูร้่วมกนั เพราะผูเ้รียนจะตอ้งรบั
ฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อน าขอ้มูลต่างท่ีไดจ้ากการอ่านหรือความคิดเห็นต่างๆ ของ
เพื่อนแลว้น ามาวิเคราะหแ์ยกแยะขอ้เท็จจริงต่างๆ จากนั้นน ามาหาขอ้สรุปและสรา้งผลงานจาก
เร่ืองท่ีอ่านได ้ผูว้ิจยัเชื่อว่าการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท่ี้ดี
ขึน้ เน่ืองจากในแต่ละขั้นตอนของการเรียน ผูเ้รียนจะตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อน าสรา้งผลงานอันเกิด
จากขอ้สรุปจากการอ่านและการคิด จากนั้นน าผลงานมาน าเสนอผ่านการอภิปรายในชัน้เรียนแลว้
น าขอ้คิดเห็นต่างๆ มาปรบัปรุงและแกไ้ข จนไดร้ายงานท่ีสมบูรณท่ี์สดุ ดังนั้นนอกจากผูเ้รียนจะมี
ความรูใ้นเนือ้หาท่ีเรียนเป็นอย่างดีแลว้ ยงัไดฝึ้กทกัษะต่างๆ ระหว่างท่ีเรียนดว้ย 

3.4 งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียน รู้แบบตกผลึก  (crystal-based 
learning) 

แทน ไพรสิงห ์(2558) ท่ีศึกษาการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษา โดยใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนแบบตกผลึกท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผลของผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านความรูเ้จตคติ การปฏิบัติ และความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการทดลองของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่าเฉล่ียของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้เจตคติ การปฏิบัติและความสามารถในการแกปั้ญหาหลังการ
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ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสงูกว่านักเรียนกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคัญทางทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

วรนุช ธรรมมงคลเดช (2553) ได้ศึกษาผลการสอนการออกแบบผังพิมพ์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ีมีผลต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบ์ณัฑิต ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรูเ้ร่ืองการออกแบบผา้พิมพห์ลงัเรียนของนกัศึกษาใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบ์ัณฑิตท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกมีคะแนน
เฉล่ียทางดา้นพุทธิพิสัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นทักษะพิสัย 
และด้านจิตพิสัยมีผลการเรียนรูอ้ยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการสอนออกแบบผ้าพิมพโ์ดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก ท าใหน้กัศึกษามีพฒันาการเรียนรูใ้นดา้นกระบวนการคิดท่ี
เป็นระบบความสามารถในการออกแบบและพฤติกรรมในชัน้เรียนไดดี้ยิ่งขึน้  

ศิธรา จฑุารตัน ์(2549) ท่ีศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ี
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทยและความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอนแบบตกผลึกสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ี
เรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สุรสัวดี นราพงศ์เกษม (2557) ท่ีไดศึ้กษาผลการพัฒนาความสามารถในการเขียน
บทความโดยใช้วิธีการสอนแบบสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนบทความของนักศึกษา
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการสอนโดย
วิธีสรา้งผลงานจากการตกผลึกทางปัญญาเป็นวิธีสอนท่ีมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนอย่าง
เป็นขั้นตอน สามารท าใหผู้เ้รียนสรา้งสรรคผ์ลงานการเขียนออกมาไดอ้ย่างสมบูรณ ์โดยเริ่มตัง้แต่
ผูเ้รียนร่วมกันวางแผนและเรียนรูด้้วยตัวเอง มีการน าเสนอและอภิปรายเพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
รว่มกนัวิพากษ์วิจารณแ์ละเสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขบทความ จากนั้นผูเ้รียนจึงปรบัแกง้านเขียน
ของตัวเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ แล้วน ามาเสนอในกลุ่มอีกครัง้หน่ึงเพื่อปรบัแก้ให้บทความมี
ความสมบูรณม์ากท่ีสดุ 

อมรรัตน์ วัฒนาธร (2551) ท่ีได้ศึกษาผลท่ีได้จากการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถพื ้นฐาน 5 ด้าน คือในด้านการคิดวิจารณญาณ การสรา้งองค์ความรูใ้หม่ การ
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ประเมินในเชิงให้ค่า การบูรณาการ และการส่ือสาร ผลการจัดการเรียนการสอนพบว่าผู้ เรียนมี
การพันาความสามารถท่ีครบทัง้ 5 อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจากระกว่าเรียนผูเ้รียน
ไดม้ีการปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนมีการแสดงความคิดเห็นในการท างานกลุ่ม 

ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ (2561) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฤติกรรมการก ากบัตนเองของนักศึกษาพยาบาล โดยการจดัการเรียนการสอนแบบตกผลึกในวิชา
วิจยัทางการพยาบาล ผลการวิจัยพบว่านกัศึกษาท่ีเรียนแบบตกผลึกมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลงัการเรียนสงูกว่าก่อนการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และพฤติกรรม
การก ากบัตนเอง พบว่าขณะเรียนสงูกว่าก่อนการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ดใ้ห้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในอนาคตว่า ควรศึกษาผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบตกผลึกกบัการพฒันาความสามารถในการคิดขัน้สงู 

จากการวิจัยขา้งตน้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนนั้นนักเรียน
ตอ้งอาศัยกระบวนการอ่านและคน้ควา้หาขอ้มลูองคค์วามรูด้ว้ยตนเองตลอดจนการน าองค์ความรู้
มาสรา้งเป็นผลงานของตนเองผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ไดด้ังท่ี อมรรตัน์ วัฒนาธร (2551) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนรูเ้นน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญตอ้งเป็นรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้รา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยความคิดของตวัเองดว้ยการรวบรวม และท าความเขา้ใจ 
สรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์จากการศึกษาของตนเอง”ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
ค านึงถึงความคนใจใฝ่รูข้องนักเรียน จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมานั้นผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะน า
วิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (Crystal-based Learning) นั้นหากมี
การปรบักิจกรรมการเรียนรูบ้างขั้นตอนท่ีเหมาะกับผูเ้รียนในระดับต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวยัแลว้จะ
ช่วยใหผู้ส้อนไดบ้รรลุตามจุดประสงคท่ี์วางไวไ้ด้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะช่วยพัฒนาความสามารถ
แตกต่างเฉพาะตวัของผูเ้รียนว่ามีความส าคญัต่อความอยากรูอ้ยากเรียนของตวัผูเ้รียนเอง 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวจิัย 

การศึกษาคน้ควา้นี ้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
อ  าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนกัเรียน 
242 คน ซึ่งทางโรงเรียนไดจ้ดันกัเรียนแต่ละหอ้งเรียนแบบคละความสามารถ 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4 จ านวน 1 

หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 41 คน โรงเรียนอนบุาลชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไดม้าจากการวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) 

1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 

คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ท าการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมเวลาสอนทั้งหมด 8 
สัปดาห์ โดยทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 คาบเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้14 คาบ
เรียน และท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 1 คาบเรียน 

1.4 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาในการพัฒนาความสามารถอ่านจับ

ใจความและการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทยท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอนแบบตกผลึก (crystal-
based learning) มาเป็นส่ือการสอนโดยเน้นเนือ้หาตามสาระการเรียนรูพ้ืน้ฐานภาษาไทย ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
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สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรู ้และความคิดเพื่อนน าไปใช้

ตดัสินใจ แกปั้ญหา ในการด าเนินชีวิตและนิสยัรกัการอ่าน  
ตวัชีว้ดั 

ป.3/3 ตัง้ค าถามและตอบค าถามเชิงเหตผุลเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุ

เหตผุลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูแ้ละขอ้คิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

รวมทัง้หมด 14 คาบเรียน 
 

แบบแผนการทดลอง 
การทดลองครัง้นีใ้ชรู้ปแบบการวิจยักึ่งทดลอง ซึ่งศึกษากลุ่มตวัอย่างเพียงกลุ่มเดียว

วัดก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest–posttest Design) (ล้วน สายยศและอังคนา 
สายยศ, 2543) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดงันี ้

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ ์

T1 แทน การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
X  แทน การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based learning) 
T2 แทน การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือทดลอง  

2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based 
learning) ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ทัง้ 14 แผน ใชเ้วลาทัง้หมด 14 คาบเรียน 

2.1.2 ส่ือการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก จ านวน 7 เรื่อง ใชส้ าหรบัอ่านและท าแบบฝึก
ทา้ยกิจกรรม 

2.2 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย 

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นโดยแบบทดสอบเป็นฉบบัเดียวกนัโดยจ านวน 
40 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจบัใจความ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 1-20 จ านวน 20 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 21-40 จ านวน 20 ขอ้  

2.3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (crystal-based learning) 
โดยแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) วิชาภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีขัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพ ดงันี ้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี วิธีการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-

based learning) และจากงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อวิเคราะหจ์ดัท าแผนการจัดการ
เรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based learning) 

3. ศึกษาเนือ้หาวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
เทคนิค วิธีการ หลักการสอนอ่าน และการคิดวิเคราะหเ์พื่อน ามาสรา้งแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ
ตกผลึก(crystal-based learning) 

4. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย 
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

5. ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทยจากหนังสือเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย โดยศึกษาสาระส าคัญเกี่ยวกบั ก าหนดจุดประสงค ์เนือ้หา การจัดกิจกรรม และ
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ส่ือการสอน เพื่อสรา้งแผนการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้วิจัยได้เลือก สาระท่ี 1 การอ่านมาเป็น
เนือ้หาท่ีน ามาใชใ้นการทดลองครัง้นี ้

6. สร้า งแผนการจัด ก าร เรีย น รู้แบ บตกผ ลึก  (crystal-based learning) 
ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี ้

6.1 มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั 
6.2 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
6.3 สาระส าคญั 
6.4 สาระการเรียนรู ้
6.5 ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้
6.6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (crystal-based learning) ได้

ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรูไ้ว ้ดังนี ้1) ขัน้วางแผนการเรียนรู ้2) ขัน้น าเสนอและอภิปราย 3) 
ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้4) ขัน้ตกผลึก 

6.7 การวดัและประเมินผล 
6.8 ขอ้เสนอแนะ 

7. น าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) ท่ีจัดท าขึน้
เรียบรอ้ยแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตก
ผลึก (crystal-based learning)เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรและการสอนภาษาไทย การจัด
และประเมินผล จ านวน 3 ท่านดว้ยกัน เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณข์องเนือ้หา ความ
เหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู ้ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูก้บั
ส่ือการเรียนรู ้และความสอดคลอ้งของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูก้บัการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู ้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของ
แผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) โดยแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตก
ผลึก (crystal-based learning) ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .67–1.00 และ
ค าแนะน าอื่นๆเพื่อน ามาปรบัปรุงและแกไ้ข 

8. ปรบัปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning)
แลว้น ามาจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) ฉบับสมบูรณ์
เพื่อน าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างต่อไป 
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2.4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย 

โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ์วิชาภาษาไทย ส าหรบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที โดยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์ป็นฉบับเดียวกันโดย
แบ่งเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจบัใจความ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 1-20 จ านวน 20 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 21-40 จ านวน 20 ขอ้  

ผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพ ดงันี ้
1. ศึกษาการสรา้งแบบทดสอบ จากหนังสือการวัดผล และประเมินผล และ

เทคนิคการเขียนขอ้สอบ  
2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด และเนือ้หา จากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ก าหนดรายการ
ประเมิน วิเคราะหผ์ลการเรียนรู ้เนือ้หาวิชา และท าตารางก าหนดลักษณะของแบบทดสอบ เพื่อ
สรา้งแบบทดสอบใหค้รอบคลมุ 

3. สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์ในกลุ่มสาระภาษาไทย สาระการอ่าน ขอ้สอบท่ีสรา้งเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
ก าหนดค่าคะแนน คือ ตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน จ านวน 60 ขอ้ โดยแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์ป็นฉบับเดียวกัน
โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี ้ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนเรียน
และหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 1-30 จ านวน 30 ขอ้ ตอนท่ี 2 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหก์่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 31-60 จ านวน 30 ขอ้  

โดยแบบทดสอบท่ีตอ้งการใชเ้ป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ รวมทั้งฉบับ 40 ขอ้ แต่ผูว้ิจัยสรา้งแบบทดสอบ
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ตามคณุลกัษณะท่ีก าหนดไวด้า้นละ 30 ขอ้ รวมทัง้ฉบบั 60 ขอ้ เพื่อใชห้าคณุภาพของแบบทดสอบ 
แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคณุภาพตามเกณฑม์าใชท้ดสอบต่อไป 

4. จากนั้นน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสม และน ามาแกไ้ขปรบัปรุง 

5. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ท่ีได้รบัการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการวัด
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อทดสอบ จากนั้นคัดเลือกข้อ
ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ี์มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence:IOC) รายขอ้อยู่ในระหว่าง .67–1.00 
ซึ่งพบว่าขอ้สอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ จ านวน 20 ขอ้ และขอ้สอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์จ านวน 20 ขอ้ 

6. น าขอ้สอบท่ีคัดเลือกทัง้หมดมาพิมพแ์บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน
จับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจัดพิมพ์เป็นแบบค าชีแ้จงหรือค าอธิบาย
แบบทดสอบอย่างละเอียดและชดัเจน การจดัพิมพว์างรูปแบบใหเ้หมาะสม 

7. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ท่ีได้ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ ไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
อนุบาลชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท่ีเคยเรียนสาระการการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มาแลว้ จากนัน้น าผลมาตรวจใหค้ะแนน เพื่อน ามาวิเคราะหค่์าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .20 ขึน้ไป 

ตาราง 2 เกณฑก์ารแปลความหมายผลการวิเคราะหค์ าตอบถกูความยากง่ายของขอ้สอบ (p) 

