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ABSTRACT 

 

This research is an experimental research. The purposes of this research were 1) to 

study the achievement of Chinese students’ analytical reading of Thai newspaper before and after 

using cooperative learning; 2) to study their satisfaction on analytical reading of Thai newspaper 

using cooperative learning. The research population consisted of 23 Chinese Thai majors of 3rd 

grade from Guangxi University of Nationalities who were studying their second semester of the 

academic year 2013 in Dhurakij Pundit University. Research instruments consisted of instruction 

that is the content of the course TH484 Reading of Thai Newspaper, test of Analytical Reading of 

Thai Newspaper, questionnaire about students’ satisfaction on analytical reading of Thai 

newspaper using cooperative learning and observation form of students’ cooperative learning 

behavior. Mean, percentage, standard deviation and Paired t-test were used to analyze the data 

collected. The results showed that: 1) after using cooperative learning, their achievement of 

analytical reading of Thai newspaper reading was statistically significantly higher than before 

learning (p-value< 0.05);2) their overall satisfaction on analytical reading of Thai newspaper 

using cooperative learning was at high level. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญั ท าให้คนทัว่โลกได้ส่ือสาร เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

เขา้ใจกนัได ้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือสนบัสนุน เป็นสะพานเช่ือมโยง

ธุรกรรมและการพฒันาให้ผูค้นต่างชาติต่างภาษาไดแ้ลกเปล่ียนการพฒันาร่วมกนั ประเทศจีนได้

กา้วสู่การเป็นประเทศผูน้ าทางเศรษฐกิจประเทศหน่ึงของโลกภายหลงัการเปิดประเทศกวา่ 30 ปี แม้

ในช่วงท่ีจีนปิดประเทศ แต่ไม่ปิดการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยของจีนได้จัดการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาสากลหรืออาจจะเรียกไดว้่า เป็นภาษากลุ่มนอ้ยในระดบัปริญญาตรี

และสูงกว่า  ส่ือของรัฐบาลจีน อย่างสถานีวิทยุซีอาร์ไอได้รายงานเ ร่ืองออกอากาศเป็น

ภาษาต่างประเทศถึง 38 ภาษาในช่วงกวา่ 60 ปีท่ีผา่นมา น่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการใชภ้าษาเป็น

สะพานเช่ือมโยงใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ เช่ือถือศรัทธา แลกเปล่ียนร่วมมือ ร่วมกนัพฒันา จึงไม่น่า

แปลกใจท่ีในทวีปเอเซีย จีนเป็นหน่ึงในจ านวน 2 ประเทศท่ีเปิดการเรียนการสอนของภาษากลุ่ม

นอ้ยถึงระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัชนชาติกวางสีเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัของจีนท่ีให้ความส าคญักบัคณะ

อาเซียนซ่ึงเร่ิมเปิดสอนสาขาวิชาภาษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากท่ีสุดในประเทศจีน ตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1964 ปัจจุบนัมีสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษากมัพูชา ภาษาพม่า ภาษา

อินโดนีเซีย และภาษามาเลย์  วิชาภาษาไทยเป็นวิชาหน่ึงในคณะอาเซียนท่ีมีนกัศึกษาจีนนิยมเรียน

มากเป็นอนัดบั 2 รองจากภาษาเวียดนาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 เป็นตน้มา สาขาวิชาภาษาไทยเปล่ียน

จากหลกัสูตร 4 ปีรูปแบบเก่าเป็นรูปแบบใหม่ คือหลกัสูตร “3+1” โดยก าหนดให้นกัศึกษาเรียนท่ี

ประเทศจีน 3 ปี และเรียนท่ีประเทศไทย 1 ปี ส าหรับการเรียนในประเทศไทย ทางมหาวิทยาลยัท่ี

ร่วมมือและตกลงกันจะร่วมกันจัดแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

มหาวทิยาลยัชนชาติกวางสี ดงันั้นมหาวิทยาลยัชนชาติกวางสีและมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจึ์งได้

ร่วมกนัจดั รายวิชาต่างๆข้ึน เพื่อให้นกัศึกษาท่ีมาเรียนในประเทศไทย โดยแบ่งการเรียนการสอน
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เป็น 2 ภาคการศึกษา มีทั้งส้ิน 12 วชิา จดัรายวชิาละ 3หน่วยกิต และ1วิชาจะใชเ้วลาเรียน 45 ชัว่โมง 

ตามระเบียบการจดัการเรียน การสอนของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ นอกจากการเรียนในชั้นเรียน

แลว้ ภาควชิาภาษาไทยยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส

ฝึกทกัษะภาษาไทยร่วมกบันักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  การเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมไทยผ่าน

กิจกรรม ทศันศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรมและความเป็นอยูข่องคนไทย รวมทั้ง

ไดฝึ้กทกัษะภาษาไทยของตนเอง ในสภาพแวดลอ้มจริง  โดยมีอาจารยใ์นภาควิชาเป็นผูรั้บผิดชอบ

ดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

วิชาการอ่านหนังสือพิมพ์ไทยเป็นรายวิชาหน่ึงในจ านวน 12 วิชาตามหลกัสูตร เป็น

วิชาการประยุกตใ์ช้ภาษา ก าหนดเปิดวิชาน้ีเรียนในปีท่ี 3 ของหลกัสูตรท่ีตอ้งเรียนในประเทศไทย 

ความจ าเป็นของการเรียนวิชาการอ่านหนงัสือพิมพ์ไทย มีวตัถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมนกัศึกษาได้

เรียนรู้ภาษา วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย แสดงให้เห็นวา่ หลกัสูตรน้ี

ให้ความส าคญัของการอ่าน ซ่ึงมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยทุ์กเพศทุกวยั ในอนัท่ีจะท าให้มีความรู้

กา้วทนัโลกและมีชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 

การอ่านมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนโต และจนกระทัง่ถึงวยัชรา การอ่าน

ท าให้รู้ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ ทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทัว่โลก ท าให้

ผูอ่้านมีความสุข มีความหวงั และมีความอยากรู้อยากเห็น อนัเป็นความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน 

การอ่านมีประโยชน์ในการพฒันาตนเอง คือ พฒันาการศึกษา พฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิต ท า

ให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีความอยากรู้อยากเห็น การท่ีจะพฒันาประเทศให้

เจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ไดต้อ้งอาศยัประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงความรู้ต่าง ๆ ก็ไดม้าจาก

การอ่านนัน่เอง  (ฉววีรรณ  คูหาภินนัท,์ 2542, น.11)  สอดคลอ้งกบั จินตนา  ใบกาซูยี  (2543, น.23)  

วา่ การอ่านหนงัสือนั้นมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อชีวติคนเราอยา่งยิ่ง และนอกจากนั้นยงัได้

สรุปบทบรรยายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถึงความส าคญัของการอ่าน

หนงัสือวา่ 

1. การอ่านหนงัสือท าใหไ้ดเ้น้ือหาสาระความรู้มากกวา่การศึกษาหาความรู้ดว้ยวิธีอ่ืนๆ

เช่น การฟัง 
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2. ผูอ่้านสามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่มีการจ ากดัเวลาและสถานท่ี สามารถน าไปไหน

มาไหนได ้

3. หนงัสือเก็บไดน้านกวา่ส่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงมกัมีอายกุารใชง้านจ ากดั 

4. ผูอ่้านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการไดเ้องในขณะอ่าน 

5. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าส่ืออย่างอ่ืน ทั้งน้ี เพราะ

ขณะอ่าน จิตใจจะตอ้งมุ่งมัน่อยูก่บัขอ้ความ พินิจพิเคราะห์ขอ้ความนั้นๆ 

6. ผูอ่้านเป็นผูก้  าหนดการอ่านไดด้ว้ยตนเอง จะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่านขา้มหรือ

อ่านทุกตัวอักษรเป็นไปตามใจของผูอ่้านหรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้เพราะหนังสือมีมาก  

สามารถเลือกอ่านเองได ้

7. หนงัสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกว่าส่ืออยา่งอ่ืน จึงท าให้สมองของผูอ่้าน

เปิดกวา้ง สร้างแนวคิดและทศันคติไดม้ากกวา่ ท าใหผู้อ่้านไม่ติดยดึอยูก่บัแนวคิดใดๆโดยเฉพาะ 

8. ผูอ่้านเกิดความคิดเห็นได้ด้วยตนเองวินิจฉัยเน้ือหาสาระได้ด้วยตนเอง รวมทั้ ง

หนงัสือบางเล่มสามารถน าไปปฏิบติัแลว้เกิดผลดี 

อุทยั  บุญประเสริฐ  (2555)  ได้กล่าวสอดคล้องกันว่า การอ่านเป็นองค์ความรู้หลัก 

(Core Subject) ท่ีมีความส าคญัยิ่งในยุคศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ภาษาองักฤษ (English) ทกัษะ

การอ่าน (Reading) เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และไดรั้บความรู้ต่างๆมีมากมายเพิ่มเติมได ้โดยเช่ือวา่ การ

อ่านเป็นทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ทกัษะการใชภ้าษาอ่ืนๆ (Language Arts) ไดแ้ก่ การฟัง 

การพดู และการเขียน 

ดงันั้น การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทยจึงมีส่วนส าคญัในการพฒันาความรู้ ประสบการณ์และ

ความคิด  ความคิด เป็นเร่ืองท่ีสะสมความรู้และประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้ากการเรียน การท่ีไดฝึ้กคิด

บ่อยๆ จะท าให้เกิดความคิดท่ีเรียกว่า การคิดเคราะห์ (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบบัเฉลิม

พระเกียรติพุทธศกัราช 2530  (2530, น.492)  ไดใ้ห้ความหมายค าวา่คิด หมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึก

ตรอง ส่วนค าว่าวิเคราะห์ หมายถึง  ดู สังเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบคอบในเร่ืองราวต่างๆ 

อยา่งมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดดอ้ยของเร่ืองนั้นๆ แลว้ เสนอแนะส่ิงท่ีดีท่ี

ท่ีเหมาะสมอย่างยุติธรรม นอกจากนั้น การอ่านคิดวิเคราะห์จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ

แลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้วิทยาการสาขาต่าง ๆ ท่ีกา้วหน้าและเปล่ียนแปลงไป

อยา่งรวดเร็วและท าใหผู้อ่้านมีขอ้มูลประกอบการคิด การตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง ท าให้รู้ข่าวความ
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เคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัวนิช  สุธารัตน์ (2547,  

น.123)  กล่าวว่าในยุคของขอ้มูลสารสนเทศเช่นน้ี แต่ละวนัมีขอ้มูลข่าวสารเขา้มามากมาย ขอ้มูล

เหล่าน้ีมีความส าคญั ถา้คิดวเิคราะห์ไม่เป็น อาจจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากผิดพลาด บุคคลจึง

ตอ้งรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแยกแยะส่ิงท่ีเป็นความจริงออกมาจากส่วนท่ีเป็นเท็จ เพื่อจะได้ใช้การ

ตดัสินใจอยา่งฉลาด ดงันั้นการคิดวิเคราะห์จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั การ

คิดวิเคราะห์จะเกิดข้ึนเม่ือตอ้งการท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดความสงสัยในบางส่ิง จึง

พยายามหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลมาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีตอ้งการประเมินส่ิงต่างๆเพื่อ

ตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การคิดวิเคราะห์ตอ้งใชค้วามสามารถในการ

สังเกต ตีความ การสืบคน้ การหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีดีเพื่อคน้หาความเป็นไปของเร่ืองนั้น จึง

จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาความสามารถของสมองในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง ไม่

ผดิพลาด  (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546, น.22) 

การอ่านเชิงวิเคราะห์  คือ การแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง

ส าหรับผูอ่้านท่ีอยู่ในยุคสังคมข่าวสาร  ซ่ึงแวดล้อมด้วยขอ้มูลข่าวสารท่ีมีทั้งเช่ือถือได้  มีคุณค่า  

และขอ้มูลท่ีเช่ือถือไม่ได ้ บิดเบือนความจริง  มีอคติ  ล าเอียง  ผูอ่้านจึงจ าเป็นตอ้งใช้วิจารณญาณ

เพื่อประเมินส่ิงท่ีตนอ่านและตดัสินวา่จะเช่ือไดม้ากนอ้ยเพียงใด  (วณีา  วสีเพญ็, น .143 ) ดงันั้น การ

สอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ครูตอ้งหาวิธีท าให้นกัเรียนเขา้ใจ และรู้ค าศพัท์ความหมายของค าศพัท์

ก่อนท่ีจะท าความเข้าใจ ในการอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ ในการอ่านท่ีมีคุณภาพต้องอ่านอย่างรู้

จุดมุ่งหมายว่าอ่านเพื่ออะไร และครูตอ้งมีเป้าหมายในการสอนดว้ยว่าตอ้งการอะไรให้นกัเรียนมี

การพฒันาการอ่านดา้นใดบา้ง  (สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย,์ 2545, น .8) การจดัรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน การใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนในการท างาน   และสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นช่วยให้ผูอ่้าน

มีความคิดกวา้งขวางรู้เท่าทนัความเป็นไปของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ดงันั้นเราควรหาเวลาอ่านหนงัสือ

เป็นประจ าจะท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  หากผูอ่้านรู้จกัเลือกหนงัสือรู้วิธีอ่านทั้งอ่านออกและ

อ่านเป็น  สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน และรู้จกัการวิเคราะห์วิจารณ์ในส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (วชัรี  

บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ, 2542, น .9) ดังนั้น ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ความสามารถดา้นการอ่านแก่นกัเรียน เพื่อให้สามารถใชก้ารอ่านเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความรู้ 

ความคิด และพฒันาชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการ

อ่านในระดบัท่ีสูงกวา่การอ่านทัว่ๆไป กล่าวคือไม่ใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อความรู้และความบนัเทิง
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เท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีการวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านดว้ยการอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยฝึกให้ผูอ่้านใชค้วามคิด  

สติปัญญา และมีความรอบรู้ต่อส่ิงท่ีไดอ่้าน การฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผูอ่้าน

คิดเป็น มีความรู้ท่ีกวา้งขวาง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ทกัษะทางปัญญา 

ส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์  (กระทรวงศึกษาธิการ,ม.ป.ป., น .10-12) การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็น

ส่ิงจ าเป็นต่อบุคคลทุกระดบั เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของการคิดแบบอ่ืน ๆ ช่วยให้ไดข้อ้เท็จจริงท่ีเป็น

พื้นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตดัสินใจแกปั้ญหา  การประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูท่ี้มีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผูท่ี้สามารถคิดไดลึ้กซ้ึง ชาญ

ฉลาด รอบคอบ น าไปสู่การสร้างความรู้  ความคิด  การตดัสินใจแกปั้ญหา สามารถปรับตวัไดท้นั

การเปล่ียนแปลงต่างๆในยุคขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนน าไปสู่การสร้างวิสัยทศัน์ในการ

ด าเนินชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี  (กรมวชิาการ, 2546, น.208-210) 

จะเห็นไดว้า่ การอ่านเชิงวเิคราะห์เป็นทกัษะส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีสามารถพฒันาสติปัญญา

ของมนุษย ์ขณะเดียวกนั การอ่านเชิงวิเคราะห์ยงัสามารถช่วยให้มนุษย์สามารถสังเคราะห์และ

สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมาจากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมไปดว้ย 

การคิดวิเคราะห์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสติปัญญาของมนุษย์ซ่ึงตรงกับการพฒันา

ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ดงักล่าว Benjamin S. Bloom (ชวาล  แพรัตกุล, 2525, น .7)  

ไดจ้  าแนกพฤติกรรมทางการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น คือ พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และ

ดา้นทกัษะพิสัย พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงความสามารถในการคิดหรือกระบวนการทางปัญหา 

คือพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย เน่ืองจากพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive 

domain) เป็นสมรรถภาพทางสติปัญญาหรือทางสมองของผูเ้รียนในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ผูเ้รียน

จะตอ้งอาศยัความสามารถทางสมองเป็นท่ีตั้งของการคิดในระดบัต่างๆ รวมทั้งจดจ า เช่น การเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ การท าความเขา้ใจในการอ่าน การเขียนเรียงความ

การคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ พฤติกรรมพุทธิพิสัยเป็นพฤติกรรมด้านความคิดความจ าซ่ึงเป็น

ความสามารถทางสมองท่ีจะเรียนรู้ และแกปั้ญหาต่างๆ พฤติกรรมดงักล่าวนั้นคือพฤติกรรมดา้น

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ี จะเกิดจากการเรียนการสอน

โดยตรง และใช้ช่วงเวลาสั้นๆในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ซ่ึงบลูมไดแ้บ่ง

พฤติกรรมยอ่ย เรียงตามความสลบัซบัซอ้นจากนอ้ยไปมาก 6 พฤติกรรมยอ่ย คือ ความรู้ ความเขา้ใจ 

การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
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นอกจากการคิดวิเคราะห์แลว้ การเรียนรู้แบบความร่วมมือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยท าให้

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน Johnson and Johnson (1974, pp .213-240) ไดก้ล่าวถึงหลกัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ตอ้งอาศยัหลกัการพึ่ งพากนั (positive 

interdependence) โดยถือว่าทุกคนมีความส าคญัเท่าเทียมกนัและจะตอ้งพึ่งพากนั เพื่อความส าเร็จ

ร่วมกนั 2) การเรียนรู้ท่ีดีตอ้งอาศยัการหนัหนา้เขา้หากนั มีปฏิสัมพนัธ์กนั (face to face interaction) 

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูล และการเรียนรู้ต่างๆ 3) การเรียนรู้ร่วมกนัตอ้งอาศยัทกัษะทาง

สังคม (social skills) โดยเฉพาะทกัษะในการท างานร่วมกนั และ 4) การเรียนรู้ร่วมกนัควรมีการ

วเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) ท่ีใชใ้นการท างาน และ 5) การเรียนรู้ร่วมกนัจะตอ้ง

มีผลงาน หรือผลสัมฤทธ์ิ ทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม ม่ีสามารถตรวจสอบและวดัประเมินได้

(individual accountability) 

ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาน้ี เพื่อเป็นการพฒันาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ตลอดจน

ส่งเสริมให้นกัศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลยัชนชาติกวางสีไดมี้ความสามารถในการอ่านหนงัสือ

ภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาความสามารถ

ดงักล่าว เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน ากระบวนการคิดวเิคราะห์ไปใชเ้ป็นรากฐานในการพฒันาตนเอง

ใหเ้ตม็ศกัยภาพ และใชค้วามสามารถท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

สนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยโดยเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพฒันา

ความสามารถการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัศึกษาชาวจีน วชิาเอกภาษาไทย ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 

มหาวทิยาลยัชนชาติกวางสี อีกทั้งเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตาม

เป้าหมายของการศึกษาในยคุปัจจุบนั 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้

แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาชาวจีนท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยโดย

เรียนรู้แบบร่วมมือ 
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1.3 สมมติฐำนของกำรวจัิย 

ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบ

ร่วมมือหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตดงัน้ี 

1.4.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัชน

ชาติกวางสี ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2556 จ านวน 23 คน เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัมีจ านวนจ ากดั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากประชากรทุกคน 

1.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ วิชา TH484 การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย (Thai 

Newspaper Reading) 

บทท่ี 1 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข่าว 

บทท่ี 2 การอ่านเชิงวเิคราะห์บทความ 

บทท่ี 3 การอ่านเชิงวเิคราะห์สารคดี 

บทท่ี 4 การอ่านเชิงวเิคราะห์เร่ืองสั้น 

บทท่ี 5 การอ่านเชิงวเิคราะห์การ์ตูนลอ้การเมือง 

1.4.3 ตวัแปรท่ีจะศึกษา 

ตวัแปรตน้ คือ  การอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ตวัแปรตาม คือ   1) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาว

จีน  2) เจตคติของนกัศึกษาชาวจีนท่ีมีต่อการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดพ้ฒันาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยโดยเรียนรู้แบบความร่วมมือ

ส าหรับนกัศึกษาจีน 
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2. น าไปสู่การพฒันาความสามารถการอ่านประเภทอ่ืนๆหรือหนงัสือภาษาจีนของนกัศึกษา

จีน 

3. เป็นแนวทางส าหรับผูส้อนการอ่านเชิงวเิคราะห์น าไปปรับใชก้บัการสอนได ้

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์หนังสือพิมพ์ไทยโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 

คะแนนของแบบทดสอบท่ีวดัความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย ซ่ึงไดจ้ากการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ผา่นเกณฑ์ประเมินผลร้อยละ 60โดยดูคะแนนสอบหลงัเรียนแต่ละ

คร้ังและคะแนนรวม 

กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์หนังสือพิมพ์ไทย หมายถึง การอ่านเชิงวิเคราะห์ท่ีใชพ้ฤติกรรม

ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Bloom) วดัความสามารถการอ่านวิเคราะห์ไดใ้น 6 ดา้น คือ 

ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

เรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง เทคนิคการท างานกลุ่มวิธีหน่ึง โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีมี

ความสามารถและความถนดัแตกต่างกนัได ้แสดงบทบาทตามหน้าท่ีท่ีตนถนดั ท าให้งานประสบ

ผลส าเร็จ วธีิน้ีท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กความรับผิดชอบการท างานกลุ่มและสนองต่อหลกัการของเทคนิค

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) ท่ีวา่ “ความส าเร็จแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม 

ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

นักศึกษำชำวจีน วชิำเอกภำษำไทย ระดับปริญญำตรีช้ันปีที่ 3 มหำวทิยำลยัชนชำติกวำง

สี หมายถึง นกัศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษาไทยในหลกัสูตร “3+1” ของมหาวิทยาลยัชนชาติกวางสี 

คือ เรียนท่ีประเทศจีนในระดบัชั้นปีท่ี1 ชั้นปีท่ี2และชั้นปีท่ี4 ทั้งหมด 3 ปีและเรียนท่ีประเทศไทยใน

ระดบัชั้นปีท่ี 3 ทั้งหมด 1 ปี ซ่ึงก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 3 ท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

จ านวน 23 คน 

เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของนกัศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษาไทย ระดบัปริญญาตรีชั้น

ปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทย อันเป็นผล

เน่ืองมาจากการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุน้ให้นกัศึกษาแสดงพฤติกรรมต่อการเรียนไปในทิศทางใด

ทิศทางหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นไปในทางบวกหรือทางก็ได ้
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในการวจิยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีน

โดยเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 การคิดเชิงวิเคราะห์ 

2.1.1  ความหมายของการคิดเชิงวเิคราะห์ 

2.1.2  ความส าคญัของการคิดเชิงวเิคราะห์ 

2.1.3  องคป์ระกอบของการคิดเชิงวเิคราะห์ 

2.1.4  ลกัษณะของการคิดเชิงวเิคราห์ 

2.1.5  ทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์ 

2.1.6  เทคนิควธีิการสอนสร้างเสริมทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 

2.2 การอ่านเชิงวเิคราะห์ 

2.2.1  ความหมายของการอ่านเชิงวเิคราะห์ 

2.2.2  ขั้นตอนการสอนอ่านเชิงวเิคราะห์ 

2.2.3  ทฤษฏีการสอนอ่านเชิงวเิคราะห์ 

2.2.4  วธีิการการสอนอ่านเชิงวเิคราะห์ 

2.2.5  แนวทางการวดัและประเมินผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

2.3 แนวคิดของบลูม (Benjamin S. Bloom) 

2.3.1  พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย 

2.3.2  พฤติกรรมดา้นจิตพิสัย 

2.3.3  พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย 
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2.4 หนงัสือพิมพ ์

2.4.1  หนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย 

2.4.2  ความหมายของหนงัสือพิมพ ์

2.4.3  ความส าคญัของหนงัสือพิมพ ์

2.4.4  ลกัษณะของหนงัสือพิมพ ์

2.4.5  หนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ ์

2.4.6  ประเภทของหนงัสือพิมพ ์

2.4.7  การใชภ้าษาในหนงัสือพิมพ ์

2.4.8  เน้ือหาจากหนงัสือพิมพ ์

2.5 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

2.5.1  ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

2.5.2  ความส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือ 

2.5.3  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

2.5.4  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.2  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.3  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.4  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.5  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.6  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.7  ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.7 เจตคติต่อการเรียน 

2.7.1  ความหมายของเจตคติ 

2.7.2  ลกัษณะของเจตคติ 

2.7.3  องคป์ระกอบของเจตคติ 
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2.7.4  การวดัเจตคติ 

2.8 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.8.1  ผลงานวจิยัภายในประเทศ 

2.8.2  ผลงานวจิยัในต่างประเทศ 

 

2.1 การคิดเชิงวเิคราะห์ 

2.1.1 ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ 

มีนกัวชิาการหลายคนไดใ้หค้วามหมายของการคิดเชิงวเิคราะห์ไว ้ดงัน้ี 

ชยัอนนัต์  สมุทวณิช  (2541,  น.14)  ให้ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์วา่ คือการ

แสวงหาขอ้เท็จจริงดว้ยการระบุ จ าแนก แยกแยะ ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทั้ง

ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดดอ้ย ในสถานการณ์เป็นการจดัขอ้มูลให้เป็น ระบบ

เพื่อไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ  (2546,  น.24)  กล่าววา่ การคิดเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การ

จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วนๆ เพื่อคน้หาว่ามาจากอะไร มี

องค์ประกอบอะไร ประกอบข้ึนมาได้อย่างไร เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างไรเชิงเหตุผลระหว่าง

องคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ชาตรี  ส าราญ  (2548,  น.40-41)  ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ การคิด

วิเคราะห์คือ การรู้จกัพิจารณา คน้หาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลกัในการหา

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงหล่อหลอมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบอยา่งสมเหตุสมผลก่อนท่ี

จะตดัสินใจจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัความหมายของการคิดวเิคราะห์สามารถสรุปความหมาย

ของการคิดวเิคราะห์ไดว้า่หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการจ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบหา

ความสัมพนัธ์ ความส าคญัคน้หาลกัษณะร่วม จุดเด่น จุดดอ้ย ตีความ ช้ีบ่งจุดส าคญั จดัประเภท 

Watsan and Glaser  (1964,  p.11)  ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ เป็นส่ิงท่ีเกิด

จากส่วนประกอบของทศันคติ ความรู้และทกัษะ โดยทศันคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ ตอ้งการ

สืบคน้ปัญหาท่ีมีอยู ่ความรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการใช้เหตุผลในการประเมินสถานการณ์การสรุปความ

อย่างเท่ียงตรงและการเขา้ใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทกัษะจะประยุกตร์วมอยูใ่นทศันคติและ
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ความรู้ 

Ennis  (1985,  p .83)  ไดก้ล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ไวว้า่ เป็นการประเมินขอ้ความได้

ถูกตอ้ง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ีจะลงมือ

ปฏิบติั 

สรุปไดว้่า การคิดเชิงวิเคราะห์หมายถึงการรู้จกัพิจารณา คน้หาใคร่ครวญ ประเมินค่า

องคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง และการแสวงหาขอ้เท็จจริงดว้ยการระบุ จ าแนก แยกแยะ ขอ้มูลใน

สถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั 

2.1.2 ความส าคญัของการคิดเชิงวเิคราะห์ 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ  (2546,  น.32-47)  ไดส้รุปความส าคญัของการคิดเชิง

วเิคราะห์ ดงัน้ี 

1) การคิดเชิงวเิคราะห์ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา 

Robert J. Sternberg  (อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ,  2545)  น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความ

เฉลียวฉลาดท่ีประสบความส าเร็จ เขากล่าวว่า คนเราจะฉลาดได้นั้น ตอ้งประกอบไปด้วยความ

ฉลาด 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ความฉลาดในการสร้างสรรค์ ความฉลาดในการวิเคราะห์ และความฉลาด

ในการปฏบติัจริง ซ่ึงในส่วนของความฉลาดในการปฏิบติัจริง ซ่ึงในส่วนของความฉลาดในการ

วเิคราะห์นั้น สเตอร์นเบอร์กอธิบายวา่ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินแนวคิด

ท่ีคิดข้ึนนั้น และความสารมารถในการน ามาแกปั้ญหา และการตดัสินใจ 

2) การคิดเชิงวเิคราะห์เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ 

การคิดเชิงวเิคราะห์นบัเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็น“ผูเ้ล่นหลกั”ส าหรับการคิดในมิติอ่ืนๆอีก 9 

มิติ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงบูรณาการ 

การคิดเชิงอนาคต ฯลฯ การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดมุมมองเชิงลึกและครบถว้นใน

เร่ืองนั้น อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจและการแกปั้ญหาไดบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารคิด 

3) การคิดเชิงวเิคาระห์ช่วยในการแกปั้ญหา 

จากการคิดเชิงวิเคราะห์เก่ียวขอ้งกบัการจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ และการท า

ความเขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นยอ่มจะช่วยเราเม่ือพบปัญหาใดๆ ให้สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ปัญหานั้น

มีองค์ประกอบอะไรบา้ง เพราะสาเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบั

DPU



13 
 

ประเด็นปัญหา 

4) การคิดเชิงวเิคราะห์ช่วยในการประเมินและตดัสินใจ 

การวเิคราะห์ช่วยใหเ้รารู้ขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน ช่วยให้เราเกิด

ความเขา้ใจ และท่ีส าคญัการวิเคาระห์ช่วยให้เราไดข้อ้มูลเป็นฐานความรู้ในการน าไปใชป้ระโยชน์ 

การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ และตดัสินใจในเร่ืองต่างๆไดแ้ม่นย  ากว่า

การเพียงแต่มีขอ้เท็จจริงท่ีไม่ไดผ้่านการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ท าให้เรารู้สาเหตุของปัญหา เห็น

โอกาสของความน่าจะเป็นในอนาคต เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ โอกาสและ

อุปสรรค จะช่วยให้ผูป้ระกอบการธุรกิจมีขอ้มูลพื้นฐานท่ีน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร

ต่อไป 

5) การคิดเชิงวเิคราะห์ช่วยใหค้วามคิดสร้างสรรคส์มเหตุสมผล 

การคิดเชิงวเิคราะห์ช่วยใหก้ารคิดต่างๆอยูบ่นฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได ้

อย่างมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ์ ส่งผลให้เม่ือคิดจินตนาการหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆจะได้รับการ

ตรวจสอบวา่ความคิดใหม่นั้นใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ ถา้จะท าให้ใช้ไดจ้ริงตอ้งเป็นเช่นไร แลว้เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีจินตนาการข้ึนกบัการน ามาใชใ้นปัจจุบนัลว้นเป็นผลจากการวิเคราะห์วา่

ใชก้ารไดก่้อนท่ีจะน ามาใชจ้ริง 

6) การคิดเชิงวเิคราะห์ช่วยใหเ้ขา้ใจแจ่มกระจ่าง 

การคิดเชิงวิเคราะห์ช่วยให้เราประเมินและสรุปส่ิงต่างๆไปตามขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ 

ไม่ใช่สรุปตามอารมณ์ความรู้สึก หรือการคาดการณ์วา่น่าจะเป็นเช่นนั้น ท าให้ไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีเป็น

จริงซ่ึงต่างๆไดอ้ยา่งเขา้ใจถ่องแทม้ากข้ึน เพราะการวิเคราะห์ท าให้ส่ิงท่ีคลุมเครือเกิดความกระจ่าง

ชดั สามารถแยกแยะระหวา่งส่ิงดี-ไม่ดี ส่ิงท่ีถูกตอ้ง ส่ิงท่ีหลอกลวง โดยการจบัสังเกตความผิดปกติ

ของเหตุการณ์ ขอ้ความและพฤติกรรม พาเราคิดใคร่ครวญถึงเหตุและผลของส่ิงนั้น จนเพียงพอท่ีจะ

สรุปวา่เร่ืองนั้นมีความเป็นมาอยา่งไร เท็จจริงอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลกบัส่ิงใด เกิดความแจ่ม 

กระจ่างในความเขา้ใจ 

สรุปไดว้า่ ความส าคญัของการคิดวิเคราะห์คือ การคิดท่ีเป็นพื้นฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ 

สามารถช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา ช่วยในการแก้ปัญหา ช่วยในการประเมินและ

ตดัสินใจ ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล และช่วยให้เขา้ใจแจ่มกระจ่าง จึงท าให้มนุษย์
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สามารถประเมินเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆอยา่งมีเหตุผล แลว้น ามาตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆได ้

2.1.3 องคป์ระกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ  (2546,  น.26-30)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการคิดเชิง

วเิคราะห์ดงัน้ี 

1) ความสามารถในการตีความ 

การตีความหมายถึง การพยายามท าความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะ

วิเคราะห์เพื่อแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้น เป็นการสร้างความเขา้ใจต่อส่ิงท่ี

ตอ้งการวเิคราะห์ โดยส่ิงนั้นไม่ไดป้รากฏโดยตรงคือ ตวัขอ้มูลไม่ไดบ้อกโดยตรง แต่เป็นการสร้าง

ความเขา้ใจท่ีเกินกวา่ส่ิงท่ีปรากฏ อนัเป็นการสร้างความเขา้ใจบนพื้นฐานของส่ิงท่ีปรากฏในขอ้มูล

ท่ีน ามาวเิคราะห์ 

เกณฑท่ี์แต่ละคนใชเ้ป็นมาตรฐานในการตดัสิน หรือเป็นไมเ้มตรท่ีแต่ละคนสร้างข้ึนใน

การตีความนั้น ยอ่มแตกต่างกนัไปตามความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยมของแต่ละบุคคล 

2) ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ 

การท่ีจะคิดวิเคราะห์ไดดี้นั้นจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานในเร่ืองนั้น เพราะ

ความรู้จะช่วยในการก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจงและจ าแนกไดว้า่เร่ืองนั้นเก่ียวขอ้ง

กบัอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆอะไรบา้ง มีก่ีหมวดหมู่ จดัล าดบัความส าคญัอย่างไร และรู้ว่าอะไร

เป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดอะไร 

การวิเคราะห์ในเร่ืองใดๆจะไม่สมเหตุสมผลเลยหากเราไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

นั้น เราจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาเป็นองคป์ระกอบในการคิด ถา้เราขาดความรู้ เราอาจ

ไม่สามารถวเิคราะห์เหตุผลไดว้า่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม 

นกัคิดเชิงวเิคราะห์จะตอ้งมีองคป์ระกอบทั้งสามน้ีร่วมดว้ย คือ ตอ้งเป็นคนท่ีช่างสังเกต 

สามารถคน้พบความผิดปกติท่มกลางส่ิงท่ีดูอยา่งผิวเผินแลว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน ตอ้งเป็นคนท่ี

ช่างสงสัย เม่ือเห็นความผดิปกติแลว้ไม่ละเลยไป แต่หยุดพิจารณา ขบคิดไตร่ตรอง และตอ้งเป็นคน

ช่างถาม ชอบตั้งค  าถามกบัตวัเองและคนรอบขา้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่การคิดต่อเก่ียวกบั

เร่ืองนั้น การตั้งค  าถามจะน าไปสู่การสืบคน้ความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นท่ีตอ้งการ
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วเิคราะห์ 

ขอบเขตค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงวิเคราะห์ จะยึดหลกัการตั้งค  าถามโดยใช้หลกั 

5W 1H คือ ใคร (who) ท าอะไร (what) ท่ีไหน (where) เม่ือไร (when) เพราะเหตุใด (why) อยา่งไร 

(how) ค  าถามเหล่าน้ีอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ทุกขอ้ เพราะการตั้งค  าถามมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความ

ชดัเจน ครอบคลุมและตรงประเด็นท่ีเราตอ้งการสืบคน้ 

4) ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 

นกัคิดเชิงวิเคราะห์จะตอ้งมีความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล สามารถ

คน้หาค าตอบไดว้า่ 

อะไรเป็นสาเหตุใหเ้กิดส่ิงน้ี 

เร่ืองนั้นเช่ือมโยงกบัเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร 

เร่ืองน้ีมีใครเก่ียวขอ้งบา้ง เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 

เม่ือเกิดเร่ืองน้ี จะส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง 

และค าถามอ่ืนๆท่ีมุ่งหมายการออกแรงทางสมองใหต้อ้งขบคิดอยา่งมีเหตุมีผลเช่ือมโยง

กบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2548,  น.52)  กล่าววา่ องคป์ระกอบ

ของการคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ย 

1) การตีความ ความเขา้ใจ และใหเ้หตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวเิคราะห์เพื่อแปลความของส่ิง

นั้นข้ึนกบัความรู้ประสบการณ์และค่านิยม 

2) การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ 

3) การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของค าถาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงวิเคราะห์

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

อยา่งไร (How) 

4) การหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (ค าถาม) คน้หาค าตอบไดว้า่ อะไรเป็นสาเหตุให้เร่ือง

นั้นเช่ือมกบัส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร เร่ืองน้ีใครเก่ียวขอ้ง เม่ือเกิดเร่ืองน้ีส่งผลกระทบอยา่งไร มีองคป์ระกอบ

ใดบา้งท่ีน าไปสู่ส่ิงนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการท าให้เกิดส่ิงน้ีอย่างไร มีแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร

บา้ง ถา้ท าเช่นน้ีจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ล าดบัเหตุการณ์น้ีดูวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
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สรุปไดว้่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 4 ขอ้ คือการตีความ การมี

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ และการช่าง

สังเกต สงสัย ช่างถามและการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 

2.1.4 ลกัษณะของการคิดเชิงวิเคราะห์ 

เสง่ียม  โตรัตน์  (2546,  น.28)  กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิด

วิเคราะห์ ไวว้า่ การคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 2 องค์ประกอบ คือ ทกัษะในการ

จดัระบบขอ้มูล ความเช่ือถือได้ของข้อมูล และการใช้ทกัษะเหล่านั้นอย่างมีปัญญาเพื่อการช้ีน า

พฤติกรรมดงันั้น การคิดวเิคราะห์จึงมีลกัษณะต่อไปน้ี 

1) การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็นเพียงการรู้หรือการจ าขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว เพราะการคิด

วเิคราะห์จะเป็นการแสวงหาขอ้มูลและการน าขอ้มูลไปใช้ 

2) การคิดวเิคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทกัษะเท่านั้น แต่การคิดวเิคราะห์จะตอ้งเก่ียวกบัการ

ใชท้กัษะอยา่งต่อเน่ือง 

3) การคิดวเิคราะห์ไม่เพียงแต่การฝึกทกัษะอยา่งเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งมีทกัษะท่ีจะตอ้ง

ค านึงถึงผลท่ียอมรับได ้

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ  (2546,  น.15-16)  กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์และ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ไวว้่า การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์

แตกต่างไปตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยทัว่ไปสามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ 

ไดด้งัน้ี 

1) การสังเกต จากการสังเกตขอ้มูลมากๆ สามารถสร้างเป็นขอ้เทจ็จริงได ้

2) ขอ้เทจ็จริง จากกการรวบรวมขอ้เท็จจริง และการเช่ือมโยงขอ้เท็จจริงบางอยา่งท่ีขาด

หายไป สามารถท าใหมี้การตีความได ้

3) การตีความ เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของการอา้งอิง  จึงท าให้เกิดการตั้ง

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

4) การตั้งขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ท าใหส้ามารถมีความคิดเห็น 

5) ความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดจะตอ้งมีหลกัและเหตุผลเพื่อพฒันาขอ้วิเคราะห์

นอกจากนั้น เป็นกระบวนการท่ีอาศยัองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ทุกอย่างร่วมกนั โดยทัว่ไปนกัเรียนจะ
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ไม่เห็นความแตกต่างระหวา่งการสังเกตและขอ้เท็จจริง หากนกัเรียนเขา้ใจถึงความแตกต่างก็จะท า

ใหน้กัเรียนเร่ิมพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ได ้

สุวิทย ์ มูลค า  (2548,  น.23-24)  ไดจ้  าแนกลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ ไวเ้ป็น 3 ดา้น 

คือ 

1)  การวเิคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะคน้หาส่วนประกอบท่ี

ส าคญัของส่ิงหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรือเหตุการณ์ต่างๆ

ตวัอยา่งค าถาม เช่น อะไรเป็นสาเหตุส าคญัของการระบาดไขห้วดันกในประเทศไทย 

2)  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วน

ส าคญัต่างๆ โดยระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่าง

ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งค าถาม เช่น การพฒันาประเทศกบัการศึกษามี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

3)  การวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนส าคญัใน

เร่ืองนั้นๆ ว่าสัมพนัธ์กนัอยู่โดยอาศยัหลกัการใด ตวัอย่างค าถาม เช่น หลกัการส าคญัของศาสนา

พุทธ ไดแ้ก่อะไร 

จะเห็นไดว้า่การคิดวเิคราะห์นั้นจะตอ้งก าหนดส่ิงท่ีจะตอ้งวเิคราะห์ ก าหนดจุดประสงค์

ท่ีตอ้งการจะวเิคราะห์ แลว้จึงวเิคราะห์อยา่งมีหลกัเกณฑ ์โดยใชว้ธีิการพิจารณาแยกแยะ 

2.1.5 ทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์  

ทิศนา  แขมมณี  และคณะ  (2544,  น.133)  ไดก้ าหนดขอบเขตของทกัษะการคิด

วเิคราะห์ไวว้า่ทกัษะการคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย 6 ทกัษะคือ 

1)  การรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบหรือเรียบเรียงใหง่้ายแก่การท าความเขา้ใจ 

2)  การก าหนดมิติหรือแง่มุมท่ีจะวิเคราะห์โดยอาศยัองค์ประกอบ ท่ีมาจากความรู้หรือ

ประสบการณ์เดิม และการคน้พบลกัษณะหรือกลุ่มของขอ้มูล 

3)  การก าหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมท่ีจะวเิคราะห์ 

4)  การแจกแจงข้อมูลท่ีมีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยค านึงถึงความเป็นตัวอย่าง