ความยากง่ายของขอ้สอบ (p) ความหมาย 
0.81-1.00 
0.60-0.80 
0.40-0.59 
0.20-0.39 
0-0.19 

ง่ายมาก 
ค่อนขา้งง่าย 
ปานกลาง 
ค่อนขา้งยาก 
ยากมาก 
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ตาราง 3 เกณฑก์ารแปลความหมายผลการวิเคราะหค์ าตอบถกูอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (r) 

อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (r) ความหมาย 
0.60-1.00 
0.40-0.59 
0.20-0.39 
0.10-0.19 
0-0.09 

ดีมาก 
ดี 
พอใชไ้ด ้
ค่อนขา้งต ่า  
ต ่ามาก  

 
8. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) ในรายข้อนั้นพบว่ามีค่าความยากง่าย (P) 
ระหว่าง 0.70–0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ระหว่าง 0.20–0.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ และผล
การวิเคราะหค่์าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B) ในรายขอ้แบบทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้บบตก
ผลึก (crystal-based learning) นั้นพบว่ามีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.65–0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก (B) ระหว่าง 0.20–0.35 ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นจึงน าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ มา
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

9. น าแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว้ มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านและการคิดวิเคราะห ์โดยใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอร-์ริชารด์สนั (ลว้น สาย
ยศและองัคนา สายยศ, 2543) 

9.1 ผลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่นจากสูตร KR-20 ของคูเดอร-์ริชารด์สัน
ของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ใชแ้ผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) และมีค่าความเชื่อมั่นจากสูตร 
KR-20 ของคเูดอร-์ริชารด์สนัทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.720 เป็นไปตามเกณฑ ์ 

9.2 ผลวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นจากสูตร KR-20 ของคูเดอร-์ริชารด์สันของ
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) และมีค่าความเชื่อมั่นจากสตูร KR-
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20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสันทั้งฉบับเท่ากับ 0.728 เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นจึงแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์มาทดลองใชก้ับกลุ่ม
ตวัอย่าง 

10. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหช์ัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

3.1 ขอความรว่มมือจากทางโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรี เพื่อด าเนินการทดลองกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 หอ้งเรียน ซึ่งผูว้ิจยัเป็นผูจ้ัดการเรียนรู้
แบบตกผลึก  

3.2 ปฐมนิเทศท าความเขา้ใจกบันักเรียนกลุ่มทดลองใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการจดัการ
เรียนรูแ้บบตกผลึก เพื่อใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองไดป้ฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง 

3.3 ท าการทดสอบนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านจบัใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์โดยแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันจ านวน 40 ขอ้ ใช้
เวลา 50 นาที โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจบัใจความ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 1-20 จ านวน 20 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 21-40 จ านวน 20 ขอ้  

จากนัน้น าผลคะแนนท่ีไดม้าบนัทึกเป็นคะแนนก่อนเรียน 
3.4 ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการเรียนการสอนโดยรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ทั้ง 14 แผน กับกลุ่มตัวอย่างโดย
ผูว้ิจยัด าเนินการสอนดว้ยตนเองใชเ้วลา 14 คาบเรียน และเก็บรวบรวมคะแนนแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนเพือ่วดัอตัราพฒันาการทางการเรียนและบนัทึกคะแนน 

3.5 เมื่อสิน้สุดการทดลองใหน้ักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าการทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยแบบทดสอบวัดความสามารถใน
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การอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันจ านวน 40 ขอ้ ใช้
เวลา 50 นาที โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจบัใจความ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 1-20 จ านวน 20 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 21-40 จ านวน 20 ขอ้  

จากนัน้น าผลคะแนนท่ีไดม้าบนัทึกเป็นคะแนนหลงัเรียน 
3.6 น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีไดบ้ันทึกขอ้มูลไว ้มาท าการวิเคราะหข์อ้มูล

ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและน าเสนอขอ้มลูต่อไป 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
ในการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก โดยใช้สูตร t-test for 
dependent samples. 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก โดยใช้สูตร t-test for 
dependent samples 
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
n        แทน จ านวนนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

�̅�       แทน คะแนนเฉล่ียผลต่างของคะแนนทดสอบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t         แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมมติุฐาน 
p        แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
*         แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก โดยใช้สูตร t-test for 
dependent samples. 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก โดยใช้สูตร t-test for 
dependent samples 
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ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนัก เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning)  
ผูว้ิจยัไดน้ าค่าเฉล่ียผลต่างของคะแนนความสามารถในการอ่านจบัใจความ ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based learning)มาเปรียบเทียบกันโดย
ใชว้ิธีทางสถิติ t-test แบบ dependent samples. ไดผ้ลดงัตาราง 4 

ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-
based learning) 

การอ่านจบัใจความวชิาภาษาไทย n �̅� S.D. df. t- test Sig. 
ก่อนเรียน 41 12.54 2.98 40.0 -7.165* 0.000 
หลงัเรียน 41 14.44 2.44    

 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 
จากตาราง พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชา

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
(crystal-based learning) มีค่าเฉล่ีย 12.54 และหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
(crystal-based learning) มีค่าเฉล่ีย 14.44 จะเห็นไดว้่าผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
ตกผลึก(crystal-based learning) สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based 
learning) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) 

ผูว้ิจยัไดน้ าค่าเฉล่ียผลต่างของคะแนนความสามารถในการการคิดวิเคราะห ์ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based learning)มาเปรียบเทียบกันโดย
ใชว้ิธีทางสถิติ t-test แบบ dependent samples. ไดผ้ลดงัตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based 
learning) 

การคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย n �̅� S.D. df. t- test Sig. 
ก่อนเรียน 41 12.00 3.58 40.0 -9.598* 0.000 
หลงัเรียน 41 14.71 3.08    

 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 
จากตาราง พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based 
learning) มีค่าเฉล่ีย 12.00 และหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based 
learning) มีค่าเฉล่ีย 14.71 จะเห็นไดว้่าผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชา
ภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based 
learning) สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (crystal-based learning) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความและความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห ์วิชาภาษาไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based 
learning) 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based 
learning) 

สมมุติฐานในการวิจัย  
1. นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) ในการอ่าน

จบัใจความวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) ในการคิด

วิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
อ  าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนกัเรียน 
242 คน ซึ่งทางโรงเรียนไดจ้ดันกัเรียนแต่ละหอ้งเรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4 จ านวน 1 

หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 41 คน โรงเรียนอนบุาลชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไดม้าโดยการวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) 

ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ทัง้ 14 แผน ใชเ้วลาทัง้หมด 14 คาบเรียน 
2. แบบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจวิชาภาษาไทย โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบตก

ผลึก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  20 ขอ้ มีค่าความ
ยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .20-.35 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 
.728 

3. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
ตกผลึก ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน  20 ขอ้ มีค่าความ
ยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .20-.30 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 
.720 

วิธีด าเนินการทดลอง 
1. ท าการทดสอบนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

อ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งเป็นฉบับเดียวกนัจ านวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 
50 นาที โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 1-20 จ านวน 20 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 21-40 จ านวน 20 ขอ้  

จากนัน้น าผลคะแนนท่ีไดม้าบนัทึกเป็นคะแนนก่อนเรียน 
2. ด าเนินการสอนกลุ่มตวัอย่างดว้ยแผนการเรียนการสอนโดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้

แบบตกผลึก (crystal-based learning) ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ทั้ง 14 แผน กับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัย
ด าเนินการสอนดว้ยตนเองใชเ้วลา 14 คาบเรียน และเก็บรวบรวมคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
เพือ่วดัอตัราพฒันาการทางการเรียนและบนัทึกคะแนน 

3. เมื่อสิน้สุดการทดลองใหน้ักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
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อ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งเป็นฉบับเดียวกนัจ านวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 
50 นาที โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 1-20 จ านวน 20 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ขอ้ท่ี 21-40 จ านวน 20 ขอ้  

จากนัน้น าผลคะแนนท่ีไดม้าบนัทึกเป็นคะแนนหลงัเรียน 
4. น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีไดบ้ันทึกขอ้มูลไว ้มาท าการวิเคราะหข์อ้มูลทาง

สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและน าเสนอขอ้มลูต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจัยใชส้ถิติพืน้ฐานของการวิเคราะหค์รัง้นี ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย �̅� ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)ของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน เพื่อวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติตามล าดบัต่อไปนี ้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก โดยใช้สูตร t-test for 
dependent samples. 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก โดยใช้สูตร t-test for 
dependent samples. 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based learning) สงูกว่าก่อน
ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based learning) สงูกว่าก่อน
ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นีม้ีความหมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูปแบบตกผลึก จากผลการวิจยัขออภิปราย
ผลดงันี ้

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-
based learning)  

จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based learning) สงูกว่าก่อน
ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 ท่ีตั้งไว้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
(crystal-based learning) ในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกนั้นเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ให้นักเรียนเกิด
การเรียนรูพ้ฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนจากการอ่านโดยเร่ิมจากครูและ
นกัเรียนรว่มกนัก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงคใ์นการอ่านร่วมกัน ยกตวัอย่างเช่น ใคร ท าอะไร 
ท าท่ีไหน ท าเมื่อไหร่ ท าอย่างไร ในขัน้ตอนนีน้กัเรียนเป็นนักเรียนระดบัประถมศึกษาตอนนั้นยังตัง้
จดุประสงคใ์นการอ่านเองยังไม่ได ้ครูจะตอ้งช่วยนักเรียนโดยครูใชค้ าถามในการน านักเรียนไปสู่
กระบวนการตัง้จดุประสงคใ์นการอ่าน ซึ่งสอดคลอ้งกับนภาวรรณ ขาวผ่อง (2557) ท่ีกล่าวว่าครู
ตอ้งแนะน าวิธีการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีถูกต้อง ดว้ยการตัง้จุดมุ่งหมายก่อนการอ่านให้
ชัดเจน เพื่อใหผู้เ้รียนมีเป้าหมายในการอ่านท่ีชัดเจนและเมื่อนักเรียนมีเป้าหมายในการอ่านแล้ว
นักเรียนจะพบสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติ ศิริจันดา (2554) กล่าวถึง
แนวทางในการอ่านจับใจความส าคัญว่า ผูอ้่านจะสามารถจับประเด็นส าคัญของเร่ืองท่ีอ่านได้
ครบถว้น ผูอ้่านจะตอ้งอ่านแล้วตอบค าถามของเร่ืองท่ีอ่านไดว้่า ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร ่
อย่างไร จากนัน้ครูใหน้กัเรียนอ่านและรวบรวมขอ้มลูจากการอ่านตามประเด็นท่ีรว่มกนัก าหนด ครู
ได้มีการเลือกเนือ้หาในการอ่านให้นักเรียนโดยค านึงถึงเวลา จากนั้นให้นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้
ร่วมกันสรุป สรา้งผลงาน อภิปรายและน าเสนอ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการปรบัแก้ผลงาน
ของตนเอง ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนรูค้รูควรคอยชีแ้นะหรืออธิบายช่วยเหลือนกัเรียนอย่าง
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ทั่วถึงตลอดเวลาในการจัดการเรียนรูท่ี้ใชก้ับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน้อาจเกินเวลาท่ี
ก าหนด ในกรณีท่ีนักเรียนบางคนท างานชา้หรือยังไม่เขา้ใจในบางเนือ้หาอาจตอ้งใชเ้วลาในการ
แนะน าอธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบ ซึ่งครูผูส้อนควรจัดการเรียนรูท่ี้มีความยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมกับเวลา และน าไปฝึกในชั่วโมงต่อไปได้ และน าเสนอพรอ้มปรบัแกง้านใหส้มบูรณต์าม
ประเด็นอีกครัง้หน่ึง ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียนผูว้ิจัยไดค้ านึงถึงขอ้จ ากัดของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยในการเรียนครูจะต้องท าหนา้ท่ีใหค้ าแนะน า เช่น การเรียบ
เรียงค าและการเขียนสะกดค าท่ีถูกต้อง พร้อมท่ีจะช่วยชี ้แนะให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ ผูว้ิจัยไดใ้หน้กัเรียนไดท้ างานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือกันท าใหน้ักเรียนเกิดการปรกึษา
รว่มกันวางแผนการท างานกันในกลุ่มของกลุ่มและของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับ 
พนาไพร  ป่วนฉิมพลี (2551) ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบSTAD ท่ีใชว้ิธีจัดการ
เรียนรูท่ี้ให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม โดนสมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based 
learning)  

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก(crystal-based learning) สูงกว่า
ก่อนได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติุฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตัง้ไวว้่า นักเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
(crystal-based learning) ในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนา
ทกัษะการคิดวิเคราะหจ์ากการอ่านของนกัเรียนผ่านกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นชั้นเรียน
ท่ีเริ่มจากการตัง้จุดประสงค์ในการอ่าน จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านและคน้คว้าตามจุดประสงค์ท่ี
รว่มกันตัง้ มีการท างานกลุ่ม สรา้งผลงานท่ีเกิดจากการอ่านท่ีนักเรียนไดร้่วมกันรวบรวมสรุปเป็น
องคค์วามรูข้องนักเรียนเอง มีการน าเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน ครูผูส้อนไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดคิ้ด รวมถึงศึกษาค้นควา้ตามความสนใจได้อย่างอิสระดว้ยตนเอง และน าความคิดหรือ
ข้อมูลท่ีได้จากการอ่านดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจท าให้
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นกัเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห ์เพราะขณะท่ีนกัเรียนอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรูน้ักเรียน
ได้ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านได ้ถึงการแยกแยะขอ้เท็จจริง ความสัมพันธ์ของตัวละครในเร่ืองท่ี
อ่านได้ ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับแนวคิด เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2553) ท่ีกล่าวว่า การคิด
วิเคราะหไ์วว้่า เป็นความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบเหล่าต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง
หรือเร่ืองใดเรื่องหน่ึงและหาความสัมพันธ์เชิงเหตผุลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อหาสาเหตุท่ี
แทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดขึน้และสอดคลอ้งกับแนวคิด ท่ีกล่าวว่ากิจกรรมท่ีพัฒนาการคิดวิเคราะห ์การ
คิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนจะต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบจะต้องมีการสะท้อนความ คิด 
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะหไ์ด้ โดยจาก
ผลวิจัยท่ีค้นพบว่ากลุ่มหลังเรียนโดยใช้การเรียนจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (crystal-based 
learning) จะมีค่าเฉล่ียคะแนนท่ีสูงกว่ากลุ่มก่อนเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จุติพร อัศว
โสวรรณ (2556) ท่ีศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต์ เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทัง้ในการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนไดม้ีกิจกรรมใหน้ักเรียนสรา้งผลงานอัน
เกิดจากองค์ความรูแ้ละไดฝึ้กกระบวการคิดของนักเรียนท่ีได้จากการอ่าน นักเรียนไดค้้นควา้ท า
ความเขา้ใจ สรุปวิเคราะหแ์ละสรา้งผลงานออกมาน าเสนอ มีการอภิปรายและน าไปปรบัแกผ้ลงาน
ให้สมบูรณ์ ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรูข้องนักเรียนครูควรมีบทบาทในทุกขั้นตอนดว้ยขอ้จ ากัดของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา เมื่อนักเรียนมีขอ้สงสัยในการเรียนครูจะตอ้งท าหนา้ท่ีใหค้ าแนะน า เช่น 
การเรียบเรียงค าและการเขียนสะกดค าท่ีถูกตอ้ง พรอ้มท่ีจะช่วยชีแ้นะใหน้ักเรียนเรียนรูอ้ย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้นักเรียนได้สรา้งผลงานท่ีถูกต้องสมบูรณ์มากขึน้ ดังท่ีอมรรตัน์ วัฒนาธร 
(2551) กล่าวว่า การเรียนรูท่ี้ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (crystal-based 
learning) เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้สรา้งผลงานอันเกิดจากการตกผลึกทางความคิดหรือทาง
ปัญญาการจัดการเรียนรูแ้บบนีส่้งเสริมให้นักเรียนได้สรา้งสรรค์องคค์วามรูข้องตนเองด้วยการ
รวบรวม ท าความเขา้ใจ สรุป วิเคราะห ์จากการศึกษาของตนเอง นอกจากนีใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสรา้งผลงานของตนเอง ครูควรติดตามและให้ความช่วยเหลือ
นกัเรียนกลุ่มท่ียังท างานไม่เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด และมีใหค้ าปรึกษานักเรียนท่ีมีปัญหาเรื่องการ
เขียนสะกดค าด้วยเรื่องของข้อจ ากัดของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ครูให้ค าแนะน า
เพื่อท่ีจะใหง้านออกมาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพฑูรย ์สินลารตัน์ และคณะ (2549) ได้
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กล่าวว่า การสรา้งผลงานเป็นการสะทอ้นความคิดอันเกิดจากการตกผลึกทางปัญญาของผูเ้รียน
หรือมีการปรับแก้ผลงานให้สมบูรณ์ เพราะผลงานเป็นเครื่องส่ือความสามารถในการคิดของ
นกัเรียนไดดี้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลวิจัยท่ีคน้พบน ามาเสนอเป็นขอ้เสนอแนะในงานวิจยัครัง้นีแ้ละงานวิจัยครัง้ต่อไป

ไดด้งันี ้
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี ้

1. จากผลวิจัยความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-
based learning) มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญ ต่อกิจกรรมท่ี ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-
based learning) ไดแ้ก่ 

1.1 ในกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการอ่านจบัใจความครูควรเพิ่มเร่ืองท่ีอ่าน
หรือเนือ้หาท่ีนกัเรียนพบเจอในชีวิตประจ าวนัเช่น หนงัสือพิมพ ์หรือการอ่านป้ายโฆษณา เป็นตน้ 

1.2 ในการจัดกิจกรรมครูควรเพิ่มการพัฒนาในด้านการเขียนของนักเรียน
โดยใชก้ารจัดการเรียนแบบตกผลึก เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความละการเขียนของนักเรียนไป
พรอ้มๆกนั 

1.3 ควรมีการส่งเสริมกระบวนการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัโดยใชก้ารจดักิ
การเรียนรูแ้บบตกผลึกในการอ่านเนือ้หาในสาระวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์เป็นตอ้ง 
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาความสามารถในทกุๆดา้น 

2. จากผลวิจัยความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based 
learning) มีความแตกต่างกัน ดังนัน้จึงควรใหค้วามส าคญัต่อกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) 
ไดแ้ก่  

2.1 ในการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ี้ใหน้ักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห ์และสรา้งผลงานของตนเอง 
ครูควรติดตามและใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มท่ียงัท างานไม่เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด  
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2.2 ควรมี การน าการจัดกิจกรรมการเรียน รู้แบบตกผลึกไปพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสาระวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์
เป็นตอ้ง เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาความสามารถในทกุๆดา้น 

2.3 ในการก าหนดเนือ้หาในการอ่านครูควรเลือกเนือ้หาท่ีนักเรียนพบเจอใน
ชีวิตประจ าวันเช่น หนังสือพิมพ์ หรือการอ่านป้ายโฆษณา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนฝึกการ คิด
วิเคราะหไ์ด ้

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. งานวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจบัใจความ

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก ใน
ระดบัชัน้อื่นๆ 

2. งานวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจและแรงจงูใจในการเรียนการสอน
การอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์วิชาภาษาไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบตกผลึกเพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งของผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ 

3. งานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการปรับรูปแบบการสอนท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคด์ว้ยตนเองจึงควรมีการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูรู้ปแบบใหม่ หรือ
การใชเ้ทคโนโลยีมาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรุท่ี้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจบุนั 

4. งานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูต่้างๆท่ีเสริมสรา้ง
สมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความพรอ้มและน าไปใชไ้ดจ้ริง
ในศตวรรษท่ี 21 

5. ในการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ีเนน้ผู้เรียน
เป็นส าคญั ดังนัน้ ครูจะตอ้งเตรียมตวัในการจดักิจกรรมการเรียนรูร้วมทัง้วิธีการแกปั้ญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ ้นจึงจะท าให้การจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความส า เร็จตาม
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

6. งานวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจบัใจความ
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการจัดการเรียนรูใ้นสาระการเรียนรูอ้ื่นๆ โดยใช้การ
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก  
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ภาคผนวก ก 
หนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรอง 

คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน า ตรวจสอบ และแก้ไขเคร่ืองมอืในการท าปริญญา
นิพนธ ์
 
1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 
   1.1 อาจารย ์ดร. สมุาลี เชือ้ชยั 
         อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ 
   1.2 อาจารย ์ ดร.ศภุวรรณ  สจัจพบิูล  
        อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ 
   1.3 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล 
          ศึกษานิเทศกร์ะดบัช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ 
ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 

   2.1 อาจารย ์ดร. สมุาลี เชือ้ชยั 
         อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ 
   2.2 อาจารย ์ ดร.ศภุวรรณ  สจัจพบิูล  
         อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ 
   2.3 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล 
          ศึกษานิเทศกร์ะดบัช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก 

- แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการ

คิดวิเคราะห ์
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย       ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๔ เร่ือง อาหารดี  ชีวีมีสุข                   เวลา ๒  ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์         เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 
๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ นกัเรียนสามารถจบัคู่ค าศพัทก์บัความหมายจากค าศพัทใ์นเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ นกัเรียนสามารถท าแผนผงัความคิดโดยเรียงล าดบัเหตกุารณืจากเรื่องท่ีอ่านได้ (P) 
๒.๓ นักเรียนสามารถแบ่งงานในการท างานเป็นกลุ่มและสามารถท างานทันเวลาท่ี

ก าหนดได ้(A)        
 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์

 



  72 

๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๑ ขัน้วางแผนการเรียนรู ้
๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน และเตรียมความพรอ้มในการเรียน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

ท่ีดีในชัน้เรียน 
๒) ครูน าเสนอบัตรค าและความหมายของค าศัพท์ในบทเรียนให้นักเรียนเข้าใจ 

จากนั้นครูใหน้ักเรียนเล่มเกมจับคู่ บัตรค ายากใหต้รงกับความหมาย โดยครูใหไ้มเ้ส่ียงทายเรียก
เลขท่ี 
ตวัอย่างบตัรค ายากและความหมายในบทเรียน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คปูอง บตัรหรือตั๋วท่ีใชแ้ลกของ ซือ้ของ หรืออาหาร 

แคลเซียม เป็นของแข็งสีขาวเนือ้อ่อนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของกระดกูและฟัน 

ธาตเุหล็ก (ทาด–เหล็ก) ส่วนประกอบท่ีส าคญัของเม็ดเลือดแดง 

รสแซบ (รด–แซบ) รสอรอ่ย (ภาษาถิ่น – อีสาน) 

ผลิตภณัฑ ์(ผะ–หลิด–ตะ–พัน) ส่ิงท่ีท าขึน้ 

เมน ู รายการอาหาร 
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๓)  นกัเรียนและครูรว่มกนัก าหนดจดุประสงคใ์นการอ่านดงัต่อไปนี ้ดงันี ้
– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 
– ผลของเหตกุารณ ์: บทสรุป 
– ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 

๔) ให้นักเรียนอ่านบทเรียนเร่ือง อาหารดี ชีวีมีสุข จากหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 
๔๗-๕๒  

 
ขัน้ท่ี ๒  ขัน้น าเสนอและอภิปราย  

๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนภาพโครงเรื่องลง
ในแบบฝึกแผนภาพโครงเรื่อง (ภาคผนวก) ท่ีครูแจกให ้โดยเรียงล าดบัเหตกุารณใ์หถ้กูตอ้ง 

๖) นักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเสนอผลการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
อาหารดี ชีวีมีสขุ หนา้ชัน้เรียน แลว้ช่วยกนัต่อเติมหรือแกไ้ขใหเ้ป็นแผนภาพโครงเรื่องท่ีสมบูรณ ์  

  
 

 

แอโรบิก กายบริหารท่ีตอ้งเคล่ือนไหวตามจงัหวะดนตรี 

อโุบสถ (อ–ุโบ–สด) สถานท่ีพระสงฆป์ระชมุกนัเพื่อท าสงัฆกรรม หรือพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

วตัถดิุบ ส่ิงท่ีเตรียมไวเ้พื่อประกอบอาหาร หรือผลิตเป็นส่ิงต่างๆ 

อบุติัเหต ุ(อ–ุบดั-ติ–เหด) เหตท่ีุเกิดขึน้โดยไม่คาดคิด 
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๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

นกัเรียนสามารถจบัคู่ค าศพัทก์ับ
ความหมายจากค าศพัทใ์นเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

 

นกัเรียนสามารถท าแผนผงัความคิดโดย
เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

นกัเรียนสามารถแบ่งงานในการท างานเป็น
กลุ่มและสามารถท างานทนัเวลาท่ีก าหนด
ได ้(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

 

  ลงชื่อ………………………………… ครูผูส้อน 

                                          (นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

                                        วนัท่ี……เดือน……….……พ.ศ.………… 
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๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย    ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๔ เรื่อง อาหารดีชีวีมีสขุ    เวลา    ๒         ชั่วโมง 

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์   เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   
 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ นักเรียนสามารถเรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเร่ืองท่ีอ่านและตอบค าถามเรื่องท่ีอ่านได้ 
(K) 

๒.๒ นกัเรียนสามารถแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ นกัเรียนสามารถน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๓ ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้ 
๗)  เมื่อน าเสนอครบทกุกลุ่มครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปเพิ่มเติมและแกไ้ขตรงจดุท่ีไม่

สมบูรณ์ไปพรอ้มๆ กัน  เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รูข้อ้บกพร่องของตนเอง แล้วน าไปปรบัปรุง 
แกไ้ข ต่อไป  ครูยกตวัอย่างและเขียนบนกระดาน ดงันี ้
ใคร  : ปอ  ป๋อ  พอ่และแม ่
ท่ีไหน  : บา้นและสวนสมเด็จย่า 
ใครท าอะไร : เหตกุารณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่ปลกุปอและป๋อใหไ้ปออกก าลงักายที่สวนสมเด็จย่า 
 

แม่เขา้กลุ่มร  ามวยจีน พอ่ไปวิ่ง ปอเตน้แอโรบิก  ป๋อขี่รถจกัรยาน 
 

พ่อพาไปเท่ียวงานยกชอ่ฟ้าอโุบสถของวดั 
 

นกัเรียนส ารวจรา้นอาหารเพื่อจดรายการอาหาร 
 

พ่อซือ้คปูองอาหารแจกปอและป๋อ ใหไ้ปซือ้อาหารกินเอง 

แม่ไดร้บัแจกหนงัสือ 190 เมนชูสูขุภาพ 
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ผลของเหตกุารณ ์: บทสรุป 

- ในวนัหยดุราชการครอบครวัของปอและป๋อไดท้ ากิจกรรมรว่มกนั เช่น การออกก าลงักาย 

เท่ียวงานยกช่อฟ้า ท าอาหารรบัประทาน 

แนวคิดจากบทเรียน : 

- การออกก าลงักายโดยสม ่าเสมอ ช่วยใหร้า่งกายแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

- การรบัประทานอาหารท่ีดีมีคณุภาพช่วยรกัษาสขุภาพแข็งแรง 

- การท ากจิกรรมรว่มกนัของสมาชิกในครอบครวั ช่วยเสริมสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีใน

ครอบครวั 

ขัน้ท่ี ๔ ขัน้ตกผลึก 
๘) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นสองฝ่ัง และแจกอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกใหน้ักเรียนเล่มเกม