เหตุการณ์ การเป็นสมาชิก หรือความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งโดยตรง 

5)  การน าเสนอขอ้มูลท่ีแจกแจงเสร็จแลว้ในแต่ละหมวดหมู่มาจดัล าดบั 
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6)  การเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งหรือแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก – นอ้ยความ

สอดคลอ้ง-ความขดัแยง้ ผลทางบวก- ทางลบ ความเป็นเหตุ-เป็นผล ล าดบัความต่อเน่ือง 

วีระ  สุดสังข ์ (2550,  น.26-28)  ไดก้ล่าวไวว้า่ วิธีการคิดสามารถฝึกสมองให้มีทกัษะ

การคิดวเิคราะห์ใหพ้ฒันาข้ึน สามารถฝึกตามขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1.  ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์

ต่าง ๆ ข้ึนมา เพื่อเป็นตน้เร่ืองท่ีจะใชว้เิคราะห์ 

2.  ก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์เป็นการก าหนดประเด็นสงสัยจากปัญหาหรือส่ิงท่ี

วิเคราะห์ อาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือก าหนดวตัถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริง

สาเหตุหรือความส าคญั 

3.  ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให้ เช่น

เกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั 

4.  ก าหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการก าหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และ

กระจายส่ิงท่ีก าหนดให้ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคค าถาม 5 W 1 H ประกอบดว้ย What 

(อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร) 

5.  สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นค าตอบหรือตอบ

ปัญหาของส่ิงท่ีก าหนดให ้

ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2548,  น.5)  ไดใ้ห้ความหมายทกัษะการคิด

วิเคราะห์ คือ การระบุเร่ืองหรือปัญหา การจ าแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูลอ่ืนๆและ

ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งช านาญหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหแ้ละแม่นย  าเพียงพอแก่การตดัสินใจ 

สรุปไดว้า่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง แกปั้ญหา

ท่ีแม่นย  ามีความละเอียดในการจ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยการ

หาหลกัฐานท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงมาสนับสนุนหรือยืนยนัเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน

ตดัสินใจ 

2.1.6 เทคนิควธีิการสอนสร้างเสริมทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์ 

การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ท าไดโ้ดยการด าเนินการจดัการเรียนรู้ เทคนิคการสอน

ตามขั้นตอนอยา่งมีระบบจะช่วยใหเ้กิดทกัษะการคิดวเิคราะห์ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายซ่ึง
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ในขณะเดียวกนักระบวนการทางสมองมีการปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอน เร่ิมจากความรู้ ความเขา้ใจ 

การน าไปใช้ มีการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งค  าถาม ก าหนดส่ิง

ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบยอ้นทวน การคิดจ า

แบบแยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์และการคิดจดัอนัดบัเป็นการปฏิบติัตามหลกัการเป็นขั้นตอน

คือ การก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์ก าหนดหลกัการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาค าตอบ 

มีนกัวชิาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ ไวด้งัน้ี 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ  (2546,  น.97-98)  กล่าวโดยสรุปวา่ เทคนิคการตั้งค  าถามอยู่

ในขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวเิคราะห์แทจ้ริงคือการตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสงสัยใคร่

รู้ของผูถ้าม เม่ือเห็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดแล้ว อยากรู้เก่ียวกับส่ิงนั้นมากข้ึนในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้

ขอ้เท็จจริงใหม่ๆ ความเขา้ใจใหม่ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหา

ขอบเขตของค าถามเชิงวเิคราะห์และการตดัสินใจท่ีรอบคอบมากข้ึน 

อเนก  พ.อนุกูลบุตร  (2547,  น.62-63)  กล่าวไวด้งัน้ี การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่ง

หมายให้นกัเรียนคิดออยา่งแยกแยะได ้และคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว หรือมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์

ไดข้ั้นแรก ครูผูส้อนตอ้งรู้จกัความคิดแบบวิเคราะห์น้ีอย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆไปจึงผสานการคิด

แบบน้ีเขา้ไปในกระบวนการเรียนการสอนไม่วา่จะใชร้ะเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดย

แบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือค าถามให้พฒันาการคิดแบบวิเคราะห์ข้ึนในตวันกัเรียน การ

สอนการคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ย 

1) การสอนการคิดวเิคราะห์แยกองคป์ระกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้นกัเรียนคิด

แบบแยกแยะวา่ส่ิงส าเร็จรูปหน่ึงมีองคป์ระกอบอะไร มีแนวทางดงัน้ี 

1.1) วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นักเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาขอ้ความ เร่ืองราว

เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใดๆ ท่ีพิจารณาอยู่นั้น จดัเป็นชนิดใด ประเภทใดตามเกณฑ์หรือหลกัการ

ใหม่ท่ีก าหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย ์ให้นกัเรียนคิดวา่เป็นขอ้ความชนิดใด และเพราะอะไรตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ใหม่ จุดส าคญัของการสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ชนิดก็คือตอ้งให้เกณฑ์ใหม่และ

บอกเหตุผลท่ีจดัชนิดตามเกณฑใ์หม่ท่ีก าหนด 

1.2) วิเคราะห์ส่ิงส าคญั มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด ส าคัญ

หรือไม่ส าคญั เช่น ใหค้น้หาสาระส าคญั แก่นสาร ผลลพัธ์ ขอ้สรุป จุดเด่น จุดดอ้ย 
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1.3) วเิคราะห์เลศนยั มุ่งใหคิ้ดคน้หาส่ิงท่ีพรางไว ้แฝงเร้นอยูมิ่ไดบ้่งบอกไวต้รงๆแต่

มีร่องรอยส่งใหเ้ห็นวา่มีความจริงนั้นซ่อนอยู ่

2) การสอนการคิดวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้นกัเรียนคิด

แบบแยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสัมพนัธ์กนั สัมพนัธ์กนัแบบใด สัมพนัธ์ตามกนัหรือกลบักนั 

สัมพนัธ์กนัสูงต ่าเพียงไร มีแนวทางดงัน้ี 

2.1) วิเคราะห์ชนิดความสัมพนัธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพนัธ์ว่า

สัมพนัธ์แบบตามกนักลบักนัไม่สัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบกบัองค์ประกอบ

องคป์ระกอบกบัเร่ืองทั้งหมด เช่น มุ่งใหคิ้ดแบบคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ส่ิงใดสอดคลอ้ง กบั ไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองน้ี 

ค ากล่าวใดสรุปผดิ เพราะอะไร ขอ้เทจ็จริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร 

ขอ้ความในยอ่หนา้ท่ี... เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัขอ้ความทั้งเร่ือง 

ร้อยละกบัเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

2.2) วิเคราะห์ขนาดของความสัมพนัธ์ โดยมุ่งให้คิดเพื่อค้นหาขนาด ระดับของ

ความสัมพนัธ์ เช่น ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด (นอ้ยท่ีสุด) กบัส่ิงใด 

2.3) วเิคราะห์ขั้นตอนของความสัมพนัธ์ มุ่งใหคิ้ดเพื่อคน้ล าดบัขั้นของความสัมพนัธ์

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่ เช่น 

ส่ิงใดเป็นปฐมเหตุ ตน้ก าเนิดของปัญหา เร่ืองราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 

ส่ิงใดเป็นผลท่ีตามมา ผลสุดทา้ยของเร่ืองราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 

2.4) วิเคราะห์วตัถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและคน้ว่าการกระท า พฤติกรรม

พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ใหคิ้ดและคน้หาวา่ 

การกระท านั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวนิยัในตนเอง 

ความไพเราะของดนตรีข้ึนอยูก่บัอะไร ข้ึนอยูก่บัจงัหวะ 

ความตอนท่ี...เก่ียวขอ้งอย่างไรกบัวตัถุประสงค์ของเร่ือง ผลคือสนบัสนุน หรือขยาย

ความ 

2.5) วเิคราะห์สาเหตุและผลท่ีเกิดตามมา มุ่งใหคิ้ดแบบแยกแยะใหเ้ห็นความสัมพนัธ์

เชิงเหตุผล ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาประการหน่ึงของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุและผลไดดี้เช่น 
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ใหคิ้ดและคน้หาวา่ 

ส่ิงใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) ส่ิงใดเป็นเหตุของ... (ผล) 

ตอนใดเป็นสาเหตุท่ีสอดคลอ้งกบั.... เป็นผลขดัแยง้กบัขอ้ความ .... 

เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตวัอยา่งสนบัสนุน 

2.6) วเิคราะห์แบบความสัมพนัธ์ โดยให้คน้หาแบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ส่ิงแลว้

บอกแบบความสัมพนัธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกบัความสัมพนัธ์คู่อ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั ท านองเดียวกนัใน

รูปอุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร: เมตร อธิบายไดว้า่ เซนติเมตรเป็นส่วนยอ่ยของเมตร เพราะฉะนั้น

เซนติเมตร : เมตร คลา้ยกบั ลูก : แม่ 

3) การสอนคิดวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้

นกัเรียนคิดอย่างแยกแยะจนจบัหลกัการไดว้า่ ส่ิงส าเร็จรูปคลุมองคป์ระกอบต่างๆ อยูใ่นระบบใด 

คือหลกัการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะห์หลกัการตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ขั้นตน้ คือ การวิเคราะห์

องคป์ระกอบ และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ก่อน  กล่าวคือ ตอ้งแยกแยะส่ิงสมบูรณ์หรือระบบให้เห็น

วา่องคป์ระกอบส าคญัมีหนา้ท่ีอยา่งไร และองคป์ระกอบเหล่านั้นเก่ียวขอ้งพาดพิง อาศยัสัมพนัธ์กนั

อยา่งไร พิจารณาจนรู้ความสัมพนัธ์ตลอดจนสามารถสรุป ประเด็นส าคญัหรือหลกัการไดว้า่การท่ี

ทุกส่วนเหล่านั้นสามารถท างานร่วมกนั เกาะกลุ่มกนัคุมกนัจนเป็นระบบอยูไ่ด ้เพราะหลกัการใด 

ผลท่ีไดเ้ป็นการวิเคราะห์หลกัการ (principle) ซ่ึงเป็นแบบวิเคราะห์ หลกัการเนน้การสอนวิเคราะห์

ดงัน้ี 

3.1) วเิคราะห์โครงสร้าง มุ่งใหน้กัเรียนคิดแบบแยกแยะแลว้คน้หาโครงสร้างของส่ิง

ส าเร็จรูปนั้น ไม่วา่จะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ขอ้ความ การทดลอง เช่น 

การคน้ควา้น้ี (ทดลอง เน้ือเร่ืองน้ี การพิสูจน)์ ด าเนินการแบบใด 

ค าตอบคือ นิยามแลว้พิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแลว้ตรวจสอบ 

ขอ้ความน้ี (ค าพดู จดหมาย รายงาน) มีลกัษณะใด โฆษณาชวนเช่ือ 

เร่ืองน้ีมีการน าเสนอเช่นไร – ขู่ใหก้ลวัแลว้ล่อใหห้ลง 

3.2) การวเิคราะห์หลกัการ มุ่งใหน้กัเรียนคิดแบบแยกแยะแลว้คน้หาความจริงแม่บท

ของส่ิงนั้น เร่ืองราวนั้น ส่ิงส าเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลกัการ เช่นหลกัการส าคญัของเร่ืองน้ีมีว่า

อย่างไร- ยึดความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์คร้ังน้ีลุกลามมากข้ึน (สงบ รุนแรง) 
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เน่ืองจากอะไรค าโฆษณา (แถลงการณ์ การกระท า) ใชว้ธีิใดจูงใจใหค้วามหวงั 

ชาตรี  ส าราญ  (2548,  น.40-41)  ไดก้ล่าวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานให้นกัเรียนคิด

วเิคราะห์ได ้สามารถสรุปรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ครูจะตอ้งฝึกใหเ้ด็กหดัคิดตั้งค  าถาม โดยยดึหลกัสากลของค าถาม คือ ใคร ท าอะไร ท่ี

ไหน เม่ือไร เพราะเหตุใด อยา่งไร โดยการน าสถานการณ์มาใหน้กัเรียนฝึกคน้ควา้จากเอกสารท่ีใกล้

ตวั หรือส่ิงแวดลอ้ม เปิดโอกาสให้นกัเรียนตั้งค  าถามเอง โดยสอนวิธีตั้งค  าถามแบบวิเคราะห์ใน

เบ้ืองตน้ ฝึกท าบ่อย ๆ นกัเรียนจะฝึกไดเ้อง 

2) ฝึกหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล โดยอาศยัค าถามเจาะลึกเขา้ไป โดยใชค้  าถามท่ีช้ีบ่งถึง

เหตุและผลกระทบท่ีจะเกิด ฝึกจากการตอบค าถามง่าย ๆ ท่ีใกลต้วันกัเรียนจะช่วยใหเ้ด็ก ๆ น าตวัเอง

เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์เหล่านั้นไดดี้ ท่ีส าคญัครูจะตอ้งกระตุน้ดว้ยค าถามยอ่ยให้นกัเรียนไดคิ้ดบ่อย 

ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แลว้พฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะเกิดข้ึนแก่

นกัเรียน 

สุวิทย์  มูลค า  (2548,  น.21-22)  ได้กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไวด้งัน้ี การคิด

วเิคราะห์เป็นการใชส้มองซีกซ้ายเป็นหลกั เนน้คิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผลเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ใน

เชิงเหตุผล เชิงเง่ือนไข การจดัล าดบัความส าคญั และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคท่ีง่ายคือ 5 W 1H 

เป็นท่ีนิยมใชค้  าตอบ What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) How 

(อย่างไร) ชดัเจนในแต่ละเร่ือง ท าให้เกิดความครบถว้นสมบูรณ์ นิยมใชเ้ทคนิคค าถามในช่วงตน้

หรือช่วงเร่ิมตน้ การคิดวเิคราะห์ 

สรุปไดว้า่การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้นกัเรียนคิดแยกแยะได้ และคิดได้

อย่างคล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก ครูผูส้อนต้องรู้จักความคิดแบบ

วิเคราะห์น้ีอย่างดีก่อนท่ีจะสอนจริง ครูตอ้งปูพื้นฐานให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์ ฝึกให้คิดตั้งค  าถาม 

และฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ขั้นตอนในการสอนคือ การสอนการคิดวิเคราะห์แยก

องคป์ระกอบต่างๆ 
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2.2 การอ่านเชิงวเิคราะห์ 

2.2.1 ความหมายของการอ่านเชิงวเิคราะห์ 

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการอ่านเชิงวเิคราะห์ไวค้ลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

ถนอมวงศ์  ล ้ ายอดมรรคผล  (2536,  น.577-588)  ให้ความหมายของการอ่านเชิง

วเิคราะห์ไวส้รุปไดว้า่  ผูท่ี้อ่านตอ้งมีความสามารถในการอ่านวิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่ การอ่านคร่าว ๆ การ

อ่านแบบเก็บแนวคิด  อ่านแบบตรวจตรา  อ่านอยา่งศึกษาคน้ควา้ แลว้จึงอ่านเชิงวเิคราะห์ 

ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ  (2539,  น.571-572)  ให้ความหมายไวส้รุปไดว้า่  การอ่านเชิง

วิเคราะห์ คือ การแจกแจงส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนงัสือท่ีเราอ่านไดค้รบถว้น  แต่เราไม่มัน่ใจ

พอท่ีจะตอบค าถามไดค้รบถว้น จนกวา่เราจะกลบัไปอ่านซ ้ า และสรุปประเด็นท่ีเราเห็นวา่ส าคญัไว ้

แลว้ตีความ ขอ้ความให้เขา้ใจกระจ่างชัด กล่าวคือ เราไดค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดบา้ง ไดรั้บ

ทราบความเห็นและอะไรบา้งท่ีน่าสนใจ เราจบั “น ้ าเสียง” ของผูเ้ขียนไดว้า่ เขารู้สึกอยา่งไรต่อส่ิง

นั้นส่ิงน้ีบา้ง 

บนัลือ  พฤกษะวนั  (2545,  น.42)  กล่าวไวว้า่  การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านเพื่อหา

ค าตอบ  แบบไตร่ตรอง พิจารณาหาส่วนท่ีดี ส่วนท่ีเป็นประโยชน์แลว้น าส่วนท่ีดีไปใชป้ระโยชน์  

อ่านเพื่อจดัล าดบัเหตุการณ์ เช่น การอ่านนิทานหรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน อ่านเพื่อเก็บใจความส าคญั 

เช่น อ่านประโยคแลว้เขา้ใจความหมายจบัประเด็นส าคญัได ้

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ  (2547,  น.3)  ให้ความหมายไวว้า่  ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ผูอ่้านจะตอ้งจ าแนกแยกแยะไดว้า่รูปแบบของงานประพนัธ์ท่ีอ่านนั้นเป็นอะไร เช่น เป็นนิทาน บท

ละคร นิยาย เร่ืองสั้น บทร้อยกรอง บทความ ฯลฯ  พิจารณาว่าเน้ือหาประกอบดว้ยอะไรบา้ง โดย

แยกเน้ือเร่ืองออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร  พิจารณาให้ละเอียด 

วเิคราะห์ทศันะของผูแ้ต่งเพื่อใหท้ราบจุดมุ่งหมายท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัผา่นทางภาษาและถอ้ยค าท่ีใช ้

สรุปไดว้า่ การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การแจกแจงส่วนประกอบต่าง ๆของหนงัสือ

ท่ีเราอ่านไดค้รบถว้นเพื่อหาค าตอบ  แบบไตร่ตรอง พิจารณาหาส่วนท่ีดี ส่วนท่ีเป็นประโยชน์แลว้

น าส่วนท่ีดีไปใชป้ระโยชน์ 
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2.2.2 ความส าคญัของอ่านเชิงวเิคราะห์ 

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญัของการอ่านเชิงวเิคราะห์ไว ้ ดงัน้ี 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2547, น.9) ได้กล่าวไวว้่า การอ่านเชิงวิเคราะห์มี

ความส าคญัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น เช่น การอ่านเชิงวิเคราะห์

ข้อความ ค ากล่าวอ้างต่าง ๆ โดยพิจารณาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป 

หลกัฐานท่ีน ามากล่าวอา้ง จะช่วยให้เราคน้พบความถูกตอ้งหรือผิดพลาดของขอ้อา้งนั้น  การอ่าน

เชิงวิเคราะห์ข่าว เพื่อให้ทราบเบ้ืองหน้า เบ้ืองหลงัของเหตุการณ์ประจ าวนัท่ีเกิดข้ึน  การอ่านเชิง

วเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในแง่มุมต่าง ๆ 

สุวทิย ์ มูลค า  (2547,  น.39)  ไดก้ล่าวไวว้า่  การอ่านเชิงวเิคราะห์ช่วยให้เรารู้ขอ้เท็จจริง 

รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน  เขา้ใจความเป็นไปเป็นมาของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้ว่าเร่ืองนั้นมี

องคป์ระกอบอะไรบา้ง  ส ารวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีปรากฏ ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่าย 

ๆ ขณะเดียวกนัช่วยให้เราไม่หลงเช่ือขอ้อา้งท่ีเกิดจากตวัอย่างเดียว ช่วยพฒันาความเป็นคนช่าง

สังเกตหาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฏท าให้ไดข้อ้เท็จจริงท่ีเป็นฐานความรู้ในการน าไปใชใ้นการ

ตดัสินใจแกปั้ญหาการประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สรุปไดว้า่ การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคญัต่อ การศึกษา การด าเนินชีวิตในปัจจุบนั 

ซ่ึงโลกมีความกา้วหน้าในดา้นเทคโนโลยี วิทยาการ และการส่ือสาร  การอ่านเชิงวิเคราะห์ท าให้

ผูอ่้านสามารถเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  มีคุณค่าต่อตนเองและต่อสังคมอีกดว้ย 

2.2.3 ทฤษฎีการสอนอ่านเชิงวเิคราะห์ 

นกัวชิาการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการสอนอ่านวเิคราะห์  ดงัน้ี 

สนิท  ตั้งทวี  (2531,  น.26)  กล่าวถึงการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ มีล าดบัขั้นพื้นฐานของ

การอ่านเชิงวเิคราะห์ 4 ประการ คือ  1) ผูอ่้านตอ้งท าความเขา้ใจในความหมายของค าศพัทท่ี์ปรากฏ

ในขอ้ความ  2) ตอ้งท าความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง สามารถแปลความ ตีความ จากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 3) ตอ้ง

ใช้ความคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลจากข้อความท่ีอ่าน เข้าใจความคิดหรือความมุ่งหมายท่ี

แท้จริงของผูเ้ขียน  4) สามารถท่ีจะอภิปราย ช้ีแจงเหตุผลได้อย่างชัดเจน และมีความคิดเชิง

สร้างสรรค์ สามารถรวบรวมความคิดจากการอ่านแล้วโยงเข้ากับประสบการณ์เดิมให้เกิดเป็น

ความรู้ใหม่ แลว้น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2537,  น.131)  ไดก้ล่าวถึง  ทฤษฎีการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์

ไวด้งัน้ี 1) ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ความและประสบการณ์เดิม ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเนน้ใจความ

ส าคญัของสาร เม่ือผูอ่้านรับสารแล้วโยงเขา้สู่ประสบการณ์เดิมเพื่อเปรียบเทียบและตดัสินใจจะ

ยอมรับขอ้มูลหรือไม่ ถา้ยอมรับจะเก็บขอ้มูลไวใ้นสมองเป็นความรู้ใหม่เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 2) 

ทฤษฎีวิเคราะห์ขอ้ความของสาร เนน้ความส าคญัขององคป์ระกอบย่อยของประโยค ผูอ่้านจะตอ้ง

วเิคราะห์โครงสร้างทางภาษาและชนิดของค าเพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายไดถู้กตอ้ง 

เสาวลกัษณ์  รัตนวิชช์  (2537,  น.23)  กล่าวถึงการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์  ท่ีส าคญั  คือ

ใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และทฤษฎีทางจิตวิทยา  ซ่ึงมีเป้าหมายของการสอนอ่านท่ีตอ้งการให้

ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านหารายละเอียด และสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน โดยการ

สอนผสมผสานกนัระหวา่งทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และทฤษฎีทางจิตวิทยา  ซ่ึงพิจารณาทั้งลกัษณะ

ของธรรมชาติทางภาษาศาสตร์ท่ีมนุษยพ์ึงรับรู้และมีประสบการณ์และจากวสัดุท่ีอ่านหรือส่ิงท่ีอ่าน

ในชีวติจริง และค านึงถึงกระบวนทางการอ่านของมนุษยโ์ดยธรรมชาติเป็นส าคญั 

สรุปไดว้า่ การสอนอ่านเชิงวเิคราะห์ มีล าดบัขั้นพื้นฐาน คือ ผูอ่้านตอ้งท าความเขา้ใจใน

ความหมายของค าศพัท์ ตอ้งท าความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง ตอ้งใชค้วามคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผล

จากขอ้ความท่ีอ่านและสามารถท่ีจะอภิปราย ช้ีแจงเหตุผลไดอ้ยา่งชดัเจน โดยผูส้อนผสมผสานกนั

ระหวา่งทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และทฤษฎีทางจิตวทิยา 

2.2.4 วธีิการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ 

นกัการศึกษาไดเ้สนอวธีิการสอนอ่านเชิงวเิคราะห์ไวด้งัน้ี 

สุวทิย ์ มูลค า  (2547,  น.19)  กล่าววา่การสอนอ่านเชิงวเิคราะห์ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน

ดงัน้ี 

1) ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการวเิคราะห์  เป็นการก าหนดส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ข้ึนมา เพื่อจะใชว้เิคราะห์ เช่น เหตุการณ์จากข่าว ของจริงหรือส่ือเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

2) ก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์ เป็นการก าหนดประเด็นขอ้สงสัยจากปัญหาของส่ิง

ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เพื่อคน้หาความจริง สาเหตุ หรือความส าคญั เช่น บทความน้ีตอ้งการส่ือหรือ

บอกอะไรท่ีส าคญั 
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3) ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์  เป็นการก าหนดข้อก าหนดส าหรับใช้แยก

ส่วนประกอบท่ีก าหนดให ้เช่น เกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่างกนั  หลกัเกณฑ์

ในการหาลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลอาจเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงหรือ

ขดัแยง้กนั 

4) พิจารณาแยกแยะ เป็นการพินิจพิเคราะห์ท าการแยกแยะ กระจายส่ิงท่ีก าหนดให้

ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม  ท่ีประกอบด้วย  What (อะไร) Where (ท่ีไหน)  

When (เม่ือไร)  Why (ท าไม)  Who (ใคร)  How (อยา่งไร) 

5) สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัเพื่อคน้หาขอ้สรุปเป็นค าตอบ  หรือ

ตอบปัญหาของส่ิงท่ีก าหนด 

สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2545,  น.112)  ไดก้ล่าวถึงการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้

รูปแบบการอ่านท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้ความกับประสบการณ์เดิม ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการบน-ล่าง (Top-Down Process)  ของ  คลิฟฟอร์ด แอล บุช  และมิลเดรด 

เอช ฮุบเนอร์ (Clifford L. Bush and Mildred H. Huebner) โดยเนน้ไปท่ีการใชส้มองเก็บใจความ

ส าคญัของเร่ือง  ผูอ่้านจะอ่านขั้นตอนการสรุปความส าคญัของเร่ืองให้เขา้ใจก่อน  ซ่ึงมีล าดบัขั้น  

ดงัน้ี 

1) อ่านสรุปความส าคญัเน้ือเร่ืองโดยกวาดสายตา และเคล่ือนสายตาอยา่งเร็ว สมองจะ

ท าหน้า ท่ี รับรู้และจับใจความส าคัญ  ตลอดจนตีความและประเมินค่าเ ร่ืองท่ีอ่าน โดยใช้

ประสบการณ์ทางภาษาของตนเป็นเคร่ืองมือวนิิจฉยัความถูกตอ้ง 

2) ใช้วิธีเดาค ายากท่ีไม่เคยพบมาก่อน ใช้ประโยคหน้า – หลงั ของค าเป็นแนวทางใน

การท าความเขา้ใจความหมาย 

3) เรียงล าดบัเหตุการณ์ส าคญัของเร่ืองเพื่อน าไปสู่การสรุปเร่ืองและหาแนวคิด 

4) บนัทึกค ายากท่ีไม่เคยพบมาก่อน แลว้ศึกษาความหมาย หนา้ท่ี ชนิด และท่ีมาของค า

เหล่านั้นอยา่งละเอียด  ภายหลงัการสรุปเน้ือเร่ืองแลว้ 

5) อ่านทบทวนอยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึง เพื่อใหไ้ดใ้จความท่ีถูกตอ้ง 

6) พิจารณาขอ้สรุป และแนวคิดว่าถูกตอ้งหรือไม่  ภายหลงัท่ีอ่านเร่ืองไดโ้ดยละเอียด

แลว้ 
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สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2545,  น.135 – 136) ไดเ้สนอรูปแบบการสอนอ่านเชิง

วเิคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวเิคราะห์ขอ้ความ  ดงัน้ี 

1) วิธีการสอนอ่านโดยน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการอ่านเพื่อสรุปใจความส าคัญ แล้ว

ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ในเร่ือง  ต่อจากนั้นหาความหมายของค า หนา้ท่ีของค า 

และชนิดของค า 

2) วธีิการสอนอ่านโดยน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการแนะน าให้นกัเรียนรู้จกัค าศพัทท่ี์ส าคญั 

เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัความหมายของค า และน าไปใชไ้ดถู้กตอ้ง แลว้จึงอ่านเน้ือเร่ือง 

3) วิธีการสอนอ่านโดยน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการให้รู้จกัโครงสร้างของประโยค ชนิด

และหนา้ท่ีของค าในประโยคก่อนการอ่านเร่ือง 

2.2.5 แนวทางการวดัและประเมินผลการอ่านเชิงวเิคราะห์ 

กรมวิชาการ  (2546,  น.216-218)  อธิบายแนวทางการวดัและประเมินผลการอ่านเชิง

วเิคราะห์วา่อาจใชว้ธีิการ ดงัน้ี 

1) พิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมในการวิเคราะห์ค า วลี หรือประโยคนอกจากนั้นควร

วดัผลดา้นเหตุผลการวเิคราะห์ทศันะของผูเ้ขียนจากเร่ืองท่ีอ่าน ตลอดจนประเมินผลจากความตั้งใจ 

สนใจและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2) ใหน้กัเรียนเลือกอ่านบทร้อยกรองท่ีนกัเรียนชอบ แลว้สรุปความเป็นร้อยแกว้ โดยใช้

ส านวนภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 

3) ให้นกัเรียนอ่านบทร้อยกรอง แลว้วิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านในด้านรูปแบบฉันท

ลกัษณ์ ความคิดและเน้ือหาสาระในบทร้อยกรอง กลวธีิในการแต่งของบทร้อยกรองและส่ิงท่ีผูเ้ขียน

ฝากไวใ้นบทร้อยกรอง 

4) ให้นกัเรียนอ่านบทร้อยกรอง แลว้วิเคราะห์ว่าเน้ือหาของบทร้อยกรองให้อารมณ์ 

ความรู้สึกสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของบทร้อยกรองหรือไม่ อยา่งไร นกัเรียนมีความซาบซ้ึงประทบัใจ

กบับทร้อยกรองท่ีอ่านหรือไม่ ต่อจากนั้นจึงพิจารณาความสามารถและผลการท างานดว้ยการวดัผล

ความถูกตอ้งของการใชถ้อ้ยค า ส านวนภาษา การสรุปความ การวิเคราะห์ วิจารณ์บทร้อยกรอง และ

ความตั้งใจในการท ากิจกรรม 
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5) ให้นกัเรียนอ่านขอ้ความ แลว้สรุปความให้ถูกตอ้งชดัเจนตามแบบท่ีก าหนดให้ ดงั

ตวัอยา่ง 

ใคร................................................................................. 

ท าอะไร.......................................................................... 

เม่ือไร............................................................................. 

อยา่งไร........................................................................... 

ผลเป็นอยา่งไร................................................................ 

สรุปความ....................................................................... 

6) ให้นักเรียนอ่านเร่ืองและสรุปความจากเร่ือง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเชิง

วเิคราะห์ 

7) ให้นกัเรียนอ่านข่าวหรือบทความจากหนงัสือพิมพ ์ แลว้ขีดเส้นใตข้อ้ความท่ีเป็น

ขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียนดว้ยสีหรือสัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

8) ให้นกัเรียนตดัข่าวจากหนงัสือพิมพ ์ แลว้วิเคราะห์วา่ข่าวนั้นมีการน าเสนอเฉพาะ

ขอ้เท็จจริงหรือมีความคิดเห็นของผูเ้ขียนแทรกอยูด่ว้ย พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบวา่ความคิดเห็น

ของผูเ้ขียนน่าเช่ือถือหรือไม่เพียงใด 

9) ให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์การพาดหัวข่าวของหนงัสือพิมพต่์าง ๆในแง่การใช้

ส านวนภาษา การส่ือความหมาย และความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของข่างนั้นๆ 

10) ให้นกัเรียนตดัขอ้ความโฆษณาจากส่ิงตีพิมพต่์าง ๆ แลว้แสดงความคิดเห็นเชิง

วเิคราะห์วจิารณ์ในดา้นความน่าเช่ือถือ การใชส้ านวนภาษา ความน่าสนใจของการน าเสนอ 

11) ให้นกัเรียนอ่านเร่ือง แลว้ตีความเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขียน 

แลว้สรุปความคิดเห็นของผูเ้ขียน พร้อมทั้งเสนอแนวความคิดของผูเ้รียนท่ีมีต่อหนงัสือเล่มนั้น 

12) ให้นกัเรียนเลือกวิเคราะห์วิจารณ์บทความ 1 เร่ือง ในเร่ืองรูปแบบการน าเสนอ 

กลวธีิการแต่ง เน้ือหา และการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา 

13) ให้นกัเรียนอ่านเร่ือง แล้วประเมินค่าของเร่ืองท่ีอ่านทั้งจุดดีและจุดด้อยโดยใช้

เหตุผลประกอบ ทั้งในดา้นเน้ือหา รูปแบบ และคุณค่าทางวรรณคดีและสังคม 
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2.3 แนวคิดของบลูม (Benjamin S. Bloom) 

Benjamin S. Bloom  (อา้งถึงใน ชวาล  แพรัตกุล, 2525,  น.7) ไดจ้  าแนกพฤติกรรม

ทางการศึกษาออกเป็น    3 ดา้น คือ พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัยโดย

พฤติกรรมท่ีตอ้งการศึกษาคือพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย แบ่งออกเป็น 6 ดา้นคือ ดา้นความรู้ความจ า 

ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

ชวลิต  ศรีค า และชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล  (2552,  น.1-4)  กล่าววา่ การจดัพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของ Benjamin Bloom ซ่ึงพฒันาข้ึนในช่วงท่ี 6ของศตวรรษท่ี 20 (1950 – 1959) โดยใชห้ลกั

จ าแนกอนัดบั (Taxonomy) ซ่ึงแยกพฤติกรรมการเรียนรู้ออกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ 

1) พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแ้ก่ ความรู้ความจ า (Knowledge) 

ความเขา้ใจ (Comprehension) การน าไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์

(Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) 

2) พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) ได้แก่ การรับรู้ (Receiving) การ

ตอบสนอง (Responding) การเห็นคุณค่า (Valuing) การจดัระบบและการสร้างกรอบความคิด 

(Organization and Conceptualising) และการสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization by value or 

Value Concept) 

3) พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor domain) ไดแ้ก่ การเลียนแบบ (Imitation) 

การท าตามแบบ (Manipulation) การท าอย่างถูกต้อง (Precision) ความชัดเจนในการปฏิบติั 

(Articulation) การท าอยา่งเป็นธรรมชาติ หรืออตัโนมติั (Naturalization) 

2.3.1 พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย 

พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงความสามารถในการคิดหรือกระบวนการทางปัญหา คือ

พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิสัย เน่ืองจากพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 

เป็นสมรรถภาพทางสติปัญญาหรือทางสมองของผูเ้รียนในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีผูเ้รียนจะตอ้งอาศยั

ความสามารถทางสมองเป็นท่ีตั้ งของการคิดในระดับต่างๆ รวมทั้ งจดจ า การแก้ปัญหาทาง

วทิยาศาสตร์ การท าความเขา้ใจในการอ่าน การเขียนเรียงความการคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ เป็นตน้ ซ่ึง

ในปี ค.ศ. 1956 บลูม (Bloom) และคณะ ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้หรือพุทธิพิสัยวา่มีลกัษณะ

เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีเป็นล าดบัขั้น (Benjamin Bloom’s Taxonomy of Educational 
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ส่วนความจ า 

Objectives) และจะค่อยๆเพิ่มความซบัซอ้นข้ึนเร่ือยๆ ทั้งหมด 6 ขั้น ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

ภาพที ่2.1 แสดงกระบวนการทางปัญญา 6 ขั้นของบลูม (Bloom) 

(Benjamin Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) 

 

ชวาล  แพรัตกุล  (2525,  น.6-50)  ไดเ้ขียนความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย

ทั้ง 6 ประเภท แยกออกเป็นชนิดย่อยได้ 21 ชนิด โดยแต่ละชนิดไม่ได้เป็นอิสระจากกนั แต่จะ

เก่ียวเน่ืองตลอดทั้งระบบ และจะเรียงจากชนิดท่ีใช้ความคิดสามญัแบบง่ายๆไปหาแบบยากท่ีคิด

ลึกซ้ึงมากข้ึนๆตามล าดบั 

สุวฒัก์  นิยมคา้  (2531,  น.299)  กล่าววา่ สมรรถภาพทางพุทธิพิสัยหรือความสามารถ

ในดา้นความรู้และความคิดตามแนวของบลูม (Bloom) หมายถึง ความสามารถในการระลึกไดแ้ละ

จ าได้ในความรู้ทั้งหลายท่ีเรียนมาแล้ว ความสามารถในการอธิบายและยกตวัอย่างประกอบได้

ประเมินค่า 
(Evaluating) 

การสงัเคราะห์ 
(Synthesis) 

การวเิคราะห์ (Analysis) 

การน าไปใช ้(Application) 

ความเขา้ใจ (Comprehension) 

ความรู้ความจ า (Knowledge) 

ส่วนความคิด DPU
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ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้

ความสามารถในการแยกแยะส่ิงต่างๆ การรวบรวมและประมวลขอ้มูลต่างๆเขา้เป็นความรู้ใหม่

รวมทั้งการวินิจฉยัและชัง่ใจวา่จะตดัสินใจในเร่ืองใด อยา่งไร เพราะอะไร จะเห็นวา่ความสามารถ

ดา้นความรู้ความคิดน้ี จะเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของสมองลว้น 

วรัญญา  วิศาลาภรณ์  (2533,  น.88)  ได้กล่าวว่าพฤติกรรมทางดา้นพุทธิพิสัย เป็น

ความสามารถทางด้านการคิด และความสามารถทางปัญญาจากท่ีกล่าวมาข้างต้น พฤติกรรม

ทางดา้นพุทธิพิสัยทั้ง 6 ดา้นตามแนวคิดของบลูม (Bloom) นั้นหมายถึงความสามารถดา้นการคิด 

ซ่ึงมีความส าคญัต่อตวัผูเ้รียนและทางดา้นการศึกษา ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งมีเพื่อพฒันาสติปัญญาของ

ตวัผูเ้รียนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DPU



32 
 

1.00 ดา้นความรู้ - ความจ า 
1.10 ความรู้ในเน้ือเร่ือง 

1.11 ความรู้เก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม 
1.12 ความรู้เก่ียวกบักฎและความจริงส าคญั 

1.20 ความรู้ในวธีิการด าเนินงาน 
1.21 ความรู้เก่ียวกบัระเบียบแบบแผน 
1.22 ความรู้เก่ียวกบัล าดบัชั้นและแนวโนม้ 
1.23 ความรู้เก่ียวกบัการจดัประเภท 
1.24 ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์ 
1.25 ความรู้เก่ียวกบัวธีิการ 

1.30 ความรู้รวบยอด 
1.31 ความรู้เก่ียวกบัหลกัวชิาการและการขยาย 
1.32 ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 

2.00 ดา้นความเขา้ใจ 
2.10 การแปลความ 
2.20 การตีความ 
2.30 การขยายความ 

3.00 ดา้นการน าไปใช ้
4.00 ดา้นการวิเคราะห์ 

4.10 วเิคราะห์ความส าคญั 
4.20 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 
4.30 วเิคราะห์หลกัการ 

5.00 ดา้นการสังเคราะห์ 
5.10 สังเคราะห์ขอ้ความ 
5.20 สังเคราะห์แผนงาน 
5.30 สังเคราะห์ความสัมพนัธ์ 

6.00 ดา้นการประเมินค่า 
6.10 การประเมินค่าโดยอาศยัเกณฑภ์ายใน 
6.20 การประเมินค่าโดยอาศยัเกณฑภ์ายนอก 

 
ภาพที ่2.2 แสดงความสัมพนัธ์พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยจากแนวคิดของบลูม 
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1) ความรู้ความจ า (Knowledge) 

ความรู้ความจ าตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่านดว้ยกนั

ดงัน้ี  

ชวาล  แพรัตกุล  (2525,  น.6-50)  กล่าววา่ ความรู้ความจ า หมายถึงความสามารถของ

สมองในการระลึกเร่ืองราวหรือประสบการณ์ทั้งปวงท่ีเคยเรียนมาแลว้ได ้พฤติกรรมดา้นน้ีแยกยอ่ย

เป็น 3 ดา้นคือ 

1.1) ความรู้ในเน้ือเร่ือง เป็นความรู้ความจ าท่ีเก่ียวกับข้อเท็จจริงในเร่ืองราว หรือ

เหตุการณ์ต่างๆ แบ่งได ้2 แบบคือ 

1.1.1) ความรู้เก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม เก่ียวกบัความหมายของศพัท ์หรือนิยามต่างๆ 

ท่ีเคยใหน้กัเรียนท่องจ าเอาไว ้

1.1.2) ความรู้เก่ียวกบักฎ ความจริง ความส าคญั เก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ กฎ

สูตร ขอ้เทจ็จริงตามต ารา 

1.2) ความรู้ในวธีิด าเนินการ เป็นขั้นตอน แนวทางขบวนการหรือวิธีด าเนินการขั้นตอน

การปฏิบติั กฎเกณฑ์ และคตินิยมของการปฏิบติั หรือการด าเนินการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือของ

เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง แบ่งออกเป็น 5 ดา้นคือ 

1.2.1) ความรู้เก่ียวกบัระเบียบแบบแผน เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตามระเบียบ ประเพณี

ระเบียบแบบแผน แบบฟอร์ม และขนบธรรมเนียมประเพณีตามท่ีสังคมนิยม 

1.2.2) ความรู้เก่ียวกบัล าดบัขั้นและแนวโน้ม เป็นการถามเพื่อทดสอบวา่ นกัเรียน

สามารถจ าขั้นตอนของเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือแนวโน้มของเหตุการณ์เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ลกัษณะ

ของวชิาท่ีถามไดแ้บบน้ี ตอ้งเป็นเน้ือหาวิชาท่ีสามารถแบ่งเป็นตอนๆ ต่อเน่ืองกนั หรือเป็นเน้ือหาท่ี

เคยปรากฏข้ึนแลว้ เหตุการณ์ตามมาเป็นท านองเดียวกนัเช่นนั้นทุกคร้ังไป 

1.2.3) ความรู้เก่ียวกบัการจดัประเภท เก่ียวกบัความสามารถในการจ าแนก การจดั

หมวดหมู่ การคดัส่ิงต่างๆ ของการถามจดัประเภท เป็นการวดัความจ าว่ารู้ลักษณะเฉพาะของ

ประเภทเหล่านั้นหรือไม่ 

1.2.4) ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ ์วดัความสามารถในการบอกหลกัเกณฑ์ในการวินิจฉยั 

และหลกัเกณฑใ์นการเปรียบเทียบเหตุการณ์ หรือเร่ืองราว เป็นการถามเพียงเพื่อให้ตอบหลกัเกณฑ์ 
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หรือคุณสมบติัท่ีใชเ้ป็นหลกั 

1.2.5) ความรู้เก่ียวกบัวิธีการ เก่ียวกบัความจ าในวิธีปฏิบติังานตามหลกัวิชา ตามท่ี

ไดเ้รียนไปแลว้ว่า ส่ิงนั้นหรือกิจกรรมนั้นจะตอ้งท าโดยวิธีใดหรือปฏิบติัอย่างไร วิธีใดจึงท าให้มี

ประสิทธิภาพดีท่ีสุด 

1.3) ความรู้รวบยอด หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัความคิดส าคญั หลกัการส าคญั ขอ้สรุป

ทัว่ไป ทฤษฎี และโครงสร้างท่ีเป็นหวัใจ หรือแก่นแทข้องเร่ืองนั้น ความรู้รวบยอดในวิชาใดจึงเป็น

ความรู้ในเน้ือหาแก่นแทข้องวชิานั้นความหมายของความรู้รวบยอดมี 2 ประการ คือ 

1.3.1) เป็นการหาคติ หวัใจ และหลกัการของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ท่ีครอบคลุม

เร่ืองราวไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

1.3.2) เป็นการน าเอาหลกัวชิาหรือคติหลกัการไปอธิบายการเกิดของเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกนัแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

1) ความรู้เก่ียวกบัหลกัวิชาและการขยายหลักวิชา หมายถึงความสามารถในการจ า

หลกัการและขอ้สรุปทัว่ไป ท่ีเป็นหวัใจหรือตวัร่วมของส่ิงของหลายๆ ส่ิงในการจ าเก่ียวกบัการน า

หลกัการไปเก่ียวขอ้งกบัสภาพเหตุการณ์อ่ืนๆ ตามท่ีสอนไวแ้ลว้ 

2) ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง ผูต้อบสามารถหาคติหรือหลกัการจากการเอา

หลายๆส่ิงหลายๆอยา่ง เน้ือหามาสัมพนัธ์กนั วา่มีโครงสร้างใดร่วมกนัท่ีเหมือนกนั หรือมีทฤษฎีใด

ท่ีเหมือนกนั นัน่คือ การรวมความรู้ยอ่ย ๆ เขา้มาเปรียบเทียบลกัษณะของโครงสร้างใหม่ 

ภทัรา  นิคมานนท ์ (2529,  น.102)  กล่าววา่ ความรู้ความจ าเป็นความสามารถในการ

ระลึกไดถึ้งเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

สุวฒัน์  นิยมคา้  (2531,  น.300-305)  กล่าวว่า ความรู้ความจ า หมายถึงพฤติกรรม

ทั้งหลาย ซ่ึงเนน้การจ าไดห้รือการระลึกไดใ้นความรู้ เหตุการณ์หรือวตัถุส่ิงของต่างๆ ท่ีตนเองเคยมี

ประสบการณ์มาแลว้ ตามความหมายน้ี ความจ าก็ไม่มีอะไรมากไปกวา่ ความสามารถในการจดจ า

ส่ิงท่ีเรียนไปแล้ว หรือมีประสบการณ์มาแล้วได้ เม่ือถูกถามก็สามารถบอก ระบุ ช้ี หยิบ จบัส่ิง

เหล่านั้นได้ถูกต้องเหมือนเดิม เป็นการฟ้ืนความหลังว่ายงัจ าได้อยู่หรือไม่เท่านั้น เช่นเดียวกับ

คอมพิวเตอร์ซ่ึงเราสามารถเรียกขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นหน่วยความจ าของมนั ออกมาปรากฏให้เห็น

บนจอไดอี้กในรูปแบบเดิม โดยไม่มีการปรุงแต่งอยา่งใด ความรู้ท่ีจะตอ้งจดจ าน้ี บลูม(Bloom)ได้
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จ าแนกออกเป็น 9 ประเภทดว้ยกนัดงัน้ี 

1) ความรู้เก่ียวกบัเทอมเฉพาะหรือค าศพัท ์(Terminology) 

2) ความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงปลีกยอ่ยเฉพาะราย (Specific Facts) 

3) ความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลงท่ีเป็นแบบแผน (Conventions) 

4) ความรู้เก่ียวกบัล าดบัขั้นตอนและแนวโนม้ (Trends & Sequences) 

5) ความรู้เก่ียวกบัประเภทและกลุ่มของส่ิงต่างๆ (Classification Categories) 

6) ความรู้เก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใช ้(Criteria) 

7) ความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและวธีิการใช ้(Methodology) 

8) ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและขอ้สรุปทัว่ไป (Principles & Generalization) 

9) ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง (Theories & Structures) 

วารีรัตน์  ชนกน าชยั  (2532,  น.36)  กล่าววา่ ความรู้ความจ า เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียน

เก็บและระลึกในความรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆท่ีเรียนมาไดใ้นลกัษณะท่ีผูเ้รียนแสดงออกในรูปของการ

จ าแนกและการระลึกในความรู้วิทยาศาสตร์นั้นๆ ไดถู้กตอ้งเหมือนเดิมโดยไม่มีการปรุงแต่งแต่

อยา่งใด 

สรุปไดว้า่ ความรู้ความจ า เป็นการคิด หรือนึกถึงเร่ืองราวท่ีผา่นมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดย

อาศยัประสบการณ์เดิมท่ีเคยประสบพบเจอมา 

2) ความเขา้ใจ (Comprehension) 

ความเขา้ใจตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ได้มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่านด้วยกนั

ดงัน้ีชวาล  แพรัตกุล  (2525,  น.6-50)  กล่าวว่าความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการน าเอา

ความรู้ความจ า  ไปดัดแปลง ปรับปรุง หรือเสริมแต่งให้มีรูปลักษณะใหม่ เพื่อน าไปใช้กับ

สถานการณ์อ่ืนใหม่ท่ีแปลกออกไป แต่ก็ยงัมีบางส่ิงบางอย่างคลา้ยกบัของเดิมอยู่บา้ง ดงันั้นผูจ้ะมี

ความสามารถเช่นน้ีได้จะต้องรู้ความหมายและรายละเอียดย่อยๆ ของเร่ืองนั้นมาก่อน รู้ความ

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหว่างช้ินความรู้ย่อยๆเหล่านั้น สามารถอธิบายส่ิงเหล่านั้น ดว้ยส านวนภาษา

ใหม่ของตนเองได ้และเม่ือพบส่ิงใดท่ีสภาพท านองเดียวกบัท่ีเคยเรียนมาแลว้ ก็สามารถตอบและ

อธิบายได ้แบ่งออกได ้3 ชนิดคือ 
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1) ดา้นการแปลความ ไดแ้ก่ค าถามท่ีให้อธิบายความตามลกัษณะและนยัของเร่ืองราว

ต่างๆ โดยใหแ้ปลเร่ืองราวต่างๆ โดยใหแ้ปลเร่ืองราวเดิมออกมาเป็นค าพูดใหม่ ลกัษณะใหม่ตามนยั

เดิม 

2) ดา้นการตีความ เป็นการเอาความหมายจากการแปลความทั้งหมดมารวมกนัแลว้สรุป

หรือขยายความนั้นตามแนวใหม่ ทศันะใหม่ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์แปลกใหม่ไปจากเดิม 

3) ด้านการขยายความ เป็นการถามความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง  หรือสภาพ

ปัจจุบนัไปพยากรณ์หรือขยายความคิด คาดคะเนขอ้เท็จจริง หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีไกลจากท่ีเป็นอยู่

อยา่งสมเหตุสมผลมีลกัษณะคลา้ยกบัการสร้างจินตนาการโดยใชข้อ้เท็จจริงเป็นหลกันัน่เอง การตั้ง

ค  าถามวดัความเขา้ใจในแง่การขยายความอาจจะใหเ้ร่ืองราวเหตุการณ์หรือขอ้เทจ็จริง 

ไพศาล  หวงัพานิช  (2526,  น.105)  กล่าวว่า เป็นความสามารถในการน าความรู้

ความจ าไปดดัแปลงปรับปรุง เพื่อให้สามารถจบัใจความอธิบายเปรียบเทียบยน่ยอ่เร่ืองราวความคิด

ข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นท านองเดียวกับของเดิม ได้บุคคลท่ีมีความเข้าใจในส่ิงใดท่ีสามารถแปล

ความหมาย ตีความหรือ ขยายความกบัส่ิงนั้นได ้

ภทัรา  นิคมานนท ์ (2529,  น.107-110)  กล่าววา่ ความเขา้ใจตามความหมายของบลูม

(Bloom) คือความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความได ้โดย 

1) การแปลความ เป็นความสามารถในการส่ือความหมายจากภาษาหน่ึง  หรือ

แบบฟอร์มหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงหรืออีกฟอร์มหน่ึง 

2) การตีความ เป็นการเอาผลจากการแปลหลายๆ ส่ิงมาผสมสัมพนัธ์กนั แล้วมาสรุป

เป็นผลลพัธ์ใหม่ในแง่มุมต่างๆกนัอยา่งมีความหมาย 

3) การขยายความ เป็นการขยายแนวความคิดให้กวา้งไกลไปจากขอ้มูลออกไปอีกเพื่อ

ท าให้สามารถก าหนดความหมาย คาดคะเนผลท่ีตามมาได้อย่างมีเหตุผลถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

ไม่ใช่เป็นการเดาส่งเดช 

สุวฒัน์  นิยมคา้  (2531,  น.305-306)  กล่าววา่ ความเขา้ใจตามความหมายของบลูม

(Bloom)จะเป็นการน าความรู้ ความจ าท่ีเรามีอยู่แล้ว ไปส่ือความหรืออธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจใน

รูปแบบต่างๆ กนั ดว้ยความคิดของตนเอง โดยคงความหมายเดิมไวทุ้กประการ บลูม (Bloom) ได้

จ  าแนกความเขา้ใจไว ้3 ประเภทดว้ยกนัคือ 
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1) การแปลความ 

2) การตีความ 

3) การขยายความ 

วารีรัตน์  ชนกน าชยั  (2532,  น.39)  กล่าวว่า ความเขา้ใจเป็นความสามารถท่ีผูเ้รียน

แสดงออกในลกัษณะของการน าความรู้ความจ าในความรู้วทิยาศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ ไปส่ือความ

หรืออธิบายให้คนอ่ืนเขา้ใจในรูปแบบต่างๆ กนั ดว้ยความคิดของตนเอง โดยคงความหมายเดิมไว้

ทุกประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการแปลความหมาย การตีความ และการขยายความ 

อญัชญั  ธรรมสิทธ์ิ  (2541,  น.17)  กล่าววา่ ความเขา้ใจเป็นสมรรถภาพขั้นแรกของตวั

ปัญญา เป็นการน าเอาความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมไปใชใ้นการดดัแปลง ปรับปรุง เพื่อเสริมแต่งความรู้เดิมให้มี

ลกัษณะใหม่อยา่งสมเหตุสมผลแต่ยงัคงความหมายเดิมไว ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการแปลความ ตีความ 

ขยายความ ส่ิงต่างๆ ได ้โดยยงัคงความหมายไวใ้นความหมายเดิม 

3) การน าไปใช ้(Application) 

การน าไปใช้ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่านดว้ยกนั

ดงัน้ี 

ชวาล  แพรัตกุล  (2525,  น.211)  กล่าววา่ การน าไปใชเ้ป็นความสามารถในการน า

ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีตนเองมีไปใชแ้กปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ ท านองเดียวกบัเร่ืองนั้นได้

ลกัษณะท่ีเป็นปัญหาไดจ้ะตอ้งเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคยไม่เหมือนของเดิมท่ี

เรียนมา และตอ้งเป็นค าถามท่ีซ่อนเง่ือนไข ท าให้เกิดปัญหา การท่ีจะตอบปัญหาเหล่าน้ีไดผู้ต้อบ

ตอ้งใชค้วามสามารถทางหลกัวชิาท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

สุวฒัน์  นิยมคา้  (2531,  น.306-307)  กล่าวว่า การน าไปใชต้ามความหมายของบลูม

(Bloom) หมายถึง การน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ปัญหาน้ีอาจจะเป็นปัญหาเดิมแต่ใน

สถานการณ์ใหม่หรือเป็นปัญหาใหม่ท่ีไม่เคยพบมาก่อนก็ได้ แต่ในการแก้ปัญหาจะอาศยัเฉพาะ

ความรู้ท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้เท่านั้น เช่น นกัเรียนเคยขบัรถยนตใ์นท่ีราบ ต่อมามีความจ าเป็นจะตอ้งขบั

ข้ึนภูเขาจะท าอย่างไร (ปัญหาใหม่ส าหรับนกัเรียน) หรือนักเรียนเคยเรียนเฉพาะการบวกเลขจาก

ตวัเลข เช่น 3 + 2 = 5 ต่อมาครูสร้างโจทยว์า่นกัเรียนมีเงินอยู ่3 บาท แม่ให้อีก 2 บาท นกัเรียนจะมี
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เงินทั้งส้ินเท่าใด (ปัญหาเดิมแต่ในสถานการณ์ใหม่) 

วารีรัตน์  ชนกน าชยั  (2532,  น.40)  กล่าววา่ เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียนน าเอาความรู้

และความเขา้ใจในความรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมา ไปใชใ้นการแกปั้ญหา ซ่ึงปัญหาน้ีอาจจะ

เป็นปัญหาเดิมแต่ในสถานการณ์ใหม่  ในการแก้ปัญหาจะอาศยัเฉพาะความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเคย

เรียนรู้มาแลว้เท่านั้น 

อญัชญั  ธรรมสิทธ์ิ  (2541,  น.17)  กล่าววา่ การน าไปใชเ้ป็นความสามารถในการน าเอา

ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ ในเร่ืองราวท่ีมีอยูเ่ดิมไปใชใ้นการแกปั้ญหา ท่ีมีลกัษณะแปลกใหม่แต่

คลา้ยคลึงกบัเร่ืองท่ีเคยพบมาก่อนได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การน าไปใช้ เป็นการน าเอาประสบการณ์ท่ีเคยมีมามา

ประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาใหม่ท่ีไม่เคยประสบพบเจอมาก่อน 

4) การวเิคราะห์ (Analysis) 

การวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่านดว้ยกนั

ดงัน้ี 

ชวาล  แพรัตกุล  (2525,  น.257)  กล่าววา่ การวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยก

วตัถุส่ิงของต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั หรือเร่ืองราวและเหตุการณ์ใดๆก็ไดอ้อกเป็นส่วนยอ่ยตามหลกัการ

และกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ เพื่อค้นหาความจริงต่างๆท่ีแฝงอยู่ในเร่ืองราวนั้นๆ แบ่งออกเป็น 3 

ประเภทคือ 

1) การวิเคราะห์ความส าคญั ได้แก่การคน้หาลกัษณะเด่นดอ้ยของเร่ืองราวนั้น เช่น

จุดส าคญัหรือจุดบกพร่องของเร่ือง ให้จ  าแนกประเภทและให้หาเลศนยัของค าพูด และการกระท า

ต่างๆ 

2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นค าถามเก่ียวกบัการคน้หาความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์

ระหวา่งคุณลกัษณะต่างๆ ของเร่ือง ของเหตุการณ์วา่พาดพิง เก่ียวโยงกนัอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด 

3) การวิเคราะห์หลกัการ เป็นการถามเพื่อคน้หาโครงสร้าง และระบบของวตัถุส่ิงของ

เร่ืองราวและการกระท าต่างๆว่าการท่ีส่ิงนั้นคุม้กนัเป็นเอกรูปหรือสามารถรวมกนัจนด ารงสภาพ

เช่นนั้นอยูไ่ด ้เน่ืองจากอะไร โดยยดึหลกัอะไรเป็นแกนกลาง หรือมีส่ิงใดมาเป็นตวัเช่ือมโยง 
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สุวฒัน์  นิยมคา้  (2531,  น.307-310)  กล่าววา่ การวิเคราะห์ตามความหมายของบลูม

(Bloom) หมายถึง ความสามารถในการแยกวตัถุส่ิงของอยา่งหน่ึงออกเป็นส่วนประกอบยอ่ยๆ และ

การมองหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบเหล่านั้น รวมทั้งการมองหาวิธีการรวมตวักนัข้ึนเป็น

วตัถุส่ิงของนั้นๆดว้ย บลูม (Bloom) ไดจ้  าแนกการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์หาองคป์ระกอบ (Analysis of Elements) 

2) การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ (Analysis of Relationships) 

3) การวเิคราะห์หาหลกัการท่ีรวมกนัเป็นระบบ (Analysis of Organizational Principles) 

วารีรัตน์  ชนกน าชยั  (2532,  น.44)  กล่าววา่ การวเิคราะห์เป็นความสามารถในการแยก

วตัถุส่ิงของ เร่ือง เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ทางวทิยาศาสตร์ออกเป็นส่วนประกอบยอ่ยๆ ได ้และ

การมองหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบเหล่านั้นได ้ไดแ้ก่ความสามารถในการวิเคราะห์หา

องคป์ระกอบ การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์หาหลกัการท่ีรวมกนัเป็นระบบ 

อญัชญั  ธรรมสิทธ์ิ  (2541,  น.23)  การวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนก

รายละเอียดเร่ืองราว เหตุการณ์ส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามหลักการหรือ

กฎเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึน เพื่อคน้หาความจริงท่ีแอบแฝงอยู ่

สุวิทย์  มูลค า  (2548,  น.9) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ หมายถึง

ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ

ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์ เชิงเหตุผลระหวา่งองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อ

คน้หาสภาพความเป็นจริงหรือส่ิงส าคญัของส่ิงท่ีก าหนดให ้

ชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล  (2552,  น.7)  กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการ

จ าแนก แจกแจงองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกบัสถานการณ์

และขอ้มูลต่าง ๆ พร้อมทั้งหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นมาสนบัสนุน

เพื่อการตดัสินใจเช่ือหรือสรุปอย่างมีเหตุผล จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า การคิดวิเคราะห์ 

เป็นการจ าแนก แยกแยะ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง แลว้น ามาประกอบเป็น

เหตุผลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 
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5) การสังเคราะห์ (Synthesis) 

การสังเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่านดว้ยกนัดงัน้ี 

ชวาล  แพรัตกุล  (2525,  น.321)  กล่าววา่ การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ

รวบรวมส่ิงต่างๆ ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปให้กลายเป็นส่ิงส าเร็จรูปช้ินใหม่ท่ีมีลกัษณะแปลกไปจาก

เดิม เช่นแม่ครัวน าเอาพริก กะปิ หอม กระเทียม และเคร่ืองปรุงต่างๆ มาผสมกันจนกลายเป็น

น ้ าพริกหรือแกงเผด็ท่ีมีรสชาติผิดไปจากส่ิงย่อยๆ ของเดิม หรือนกัคณิตศาสตร์น าเอาขอ้เท็จจริง

เร่ืองสัดส่วน และร้อยละมาผสมกนัเป็นสูตรส าเร็จส าหรับคิดหาดอกเบ้ีย เป็นตน้ แบ่งออกเป็น 3 

แบบดงัน้ี 

1) การสังเคราะห์ขอ้ความ เป็นการน าเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆมาผสมกัน

เพื่อให้เกิดเป็นขอ้ความหรือผลิตผล หรือการกระท าใหม่ท่ีสามารถใชส่ื้อสารความคิดและอารมณ์

ระหว่างบุคคลกบัผูอ่ื้นได้ เช่น การพูดบรรยายช้ีแจง การแต่งค าประพนัธ์ การวาดภาพ และการ

แสดงขบัร้องดนตรี เป็นตน้ 

2) การสังเคราะห์แผนงาน คือการก าหนดแนวทางและขั้นตอนของการปฏิบติังานใดๆ

ล่วงหน้า เพื่อให้ด าเนินงานของกิจการนั้นราบร่ืน และบรรลุผลตรงตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ี

ก าหนดไว ้รูปของค าถามชนิดน้ีมกัจะเป็นแบบสร้างสถานการณ์หรือบอกเร่ืองราว แล้วก าหนด

เง่ือนไขให ้

3) การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ หมายถึงการเอาความส าคญัและหลกัการต่างๆมาผสม

ใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั ท าใหเ้กิดส่ิงส าเร็จรูปชนิดใหม่ ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างไปจากเดิมมีแนวคิดใหม่

ท่ีมีประสิทธิภาพและหนา้ท่ีบางอยา่งผิดแปลกไปจากเร่ืองยอ่ยๆ เดิมการสังเคราะห์ความสัมพนัธ์น้ี 

มีลกัษณะคลา้ยกบัการริเร่ิมสร้างสรรคซ่ึ์งมีความหมายหมายถึงการน าเอาของเก่าของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้

มาปรับปรุงแกไ้ขและเสริมสร้างลกัษณะหนา้ท่ี คุณค่าสูงกวา่เดิม หรือใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ และ

ประสิทธิภาพดีกวา่เดิม 

ภทัรา  นิคมานนท์  (2529,  น.114-116)  กล่าวว่า การสังเคราะห์ตามความหมาย

ของบลูม (Bloom) คือความสามารถในการน าส่ิงต่างๆ หรือหน่วยต่างๆ ตั้งแต่ 2 ส่ิงข้ึนไปเป็นเร่ือง

เดียวกนั เพื่อเป็นส่ิงใหม่ เร่ืองใหม่ ท่ีมีคุณลกัษณะบางอยา่งแปลกพิสดารไปจากส่วนประกอบยอ่ย

ของเดิม การรวมน้ีอาจเป็นการรวมวตัถุส่ิงของ ขอ้เท็จจริง ขอ้ความท่ีรวบรวมไดผ้นวกกบัความ
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คิดเห็นส่วนตวัเขา้ดว้ยกนั การสังเคราะห์มีลกัษณะคลา้ยความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงความสามารถขั้นน้ี

ก่อใหเ้กิดหลกัการใหม่ ผลผลิตแปลกใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมมากการสังเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 

ประเภทดงัน้ี 

1) การสังเคราะห์ขอ้ความ คือความสามารถในการน าเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

มาผสมผสานกนัเพื่อใหเ้กิดเป็นขอ้ความ หรือผลิตผลหรือการกระท าใหม่ ท่ีสามารถใชส่ื้อความคิด

ความเขา้ใจระหวา่งบุคคลกบัผูอ่ื้นได ้

2) การสังเคราะห์แผนงาน คือความสามารถในการก าหนดแนวทาง การวางโครงการ

หรือการวางแผนงานต่างๆ ล่วงหน้าข้ึนมาใหม่ เพื่อให้การด าเนินงานของกิจการนั้นราบร่ืน และ

บรรลุผลตามเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

3) การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ คือความสามารถในการสรุปเร่ืองราวต่างๆ เป็นขอ้ยุติ

โดยยึดเอาเง่ือนไขของความสัมพนัธ์ ความสมเหตุสมผล และความน่าจะเป็นของประเด็นต่างๆมา

เป็นหลกัในการพิจารณา 

สุวฒัน์  นิยมคา้  (2531,  น.310-312)  กล่าววา่ การสังเคราะห์ตามความหมายของบลูม

(Bloom) เป็นกระบวนการกลบักนักบัการวิเคราะห์ เพราะแทนท่ีจะเป็นการแยกส่ิงใหญ่ออกเป็นส่ิง

ย่อยๆ มาประกอบกนัเป็นส่ิงใหญ่อย่างใหม่อนัหน่ึง การท าส่ิงใหม่น้ีคือตน้ตอของความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์การสังเคราะห์ตามความหมายของบลูม (Bloom) หมายถึงการน าเอาองคป์ระกอบยอ่ยๆ 

หรือส่วนย่อยๆ มาประกอบกนัเป็นส่ิงสมบูรณ์อย่างใหม่ข้ึนมาอย่างหน่ึง การประกอบกนัเป็นส่ิง

ใหม่น้ีคือการสร้าง อาจจะเป็นการสร้างนวนิยาย สร้างแบบบา้น สร้างแบบทดลอง สร้างโครงการ

หรือสร้างปอดเทียมก็ได ้และค าวา่การสร้างน้ี บลูม (Bloom) เช่นเดียวกนั กล่าววา่ จะมีปรากฎการณ์

อยู่บ้างในความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ แต่การสร้างดังกล่าวจะมีลักษณะดึงเอา

บางส่วนมาสัมพนัธ์กบับางส่วนยงัไม่เกิดความสมบูรณ์ในทั้งหมด ส่วนการสร้างโดยการสังเคราะห์ 

จะเป็นการสร้างความสมบูรณ์ในภารกิจนั้นๆ ทั้งหมด บลูม (Bloom) ไดแ้บ่งการสังเคราะห์ออกเป็น 

3 ประเภทดงัน้ี 

1) การสังเคราะห์ข้อความส าหรับใช้ส่ือความ  (Production of a unique 

Communication) 
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2) การสังเคราะห์แผนหรือเซ็ตของกิจกรรมท่ีจะปฏิบติั (Production of a Plan or 

Proposed Set of Operation) 

3) การสังเคราะห์เซ็ตของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Derivation of Set of Abstract 

Relations) 

วารีรัตน์  ชนกน าชยั  (2532,  น.48)  กล่าววา่ การสังเคราะห์เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียน

น าเอาความรู้ปลีกยอ่ยต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัมาประกอบกนัเป็นความรู้อยา่งใหม่ข้ึน เช่น การออกแบบ

การทดลองวิทยาศาสตร์ การก าหนดแนวทางแก้ปัญหา การออกแบบเคร่ืองมือ หรือการสร้าง

สมมติฐาน การสร้างหลกัการ กฎ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ จากขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการทดลองเป็น

ตน้ 

อญัชญั  ธรรมสิทธ์ิ  (2541,  น.26)  กล่าววา่ การสังเคราะห์เป็นความสามารถในการ

น าเอาหรือรวบรวมผสมผสานส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นส่วนยอ่ยๆ นั้นเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้กลายเป็นส่ิงใหม่ท่ีมี

คุณลกัษณะแปลกไปจากเดิมของส่ิงนั้น 

เชิดศกัด์ิ  โฆวาสินธ์ุ  (2525,  น.101)  ไดใ้ห้ความหมายของการคิดสังเคราะห์ว่า

หมายถึง ความสามารถท่ีจะรวบรวมหรือผสมผสานเร่ืองราวเพื่อน ามาผลิตหรือท าให้เป็นส่ิงใหม่

หรือเพื่อหาขอ้สรุปหรือขอ้ยุติใหม่โดยใชค้วามสามารถหลายๆ อยา่งท่ีเรียนรู้มา 

ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ  (2543,  น.155)  ได้ให้ความหมายของการคิด

สังเคราะห์วา่ หมายถึง ความสามารถในการรวมส่ิงต่างๆ ตั้งแต่สองส่ิงข้ึนไปเขา้ดว้ยกนัเพื่อเป็นส่ิง

ใหม่อีกรูปหน่ึงมีลกัษณะ โครงสร้าง หรือหนา้ท่ี แปลกแตกต่างไปจากเดิมก่อนน ามารวมกนั 

ศิริกาญจน์  โกสุมภ ์และดารณี  ค  าวจันงั  (2544,  น.57)  ไดใ้ห้ความหมายของการคิด

สังเคราะห์ว่า หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อประกอบส่วนย่อยๆให้เขา้กนัเป็นเร่ืองราวเป็น

ความสามารถในการพิจารณาเร่ืองราวในหลายๆ แง่มุม แลว้น ามาจดัระบบโครงสร้างเสียใหม่ซ่ึงมี

ความเหมาะสมกะทดัรัดและไดค้วามหมายมากท่ีสุด 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ  (2545,  น.2)  ไดใ้ห้ความหมายของการคิดสังเคราะห์ว่า

หมายถึงการผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของส่วนประกอบต่างๆ จนกลายเป็นส่ิงใหม่ท่ีมี

เอกลกัษณ์และคุณสมบติัเฉพาะ 
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ชาติ  แจ่มนุช  (2545,  น.57)  ไดใ้หค้วามหมายของการคิดสังเคราะห์วา่ หมายถึงการคิด

ท่ีสามารถรวมส่ิงต่างๆ ตั้งแต่สองส่ิงเขา้ด้วยกนั เพื่อให้ไดส่ิงใหม่ท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างไปจาก

ส่วนประกอบยอ่ยๆของเดิม 

ชวลิต  ศรีค าและชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล  (2552,  น.18–22)  การคิดสังเคราะห์ หมายถึง 

การคิดท่ีตอ้งอาศยัความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลและทกัษะในการดึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

อาจจะมีจ านวนมากและกระจดักระจายอยูต่ามท่ีต่างๆ แต่คดัสรรมาเฉพาะส่วนท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ี

จะคิดแล้วน ามาผสมผสานส่วนย่อยๆ เข้าด้วยกันให้อยู่ภายใตโ้ครงร่างเดียวกันเพื่อตอบสนอง

วตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

การคิดสังเคราะห์มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1)  การคิดสังเคราะห์ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ท่ีมีความแปลกใหม่

ไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงเป็นผลมาจากการน าองคป์ระกอบยอ่ยมาผสมผสานดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม  การคิด

สังเคราะห์น้ีใชท้กัษะการคิดต่าง ๆ  เช่น การสรุปความ การผสมผสานขอ้มูล การจดัระบบความคิด 

การคิดสังเคราะห์จึงมีความส าคญัต่อการสร้างและพฒันาความรู้ ใหมี้ความสมบูรณ์และครบถว้นใน

เน้ือหาและสามารถน าบทมาสรุปจากการคิดสังเคราะห์ไปประยกุตใ์ชไ้ดอี้กต่อไป 

2)  เพื่อการน าบทสรุปไปประยุกต์ใชห้รือต่อยอดความรู้ การน าขอ้มูลหรือบทสรุปท่ี

ผา่นการคิดสังเคราะห์ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อการสร้างส่ิงใหม่ข้ึนมา หรือทางเลือกใหม่ยอ่มเกิด

ผลดีท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาเพื่อท่ีจะ เร่ิมตน้ใหม่ น าไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ไดอ้ยา่งหลากหลายไม่

จบส้ิน 

3)  เพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจน แจ่มแจง้และครบถว้นหากเราตอ้งการบทสรุปเก่ียวกบัส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง หรือเป็นการแก้ปัญหา หรือการพิสูจน์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือมีความประสงค์ท่ี

ปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอย่าง จึงต้องส ารวจความเขา้ใจท่ีชัดเจน แจ่มแจ้งและ

ครบถว้น การคิดสังเคราะห์จึงสามารถช่วยให้เกิดผลท่ีตอ้งการได ้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งตรงกนั น าไปสู่การสรุป แกปั้ญหา หรืออ่ืนๆท่ีตอ้งการ การคิดสังเคราะห์จึงมีประโยชน์ต่อ

ทุกเร่ืองท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

 

 

DPU



44 
 

4)  เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาการแกปั้ญหาเป็นภาวะท่ีตอ้งมีการตดัสินใจจากขอ้มูล

ต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมุ่งให้ทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนั การแกปั้ญหา

โดยการลองผิดลองถูกหรือการแกไ้ขปัญหาโดยการเลียนแบบ หรือการแกปั้ญหาเดิมซ่ึงเคยเกิดข้ึน

มาแล้วและใช้วิธีการหน่ึงแก้ปัญหาไปแล้ว หรือวิธีการอ่ืนๆ อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จ หรือไม่

บรรลุเป้าหมาย การคิดสังเคราะห์จึงแป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีเป็นระบบ  ถูกต้อง 

น่าเช่ือถือ เหมาะสมกบัสถานการณ์ สามารถใชใ้นการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยั 

สภาพแวดลอ้ม ความหนกัเบาหรือเหตุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้น 

5)  เพื่อน าไปสู่การคิดสร้างสรรคก์ารคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์เป็นการคิด

เช่ือมโยงและพึ่ งพาอาศัยผลงานอันเกิดข้ึนจากการคิดสร้างสรรค์ย่อมเน้นผลสืบเน่ืองจาก

กระบวนการคิดสังเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ หากเราตอ้งการเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานจึงฝึกฝนให้มี

คุณลกัษณะเป็นนกัคิดสังเคราะห์ไวก่้อนและพฒันาเป็นนกัคิดสร้างสรรคต่์อไป 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การคิดสังเคราะห์ เป็นความสามารถในการรวม

เร่ืองราวต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ประกอบกนัเป็นเร่ืองราวใหม่ หรือแนวความคิดใหม่ 

6)  การประเมินค่า (Evaluation) การประเมินค่าตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ไดมี้ผูใ้ห้

ความหมายไวห้ลายท่านดว้ยกนัดงัน้ี 

ชวาล  แพรัตกุล  (2525,  น.379)  กล่าววา่ การประเมินค่า หมายถึง การตีราคาส่ิงต่างๆ 

โดยสรุปอย่างมีหลักเกณฑ์ ว่าส่ิงนั้นมีคุณค่าดี-เลว ถูกต้องตรงตามเป้าหมายเพียงไร เช่ือถือได้

หรือไม่ สอดคลอ้งขดัแยง้กบัส่ิงใดบา้ง รวมถึงการวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์และ

การกระท าต่างๆ ว่าควรประพฤติปฏิบติัเช่นนั้นหรือไม่ การประเมินค่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ดงัน้ี 

1)  การประเมินค่าโดยอาศยัเกณฑ์ภายใน ไดแ้ก่การประเมินค่าโดยใชข้อ้เท็จจริงตาม

ทอ้งเร่ือง หรือสถานการณ์นั้นๆมาเป็นหลกัในการพิจารณา 

2)  การประเมินค่าโดยอาศยัเกณฑ์ภายนอก หมายถึง การให้ผูต้อบวินิจฉยัเอาเองโดย

อาศยัเกณฑ์ต่างๆท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของผูรู้้หรือสังคมท่ีนอกเหนือจากเร่ืองราวภายใน

ทอ้งเร่ืองนั้นมาเป็นหลกัในการวนิิจฉยั 
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ภทัรา  นิคมานนท์  (2529,  น.116-117)  กล่าวว่า การประเมินคุณค่าตามความหมาย

ของบลูม (Bloom) คือความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัคุณค่าของเน้ือหาและวิธีการต่างๆ โดย

สรุปอย่างมีหลกัเกณฑ์วา่ส่ิงนั้นดีเลว เหมาะสมหรือไม่เพียงไร การประเมินคุณค่าแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทดงัน้ี 

1)  การตดัสินโดยอาศยัขอ้เท็จจริงหรือเกณฑ์ภายใน เน้ือเร่ือง เป็นการประเมินหรือ

ตดัสินโดยยดึความถูกตอ้งตามเน้ือเร่ือง เน้ือหาวชิานั้น หรือขอ้มูลท่ีปรากฏอยู ่

2)  การตดัสินโดยอาศยัเกณฑภ์ายนอก เป็นการตดัสินโดยอาศยัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ปรากฎ

ตามเน้ือเร่ืองหรือเน้ือหาวชิานั้นๆ 

สุวฒัน์  นิยมคา้  (2531,  น.312-313)  กล่าวว่า การประเมินคุณค่าตามความหมาย

ของบลูม (Bloom) หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัคุณค่าของความคิด การกระท า การแก้ปัญหา 

รวมทั้งวตัถุส่ิงของท่ีใชเ้พื่อความประสงคบ์างอยา่งตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

วารีรัตน์  ชนกน าชยั  (2532,  น.50)  กล่าววา่ การประเมินคุณค่าเป็นความสามารถใน

การตดัสินใจเก่ียวกบัคุณค่าของความคิด การกระท า การแกปั้ญหา วิธีการใช้ รวมทั้งวตัถุส่ิงของท่ี

ใช้ เพื่อความประสงค์บางอย่างตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น การพิจารณาความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของข้อมูล พิจารณาวิธีการท่ีใช้ในการศึกษาหรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความ

เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัเพียงใด เป็นตน้ 

อญัชญั  ธรรมสิทธ์ิ  (2541,  น.28)  กล่าววา่ การประเมินค่าเป็นความสามารถในการ

วนิิจฉยั ตีราคา คุณค่าโดยอาศยัเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีวางไว ้

นุชนารถ  บุญโกย  (2551,  น.23)  กล่าวว่า การประเมินค่าเป็นความสามารถในการ

พิจารณาตดัสินลงสรุปเก่ียวกบัคุณค่าของความคิดทุกชนิด เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ี

ก าหนดให ้แบ่งยอ่ยออกเป็น 2 อยา่งคือ 

1)  ประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายใน (Judgment in terms of Internal Criteria) การ

ประเมินแบบน้ีพิจารณาหาความถูกตอ้ง สมเหตุสมผล ความสอดคลอ้งโดยอาศยัเกณฑ์ภายในของ

ส่ิงนั้นเป็นส าคญั 

2)  ประเมินค่าโดยอาศอัขอ้เท็จจริงภายนอก (Judgment in terms of External Criteria) 

การประเมินแบบน้ีอาศยัเกณฑโ์ดยอาศยัเกณฑ์หรือมาตรฐานจากภายนอก เอาไวเ้ปรียบเทียบเกณฑ์
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เหล่าน้ี อาจเป็นเกณฑท่ี์สังคมหรือระเบียบประเพณีก าหนดไว ้

ชวลิต  ศรีค าและชัยศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล  (2552,  น.36)  ไดส้รุปการประเมินค่าว่า 

หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการพิจารณาตดัสินคุณสมบติั คุณค่า ของส่ิงใดส่ิง

หน่ึง วา่ดีดา้นใดและเสียดา้นใด ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานเกณฑท่ี์เป็นท่ียอมรับ 

สมเกียรติ  (อา้งถึงใน ชวลิต  ศรีค าและชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล, 2552,  น.36) ไดจ้  าแนก

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการประเมินค่าไวด้งัน้ี judge (พิจารณาตดัสิน)  appraise (ประเมินราคา)  

evaluate (ประเมินค่า)  rate (ประเมินค่า)  compare (เปรียบเทียบ)  value (ให้คุณค่า)  revise (แกไ้ข

ปรับปรุง)  score (ตีเป็นคะแนน)  select (เลือก) 

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า การประเมินค่าเป็นความสามารถของมนุษยท่ี์จะตี

ราคาและตดัสินส่ิงต่าง รวมทั้งความคิด การกระท า การแกปั้ญหา วิธีการใช้ และวตัถุส่ิงของท่ีใช้

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2.3.2 พฤติกรรมดา้นจิตพิสัย 

พฤติกรรมดา้นจิตพิสัยเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจอารมณ์ และ

คุณธรรมของบุคคลซ่ึงต้องการสร้างหรือปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยต่างๆให้เกิดข้ึนโดยเร่ิมจาก

พฤติกรรมขั้นแรกท่ีง่ายไปหาขั้นสุดทา้ยท่ียากซ่ึงมี 5 ระดบัคือ การรับรู้ การตอบสนอง การสร้าง

ค่านิยม การจดัระบบค่านิยม และการสร้างลกัษณะนิสัย ดงัน้ี 

1)  การรับรู้ (receiving or attending) เป็นขั้นท่ีบุคคลรู้สึกวา่มีส่ิงเร้ามากระตุน้ให้แสดง

พฤติกรรม และจะเร่ิมท าความรู้จกัในส่ิงนั้น นัน่คือเร่ิมสนใจและเตม็ใจในส่ิงนั้น 

2)  การตอบสนอง (responding) เป็นขั้นท่ีบุคคลแสดงปฏิกริยาโตต้อบส่ิงเร้านั้นดว้ย

ความนิยม เตม็ใจ 

3)  การเกิดค่านิยม (valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมองเห็นคุณค่าของการตอบสนองส่ิงเร้า

หรือประสบการณ์แลว้กลายมาเป็นส่ิงท่ียดึถือของบุคคลในโอกาสต่อไป 

4)  การจดัระบบคุณค่า (organization) เป็นขั้นท่ีบุคคลน าค่านิยมท่ีตนเองสร้างไวแ้ลว้มา

จดัระบบโดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยม ปรับส่ิงท่ีขดัแยง้กนั เพื่อน ามาสร้างเป็นค่านิยมเพื่อ

ปฏิบติั 

 

DPU



47 
 

5)  การสร้างลกัษณะสิสัย เป็นขั้นการน าค่านิยมท่ีจดัระบบคุณค่าท่ีมีในตวัเขา้เป็นระบบ

ท่ีถาวรและท าหน้าท่ีควบคุมพฤติกรรมของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะแสดง

พฤติกรรมตามค่านนิยมท่ียึดถือตลอดไป สม ่าเสมอจนเกิดเป็นลกัษณะนิสัยประจ าตวัของแต่ละ

บุคคล 

2.3.3 พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย 

พฤติกรรมด้านทกัษะพิสัยเป็นพฤติกรรมทีเก่ียวกับความสามารถเชิงปฏิบติัการซ่ึง

เก่ียวขอ้งกับระบบการใช้งานของอวยัวะต่างๆในร่างกายท่ีต้องอาศยัการประสารสัมพนัธ์ของ

กลา้มเน้ือกบัการท างานของระบบประสาทต่างๆซ่ึงเป็นหน่วยสั่งการ การจ าแนกพฤติกรรมดา้น

ทกัษะพิสัยน้ีมีหลายกลุ่มความคิดในท่ีน้ีจะน าเสนอ 2 แนวทางดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 แบ่งลกัษณะของพฤติกรรมตามพฒันาการคา้ดา้นทกัษะพิสัยออกเป็น 5 

ระดบัคือ 

1)  ขั้นเลียนแบบ เป็นขั้นเร่ิมตน้การเรียนรู้ดา้นทกัษะของมนุษยโ์ดยมีผูท้  าให้ดูและท า