ตอบค าถามจากบทเรียน โดยใช ้Application Kahoot  ใหน้กัเรียนตอบค าถามตามล าดบั  
๙) ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปความรูจ้ากบทเรียนรว่มกนั  

 

๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและ

ตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ี

อ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่าน

ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 
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การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

ลงชื่อ………………………………… ครูผูส้อน 
(นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ.………… 

๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย       ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๕ เรื่อง ท าดีอย่าหวั่นไหว            เวลา    ๒     ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์       เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   
 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ นกัแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        
 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๑ ขัน้วางแผนการเรียนรู ้
๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน และเตรียมความพรอ้มในการเรียน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

ท่ีดีในชัน้เรียน 
๒) ครูน าเสนอบัตรค าและความหมายของค าศัพท์ในบทเรียนใหน้ักเรียนเขา้ใจ ให้

นกัเรียนช่วยกนัจบัคู่ความหมายของค ายากและความหมายใหต้รงกนั 
ตวัอย่างบตัรค ายากและความหมายในบทเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

๓)  นกัเรียนและครูรว่มกนัก าหนดจดุประสงคใ์นการอ่านดงัต่อไปนี ้ดงันี ้
– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 
– ผลของเหตกุารณ ์: บทสรุป 
– ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 

ด่าก่น มุ่งแต่ด่าก่น เป็นค าโบราณแปลว่าตัง้หนา้,มุ่ง 

ต านาน เร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกนัมา 

พง ป่า 

ล าเนา แถว , แนว, แถบ, ถิ่น 

ลกูยา 

วนัทา 

ลกู 

ไหว,้แสดงความเคารพ สึก ลาจากการเป็นพระ 

อเวจ ี ชื่อนรกขมุหน่ึง 
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๔) ใหน้ักเรียนอ่านบทเรียนเร่ือง ท าดีอย่าหวั่นไหว จากหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย ชดุภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หนา้ ๗๐  

ขัน้ท่ี ๒  ขัน้น าเสนอและอภิปราย  
๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิดเร่ือง 

ท าดีอย่าหวั่นไหว ลงในแบบฝึกแผนผังความคิดเรื่องท าดีอย่าหวั่นไหว (ภาคผนวก) ท่ีครูแจกให ้
โดยเรียงล าดบัเหตกุารณใ์หถ้กูตอ้ง 

๖) นักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเสนอผลการเขียนแผนผังความคิดเรื่อง 
ท าดีอย่าหวั่นไหว หนา้ชัน้เรียน แลว้ช่วยกนัต่อเติมหรือแกไ้ขใหเ้ป็นแผนภาพโครงเรื่องท่ีสมบูรณ ์  
 

๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่าน

และตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่อง

ท่ีอ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการ

อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

มีวินยั 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ

ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์
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ใฝ่เรียนรู ้

ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม

กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการ

งาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์

  ลงชื่อ………………………………………… ครูผูส้อน 
(นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

 วนัท่ี…………เดือน………………พ.ศ.…………… 

๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย         ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๕ เร่ือง ท าดีอย่าหวั่นไหว         เวลา      ๒       ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์    เวลา  ๑     ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ นกัแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)                 

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๓ ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้ 
๗)  เมื่อน าเสนอครบทกุกลุ่มครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปเพิ่มเติมและแกไ้ขตรงจดุท่ีไม่

สมบูรณ์ไปพรอ้มๆ กัน  เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รูข้อ้บกพร่องของตนเอง แล้วน าไปปรับปรุง 
แกไ้ข ต่อไป  ครูยกตวัอย่างและเขียนบนกระดาน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ใคร

............ครูแกว้และครูสดใส.....................

ท่ีไหน

.........สถานทีท่ีค่รูแกว้และครูสดใสน า
ของมาบรจิาคใหเ้ดก็ๆ.............

ท าอะไร ผลเป็นอย่างไร

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

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

ท าดีอย่าหวั่นไหว
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ขัน้ท่ี ๔ ขัน้ตกผลึก 
๘) ร่วมกันสรุปความรูจ้ากบทเรียนร่วมกันโดยใช้ค าถามให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นดงันี ้  
- ท าไมเศรษฐีใหบุ้ตรชายไปบวชท่ีวดั (เพราะเป็นวดัทีเ่ศรษฐีเคยบวช) 
- ท าไมบุตรชายของเศรษฐีจึงสึกออกจากพระ (เพราะบุตรชายของเศรษฐี แก่ชรา

มากแลว้จึงสึกออกมาดูแลบิดา) 
- เมื่อบุตรชายสึกแลว้เศรษฐีเดินทางมารบับุตรชายอย่างไร (ขีม่า้มารบับุตรชาย) 
- เกิดเหตุการณ์อะไรขึน้บา้งในระหว่างท่ีเศรษฐีกับบุตรชายเดินทางกลับ ( ม้า

หนึ่งตวักบัคนสองคน ไม่ว่าใครจะขี ่ใครจะจูง หรือจะขีท่ัง้สองหรือจูงทัง้สองก็โดนต าหน ิ) 
- ขอ้คิดท่ีนกัเรียนไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน ( การท าในส่ิงที่ดีมีประโยชนต่์อตวัเอง สงัคม 

และประเทศชาติขอใหม้ีความมั่นใจและยึดมั่น แนวทางปฏิบติัโดยไม่สนใจค าวิพากษ์วิจารณ์ )
  
 

 

เหตุการณท่ี์ ๑ 

ทกุวนัเสาร์ครูแกว้และครูสดใส น าของทีไ่ดร้บับริจาคจากผูใ้จบุญมาฝากเด็ก ๆ 

 

เหตุการณท่ี์ ๒ 

ครูแกว้ไดเ้ล่านทิาน เรือ่ง เศรษฐีพอ่หมา้ย 
 

เหตุการณท่ี์ ๓ 

เมือ่ครูเล่านทิานจบ ครูชวนเด็ก ๆ เดินเทีย่ว แลว้สั่งสอนใหเ้ด็กเป็นคนดี ขยนั อดทน 

ยึดหลกัพอเพยีง เด็ก ๆ ซาบซึง้ครูทีค่อยห่วงใย เอ็นดูรกัใคร่ เสียสละเวลาใหก้บัเด็ก ๆ 

อยู่เสมอ และระลึกถึงพระคณุของครู 
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๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและ

ตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ี

อ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่าน

ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และ
สงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้
รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี
การงาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

        

ลงชื่อ………………………………………… ครูผูส้อน 

 (นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

  วนัท่ี…………เดือน………………พ.ศ.…………… 
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๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย    ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๖ เร่ือง พลงังานคือชีวิต    เวลา ๒ ชั่วโมง 

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์   เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ นกัแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        
 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดับเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๑ ขัน้วางแผนการเรียนรู ้
๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน และเตรียมความพรอ้มในการเรียน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

ท่ีดีในชัน้เรียน 
๒) ครูน าเสนอบตัรค าพรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงและความหมายของค าศัพท์

ในบทเรียนให้นักเรียนเข้าใจ ใหน้ักเรียนช่วยกันจับคู่ความหมายของค ายากและความหมายให้
ตรงกนั 
ตวัอย่างบตัรค ายากและความหมายในบทเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคมนาคม การติดต่อไปมาถึงกนั,การส่ือสาร 

รีโมทคอนโทรล อปุกรณค์วบคมุระยะไกล 

การประมง การจบัสตัวน์ า้ 

การขนส่ง การท าธุรกิจเกี่ยวกบัการบรรทกุและส่งสินคา้ 

สวิตซ ์ อปุกรณไ์ฟฟ้าชนิดหน่ึงใชส้ าหรบัเปิดปิดหรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้า 

ลิฟต ์ หอ้งเล็กๆแขวนอยู่กบัลวดสลิงเคล่ือนท่ีดว้ยไฟฟ้าส าหรบัน าคน หรือของขึน้ลงใน

อาคารสงู 



  91 

๓)  นกัเรียนและครูรว่มกนัก าหนดจดุประสงคใ์นการอ่านดงัต่อไปนี ้ดงันี ้
– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 
– ผลของเหตกุารณ ์: บทสรุป 
– ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 

๔) ใหน้ักเรียนอ่านบทเรียนเร่ือง พลังงานคือชีวิต จากหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 
๗๕-๗๙  

 
ขัน้ท่ี ๒  ขัน้น าเสนอและอภิปราย  

๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้นครูแจกบัตรค าใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันเรียงบัตรประโยคเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนและหลัง และเขียนหมายเลขเหตุการณ์ว่า
เหตกุารณณ์เ์กิดขึน้ท่ีไหน ? บนบตัรประโยค 
ตวัอย่างบตัรประโยค 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พ่อไดข้่าวทางโทรทศันบ์อกว่าพรุง่นีน้  า้มนัจะแพงขึน้ พ่อเลย 
                               รีบขบัรถไปเติมน า้มนั ส่วนแม่ก็บ่นว่าอะไร ๆ ก็แพงไปหมด 

ลกูคา้ต่อราคาสินคา้ แม่คา้บอกว่า อย่าต่อราคาสินคา้เลย  
เพราะตน้ทนุสงูทกุอย่าง 

 

เจา้ของรา้นปรบัทกุขก์บัลกูจา้ง แก๊สขึน้ราคา รา้นมี 
ความจ าเป็นตอ้งขึน้ราคาค่าอาหาร กลวัว่าลกูคา้จะไมม่า 

รบัประทานอาหาร 
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๖) ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และร่วมกันสรุปเหตุการณ์จาก

เร่ืองท่ีอ่านโดยช่วยกันเรียงบัตรค าบนกระดานให้ถูกตอ้ง    แล้วใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของบตัรค ากลุ่มตนเอง  จากนัน้ช่วยกนัต่อเติมหรือแกไ้ขเรียงเป็นเร่ืองท่ีสมบูรณ ์  
 

๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและ

ตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ี

อ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่าน

ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 

เด็ก ๆ มีความทกุข ์เพราะถกูจ ากดัในการใชเ้งิน ใชไ้ฟฟ้า ใชน้ า้และใชข้องแพง ๆ 
ครูและนกัเรียนรว่มกนัอภิปราย ในหวัขอ้ต่อไปนี ้

– สาเหตท่ีุท าใหน้ า้มนัดิบ ซึ่งเป็นพลงังานหลกัแพง เพราะโลกก าลงั 
ขาดแคลนน า้มนั มีผลกระทบเกิดขึน้ การคมนาคม การขนส่ง การผลิต

กระแสไฟฟ้า น า้ประปา ฯลฯ 
– ครูและนกัเรียนหาวิธีแกปั้ญหา โดยการประหยดั ไฟ น า้ การใชลิ้ฟต ์และอื่น ๆ ท่ี

ใชช้ีวิตประจ าวนั 
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การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

 

 ลงชื่อ…………………………………… ครูผูส้อน 

(นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

 วนัท่ี………เดือน………………พ.ศ.………… 
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๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย        ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๖ เร่ือง พลงังานคือชีวิต            เวลา   ๒     ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์         เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   
 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ นกัแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๓ ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้ 
๗)  เมื่อน าเสนอครบทกุกลุ่มครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปเพิ่มเติมและแกไ้ขตรงจดุท่ีไม่

สมบูรณไ์ปพรอ้มๆ กนัแลว้ จากนั้นครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสนทนาหาและระดมความคิด
กนั ค าตอบตามประเด็น ในใบงานกลุ่ม เร่ืองพลงังานคือชีวิต  

โดยครูไดใ้ชข้อ้ค าถามในการถามนกัเรียนดงัต่อไปนี ้
 

- ราคาน า้มนัสงูขึน้นกัเรียนคิดว่าเกิดจากสาตอุะไรไดบ้า้ง 
 
 

- นกัเรียนมีวิธีประหยดัพลงังานไดโ้ดยใชว้ิธีไหนไดบ้า้ง 
 

 
- ราคาน า้มนัสงูขึน้ส่งผลกระทบอย่างไรบา้งกบัตวันกัเรียนบา้ง 

 
 

ขัน้ท่ี ๔ ขัน้ตกผลึก 
๘) ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปความรูจ้ากบทเรียนรว่มกนั โดยใชค้ าถามจากใบงาน

เร่ืองพลังงานคือชีวิต แสดงความคิดเห็นของกลุ่ม โดยครูขึน้กระดาน เป็นแผนผังความคิดทีละ
ประเด็นดงันี ้ดงัต่อไปนี ้
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น ้ามันขึน้ราคาสูงขึน้ 

ค่าน า้แพงขึน้ 

ราคาน า้มนั

แพงขึน้ 

เกิดจาก....ขาดแคลน

น า้มนัดิบ 

ส่งผลกระทบกบั 

ราคาแก๊สหงุตม้

แพงขึน้ 

ค่าไฟแพงขึน้ 

วิธีการประหยดั

พลงังาน 

เดินขึ้น-

ลงบนัได 

ขี่จกัรยาน

แทนรถยนต ์
ใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า

เบอร ์๕ 

เปลี่ยนหลอดไฟ

เป็นหลอด

ประหยดั 
ปิดไฟดวงท่ีไม่

ใช ้ ก่อนออกจาก

หอ้งตอ้งปิดไฟ

ปิดพดัลมทกุ

ครัง้ 
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๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่าน

และตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจาก

เร่ืองท่ีอ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้าก

การอ่านไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

  ลงชื่อ…………………………………… ครูผูส้อน 

(นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ.………… 
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๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๗ เรื่อง ความฝันเป็นจริงได ้             เวลา    ๒      ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์         เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   
 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ นกัแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๑ ขัน้วางแผนการเรียนรู ้
๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน และเตรียมความพรอ้มในการเรียน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