ตามไปทีละขั้น และอาจมีการช่วยเหลือในขณะปฏิบติั 

2)  การท าโดยยดึแบบ เป็นความสามารถในการปฏิบติัดว้ยตวัเองตามแบบท่ีก าหนด แน

ด าเนินการหรือค าช้ีแจง ผูป้ฏิบติัอาจท าดว้ยการลองผิดลองถูกดว้ยตนเอง อาจท าชา้และไม่ถูกตอ้ง

ทีเดียวในตอนแรก 

3)  การท าดว้ยความช านาญ เป็นความสามารถในการปฏิบติัไดด้ว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า

เหมาะสมกบัเวลาโดยไม่มีการช่วยเหลือ ไม่มีการช้ีแจง ไม่มีการแนะน า ไม่มีการท าให้ดู หรือไม่มี

การให้ดูแบบใดๆ เพียงแต่ก าหนดหัวเร่ืองหรือวิธีการให้ว่าจะให้ท าอะไรโดยเน้นความถูกตอ้ง 

รวดเร็ว ความอดทน ความแน่นอน 

4)  การท าในสถานการณ์ต่างๆได้ เป็นความสามารถในการปฏีบติัได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกบัเวลาในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีนอกเหนือไปจากท่ีเคยท ามาแลว้ โดย

ไม่มีการช่วยเหลือ ไม่มีการแนะน าขั้นตอน หรือการปฏิบติัใดๆจากผูอ่ื้นโดยเนน้การก าหนดทกัษะ

ท่ีตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหา การเลือกทกัษะท่ีตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหา มีความมัน่ใจในการใชท้กัษะนั้น

ในยามจ าเป็น และการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง 
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5)  การแกปั้ญหาไดโ้ดยฉับพลนั เป็นความสามารถในการปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะ

หน้าโดยฉับพลนัซ่ึงอาจเป็นการแกไ้ข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ขยายยืดหยุ่น เสนอ สอดแทรกส่ิง

ใหม่เข้าไปกับทักษะเดิมท่ีมีมาก่อน โดยเน้นการหาวิธีการปฏิบัติใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์นั้น และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทกัษะใหม่ท่ีตอ้งปฏบติัในงานนั้นๆ 

แนวทางท่ี 2 แบ่งลกัษณะของพฤติกรรมในเร่ืองทกัษะการเคล่ือนไหวแบ่งเป็น 4 ดา้น

คือ 

1) ทกัษะการเคล่ือนไหวทั้งร่างกาย เป็นความสามารถท่ีจะใช้อวยัวะบางส่วนท่ีไม่

ซบัซอ้นในการเคล่ือนไหวอยา่งคล่องแคล่ว จ าแนกเป็น 

1.1) การเคล่ือนไหวอวยัวะส่วนบน 

1.2) การเคล่ือนไหวอวยัวะส่วนล่วง 

1.3) การเคล่ือนไหวอวยัวะทั้งสองส่วน 

2) ทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีต้องใช้ประสาทรวมๆกัน เป็นความสามารถท่ีจะใช้การ

ประสานสัมพนัธ์กนัของระบบประสาทต่างๆ จ าแนกเป็น 

2.1)  การเคล่ือนไหวของมือและน้ิว 

2.2)  การประสานระหวา่งมือและตา 

2.3)  การประสานระหวา่งมือ ตา และเทา้ 

2.4)  การเคล่ือนไหวอ่ืนๆของมือ เทา้ ตา และหู 

3) ทกัษะการส่ือสารโดยใชท้่าทาง เป็นการแสดงออกเพื่อส่ือความหมายกบัคนอ่ืน ดว้ย

วธีิดงัน้ี 

3.1)  การแสดงสีหนา้ 

3.2)  ท่าทาง 

3.3)  การเคล่ือนไหวทั้งร่างกาย 

4) ทกัษะพฤติกรรมทางดา้นภาษา เป็นความสามารถท่ีแสดงออกทางดา้นภาษา ดว้ยวิธี

ดงัน้ี 

4.1)  การออกเสียง 

4.2)  การสร้างเสียงและค า 
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4.3)  การเปล่งเสียง 

4.4)  การประสานระหวา่งเสียงและท่าทาง 

จากแนวคิดของบลูม (Bloom) เก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีจะประสบความส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพไดน้ั้น ผูส้อนจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชดัเจนแน่นอน เพื่อให้ผูส้อนก าหนดจดั

กิจกรรมการเรียนรวมทั้งวดัประเมินผลไดถู้กตอ้ง และบลูม (Bloom)ไดแ้บ่งประเภทของพฤติกรรม

โดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้าน

สติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย พฤติกรรมด้าน

ทกัษะพิสัยและพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ในทั้งหมด 3ด้านน้ี พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยนับว่าเป็น

พฤติกรรมท่ีส าคญัยิ่ง เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย ์

และพฤติกรรมทางดา้นน้ีไดรั้บการยอมรับวา่สามารถวดัความสามารถดา้นการเรียนของผูเ้รียนได้

จริง ผูว้จิยัจึงน าพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยมาใชเ้ป็นแนวทางวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาชาวจีนในการ

อ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย 

 

2.4 หนังสือพมิพ์ไทย 

2.4.1 หนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย 

วิวฒันาการของหนงัสือพิมพใ์นประเทศเยอรมนั (ชเนตตี  ทินนาม , 2543,  น.43-50) 

เร่ิมตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 โดยมีกลุ่มมิชชนันารีชาวอเมริกนั เป็นเจา้ของ และบรรณาธิการ ซ่ึงหมอบ

รัดเลยไ์ดอ้อก หนงัสือพิมพข์่าวรายปักษ์ฉบบัแรกในประเทศไทย ช่ือ หนังสือจดหมายเหตุ (The 

Bangkok Recorder) พิมพด์ว้ยภาษาไทย และภาษาองักฤษ แต่มีอายไุดไ้ม่ถึง 2 ปี ก็ตอ้งปิดกิจการลง 

หลงัจากนั้น ก็มีหนงัสือพิมพอ์อกมาอีกหลายฉบบั ทั้งรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายปี 

อาทิ บางกอกคาเลนดาร์ ต่อมาพฒันาเป็นหนงัสือพิมพร์ายวนั เช่น บางกอก เดล่ี แอดเวอไทเซอ 

(Bangkok Daily Advertiser) และ สยาม เดล่ี แอดเวอไทเซอ (Siam Daily Advertiser) 

ต่อมา สมยัรัชกาลท่ี 4 ทรงเป็นผูจ้ดัท า หนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทย ช่ือ ราชกิจจา

นุเบกษา เพื่อช้ีแจงข่าวคลาดเคล่ือน ท่ีตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพข์องหมอบรัดเลย์ และเพื่อแจง้ข่าวการ

บริหารพระราชภารกิจทางการเมือง 
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ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เร่ิมมีหนงัสือพิมพภ์าษาไทยฉบบัแรก ท่ีเผยแพร่สู่ประชาชน ช่ือ ดรุ

โณวาท และมีหนงัสือพิมพท่ี์ยอดจ าหน่ายสูงมาก จนกระทัง่ตอ้งมีระบบจดัส่งหนงัสือ ซ่ึงกลายเป็น

จุดเร่ิมตน้ของกิจการไปรษณียไ์ทย คือ ข่าวราชการ ในยุคน้ี วงการหนงัสือพิมพต่ื์นตวัมาก โดยมี

การออกหนงัสือพิมพถึ์ง 59 ฉบบั 

สมยัรัชกาลท่ี 6 กิจการหนงัสือพิมพก์า้วหน้ามาก หนงัสือพิมพส์ามารถวิพากษว์ิจารณ์

รัฐบาลและเสนอแนะความคิดเห็นได้อย่างเสรีในเร่ืองการบริหารประเทศ  มีทั้ งหนังสือพิมพ์

ภาษาไทย เช่น กรุงเทพเดลิเมล์ หนงัสือพิมพไ์ทย ฯลฯ หรือหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ เช่น The 

Bangkok Times ต่อเน่ืองมาถึงรัชกาลท่ี 7 มีหนังสือพิมพ์ 55 ฉบบั โดยฉบบัท่ีมีช่ือเสียง และ

น่าเช่ือถือท่ีสุดคือ ประชาชาติรายวนั 

สมยัรัชกาลท่ี 8 ต่อเน่ืองถึงรัชกาลปัจจุบนั หนงัสือพิมพเ์ร่ิมถูกควบคุมโดยรัฐบาล และ

เม่ือปี พ.ศ. 2501 เกิดรัฐประหาร น าโดย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ หนงัสือพิมพต์กไปอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมของประกาศคณะปฏิวติั ในยุคน้ีมีหนังสือพิมพ์ 31 ฉบบั เช่น เกียรติศักด์ิ (2495-2513) 

เดลินิวส์ (2507-ปัจจุบนั)  เดลิเมล์ (2493-2501)  ไทยรัฐ (2492-ปัจจุบนั)  เสียงอ่างทอง (2500-2507)  

ไทยเดล่ี (2512-)  แนวหนา้ (2495-2506)  ประชาธิปไตย (2502-)  พิมพไ์ทย (2489-ปัจจุบนั)  สยาม

นิกร (2481-2512)  สารเสรี (2497-2508)  สยามรัฐ (2493-ปัจจุบนั)  อาณาจกัรไทย (2501-2504) 

เป็นตน้ 

2.4.2 ความหมายของหนงัสือพิมพ ์

ในพระราชบญัญติัการพิมพ ์พ.ศ. 2484 บญัญติัไวว้า่ หนงัสือพิมพ ์หมายถึง ส่ิงพิมพซ่ึ์ง

มีจ่าหน้าเช่นเดียวกนั และออกหรือเจตนาจะออกตามล าดบัเร่ือยไป มีก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก็

ตาม มีขอ้ความต่อเน่ืองกนัหร่ือไม่ก็ตาม 

ส าหรับความหมายของหนงัสือพิมพท่ี์หลากหลายออกไปนั้น นกัวิชาการสือสารมวล

ชนไดอ้ธิบายถึงความหมายและค าจ ากดัความของค าวา่หนงัสือพิมพไ์วม้ากมาย ตวัอยา่งเช่น 

Peter M. Sandman  (อา้งถึงใน พีระ  จิระโสภณ,  2546,  น.188)  กล่าววา่ หนงัสือพิมพ์

เป็นส่ิงพิมพท่ี์ไม่ไดเ้ยบ็เล่มออกเป็นรายประจ าสม ่าเสมอ เสนอข่าวสารในรูปตวัหนงัสือพร้อมดว้ย

ภาพประกอบ  
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Encyclopedia Americana  (Vol. 20,  p.278) ให้ค  าอธิบายวา่หนงัสือพิมพห์มายถึง 

ส่ิงพิมพ์ท่ีไม่ได้เย็บเล่ม ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม ่ าเสมอ ประกอบด้วยเน้ือหาด้านข่าว ข้อคิด 

ความเห็น บนัเทิง และสถาบนัสาธารณะ ดว้ยประการหลงัจึงมกัจะมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญวา่ 

หนงัสือพิมพต์อ้งมีเสรีภาพ 

ใน Collier’s Encyclopedia  (Vol. 17,  p.443 ) กล่าววา่ หนงัสือพิมพพ์ฒันามาจากสังคม

ท่ีเจริญแล้ว เพื่อเสนอข่าวสารในแต่ละวนั เป็นผูน้ าและแจ้งความเห็นของสาธารณชน เป็นผู ้

ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เป็นแหล่งข่าวสารดา้นการคา้อุตสาหกรรมและการโฆษณา 

จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ คือ แหล่งของข้อมูลข่าวสาร 

ขอ้คิดเห็น ความบนัเทิง โฆษณา ตลอดจนเร่ืองราวต่างๆท่ีสาธารณชนอยากทราบว่าเป็นอย่างไร 

แลว้ตีพิมพเ์ป็นส่ิงพิมพท่ี์ไม่เยบ็เล่มเผยแพร่อยา่งสม ่าเสมอ ออกจ าหน่ายในราคาถูก 

2.4.3 ความส าคญัของหนงัสือพิมพ ์

สุภาพนัธ์  บุญสะอาด  (2517,  น.7-9)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของหนงัสือพิมพไ์วว้า่ 

ในบรรดาส่ือสารมวลชน ซ่ึงมีวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ และอ่ืนๆ 

หนังสือพิมพ์เป็นอุปกรณ์หน่ึงในการเสนอข่าวความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในสังคมเป็นประจ า 

หนังสือพิมพ์ย่อมเป็นกระจกเงาท่ีสะท้อนให้เห็นว่า สังคมนั้ นมีแนวความคิดเป็นอย่างไร มี

พฤติกรรมโดยส่วนรวมเป็นอยา่งไร 

Esdaile  (อา้งถึงใน สุภาพนัธ์  บุญสะอาด,  2517)  ไดใ้หข้อ้สังเกตเก่ียวกบัหนงัสือพิมพ์

ว่า ในศตวรรษก่อนน้ี หนงัสือพิมพมี์น้อยฉบบั และไม่เป็นท่ีสนใจกนัมากนกั นอกจากจะเห็นว่า

เป็นส่ิงพิมพ์ท่ีแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น และนโยบายของสังคมในสมัยนั้น แต่ในปัจจุบันน้ี 

หนงัสือพิมพเ์ป็นองคป์ระกอบของปรากฏการณ์แห่งวรรณกรรมท่ีส าคญัยิ่งช้ินหน่ึงท่ีรวมเขา้ไวด้ว้ย

ความคิดค านึง การวพิากษว์จิารณ์ บทความสารคดีต่างๆและงานคน้ควา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

ในดา้นการศึกษาคน้ควา้ หนงัสือพิมพมี์บทบาทในวงการศึกษา คือเป็นอุปกรณ์และเป็น

คู่มือในการสอนวิชาสังคมศึกษา ใช้ข่าวมาเป็นหัวขอ้ในการอภิปรายปัญหาต่างๆแก่บรรดานิสิต

นกัศึกษา ทั้งน้ีเพราะหนงัสือต าราในหอ้งสมุดตามมหาวิทยาลยัต่างๆนั้น มกัจะมีจ านวนไม่เพียงพอ

กับความต้องการของนักศึกษาและสุปรีดี  สวรรณบูรณ์ (2556) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

หนงัสือพิมพไ์วด้งัน้ี 
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(1) ใหข้่าวสาร เหตุการณ์ไดร้วดเร็ว ทนักาล 

(2) ให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ทั้งความรู้ทัว่ไป มุมมอง ความคิดเห็นการวิเคราะห์ความ

เป็นไปใน สังคมแต่ละสังคม 

(3) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสภาพสังคม 

(4) ส่งเสริม ใหค้วามรู้ เพื่อการพฒันาตนเอง และประเทศชาติ 

(5) ส่ือกลางความเขา้ใจของชนในชาติ 

2.4.4 ลกัษณะของหนงัสือพิมพ ์ 

หนงัสือพิมพมี์ลกัษณะเฉพาะอยูห่ลายประการ พอจะสรุปไดด้งัน้ี  (จนัทนา ทองประยรู 

และวภิา  วงรุจิระ, 2550,  น.125-127 ) 

(1) หนงัสือพิมพมี์หน้าท่ีในการแจง้เร่ืองราวให้มวลชนรับรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ

ติดตาม สืบสวนเร่ืองราวเหตุการณ์ส าคญั สะเทือนขวญั ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ เป็น

ท่ีสนใจกล่าวถึง วพิากษว์จิารณ์ เป็นตน้ 

(2) หนงัสือพิมพท์ าหนา้ท่ีในฐานะส่ือมวลชนในการใหค้วามรู้ ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น 

โน้มน้าวชกัชวน ช้ีแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมหรือในประเทศ   และเสนอ

เน้ือหาใหค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้านในรูปแบบต่าง ๆ 

(3) หนังสือพิมพ์บรรจุเน้ือหาหลายประเภททั้งข่าว บทความ บทบรรณาธิการ บท

วิเคราะห์ สารคดี คอลมัน์ประจ าและบนัเทิงคดีในรูปแบบต่าง ๆ เน้ือหาทั้งหมดท่ีน าเสนอตอ้งผา่น

การคดัเลือก กลั่นกรองและความเห็นชอบจากบรรณาธิการให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ

นโยบาย ของหนงัสือพิมพ ์

(4) หนงัสือพิมพมี์รูปแบบเป็นแผน่กระดาษขนาดใหญ่หลายแผน่ท่ีผา่นการพิมพ ์ซ้อน

กนัและพบัโดยไม่ท าเล่มหรือเยบ็เล่ม และไม่มีแผ่นหุ้มปก หน้าแรกของหนงัสือพิมพท์ าหนา้ท่ีปก

ในตวั 

(5) หนังสือพิมพ์มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดมาตรฐานหรือขนาดใหญ่ แนวนอนกวา้ง

ประมาณ 15 น้ิว แนวตั้งยาวประมาณ 21-23 น้ิว และขนาดเล็กหรือขนาดแทบลอยด์ (tabloid) มี

ขนาดเป็นคร่ึงหน่ึงของขนาดใหญ่ทั้งดา้นกวา้งและยาว 
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(6) หนงัสือพิมพส่์วนใหญ่เผยแพร่และจ าหน่ายเป็นรายวนั บางฉบบัเป็นรายสามวนั 

หรือรายสัปดาห์ หนงัสือพิมพร์ายวนัส่วนใหญ่น าเสนอข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั บางฉบบั

ออกหลายกรอบหรือหลายคร้ังในหน่ึงวนั เน้ือหาแต่ลกัรอบแตกต่างในดา้นการจดัหน้า หน้าแรก

และเน้ือหาบางอยา่ง 

(7) หนงัสือพิมพห์นงัสือพิมพส่์วนใหญ่เสนอข่าวรายวนั จ าหน่ายในราคาต่อฉบบัไม่สูง

นกั การผลิตจึงใช้กระดาษคุณภาพต ่า ราคาไม่แพง เพื่อลดตน้ทุนและสามารถจ าหน่ายในราคาไม่

แพง 

(8) ผูอ่้านหนงัสือพิมพมี์การกระจายตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ วยั 

การศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ ผูอ่้านหนงัสือพิมพอ์าจมีเฉพาะ

กลุ่มตามลกัษณะเน้ือหา เช่น เน้ือหาดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกีฬา และอาชญากรรมเป็นตน้ 

2.4.5 หนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ ์

Adolph S.  Ochs  (อา้งถึงใน Edwin Emery etal., 1965,  p.91)  เขียนไวใ้นหนงัสือพิมพ ์

The Times เม่ือปี ค.ศ.1896 วา่ หนงัสือพิมพจ์ะส่ือข่าวโดยปราศจากความกลวัและการสรรเสริญ 

(Fear and Favor) และหนงัสือพิมพจ์ะเป็นเวทีส าหรับค าถามต่างๆจากสาธารณชนและเชิญชวนผูมี้

สติปัญญามาอภิปรายใหค้วามเห็นต่างๆบนหนา้หนงัสือพิมพ ์

Collier’s Encyclopedia (1992) ไดอ้ธิบายไวว้า่ หนา้ท่ีพื้นฐานของหนงัสือพิมพคื์อ การ

ส่ือสารไปยงัมนุษยชาติถึงการกระท า ความคิด ความรู้สึกและความเป็นไปของมนุษยชาติดว้ยกนั 

ดังนั้ น นักหนังสือพิมพ์จึงต้องเป็นผู ้ท่ีฉลาด รอบรู้ ช่างสังเกต และมีความคิดเชิงเหตุผล ใน

ขณะเดียวกนัสังคมก็ตอ้งการผูอ่้านท่ีมีคุณสมบติัเหล่าน้ีดว้ย ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านเสนอหนา้ท่ี

ของส่ือมวลชนไวม้ากมายหลายประการ ซ่ึงพอจะประมวลไดด้งัน้ี 

(1) การใหข้่าวสาร (To Inform) 

(2) การใหค้ามคิดเห็น (To Give Opinion) 

(3) การใหค้วามรู้ (To Educate) 

(4) การใหค้วามบนัเทิง (To Entertain) 

(5) เป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ (To Advertise and Public Relations) 
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(1) การใหข้่าวสาร (To Inform) 

การให้ข่าวสารไดแ้ก่ การสืบเสาะแสวงหาขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นรอบดา้น และ

น าเสนอให้ประชาชนได้ทราบตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดง

ความคิดเห็นใดๆ ส่วนการท่ีผูอ่้านจะมีความเห็นหรือคิดอย่างไรต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อยู่ท่ีการ

วินิจฉยัของผูอ่้านเป็นส าคญั รูปแบบของการให้ข่าวสารนั้น หนงัสือพิมพอ์าจท าโดยการเสนอข่าว 

สารคดี ประกาศแจง้ความ หรืออ่ืนๆก็ได ้

(2) การใหค้วามคิดเห็น (To Give Opinion) 

การให้ความคิดเห็นเกิดจากการวิเคราะห์และแปลความออกมาเป็นการวิพากษว์ิจารณ์ 

ต่อส่ิงต่างๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากการให้คุณค่าของข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นการเช่ือมโยง

ข้อเท็จจริงเข้ากับทัศนคติของผูเ้ขียนเพื่อสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมของสังคมในขณะนั้ น 

ความเห็นน้ีอาจมาจากคนในกองบรรณาธิการหรือคนนอกก็ได ้ตวัอยา่งของขอ้เขียนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

บทบรรณาธิการ บทวจิารณ์ บทความและคอลมัน์ต่างๆ 

(3) การใหค้วามรู้ (To Educate) 

นอกจากการรายงานข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นแล้ว  หนังสือพิมพ์ยงัให้

ความรู้แก่ผูอ่้านไดท้ั้งโดยทางตรง และทางออ้ม ความรู้ทางตรงปรากฏอยู่ทัว่ไปในขอ้เขียนต่างๆ 

เช่น สารคดี บทความ คอลมัน์ เป็นตน้ ความรู้ทางออ้มมีแทรกอยู่มากมาย ความรู้เหล่าน้ีมีทั้งเร่ือง

ทางวิชาการ ค่านิยม กฏหมาย ส่ิงแวดลอ้ม ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วฒันธรรมและนวตักรรม 

ฯลฯ การเสนอเร่ืองต่างๆเหล่าน้ีเป็นการถ่ายทอดวทิยาการจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง ถา้เรา

ยอ้นไปศึกษาเน้ือหาของหนงัสือพิมพใ์นอดีต เราจะพบประวติัศาสตร์ทางความคิดของสังคมในยุค

ท่ีผา่นๆมาเป็นจ านวนมาก 

(4) การใหค้วามบนัเทิง (To Entertain) 

ผูท่ี้อ่านหนงัสือพิมพย์อ่มตอ้งการผอ่นคลายความเคร่งเครียดจากเน้ือหาหนกัๆทั้งหลาย 

หนงัสือพิมพจึ์งจ าเป็นตอ้งมีเน้ือหาเพื่อความบนัเทิงไวด้ว้ยเสมอ เน้ือหาเหล่าน้ีอาจปรากฏรูปแบบ

ของการ์ตูน เร่ืองสั้น สารคดี คอลมัน์ การแทรกอารมณ์ขนัในขอ้เขียนต่างๆ การเสนอข่าวในแวดวง

บนัเทิง ตลอดจนการน าเน้ือหาของละครโทรทศัน์มาตีพิมพล่์วงหน้าในหนังสือพิมพ ์ซ่ึงมีผูอ่้าน

จ านวนมากอ่านบทละครด้วยความสนใจก่อนดูโทรทัศน์ ผูอ่้านหนังสือพิมพ์มีความต้องการ
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แตกต่างกันไป บางคนชอบอ่านข่าว บางคนชอบความคิดเห็น บางคนชอบความบันเทิง แต่

โดยทัว่ไปผูอ่้านมีความตอ้งการหลายๆอยา่ง เม่ืออ่านหนงัสือพิมพ ์การให้ความบนัเทิงจึงเป็นหนา้ท่ี

ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของหนงัสือพิมพ ์

(5) เป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ (To Advertise and Public Relations) 

การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ถือเป็นการบริการชุมชนอย่างหน่ึง หนังสือพิมพ์

ยอ่มตอ้งการเป็นส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น การอุทิศเน้ือท่ี

ในการประชาสัมพนัธ์การเลือกตั้ง การตีพิมพส์ารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว การเสนอโครงการ

เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อมในด้านของการโฆษณา โฆษณาท่ีดีช่วยให้ผูอ่้านรับทราบข้อมูล

เก่ียวกบัสินคา้และบริการ การโฆษณาเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของหนงัสือพิมพ ์การท่ีหนงัสือพิมพจ์ะ

ด าเนินธุรกิจอยูไ่ดย้อ่มตอ้งอาศยัเงินจากค่าโฆษณาซ่ึงมีจ านวนประมาณ 2 ใน 3 ของรายไดท้ั้งหมด

ส่วนการท่ีจะขายเน้ือท่ีโฆษณาไดม้ากนอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัจ  านวนจ าหน่ายของหนงัสือพิมพ ์

2.4.6 ประเภทของหนงัสือพิมพ ์

ประเภทของหนงัสือพิมพจ์  าแนกโดยอาศยัลกัษณะของเน้ือหาเป็นส าคญัแบ่งออกได้

เป็น 2 ประเภท  (สุปรีดี  สวรรณบูรณ์,  2556)  คือ 

(1) หนงัสือพิมพแ์นวคุณภาพ (Quality newspapers) 

หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ หมายถึง หนังสือพิมพ์ท่ีมุ่งเน้นการเสนอข่าวประเภทข่าว

หนกั (hard news) เช่น ข่าวสังคม ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา ข่าวเหล่าน้ีมุ่งสนอง

ความรู้ ความคิดของผูอ่้านเป็นส าคญั การใชภ้าษาในหนงัสือพิมพป์ระเภทน้ีไม่หวือหวาเร้าอารมณ์

มากนัก มีลกัษณะค่อนขา้งจริงจงัมากกว่า  เน้ือหาหนักไปทางรายละเอียดขอ้เท็จจริง การแสดง

ความคิดเห็นจะใช้เหตุผลมากกว่าเล่นส านวน หนงัสือพิมพ์ ประเภทน้ีมีจ านวนจ าหน่ายไม่สูงนกั 

ผูอ่้านหนงัสือพิมพป์ระเภทน้ีมกัจะ เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้ การศึกษาพอสมควร เช่น ขา้ราชการ ครู 

อาจารย ์นิสิต นกัศึกษา นกัธุรกิจ เป็นตน้ ตวัอย่างหนงัสือพิมพป์ระเภทน้ี  ไดแ้ก่ มติชน สยามรัฐ 

สยามโพสต ์ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจรายวนั เป็นตน้ 

(2) หนงัสือพิมพแ์นวประชานิยม (Popular newspapers) 

หนังสือพิมพ์แนวประชานิยม หรือ  หนังสือพิมพ์ปริมาณหมายถึง หนังสือพิมพ์ท่ี

มุ่งเน้นการเสนอข่าวประเภทเร้าอารมณ์ (sensational) หรือ ข่าวเบา (soft news) เช่น ข่าว
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อาชญากรรม ข่าวภยัพิบติัต่างๆ ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกับเพศ  ข่าวบุคคล  ข่าวอุบติัเหตุ ข่าวกีฬา ข่าว

บนัเทิง ข่าวแปลกประหลาด ข่าวในแวดวงสังคม  ข่าวความขดัแยง้ และความรุนแรงต่าง ๆ  เป็นตน้ 

ข่าวเหล่าน้ีเป็นข่าวประเภทท่ีคนธรรมดาสามญัทัว่ไปสนใจ  สนองอารมณ์ของ คนส่วนใหญ่ใน

สังคม เหมาะกบัผูอ่้านทุกระดบัชั้น ลกัษณะการเสนอเน้ือหาสาระประเภทน้ีเต็มไปด้วยการเร้า

อารมณ์ การใชภ้าษาในหนงัสือพิมพ ์ประเภทน้ีมกัใชถ้อ้ยค าท่ีหวอืหวาเกินจริงเร้าอารมณ์ของผูอ่้าน

มาก   ดึงดูดความสนใจโดยการพาดหัวข่าวตวัโต ๆ  มีรูปภาพประกอบข่าวมากมาย  รูปแบบการ

เขียนเต็มไปดว้ยสีสันจินตนาการ  และมกัจะใช้ภาษา แบบสร้างภาพพจน์อยู่เสมอ  หนงัสือพิมพ์

ประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายของคนทัว่ไปมาก  มียอดจ าหน่ายค่อนขา้งสูง   ตวัอยา่งหนงัสือพิมพ์

ประเภทน้ี ไดแ้ก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด บา้นเมือง  แนวหนา้  คมชดัลึก  เป็นตน้ 

2.4.7 การใชภ้าษาในหนงัสือพิมพ ์

วิเศษ  ชาญประโคน  (2550,  น.50-55)  อธิบายวา่ หนงัสือพิมพมี์ขอ้จ ากดัในเร่ืองของ

เวลา ภาษาหนงัสือพิมพจึ์งมีลกัษณะเฉพาะต่างจากภาษาในวงการอ่ืนดงัน้ี 

(1) ใชภ้าษาแปลกใหม่เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจและจ าง่าย โดยเฉพาะส่วนพาดหวัข่าว 

ตวัอยา่ง 

“ทกัษิณ” กัก๊ “อภิรักษ”์ ตีกิน 

“จบั 2 โจ๋ มือฆ่าหลวงพอ่ด า” 

“มหาชนโวยสั่ง ขรก. รับ” 

(2) มีการใช้ภาษาระดบัปากมากท่ีสุด ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ให้

ผูอ่้านรู้สึกใหม่ ทนัข่าว ทนัเหตุการณ์ มีความรู้สึกเหมือนอยูใ่นเหตุการณ์นั้น อีกทั้งเพื่อให้ผูอ่้านทุก

ระดบัเขา้ใจทนัที ภาษาปากจึงถูกน ามาใช้มากเพราะเป็นค าพื้น ๆ เขา้ใจชดัเจน ภาษาปากไดแ้ก่ค า

เฉพาะกลุ่ม ค าตลาด ค าคะนอง ส านวน และค าทบัศพัท ์ตวัอยา่ง ภาษาระดบัปาก 

“อุม้ลูกโดดรถไฟทบั” 

“ฝนถล่มทั้งวนั เชียงใหม่ท่วม” 

“โผล่ไทยรับบริจาค ลทัธิเพี้ยน คลัง่มนุษยต่์างดาว” 

(3) ใช้ถ้อยค าฟุ่มเฟือย เหตุผลท่ีต้องใช้ภาษาเฟือยในภาษาหนังสือพิมพ์ เน่ืองจาก

ตอ้งการขยายรายละเอียดของข่าวหรือเหตุการณ์ให้ชดัเจน และตอ้งการให้มีความยาวของขอ้ความ
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พอเหมาะกบัเน้ือท่ีของกระดาษ 

(4) ใช้ถ้อยค ากะทดัรัด ในบางกรณีหากพื้นท่ีหน้ากระดาษท่ีจะเสนอข่าวมีจ ากัด

อยา่งเช่น ส่วนพาดหวัข่าวก็จ  าเป็นตอ้งใชภ้าษาท่ีสั้น กระชบั ชดัเจน ตวัอยา่ง 

“ ป๋าเหนาะเปิดใจ ท าไมไม่ส่วน'” 

“ เป็นงั้นไป แหกโผงออกเสียง 'ภทัรา' อา้งกดปุ่มผดิ” 

“ ซีทีxโพลหอการคา้ทัว่ประเทศ จ้ื รบ. แกทุ้จริต” 

(5) ใชเ้คร่ืองหมาย ภาษาหนงัสือพิมพมี์การใชเ้คร่ืองหมายประกอบการเขียนมาก ทั้ง

เคร่ืองหมายวรรคตอนและเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ท่ีคิดข้ึนให้สอดคลอ้งกบัข่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

แบ่งขอ้ความ เนน้ขอ้ความส าคญั แสดงค าเฉพาะ ข้ึนหวัขอ้ใหม่ เป็นตน้ การใชเ้คร่ืองหมายบางคร้ัง

มิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑม์ากนกั 

(6) มีการใช้ตวัย่อมาก การใช้ตวัย่อในภาษาหนงัสือพิมพมี์ค่อนขา้งมากกว่าหนงัสือ

ทัว่ไป เน่ืองจากความจ าเป็นในเร่ืองของเวลาท่ีเร่งรัด  และความก าจดัของพื้นท่ีข่าวเม่ือผนวกกบัค า

เต็ม ของตวัยอ่บางตวัยาวมาก  จึงเลือกใช้ตวัย่อ ประกอบกบัตวัย่อท่ีใชส้ามารถส่ือความไดใ้จเป็น

อยา่งดี  เพราะเคยอ่านและไดย้นิมาก่อนบา้งแลว้ ตวัอยา่ง 

เซียนบุก กทม. กวา้นซ้ือหมดหวยเมืองจนัท ์

ธ.ก.ส. จ้ีลดค่าใชจ่้ายไม่จ  าเป็น จดัอบรมเกษตรกรท าบญัชี 

โผ ครม. โชยจากแดนมงักร ‘ป๋ามวล’ไม่กลา้หกั ทรท. 

2.4.8 บทเรียนจากหนงัสือพิมพ ์

เน้ือหาจากหนงัสือพิมพน์ ามาพฒันาเป็นบทเรียน  (แววมยุรา  เหมือนนิล, 2541,  น.57-

136)  ไดด้งัน้ี 

2.4.8.1 ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์

(1) ความหมายของข่าว 

ข่าว (News) คือการรายงานเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอยูใ่นความสนใจใคร่รู้

ของประชาชน ข่าวท่ีดีมีลกัษณะดงัน้ี 

(1.1)  มีความส าคญั หมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนส่วนใหญ่ 
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(1.2)  มีความน่าสนใจ หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ท าให้ประชาชนสนใจใคร่

ติดตาม เช่น 

มีความสด ทนัสมยัในการรายงานเหตุการณ์ 

มีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัตวัผูอ่้าน 

มีความเด่นของเหตุการณ์   เป็นตน้ 

(2)  ประเภทของข่าว 

ประเภทของข่าวโดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

(2.1)  ข่าวหนัก (Hard news) คือ ข่าวท่ีมีเน้ือหาสาระหนักสมองและมี

ความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัคนส่วนใหญ่ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจและสังคม ข่าวการศึกษา ข่าว

แรงงาน ฯลฯ จะพบได้มากในหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ (Quality Newspapers) เช่น 

หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ มติชน ฐานเศรษฐกิจ ฯลฯ 

(2.2)  ข่าวเบา (Soft news) คือ ข่าวท่ีมีเน้ือหาสาระเบาสมองมุ่งให้ความต่ืนเตน้

เพลิดเพลินแก่ผูอ่้านมากกวา่อยา่งอ่ืน แมจ้ะมีความส าคญัและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่

น้อยกว่าข่าวหนกั แต่ชาวบา้นทัว่ไปจะให้ความสนใจมากกว่า เช่น ข่าวประเภทเพ่งปริมาณ หรือ 

ประชานิยม  (Popular Newspapers) เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ บา้นเมือง สยามกีฬา ข่าวสด ฯลฯ นิยม

น าเสนอในสัดส่วนท่ีมากกวา่ข่าวหนกัทัว่ไป 

(3)  องคป์ระกอบของข่าว 

องค์ประกอบของข่าวมีอยู่ 4 ส่วน คือ พาดหัวข่าว ความน า ส่วนเช่ือม และเน้ือข่าว 

ดงัน้ี 

(3.1)  พาดหวัข่าว (Headline) เป็นส่วนท่ีสร้างความสนใจ โดยใชค้  าท่ีสะดุดตา

และตวัอกัษรขนาดใหญ่กวา่เน้ือข่าว 

(3.2)  ความน า (Lead) คือเน้ือเร่ืองย่อของข่าว เป็นการเขียนอธิบายให้ผูอ่้าน

ทราบโดยสรุปว่า เหตุการณ์ท่ีน ามาเขียนข่าวมีเน้ือความอย่างไร ความน าท่ีดีตอ้งชดัเจนและท าให้

ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวอาจไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านส่วนต่อไป ความน าแบ่งไดเ้ป็นหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

(3.2.1)  ความน าแบบสรุปความ ซ่ึงไดแ้ก่การบอกให้ทราบวา่ ใคร (Who) 

ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) ท าไม (Why) และอยา่งไร (How) หรือเขียนเป็น
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สูตรง่ายๆวา่ 5W’s + H การเขียนความน าแต่ละคร้ังไม่จ  าเป็นตอ้งตอบค าถามทุกประเด็นตามสูตร

5W’s + H เสมอไป แต่อาจเลือกบอกเฉพาะประเด็นท่ีส าคญั และคาดว่าผูอ่้านอยากรู้มากท่ีสุด

เท่านั้นก็ได ้

(3.2.2)  ความน าแบบภาพพจน์ ซ่ึงเขียนบรรยายเหตุการณ์ เร่ืองราวท่ี

เกิดข้ึนอยา่งชดัเจน ท าใหผู้อ่้านเห็นภาพความเคล่ือนไหว สภาพการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของบุคคล

ต่างๆในเหตุการณ์นั้นอย่างแจ่มแจง้ ความน าแบบน้ีมกัใช้กบัข่าวท่ีน าเสนอเหตุการณ์ท่ีมีความ

เคล่ือนไหว เช่น ข่าวอุบติัเหตุ ข่าวชุมนุมประทว้ง เป็นตน้ 

(3.2.3)  ความน าแบบอญัพจน์ เป็นความน าท่ีตดัตอนถอ้ยค าของบุคคล

ส าคัญ ข้อความในประกาศ แถลงการณ์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับสาระส าคัญของข่าวมาเขียนไว้ใน

เคร่ืองหมายอญัประกาศ เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบถ้อยค าของบุคคลส าคญั หรือขอ้ความต่างๆ อย่าง

แทจ้ริง โดยไม่เกิดจากการสรุปหรือตีความของผูเ้ขียนข่าว 

(3.2.4)  ความน าแบบกระแทกกระทั้น คือความน าท่ีเร่ิมจากความน าแบบ

สรุป แลว้เพิ่มค ากริยา ค าขยายท่ีแสดงความหนกัแน่นรุนแรง ขึงขงัแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่าง

ชดัเจน 

(3.2.5)  ความน าแบบให้ภูมิหลงั คือความน าข่าวท่ีให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

ข่าวท่ีจะน าเสนอต่อไป เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดช้ดัเจนกระจ่างข้ึน 

(3.2.6)  ความน าแบบเปรียบเทียบหรือแบบขดัแยง้ คือความน าข่าวท่ีเขียน

แสดงภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตั้ งแต่ 2 เหตุการณ์ ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกัน หรือขัดแยง้กัน และ

ประเด็นดงักล่าวเป็นสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน เช่น ข่าวสงคราม 

ข่าวอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

(3.3)  ส่วนเช่ือม (Bridge) คือส่วนท่ีอยูร่ะหว่างความน ากบัเน้ือเร่ือง ท าหนา้ท่ี

ขยายความหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากความน า องค์ประกอบส่วนน้ีไม่มีความจ าเป็นมากนัก 

บางข่าวอาจจะมีส่วนน้ี และบางข่าวอาจจะไม่มีก็ได ้จากการส ารวจข่าวส่วนใหญ่ในปัจจุบนัพบว่า

ไม่มีส่วนเช่ือม 

(3.4)  เน้ือข่าว (Body) รายละเอียดทั้งหมดของข่าว ส่วนใหญ่นิยมเขียนเป็นย่อ

หน้าสั้ นๆ หากมีรายละเอียดมากก็จะเขียนแยกออกเป็นหลายย่อหน้า โดยเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ี
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เกิดข้ึน หรือเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ย 

(4)  วธีิการอ่านวเิคราะห์ข่าว 

การอ่านข่าวควรพิจารณาตามองคป์ระกอบของข่าว ดงัน้ี 

(4.1)  การอ่านพาดหวัข่าว หากสังเกตพาดหวัข่าวในหนงัสือพิมพ ์จะพบวา่ส่วน

ส าคญัท่ีสุดของข่าวจะพาดหัวดว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ่ ส่วนท่ีส าคญัรองลงมาจะใชต้วัอกัษรขนาด

เล็กลงมาตามล าดบั ดงันั้น ในการอ่านข่าว ควรอ่านพาดหัวข่าวใหญ่ก่อน แลว้จึงอ่านพาดหัวข่าว

ยอ่ย 

(4.2)  การอ่านความน า เม่ืออ่านพาดหวัข่าวและทราบเร่ืองราวสั้นๆของข่าวนั้น 

ขั้นต่อมาคือการอ่านความน า ความน าเป็นส่วนท่ีอยู่ต่อเน่ืองจากพาดหัวข่าวโดยผูเ้ขียนข่าวจะจบั

ประเด็นส าคญัของเหตุการณ์ทั้งหมดมารายงานให้ผูอ่้านรับรู้ทนัทีอยา่งสั้ นๆวา่ มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง 

แมก้ารเขียนความน าสามารถท าไดห้ลายแบบ แต่ท่ีนิยมกนัมากและเป็นพื้นฐานการเขียนข่าวทัว่ไป

คือ ความน าแบบสรุปความ 

(4.3)  การอ่านเน้ือข่าว เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนโดยมี

รูปแบบการน าเสนอไดห้ลายอยา่ง เช่น เรียงล าดบัตามความส าคญัของเหตุการณ์หรือเรียงล าดบัตาม

ระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์เป็นตน้ แต่ท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสุดคือการรายงานข่าวโดยเรียงล าดบัตาม

เหตุการณ์ส าคญัมากไปยงัเหตุการณ์ส าคญันอ้ย เพื่อให้ผูอ่้านจบัสาระส าคญัของข่าวไดร้วดเร็วท่ีสุด

โดยใช้เวลาอ่านน้อยท่ีสุด เน้ือข่าวเป็นส่วนท่ีผูอ่้านจะอ่านหรือไม่อ่านก็ไดห้ากทราบเร่ืองย่อของ

ข่าวจากความน าแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3  ผงัมโนทศัน์ข่าว 

เร่ือง...... 

ใคร ? 

ท่ีไหน ? 

เม่ือไร ? 

ท า
อะไร ? 

อยา่งไร ? 

ท าไม? 
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ตวัอยา่ง 

 

ปัญหาพิพาทมีแนวโนม้ลดลง 

 
ผอ.กองแรงงานสัมพนัธ์ช้ีปัญหาพิพาทแรงงานมีแนวโนม้ลดลง ลูกจา้ง- นายจา้ง 

เขา้ใจกนัมากข้ึน 
นายประสงค ์ รณะนนัทน์ ผูอ้  านวยการกองแรงงานสัมพมัธ์เผยถึงแนวโนม้ของ 

การเกิดขอ้พิพาทแรงงานวา่ หากเปรียบเทียบจากสถิติแลว้ในปี 2527 มีขอ้พิพาทแรงงาน 
เกิดข้ึนทัว่ประเทศ 86 ราย เกิดในกทม. 42 ราย แต่ในปี 2528 เกิดข้ึน 175 ราย เกิดใน 
กทม. 139 ราย อยา่งราก็ตามจ านวนดงักล่าวเป็นขอ้พิพาทขององคก์ารส่งทางน ้าถึง 90 ราย  

ซ่ึงหากหกัออกแลว้ สถิติดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลง 

“ส าหรับการนดัหยดุงานและปิดงาน งดจา้งซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองส าคญันั้นสามารถ 

ลดลงไปไดม้าก” นายประสงคก์ล่าววา่ จากสถิติในปี 2527 มีการหยดุงานทัว่ประเทศ 

17 คร้ัง เป็นการหยดุงานในกทม. 4 คร้ัง ปิดงานงดจา้งทัว่ประเทศ 10 คร้ัง ในกทม. 3 คร้ัง 

แต่ในปี 2528 จนถึงเดือนตุลาคม มีการหยดุงานเพียง 4 คร้ัง ในกทม. 1 คร้ัง ปิดงานงดจา้ง 

ทัว่ประเทศ 3 คร้ัง ในกทม. 2 คร้ัง จะเห็นไดว้า่แนวโนม้ในเร่ืองดงักล่าวดีข้ึนมาก  

เน่ืองมาจากนายจา้งและลูกจา้งมีความเขา้อกเขา้ใจกนัมากข้ึน มีการส่ือสารไดดี้ข้ึน 

 

2.4.8.2 บทความจากหนงัสือพิมพ ์

(1) ความหมายของบทความ 

บทความ (Article) เป็นงานเขียนท่ีมุ่งเสนอความคิดเห็นหรือความรู้ในเร่ืองท่ีคนก าลงั

สนใจกันอยู่ตามทรรศนะส่วนตัวของผูแ้ต่งเพียงประเด็นหน่ึง บทความโดยทัว่ไปจึงมีเน้ือหา

เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทนัสมยัขนาดสั้นๆและมีกลวธีิการแต่งท่ีมุ่งแสดงเหตุผลโนม้นา้วใจให้ผูอ่้าน

เช่ือถือคลอ้ยตาม 

(2) องคป์ระกอบของบทความ 

(2.1) ช่ือเร่ือง เป็นส่วนแรกของบทความท่ีสร้างความสนใจแก่ผูอ่้าน บทความใน

หนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร อาจตีพิมพช่ื์อเร่ืองดว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ่เพื่อสร้างความดึงดูดใจ 

พาดหวัข่าว 

เน้ือหาข่าว 

เน้ือหาข่าว 
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(2.2) บทน า คือ ส่วนท่ีอยูย่อ่หนา้แรกของบทความ มีลกัษณะเป็นการกล่าวน าเร่ือง

โดยใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ 

(2.3) เน้ือหา เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของบทความ เพราะเป็นส่วนท่ีรวบรวมความรู้ 

สาระต่างๆและความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

(2.4) บทสรุป คือ ส่วนสุดทา้ยของบทความท่ีผูเ้ขียนใชส้รุปเน้ือหาและสร้างความ

ประทบัใจแก่ผูอ่้าน โดยใช้กลวิธีหลายประการ เช่น การชกัจูงใจให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง 

การใหข้อ้คิด การหาแนวร่วม เป็นตน้ 

(3) ประเภทของบทความ 

บทความโดยทัว่ไป แบ่งออกไดก้วา้งๆดงัน้ี 

(3.1) บทความบรรยาย เป็นบทความท่ีผูแ้ต่งมุ่งเสนอความรู้ซ่ึงอยู่ในความสนใจ

ของคนทัว่ไปตามทรรศนะของตนเองโดยมีแง่มุมท่ีทนัสมยัแปลกใหม่และมีการอา้งอิงขอ้มูลท่ี

น่าเช่ือถือ มกันิยมใชก้นัมากในการเสนอความคิดเห็นใหม่ๆทางวิชาการ บทความประเภทน้ีจึงเรียก

กนัทัว่ไปวา่บทความวชิาการ มีเผยแพร่ทั้งในวารสาร นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์

(3.2) บทความวเิคราะห์ เป็นบทความท่ีผูแ้ต่งมุ่งเสนอความคิดเห็นจ าแนกแยกแยะ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างรอบดา้นและเป็นกลาง โดยประมวลขอ้มูล ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ทั้ง

แง่มุมทีเป็นผลดีและผลเสียมาเสนอให้ผูอ่้านพิจารณา เพื่อจะไดเ้ขา้ใจสถานการณ์นั้นอยา่งถ่องแท ้

และสามารถตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ยตนเองได ้

(3.3) บทความเชิงวิจารณ์ เป็นบทความท่ีเก่ียวกับวรรณกรรมหรือศิลปกรรม 

บทความประเภทน้ีมี 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก เป็นการเขียนแนะน าให้ทราบแมจ้ะมีการวิจารณ์ก็ไม่

ค่อยจะรุนแรงมาก ส่วนอีกลกัษณะเป็นการเขียนวิจารณ์ท่ีรุแรงเพื่อวินิจฉยัคุณค่าของผลงานนั้น ๆ 

การวิจารณ์อาศยัหลกัและกฎเกณฑ์ทั้งทางทฤษฎีและเหตุผลขอ้เท็จจริงเป็นหลกั เพื่อการประเมิน

คุณค่าอยา่งเป็นธรรม 

(3.4) บทความเชิงสัมภาษณ์ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่อ

ปรากฏการณ์ใด โดยปกติบทความประเภทน้ีมกัจะมีค าถาม ค าตอบสลบักบัแกนรูปแบบการเขียน

ลกัษณะร้อยแกว้ เหมือนกบับทความประเภทอ่ืน ๆ อยา่งก็ดีในการเขียนผูเ้ขียนควรแทรกเกร็ดของ

เร่ืองหรือแต่ละประเด็นในบางตอนเพื่อขจดัความน่าเบ่ือ 
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(3.5) บทความเพื่อแสดงความเห็น เป็นบทความท่ีเสนอความคิดเห็นของผูเ้ขียนใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดว้ยเหตุผล และขอ้เทจ็จริงแก่ผูอ่้าน ความคิดเห็นดงักล่าวจะตอ้งแปลกกวา่ท่ีเคยมี

มา และเป็นในทางสร้างสรรค์มีความเป็นไปได้ น่าสนใน แต่ตอ้งไม่ใช่ความคิดเห็นในลกัษณะ

โฆษณาชวนเช่ือ ประการส าคญัความคิดเห็นนั้นจะตอ้งมากจากการบูรณการของขอ้เทจ็จริง 

(3.6) บทความกระตุน้จิตส านึก เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนมุ่งเสนอประสบการณ์ของ

ตนเองหรือผูอ่ื้นเก่ียวกบัความเช่ือ ศาสนา การตดัสินใน ความมานะ พยายาม ความอดทน ความ

เจบ็ป่วย ฯลฯ เพื่อกระตุน้หรือปลุกระดมใหผู้อ้่านมีความส านึกในบางเร่ืองบางสถานการณ์ 

(3.7) บทความเชิงโตแ้ยง้ เป็นบทความท่ีมีประเด็นปัญหาท่ีแตกต่างกนัในเชิง

ความคิด ผูเ้ขียนเสนอขอ้เท็จจริงและเหตุผลให้มีความสมดุลระหว่างประเด็นท่ีแตกต่างกนั แล้ว

ปล่อยใหผู้อ่้านไดพ้ิจารณาตดัสินเอง 

การจ าแนกประเภทของบทความท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นแนวทางหน่ึง ซ่ึงต าราบางเล่ม

อาจแบ่งประเภทของบทความท่ีแตกต่างไปจากน้ี เช่น เจือ สตะเวทิน แบ่งไว ้2 ประเภท คือ

บทความทางการเมืองและบทความเชิงความรู้  วาสนา เกตุภาค ไดแ้บ่งเป็น 2 ประเภท เช่นกนั คือ 

บทความทางวชิาการ และบทความทัว่ไป เป็นตน้ 

(4) ความแตกต่างระหวา่งบทความกบัข่าว 

บทความเป็นงานเขียนท่ีไดรั้บความสนใจมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะในหนงัสือพิมพ์

และนิตยสารต่างๆ เพราะสามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษยไ์ดม้ากกว่ารายงาน

ข่าวธรรมดาในขณะท่ีข่าวตอ้งรายงานเฉพาะขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่สามารถแสดง

ความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนลงไปได้ แต่บทความเปิดโอกาสให้ผูแ้ต่งแต่ละคนแสดงความ

คิดเห็นส่วนตวัต่อสถานการณ์ทีก าลงัเป็นท่ีสนใจร่วมกนัไดโ้ดยอิสระ ถา้มีผูเ้ขียนบทความในเร่ือง

เดียวกนัหลายคน ผูอ่้านก็อาจจะไดเ้ห็นทรรศนะหรือมุมมองอนัหลากหลายและก่อให้เกิดความรู้

ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึนหรืออาจใช้บทความเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความคิดเห็นของ

ผูอ่้านเองวา่คลา้ยคลึงหรือแตกต่างจากคนอ่ืนมากนอ้ยเพียงใด 

(5) วธีิการอ่านวเิคราะห์บทความ 

(5.1) อ่านช่ือเร่ือง ตีความช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองอาจบอกแนวคิดของผูเ้ขียน 

(5.2) อ่าน 2 ยอ่หนา้แรกเพื่อหาสาเหตุท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ 
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(5.3) อ่าน 2 ยอ่หนา้สุดทา้ยเพื่อจะไดท้ราบความตอ้งการของผูเ้ขียนวา่ตอ้งการให้

ผูอ่้านท าอะไรเช่น ใหป้ฏิบติัตาม ใหเ้ช่ือ ใหเ้ขา้ใจ 

(5.4) หากอ่านตามขั้นดงักล่าวแลว้ยงัไม่ชดัเจนให้กวาดสายตาอ่านแบบส ารวจใน

ยอ่หนา้กลางๆ 2-3 คร้ัง เพื่อหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

(5.5) วเิคราะห์จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนวา่ตอ้งการใหใ้ครอ่านและใหผู้อ่้านมีความคิด

อยา่งไร 

2.4.8.3 สารคดีจากหนงัสือพิมพ ์

(1) ความหมายของสารคดี 

สารคดี คือ งานเขียนสร้างสรรคป์ระเภทร้อยแกว้ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง มุ่งเสนอ

ความรู้ท่ีน่าสนใจและความเพลิดเพลินในการอ่านโดยมีการใช้ภาษาท่ีทนัสมยั คมคาย งดงามและ

เร้าความสนใจ อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล หรือสถานการณ์ก็ได ้

(2) องคป์ระกอบของสารคดี 

สารคดีประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

(2.1) ช่ือเร่ือง เป็นขอ้ความอนัดบัแรกท่ีกระทบสายตาผูอ่้าน เปรียบเสมือนผูท่ี้ไป

เดินเลือกซ้ือผา้ ส่ิงท่ีจะกระทบหรือสะดุดสายตาความรู้สึกของผูซ้ื้อให้สนใจก่อน คือสีสันและ

ลวดลาย ต่อไปจึงเป็นเน้ือผา้ ฉะนั้นช่ือเร่ืองจึงนับว่าส าคญัมากในการดึงดูดสายตาผูอ่้านให้เกิด

ความสนใจก่อนอยา่งอ่ืน 

(2.2) ค าน าหรือความน า คือ การเร่ิมตน้เร่ืองโดยการเกร่ินให้ผูอ่้านทราบวา่เร่ืองท่ี

จะเขียนนั้นเก่ียวกับเร่ืองอะไร เป็นการเสนอทรรศนะอย่างกวา้ง ๆไวก่้อน ไม่ตอ้งอธิบายอย่าง

ละเอียด และไม่ตอ้งเขียนยาวมากนกั มีเพียงยอ่หนา้เดียว ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนใจแก่

ผูอ่้านใหไ้ดท้ราบขอ้มูล เร่ืองท่ีน่ารู้และน่าสนใจ 

(2.3) เน้ือเร่ือง คือ การขยายเน้ือความให้ผูอ่้านไดท้ราบขอ้มูล รายละเอียด โดยอาจ

แทรกสถิติ ตวัอยา่งประกอบ เพื่อความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน การเขียนเน้ือเร่ืองจึงมีไดห้ลายยอ่หนา้ 

(2.4) สรุป คือการเขียนขอ้ความในตอนทา้ยของเร่ือง ผูเ้ขียนตอ้งใชศิ้ลปะในการ

สร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้าน อาจใชก้ลวธีิ เช่น สรุปโดยการใชส้ านวน ค าพงัเพย หรือ ค าคม หรือ 

ทิ้งทา้ยดว้ยค าถามท่ีน่าสนใจ การเขียนสรุปควรเป็นการสรุปอย่างสั้ น ๆ เพียงหน่ึงถึงสองย่อหน้า
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เท่านั้น 

(3) ประเภทของสารคดี 

สารคดีเป็นงานเขียนท่ีได้รับความนิยมจากผูอ่้านมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเผยแพร่ทั้งใน

นิตยสารหนังสือพิมพ์ หรือแม้ในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์  สารคดีสามารถจ าแนก

ออกเป็นประเภทใหญ่ได ้3 ประเภท 

(3.1) สารคดีประวติับุคคล 

สารคดีบุคคลแบ่งได ้2 ประเภทไดแ้ก่ 

(3.1.1) สารคดีอตัชีวประวติั หมายถึง สารคดีท่ีเจา้ของประวติัเขียนเล่า

ประวติัและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

(3.1.2) สารคดีชีวประวติั หมายถึง สารคดีท่ีมีผูอ่ื้นกล่าวถึงประวติัของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรืออาจรวมถึงประวติัของรายบุคคลในกลุ่มเดียว 

(3.2) สารคดีท่องเท่ียว 

สารคดีท่องเท่ียว เป็นสารคดีท่ีเล่าเร่ืองราวการเดินทางไปในสถานท่ีต่างๆมุ่งให้ความรู้

แก่ผูอ่้านในด้านภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ความเป็นอยู่ของผูค้น รวมทั้งรายละเอียด

ปลีกยอ่ยท่ีเป็นคู่มือการเดินทาง เช่น เส้นทางการเดินทาง ท่ีพกั อาหาร ฯลฯ นอกจากนั้นผูเ้ขียนมกั

ใหข้อ้สังเกต และแสดงทศันะต่อส่ิงท่ีพบเห็นไวด้ว้ย 

(3.3) สารคดีแนะน า 

สารคดีแนะน าจะมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมการด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์กแง่มุม 

ตั้งแต่เร่ืองปัจจยัส่ี การประกอบอาชีพ จนถึงการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

(4) วธีิการอ่านวเิคราะห์สารคดี 

การอ่านสารคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดส้าระความรู้และความเพลิดเพลิน ดงันั้นผูอ่้าน

ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาความสัมพนัธ์ของเน้ือหาสาระ การใช้ภาษา และเจตคติของ

ผูเ้ขียน การอ่านสารคดีมีหลกัการดงัน้ี 

(4.1) จบัใจความส าคญัของเร่ือง วเิคราะห์ความหมายของถอ้ยค าเพื่อหานยัส าคญัท่ี

แฝงอยู ่และสรุปใจความส าคญัของเน้ือหานั้นโดยจดัล าดบัประเด็นต่างๆใหเ้หมาะสม 
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(4.2)  วิเคราะห์ความเห็นของผูเ้ขียน ผูอ่้านควรแยกขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น

ของผูเ้ขียนออกจากกนัโดยใชว้จิารณญาณของตนเองวา่เห็นดว้ยกบัทรรศนะของผูเ้ขียนหรือไม่ และ

วิเคราะห์ตวัผูเ้ขียน โดยศึกษาจากลีลาการเขียน การใชภ้าษา วิธีการบรรยายขอ้มูล การเล่าเร่ือง เล่า

ประสบการณ์ รวมทั้งอารมณ์ท่ีแสดงออกมาในเร่ือง 

(4.3)  วิเคราะห์กลวิธีการเขียน ตั้งแต่การตั้งช่ือเร่ืองวา่ดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน

หรือไม่ การวางโครงเร่ือง วิธีการด าเนินเร่ือง และผูเ้ขียนไดส้รุปโดยเสนอแนวคิดอะไรแก่ผูอ่้าน

บา้ง 

(4.4)  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาสาระกบัการใชภ้าษา ควรคิดว่าสารคดี

เร่ืองนั้นเสนอขอ้มูลต่างๆ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม่ มีการใช้ภาษาและ

โวหารเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองหรือไม่ 

การอ่านสารคดีโดยใชว้ิจารณญาณดงักล่าว จะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจสาระส าคญัของเร่ือง 

ไดแ้นวคิดจากการอ่าน สามารถน าความรู้ ความคิดเห็นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต

และการประกอบอาชีพไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 

2.4.8.4  เร่ืองสั้นจากหนงัสือพิมพ ์

(1) ความหมายของเร่ืองสั้น 

เร่ืองสั้ นเป็นงานเขียนร้อยแก้วท่ีจดัอยู่ในประเภทบนัเทิงคดี บนัเทิงคดีนั้นเป็นเร่ือง

สมมุติ มิใช่เร่ืองจริง ผูแ้ต่งเร่ืองสั้นอาจสมมุติบุคคลหรือตวัลคัรข้ึนชุดหน่ึง แลว้สมมุติเหตุการณ์

หรืออุบติัการณ์สถานท่ี กาลเวลาไดต้ามความพอใจของตน 

(2)  ลกัษณะของเร่ืองสั้น 

(2.1)  มีขนาดสั้นและมุ่งเสนอแนวคิดส าคญัเพียงอยา่งเดียว 

(2.2)  มีโครงเร่ืองท่ีสนุก เร้าใจใหติ้ดตาม 

(2.3)  มีการด าเนินเร่ืองในช่วงระยะเวลาอนัสั้น 

(2.4)  มีตวัละครส าคญันอ้ย 

(2.5)  มีการสร้างฉาก บรรยากาศ บทสนทนา และองค์ประกอบต่างๆดว้ยภาษา

และกลวธีิการแต่งท่ีกระชบัรัดกุม และท าใหเ้ร่ืองสมจริง 
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(3)  โครงเร่ืองของเร่ืองสั้น 

โครงเร่ืองหมายถึงการก าหนดเค้าโครงเร่ือง เหตุการณ์หรือพฤติกรรมหรือความ

เคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในเร่ืองซ่ึงมีความผสมผสานเป็นอนัหน่ึงเดียวกนั ส่วนส าคญั

ในการสร้างโครงเร่ืองมี 3 อยา่งคือ 

(3.1)  ตอนเปิดเร่ือง เป็นตอนเร่ิมพฤติกรรมซ่ึงจะก าหนดสภาพและเหตุการณ์ใน

เน้ือเร่ืองใหด้ าเนินไปตามล าดบั 

(3.2)  ตอนด าเนินเร่ือง จะเป็นการสร้างปม สร้างอุปสรรคความขดัแยง้ต่างๆให้เกิด

ความยุ่งยากชวนติดตาม การสร้างความขดัแยง้นั้น อาจอยู่ในลกัษณะขดัแยง้กบัผูอ่ื้น ขดัแยง้กบั

ธรรมชาติ ขดัแยง้กบัตนเองหรือขดัแยง้กบัสังคมได ้

(3.3)  ตอนปิดเร่ือง เป็นตอนท่ีความต่ืนเตน้สนใจของผูอ่้านจะทวีถึงจุดสุดยอด

หรือจุดสูงสุด เร่ืองสั้นบางเร่ืองจะจบตรงสูงสุดแต่บางเร่ืองก็จะคล่ีคลายความยุง่ยากท่ีเกิดข้ึน ตอน

จบเร่ืองจะมีหลายลกัษณะ กล่าวคือจุดจบของเร่ืองอาจไม่เป็นไปตามท่ีผูอ่้านคาดไว ้จบดว้ยความ

เศร้า จบแบบหวานช่ืน หรือจบตามท่ีเป็นจริงในชีวติ 

(4)  วธีิการอ่านวเิคราะห์เร่ืองสั้น 

(4.1)  วเิคราะห์ช่ือเร่ืองและเน้ือเร่ืองวา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่เพียงใด 

(4.2)  วิเคราะห์รูปแบบการเขียนวา่ใชแ้นวการเขียนแบบใด เช่น การเขียนโดยใช้

เหตุการณ์เป็นหลกัหรือใชค้วามรู้สึกท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือใชส้ัญลกัษณ์ เป็นตน้ 

(4.3)  วิเคราะห์ลกัษณะเด่นต่างๆของเร่ืองสั้น เช่น โครงเร่ือง ตวัละคร ฉากบท

สนทนาหรือส านวนภาษา วธีิด าเนินเร่ืองวา่เหมาะสมเพียงใด 

(4.4)  วิเคราะห์แก่นเร่ืองว่าคืออะไร ผูเ้ขียนสามารถส่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจได้อย่าง

ชดัเจนหรือคลุมเครือ 

2.4.8.5 การ์ตูนลอ้การเมืองจากหนงัสือพิมพ ์ (เชษฐา  ทรัพยเ์ยน็,  ม.ป.ป.) 

(1) ความหมายของการ์ตูนลอ้การเมือง 

การ์ตูนลอ้การเมือง (Political Cartoon) หรือ การ์ตูนบรรณาธิการ (Editorial Cartoon) 

คือ ภาพการ์ตูนท่ีวาดและตีพิมพ์ลงส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โดยมีเน้ือหา

ลอ้เลียนหรือวิพากษ์วิจารณ์สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จุดประสงค์เพื่อความสนุกสนาน
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และความขบขนั ในบางคร้ังอาจสอดแทรกถึงวิธีการแกปั้ญหานั้นๆ จะมีค าบรรยายหรือไม่มีก็ได ้

ลอ้เลียนเชิงขบขนัมากกว่าจะมุ่งท าลาย การ์ตูนลอ้การเมืองไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านเป็นจ านวน

มาก ในยคุปัจจุบนัน้ีหนงัสือพิมพเ์กือบทุกฉบบัจะตอ้งมีหนา้การ์ตูนการเมืองแทรกอยูด่ว้ยเสมอ 

(2)  องคป์ระกอบของการ์ตูนการเมือง 

การ์ตูนการเมืองมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 

(2.1)  ส่วนท่ีเป็นภาพของความเป็นจริง ซ่ึงนกัเขียนการ์ตูนจะแสดงให้ผูอ่้านเห็น

ถึงส่ิงท่ีเขาคิดวา่ดีหรือไม่ดีซ่ึงเกิดข้ึนกบัสังคมและชุมชนนั้น 

(2.2)  ส่วนท่ีเป็นตวัสาร ซ่ึงแสดงโดยภาพลายเส้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีเขาคิด

วา่น่าจะตอ้งท า (หรือปฏิกิริยาท่ีควรกระท า) 

(2.3)  ส่วนท่ีนกัเขียนการ์ตูนจะใช้ศิลปะและเทคนิคของการ์ตูนและจินตนาการ

เพื่อท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์คลอ้ยตามว่าเขาควรจะรู้สึกอย่างไรต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน เช่น ขบขนั เศร้าใจ 

ขุ่นขอ้ง หงุดหงิด ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

(3) รูปแบบของการ์ตูนการเมือง 

 

ภาพที ่2.4 องประกอบของการ์ตูนการเมือง 
 

(3)  รูปแบบของการ์ตูนการเมืองแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ 
(3.1)  การ์ตูนแบบอธิบายเหตุการณ์ เป็นการ์ตูนเชิงอธิบายเหตุการณ์ทัว่ๆไปท่ี

เกิดข้ึนทางการเมืองตามท่ีผูเ้ขียนเขา้ใจ มีจุดประสงคใ์หค้วามบนัเทิงเป็นหลกั 
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(3.2)  การ์ตูนเสียดสีเชิงขบขนั เป็นการ์ตูนเสียดสีการเมืองเชิงขบขนั ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของการ์ตูนการเมืองในสังคมประชาธิปไตยส่วนใหญ่ การ์ตูนมุ่งท่ีจะให้เกิดการแก้ไข

ปรับปรุงระบบการปกครองมากกวา่จะตอ้งการลม้ลา้งท าลายโดยเป็นการกระตุน้ให้นกัการเมืองท า

ในส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยการกระเซา้เยา้แหยม่ากกวา่จะมุ่งโจมตี 

(3.3)  การ์ตูนแบบยกยอ่งใหเ้ป็นผูย้ิง่ใหญ่ ลกัษณะการ์ตูนแบบน้ีจะพบไดใ้นสมยัท่ี

มีการเลือกตั้งผูน้  าประเทศหรือประธานาธิบดีคร้ังส าคญั ๆ เช่น Theodore Roosevelt เขา้ชิงต าแหน่ง

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

(3.4)  การ์ตูนเสียดสีเชิงมุ่งท าลาย เป็นการจูงใจให้เกิดความเจ็บปวด ทรมาน เช่น 

การกล่าววา่เลวกวา่สัตว ์หรือไม่ใช่มนุษยแ์ละการกระท าของบุคคลผูน้ั้นไม่อาจให้อภยัได ้(การ์ตูน

การเมืองในลกัษณะน้ีเป็นความรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดผลในเชิงจิตวทิยา (psychological) 

(4)  วธีิการอ่านวเิคราะห์การ์ตูนลอ้การเมือง 

(4.1)  วเิคราะห์ใจความส าคญัของการ์ตูนวา่ผูเ้ขียนก าลงัพดูถึงเร่ืองอะไร 

(4.2)  วิเคราะห์ภูมิหลงัของการ์ตูนว่าผูเ้ขียนท าไมเขียนเร่ืองน้ี สภาพปัจจุบนัท่ี

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งไร 

(4.3)  วเิคราะห์จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนวา่ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นอยา่งไรส าหรับเร่ือง

ท่ีเขียนและตอ้งการใหผู้อ่้านมีความคิดอยา่งไร 

 

2.5 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

2.5.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (Cooperative Learning) ไวด้งัน้ี 

ไสว  ฟักขาว  (2544,  น.193)  กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้า่ เป็นการจดัการเรียน

การสอนท่ีแบ่งผู ้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้ง

ในส่วนตน  และส่วนรวม เพื่อใหก้ลุ่มไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์  (2545,  น.51)  ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น

วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนไดรู้้

ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่

ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัคนท่ีเรียนเก่งจะช่วยคนท่ี

เรียนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น หากแต่จะตอ้งร่วม

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ 

ความส าเร็จของกลุ่ม 

ทิศนา  แขมมณี  (2548,  น.98)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้

ดงัน้ี การเรียนรู้แบบความร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถ

แตกต่างกนัประมาณ 3-6 คนช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 

อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550,  น.121)  ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมี

ส่วนร่วม หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนั

ท างานกลุ่มดว้ยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของ

กลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้

อรทยั  มูลค า  (2552,  น.134)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือวา่ กระบวนการเรียนรู้

ไดร่้วมมือกนัและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัออกเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างท่ีชัดเจน มีการท างานร่วมกัน มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากนัและกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั ทั้งตนเองและ

ส่วนรวม เพื่อใหต้นและสมาชิกในกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

Slavin  (1987,  pp.7-13)  ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือวา่  หมายถึง  

วธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  โดยทัว่ไปมีสมาชิกกลุ่มละ 

4 คน  สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกนั  สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรั้บ

การสอน  และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย  มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยมี

เป้าหมายในการท างานร่วมกนั คือ เป้าหมายของกลุ่ม 
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สรุปได้ว่า  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย ช่วยกัน

เรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มโดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะแข่งขนักนั ต่างคน

ต่างเรียนและร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ 

2.5.2 ลกัษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

นกัการศึกษาคนส าคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือคือ Slavin David 

Johnson และ Roger Johnson  (อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2554,  น.98-99)  กล่าววา่ ในการจดัการ

เรียนการสอนโดยทัว่ไป เรามกัจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูเ้รียน ส่วนใหญ่เรามกัจะมุ่งไปท่ีปฏิบสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียน 

ความสัมพมัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเป็นมิติท่ีมกัจะถูกละเลยหรือมองขา้มไปทั้งๆท่ีมีผลการวิจยัช้ีชดัเจนวา่ 

ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มาก   

Johnson and Johnson  (1994,  pp.31-32)  กล่าววา่ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนมี 3 

ลกัษณะ คือ 

1) ลกัษณะแข่งขนักนั ในการศึกษาเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ไดดี้กว่า

คนอ่ืน เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดี ไดรั้บการยกยอ่ง หรือไดรั้บการตอบแทนในลกัษณะต่างๆ 

2) ลกัษณะต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่ง

เก่ียวกบัผูอ่ื้น 

3) ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการ

เรียนรู้ของตน และในขณะเด่ียวกนัก็ตอ้งช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ดว้ย 

นอกจากนั้นเขายงัช้ีให้เห็นว่า การจดัการศึกษาปัจจุบนัมกัส่งเสริมการเรียนรู้แบบ

แข่งขนัซ่ึงอาจมีผลท าใหผู้เ้รียนเคยชินต่อการแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงผลประโยชน์มากกวา่การร่วมมือกนั

แก้ปัญหาอย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า เราควรให้โอกาสผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้ง 3 ลกัษณะ โดยรู้จกัใช้

ลกัษณะการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ ทั้งน้ีเพราะในชีวิตประจ าวนั ผูเ้รียนจะตอ้งเผชิญ

สถานการณ์ท่ีมีทั้ง 3 ลกัษณะ แต่เน่ืองจากการศึกษาปัจจุบนัมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนั

และแบบรายบุคคลอยูแ่ลว้ เราจึงจ าเป็นตอ้งหนัมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงสามารถช่วยให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะทางสังคมและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550,  น.121)  ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจวา่มี

ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) มีการท างานกลุ่มร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 

2) สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน 6 คน 

3) สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัเพื่อช่วยเหลือกนั 

4) สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 

     เป็นผูน้ ากลุ่ม (Leader) 

     เป็นผูอ้ธิบาย (Explainer) 

     เป็นผูจ้ดบนัทึก (Recorder) 

     เป็นผูต้รวจสอบ (Checker) 

     เป็นผูส้ังเกตการณ์ (Observer) 

     เป็นผูใ้หก้  าลงัใจ (Encourager) ฯลฯ 

สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกนั  ยึดหลกัว่า  “ความส าเร็จของแต่ละคน คือ 

ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

สรุปได้ว่า ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือมีทั้งลักษณะแข่งขนักัน  ร่วมมือกันหรือ

ช่วยกันในการเรียนรู้โดยยึดหลักท่ีว่า  “ความส าเร็จของแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม 

ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

2.5.3 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 

Johnson and Johnson (1987,  pp.13 - 14) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 

1) ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก  (Positive Interdependence) หมายถึง 

การท่ีสมาชิกในกลุ่มท างานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั  มีการท างานร่วมกนั โดยท่ีสมาชิก

ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานนั้น  มีการแบ่งปันวสัดุ  อุปกรณ์  ขอ้มูลต่าง ๆ  ในการท างาน  ทุกคน

มีบทบาท  หน้าท่ีและประสบความส าเร็จร่วมกนั  สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบ

ความส าเร็จได้ก็๖อเม่ือสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จด้วย สมาชิกทุกคนจะได้รับ
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ผลประโยชน์  หรือรางวลัผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกนั  เช่น  ถา้สมาชิกทุกคนช่วยกนั  ท าให้กลุ่มได้

คะแนน  90%  แลว้  สมาชิกแต่ละคนจะไดค้ะแนนพิเศษเพิ่มอีก  5  คะแนน  เป็นรางวลั  เป็นตน้ 

2) การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  (Face to Face PronotiveInteraction) เป็น

การติดต่อสัมพนัธ์กนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่ม

ฟัง เป็นลกัษณะส าคญัของการติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดงันั้น จึงควรมี

การแลกเปล่ียน ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เปิดโอกาสใหส้มาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกในส่ิงท่ี

เหมาะสมท่ีสุด 

3) ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) ความรับผิดชอบ

ของสมาชิกแต่ละบุคคล เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยมีการ

ช่วยเหลือส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม  โดยท่ีสมาชิกทุกคนใน

กลุ่มมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 

4) การใช้ทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interdependence and 

Small Group Skills) ทกัษะระหวา่งบุคคล  และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  นกัเรียนควรไดรั้บการ

ฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้การท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ  

นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกทกัษะในการส่ือสาร  การเป็นผูน้ า  การไวว้างใจผูอ่ื้น  การตดัสินใจ  การ

แกปั้ญหา  ครูควรจดัสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนสามารถท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

5) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการ

ท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ สมาชิกทุกคนตอ้งท าความเขา้ใจ

ในเป้าหมายการท างาน  วางแผนปฏิบติังานร่วมกนั  ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและ

ปรับปรุงงาน 

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง  5 องคป์ระกอบน้ี  ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึง

กนัและกนั สอดคลอ้งกบัอาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550,  น.122) 

สรุปไดว้า่การเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีองคป์ระกอบ 5 ประการดว้ยกนั คือ  มีการพึ่งพา

อาศยัซ่ึงกนัและกนั  มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์ มีความรับผิดชอบของสมาชิก

แต่ละคน มีการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มยอ่ย ทกัษะระหวา่งบุคคล มีการใชก้ระบวนการกลุ่ม 
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2.5.4 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550,  น.123 –125)  กล่าวถึง เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ไวว้า่ เทคนิคท่ีน ามาใชใ้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีหลายวธีิ ไดแ้นะน าไวด้งัน้ี 

1) ปริศนาความคิด (Jigsaw) 

ปริศนาความคิด  เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุ่มแยกยา้ยกนัไปศึกษาหาความรู้ ในหัวขอ้

เน้ือหาท่ีแตกต่างกนั แลว้กลบัเขา้กลุ่มมาถ่ายทอดความรู้ท่ีไดม้าใหส้มาชิกกลุ่มฟัง วิธีน้ีคลา้ยกบัการ

ต่อภาพจิกซอร์ จึงเรียกวิธีน้ีว่า  Jigsaw หรือปริศนาการคิด ลักษณะการจดักิจกรรมผูเ้รียนท่ีมี

ความสามารถต่างกนัเขา้กลุ่มร่วมกนัเรียกว่า กลุ่มบา้น (Home Group) สมาชิกในกลุ่มบา้นจะ

รับผิดชอบศึกษาหัวขอ้ท่ีแตกต่างกนั แล้วแยกยา้ยไปเข้ากลุ่มใหม่ในหัวข้อเดียวกัน กลุ่มใหม่น้ี

เรียกวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Group) เม่ือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท างานร่วมกนัเสร็จ  ก็จะยา้ยกลบัไป

กลุ่มเดิมคือ กลุ่มบา้นของตน น าความรู้ท่ีไดจ้ากการอภิปรายจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมาสรุปให้กลุ่มบา้น

ฟัง ผูส้อนทดสอบและใหค้ะแนน 

2) กลุ่มร่วมมือแข่งขนั (Teams – Games – Toumaments : TGT) 

เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขนั  เป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เน้ือหาสาระจากผูส้อน

ดว้ยกนั แลว้แต่ละคนแยกยา้ยไปแข่งขนัทดสอบความรู้  คะแนนท่ีไดข้องแต่ละคนจะน ามารวมกนั

เป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดไดรั้บรางวลั 

ลกัษณะการจดักิจกรรม 

สมาชิกกลุ่มจะช่วยกนัเตรียมตวัเขา้แข่งขนั  โดยผลดักนัถามตอบให้เกิดความแม่นย  าใน

ความรู้ท่ีผูส้อนจะทดสอบ เม่ือไดเ้วลาแข่งขนั  แต่ละทีมจะเขา้ประจ าโต๊ะแข่งขนั แลว้เร่ิมเล่นเกม

พร้อมกนัดว้ยชุดค าถามท่ีเหมือนกนั  เม่ือการแข่งขนัจบลง ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจะกลบัไปเขา้ทีมเดิม

ของตนพร้อมคะแนนท่ีไดรั้บ ทีมท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุดถือวา่เป็นทีมชนะเลิศ 

3) กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization : TAT) 

เทคนิคการเรียนรู้วิธีน้ี  เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดง

ความสามารถเฉพาะตนก่อน  แลว้จึงจบัคู่ตรวจสอบกนัและกนั  ช่วยเหลือกนัท าใบงานจนสามารถ

ผา่นได ้ ต่อจากนั้นจึงน าคะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด

จะเป็นฝ่ายไดรั้บรางวลั 
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ลกัษณะการจดักิจกรรม 

กลุ่มจะมีสมาชิก 2-4 คน จบัคู่กนัท างานตามใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แลกเปล่ียน

กนัตรวจผลงาน ถา้ผลงานยงัไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ตอ้งแกไ้ขจนกวา่จะผา่น ต่อจากนั้นทุกคนจะท าขอ้

ทดสอบ คะแนนของทุกคนจะมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับ

รางวลั 

4) กลุ่มสืบคน้ (Group Investigation : GI) 

กลุ่มสืบค้น  เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการศึกษาค้นควา้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ค้นควา้หาความรู้มาน าเสนอ  

ประกอบเน้ือหาท่ีเรียน  อาจเป็นการท างานตามใบงานท่ีก าหนด  โดยท่ีทุกคนในกลุ่มรับรู้และ

ช่วยกนัท างาน 

ลกัษณะการจดักิจกรรม 

สมาชิกกลุ่มจะช่วยกนัศึกษาคน้ควา้หาค าตอบ  หรือความรู้มาน าเสนอต่อชั้นเรียน  โดย

ผูส้อนแบ่งเน้ือหาเป็นหัวขอ้ย่อย  แต่ละกลุ่มศึกษากลุ่มละ 1 หัวขอ้  เม่ือพร้อม  ผูเ้รียนจะน าเสนอ

ผลงานทีละกลุ่ม  แลว้ร่วมกนัประเมินผลงาน 

5) กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together : LT) 

กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั  เป็นเทคนิคการจดักิจกรรมท่ีให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ  มี

บทบาทหน้าท่ีทุกคน  เช่น  เป็นผูอ่้าน  เป็นผูจ้ดบนัทึก  เป็นผูร้ายงานน าเสนอ  เป็นต้น  ทุกคน

ช่วยกนัท างาน  จนไดผ้ลงานส าเร็จ  ส่งและน าเสนอผูส้อน 

ลกัษณะการจดักิจกรรม 

กลุ่มผูเ้รียนจะแบ่งหน้าท่ีกนัท างาน  เช่น เป็นผูอ่้านค าสั่งใบงาน เป็นผูจ้ดบนัทึกงาน  

เป็นผูห้าค าตอบ  เป็นผูต้รวจค าตอบ กลุ่มจะไดผ้ลงานท่ีเกิดจากการท างานของทุกคน 

6) กลุ่มร่วมกนัคิด (Numbered Heads Together : NHT) 

กิจกรรมน้ีเหมาะส าหรับการทบทวนหรือตรวจสอบความเข้าใจ  สมาชิกกลุ่มจะ

ประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถเก่ง  ปานกลาง  และอ่อนคละกนั  จะช่วยกนัคน้ควา้เตรียมตวั

ตอบค าถามท่ีผูส้อนจะทดสอบ  ผูส้อนจะเรียกถามทีละคน  กลุ่มท่ีสมาชิกสามารถตอบค าถาม

ไดม้ากแสดงวา่ไดช่้วยเหลือกนัดี 
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สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  จะร่วมกนัอภิปรายปัญหาท่ีไดรั้บเพื่อให้เกิด

ความพร้อมและความมัน่ใจท่ีจะตอบค าถามผูส้อน ผูส้อนจะเรียกสมาชิกกลุ่มให้ตอบทีละคน  แลว้

น าคะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม 

7) กลุ่มร่วมมือ (Co – op Co - op) 

กลุ่มร่วมมือเป็นเทคนิคการท างานกลุ่มวิธีหน่ึง  โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความสามารถ

และความถนัดแตกต่างกนัได้  แสดงบทบาทตามหน้าท่ีท่ีตนถนัดอย่างเต็มท่ี ท าให้งานประสบ

ผลส าเร็จ วธีิน้ีท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กความรับผดิชอบการท างานกลุ่มร่วมกนั และสนองต่อหลกัการของ

การเรียนรู้  และร่วมมือท่ีว่า “ความส าเร็จแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม 

คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

ลกัษณะการจดักิจกรรม 

สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัจะแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบไปศึกษาหวัขอ้ยอ่ยที

ได้รับมอบหมาย แล้วน างานจากการศึกษาค้นควา้มารวมกันเป็นงานกลุ่มปรับปรุงให้ต่อเน่ือง

เช่ือมโยง  มีความสละสลวย  เสร็จแลว้จึงน าเสนอต่อชั้นเรียน  ทุกกลุ่มจะช่วยกนัประเมินผลงาน 

สรุปไดว้า่ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีหลายรูปแบบ คือ ปริศนาความคิด (Jigsaw) 

กลุ่มร่วมมือแข่งขนั (Teams-Games-Toumaments: TGT) กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted 

Individualization: TAT) กลุ่มสืบคน้ (Group Investigation: GI) กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั (Learning 

Together: LT) กลุ่มร่วมกนัคิด (Numbered Heads Together: NHT) และกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) 

ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากนกัศึกษามีความสามารถแตกต่างกนั ตอ้งช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้ซ่ึงจะท าให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดดี้  และสามารถท า

แบบทดสอบได้ถูกต้องให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะของเทคนิคการเรียนรู้ว่า

“ความส าเร็จแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

นัน่คือเทคนิคแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) 
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2.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2530)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า หมายถึง คุณลกัษณะรวมถึง

ความรู้ ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือคือมวลประสบการณ์ทั้ง

ปวงท่ีบุคคลไดรั้บการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของ

สมรรถภาพสมอง 

รัตนาภรณ์  ผ่านพิเคราะห์ (2544) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของ

ความสามารถทางวชิาการท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยวธีิต่าง ๆ 

วฒันชยั  ถิรศิลาเวทย ์ (2546)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงความสามารถในการ

เขา้ถึงความรู้ การพฒันาทกัษะในการเรียน โดยอาศยัความพยายามจานวนหน่ึงและแสดงออกในรูป

ความส าเร็จซ่ึงสามารถสังเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวทิยาหรือ 

จงกล  แกว้โก  (2547)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความรู้หรือทกัษะซ่ึงเกิดจาก

การทางานท่ีประสานกนั และตอ้งอาศยัความพยายามอยา่งมาก ทั้งองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา 

และองค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกในรูปของความส าเ ร็จสามารถวัดโดยใช้

แบบสอบถามหรือคะแนนท่ีครูให้ 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2547)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ว่าผูเ้รียนมีความสามารถหรือ

ผลสัมฤทธ์ิในแต่ละรายวิชามากน้อยเพียงใด ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้หรือตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ทิศนา  แขมมณี  (2548)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงการเขา้ใจความรู้การพฒันา

ทกัษะในด้านการเรียน ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีก าหนดให้คะแนนท่ีได้จากงานท่ีครู

มอบหมายใหท้ั้งสองอยา่ง 

สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิ

ผลของบุคคลว่าเรียนรู้แลว้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ใน
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ทิศทางเพิ่มข้ึน โดยใชแ้บบทดสอบทางดา้นเน้ือหาและดา้นการปฏิบติัท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 

2.6.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มีผูไ้ดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 

Bloom  (1976)  กล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่มีอยู ่3 ตวัแปร คือ 

1.พฤติกรรมด้านปัญญา (Cognitive Entry Behavior) เป็นพฤติกรรมด้านความรู้

ความคิด ความเขา้ใจ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งการเรียนเร่ืองนั้นและมีมาก่อนเรียน ไดแ้ก่ 

ความถนดั และพื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน ซ่ึงเหมาะสมกบัการเรียนรู้ใหม่ 

2.ลกัษณะทางอารมณ์ (Affective Entry Characteristics) เป็นตวัก าหนดดา้นอารมณ์ 

หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความกระตือรือร้นท่ีมีต่อเน้ือหาท่ีเรียน รวมถึงทศันคติของผูเ้รียนท่ีมี

ต่อเน้ือหาวชิา ต่อโรงเรียน และระบบการเรียนและมโนภาพเก่ียวกบัตนเอง 

3.คุณภาพของการสอน (Quality of Instruction) เป็นตวัก าหนดประสิทธิภาพในการ

เรียนของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยการช้ีแนะ หมายถึง การบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและ

งานท่ีจะตอ้งท าให้ผูเ้รียนทราบอยา่งชดัเจน การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การให้

การเสริมแรงของครู การใช้ข้อมูลยอ้นกลบั หรือการให้ผูเ้รียนรู้ผลว่า ตนเองกระท าได้ถูกต้อง

หรือไม่ และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

สุชาดา  ศรีศกัด์ิ  (2544)  กล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของผูเ้รียน ไดแ้ก่ อายุ เพศ สติปัญญา เจตคติ แรงจูงใจ พื้นฐานความรู้

เดิมรวมทั้งความสนใจ 

2. คุณลกัษณะของผูส้อน ไดแ้ก่ คุณวุฒิ ระยะเวลาท่ีสอน ความสามารถ เจตคติของ

ผูส้อน 

3. องค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นเศรษฐกิจ ระดบัสังคมของผูเ้รียน 

ระดบัการศึกษาของบิดามารดา ขนาดของโรงเรียนและอุปกรณ์ 

ธนพร  สินคุ่ย  (2552)  ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวห้ลาย

สาเหตุ ไดแ้ก่ สาเหตุจากตวันกัเรียน เช่นดา้นสติปัญญา ความรู้พื้นฐาน เจตคติ สาเหตุส่ิงแวดลอ้ม

ทางบา้นหรือพื้นฐานทางครอบครัวสาเหตุจากกระบวนการทางการศึกษา หรือคุณภาพการสอนของ

ครู 
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นิรมล  บุญรักษา  (2554)  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ย 

ดา้นตวัผูเ้รียน หมายถึงพฤติกรรมความรู้ ความคิด และสติปัญญาความสามารถดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ความถนดั ความสนใจและพื้นฐานเดิมของผูเ้รียน ดา้นอารมณ์ หมายถึง อารมณ์ ความกระตือรือร้น 

แรงจูงใจท่ีจะท าให้เกิดการอยากเรียนรู้ เจตคติต่อเน้ือหาวิชา ระบบการเรียน และพื้นฐานทาง

ครอบครัว คุณภาพการสอน หมายถึง สามารถท าให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ สนใจ นกัเรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนการสอน มีการให้แรงเสริมของครู บุคลิกภาพของครูผูส้อน มีการประเมินผลการสอน

เพื่อการใชข้อ้มูลยอ้นกลบั เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องในการสอน 

สรุปไดว้า่องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ความรู้พื้นฐาน ความ

เขา้ใจ ความถนดั ความคิดและสติปัญญาความสามารถดา้นต่าง ๆสภาพแวดลอ้มทางบา้นของผูเ้รียน  

ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจในความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน น าไปสู่การถ่ายทอดประสบการณ์ 

ความรู้ให้ผูเ้รียนไดอ้ย่างเต็มท่ี มีส่ือการเรียนการสอนท่ีชัดเจน ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความ

เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากยิง่ข้ึน 

2.6.3 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

กงัวล  เทียนกณัฑ์เทศน์  (2540)  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูท่ี้ประกอบอาชีพ

ครูผูส้อน ผูใ้ห้การฝึกอบรม ไม่วา่จะอยูใ่นสถาบนัการศึกษาใดหรือในหน่วยงานธุรกิจยอ่มจะตอ้ง

ทราบผลว่า ผลของการสอน การฝึกอบรมจะบรรลุวตัถุประสงค์เพียงใด เราสามารถน าวิธีการ

ด าเนินการว ัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเข้าไปใช้วดัผลได้เสมอ การวดัและประเมินผลเป็น

กระบวนการยอ่ยท่ีประกอบอยูใ่นกระบวนการเรียนการสอนขั้นสุดทา้ยเพื่อใหท้ราบวา่กระบวนการ

เรียนการสอนบรรลุผลเพียงใด ซ่ึงการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งชดัเจนและวดัผลได ้

พวงรัตน์  ทวรัีตน์  (2543)  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ รวมถึง

ความรู้ ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ี

บุคคลได้จากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของ

สมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถสมองของบุคคล 

เรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นใดมากนอ้ยเท่าไร 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2545)  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวดั

ความส าเร็จทางการเรียน หรือวดัประสบการณ์ทางการเรียนท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนการสอน 
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โดยวดัตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือวดัผลส าเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ 

สรุปไดว้่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นกระบวนการวดัความรู้ ความสามารถ 

ความเขา้ใจและสติปัญญา  ว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดหลงัจากเรียนในเร่ืองนั้น ๆซ่ึง

การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งชดัเจนและวดัผลได ้

2.6.4 ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ  (2543)  เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ี

ไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้ค าถามให้นกัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ (paper and pencil 

test) กบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 

สมบูรณ์  ตนัยะ  (2545)  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ส าหรับวดัพฤติกรรมทางสมองของ

ผูเ้รียนวา่มีความรู้ ความสามารถใน เร่ืองท่ีเรียนรู้มาแลว้ หรือไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาแลว้มากนอ้ย

เพียงใด 

สมนึก  ภทัธิยธนี  (2546)  เป็นแบบทดสอบวดัสมรรถภาพของสมองด้านต่างๆท่ี

นกัเรียนไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2547)  การท่ีจะท าให้ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนวา่มี

การพฒันาตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ตอ้งใช้วิธีการทดสอบท่ีมี

ความถูกตอ้ง เท่ียงตรง มีคุณภาพการสร้างอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาท่ีเรียกว่าแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวดั

ทางดา้นความรู้ ความสามารถ และ ทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียน ท่ีไดเ้รียนรู้ หรือไดรั้บการสอนและการ

ฝึกฝนมาแลว้ วา่ผูเ้รียนมีความรอบรู้มากนอ้ยเพียงใด 

2.6.5 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ภทัรา  นิคมานนท์  (2540) กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบด้านพุทธิพิสัยว่า

โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอตันัย หมายถึง แบบทดสอบท่ีถามให้ตอบ

ยาวๆแสดงความคิดเห็นได้อย่างกวา้งขวาง ประเภทท่ี 2 คือแบบทดสอบแบบปรนัย หมายถึง 

แบบทดสอบประเภทถูก – ผิด จบัคู่ เติมค าและเลือกตอบ โดยใช้เกณฑ์ท่ีใช้จ  าแนกประเภทของ

แบบทดสอบไดแ้ก่ 
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1. จ าแนกตามกระบวนการในการสร้าง จ าแนกได ้2 ประเภทคือ 

1.1 แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนมาเอง เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเฉพาะคราวเพื่อใช้

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางวชิาการของเด็ก 

1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนดว้ยกระบวนการหรือวิธีการ

ท่ีซบัซอ้นมากกวา่แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน เม่ือสร้างข้ึนแลว้มีการน าไปทดลองสอบและน าผลมา

วเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ เพื่อปรับปรุงใหมี้คุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐาน 

2. จ าแนกตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์ จ าแนกได ้2 ประเภทคือ 

2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัปริมาณความรู้ความ

ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวชิาการท่ีไดเ้รียนรู้วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

2.2 แบบทดสอบความถนัด เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความสามารถท่ีเกิดจากการ

สะสมประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มาในอดีต 

3. จ าแนกตามรูปแบบค าถามและวธีิการตอบ จ าแนกได ้2 ประเภทคือ 

3.1 แบบทดสอบอตันยั มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผูส้อบไดต้อบยาวๆแสดงความคิดเห็น

อยา่งเตม็ท่ี 

3.2 แบบทดสอบปรนยั เป็นแบบทดสอบท่ีถามให้ผูส้อบตอบสั้นๆในขอบเขตจ ากดั

ค าถามแต่ละขอ้วดัความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ผูส้อบไม่มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั 

4. จ าแนกตามลกัษณะการตอบ จ าแนกได ้3 ประเภทคือ 

4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบติั เช่นขอ้สอบวชิาพลศึกษา ใหแ้สดงท่าทางประกอบเพลง

วิชาประดิษฐ์ ให้ประดิษฐ์ของใช้ด้วยเศษวสัดุ การให้คะแนนจากการทดสอบประเภทน้ีครูตอ้ง

พิจารณาทั้งดา้นคุณภาพผลงาน ความถูกตอ้งของวิธีการปฏิบติัรวมทั้งความคล่องแคล่วและปริมาณ

ของผลงานดว้ย 

4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใชเ้ขียนตอบทุกชนิด 

4.3 แบบทดสอบดว้ยวาจา เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบใชก้ารโตต้อบดว้ยวาจา 

5. จ าแนกตามเวลาท่ีก าหนดใหต้อบ จ าแนกได ้2 ประเภทคือ 

5.1 แบบทดสอบวดัความเร็ว เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัทกัษะความคล่องแคล่วใน
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การคิดความแม่นย  าในความรู้เป็นส าคญั มกัมีลกัษณะค่อนขา้งง่าย แต่ใหเ้วลาในการท าขอ้สอบนอ้ย 

ผูส้อบตอ้งแข่งขนักนัสอบ ใครท่ีท าเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากท่ีสุดถือวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่ 

5.2 แบบทดสอบวดัประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลกัษณะน้ีมีลกัษณะค่อนขา้ง

ยากและใหเ้วลาท ามาก 

6. จ าแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช ้จ าแนกได ้2 ประเภทคือ 

6.1 แบบทดสอบยอ่ย เป็นแบบทดสอบท่ีมีจ านวนขอ้ค าถามไม่มากนกั มกัใชส้ าหรับ

ประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยย่อย โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อ

ปรับปรุงการเรียนเป็นส าคญั 

6.2 แบบทดสอบรวม เป็นแบบทดสอบท่ีถามความรู้ความเขา้ใจรวมหลายๆเร่ือง

หลายๆเน้ือหาหลายๆจุดประสงค์ มีจ  านวนมากข้อ มกัใช้ตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายปี

การศึกษา จุดมุ่งหมายส าคญัคือใชเ้ปรียบเทียบแข่งขนัระหวา่งผูส้อบดว้ยกนั 

7. จ าแนกตามเกณฑก์ารน าผลจากการสอบไปวดัประเมิน จ าแนกได ้2 ประเภท คือ 

7.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัระดบัความรู้พื้นฐานและความรู้ท่ี

จ  าเป็นในการบ่งบอกถึงความรอบรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค ์

7.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งน าผลการสอบไปเรียบเทียบกับ

บุคคลอ่ืนในกลุ่มท่ีใชข้อ้สอบเดียวกนั ถา้ใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใดเหมาะส าหรับใชเ้พื่อ

การสอบท่ีมีการแข่งขนัมากกวา่เพื่อการเรียนการสอน 

8. จ าแนกตามส่ิงเร้า จ  าแนกได ้2 ประเภทคือ 

8.1 แบบทดสอบทางภาษา ไดแ้ก่ การใช้ค  าพูดหรือตวัหนงัสือไปเร้าผูส้อบโดยการ

พดูหรือเขียนออกมา 

8.2 แบบทดสอบท่ีไม่ใชภ้าษา ไดแ้ก่ การใชรู้ป กิริยาท่าทางหรืออุปกรณ์ต่างๆไปเร้า

ใหผู้ส้อบตอบสนอง 

ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ  (2543)  ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ค าถาม

เก่ียวกบัความรู้ท่ีนักเรียนไดเ้รียนในห้องเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องตรงไหนจะได้สอน
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ซ่อมเสริมหรือเป็นการวกัความพร้อมท่ีจะไดเ้รียนในบทเรียนใหม่ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ

สาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหลายคร้ัง จนกระทัง่มีคุณภาพดีจึงสร้าง

เกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าการเรียนการใน

เร่ืองใดๆก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีคู่มือด าเนินการสอบบอกวิธีสอบและยงัมีมาตรฐานในดา้น

การแปลคะแนนด้วยทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการสร้างข้อ

ค าถามเหมือนกนัเป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตั้ง

ค าถามวดัได ้ซ่ึงควรวดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่างๆดงัน้ี 

1. ความรู้ ความจ า 

2. ความเขา้ใจ 

3. การน าไปใช ้

4. การวเิคราะห์ 

5. การสังเคราะห์ 

6. การประเมินค่า 

สมนึก  ภทัทิยธนี  (2546)  แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียน

ไดรั้บการเรียนผา่นมาแลว้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างกบัแบบทดสอบ

มาตรฐานซ่ึงทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวธีิการในการสร้างขอ้คาถาม

เหมือนกนั เป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้ จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตั้งคา

ถามได ้ซ่ึงควรจดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. วดัดา้นความรู้ความจ า 

2. วดัดา้นความเขา้ใจ 

3. วดัดา้นการน าไปใช ้

4. วดัดา้นการวเิคราะห์ 

5. วดัดา้นการสังเคราะห์ 

6. วดัดา้นการประเมินค่า 
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พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2547)  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคือ 

1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน

เฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้กันทัว่ไปในสถานศึกษามีลักษณะเป็น

แบบทดสอบขอ้เขียนซ่ึงแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิด คือ 

1.1  แบบทดสอบอตันัย เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามหรือปัญหาให้แล้วให ้

ผูต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

1.2  แบบทดสอบปรนยั หรือแบบใหต้อบสั้น ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้ผูส้อบ

เขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบใหเ้ลือกแบบจากดัคาตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้

อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย  แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 

แบบทดสอบถูก-ผดิ แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 

2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ๆ ไป 

ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ มี

มาตรฐานในการด าเนินการสอน วธีิการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

สรุปได้ว่าประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออกเป็นหลาย

ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนมาเอง  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  

แบบทดสอบความถนัด  แบบทดสอบอัตนัย  แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  

แบบทดสอบเขียนตอบ แบบทดสอบด้วยวาจา แบบทดสอบวดัความเร็ว แบบทดสอบย่อย  

แบบทดสอบรวม  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  แบบทดสอบอิงกลุ่ม  การจะเลือกใช้แบบทดสอบ

ประเภทใดนั้นข้ึนอยูก่บัครูผูส้อน ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของรายวิชานั้นๆท่ี

เหมาะสม 

2.6.6 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  สามารถปรับปรุงได้โดยฝึกเขียนขอ้สอบได้รับ

ความวิจารณ์และข้อเสนอแนะ  ผู ้สอนต้องเข้าใจทั้ งจุดประสงค์และเน้ือหาท่ีจะวดั ต้องรู้ถึง

กระบวนการคิดในการปฏิบติังานของผูเ้รียน รู้ระดบัความสามารถในการอ่านและการใชศ้พัทข์อง

ผูส้อบ รู้จกัลกัษณะเด่นและขอ้พกพร่องของขอ้สอบแต่ละชนิดเพื่อจะน าไปใชใ้หเ้หมาะสม 
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พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2547)  ใหแ้นวการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดงัน้ี 

1. วเิคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

2. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3. ก าหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวธีิสร้าง 

4. เขียนขอ้สอบ 

5. ตรวจทานขอ้สอบ 

6. จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 

7. ทดลองสอบและวเิคราะห์ขอ้สอบ 

8. จดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง 

สุมาลี  จนัทร์ชลอ  (2547)  เสนอวธีิการสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ดงัน้ี 

1.ขอ้สอบควรใชป้ระเมินจุดประสงคท่ี์ส าคญัของการสอนท่ีสามารถสอบวดัไดโ้ดยใช้

แบบทดสอบท่ีเป็นขอ้เขียน 

2.ข้อสอบควรสะท้อนให้เห็นทั้ งจุดประสงค์ท่ีเป็นเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเป็น

กระบวน การส าคญัท่ีเนน้ในหลกัสูตร 

3.ขอ้สอบควรจะสะทอ้นใหเ้ห็นทั้งจุดประสงคใ์นการวดั เช่น วดัประเมินความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลหรือวดัเพื่อแยกผูท่ี้ไดเ้รียนรู้ 

4.ขอ้สอบควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ี

พอเหมาะ 

สรุปไดว้า่ หลกัเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 

ขอ้สอบควรสะทอ้นให้เห็นทั้งจุดประสงคท่ี์เป็นเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเป็นกระบวนการส าคญัท่ี

เน้นในหลักสูตร ซ่ึงต้องมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ี

พอเหมาะ หลังจากนั้ นท าการเขียนข้อสอบพร้อมทั้ งตรวจทานข้อสอบ แล้วน าไปจัดพิมพ์

แบบทดสอบฉบบัทดลอง ท าการทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ สุดทา้ยจดัท าแบบทดสอบฉบบั

จริง 

6.7  ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พรพิศ  เถ่ือนมณเฑียร  (2549)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนไว ้ใชส้ าหรับ 

1. วดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

2. ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

3. ใหแ้ยกประเภทนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆตามความสามารถ 

4. การวนิิจฉยัสมรรถภาพเพื่อใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือไดต้รงจุด 

5. เปรียบเทียบความงอกงาม 

6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 

7. พยากรณ์ความส าเร็จในการศึกษา 

8. การแนะแนว 

9. การประเมินผลการศึกษา 

10. การศึกษาคน้ควา้วจิยั 

พวงรัตน์  ทวรัีตน์  (2543)  ประโยชน์ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีดงัน้ี 

1.ใชส้ ารวจทั ่วไปเก่ียวกบัต าแหน่งการเรียนในโรงเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ปกติ

ใหเ้ขา้ใจนกัเรียนไดดี้ข้ึน 

2.ใชแ้นะแนวและประเมินค่าเก่ียวกบัการสอบไดส้อบตกของแต่ละบุคคลจุดอ่อน และ

จุดเด่นของแต่ละบุคคล การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนฉลาด และนักเรียนท่ีต้องการความ 

ช่วยเหลือ การปรับปรุงการสอน 

3.ใชจ้ดักลุ่มนกัเรียนเพื่อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน 

4.ช่วยในการวจิยัทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวชิาท่ีสอบแตกต่างกนัโดยใช้

แบบทดสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือวดั 

สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน คือ ใชส้ าหรับ

วดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแลว้ท าการเปรียบเทียบตรวจสอบพฒันาการ

ของผูเ้รียน ว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่หากเกิดผลในทางท่ีดีก็ด าเนินต่อ แต่ถ้าหากไม่บรรลุ

จุดประสงค์ก็น าไปปรับปรุงการเรียนการสอนหรือท าการวิจยัแลว้ท าการประเมินผลการศึกษาอีก

คร้ัง 
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2.7 เจตคติต่อการเรียน 

2.7.1 ความหมายของเจตคติ 

เจตคติ เป็นนามธรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในสังคมหรือการเรียนรู้บุคคลตลอดจน

เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีจะแสดงในโอกาสต่อไป เจต

คติ (attitude) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า “aptus” แปลว่า โน้มเอียง เหมาะสม และตาม

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (ราชบณัฑิตยสถาน,  2542)  อ่านวา่ “เจ-ตะ-คะ-ติ” 

หมายถึง ท่าที ความรู้สึก แนวความคิดเห็นของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ได้มีการศึกษาและ

นกัจิตวทิยาใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

Robbin  (1996)  กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง การประเมินส่ิงท่ีชอบหรือไม่ชอบ เก่ียวกบั

วตัถุ บุคคลหรือเหตุการณ์ซ่ึงสะทอ้นถึงความรู้สึกเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่ง 

Hergenhahn  (1994)  กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของ

บุคคลในการตอบสนองต่อวตัถุ หรือสถานการณ์ต่างๆ ในทางใดทางหน่ึงเจตคติเป็นส่ิงท่ีเป็นผลมา

จากความรู้ 

Lefton  (1997)  กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง รูปแบบของความรู้สึก ความเช่ือความโน้ม

เอียง ของพฤติกรรมต่อบุคคลอ่ืน ความคิดหรือวตัถุ 

สุกญัญา  เหลืองไชยะ  (2538)  กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดความเช่ือ 

หรือท่าทีของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบติัพร้อมท่ีจะกระท าหรือตอบสนอง

ต่อบุคคล วตัถุ สถานการณ์ หรือความคิดเห็นต่างๆ โดยแสดงออกมาในทางสนบัสนุนหรือในทาง

ต่อตา้น หรือแสดงออกในทางเป็นกลาง 

องัคณา  สายยศ  (2540)  กล่าววา่ เจตคติ มาจากภาษาองักฤษวา่ แอททิจูด (Attitude) ซ่ึง

แต่เดิมใชค้  าวา่ทศันคติ แต่ปัจจุบนันิยมใชค้  าวา่ เจตคติ ซ่ึงหมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกอนับงัเกิด

จากการรับรู้ต่อส่ิงนั้นๆ โดยแสดงพฤติกรรมโน้มเอียงอย่างใดอย่างหน่ึงในรูป การประเมินเช่น 

ชอบ – ไม่ชอบ เป็นตน้ 

สุรางค ์ โคว้ตระกลู  (2541)  กล่าววา่ เจตคติ เป็นอชัฌาสัย หรือแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมตอบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้า ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งคน วตัถุส่ิงของหรือความคิด อาจจะเป็น

ทางบวกหรือทางลบก็ได ้ถา้บุคคลมีเจตคติทางบวกต่อส่ิงใด ก็จะมีพฤติกรรมท่ีจะเผชิญกบัส่ิงนั้นถา้
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มีเจตคติทางลบต่อส่ิงใดก็จะหลีกเล่ียง 

จิตฐิพร  ศิริตานนท ์ (2542)  กล่าววา่ เจตคติ เป็นการแสดงความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีต่อส่ิง

นั้น ซ่ึงอาจสังเกตได้โดยตรงหรือวดัได้หรือสังเกตจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นของบุคคลก็

สามารถจะทราบได ้

นิพนธ์  แจง้เอ่ียม  (2547)  กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง ส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจของบุคคลท่ีจะ

ตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง เราสามารถรู้ไดโ้ดยดูจากพฤติกรรมของ

บุคคลวา่จะตอบสนองต่อส่ิงเร้าอยา่งไร 

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของเจตคติไดว้่า เจตคติ หมายถึง

ความรู้สึก ความเช่ือ ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงจะแสดงออกมาในลกัษณะชอบหรือไม่ชอบพอใจ

หรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย หรืออาจจะแสดงออกในลกัษณะเป็นกลาง เช่น  รู้สึกเฉยๆ 

เป็นตน้ เจตคติเป็นนามธรรม ท่ีมีพฤติกรรมทางจิตใจท่ีไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่สามารถ

สรุปอา้งอิงจากพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกได ้

2.7.2 ลกัษณะของเจตคติ 

เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือการได้รับประสบการณ์มิใช่ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่

ก าเนิด ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้

Triandis  (1971)  ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเจตคติไวด้งัน้ี 

1. เจตคติเป็นผลจากท่ีบุคคลประเมินผลจากส่ิงเร้า แลว้แปรเปล่ียนมาเป็นความรู้สึก

ภายในท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ ในการท่ีจะแสดงพฤติกรรม 

2. เจตคติของบุคคลจะแปรค่าไดท้ั้งในดา้นคุณภาพ และความเขม้ ซ่ึงจะมีทั้งทางบวก

และทางลบ 

3. เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้มากกว่าท่ีจะมีมาตั้งแต่เกิด หรือเป็นผลมาจาก

โครงสร้างภายในตวับุคคลหรือวฒิุภาวะ 

4. เจตคติข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้าเฉพาะอยา่งทางสังคม 

5. เจตคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นกลุ่มเดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

6. เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแล้วจะเปล่ียนแปลงได้ยากจะเห็นได้ว่าเจตคติของบุคคล

สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดภ้ายใตส้ถานการณ์หลาย ๆ อยา่งดงักล่าวมาแลว้ ท านองเดียวกบัเจตคติ
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ของนกัเรียนต่อวชิาภาษาองักฤษก็สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นกนั 

ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน ์ (2539)  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของเจตคติท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ ส่ิงเร้าต่างๆ รอบตวับุคคล การอบรมเล้ียงดู การเรียนรู้

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดเจตคติแมว้า่ประสบการณ์ท่ีเหมือนกนัก็

มีเจตคติท่ีแตกต่างกนัได ้ดว้ยเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อาย ุเป็นตน้ 

2. เจตคติเป็นการตระเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เป็นการเตรียมความ

พร้อมภายในจิตใจมากกว่าภายนอกท่ีจะสังเกตได ้สภาวะความพร้อมท่ีจะตอบสนองมีลกัษณะท่ี

ซบัซ้อนของบุคคลท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ และจะเก่ียวเน่ืองกบัอารมณ์ดว้ย 

เป็นส่ิงท่ีอธิบายไม่คอยจะไดแ้ละบางคร้ังไม่ค่อยมีเหตุผล 

3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือ ลกัษณะความรู้สึกหรือ

อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ถา้เป็นความรู้สึกหรือการประเมินวา่ ชอบ พอใจ เห็นดว้ย ก็คือเป็นทิศทางในทางท่ี

ดี เรียกว่าเป็นทิศทางในทางบวก และถา้การประเมินออกมาในทางไม่ดี เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ ก็มี

ทิศทางในทางลบ เจตคติในทางลบไม่ไดห้มายความวา่ไม่ควรมีเจตคตินั้น แต่เป็นเพียงความรู้สึกไม่

ดีในทางลบ เจตคติในทางลบต่อการคดโกง ต่อการเล่นการพนนั การมีเจตคติในทางบวก ก็ไม่ได้

หมายถึงเจตคติท่ีดีและพึงปรารถนา เช่น เจตคติทางบวกต่อการโกหก การสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

4. เจตคติมีความเขม้ คือ มีปริมาณมากน้อยของความรู้สึก ถา้ชอบมากก็เห็นดว้ยอยา่ง

มากก็แสดงว่ามีความเขม้ขน้สูง ถา้ไม่ชอบเลยหรือเกลียดท่ีสุดก็แสดงว่ามีความเขม้สูงไปอีกทาง

หน่ึง 

5. เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดมัน่ถือมัน่และมีส่วนในการก าหนด

พฤติกรรมของคนนั้น การยดึมัน่ในเจตคติต่อส่ิงใด ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงเจตคติเกิดข้ึนไดย้าก 

6. เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเป็นสภาวะ

ทางจิตใจ ซ่ึงหากไม่ไดแ้สดงออกก็ไม่สามารถจะรู้ไดว้า่บุคคลนั้นมีเจตคติอยา่งไรในเร่ืองนั้นเจตคติ

ท่ีเป็นพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออก เน่ืองจากถูกกระตุ้นและการกระตุ้นน้ียงัมีสาเหตุอ่ืนๆ 

รวมอยู่ดว้ย เช่น บุคคลแสดงความไม่ชอบดว้ยการดุด่าคนอ่ืน นอกจากไม่ชอบคนนั้นแลว้อาจจะ

เป็นเพราะถูกทา้ทายก่อน เป็นตน้ 
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7. เจตคติจะตอ้งมีส่ิงเร้าจึงมีการตอบสนองข้ึน แต่ก็ไม่จ  าเป็นวา่เจตคติท่ีแสดงออกจาก

พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะตรงกนั เพราะก่อนแสดงออกบุคคลนั้นปรับปรุงให้

เหมาะสมกบับรรทดัฐานของสังคมแลว้จึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกจากลกัษณะของเจตคติ

ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า เจตคตินั้นเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงมี

อิทธิพลต่อความคิดและการกระท าของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งเป็นตวักระตุ้นท่ีท าให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมออกมาในลกัษณะของความชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงเจตคติท่ีเกิดข้ึนกบัแต่ละบุคคลนั้น

สามารถเปล่ียนแปลงได ้

2.7.3 องคป์ระกอบของเจตคติ 

สุชา  จนัทน์เอม  (2539)  กล่าววา่ เจตคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ 

คือ 

1. องค์ประกอบทางดา้นความรู้ (cognitive component) เป็นเร่ืองของการรู้บุคคลใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจเป็นการรู้เก่ียวกบัวตัถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ วา่รู้ส่ิงต่างๆ นั้นไดอ้ยา่งไร

รู้ในทางดีหรือไม่ ทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงก่อให้เกิดเจตคติข้ึนถา้รู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางดี เราก็จะมี 

เจตคติต่อส่ิงนั้นในทางดี และถา้รู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางไม่ดี เราก็จะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้นดว้ย 

2. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (affective component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้น

อารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงถูกเร้าจากการรู้นั้น เม่ือเราเกิดรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้จะท าให้เราเกิดความรู้สึกท่ีดี

หรือไม่ดี ถา้เรารู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ดีเราก็จะไม่ชอบหรือไม่พอใจในส่ิงนั้น ซ่ึงในความรู้สึกน้ีจะ

ท าใหเ้กิดเจตคติในทางใดทางหน่ึง คือ ชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะเปล่ียนแปลง

ไดย้าก ไม่เหมือนกบัความจริง ต่างๆ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่ถา้มีเหตุผลพอเพียง 

3. องค์ประกอบทางดา้นพฤติกรรม (behavior component) เป็นความพร้อมท่ีจะ

ตอบสนองต่อส่ิงนั้นในทางใดทางหน่ึง คือพร้อมท่ีจะสนบัสนุน ส่งเสริมหรือช่วยเหลือ หรือท าลาย

ขดัขวาง ต่อสู้ เป็นตน้ พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นเกิดจากความรู้และความรู้สึกท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัวตัถุ

เหตุการณ์หรือบุคคลนั้นๆ 

สร้อยตระกูล  อรรถมานะ  (2542)  กล่าววา่เจตคติหรือทศันคติมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั

โดยทัว่ไป คือ 
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1. องคป์ระกอบดา้นความคิดความเขา้ใจ (Cognitive Component) ความคิด ความเขา้ใจ

น้ีจะเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้หรือความเช่ือซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ 

จากสภาพแวดลอ้มอนัเป็นเร่ืองของปัญญาในระดบัท่ีสูงข้ึน อาทิ นักบริหารหรือผูบ้งัคบับญัชามี

ความคิดหรือความเช่ือว่าผูใ้ต้บังคับบัญชาของเขานั้นมีลักษณะของความเป็นผูใ้หญ่สามารถ

ปกครองตนเองได้ ดังนั้น เขาจึงได้ความเป็นอิสระในการท างานแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรือเปิด

โอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการท าการวนิิจฉยัสั่งการ 

2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกน้ี

จะเป็นสภาพทางอารมณ์ (Emotion) ประกอบกบัการประเมิน (Evaluation) ในส่ิงนั้น ๆ อนัเป็นผล

จากการเรียนรู้ในอดีต ดงันั้น จึงเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกอนัเป็นการยอมรับ อาทิ ชอบ ถูกใจ 

สนุก หรือปฏิเสธต่อส่ิงนั้น อาทิ เกลียด โกรธ ก็ได ้ความรู้สึกน้ีอาจท าให้บุคคลเกิดความยึดมัน่และ

อาจแสดงปฏิกิริยาตอบโตห้ากมีส่ิงท่ีขดักบัความรู้สึกดงักล่าว 

3. องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง 

แนวโน้มของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อส่ิงท่ีตนชอบหรือเกลียดอันเป็นการ

ตอบสนองหรือการกระท าในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นๆ อาทิ บุคคลนั้นมีทศันคติท่ีดีต่อระบอบประชาธิปไตย หรือมีความคิด ความ

เช่ือ ความรู้สึกท่ีดีต่อระบอบประชาธิปไตย บุคคลผูน้ั้นก็มีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมแบบเขา้หา

หรือแสวงหา (Seek Contact) ตรงกนัขา้มหากมีทศันคติต่อส่ิงนั้นๆ ไม่ดี ก็จะเกิดพฤติกรรมในการ

ถอยหนีหรือหลีกเล่ียง (Avoiding Contact) 

ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2543)  กล่าวว่า ในปัจจุบันนักจิตวิทยามี

แนวความคิดเห็นแตกต่างกนัอยู ่3 กลุ่ม คือ 

1. เจตคติมีองคป์ระกอบเดียว ตามความคิดหรือแนวความเช่ือน้ี พิจารณาไดจ้ากนิยาม

เจตคตินัน่เอง โดยจะมองเจตคติเกิดจากการประเมินเป้าเจตคติวา่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ กลุ่มน้ีไดแ้ก่

เทอร์สโตน (Thurstone) แอลพอร์ต (Allport) เป็นตน้ 

2. เจตคติมีสององค์ประกอบ มีแนวความเช่ือว่าเจตคติมี 2 องค์ประกอบ คือ

องคป์ระกอบดา้นสติปัญญา (cognitive) และองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (affective) นกัจิตวิทยาท่ี

สนบัสนุนการแบ่งเจตคติเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ แคทซ์ (Katz) เป็นตน้ 
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3.  เจตคติมีสามองคป์ระกอบ แนวความคิดน้ีเช่ือวา่เจตคติมี 3 องคป์ระกอบนกัจิตวิทยา

กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ โรเซ็นเบิร์กและโฮพแลนด ์เป็นตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

3.1 ดา้นสติปัญญา (cognitive component) ประกอบไปดว้ย ความรู้ ความคิด และ

ความเช่ือท่ีผูน้ั้นมีเป้าเจตคติ 

3.2 ดา้นความรู้สึก (affective component) หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนใด

คนหน่ึงท่ีมีต่อเป้าเจตคติวา่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้นพอใจหรือประเมินส่ิงนั้นวา่ดีหรือไม่ดี 

3.3 ดา้นพฤติกรรม (behavior component) บางท่ีเรียกว่า action component เป็น

แนวโนม้ของการจะกระท าหรือจะแสดงพฤติกรรม เจตคติเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้นในชั้นน้ีเป็นการ

แสดงแนวโนม้ของการกระท าต่อเป้าเจตคติเท่านั้น ยงัไม่แสดงออกจริง 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเจตคติโดยใช ้3 องคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบดา้น

ความรู้ 2) องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก 3) องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม 

2.7.4 การวดัเจตคติ 

เจตคติเป็นพฤติกรรมภายในท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงตวัเราเองเท่านั้นท่ีทราบ การ

วดัเจตคติโดยตรงจึงท าไม่ได ้แต่การศึกษาเจตคตินั้นสามารถกระท าได ้

สุวิทย ์ บุญช่วย และคณะ  (2541)  กล่าววา่เจตคติสามารถวดัไดโ้ดยการสร้างแบบวดั

เจตคติเพื่อถามความรู้สึกต่อส่ิงเร้าในรูปของความชอบหรือไม่ชอบ แบบวดัเจตคติท่ีนิยมใชมี้อยู ่3 - 

4 วธีิ คือ 

1.  วธีิลิเคิรอท์สเกล (Likert Scale) เป็นวธีิการวดัเจตคติท่ีรู้จกักนัแพร่หลายมากท่ีสุดวิธี

หน่ึง การวดัเจตคติของลิเคร์ท เร่ิมดว้ยการรวบรวมหรือเรียบเรียงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติท่ี

ตอ้งการจะศึกษาใหค้วามหมายส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัใหแ้น่นอน ชดัเจน และครอบคลุมขอบเขตเน้ือหา

ท่ีตอ้งการวดัทั้งหมด และขอ้ความท่ีสร้างข้ึนตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้ความท่ีสนบัสนุนและต่อตา้น

ในเร่ืองท่ีตอ้งการจะวดั กล่าวคือ มีขอ้ความท่ีเป็นบวกและเป็นลบคละกนัไป  และน าขอ้ความท่ี

รวบรวมได้ไปลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการจะท าการศึกษา โดยก าหนดค าตอบของแต่ละ

ขอ้ความให้เลือกตอบคือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การให้คะแนนนั้น จะข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้ความวา่เป็นขอ้ความท่ีสนบัสนุนหรือเป็นบวก ถา้ตอบ

เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน 5 คะแนน และลดลงไปจนถึงตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน 1 
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คะแนน ส่วนขอ้ความท่ีต่อตา้นหรือเป็นลบ ถา้ตอบไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งให้คะแนน 5 คะแนน และ

ลดลงเร่ือยๆ ไปจนถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน 1 คะแนน คะแนนของผูต้อบแต่ละคนในแบบวดั

เจตคติ คือผลรวมของคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัเจตคติ ซ่ึงลิเคร์ทถือวา่ผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงใดยอ่มมี

โอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ย กบัขอ้ความท่ีสนบัสนุนส่ิงนั้นมาก และในท านองเดียวกนัผูท่ี้มีเจตคติไม่ดี

ต่อส่ิงใดนั้นโอกาสท่ีจะเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีสนบัสนุนส่ิงนั้นก็มีนอ้ยและโอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ย

กบัขอ้ความท่ีต่อตา้นส่ิงนั้นจะมีมาก คะแนนรวมของทุกขอ้จะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงเจตคติของ

ผูต้อบในแบบวดัเจตคติของแต่ละคน 

2.  วิธีเทอร์สโตน สเกล (Thurstone Scale) วิธีการวดัแบบเทอร์สโตนน้ีเนน้ปัญหาดา้น

การมีช่วงเท่ากนั มากกว่าการวดัแบบอ่ืน ซ่ึงในทางปฏิบติั หมายถึง วิธีการให้น ้ าหนกัหรือคะแนน

แต่ละขอ้ความท่ีประกอบข้ึนมาเป็นสากล ขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมีน ้ าหนกัในแต่ละช่วงเท่ากนั

โดยเทอร์สโตนยึดหลกัท่ีวา่ “คุณลกัษณะใด ๆ ในความรู้สึกของคนเรานั้นจะมีตั้งแต่เห็นดว้ยน้อย

ท่ีสุด ไปจนถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด” โดยจะแบ่งช่วงความรู้สึกออกเป็น 11 ช่วงเท่า ๆ กนั ความคิดเห็น

แต่ละขอ้ความจะมีน ้าหนกัค่าเจตคติต่างกนัไปจะอยูใ่นช่วงไหนนั้นก็แลว้แต่ขอ้ความคิดเห็นนั้น 

3.  วธีิกทัแมน สเกล (Guttman Scale) จากขอ้บกพร่องเทอร์สโตนสเกลและลิเคร์ทสเกล 

ในเร่ืองเก่ียวกบัความหมายของคะแนนและความเป็นมิติเดียวกนัตลอดจนความสามารถในการน า

คะแนนมาสร้างเป็นสเกลใชแ้กข้อ้บกพร่องท่ีกทัแมนไดใ้ห้ความสนใจและคิดหาวิธีสร้างสเกลท่ีมี

คุณสมบติัเด่น 

4.  วิธีการหาความแตกต่างของความหมาย (Semantic Deferential) เป็นการศึกษา

เก่ียวกบัความคิดรวบยอด (Concepts) ของบุคคลแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ผูท่ี้คิด

วิธีน้ี คือ ชาร์ล ออสกูด (Charles E. Osgood) และผูร่้วมงาน เป็นการศึกษาถึงความหมายของส่ิง

ต่างๆ ตามความคิดเห็นของกลุ่มท่ีจะศึกษาโดยการให้ประเมินค่าเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งการวดั