ท่ีดีในชั้นเรียนจากนั้นครูน าเสนอรูปภาพโดยใชโ้ปรแกรม Power point จากนั้นใหน้ักเรียนตอบว่า
เป็นรูปอะไร 
ยกตวัอย่างรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๒) ครูน าเสนอบตัรค าพรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงและความหมายของค าศัพท์
ในบทเรียนให้นักเรียนเข้าใจ ใหน้ักเรียนช่วยกันจับคู่ความหมายของค ายากและความหมายให้
ตรงกนั 
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ตวัอย่างบตัรค ายากและความหมายในบทเรียน  

 

 

 

 

 

 

 
๓)  นกัเรียนและครูรว่มกนัก าหนดจดุประสงคใ์นการอ่านดงัต่อไปนี ้ดงันี ้

– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 
– ผลของเหตกุารณ ์: บทสรุป 
– ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 

๔) ใหน้ักเรียนอ่านบทเรียนเรื่อง ความฝันเป็นจริงได ้จากหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 
๘๙-๙๑  

ขัน้ท่ี ๒  ขัน้น าเสนอและอภิปราย  
 ๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิด

เร่ือง ท าดีอย่าหวั่นไหว ลงในแบบฝึกแผนผงัความคิดเร่ืองท าดีอย่าหวั่นไหว (ภาคผนวก) ท่ีครูแจก
ให ้โดยเรียงล าดบัเหตกุารณใ์หถ้กูตอ้ง โดดยใชข้อ้ค าถามดงันี ้

- เหตกุารณนี์เ้กิดขึน้ท่ีไหน  
- เวหาฝันว่าเกิดอะไรขึน้กบัตน  
- ในความฝันเวหาไดพ้บใคร  
- นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรบา้งจากเรื่องท่ีอ่าน 

ดาวฤกษ์ ดาวท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลมสามารถแผ่รงัสีออกไดร้อบตวั 

เครื่องรอ่น อากาศยานชนิดหน่ึงคลา้ยเครื่องบินแต่ไม่ใช่เครื่องยนต ์

ปฏิบติัธรรม ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา 

อากาศยาน เครื่องน าไปทางอากาศ, ยานท่ีแล่นในอากาศ เช่น เครื่องบิน 
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 ๖) นักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเสนอผลการเขียนแผนผังความคิด
เรื่อง ท าดีอย่าหวั่นไหว หน้าชั้นเรียน แล้วช่วยกันต่อเติมหรือแก้ไขให้เป็นแผนภาพโครงเรื่องท่ี
สมบูรณ ์  
๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบ

ค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้

(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั
ของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

  ลงชื่อ………………………………… ครูผูส้อน 

(นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

  วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ.………… 



  104 

๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย        ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๗ เร่ือง ความฝันเป็นจริงได ้            เวลา   ๒    ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์        เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ นกัแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๓ ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้ 
๗)  เมื่อน าเสนอครบทกุกลุ่มครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปเพิ่มเติมและแกไ้ขตรงจดุท่ีไม่

สมบูรณไ์ปพรอ้มๆ กนัแลว้ จากนั้นครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสนทนาหาและระดมความคิด
กนั ค าตอบตามประเด็น ในแผนผงัความคิดเร่ือง ท าดีอย่าหวั่นไหว โดยครูขึน้กระดานดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท่ี ๔ ขัน้ตกผ 
๘) ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปความรูจ้ากบทเรียนรว่มกัน โดยใชค้ าถามใหน้ักเรียน

ตอบผิดหรือถูก โดยใชโ้ปรแกรม Power point ถามทีละขอ้ จากนั้นใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็น
รว่มกนั  

 

ความฝันเป็นจริงได้ 

เหตุการณน์ีเ้กิดขึน้
ที่บ้านของเวหา 

เวหาฝันว่าเกิด

อะไรขึ้นกับตน 

๑.ฝันว่ามีปีก

บินได ้

๒.เวหาเจอฤาษี ไดส้นทนาโตต้อบ

กบัเวหา กบัส่ิงท่ีเจอระหว่างทาง 

๓.เวหาต่ืนและเล่า

ความฝันใหพ้่อฟัง 

๔.พ่อพาเวหาไปสนามบินของชมรม

อนรุกัษ์และพฒันาท่าอากาศยาน

ไทย 

ในฝันเวหาฝัน
ว่าได้พบฤาษ ี

นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างถ้า
อยากให้ความฝันเป็นจริง 

ตอ้งมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจเรียน 
ตอ้งมีความกลา้หาญ 
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ยกตวัอย่างค าถาม ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่าน

และตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่อง

ท่ีอ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการ

อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และ
สงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

เวหาฝันว่าไดเ้จอพระฤาษี นั่งปฏิบติัธรรมอยู ่

เวหาฝันว่าตวัเองมีปีกบินได ้บินไปจนถึงภเูขาและเห็นบรรยากาศท่ีสดชื่นสวยงาม 

พ่อพาเวหาไปเท่ียวท่ีหอ้งสรรพสินคา้ และชมเครื่องรอ่นแบบต่างๆ 

ความฝันจะเป็นจริงได ้จะตอ้งมีรา่งกายที่แข็งแรง 
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ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้
รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี
การงาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

  ลงชื่อ…………………………………… ครูผูส้อน 

 (นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

 วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ.………… 

๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

..............................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย       ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๘   เร่ือง ภมูิใจภาษาไทยของเรา    เวลา   ๒   ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์       เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๑ ขัน้วางแผนการเรียนรู ้
๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน และเตรียมความพรอ้มในการเรียน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

ท่ีดีในชั้นเรียนจากนั้นครูน าเสนอรูปภาพ ค าศัพท ์และความหมาย โดยใชโ้ปรแกรม Power point 
ดงันี ้
ยกตวัอย่าง 

 

ป้ายนิเทศ 
หมายถึง  การจดัการแสดงดว้ยภาพ วสัด ุหรือ
ความรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนเกิดแนวความคิด  

 

 

เพลา อ่านว่า เพ-ลา 
หมายถึง เวลา,กาล,คราว 

 

 

เพลา อ่านว่า เพลา 
หมายถึง แกนส าหรบัสอดในดมุรถหรือดมุ
เกวียน 
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มุ่ย  
หมายถึง อาการท่ียิม้ไม่ออกและไม่พอใจ เช่น
หนา้มุ่ย 

 

 

เสลา  อ่านว่า  เส-ลา  
หมายถึง ภเูขา,กอ้นหิน 

 

 

เสลา  อ่านว่า  สะ-เหลา  
หมายถึง อาการท่ียิม้ไม่ออกและไม่พอใจ เช่น
หนา้มุ่ย 

 

 

กิจกรรม  อ่านว่า  กิด-จะ-ก า  
หมายถึง การท่ีผูเ้รียนปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง
เพื่อการเรียนรู ้

 

๒) ครูน าเสนอครูน าเสนอรูปภาพ ค าศัพท์ และความหมายให้นักเรียนเข้าใจแล้ว   
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้นครูแจกบัตรภาพ และบัตรค า ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกนัจบัคู่รูปภาพ และความหมายใหต้รงกนัจากนัน้ครูตรวจสอบความถกูตอ้ง 
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๓)  นกัเรียนและครูรว่มกนัก าหนดจดุประสงคใ์นการอ่านดงัต่อไปนี ้ดงันี ้
– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 
– ผลของเหตกุารณ ์: บทสรุป 
– ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 

๔) ให้นักเรียนอ่านบทเรียนเรื่อง ภูมิใจในภาษาไทยของเรา จากหนังสือเรียนรายวิชา
พืน้ฐาน ภาษาไทย ชดุภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หนา้ ๙๙-๑๐๒  

 
ขัน้ท่ี ๒  ขัน้น าเสนอและอภิปราย  

๕) จากนัน้ครูและนกัเรียน ช่วยกนัสรุปเหตกุารณพ์รอ้มๆกนั โดยใชข้อ้ค าถามดงันี ้
- ในเร่ืองมีใครบา้ง   
- เหตกุารณนี์เ้กิดขึน้ท่ีไหน  
- เด็กๆมาท าอะไรกนัท่ีโรงเรียน   
- มีเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้บา้ง  
- แลว้นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรบา้งจากเรื่องท่ีอ่าน 

๖) จากนั้นครูแจกกระดาษวูปและ อปุกรณ์ต่างๆ ในนกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน สรุป
ใจความส าคญัจากเรื่องท่ีอ่าน โดยใหน้กัเรียนในกลุ่มช่วยกนัออกแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 

๗) ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ ผลงานของตนเองหนา้ชัน้เรียน จากนั้นให้
นกัเรียนกลุ่มอื่นช่วยกนัต่อเติมหรือแกไ้ขใหเ้ป็นแผนภาพโครงเรื่องท่ีสมบูรณ ์  
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๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่าน

และตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่อง

ท่ีอ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการ

อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และ
สงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้
รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี
การงาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

   ลงชื่อ…………………………………… ครูผูส้อน 

 (นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

 วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ.………… 
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๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๑๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย         ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๘   เร่ือง ภมูิใจภาษาไทยของเรา            เวลา     ๒    ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์         เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๓ ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้ 
๗)  เมื่อน าเสนอครบทกุกลุ่มครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปเพิ่มเติมและแกไ้ขตรงจดุท่ีไม่

สมบูรณไ์ปพรอ้มๆ กนัแลว้ จากนั้นครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสนทนาหาและระดมความคิด
กนั ค าตอบตามประเด็น เร่ืองภมูิใจภาษาไทยของเรา โดยครูขึน้กระดานดงันี ้

- ในเร่ืองมีใครบา้ง  
( น า้ผึง้,ตู๋,เป้ง,แกว้ตา,โอ ) 
- เหตกุารณนี์เ้กิดขึน้ท่ีไหน  
( โรงเรียน ) 
- เด็กๆมาท าอะไรกนัท่ีโรงเรียน   
( จดัเตรียมงานวนัภาษาไทย ) 
- มีเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้บา้ง  
( โรงเรียนของน า้ผึง้ไดจ้ดังานวนัภาษาไทยแห่งชาติ เด็กๆมาเตรียมงานล่วงหนา้ 

ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมวนัภาษาไทยต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนรว่มกิจกรรมอย่างสนกุสนาน) 
- แลว้นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรบา้งจากเรื่องท่ีอ่าน  
( เห็นคณุค่าและความภาคภมูิใจในภาษาไทยของเรา) 
 

ขัน้ท่ี ๔ ขัน้ตกผลึก 
๘) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูจ้ากบทเรียนร่วมกัน โดยใช้โปรแกรม Power 

point ถามทีละขอ้ จากนัน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นรว่มกนั 
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ยกตวัอย่างค าถาม ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่าน

และตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่อง

ท่ีอ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการ

อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ใครสนใจเดินไปดปู้ายแสดงผลงานการแต่งเร่ือง  

ตู๋มาชา้เพราะอะไร   

ใครสนใจเดินไปดปู้ายแสดงผลงานการแต่งเร่ือง 
 

รฐับาลประกาศใหว้นัใดเป็นวนัภาษาไทยแห่งชาติ 

กิจกรรมที่จดัขึน้ท่ีโรงเรียนของน า้ผึง้มีกิจกรรมใดบา้ง ยกตวัอยา่ง 
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ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ลงชื่อ……………………………………… ครูผูส้อน 

 (นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย)  

วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ.………… 

๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๑๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย         ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๙   เร่ือง คิดไป  รูไ้ป              เวลา   ๒    ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์       เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๑ ขัน้วางแผนการเรียนรู ้
๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน และเตรียมความพรอ้มในการเรียน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

ท่ีดีในชั้นเรียนจากนั้นครูน าเสนอรูปภาพโดยใชโ้ปรแกรม Power point จากนั้นใหน้ักเรียนตอบว่า
เป็นรูปอะไร ใหน้กัเรียนอธิบายลกัษณะของรูปท่ีเห็น  
ยกตวัอย่างรูปภาพ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

๒) ครูน าเสนอบัตรค าโดยครูอ่านความหมายและใหน้ักเรียนทายว่า คือค าว่าอะไร 
พรอ้มทั้งให้นักเรียนออกมาเขียนสะกดค า ด้านหน้ากระดาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
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ตวัอย่างบตัรค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓)  นกัเรียนและครูรว่มกนัก าหนดจดุประสงคใ์นการอ่านดงัต่อไปนี ้ดงันี ้
– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 
– ผลของเหตกุารณ ์: บทสรุป 
– ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 

๔) ให้นักเรียนอ่านบทเรียนเรื่อง คิดไป รู ้ไป จากหนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน 
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 
๑๑๒-๑๑๕  
 

ขัน้ท่ี ๒  ขัน้น าเสนอและอภิปราย  
๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิดเร่ือง 

คิดไป รูไ้ปลงในกระดาษวูฟ โดยท าเป็นแผนผังความคิด ครูแจกอุปกรณืต่างๆให้นักเรียน โดย
เรียงล าดบัเหตกุารณใ์หถ้กูตอ้ง โดดยใชข้อ้ค าถามดงันี ้

 

เครื่องอิเล็กทรอนิกสแ์บบอตัโนมติั ท าหนา้ท่ีเหมือนสมองกล 

อปุกรณค์อมพวิเตอรช์นิดพกพา ใชบ้นัทึกขอ้มลูไดม้าก สามารถแกไ้ขขอ้มลูได้

บา้ง 

บา้นตึกแถวที่ใชก้ าแพงรว่มกนั 

การส่ือสารอย่างหน่ึงดว้ยวิธีส่งจดหมายหนงัสือ และส่ิงของ โดยมีองคก์ารท่ีจดัตัง้

ขึน้ส าหรบัท าหนา้ท่ีรบัส่งโดยเฉพาะ 
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– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 

๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการเขียนแผนผังความคิดเร่ือง คิดไป รูไ้ป 
หนา้ชัน้เรียน แลว้ช่วยกนัต่อเติมหรือแกไ้ขใหเ้ป็นแผนภาพโครงเรื่องท่ีสมบูรณ ์  

 
๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่าน

และตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่อง

ท่ีอ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการ

อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และ
สงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้
รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์
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มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี
การงาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

  ลงชื่อ…………………………………… ครูผูส้อน  

(นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย)  

วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ.………… 

๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๑๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย      ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๘  เร่ือง คิดไป รูไ้ป           เวลา     ๒       ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์     เวลา  ๑    ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๓ ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้ 
๗)  เมื่อน าเสนอครบทกุกลุ่มครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปเพิ่มเติมและแกไ้ขตรงจดุท่ีไม่

สมบูรณไ์ปพรอ้มๆ กนัแลว้ จากนั้นครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสนทนาหาและระดมความคิด
กนั ค าตอบตามประเด็น ในแผนผงัความคิดเร่ือง คิดไปรูไ้ป โดยครูขึน้กระดานดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขัน้ท่ี ๔ ขัน้ตกผลึก 

๘) ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปความรูจ้ากบทเรียนรว่มกัน โดยใชค้ าถามใหน้ักเรียน
ตอบผิดหรือถูก โดยใชโ้ปรแกรม Power point ถามทีละขอ้ จากนั้นใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็น
รว่มกนั 

ท าอะไร 

ป๊อกมาท ารายงานท่ีบา้นของแม่น 

คิดไป รู้ไป 
ตัวละครในเร่ือง

มีใครบ้าง 

เม่น 
ป๊อก 

บุรุษไปรษณีย ์

เหตุการณท์ี่

เกิดขึน้ 

เหตุการณน์ีเ้กิดขึน้
ที่บ้านของแมน่ 

แม่ของป๊อก แม่ของเม่น 

เหตกุารณท์ี่ ๑ :  แม่นนดัป๊อกท ารายงานเร่ือง “กีฬา

โอลิมปิก” โดยคน้ขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ต 

เหตกุารณท์ี่ ๒ :  ในการท างานป๊อกท าหนา้ที่ในการพิมพเ์นือ้หาและพริน้ออกมา

เพ่ือเย็บเล่ม นอกจากนีย้งัเซฟขอ้มูลใส่แฮนดีไ้ดรฟ์เผ่ือมีการแกไ้ขอีกครัง้ 

เหตกุารณท์ี่ ๓ :  เม่ือเสร็จแลว้ทัง้สองก็กินอาหารเที่ยงที่มีการ

ใชภ้าษาต่างประเทศ นั่นคือการเรียกชื่ออาหารนั่นเอง 
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ยกตวัอย่างค าถาม ดงันี ้

 

 

 

 

 

๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและ

ตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ี

อ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการ

อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ป๊อกเป็นเด็กพิเศษ ไม่ค่อยสบตาคนเวลาพดู และชอบอยู่คนเดียว 

แม่น เซฟขอ้มลูใส่แฮนดีไ้ดรฟ์ เพื่อท่ีจะน าไปส่งคณูครูท่ีโรงเรียน 

แม่นมีหนา้ท่ีพิมพร์ายงานป๊อกมีหนา้ท่ีพริน้และเย็บเล่ม 

แม่นและป๊อกท ารายงานเร่ือง “ประวติัพาราลิมปิก” 
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มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

 

ลงชื่อ………………………………………… ครูผูส้อน 

 (นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

 วนัท่ี…………เดือน………………พ.ศ.…………… 

๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๑๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย      ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่  ๑๐   เร่ือง นอกเมือง  ในกรุง     เวลา     ๒     ชั่วโมง 

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์      เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   
 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๑ ขัน้วางแผนการเรียนรู ้
๑) ครูกล่าวทักทายนักเรียน และเตรียมความพรอ้มในการเรียน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

ท่ีดีในชั้นเรียนจากนั้นครูน าเสนอรูปภาพโดยใชโ้ปรแกรม Power point จากนั้นใหน้ักเรียนตอบว่า
เป็นรูปอะไร ใหน้กัเรียนอธิบายลกัษณะของรูปท่ีเห็น  
ยกตวัอย่างรูปภาพ 
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๒) ครูน าเสนอบัตรค าโดยครูอ่านความหมายและใหน้ักเรียนทายว่า คือค าว่าอะไร 
พรอ้มทั้งให้นักเรียนออกมาเขียนสะกดค า ด้านหน้ากระดาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
ตวัอย่างบตัรค า 

 

 

 

 

๓)  นกัเรียนและครูรว่มกนัก าหนดจดุประสงคใ์นการอ่านดงัต่อไปนี ้ดงันี ้
– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 
– ผลของเหตกุารณ ์: บทสรุป 
– ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 

๔) ใหน้ักเรียนอ่านบทเรียนเร่ือง นอกเมือง ในกรุง จากหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 
๑๓๓-๑๒๘ 
 

ขัน้ท่ี ๒  ขัน้น าเสนอและอภิปราย  
 ๕) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิด

เร่ือง คิดไป รูไ้ปลงในกระดาษวฟู โดยท าเป็นแผนผงัความคิด ครูแจกอปุกรณืต่างๆใหน้กัเรียน โดย
เรียงล าดบัเหตกุารณใ์หถ้กูตอ้ง โดดยใชข้อ้ค าถามดงันี ้

– ใคร : ตวัละครมีใครบา้ง 
– ท่ีไหน : สถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ ์
– ใครท าอะไร : เรียงล าดบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลงั 

 ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการเขียนแผนผังความคิดเรื่อง นอก
เมือง ในกรุง หนา้ชัน้เรียน แลว้ช่วยกนัต่อเติมหรือแกไ้ขใหเ้ป็นแผนภาพโครงเรื่องท่ีสมบูรณ ์  

ท่ีพกัหรือท่ีท าการของรถไฟฟ้า เช่น สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น 

บนัไดท่ีเคล่ือนไดด้ว้ยก าลงัไฟฟ้า 

ผลสกุมีสีเหลือง เนือ้สกุมีสีเหลือง มีเนือ้แน่นนุ่มฉ ่าน า้ มีเนือ้มาก มีรสชาติหวาน

ฉ ่า มีกล่ินหอม 



  131 

๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่าน

และตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่อง

ท่ีอ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการ

อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และ
สงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้
รว่มกิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี
การงาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

  ลงชื่อ………………………………………… ครูผูส้อน 

 (นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย) 

 วนัท่ี…………เดือน………………พ.ศ.…………… 
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๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้  ๑๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย      ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๙   เร่ือง นอกเมือง ในกรุง        เวลา    ๒      ชั่วโมง

เร่ือง  การอ่านจบัใจความและการอ่านคิดวิเคราะห ์     เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้ ท ๑.๑  
ตวัชีว้ดั  ป.๓/๓ , ป.๓/๔  ,ป.๓/๕   

 

๒. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

๒.๑ เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได้ (K) 
๒.๒ แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้(P) 
๒.๓ เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

 

๓. สาระส าคญั 

การอ่านท่ีดีนั้นย่อมสามารถจับใจความส าคัญของเรื่อง และส่ือความหมายจากเร่ืองท่ี
อ่านได ้ ท าใหส้ามารถวิเคราะหล์ าดบัเหตกุารณแ์ละสรุปขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ยาวชน เป็นนกัคิดวิเคราะหท่ี์ดีในอนาคต 
 

๔. สาระการเรียนรู ้

๔.๑  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 
๔.๒  การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
๔.๓  ล าดบัเหตกุารณแ์ละคาดคะเนเหตกุารณ ์
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อาหนอด คณุย่า 

พ่อและแม่ของไก่แจ ้

๕. ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู ้

๕.๑  หนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   ( crystal-based learning )   

ขัน้ท่ี ๓ ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้ 
๗)  เมื่อน าเสนอครบทกุกลุ่มครูและนักเรียนรว่มกนัสรุปเพิ่มเติมและแกไ้ขตรงจดุท่ีไม่

สมบูรณไ์ปพรอ้มๆ กนัแลว้ จากนั้นครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสนทนาหาและระดมความคิด
กนั ค าตอบตามประเด็น ในแผนผงัความคิดเร่ือง นอกเมือง ในกรุง โดยครูขึน้กระดานดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขัน้ท่ี ๔ ขัน้ตกผลึก 

๘) ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปความรูจ้ากบทเรียนรว่มกัน โดยใชค้ าถามใหน้ักเรียน
ตอบ โดยใชโ้ปรแกรม Power point ถามทีละขอ้ จากนัน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นรว่มกนั 
 

ไก่แจ ้
เหตกุารณท์ี่ ๑ :  ไก่แจ ้อาศยัอยู่ต่างจงัหวดั ตอนเชา้ไก่แจต้ื่นแต่เชา้ ก่อนไปโรงเรียนไก่แจ้

จะตอ้งตื่นไปใหอ้าหารไก่และเก็บไข่ไก่แจ ้ไก่แจเ้ดินไปโรงเรียนพรอ้มเพ่ือนๆ เดินไปคยุไปห่อ

ขา้วไปโรงเรียนหลงัเลิกเรียนไก่แจแ้ละเพ่ือนๆ ว่ิงเล่นออกก าลงักายท่ีสนามหญา้หนา้โรงเรียน 

นอกเมือง ในกรุง 

เหตกุารณนี์เ้กิดขึน้ท่ีบา้นของอาหนอดท่ีกรุงเทพ 

ท าอะไร 

ไก่แจไ้ปเรียนเสริมทกัษะท่ีกรุงเทพ 

ตัวละครในเร่ือง
มีใครบ้าง เหตุการณท์ี่

เกิดขึน้ 

เหตกุารณท์ี่ ๒ :  ช่วงปิดเทอมพ่อพาไก่แจม้าเรียนเสริมทกัษะที่กรุงเทพ อาหนอดพาไก่แจไ้ป

ที่เรียน ไก่จา้เมารถเมาคนที่เยอะ ไก่แจก้ลับมาบา้นอย่างเหน็ดเหนื่อย 
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ยกตวัอย่างค าถาม ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

๗. การวดัและประเมินผล 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
จดุประสงค ์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากเรื่องท่ีอ่านและ

ตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านได ้(K) 

ตรวจผลงานเรียน ค าถาม 

แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื่องท่ี

อ่านได ้(P) 

การตอบค าถามในชัน้ ค าถาม 

เห็นคณุค่าของการน าความรูจ้ากการ

อ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั(A)        

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
มีวินยั 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรียน และสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เพราะเหตใุดไก่แจถ้ึงมีอาการเมารถและเมาคนเมื่อเดินทางอยู่ในกรุงเทพ 

บอกขอ้แตกต่างระหว่างบา้นต่างจงัหวดักบับา้นในกรุงเทพ 

รัว้กินไดห้มายถึงอะไร  

จากเรื่องนกัเรียนคิดว่า อาหารมิตรภาพหมายถึงอะไร 

จากเรื่องนอกเมอืงในกรุง วิถีชีวิตของคนต่างจงัหวดักบัวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพ 

แตกต่างกนัในเร่ืองใดบา้ง 
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ใฝ่เรียนรู ้
ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

 

  ลงชื่อ………………………………………… ครูผูส้อน  

(นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย)  

วนัท่ี…………เดือน………………พ.ศ.…………… 

๘. ขอ้เสนอแนะ 

๘.๑  ผลการสอน 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๒  ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแกไ้ขปัญหา 
..............................................................................................................................................

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

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

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

๘.๓ ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ค าสั่ง  ใหก้าเครื่องหมาย × ลงในช่องค าตอบที่เห็นว่าถกูตอ้งที่สดุ ( จ านวน ๔๐ ขอ้ )  
 

“ยิม้ของพี่ทองเหมือนโรคติดต่อ ยิม้ที่ส่งมาจากหวัใจระรื่นต่อสายตรงถึงปาก
และแววตา แผ่รศัมี เป็นคล่ืนรอบ ๆ เหมือนเวลาโยนกอ้นหินลงน า้ จนคนรอบขา้งรูส้กึ
ได”้ 

ความสขุของกะทิ งามพรรณ เวชชาชีวะ 
 
๑. ขอ้ใดเป็นน า้เสียงของผูเ้ล่าในบทอ่าน  
ก. ตดัพอ้     ข. ช่ืนชม 
ค. เสียดสี     ง. ยกย่อง 

๒. “ดอกไมห้ลากสี  มีมากในสวน  ลว้นสีสดใส  ใครใครอยากชม” ขอ้ความนีก้ล่าวถึง
เร่ืองใด  
ก. ดอกไม ้     ข. ไรน่า 
ค. ป่าเขา     ง. สวนสตัว ์
ตอบค าถาม ข้อ  ๓-๔ 

ครีมปรบัสภาพผิว ตราโอมมี่ เนือ้ครีมเขม้ขน้ สกัดจากโสม ช่วยใหผิ้วขาวขึน้จน
รูส้ึกไดถ้ึงความแตกต่างใน ๑๔ วัน เมื่อใชอ้ย่างต่อเนื่อง ผิวจะเนียนขาวใส พรอ้มฟ้ืนฟู
ผิวเสีย ปรบัผิวให้มีสุขภาพดี  ผิวที่แห้งหยาบกรา้น จะเนียนนุ่มขึน้ และปกป้องความ
หมองคล า้ของผิวจากแสงแดดและ มลภาวะ ลดและต่อตา้นอนุมูลอิสระ  เราทา้ใหคุ้ณ
ลอง ครีมโอมมี่ 
 
๓. จากขอ้ความดา้นบน คือประเภทสินคา้ใด 
ก. ครีมฟ้ืนฟูผิวเสีย    ข. ครีมดแูลเสน้ผม 
ค. ครีมป้องกนัผิวจากแสงแดด  ง. ครีมปรบัสภาพผิว 
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๔. ขอ้ใดไม่ใช่คณุสมบตัิขของครีมที่กล่าวถึง  
ก. ใชแ้ลว้ผิวกระจ่างใจ   ข. ใชแ้ลว้ผิวนุ่มชุ่มช่ืน 
ค. ป้องกนัความหมองคล า้จากแสงแดด ง. ป้องกนัผิวแตกลาย 