อาจจะเป็นสถานท่ี บุคคล เหตุการณ์ ฯลฯ การประมาณค่านั้นใช้ค  าคุณศพัท ์ซ่ึงตรงกนัขา้ม และมี

ล าดบัของความมากนอ้ยจากดา้นหน่ึงไปสู่อีกดา้นหน่ึงรวมทั้งหมด 7 อนัดบั (บางคร้ังใช ้5 หรือ 3 

อนัดบั) ในการท่ีจะให้ผูต้อบประเมินค่ามาก หรือน้อยน้ีท าให้เช่ือไดว้า่แบบวดัน้ีสามารถใชว้ดัเจต

คติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อส่ิงต่างๆ ได ้และสามารถเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ของกลุ่มต่างๆ ได ้ จะเห็นไดว้า่ การวดัเจตคติมีหลายวิธี และวิธีของลิเคอร์ทสเกล เป็นวิธีท่ีนิยมใช้

DPU



94 
 

กนัแพร่หลาย ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดน้ าวธีิของลิเคอร์ทสเกลมาประยกุตเ์ป็น 5 ระดบั เพื่อวดัระดบั

เจตคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ร่วมกนัโดยเฟซบุก๊ 

 

2.8 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย

ของนกัศึกษาชาวจีน โดยเรียนรู้แบบร่วมมือ ไดศึ้กษางานวจิยัในประเทศและต่างประเทศดงัน้ี 

2.8.1 ผลงานวจิยัในประเทศ 

ธนวรรณ  มาลานนท์  (2550)  ศึกษาการเรียนแบบร่วมมือ เร่ืองการสังเคราะห์ดว้ยแสง

ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มี

ความมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือเป็นกลุ่ม 

เร่ือง การสังเคราะห์ด้วยแสง ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 3) ศึกษาความ

พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏ

ดงัน้ี 1) แผนการจดัการการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนแบบความร่วมมือ เร่ืองการสังเคราะห์ดว้ยแสง ชั้ม

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 87.73/83.42 2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนและแผนการจดักิจกรรมแบบร่วมมือ อยูใ่นระดบัมาก โดย

สรุป แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การสังเคราะห์ดว้ยแสงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 5 มีประสิทธิภาพผลเหมาะสม นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และสามารถสร้างองค์

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงส่งผลให้นกัเรียนเขา้ใจสาระการเรียนรู้ไดดี้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็น

ท่ีน่าพอใจ จึงควรสนบัสนุนใหค้รูน าไปใชใ้นการสอนต่อไป 

สาวติรี  บุญเช่ือม (2551) ไดศึ้กษาการใชกิ้จกรรมเสริมการอ่านเพื่อพฒันาความสามารถ

ในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 การศกษาคร้ังน้ี มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 23 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกกษา 2551 โรงเรียนวงัหินวิทยา อ าเภอเถิน 

จงัหวดัล าปาง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่หน่วยกิจกรรมการเสริมอ่านเพื่อพฒันา

ความสามารถการคดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รวมจ านวน 20 แผนการจดัการ
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เรียนรู้ ใชเ้วลาในการสอน 1 แผนต่อ 1 คาบ คาบละ60 นาที เป็นเวลา 10 สปดาห์ และแบบประเมิน

ความสามารถการคิดวิเคราะห์ ผูศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ ผลการศึกษา

พบวา่ 1) นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดา้นการตีความจากสถานการณจาก

เร่ืองท่ีอ่าน ดา้นการจบัใจความตั้งค  าาถาม ดา้นการแยกแยะขอ้ดีขอ้เสียและหาความสัมพนัธ์เชิง

เหตุผล และดา้นการน าไปประยุกต์ใช้ อยูใ่นเกณฑ์โดยคิดเป็นร้อยละ 69.57, 82.61, 65.22, และ  

78.26 ตามล าดบั 2) นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ประเภทการอ่าน

นิทาน การอ่านวรรณกรรม การอ่านบทความ การอ่านข่าว อยู่ในเกณฑ์โดยคิดเป็นร้อยละ 78.26, 

86.97, 65.22  และ 69.57 ตามล าดบั ส่วนการอ่านค าประพนัธ์อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้โดยคิดเป็นร้อยละ 

52.17 3) นกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือและมีความสนใจระหวา่งปฏิบติักิจกรรมในชั้นเรียนเป็น

อยา่งดี 

พรสุดา  อินทรสาน  (2554)  ได้ศึกษาผลการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยจากการใช้

กิจกรรมกลุ่มร่วมกนัคิดประกอบเทคนิคซิปปาโมเดลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกกษาปีท่ี 4 การวิจยั

คร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 

28 คนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกนัคิดเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย

แผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมกลุ่มร่วมกนัคิดประกอบเทคนิคซิปปาโมเดลจ านวน 5 แผน 

รวม 8 ชั่วโมง  แบบวดัการคิดวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านคิดวิเคราะห์แบบ

สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน แบบประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม ของผูเ้รียน และแบบบนัทึกหลงัการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และร้อยละ เสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายผลการวิจยัพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ

อ่านคิดวิเคราะห์หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียนโดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย 9.25 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 61.67 คะแนนหลงัเรียนเฉล่ีย 11.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.47  และ (2) ทกัษะ

การอ่านคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนสูงข้ึนในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 76.79 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

เขมรักษ ์ กุมารสิทธ์ิ  (2554)  ไดศึ้กษาการใชข้อ้มูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพื่อพฒันา

ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนทองสวสัด์ิวิทยาคาร อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีก าลงั

เรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ  านวน 31 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แผนการ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์ แบบสังเกตความสนใจการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้

ขอ้มูลข่าวสาร และแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้อินเทอร์เน็ตในการสิบคน้ขอ้มูลข่าวสาร 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน

ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 60 และเม่ือศึกษาผลในแต่ละดา้น พบว่า 

นกัเรียนมีทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์ดา้นความสัมพนัธ์ และดา้นความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 68.66 และ 60.88 ตามล าดบั และดา้นหลกัการอยู่ในระดบัควรปรับปรุง มี

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 45.16 และ (2) นกัเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความสนใจในการท ากิจกรรม

สืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างสนุกสนาน และเพื่อให้เป็นบทอ่านเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่าง

สม ่าเสมอ 

กิตติกรณ์  มีแกว้  (2554)  ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Co-op Co-op เพื่อพฒันาพฤติกรรมการท างานกลุ่มและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

เทศบาลปลายบางวดัโคนอนราษฎร์บ ารุง จงัหวดันนทบุรี ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2554 จ านวน 24 คน ท่ีเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ย 1) ชุดกิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค Co-op Co-op 

จ านวน 8 ชุด 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 2 ฉบบั เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

3)แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุด

กิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค Co-op Co-op การวิเคราะห์ขอ้มูล

ใช ้t-test ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยัพบวา่ 1. ประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค Co-op Co-op มีค่าประสิทธิภาพ 

เท่ากบั 83.33/83.54 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนดว้ย ชุด

กิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค Co-op Co-op มีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05  3. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรม

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค Co-op Co-op อยูใ่นระดบัดี  4. นกัเรียนมี

ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค Co-op Co-op 
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ในภาพรวมพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

พวงทอง  มาเมือง  (2555)  ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่ม

ตวัอย่างคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2/9 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจกัรค าคาทร 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงล าพนู จ านวน 30 คน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษมธัยมศึกษา  เขต 35 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 5 แผน แผนละ 4 ชัว่โมง รวม 20 

ชัว่โมง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ และ

ขอ้สอบอตันยั จ านวน 5 ขอ้ ขอ้ละ2 คะแนน รวมคะแนนแบบทดสอบทั้งหมด 60 คะแนน แบบ

ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนจ านวน 1 ชุด และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่าน

อย่างมีวิจารณาญตามแนวคิดของบลูม (Bloom) จ  านวน 5 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าเฉลีย

ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน แล้ว

น าไปเทียบเกณฑ์ 80 และหาค่าเฉล่ีย น าเสนอขอ้มูลโดยตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจยั

พบวา่  1)ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 จ านวน 5 แผน แผนละ 4 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ทั้งหมด 5 ชุด เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี

ความเหมาะสมในการน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ 82.52/83.0 สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 83.08 

และนกัเรียนทุกคนผา่น เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ ร้อยละ 80  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดของบลูม

(Bloom) โดยรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคือ 4.50 

2.8.2 ผลงานวจิยัในต่างประเทศ 

Laatsch-Lybcck (2001, p.3887-A) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทศันคติต่อการท างานเป็นกลุ่มของนกัศึกษาเทคโนโลยีการแพทยผ์ูร่้วมวิจยัเป็น

อาจารยจ์ากภาควิชาและโครงการเทคโนโลยีการแพทย์ 8 คน โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือเป็นเวลา 1 ภาคเรียน และใชว้ิธีการเรียนรายบุคคลในภาคเรียนต่อมา ซ่ึงเป็นวิชาเดียวกนั มี

นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการวิจยั 216 คน แบ่งเป็นการเรียนรายบุคคล 107 คน และเรียนแบบร่วมมือ 
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109คน ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนทั้งสองแบบไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05จ านวน 6 ใน 8 สถาบนั ส่วนอีก 2 สถาบนั มีผลการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี

ระดบั .01 ซ่ึงค่าเฉล่ียของการเรียนแบบร่วมมือจะสูงกวา่เรียนแบบรายบุคคล และผลการวิจยัพบวา่

อีกทศันคติของนกัศึกษาต่อการท างานเป็นกลุ่มของนกัศึกษาท่ีเรียนทั้ง 2 แบบไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

Isracl (2003,  p.809–A) ไดศึ้กษาการเรียนรู้แบบร่วมมือดา้นสติปัญญา การวิจยัคร้ังน้ีมุ่ง

พฒันาระบบท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือดา้นสติปัญญา (ICSS) ซ่ึงระบบน้ีจะเป็นตวัเสริม

และเพิ่มเติมระบบการเรียนรู้แบบร่วมมือดา้นสติปัญญาของแมคนานสั ปี 1995 ระบบจะสนบัสนุน

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจะวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการดา้นความร่วมมือขณะท าการใช้

ระบบเครือข่ายโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นตวัสนบัสนุนงานดา้นความร่วมมือ (CSCW) เป็นระบบท่ี

คอยแนะน าดา้นสติปัญญา (ITS) และเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ซ่ึงระบบน้ีจะช่วยเสริม

รูปแบบความเป็นผูน้ ากลุ่ม เพื่อช่วยให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มแบบร่วมมือกนัผลการศึกษา

ท าใหท้ราบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัระบบในอนาคต 

Abdulghani (2004,  p.4331-A) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของการน าการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือไปใช้ท่ีมีต่อทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในภาษาอาหรับของนกัเรียนปีท่ี 4 ประเทศ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองกบักลุ่มควบคุมกลุ่มตวัอย่าง

นกัเรียนศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 4 ห้องเรียน ไดแ้ก่ ห้องเรียนทดลอง 2 ห้องท่ีประกอบดว้ยนกัเรียน

จ านวน 33 คนและ 31คน และกลุ่มควบคุมท่ีประกอบดว้ยนกัเรียนจ านวน 33 คน และ 29 คนใน 2 

หอ้งเรียน กลุ่มทดลองใชว้ธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ส่วนกลุ่มควบคุมใชว้ิธีการแบบบรรยายครูท่ี

ร่วมวิจยัมี 2 คน แต่ละคนสอนห้องเรียนทดลอง 1 ห้องเรียนและห้องเรียนควบคุม 1 ห้องการ

ทดลองใชเ้วลา 8 สัปดาห์ พบวา่การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลให้ทกัษะการคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ์ใน

ภาษาอาหรับของนกัเรียนปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

จากการศึกษางานวิจยัในประเทศและต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ายงัไม่มีใคร

ศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมาก่อน ผูว้ิจยัจึงน ามาเป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการอ่าน

เชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบความร่วมมือต่อไป 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นวจิยัทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์

หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือและเพื่อศึกษาเจตคติของนกัศึกษาชาว

จีนท่ีมีต่อการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ มีรายละเอียดการด าเนินการ

วจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1  ประชากร 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

6.3  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัชน

ชาติกวางสี ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ท่ีก าลงัศึกษา ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2556 จ านวน 23 คน เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวนนอ้ย ดงันั้น ผูว้ิจยัจึง

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
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1) บทเรียนท่ีเป็นเน้ือหาของวิชา TH484 การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทย ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน

เอง จ านวน 5 บท รวม 5 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที ไดแ้ก่ 

บทท่ี 1 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข่าว 

บทท่ี 2 การอ่านเชิงวเิคราะห์บทความ 

บทท่ี 3 การอ่านเชิงวเิคราะห์สารคดี 

บทท่ี 4 การอ่านเชิงวเิคราะห์เร่ืองสั้น 

บทท่ี 5 การอ่านเชิงวเิคราะห์การ์ตูนลอ้การเมือง 

2) แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยก่อนเรียนและ

หลงัเรียน จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ 

3) แบบสอบถามเพื่อประเมินเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิ เคราะห์

หนงัสือพิมพไ์ทย จ านวน 1 ชุด จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบมาตรวดัระดบั 

4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษา จ านวน 5 ขอ้ เป็นแบบ

มาตรวดัระดบั 

 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  บทเรียนท่ีเป็นเน้ือหาของวิชา TH484 การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทย มีขั้นตอนในการ

สร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

1.1  ผูว้ิจยัไดศึ้กษารายละเอียดเก่ียวกบัวิธีสร้างบทเรียนจากหนงัสือ เอกสาร ต ารา

ทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.2  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัสูตรของวิชา TH484 การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทยเพื่อก าหนด

วตัถุประสงคแ์ละสาระการเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านเชิงวเิคราะห์ 

1.3 ผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 5 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) การ

อ่านเชิงวิเคราะห์ข่าว (2) การอ่านเชิงวิเคราะห์บทความ (3) การอ่านเชิงวิเคราะห์สารคดี (4) การ

อ่านเชิงวเิคราะห์เร่ืองสั้น (5) การอ่านเชิงวเิคราะห์การ์ตูนลอ้การเมือง 

1.4 ผูว้ิจยัได้น าบทเรียนท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ

ถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
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1.5 ผูว้ิจยัไดน้ าบทเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ

คุณลกัษณะของบทเรียนในด้านเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ ซ่ึงใช้วิธีการตรวจสอบดชันีความสอดคล้อง 

(Index of item -Objective Congruence หรือ IOC) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญให้คะแนนความคิดเห็นในการ

พิจารณา ดงัน้ี 

คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่บทเรียนน้ีตรงตามวตัถุประสงค ์

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่บทเรียนน้ีตรงตามวตัถุประสงค ์

คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่บทเรียนน้ีไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

เกณฑค์่า  IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ ผา่นเกณฑ ์

บทเรียนการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยมีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 

1.6 ผูว้ิจยัได้น าบทเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัศึกษา

ชาวจีน วิชาเอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรีชั้ นปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยกวางสี ท่ีก าลังศึกษาท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 12 คน ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกบั

ประชากร เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

1.7 ผูว้จิยัไดน้ าบทเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชใ้นการทดลอง 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยก่อนเรียนและหลงั

เรียน มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

2.1 ผูว้จิยัไดศึ้กษาความหมายและองคป์ระกอบของพฤติกรรมขั้นต่างๆทางดา้นพุทธิ

พิสัยตามแนวคิดของบลูม (Bloom) 

2.2 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัเก่ียวกบัการวดัความสามารถในการอ่านเชิง

วิเคราะห์รวมทั้งบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองเพื่อใชร่้วมกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิง

วเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย 

2.3 ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบเป็นขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ทั้งหมด 

5 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ แบบทดสอบน้ีใชแ้นวคิดของบลูมดา้นพุทธิพิสัย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้น

ความเขา้ใจ ดา้นการน าไปใช ้ดา้นการวเิคราะห์ ดา้นการสังเคราะห์ และ ดา้นการประเมินค่า 

2.4 ผูว้ิจยัได้น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

DPU



102 
 

2.5 ผู ้วิจ ัยได้น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ ช่ียวชาญจ านวน 3 คน 

ตรวจสอบคุณลกัษณะของแบบทดสอบในด้านความสอดคล้องของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ ความ

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั และความเหมาะสมของตวัเลือก ซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบ

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item-Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli & Hambleton, 

1977,  p.49-60)  โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ ใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี 

คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 

คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีไม่ไดว้ดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ ผา่นเกณฑ ์

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยมีค่า IOC เท่ากับ 

0.67-1.00 

2.6 ผูว้จิยัไดน้ าแบบทดสอบท่ีแกไ้ขแลว้ใหใ้ช ้(Try out) กบันกัศึกษาชาวจีน วิชาเอก

ภาษาไทย ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยักวางสี ท่ีก าลงัศึกษา ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 12 คน ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกบัประชากร เพื่อน ามาปรับปรุง

แกไ้ข เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยก าหนดเกณฑ์การผา่น ค่าความยากง่าย 

(p) ระหวา่ง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) .20 ข้ึนไป  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2514,  น.58-66) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยมีค่าความยากง่าน (p) 

เท่ากบั 0.695 – 0.733 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากบั 0.2 ข้ึนไป 

2.7 ผูว้จิยัไดน้ าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บัประชากร 

3. การสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์

หนงัสือพิมพไ์ทย และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

ดงัน้ี 

3.1 ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

จากศึกษาคน้ควา้ เอกสาร หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นขอ้มูลและแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม 

3.2 ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ตอนท่ี 2 เจตคติของนกัศึกษาต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert )  (บุญเรียง  ขจรศิลป์,  2535,  น.95)  โดย

แต่ละขอ้ค าถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

5    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

4    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัมาก 

3    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

2    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบันอ้ย 

1    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑใ์นการแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

ใชแ้บบสอบถาม มีความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49    หมายถึง    ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค าถามประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. บทเรียน 

2. แบบทดสอบ 

3. การคิดเชิงเคราะห์ 

4. ความร่วมมือ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) ใช้

วธีิวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจจากอ่านเชิงวเิคราะห์ 

ส าหรับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นมาตรวดั Likert scale  

(บุญเรียง  ขจรศิลป์, 2543,  น.94-106)  โดยมี เกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน ดงัน้ี 
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ระดบัท่ี 4 หมายถึง เรียนรู้แบบร่วมมือมากท่ีสุด 

ระดบัท่ี 3 หมายถึง เรียนรู้แบบร่วมมือมาก 

ระดบัท่ี 2 หมายถึง เรียนรู้แบบร่วมมือพอใช ้

ระดบัท่ี 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑใ์นการแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความหมาย ดงัน้ี 

1.00 – 1.49 หมายความวา่ มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดบัปรับปรุง 

1.50 – 2.49 หมายความวา่ มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดบัพอใช ้

2.50 – 3.49 หมายความวา่ มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดบัมาก 

3.05 – 4.00 หมายความวา่ มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดบัมากท่ีสุด 

3.3  ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี

สร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คนตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความครอบคลุมของเน้ือหา ซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item -Objective 

Congruence หรือ IOC)  (Rovinelli & Hambleton, 1977,  pp.49-60)  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญให้คะแนน

ความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี 

คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 

คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีไม่ไดว้ดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ 0 .0 หมายความวา่ ผา่นเกณฑ ์

แบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีค่า IOC เท่ากบั 0.67-

1.00 

3.4  ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

3.5  ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี

ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บัประชากร 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ผูว้จิยัท าความคุน้เคยกบันกัศึกษาล่วงหนา้ก่อนท่ีจะไปทดลองจริง หลงัจากนั้นไดข้อ

ความอนุเคราะห์จากผูส้อนรายวิชาการอ่านหนงัสือพิมพไ์ทยเพื่อด าเนินการวิจยัและขออนุญาตท า

บทเรียนเสริมและแบบทดสอบเพื่อใชใ้นการทดลองนอกเวลาเรียนโดยท าการทดลองทั้งหมด 5 คร้ัง 

จ านวน 5 ชุด ชุดละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที 

2.  ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบวดัก่อนการเรียน (Pre-test) กบันกัศึกษาดว้ยแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยไม่เฉลยค าตอบ โดยก าหนดเวลา 30 นาที 

หลงัจากนั้น ใหท้  ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กิจกรรมท่ีจดัมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1)  ขั้นเตรียมการ 

(1.1)  ผูว้ิจยัได้ช้ีแจงจุดประสงค์ของบทเรียนแต่ละบทเรียนในแต่ละคร้ังซ่ึงมี

ทั้งหมด 5 บท 

(1.2)  ผูว้ิจยัและผูส้อนได้ให้ผูเ้รียนจดักลุ่มตามความสมคัรใจเป็นกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม 

กลุ่มละ 4 คน ทั้งน้ี การแบ่งกลุ่มย่อยดงักล่าวใช้จนส้ินสุดการทดสอบ หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัแนะน า

วิธีการท างานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ ผูน้  ากลุ่ม ผูอ้ธิบาย ผูจ้ดบนัทึก ผู ้

ตรวจสอบเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้ท างานตามความถนดัของตนซ่ึงในแต่ละคร้ัง ทุกคนสามารถ

สลบัหนา้ท่ีในกลุ่มได ้

(2)  ขั้นสอน 

(2.1)  ผูว้ิจยัได้น าเขา้สู่บทเรียนโดยช้ีแจงงานท่ีตอ้งการให้แต่ละกลุ่มท า ซ่ึงเป็น

แนวทางการคิดวเิคราะห์ของบลูมวา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้งเพื่อหาค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(2.2)  ผูว้จิยัไดแ้นะน าวธีิการอ่านเชิงวเิคราะห์จากบทเรียนท่ีสร้างข้ึน 

(2.3)  ผูว้จิยัไดม้อบหมายงานท่ีแต่ละกลุ่มตอ้งท าใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

(3)  ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 

(3.1)  ผูเ้รียนร่วมมือกนัท างานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และช่วยกนัเรียนบทเรียนและท าการทดสอบวดัหลงัการเรียน (Post-test) ใช้

เวลาท่ีก าหนดไว ้ประมาณ 60 นาที ในแต่ละบทเรียนมีแบบทดสอบจ านวน 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 
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โดยก าหนดเกณฑ์ผ่าน 6 ขอ้ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ60 หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัเฉลยและอธิบายค าตอบท่ี

ถูกตอ้งหลงัการสอบเสร็จส้ินทุกคร้ัง 

(3.2)  ผูว้ิจยัและผูส้อนไดร่้วมกนัสังเกตการท างานกลุ่มและรายบุคคลโดยใชก้าร

วดัระดบัพฤติกรรม การบนัทึกขอ้มูลท่ีส าคญั ผูว้ิจยัเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ให้ความกระจ่างใน

กรณีท่ีผูเ้รียนสงสัยตอ้งการความช่วยเหลือ 

(4)  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม 

ขั้นน้ี ผูว้จิยัไดต้รวจประเมินผลจากแบบทดสอบ สรุปบทเรียน  และช่วยเพิ่มเติมความรู้

และส่วนท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข โดยมีท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหค้วามช่วยเหลือดูแลอีกดว้ย 

4. ผูว้ิจยัได้ตรวจนับคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์

หนังสือพิมพ์ไทยของนกัศึกษาเพื่อน าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐาน และสรุปผลการวจิยั 

5. เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูว้ิจยัให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินเจตคติท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยตามแนวคิดของบลูมโดยเรียนรู้แบบ

ความร่วมมือ 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ผูว้จิยัไดน้ าผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยก่อน

เรียนและหลงัเรียน แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใชส้ถิติในการวเิคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษา

จีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ และใชส้ถิติทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบค่า Paired t-test 

2.  ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social 

Science) แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

6.  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 

1. หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยใชสู้ตร  (สมบติั  ทา้ยเรือค า,  น.2553 ) 
 

N

X
X




 
 

                  X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

                X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                  N  แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

2. หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 
 1

..

22






 
NN

XXN
DS

 

 

  ..DS  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมาย 

         
2X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                     2 X  แทน ผลรวมของนกัเรียนแต่ละคนยกก าลงัสอง 

             N  แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

 

3. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หาค่าความ

เท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการหาดชันีความสอดคล้องระหว่าง

ขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั (Index of item -Objective Congruence หรือ IOC) ค านวณค่า IOC ดงัน้ี  

(Rovinelli & Hambleton, 1977,  pp.49-60) 

 

N

R
IOC
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             IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งค าถาม 

                  R  แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                 R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                        N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

                เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่    ผา่นเกณฑ ์
 

4. ดชันีความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร  
(ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ,  2543 ) 

 

N

R
P   

 

                     P  แทน ค่าความยากง่ายของค าถามแต่ละขอ้ 

                     R  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้นั้นถูก 

                    N  แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าขอ้สอบขอ้นั้น 
 

5. หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

2

n

PP
r LH 

 

 

                                      r  แทน ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ 

                                     HP  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มเก่งท่ีท าแบบทดสอบถูก 

                                      LP  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มอ่อนท่ีท าแบบทดสอบถูก 

                                       n  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบทั้งหมด 
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6. การหาค่าความเช่ือมัน่ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค

   

 


















2

2

1
1 t

i

s

s

n

n


 
 

                                 แทน ค่าความเท่ียง 

                                n  แทน จ านวนขอ้ค าถามในขอ้สอบ 

                            2

is  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

                               2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 

 

7. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยของ

นกัศึกษาจีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ ใชส้ถิติ Paired t-test (ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ, 2540,   

น.280-287) 
 

t = 

)1(

)( 22



 



N

DDN

D
 

 

             t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบกบัค่าวกิฤติเพื่อทราบความมีนยัส าคญั 

           D  แทน ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 

             N  แทน จ านวนนกัเรียน 

      D  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนทุก

คน 
        2D  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นกัเรียนแต่ละคนยกก าลงัสอง 
      2D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นกัเรียนทุกคนยกก าลงัสอง 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การวจิยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดย

เรียนรู้แบบร่วมมือ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย

ของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) ศึกษาเจตคติของนกัศึกษา

ชาวจีนท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากประชากรท่ีเป็นนกัศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัชนชาติกวางสี ระดบั

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ก าลังศึกษา ท่ี มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

จ  านวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 1) บทเรียนท่ีเป็นเน้ือหาของวิชา TH484 การ

อ่านหนงัสือพิมพไ์ทย ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง จ านวน 5 บท  2) แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่าน

เชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ เป็นปรนยัแบบ

เลือกตอบ 4 ตวัเลือกซ่ึงใช้คู่กบับทเรียน  3) แบบสอบถามเพื่อประเมินเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อ

การอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพไ์ทย จ านวน 1 ชุด 20 ขอ้ แบบมาตรวดัระดบั 4) แบบสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม จ านวนอย่างละ 5 ขอ้ 

เป็นแบบมาตรวดัระดบั ผูว้ิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตารางประกอบค า

บรรยาย  ซ่ึงมีรายละเอียดการน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

4.1 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้

แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษาชาวจีน 

4.3 ผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชาวจีนท่ี มีต่อการอ่านเชิงวิ เคราะห์

หนงัสือพิมพไ์ทยโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ  
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4.1 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยของนักศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาว

จีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

กลุ่ม 

ชุดที ่1    

ข่าว 

ชุดที ่2  

บทความ 

ชุดที่ 3    

สารคดี 

ชุดที ่4   

เร่ืองส้ัน 

ชุดที ่5  

การ์ตูน 

คะแนน (10) 

ร้อยละ 

คะแนน (10) 

ร้อยละ 

คะแนน (10) 

ร้อยละ 

คะแนน (10) 

ร้อยละ 

คะแนน (6) 

ร้อยละ 

1 
ก่อนเรียน 6 60 4 40 3 30 4 40 2 33.33 

หลงัเรียน 9 90 7 70 7 70 6 60 4 66.67 

2 

ก่อนเรียน 3 30 3 30 3 30 5 50 2 33.33 

หลงัเรียน 6 60 6 30 6 60 6 60 5 83.33 

3 

ก่อนเรียน 4 40 5 50 4 40 4 40 1 16.67 

หลงัเรียน 6 60 9 90 8 80 7 70 4 66.67 

4 
ก่อนเรียน 5 50 4 40 3 30 5 50 2 33.33 

หลงัเรียน 6 60 6 60 6 60 7 70 4 66.67 

5 
ก่อนเรียน 5 50 5 50 5 50 6 60 2 33.33 

หลงัเรียน 9 90 9 90 9 90 9 90 4 66.67 

6 
ก่อนเรียน 4 40 4 40 4 40 5 50 2 33.33 

หลงัเรียน 6 60 7 70 7 70 7 70 4 66.67 

รวม 
ก่อนเรียน 27 45.00 25 41.67 22 36.67 29 48.33 11 30.56 

หลงัเรียน 42 70.00 44 73.33 43 71.67 42 70.00 25 69.44 
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จากตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย

ของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน แสดงให้เห็นว่า  มีนักศึกษา

จ านวน 23 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆละ 4 คน เม่ือท าแบบทดสอบแต่ละชุด นกัศึกษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งมี

คะแนนทดสอบหลงัเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อร้อยละ 60 เม่ือพิจารณาภาพรวมเป็นรายชุด 

พบวา่ 

1) แบบทดสอบชุดท่ี 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทย นกัศึกษาได้

คะแนนก่อนเรียน 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และไดค้ะแนนหลงัเรียน 42 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 70.00 

2) แบบทดสอบชุดท่ี 2 การอ่านเชิงวเิคราะห์บทความจากหนงัสือพิมพไ์ทย นกัศึกษาได้

คะแนนก่อนเรียน 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และไดค้ะแนนหลงัเรียน 44 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 73.33 

3) แบบทดสอบชุดท่ี 3 การอ่านเชิงวิเคราะห์สารคดีจากหนงัสือพิมพไ์ทย นกัศึกษาได้

คะแนนก่อนเรียน 22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.67 และไดค้ะแนนหลงัเรียน 43 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 71.67 

4) แบบทดสอบชุดท่ี 4 การอ่านเชิงวิเคราะห์เร่ืองสั้นจากหนงัสือพิมพไ์ทย นกัศึกษาได้

คะแนนก่อนเรียน 29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.33 และไดค้ะแนนหลงัเรียน 42 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 70.00 

5) แบบทดสอบชุดท่ี 5 การอ่านเชิงวิเคราะห์การ์ตูนลอ้การเมืองจากหนงัสือพิมพไ์ทย 

นกัศึกษาไดค้ะแนนก่อนเรียน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30.56 และไดค้ะแนนหลงัเรียน 25 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 69.44 

สรุปไดว้า่ นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนแต่ละชุดร้อยละ 60 ข้ึนไปตาม

เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 
 

 

 

DPU



113 
 

ตารางที ่4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดย

เรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t sig 

ชุดที ่1 ข่าว 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

 

23 

23 

 

3.87 

6.65 

 

1.10 

1.56 

15.69 0.00* 

ชุดที ่2 บทความ 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

 

23 

23 

 

4.13 

7.09 

 

1.06 

1.44 

18.48 0.00* 

ชุดที ่3 สารคด ี

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

 

23 

23 

 

3.83 

7.26 

 

0.89 

1.01 

32.50 0.00* 

ชุดที ่4 เร่ืองส้ัน 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

 

23 

23 

 

4.70 

7.13 

 

0.93 

1.01 

19.80 0.00* 

ชุดที ่5 การ์ตูน 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

 

23 

23 

 

2.30 

4.52 

 

0.94 

1.14 

20.51 0.00* 

รวม 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

 

23 

23 

 

3.77 

6.53 

 

0.70 

0.67 

21.40 0.00* 

 
* มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยของ
นกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน มีนกัศึกษาจ านวน 23 คน แบ่งเป็น 6 
กลุ่มๆละ 4 คน พบวา่ 

1) ชุดท่ี 1 การอ่านวิเคราะห์ข่าวจากหนงัสือพิมพไ์ทย นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.87 
จากก่อนเรียน (Mean = 3.87, S.D. = 1.10) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 6.65 จากหลงัเรียน (Mean = 6.65, S.D. 
= 1.56) และเม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-test ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 15.69, Sig = 0.00) 

2) ชุดท่ี 2 การอ่านวิเคราะห์บทความจากหนงัสือพิมพไ์ทย นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 
4.13 จากก่อนเรียน (Mean = 4.13, S.D. = 1.06) นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 7.09 จากหลงัเรียน (Mean 
= 7.09, S.D. = 1.44) และเม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-test ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 18.48, Sig = 0.00) 

3) ชุดท่ี 3 การอ่านวเิคราะห์สารคดีจากหนงัสือพิมพไ์ทย นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.83 
จากก่อนเรียน (Mean = 3.83, S.D. = 0.89) นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 7.26 จากหลงัเรียน (Mean = 
7.26, S.D. = 1.01) และเม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-test ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 32.50, Sig = 0.00) 

4) ชุดท่ี 4 การอ่านวิเคราะห์เร่ืองสั้นจากหนงัสือพิมพ์ไทย นักศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 
4.70 จากก่อนเรียน (Mean = 4.70, S.D. = 0.93) นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 7.13 จากหลงัเรียน (Mean 
= 7.13, S.D. = 1.01) และเม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-test ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t =19.80, Sig = 0.00) 

5) ชุดท่ี 5 การอ่านวิเคราะห์การ์ตูนล้อการเมืองจากหนังสือพิมพ์ไทย นักศึกษาได้
คะแนนเฉล่ีย 2.30 จากก่อนเรียน (Mean = 2.30, S.D. = 0.70) นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.52 จาก
หลงัเรียน (Mean = 2.30, S.D. = 0.67) และเม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-test ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิง
วเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t =20.51, Sig = 0.00) 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีน
โดยเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน ในภาพรวม นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.77 จากก่อน
เรียน (Mean = 3.77, S.D. = 0.94) และไดค้ะแนนเฉล่ีย 6.53 จากหลงัเรียน (Mean = 6.53, S.D. = 
1.14) เม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-test ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 21.40, Sig = 0.00) 
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4.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาชาวจีน 

 

ตารางที ่4.3 ผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษาชาวจีน 

 

กลุ่ม 
ชุดท่ี 1 ข่าว ชุดท่ี 2 บทความ ชุดท่ี 3 สารคดี ชุดท่ี 4 เร่ืองสั้น ชุดท่ี 5 การ์ตูน รวม 

ค่าเฉล่ีย ระดบั ค่าเฉล่ีย ระดบั ค่าเฉล่ีย ระดบั ค่าเฉล่ีย ระดบั ค่าเฉล่ีย ระดบั ค่าเฉล่ีย ระดบั 

1 3.75 
มาก

ท่ีสุด 
3.25 มาก 3.32 มาก 3.05 มาก 3.35 มาก 3.34 มาก 

2 3.05 มาก 2.75 มาก 2.70 มาก 3.00 มาก 3.50 
มาก

ท่ีสุด 
3.00 มาก 

3 2.80 มาก 3.75 
มาก

ท่ีสุด 
3.53 

มาก

ท่ีสุด 
3.26 มาก 3.07 มาก 3.28 มาก 

4 2.85 มาก 3.05 มาก 2.60 มาก 3.30 มาก 3.00 มาก 2.96 มาก 

5 3.75 
มาก

ท่ีสุด 
3.75 

มาก

ท่ีสุด 
3.65 

มาก

ท่ีสุด 
3.70 

มาก

ท่ีสุด 
3.10 มาก 3.59 

มาก

ท่ีสุด 

6 3.05 มาก 3.05 มาก 3.25 มาก 3.25 มาก 3.05 มาก 3.13 มาก 

รวม 3.21 มาก 3.27 มาก 3.18 มาก 3.26 มาก 3.18 มาก 3.22 มาก 

 

จากตารางท่ี  4.3 ผลจากสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ ง  5 คร้ังท่ีท า

แบบทดสอบหลงัเรียน ของนกัศึกษาชาวจีน พบวา่ 

1) แบบทดสอบชุดท่ี 1 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข่าวจากหนงัสือพิมพไ์ทย  กลุ่มนกัศึกษาท่ีมี

พฤติกรรมเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ  นักศึกษากลุ่มท่ี  1  และนักศึกษากลุ่มท่ี  5 

ค่าเฉล่ีย 3.75 

2) แบบทดสอบชุดท่ี 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์บทความจากหนังสือพิมพ์ไทย กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ นกัศึกษากลุ่มท่ี 5 และนกัศึกษา

กลุ่มท่ี 3 ค่าเฉล่ีย 3.75 
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3) แบบทดสอบชุดท่ี 3 การอ่านเชิงวเิคราะห์สารคดีจากหนงัสือพิมพไ์ทย กลุ่มนกัศึกษา

ท่ีมีพฤติกรรมเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ นกัศึกษากลุ่มท่ี 5  ค่าเฉล่ีย 3.65 นกัศึกษา

กลุ่มท่ี 3 ค่าเฉล่ีย 3.53 และ นกัศึกษากลุ่มท่ี 1 ค่าเฉล่ีย 3.32 

4) แบบทดสอบชุดท่ี 4 การอ่านเชิงวิเคราะห์เร่ืองสั้ นจากหนังสือพิมพ์ไทย กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ นกัศึกษากลุ่มท่ี 5 ค่าเฉล่ีย 3.70 

นกัศึกษากลุ่มท่ี 4 ค่าเฉล่ีย 3.30 และนกัศึกษากลุ่มท่ี 3 ค่าเฉล่ีย 3.26 

5) แบบทดสอบชุดท่ี 5 การอ่านเชิงวิเคราะห์การ์ตูนลอ้การเมืองจากหนงัสือพิมพไ์ทย 

กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ นกัศึกษากลุ่มท่ี 2 ค่าเฉล่ีย 

3.50 และนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 ค่าเฉล่ีย 3.35 

ภาพรวมของผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 5 คร้ังท่ีท า

แบบทดสอบหลงัเรียน ของนกัศึกษาชาวจีน กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุดคือ กลุ่มท่ี 5 ค่าเฉล่ีย 3.59 
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ตารางที ่4.4 สรุปผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษาชาวจีน 

 

รายการพฤติกรรม ค่าเฉล่ีย ระดบั 

ความร่วมมือ 3.29 มาก 

การแสดงความคิดเห็น 3.20 มาก 

การรับฟังความคิดเห็น 3.09 มาก 

การตั้งใจท างาน 3.21 มาก 

ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.26 มาก 

รวม 3.21 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.4 สรุปผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกๆดา้น มีค่าเฉล่ียตามล าดบัจากมากไป

หานอ้ย คือ ดา้นความร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 3.29 ดา้นความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ค่าเฉล่ีย 

3.26 ดา้นการตั้งใจท างาน ค่าเฉล่ีย 3.21 ดา้นการแสดงความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย 3.20 และดา้นการรับฟัง

ความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย 3.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



118 
 

ตารางที ่4.5 เปรียบเทียบคะแนนร้อยละการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยกบัผลจากแบบสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษาชาวจีน จ านวน 5 คร้ัง 

 

กลุ่ม 

ชุดท่ี 1 ข่าว ชุดท่ี2บทความ ชุดท่ี 3 สารคดี ชุดท่ี 4 เร่ืองสั้น ชุดท่ี 5 การ์ตูน รวม 

ร่วมมือ 

(ค่าเฉล่ีย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค่าเฉล่ีย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค่าเฉล่ีย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค่าเฉล่ีย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค่าเฉล่ีย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค่าเฉล่ีย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

1 3.75 90 3.25 70 3.32 70 3.05 60 3.35 66.67 3.34 71.74 

2 3.05 60 2.75 60 2.70 60 3.00 60 3.50 83.33 3.00 63.04 

3 2.80 60 3.75 90 3.53 80 3.26 70 3.07 66.67 3.28 73.91 

4 2.85 60 3.05 60 2.60 60 3.30 70 3.00 66.67 2.96 63.04 

5 3.75 90 3.75 90 3.65 90 3.70 90 3.10 66.67 3.59 86.96 

6 3.05 60 3.05 70 3.25 70 3.25 70 3.05 66.67 3.13 67.39 

 

จากตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบคะแนนร้อยละการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยกบั

ผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษาชาวจีน จ านวน 5 คร้ัง พบวา่ 

1) แบบทดสอบชุดท่ี 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าวจากหนงัสือพิมพไ์ทย กลุ่มนกัศึกษาท่ี

ได้คะแนนสูงสุดมี 2 กลุ่มคือ นักศึกษากลุ่มท่ี 1 และนักศึกษากลุ่มท่ี 5 ได้คะแนนความร่วมมือ 

ค่าเฉล่ีย 3.75 และคะแนนการอ่านร้อยละ 90 

2) แบบทดสอบชุดท่ี 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์บทความจากหนังสือพิมพ์ไทย กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสูงสุดมี 2 กลุ่มคือ นกัศึกษากลุ่มท่ี 3 และนกัศึกษากลุ่มท่ี 5 ไดค้ะแนนความ

ร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 3.75 และคะแนนการอ่านร้อยละ 90 

3) แบบทดสอบชุดท่ี 3 การอ่านเชิงวเิคราะห์สารคดีจากหนงัสือพิมพไ์ทย กลุ่มนกัศึกษา

ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ นกัศึกษากลุ่มท่ี 5 ไดค้ะแนนความร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 3.65 และคะแนนการอ่าน              

ร้อยละ 90 

4) แบบทดสอบชุดท่ี 4 การอ่านเชิงวิเคราะห์เร่ืองสั้ นจากหนังสือพิมพ์ไทย กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีได ้
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คะแนนสูงสุดคือ นกัศึกษากลุ่มท่ี 5 ไดค้ะแนนความร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 3.70 และคะแนน

การอ่านร้อยละ 90 

5) แบบทดสอบชุดท่ี 5 การอ่านเชิงวิเคราะห์การ์ตูนลอ้การเมืองจากหนงัสือพิมพไ์ทย 

กลุ่มนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ นกัศึกษากลุ่มท่ี 2 ไดค้ะแนนความร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 3.50 และ