“ แจ๊คกี ้” อดิสรณ์  พึ่งยา  ผู้ประกาศข่าวกีฬา ช่อง ๗ สี ยืนงงดูรถเก๋งบีเอ็ม
ดับเบิลยู  ซีรีย์ ๓ ของตัวเอง  หลังขับชนรถซาเลง้อัดติดเสาไฟฟ้า  ปากซอยวิจิตรชัย  
ย่านหว้ยขวาง  ยอมรบัหลบัในเพราะไปงานเลีย้ง 
      หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั : ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
๕. สาเหตขุองอบุตัิเหตคุืออะไร  
ก. ขบัชนรถซาเลง้    ข. หลบัใน   
ค. เมา      ง. ไปงานเลีย้ง 
ตอบค าถาม ข้อ ๕-๖  

“ทุกปีพอเริ่มย่างเขา้สู่ฤดูหนาว นกนางนวลจากไซบีเรียจะรวมฝงูบินหนีอากาศ
หนาวอพยพมาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย ซ่ึงสถานตากอากาศบางปู  จังหวั ด
สมุทรปราการ นกนางนวลเหล่านีจ้ะบินมาอาศัยอยู่เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ช่วงเดือน
กนัยายนที่ผ่านมา โดยมีจ านวนประมาณ 5,000 ตวั ซ่ึงถือว่ามีจ านวนมากที่สุดในโลก 
เป็นที่สนใจของนกัท่องเที่ยว และนกัดนูกที่ต่างมามารอดู บนัทึกภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก 
รวมทัง้ใหอ้าหารนกแบบใกลชิ้ด” 

บทความจาก ส านกัข่าวไทยพบีีเอส 
 
๕. ขอ้ความนีก้ล่าวถึงสตัวช์นิดใด  
ก. นกพิราบ     ข. นกนางนวล   
ค. นกอพยบ     ง. นกไซบีเรีย 
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๖. ขอ้ความนีก้ล่าวถึงส่ิงใดเป็นส าคญั  
ก. อาหารของนกนางนวล  
ข. การอพยบมาอาศยัที่ประเทศไทยของนกนางนวล 
ค. ความสวยงามของนกนางนวล    
ง. ประโยชนข์องนกนางนวล 

๗. “ทุ่งขา้วผ่อง  รวงสีทอง ทอ้งฟ้าพราว เราสขุสม”  ขอ้ความนีก้ล่าวถึงที่ใด  
ก. ไร่สวน     ข. ทุ่งนา   
ค. ป่าเขา     ง. ล าคลอง 
ตอบค าถาม ๘-๑๒ 

“สัตวเ์ลีย้งของออมสินมีขนปุกปุยสีขาวมันสวยและนุ่ม ออมสินจึงตั้งช่ือมันว่า 
เจา้ปุย เวลากลบัจากโรงเรียน เจา้ปุยจะเขา้มาพันแขง้พันขาแลว้ส่งเสียงโฮ่งๆ ออมสิน
ชอบเล่นกบัเจา้ปยุทกุวนั เพราะออมสินรกัและผกูพนัธก์บัเจา้ปยุที่สดุ” 
 
๘. ออมสินเลีย้งสตัวช์นิดใด  
ก. แมว      ข. สนุขั    
ค. นกเอีย้ง     ง. กระต่าย 

๙. “เจา้ปยุ”  มาเคลา้เคลียออมสินที่ไหน  
ก. บา้น      ข. ถนน   
ค. ตลาด     ง. โรงเรียน 

๑๐. เพราะเหตใุด  ออมสินจึงรกัเจา้ปยุมาก  
ก. เพราะมนัมีสีสวยงาม   ข. เพราะมนัช่างประจบ 
ค. เพราะมนัชอบเล่นซุกซน   ง. เพราะมนัมีนิสยัซ่ือสตัย ์

๑๑. เพราะเหตใุด ออมสินจึงตัง้ช่ือสตัวเ์ลีย้งว่าเจา้ปยุ 
ก. เพราะมนัเห่าเก่ง    ข. เพราะมนัสกปรก 
ค. เพราะมนัมีขนสีขาวปกุปยุ   ง. เพราะมนัชอบเล่น 
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๑๒. ออมสินมีนิสยัอย่างไร  
ก. ซุกซน     ข. เกเร 
ค. ดือ้รัน้     ง. รกัสตัว ์
 

“อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย มีแคลอรี่สูง อาหารที่มีรสจัด รวมถึง
เครื่องดื่มจ าพวกน า้อัดลม แอลกอฮอล ์น า้หวาน เป็นอาหารที่ควรตอ้งลดหรืองด ไม่ใช่
อาหารที่ควรรบัประทานเป็นประจ า” 
 
๑๓. บคุคลในขอ้ใดน าความรูจ้ากการอ่านขอ้ความเบือ้งตน้ไปปฏิตตัิไดถ้กูตอ้ง  
ก. นิดรบัประทานอาหารครบ 5 หมู่และดื่มน า้เปล่า 
ข. กุ๊กชอบรบัประทานอาหารประเภทสม้ต า 
ค. หน่อยดื่มน า้อดัลมเป็นประจ า 
ง. วินชอบกินของหมกัดอง 
ตอบค าถาม ข้อ ๑๔-๑๖ 

“ องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีมาก ที่ท  าคุณประโยชน์ให้กับ
สงัคมไทยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ คนกลุ่มนีไ้ดก้่อตัง้ขึน้มาจากจิตอาสาและจิตส านึกที่
ดี คอยช่วยเหลือผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นงานที่เส่ียงอนัตราย กลุ่มจิตอาสาไม่ย่อทอ้ พรอ้มที่จะ
เสียสละและช่วยเหลือเสมอ ถา้คนในสังคมมีจิตอาสา สงัคมไทยของเราจะน่าอยู่มาก
ขึน้” 
 
๑๔.บทอ่านนีส้รุปไดอ้ย่างไร  
ก. สงัคมไทยของเราน่าอยู่ 
ข. องคก์รที่ท  าประโยชนใ์หส้งัคมไทย 
ค. กลุ่มจิตอาสาท างานที่เส่ียงอนัตราย 
ง. จิตอาสาเป็นการช่วยเหลือโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 



  141 

๑๕. ขอ้ความที่ว่า “สงัคมไทยของเราจะน่าอยู่มากขึน้” เป็นเพราะสาเหตใุด  
ก. ความมีวินยั     ข. ความอดทน 
ค. ความซ่ือสตัย ์    ง. ความเสียสละ 

๑๖. บคุคลต่อไปนี ้บคุคลใดท าประโยชนต์อ่สงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน  
ก. ออกสัสมคัรเป็นอาสาจราจร 
ข. นาโนช่วยนอ้งหมาแลว้ถ่ายรูปลงโซเชียลอวดเพื่อน 
ค. สามเก็บขวดที่ทอ้งสนามหลวงมาขาย 
ง. ปุ้ยช่วยครูถือของเพราะอยากไดด้าว 

“สาเหตขุองการมาโรงเรียนสายมีหลายสาเหต ุคือ การนอนดึกตื่นสาย 
ระยะทางจากบา้นกบัโรงเรียนที่ไกล ผนวกกบัการจราจรที่ติดขดั เพราะเป็นเวลาเรง่รีบ
หรือแมก้ระทั่งการรอเพื่อนเขา้โรงเรียนพรอ้มกนั” 
 
๑๗. จากขอ้ความขา้งตน้ กล่าวถึงเรื่องใด  
ก. การตรงต่อเวลา    ข. พฤติกรรมการมาโรงเรียน 
ค. สาเหตขุองการมาโรงเรียนสาย  ง. การมาโรงเรียนทนัเวลา 

เห็นศิลาจารกึมินึกเศรา้  แมใ้ครเขาขดัขอ้งตอ้งถกเถียง 
เจาะภาษาจากใจไม่เอนเอียง   คลอ้งจองเสียงเยี่ยงกงัสดาลหวานจบัใจ 
เอกลกัษณข์องชาติคือปรารถนา  เติบโตมาตามกาลผ่านยคุสมยั 
จะยคุนีย้คุโนน้หรือยคุใด   ขอเพียงไทยมีภาษาขา้ ฯ ขอบคณุ 
ขอเดชะฯ บารมทีี่ล  า้เลิศ   วนัภาษาไทยก่อเกิด ธ เกือ้หนนุ 
ยี่สิบเกา้กรกฎา ธ การุญ   ภาษาไทยของพ่อขนุจึงเบ่งบาน 

ทีม่า  www.sobprab.ac.th/ 
 
๑๘. ขอ้ความนี ้ไม่ได ้กล่าวถึงเร่ืองใด  
ก. วนัภาษาไทย    ข. ภาษาไทยคือเอกลกัษณข์องชาติไทย 
ค. ตน้ก าเนิดของภาษาไทย   ง. หลกัภาษาไทย 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
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 “การพดูเป็นวิธีการติดต่อส่ือสารกนัเพื่อถ่ายทอดความรูส้กึนึกคิดระหว่างกนั 
ดงันัน้ในการพดูทกุครัง้ ผูพ้ดูตอ้งมีมารยาทในการพดู เช่น เวลาพดูตอ้งมองหนา้ผูฟั้ง
ตลอด มีการใชภ้าษาที่สภุาพ แสดงกิริยาอาการใหเ้หมาะสม พดูใหต้รงตามประเด็น
หรือจดุประสงคท์ี่พดู หรือไม่นินทาใหร้า้ยผูอ่ื้น” 
 
๑๙. จากขอ้ความดงักล่าว ถือว่าเป็นผูม้ีมารยาทในการพดู 
ก. จอมชอบนินทาเพื่อนเสียๆหายๆ   
ข. ใบตองตะโกนเวลาพดูคยุกบัเพื่อน 
ค. พรชอบพดูค าหยาบ    
ง. ภามองหนา้ผูฟั้งตลอดเวลา 
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม 

๑. เขา้และออกจากหอ้งเรียนโดยพรอ้มเพรียงกนั 
๒. ดูแลความเรียบรอ้ยของหอ้งเรียนก่อนทีจ่ะมีการเรียนการสอน 
๓. แต่งกายดว้ยชดุแต่งกายทีโ่รงเรียนก าหนดในการเรียนแต่ละวิชาใหเ้รียบรอ้ย  
๔. ไม่ส่งเสยีงดงัขณะทีค่รูก าลงัสอน 

 
๒๐. บทความนีใ้หค้วามรูเ้ร่ืองใด 
ก. การปฏิบตัิตนในการเขา้หอ้งประชมุ 
ข. การปฏิบตัิตนในการมาโรงเรียนและเขา้เรียน 
ค. การปฏิบตัิตนในหอ้งเรียน 
ง. การปฏิบตัิตนในการไปศึกษา 
อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามขอ้ ๒๑-๒๔ 

“เราเกิดมาอยู่ในโลกนี ้ตอ้งมีกรรมทัง้สองอย่าง คือ กรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดี 
ย่อมเป็นผลให้เราเกิดความสุขกาย สบายจิต กรรมชั่วย่อมเป็นผลให้เรามีความทุกข์
กายทกุขใ์จ เหตุนัน้ แลว้แต่เราจะตดัสินใจของตวัเองว่า เราจะท ากรรมดี หรือ ท ากรรม
ชั่ว ความเห็นของบคุคลผูน้บัถือพระพทุธศาสนามีประจ าใจอย่างนีท้กุๆ คน” 
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หลวงปู่ เทสก์ เทสรงัสี 
๒๑.ผลของการท ากรรมชั่วคือขอ้ใด  
ก. ดีใจ      ข. ทกุขใ์จ   
ค. สขุใจ     ง. พอใจ 

๒๒. ขอ้ใดเป็นการกระท าความชั่ว  
ก. ยิงนก      ข. เล่นน า้   
ค. ขายของ     ง. ปลกูผกั 

๒๓. ผูก้ล่าวขอ้ความนีน้่าจะเป็นใคร  
ก.ฤๅษี      ข.พระสงฆ ์   
ค.นกัธุรกิจ     ง.นกัเรียน 

๒๔. จากขอ้ความนีส้รุปไดอ้ย่างไร  
ก. คนท าชั่วย่อมไดร้บัทกุข ์   ข. คนท าชั่วย่อมมีความสขุ 
ค. คนท าชั่วไดด้ ี    ง. คนท าดีมีแต่เร่ืองทกุขใ์จ 

๒๕.“ผลไมท้ี่มีเปลือกสีม่วงเนือ้ขา้งในสีขาวมี ๕-๘ พ ูรสหวานอมเปรีย้ว”  จากขอ้ความ
ดงักล่าวคือผลไมช้นิดใด 
ก. มงัคดุ     ข. ละมดุ   
ค. มะม่วง     ง. ทเุรียน 

“นกัรอ้งหนา้ใส ฉายา เจา้ชายแห่งเมืองไทยนิชคุณ หรเวชกุลวัย 24 ปี สมาชิก
วง 2 PM ของเกาหลีใต้ ขับรถชนท้ายจักรยานยนต ์มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ในเขตกังนัม 
ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 24 ก.ค. 55 โดยหลังเกิดเหตุต  ารวจตรวจพบ
แอลกอฮอลใ์นกระแสเลือด 0.056% เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 0.05% ท าให้นิชคุณ 
ถกูตัง้ขอ้หาเมาแลว้ขบั พรอ้มทัง้ถกูระงบัใบอนญุาตขบัรถชั่วคราว” 

หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั : 25 กรกฏาคม พ.ศ.2555 
๒๖. สาเหตขุองอบุตัิเหตคุืออะไร  
ก. ขบัชนรถซาเลง้    ข. หลบัใน   
ค. เมา      ง. ไปงานเลีย้ง 
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อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม 
เมื่อคนสองคน(หรือหลายคน)อยู่รวมกนัก็ยอ่มมีความเห็นไม่ตรงกนัหรือไม่ถกูใจ

กนัเกิดขึน้บา้ง รวมถึงดาราคนดงัที่จริง ๆ แลว้ก็เป็นมนษุยท์ี่มีความรูส้กึรกัและเกลียด
ไม่ต่างจากเรา ก็ย่อมตอ้งมีคนที่ทะเลาะหรือ “เกาเหลา” กนับา้งเป็นธรรมดา 

 
๒๗. จากขอ้ความขา้งตน้ ค  าว่า “เกาเหลา” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด  
ก. มีเร่ืองขดัแยง้กนั    ข. เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ 
ค. อารมณแ์ปรปราน    ง. นอ้ยใจคนรอบขา้ง 
อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

“โรคไข้เลือดออกเดงกีติดต่อกันไดโ้ดยมียุงลาย เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูด
เลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข ้เชือ้ไวรสัจะเขา้สู่กระเพาะยุง และเพิ่มจ านวนมากขึน้ แลว้
เดินทางเขา้สู่ต่อมน า้ลาย พรอ้มที่จะเขา้สู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชือ้ไวรสัเดงกีไป
กัดคนอ่ืนก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ท าให้คนนั้นป่วยได้ ดังนั้นควรหลีกเล่ียง
สถานที่ที่มียงุชกุชมุ ” 

ดดัแปลงขอ้มูลจาก หมอชาวบา้น 
 

๒๘. จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้ง  
ก. ยงุลายเป็นพาหะของโรคไขเ้ลือดออก 
ข. ยงุลายพบมากในที่สว่าง 
ค. โรคไขเ้ลือดออกไม่สามารถติดต่อกนัได ้
ง. โรคไขเ้ลือดออกเกิดจากเชือ้แบคทีเรีย 

๒๙. ค าว่า สถานที่ที่มียงุชกุชมุ หมายถึงสถานที่ใด 
ก. สถานที่ที่มีการเปล่ียนถ่ายน า้ตลอดเวลา  ข. ในหอ้งนอน 
ค. หอ้งที่มึดทึบไม่มีแสงสว่างเขา้   ง. หอ้งเรียน 
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ตอบค าถาม ๓๐-๓๓ 
อาหารที่มีประโยชน ์ อาหารที่ควรเล่ียง/งด 

- ถั่ว ธัญพืชต่างๆ 
- ผกั ปลา 
- ผลไม ้
- แป้งไม่ขดัขาว 

- อาหารทอด 
- อาหารมนัๆ 
- น า้อดัลม 
- ชา / กาแฟ 

 
๓๐. ใครน าความรูจ้ากขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้หมาะสม 
ก. มะลิรบัประทานขา้วมนัไก่   ข. ชบารบัประทานขา้วเหนียวไก่ทอด 
ค. ป้ันรบัประทานสม้ต า   ง. เป่าเปารบัประทานก๋วยเตี๋ยวปลา 

๓๑. หากนกัเรียนรบัประทานอาหารประเภททอดมากๆ รา่งกายของนกัเรียนจะเป็น
อย่างไร 
ก. ท าใหอ้ว้น     ข. ท าใหร้า่งกายแข็งแรง 
ค. ท าใหผิ้วดี     ง. ท าใหอ้ารมณด์ี 

๓๒. “การรบัประทานขนมขบเคีย้วและไม่แปรงฟันหลงัอาหาร เป็นสาเหตทุ  าใหเ้กิดฟัน
ผไุด”้  จากขอ้ความขา้งตน้การกระท าในขอ้ใดท าใหน้กัเรียนมีโอกาสฟันผุ 
ก. กอ้ยไม่รบัประทานขนมขบเคีย้ว  ข. ออมไม่ดื่มน า้ชาและกาแฟ 
ค. กระต่ายไม่แปรงฟันหลงัอาหาร  ง. หมวยไม่รบัประทานขนมที่มีรสหวาน 

๓๓. “แผลอกัเสบมากเลย ตอ้งหมั่นดแูลความสะอาดและท าแผลทกุวนันะครบั จะไดไ้ม่
ติดเชือ้ ” 
จากค าพดูขา้งตน้น่าจะเป็นค าพดูของใคร  
ก. ต ารวจ      ข. นกัข่าว   
ค. หมอ     ง. ครู 
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๓๔. หนดูี ...............................................? 
       ขา้วหอม  “อ๋อ วนันีซิ้นซิน ไม่มาเขาลาป่วย” 
 
จากสถานการณด์งักล่าว หนดูีน่าจะถามขา้วหอม ว่าอย่างไร  
ก. เธอมาโรงเรียนยงัไง    ข. เธอกินขา้วหรือยงั 
ค. ซินซินหายไปไหนจะ้   ง. เธอกินขา้วกบัใคร 
ตอบค าถาม ข้อ ๓๕-๓๖ 

 

 

 

 
ภาพโดย https://news.mthai.com/news-clips/660545.html 

 
๓๕. จากภาพเหตกุารณด์งักล่าว นกัเรียนคิดว่าสาเหตทุี่เกิดคืออะไร  
ก. การตดัตน้ไมท้  าลายป่า 
ข. สรา้งบา้นอยู่ใกลแ้หล่งน า้ 
ค. ฝนตกนอ้ย 
ง. ไม่รกัษาความสะอาด 

๓๖. จากภาพพฤติกรรมของใคร ที่เป็นวิธีการป้องกนัน า้ท่วมที่ถกูตอ้ง  
ก. ลงุปรีชาทิง้ขยะลงบนท่องระบายน า้ 
ข. ป้าสมใจท าป้ายรณรงคป์้องกนัไขเ้ลือดออกในฤดฝูน 
ค. ลงุสมานช่วยป้องกนัดแูลไม่ใหค้นตดัตน้ไม ้และรณรงคก์ารปลกูป่า 
ง. นา้ศรีนวลเขา้รว่มชมุนมุประทว้งการสรา้งเขื่อนกกัเก็บน า้ 

 
 

https://news.mthai.com/news-clips/660545.html
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“ในฤดหูนาวอากาศหนาวเย็นท าใหเ้จ็บป่วยไดง้่าย ตัง้แต่อาการเป็นหวดัคดัจมกู 
เวียนศีรษะ ไขห้วดัใหญ่ไปจนถึงโรคตดิต่อทางระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ ความอยาก
อาหารลดลง ท าใหภ้มูิคุม้กนัของรา่งกายอ่อนแอ การดแูลสขุภาพฤดหูนาวจึงเป็นเร่ืองที่
ตอ้งค านึงใหม้าก”  

 
๓๗.ขอ้ความนีก้ล่าวถึงพฤติกรรมของใคร ที่เป็นวิธีการป้องกนัการเจ็บป่วยในช่วงฤดู
อากาศหนาวที่ดีที่สดุ  
ก. ดินสวมใส่เสือ้ผา้หนาๆ ดื่มน า้และพกัผ่อนที่เพียงพอ 
ข. ออมสินรบัประทานอาหารจ าพวกไขมนัที่มาจากกากหมู 
ค. ตน้กลา้ชอบดื่มน า้ชากาแฟเย็น 
ง. สวยรบัประทานอาหารประเภทขา้วมากเป็นพิเศษ 
 

“มุ่งมั่น แกไ้ข ขจดัภยัยาเสพติด” 
 

ทีม่า ค าขวญัวนัต่อตา้นยาเสพติด ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๓๘. บคุคลใดปฏิบตัตินไดส้อดคลอ้งกบัค าขวญัที่ก าหนด 
ก. แกว้อ่านหนงัสือเกี่ยวกบัยาเสพติด 
ข. กระต่ายเขียนเรียงความเร่ือง พิษของยาเสพติด 
ค. ปรีดาเห็นคนซือ้ขายยาเสพติด จึงโทรแจง้ต ารวจ 
ง. กุง้ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด 
ตอบค าถาม ๓๙-๔๐ 

“เราใชเ้วลาอยู่ในโรงเรียนวนัละหลายชั่วโมง อบุตัิเหตจึุงอาจเกิดขึน้ไดถ้า้ขาด
ความระมดัระวงั เช่น อบุตัิเหตจุากการเล่นกีฬา การใชอุ้ปกรณม์ีคมประกอบการเรียน 
เพื่อความปลอดภยัเมื่ออยู่ในโรงเรียนจึงตอ้งปฏิบตัิตนโดยใชอ้ปุกรณม์ีคมอย่าง
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ระมดัระวงั ไม่เล่นปีนป่ายที่สงู ไม่เล่นผาดโผน เคารพและปฏิบตัิตามกฎกติกาการเล่น
กีฬาและกฎความปลอดภยัในโรงเรียน” 
 
๓๙. จากการอ่านไดร้บัความรูเ้ร่ืองใด  
ก. การป้องกนัจากอบุตัิเหตใุนโรงเรียน ข. การรกัษามารยาท 
ค. การเล่นในโรงเรียน    ง. การเคารพกฎกติกาของโรงเรียน 

๔๐. จากการอ่านบคุคลในขอ้ใด น าความรูท้ี่ไดจ้ากการอ่านไปใชไ้ดถ้กูตอ้ง 
ก. น า้ใส วิ่งเล่นในหอ้งเรียน 
ข. สายฟ้าปีนตน้ไมเ้ล่นกบัเพื่อน 
ค. หนแูดงใชก้รรไกรอย่างระมดัระวงั 
ง. ขวญัถือมีดคตัเตอรว์ิ่งเล่น 
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ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

- ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้แบบตกผลึก  วิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

- ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

- ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์  
- ผลการวิเคราะหค์่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B) แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
- ผลการวิเคราะหค์่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B)  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์  
- ผลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับ

ใจความ จากสูตร KR-20 ของคเูดอร-์รชิารด์สัน 
- ผลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์จากสูตร KR-20 ของคูเดอร-์ริชารด์สัน 
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ตารางแสดง ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-

based learning)  วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 14 แผน 

แผนท่ี 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คะแนนรวม 

1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ตารางแสดง ผลการวิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งแบบทดสอบความสามารถในการอา่น
จบัใจความวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
(crystal-based learning) 

ขอ้ค าถามความสามารถใน
การอ่านจบัใจความวชิา

ภาษาไทย 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คะแนนรวม 

1 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
2 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
3 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
4 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
5 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
8 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
9 1 1 0 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
10 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
11 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
12 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
13 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
14 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
15 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
16 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
17 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
18 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
19 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
20 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ (IOC) 0.850 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก  
(crystal-based learning) 

ขอ้ค าถามความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ์
วิชาภาษาไทย 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คะแนนรวม 

1 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
2 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
3 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
4 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
5 1 1 0 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
8 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
9 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์

10 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
11 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
12 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
13 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
14 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
15 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
16 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
17 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
18 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
19 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
20 1 1 0 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ (IOC) 0.800 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางแสดง ผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก  (crystal-based learning) 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B) แปลความหมาย 
1 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
2 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
3 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
4 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
5 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
6 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
7 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
8 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
9 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
10 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
11 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
12 0.70 0.30 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
13 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
14 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
15 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
16 0.65 0.35 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
17 0.65 0.35 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
18 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
19 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
20 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั  0.728 
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ตารางแสดง ผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก   (crystal-based learning) 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B) แปลความหมาย 
1 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
2 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
3 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
4 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
5 0.70 0.30 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
6 0.70 0.30 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
7 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
8 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
9 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
10 0.70 0.30 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
11 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
12 0.70 0.30 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
13 0.70 0.30 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
14 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
15 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
16 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
17 0.70 0.30 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
18 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
19 0.75 0.25 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
20 0.80 0.20 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.720 
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ตารางแสดง ผลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่นจากสตูร Cronbach's Alpha แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านจบัใจความวชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก  (crystal-based learning) 

ขอ้ท่ี 
ค่าสหสมัพนัธร์ายขอ้ 
(Corrected Item) 

ความเชื่อมั่นได ้
(Cronbach's Alpha) 

แปลความหมาย 

1 0.488 0.746 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
2 0.267 0.761 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
3 0.213 0.770 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
4 0.297 0.758 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
5 0.297 0.784 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
6 0.267 0.761 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
7 0.647 0.734 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
8 0.298 0.773 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
9 0.242 0.775 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
10 0.449 0.748 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
11 0.302 0.758 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
12 0.416 0.750 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
13 0.444 0.748 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
14 0.297 0.758 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
15 0.607 0.737 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
16 0.368 0.753 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
17 0.303 0.759 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
18 0.278 0.773 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
19 0.647 0.734 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
20 0.607 0.737 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั  0.766 
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ตารางแสดง ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นจากสูตร Cronbach's Alphaแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก  (crystal-based learning) 

ขอ้ท่ี 
ค่าสหสมัพนัธร์ายขอ้ 
(Corrected Item) 

ความเชื่อมั่นได ้
(Cronbach's Alpha) 

แปลความหมาย 

1 0.500 0.729 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
2 0.235 0.748 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
3 0.285 0.758 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
4 0.307 0.743 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
5 0.280 0.753 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
6 0.248 0.755 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
7 0.500 0.729 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
8 0.250 0.760 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
9 0.461 0.732 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
10 0.699 0.709 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
11 0.066 0.760 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
12 0.483 0.728 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
13 0.216 0.758 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
14 0.422 0.734 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
15 0.295 0.750 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
16 0.235 0.748 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
17 0.379 0.737 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
18 0.376 0.737 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
19 0.201 0.751 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
20 0.744 0.710 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั  0.752 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวกมลวรรณ  บุตรนอ้ย 
วัน เดือน ปี เกิด 5 กนัยายน 2535 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
วุฒิการศึกษา 2554    มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีนกุูล  

   อ าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี  
2559    ครุศาสตรบ์ณัฑิต (การประถมศึกษา)  
            มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี   
            อ าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี  
2562    การศึกษามหาบณัฑิต   
    (วิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู)้  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 51 หมู่ 2 บา้นก่อ ต.มว่งสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ .อบุลราชธานี 34140   
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