คะแนนการอ่านร้อยละ 83.33 

ภาพรวมของการเปรียบเทียบคะแนนร้อยละการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยกบั

ผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษาชาวจีน จ านวน 5 คร้ัง กลุ่มท่ีได้

คะแนนสูงสุดคือ กลุ่มท่ี 5 ไดค้ะแนนความร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 3.59 และคะแนนการอ่านร้อยละ 86.96 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความร่วมมือกบัคะแนนการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย

หลงัการเรียนแลว้ ในภาพรวม ผลปรากฏวา่ 

กลุ่มท่ีไดค้ะแนนความร่วมมือสูงสุด จะมีคะแนนแบบทดสอบสูงตามไปดว้ย  แต่กลุ่มท่ี

ไดค้ะแนนความร่วมมือนอ้ยสุด จะมีคะแนนแบบทดสอบนอ้ยตามไปดว้ย  กล่าวคือ 

กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือกลุ่มท่ี 5 ไดค้ะแนนความร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 3.59 และคะแนน

การอ่านร้อยละ 86.96 

กลุ่มท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ี 4 ไดค้ะแนนความร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 2.96 และ

คะแนนการอ่านร้อยละ 63.04 
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4.3 ผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชาวจีนที่มีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยโดย

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ตารางที ่4.6 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไป 

 

รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
1 

22 

 
4.3 

95.7 
2. ความสนใจการอ่านหนงัสือพิมพไ์ทย 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 

 
6 

15 
2 

 
26.1 
65.2 
8.7 

3. จ  านวนคร้ังในการอ่านหนงัสือพิมพไ์ทยต่อสัปดาห์ 
0-1 คร้ัง 
2-3 คร้ัง 
4-5 คร้ัง 
มากกวา่ 5 คร้ัง 

 
7 

16 
0 
0 

 
30.4 
69.6 

0 
0 

4. ส่วนท่ีอยูใ่นหนงัสือพิมพไ์ทยต่อไปน้ีท่านอ่านมากนอ้ยเพียงใด 
* ข่าว 

ระดบั นอ้ย 
ระดบั ปานกลาง 
ระดบั มาก 

* บทความ 
ระดบั นอ้ย 
ระดบั ปานกลาง 
ระดบั มาก 

 
 

4 
8 

11 
 

9 
9 
5 

 
 

17.4 
34.8 
47.8 

 
39.1 
39.1 
21.7 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 
* สารคดี 

ระดบั นอ้ย 
ระดบั ปานกลาง 
ระดบั มาก 

* เร่ืองสั้น 
ระดบั นอ้ย 
ระดบั ปานกลาง 
ระดบั มาก 

* การ์ตูนลอ้การเมือง 
ระดบั นอ้ย 
ระดบั ปานกลาง 

      ระดบั มาก 

 
12 
7 
4 
 

3 
13 
7 
 

8 
8 
7 

 
52.2 
30.4 
17.4 

 
13.0 
56.5 
30.4 

 
34.8 
34.8 
30.4 

 

จากตารางท่ี 4.6 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไป พบวา่ 

1) นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นหญิง มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.70 

2) นกัศึกษาส่วนใหญ่ จ านวน 15 คนมีความสนใจการอ่านหนงัสือพิมพไ์ทยระดบัปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 65.2 

3) การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทยต่อสัปดาห์ นกัศึกษาส่วนใหญ่ จ านวน 16 คนอ่านจ านวน 

2-3คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 69.60 

4) ส่วนท่ีอยูใ่นหนงัสือพิมพท่ี์นกัศึกษาอ่านมีดงัน้ี 

ภาพรวมของการอ่านส่วนท่ีอยูใ่นหนงัสือพิมพไ์ทย จ านวนนกัศึกษาท่ีอ่านอยูใ่นระดบั

มาก มีจ านวนสูงสุด คือ ข่าว มีจ  านวน 11 คน รองลงมาคือ เร่ืองสั้ น และการ์ตูนล้อการเมือง มี

จ านวน 7 คนเท่ากนั ผูท่ี้สนใจอ่านในระดบัปานกลาง มีจ านวนสูงสุด คือ เร่ืองสั้น จ านวน 13 คน 

รองลงมาคือ บทความ จ านวน 9 คน ส่วนผูท่ี้สนใจอ่านในระดบันอ้ย มีจ านวนสูงสุดคือ สารคดี มี

จ านวน 12 คน รองลงมาคือ บทความ มีจ านวน 9 คน 
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ตารางที ่4.7 ตอนท่ี 2 เจตคติของนกัศึกษาต่อการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพงึ

พอใจ 

บทเรียน 

1. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคข์อง
บทเรียน 
2. ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 
4. ความชดัเจนของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 
5. เน้ือหามีความน่าสนใจ 
6. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัของผูเ้รียน 

 
3.61 
3.65 
3.83 
3.83 
4.04 
3.61 

 
.78 
.71 
.78 
.98 
.64 
.78 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมด้านบทเรียน 3.76 .78 มาก 

แบบทดสอบ 

7. ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบ 
8. ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัแบบทดสอบ 
9. จ  านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
10. ความเหมาะสมของค าถามแต่ละแบบทดสอบ 
11. ความเหมาะสมของค าตอบและตวัลวงแต่ละขอ้ 

 
3.26 
3.65 
3.61 
3.17 
3.17 

 
.75 
.78 
.78 
.72 
.78 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมด้านแบบทดสอบ 3.37 .76 ปานกลาง 

การคิดเชิงวเิคราะห์ 

12. ฝึกทกัษะความรู้ความเขา้ใจ 
13. ฝึกทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 
14. ฝึกการประเมินค่าและการตดัสินใจ 
15. ฝึกคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละสมเหตุสมผล 
16. ฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

 
3.74 
3.26 
3.91 
3.91 
4.17 

 
.81 
.92 
.79 
.60 
.58 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมด้านการคิดวเิคราะห์ 3.80 .74 มาก 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพงึ

พอใจ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

17. มีการรับผิดชอบงานของตนและงานของกลุ่ม 
18. มีการแสดงบทบาทตามหนา้ท่ีและความถนดัได้
อยา่งเตม็ท่ี 
19. มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมการท างานกลุ่มให้
ประสบความส าเร็จ 
20. สมาชิกในกลุ่มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวก 

4.17 
3.78 

 
3.91 

 
3.96 

.72 

.60 
 

.60 
 

.95 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวมด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3.96 .72 มาก 

รวมทั้งฉบับ 3.72 .75 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 การประเมินเจตคติของนกัศึกษาต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพ์

ไทยพบวา่ 

1) ดา้นบทเรียน นกัศึกษาพึงพอใจ เน้ือหามีความน่าสนใจ อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 

4.04, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Mean = 4.04, S.D. = 0.64) และความ

ชดัเจนของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน (Mean = 3.83, S.D. = 0.98) อยูใ่นระดบัมาก ล าดบัต่อมา 

ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละบทเรียนอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.65, S.D. = 0.71) และความ

สอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคข์องบทเรียน (Mean = 3.61, S.D. = 0.78) ความเหมาะสมของ

เน้ือหากบัระดบัของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.61, S.D. = 0.78) 

2) ดา้นแบบทดสอบ นกัศึกษาพึงพอใจ ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัแบบทดสอบ 

อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.65 รองลงมาคือ จ านวนขอ้ของแบบทดสอบอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 

3.61 ส่วนขอ้อ่ืนๆอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความชดัเจนของค าสั่งของแบบทดสอบ ความเหมาะสม
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ของค าถามแต่ละแบบทดสอบ และความเหมาะสมของค าตอบและตวัลวงแต่ละขอ้ มีค่าเฉล่ีย 3.26 

3.17 ตามล าดบั 

3) ดา้นการคิดเชิงวเิคราะห์ นกัศึกษาพึงพอใจ ฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ ฝึกการประเมินค่าและการตดัสินใจ และฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์และ

สมเหตุสมผลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 และฝึกทักษะความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.74 สุดทา้ย ฝึกทกัษะในการแกไ้ขปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.26 

4) ดา้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ นกัศึกษาพึงพอใจ มีการรับผิดชอบงานของตนและงาน

ของกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ สมาชิกในกลุ่มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัใน

ทางบวกอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 ล าดับต่อมา มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมการท างานกลุ่มให้

ประสบความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 และมีการแสดงบทบาทตามหนา้ท่ีและความถนดั

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 

เม่ือเปรียบเทียบผลรวมทั้ง 4 ดา้น ผลปรากฏว่า ผลคะแนนภาพรวมทั้งฉบบัมีระดบั

ความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น กล่าวคือ ดา้นการเรียนรู้แบบร่วมมือมี

ระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมาคือ ดา้นการคิดเชิงวิเคราะห์ มีระดบัความพึงพอใจ

มาก ค่าเฉล่ีย 3.80 ดา้นบทเรียน มีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.76 และดา้นแบบทดสอบ มี

ระดบัความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.37 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เร่ืองผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพ์

ไทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปผลการศึกษาตามล าดบัไดด้งัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดย

เรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนกัศึกษาชาวจีนท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย

โดยเรียนรู้แบบร่วมมือ 

สมมติฐานของการวจัิย 

ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบ

ร่วมมือหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัชน

ชาติกวางสี ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2556 จ านวน 23 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. บทเรียนท่ีเป็นเน้ือหาของวชิา TH484 การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทย ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง 

จ านวน 5 บท รวม 5 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยก่อนเรียนและ

หลงัเรียน จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ 

3. แบบสอบถามเพื่อประเมินเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์

หนงัสือพิมพไ์ทย จ านวน 1 ชุด จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบมาตรวดัระดบั 
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4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษา จ านวน 5 ขอ้ เป็นแบบ

มาตรวดัระดบั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นท่ี 1 ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัก่อนการเรียน (Pre-test) หลงัจากนั้น แนะน า

วธีิการท างานกลุ่มและวธีิการอ่านเชิงวเิคราะห์ใหก้บันกัศึกษา  

ขั้นท่ี 2 ให้นักศึกษาช่วยกันเรียนบทเรียนและท าแบบทดสอบวดัหลังการเรียน 

(Post-test) ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน ทั้ง 5 คร้ัง  

ขั้นท่ี 3 ผูว้จิยัและผูส้อนไดร่้วมกนัสังเกตการท างานของกลุ่มและรายบุคคลโดยใชแ้บบ

วัดระดับพฤติกรรมในแต่ละคร้ัง เ ม่ือได้แบบทดสอบแต่ละคร้ังแล้ว จึงตรวจนับคะแนน

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษา  

ขั้นท่ี 4 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาตอบแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินเจตคติท่ีมีต่อการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้จิยัไดน้ าผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยก่อน

เรียนและหลงัเรียน แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือทั้ งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใชส้ถิติในการวเิคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษา

จีนโดยเรียนรู้แบบร่วมมือ และใชส้ถิติทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบ Paired t-test  

2.ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social 

Science) แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพ์ไทยของนักศึกษาชาวจีน

โดยเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ คะแนนก่อนเรียน

เฉล่ีย 3.77 คะแนน คะแนนหลงัเรียนเฉล่ีย 6.53 คะแนน (t = 21.40, S.D. = 0.04) 

5.1.2 เจตคติของนกัศึกษาชาวจีนท่ีมีต่อการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยโดยเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.72 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการเรียนรู้

แบบร่วมมือมีระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมาคือ ดา้นการคิดเชิงวิเคราะห์ มีระดบั

ความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 ดา้นบทเรียน มีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.76 และดา้น

แบบทดสอบ มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.37 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลซ่ึงเป็นขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปน้ี 

5.2.1 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยของนกัศึกษาชาวจีนโดยเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ พบวา่ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองมากจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

5.2.1.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์

หนงัสือพิมพไ์ทย 

ผูว้จิยัไดจ้ดัท าบทเรียนโดยการวเิคราะห์หลกัสูตร จุดประสงคร์ายวชิา ค าอธิบายรายวิชา 

ค้นควา้เน้ือหาสาระของรายวิชา TH 484 การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย ท่ีจดัท าข้ึน และจัดวาง

โครงสร้างตามรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชาท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ 

ทกัษะ การปฏิบติั เจตคติท่ีพึงประสงค์ แล้วจดัท าแผนผงัแนวคิดของบทเรียนและแบบทดสอบ

ประกอบการเรียน เพื่อก าหนดเร่ืองราวและจดัล าดับขั้นตอนท่ีจะน าเสนอ ให้เกิดความกระชับ 

ชดัเจนและมีความต่อเน่ือง ในกระบวนการสร้างและพฒันาบทเรียนและแบบทดสอบประกอบการ

เรียนไดก้ระท าตามขั้นตอนของหลกัวิชาการ การจดัล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก ยึดผูเ้รียนเป็น

ส าคญัและค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล การทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดท้  าตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งเป็นระบบตามหลกัวิชาการ ก่อนน าไปใชก้บันกัศึกษา

กลุ่มตวัอยา่ง และการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน และมีการทดลองใช้อยา่งเป็นระบบเพื่อความถูกตอ้งตามหลกัการ
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วิชาการก่อนน าไปใชก้บันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง สรุปไดว้า่ บทเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

การอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยมีประสิทธิภาพ คือ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00  ตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

5.2.1.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยโดย

น าแนวคิดของบลูม (Benjamin S. Bloom) ดา้นพุทธิพิสัยมาใช ้

ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบเป็นขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ทั้งหมด 5 ชุด 

ชุดละ 10 ขอ้ การออกขอ้สอบทั้ง  5 ชุดน้ีใชแ้นวคิดของบลูมดา้นพุทธิพิสัย 6 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ดา้นความรู้ (2) ดา้นความเขา้ใจ (3) ดา้นการน าไปใช้ (4) ดา้นการวิเคราะห์ (5) ดา้น

การสังเคราะห์ และ (6) ด้านการประเมินค่า ซ่ึงเป็นการจดัล าดบัจากน้อยไปมากและตามความ

สลับซับซ้อนของการคิดวิเคราะห์ จึงท าให้การฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนเป็นไป

ตามล าดบัเช่นกนั  นอกจากผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีตอ้งเรียนแลว้ ยงัตอ้งรู้จกัน า

ความรู้ท่ีเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเร่ืองต่างๆในการท าแบบทดสอบ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั วรัญญา  วิศาลาภรณ์  (2533, น.88) ไดก้ล่าวว่าพฤติกรรมทางดา้นพุทธิพิสัย เป็น

ความสามารถทางด้านการคิด และความสามารถทางปัญญา ซ่ึงมีความส าคญัต่อตวัผูเ้รียนและ

ทางดา้นการศึกษา และมีความเห็นตรงกบัสุวฒัก ์ นิยมคา้  (2531, น.299) ท่ีกล่าววา่ สมรรถภาพทาง

พุทธิพิสัยคือ ความสามารถในการระลึกและจ าไดใ้นความรู้ทั้งหลายท่ีเรียนมาแลว้ ความสามารถใน

การอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบไดค้วามสามารถในการน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาและใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ ความสามารถในการแยกแยะส่ิงต่างๆ การรวบรวมและประมวล

ขอ้มูลต่างๆเขา้เป็นความรู้ใหม่ รวมทั้งการวนิิจฉยัและชัง่ใจวา่จะตดัสินใจในเร่ืองใด อยา่งไร เพราะ

อะไร จะเห็นว่าความสามารถดา้นความรู้ความคิดน้ี จะเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของสมองลว้น 

และ พวงทอง  มาเมือง  (2555) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านอยา่ง

มีวจิารณญาณตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) ทั้งหมด 

5 ชุด มีผลสัมฤทธ์ิแบบทดสอบการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 83.08 และนกัเรียนทุก

คนผ่าน เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ ร้อยละ 80 จะเห็นไดว้่า การคิดเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนได้เกิดผล

สัมฤทธ์ิท่ีดีในการเรียน ซ่ึงตรงกบั นิรมล  บุญรักษา (2554) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบท่ีมีผลต่อ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบด้วย ด้านตวัผูเ้รียน หมายถึงพฤติกรรมความรู้ ความคิด และ

สติปัญญาความสามารถดา้นต่าง ๆ 

5.2.1.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และ

แลกเปล่ียนความรู้กนั มีการฝึกทกัษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ตามการออกแบบกิจกรรมทั้ง 4 

ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ ผูว้ิจยัและผูส้อนได้ให้ผูเ้รียนจดักลุ่มเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน 

หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัและผูส้อนให้นกัศึกษาจดัแบ่งบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มตามความถนดั

ของแต่ละคน 2) ขั้นสอน ผูว้ิจยัไดแ้นะน าวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์จากบทเรียนท่ีสร้างข้ึน 3) ขั้นท า

กิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนร่วมมือกนัท างานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ ระหวา่งน้ี ผูว้ิจยัคอยเป็นผูอ้  านวย

ความสะดวกเท่านั้น 4) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ขั้นน้ี ผูว้ิจยัได้ตรวจ

ประเมินผลจากแบบทดสอบ สรุปบทเรียน  และช่วยเพิ่มเติมความรู้และส่วนท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข 

ระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ นกัศึกษาไดร่้วมรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ร่วมกนั

คิด ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และประสบความส าเร็จในการท าแบบทดสอบ เม่ือเปรียบเทียบ

คะแนนรวมของแบบทดสอบทั้ง 5 ชุดกบัคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม

ท่ีมีคะแนนความร่วมมือสูงสุด คือ 3.59  จะไดค้ะแนนแบบทดสอบสูงตาม คือ ร้อยละ 86.96  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Johnson and Johnson (1987, pp.13 - 14) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการ

เรียนรู้แบบร่วมมือมี  5 ด้านดังน้ี  1) ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive 

Interdependence) หมายถึง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานนั้น จะท าให้สมาชิกในกลุ่มมี

ความรู้สึกวา่ตนประสบความส าเร็จไดก็้เม่ือสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จดว้ย สมาชิก

ทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์  หรือรางวลัผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกนั 2) การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริม

ซ่ึงกนัและกนั  (Face to Face Promotive Interaction) เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

การอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มฟัง 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual 

Accountability) เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยมีการช่วยเหลือ

ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม 4) การใชท้กัษะระหวา่งบุคคลและ

ทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interdependence and Small Group Skills) เป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้

การท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกทกัษะในการส่ือสาร  การเป็นผูน้ า การ
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ไวว้างใจผูอ่ื้น การตดัสินใจ การแกปั้ญหา 5) กระบวนการกลุ่ม  (Group Process) สมาชิกทุกคนตอ้ง

ท าความเขา้ใจในเป้าหมายการท างาน วางแผนปฏิบติังานร่วมกนั ด าเนินงานตามแผนตลอดจน

ประเมินผลและปรับปรุงงาน ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมานั้น นกัศึกษาจึงประสบความส าเร็จทางการ

เรียน สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัจะแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบไปศึกษาหวัขอ้ยอ่ยท่ีไดรั้บ

มอบหมาย  แล้วน างานจากการศึกษาค้นควา้มารวมกันเป็นงานกลุ่ม ท าให้ผูเ้รียนได้ฝึกความ

รับผิดชอบการท างานกลุ่มร่วมกนั ในแต่ละคร้ังก็จะสลบัหน้าท่ีกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อาภรณ์  ใจ

เท่ียง  (2550, น.123 –125) ท่ีกล่าวถึงหลกัการของเทคนิคการท างานกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มร่วมมือ (Co-op 

Co-op) วา่ “ความส าเร็จแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของ

ทุกคน” 

5.2.2 เจตคติของนกัศึกษาชาวจีนท่ีมีต่อการอ่านเชิงวเิคราะห์หนงัสือพิมพไ์ทยโดยเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.72 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเรียนรู้

แบบร่วมมือมีระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมาคือ ดา้นการคิดเชิงวิเคราะห์ มีระดบั

ความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 ด้านบทเรียน มีระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.76 และดา้น

แบบทดสอบ มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.37 การวดัเจตคติทั้ง 4 ดา้นน้ีตรงกบั สุชา  

จนัทน์เอม  (2539) สร้อยตระกลู  อรรถมานะ (2542) และ ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ  (2543) 

กล่าวว่า เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั  3 ประการ คือ องค์ประกอบทางด้านความรู้ 

(cognitive component) องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (affective component) และองคป์ระกอบ

ทางดา้นพฤติกรรม (behavior component)  

ผลการศึกษาความพึงพอใจรายดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.2.2.1 ดา้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่ นกัศึกษามีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมากในทุกๆขอ้ คือ มีการรับผิดชอบงานของตนและงานของกลุ่ม มีการแสดง

บทบาทตามหนา้ท่ีและความถนดัไดอ้ย่างเต็มท่ี มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมการท างานกลุ่มให้ประสบ

ความส าเร็จ และสมาชิกในกลุ่มมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กันในทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ กิตติกรณ์  มีแกว้  (2554) วา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาองักฤษเพื่อ

การส่ือสารแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค Co-op Co-op ในภาพรวมพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจใน
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ระดบัมากท่ีสุด และผลการศึกษาของ ธนวรรณ มาลานนท ์(2550) วา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การเรียนและแผนการจดักิจกรรมแบบร่วมมืออยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เหตุผลท่ีท าให้เกิดความพึง

พอใจในระดบัมากเพราะ 1) การจดัจ านวนคนกลุ่มอยา่งเหมาะสม คือกลุ่มละ 3-4 คน ท าให้ผูเ้รียน

ไดมี้ส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงตรงกบั ทิศนา  แขมมณี  (2548, น.98) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบความ

ร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน

ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 2) ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัในการเรียนหรือในการท า

แบบทดสอบ จะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีทางการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

Johnson and Johnson (1994, pp.31-32) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือมีลกัษณะร่วมมือกนัหรือ

ช่วยกนัในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง

ช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ดว้ย 

5.2.2.2 ดา้นการคิดเชิงวเิคราะห์  

ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัการคิดเชิงวเิคราะห์ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจ

ในระดบัมาก คือ ฝึกทกัษะความรู้ความเข้าใจ ฝึกการประเมินค่าและการตดัสินใจ ฝึกคิดอย่าง

สร้างสรรคแ์ละสมเหตุสมผล และฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ ฝึกทกัษะในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ จรูญรัตน์  ชัยเชิด  

(2555) ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านคิด

วเิคราะห์ ทั้ง 5 ชุด อยูใ่นความพึงพอใจระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะการคิดเชิงวิเคราะห์ท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก

คิดอย่างสร้างสรรค์และสมเหตุสมผล ซ่ึงสอดคล้องกบั อเนก  พ.อนุกูลบุตร (2547, น.62-63)  

กล่าววา่ การสอนการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย วิเคราะห์สาเหตุและผลท่ีเกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบ

แยกแยะใหเ้ห็นความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาประการหน่ึงของการสอนให้คิดเป็น 

คือ คิดหาเหตุและผลไดดี้ และ สุวิทย ์ มูลค า  (2548, น.21-22) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์เนน้คิดเชิง

ลึกจากเหตุไปสู่ผลเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล เชิงเง่ือนไข การจดัล าดบัความส าคญั และ

เชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคท่ีง่ายคือ 5 W 1H เป็นท่ีนิยมใช้ค  าตอบ What (อะไร) Where (ท่ีไหน) 

When (เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) How (อยา่งไร) นอกจากน้ีแลว้ การคิดวิเคราะห์ยงัสามารถ

ฝึกทกัษะความรู้ความเขา้ใจได้ ซ่ึงตรงกบั เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546, น.26-30) กล่าวว่า 

องคป์ระกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ความสามารถในการตีความ และความรู้ความ
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เขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ สุดทา้ย การคิดวิเคราะห์จะท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสง่ียม  โตรัตน์  (2546, น.28) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ไวว้า่ การคิด

วิเคราะห์จะไม่เป็นเพียงการรู้หรือการจ าขอ้มูลเพียงอย่างเดียว เพราะการคิดวิเคราะห์จะเป็นการ

แสวงหาขอ้มูลและการน าขอ้มูลไปใช ้

5.2.2.3 ดา้นบทเรียน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบับทเรียน พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบั

มากในทุกๆขอ้ คือ ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงค์ของบทเรียน ปริมาณของเน้ือหาใน

แต่ละบทเรียน ความถูกตอ้งของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน ความชดัเจนของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 

เน้ือหามีความน่าสนใจ และความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของ ภาสินี  สุวรรณรักษา (2555) วา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียน

ส าเร็จรูป ชุด พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ค่าเฉล่ียทุกรายการ 

เท่ากบั 3.60 ค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 89.93 ค่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

5.2.2.4 ดา้นแบบทดสอบ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ พบวา่ นกัศึกษามีความ

พึงพอใจมี 2 ระดับ คือ ความพึงพอใจในระดบัมาก ได้แก่  ความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากับ

แบบทดสอบ และจ านวนขอ้ของแบบทดสอบ ส่วนความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความ

ชัดเจนของค าสั่งของแบบทดสอบ ความเหมาะสมของค าถามแต่ละแบบทดสอบ และความ

เหมาะสมของค าตอบและตวัลวงแต่ละขอ้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบข้ึนตามขั้นตอนของหลกั

วิชาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2547) กล่าววา่ การท่ีจะท าให้ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียนว่ามีการพฒันาตรงตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ตอ้งใช้

วิธีการทดสอบท่ีมีความถูกตอ้ง  เท่ียงตรง มีคุณภาพการสร้างอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาท่ีเรียกว่า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพซ่ึงผูว้ิจยัได้

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนประเมินคุณภาพ ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และนอกจากนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าแบบทดสอบไป try out กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศึกษา

ระดบัเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ามาหาค่าความยาก ได ้ค่าความยากง่ายระหวา่ง .20-.80 และค่า

อ านาจจ าแนก ไดค้่าอ านาจจ าแนก .20 ข้ึนผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั สุมาลี  จนัทร์ชลอ  
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(2547) กล่าวว่า ขอ้สอบควรสะทอ้นให้เห็นทั้งจุดประสงค์ท่ีเป็นเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเป็น

กระบวน การส าคญัท่ีเน้นในหลกัสูตร ขอ้สอบควรมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ

ผูอ่้านและมีความยาวท่ีพอเหมาะ แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนไดจ้ริง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรพิศ  เถ่ือนมณเฑียร (2542) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไวว้า่ ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน และการประเมินผลการศึกษา 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้

1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ผูส้อนตอ้งควบคุมเวลาการทดลองก่อนเรียน

(Pre-test) อยา่งชดัเจน เพราะท าใหก้ารปฏิบติักิจกรรมขั้นอ่ืนๆ ล่าชา้ไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

2.  การจดักลุ่มผูเ้รียนตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของจ านวนคนในแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่ม

ละ 3-4 คน เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึง 

3.  ขอ้คน้พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อแบบทดสอบอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงควร

น าแบบทดสอบไปศึกษาและพฒันาต่อไป 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์ กบัรูปแบบการสอน

แบบอ่ืนๆ เช่น การสอนแบบแกปั้ญหา การคน้พบ และสถานการณ์จ าลอง เป็นตน้ 

2.  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์ประเภทอ่ืนๆ เช่น การอ่านวิเคราะห์

วรรณคดี การอ่านวเิคราะห์นิตยสาร เป็นตน้ 

3.  ควรมีการศึกษาแนวคิดของบลูม (Bloom) อีก 2 ดา้น คือ ดา้นจิตพิสัยและดา้นทกัษะ

พิสัย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 

4.  ควรศึกษาความคงทนในการจ า การอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัศึกษาระดบัต่างๆ 
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บทเรียนการอ่านเชิงวเิคราะห์ข่าวจากหนังสือพมิพ์ไทย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. มีความรู้เก่ียวกบัข่าวและวิธีการอ่านวิเคราะห์ข่าว 

2. สามารถวิเคราะห์ข่าวและตอบค าถามจากการอ่านวิเคราะห์ข่าวได ้

สาระส าคญัการเรียนรู้ 

ข่าวเป็นหวัใจส าคญัของหนงัสือพิมพ์ การพิจารณาหนังสือพิมพค์วรพิจารณาว่าข่าวมี

คุณค่าเพียงใด จึงตอ้งเรียนรู้ความรู้เก่ียวกบัข่าว ดงัน้ี 

1. ความหมายของข่าว 

ข่าว(News) คือการรายงานเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอยู่ในความสนใจใคร่รู้

ของประชาชน ข่าวท่ีดีมีลกัษณะดงัน้ี 

1.1 มีความส าคญั หมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ส่วนใหญ่ 

1.2 มีความน่าสนใจ หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ท าให้ประชาชนสนใจใคร่ติดตาม 

เช่น 

มีความสด ทนัสมยัในการรายงานเหตุการณ์ 

มีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัตวัผูอ่้าน 

มีความเด่นของเหตุการณ์ 

มีความผดิปกติ แปลกใหม ่

มีความขดัแยง้ท่ีรุนแรง 

มีความลึกลบัซบัซอ้น 

มีผลกระทบกระเทือนกบัมวลชน  เป็นตน้ 

2. ประเภทของข่าว 

ประเภทของข่าวโดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 
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2.1 ข่าวหนัก (Hard news) คือ ข่าวท่ีมีเน้ือหาสาระหนักสมองและมีความส าคัญ

เก่ียวขอ้งกบัคนส่วนใหญ่ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจและสังคม ข่าวการศึกษา ข่าวแรงงาน 

ฯลฯ จะพบได้มากในหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ (Quality Newspapers) เช่น หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ มติชน ฐานเศรษฐกิจ ฯลฯ 

2.2 ข่าวเบา (Soft news) คือ ข่าวท่ีมีเน้ือหาสาระเบาสมองมุ่งใหค้วามต่ืนเตน้เพลิดเพลิน

แก่ผูอ่้านมากกว่าอยา่งอ่ืน แมจ้ะมีความส าคญัและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่น้อยกว่า

ข่าวหนกั แต่ชาวบา้นทัว่ไปจะใหค้วามสนใจมากกวา่ เช่น ข่าวประเภทเพ่งปริมาณ หรือ ประชานิยม

(Popular Newspapers) เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ บา้นเมือง สยามกีฬา ข่าวสด ฯลฯ นิยมน าเสนอใน

สดัส่วนท่ีมากกว่าข่าวหนกัทัว่ไป 

3.องคป์ระกอบของข่าว 

องคป์ระกอบของข่าวมีอยู ่4 ส่วน คือ พาดหวัข่าว ความน า ส่วนเช่ือม และเน้ือข่าว ดงัน้ี 

3.1 พาดหัวข่าว (Headline) เป็นส่วนท่ีสร้างความสนใจ โดยใช้ค  าท่ีสะดุดตาและ

ตวัอกัษรขนาดใหญ่กว่าเน้ือข่าว 

3.2 ความน า (Lead) คือเน้ือเร่ืองย่อของข่าว เป็นการเขียนอธิบายให้ผูอ่้านทราบโดย

สรุปว่า เหตุการณ์ท่ีน ามาเขียนข่าวมีเน้ือความอยา่งไร ความน าท่ีดีตอ้งชดัเจนและท าให้ผูอ่้านเขา้ใจ

เร่ืองราวอาจไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านส่วนต่อไป ความน าแบ่งไดเ้ป็นหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

3.2.1 ความน าแบบสรุปความ ซ่ึงไดแ้ก่การบอกใหท้ราบว่า ใคร (Who) ท าอะไร (What) 

ท่ีไหน (Where) เมื่อไร (When) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) หรือเขียนเป็นสูตรง่ายๆว่า     

5W’s + H การเขียนความน าแต่ละคร้ังไม่จ  าเป็นตอ้งตอบค าถามทุกประเด็นตามสูตร5W’s + H 

เสมอไป แต่อาจเลือกบอกเฉพาะประเด็นท่ีส าคญั และคาดว่าผูอ่้านอยากรู้มากท่ีสุดเท่านั้นก็ได ้

3.2.2 ความน าแบบภาพพจน์ ซ่ึงเขียนบรรยายหรือพรรณนาภาพเหตุการณ์ เร่ืองราวท่ี

เกิดข้ึนอยา่งชดัเจน ท าใหผู้อ่้านเห็นภาพความเคล่ือนไหว สภาพการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของบุคคล

ต่างๆในเหตุการณ์นั้นอย่างแจ่มแจง้ ความน าแบบน้ีมกัใช้กบัข่าวท่ีน าเสนอเหตุการณ์ท่ีมีความ

เคล่ือนไหว เช่น ข่าวอุบติัเหตุ ข่าวชุมนุมประทว้ง เป็นตน้ 

3.2.3 ความน าแบบอญัพจน์ เป็นความน าท่ีตดัตอนถอ้ยค าของบุคคลส าคญั ขอ้ความใน

ประกาศ แถลงการณ์ ซ่ึงเก่ียวข้องกบัสาระส าคัญของข่าวมาเขียนไวใ้นเคร่ืองหมายอญัประกาศ 
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เพื่อใหผู้อ่้านไดท้ราบถอ้ยค าของบุคคลส าคญั หรือขอ้ความต่างๆ อย่างแทจ้ริง โดยไม่เกิดจากการ

สรุปหรือตีความของผูเ้ขียนข่าว 

3.2.4 ความน าแบบกระแทกกระทั้น คือความน าท่ีเร่ิมจากความน าแบบสรุป แลว้เพ่ิม

ค ากริยา ค  าขยายท่ีแสดงความหนกัแน่นรุนแรง ขึงขงัแสดงอารมณ์ความรู้สึกอยา่งชดัเจน 

3.2.5 ความน าแบบใหภู้มิหลงั คือความน าข่าวท่ีใหข้อ้มลูเบ้ืองตน้ของข่าวท่ีจะน าเสนอ

ต่อไป เพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดช้ดัเจนกระจ่างข้ึน 

3.2.6 ความน าแบบเปรียบเทียบหรือแบบขัดแยง้ คือความน าข่าวท่ีเขียนแสดงภาพ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนั หรือขดัแยง้กนั และประเด็นดงักล่าว

เป็นสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน เช่น ข่าวสงคราม ข่าวอุบติัเหตุ เป็น

ตน้ 

3.3 ส่วนเช่ือม (Bridge) คือส่วนท่ีอยูร่ะหว่างความน ากบัเน้ือเร่ือง ท าหน้าท่ีขยายความ

หรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติมจากความน า องค์ประกอบส่วนน้ีไม่มีความจ าเป็นมากนัก บางข่าว

อาจจะมีส่วนน้ี และบางข่าวอาจจะไม่มีก็ได ้จากการส ารวจข่าวส่วนใหญ่ในปัจจุบนัพบว่าไม่มีส่วน

เช่ือม 

3.4 เน้ือข่าว (Body) รายละเอียดทั้งหมดของข่าว ส่วนใหญ่นิยมเขียนเป็นย่อหน้าสั้นๆ 

หากมีรายละเอียดมากก็จะเขียนแยกออกเป็นหลายย่อหน้า โดยเรียงล  าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือ

เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ย 

4. วิธีการอ่านวิเคราะห์ข่าว 

การอ่านข่าวควรพิจารณาตามองคป์ระกอบของข่าว ดงัน้ี 

4.1 การอ่านพาดหัวข่าว หากสังเกตพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ จะพบว่าส่วนส าคัญ

ท่ีสุดของข่าวจะพาดหวัดว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ่ ส่วนท่ีส าคญัรองลงมาจะใชต้วัอกัษรขนาดเล็กลง

มาตามล าดบั ดงันั้น ในการอ่านข่าว ควรอ่านพาดหวัข่าวใหญ่ก่อน แลว้จึงอ่านพาดหวัข่าวยอ่ย 

4.2 การอ่านความน า เม่ืออ่านพาดหวัข่าวและทราบเร่ืองราวสั้นๆของข่าวนั้น ขั้นต่อมา

คือการอ่านความน า ความน าเป็นส่วนท่ีอยู่ต่อเน่ืองจากพาดหัวข่าวโดยผูเ้ขียนข่าวจะจบัประเด็น

ส าคญัของเหตุการณ์ทั้งหมดมารายงานให้ผูอ่้านรับรู้ทนัทีอย่างสั้นๆว่า มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง แมก้าร
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พาดหวัข่าว 

เขียนความน าสามารถท าไดห้ลายแบบ แต่ท่ีนิยมกนัมากและเป็นพ้ืนฐานการเขียนข่าวทั่วไปคือ 

ความน าแบบสรุปความ 

4.3 การอ่านเน้ือข่าว เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนโดยมีรูปแบบ

การน าเสนอได้หลายอย่าง เช่น เรียงล  าดับตามความส าคัญของเหตุการณ์หรือเรียงล  าดับตาม

ระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์เป็นตน้ แต่ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดคือการรายงานข่าวโดยเรียงล  าดบัตาม

เหตุการณ์ส าคญัมากไปยงัเหตุการณ์ส าคญันอ้ย เพื่อใหผู้อ่้านจบัสาระส าคญัของข่าวไดร้วดเร็วท่ีสุด

โดยใชเ้วลาอ่านน้อยท่ีสุด เน้ือข่าวเป็นส่วนท่ีผูอ่้านจะอ่านหรือไม่อ่านก็ไดห้ากทราบเร่ืองย่อของ

ข่าวจากความน าแลว้ 

 

ผงัมโนทศัน์ข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง 

 

ปัญหาพิพาทมีแนวโนม้ลดลง 

ผอ.กองแรงงานสมัพนัธช้ี์ปัญหาพิพาทแรงงานมีแนวโนม้ลดลง ลกูจา้ง- นายจา้ง 

เขา้ใจกนัมากข้ึน 

นายประสงค ์รณะนนัทน์ ผูอ้  านวยการกองแรงงานสมัพมัธเ์ผยถึงแนวโนม้ของ 

การเกิดขอ้พิพาทแรงงานว่า หากเปรียบเทียบจากสถิติแลว้ในปี 2527 มีขอ้พิพาทแรงงาน 

เร่ือง...... 

ใคร ? 

ท่ีไหน ? 

เม่ือไร ? 

ท าอะไร ? 

อย่างไร ? 

ท าไม? 

เน้ือข่าว 
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เกิดข้ึนทัว่ประเทศ 86 ราย เกิดในกทม. 42 ราย แต่ในปี 2528 เกิดข้ึน 175 ราย เกิดใน 

กทม. 139 ราย อยา่งราก็ตามจ านวนดงักล่าวเป็นขอ้พิพาทขององคก์ารส่งทางน ้ าถึง 90 ราย  

ซ่ึงหากหกัออกแลว้ สถิติดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลง 

“ส าหรับการนดัหยดุงานและปิดงาน งดจา้งซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองส าคญันั้นสามารถ 

ลดลงไปไดม้าก” นายประสงคก์ล่าวว่า จากสถิติในปี 2527 มีการหยดุงานทัว่ประเทศ 

17 คร้ัง เป็นการหยดุงานในกทม. 4 คร้ัง ปิดงานงดจา้งทัว่ประเทศ 10 คร้ัง ในกทม. 3 คร้ัง 

 แต่ในปี 2528 จนถึงเดือนตุลาคม มกีารหยดุงานเพียง 4 คร้ัง ในกทม. 1 คร้ัง ปิดงานงดจา้ง 

ทัว่ประเทศ 3 คร้ัง ในกทม. 2 คร้ัง จะเห็นไดว้่าแนวโนม้ในเร่ืองดงักล่าวดีข้ึนมาก  

เน่ืองมาจากนายจา้งและลกูจา้งมีความเขา้อกเขา้ใจกนัมากข้ึน มีการส่ือสารไดดี้ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือข่าว 
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แบบทดสอบการอ่านเชิงวเิคราะห์ข่าวจากหนังสือพมิพ์ไทย 

 

เร่ืองที่ 1 ผูโ้ดยสารโพสตข์อ้ความถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจแอร์เอเชีย โวยกระเป๋าไดรั้บความเสียหายถกู

กรีด-ซิปพงัถกูร้ือคน้ จ้ีสายการบินรับผดิชอบ 

 

สมาชิกเฟซบุ๊กช่ือ Meaw Yupadeeโพสตข์อ้ความพร้อมภาพกระเป๋าเดินทางช ารุดถึงเฟ

ซบุ๊กแฟนเพจ AirAsia Thailand เมื่อวนัท่ี 19 ต.ค.ระบุว่า ไดเ้ดินทางไปจ.กระบ่ีโดยสายการบินแอร์

เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3217 เมื่อวนัท่ี 19 ต.ค. โดยเคร่ืองออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อเวลา 

11.35 น. เมื่อถึงท่าอากาศยาน จ.กระบ่ี ไดร้อรับกระเป๋าจากสายพาน และพบว่า กระเป๋าไดรั้บความ

เสียหาย ซิปแตกและถกูกรีดสายสะพายจนขาด ภายในกระเป๋ามีลกัษณะเหมือนถกูร้ือคน้ 

"เม่ือกระเป๋าของสมาชิกในครอบครัวเร่ิมมาถึงมือ หยิบมาทีละใบ พอถึงของคุณพ่อ 

กระเป๋าช ารุด แตกหกั(คิดในใจว่าเล็กน้อย ไม่เป็นไร คงเป็นอุบติัเหตุขณะพนักงาน load กระเป๋า) 

ผ่านไป...พอถึงกระเป๋าของตวัเอง กระเป๋าของดิฉันก็เป็นกระเป๋าเดินทางยี่ห้อ Cath Kidston ซ่ึง

เจา้นายซ้ือมาฝากจากต่างประเทศ และใชง้านเป็นคร้ังท่ี 2 เพราะคิดว่าจะใชอ้ย่างทะนุถนอมหน่อย 

จะใชเ้ป็นคร้ังคราวไป พอเห็นสภาพกระเป๋า ถูกตดัหรือกรีดตรงสายสะพายดว้ยคตัเตอร์ขาดออก 

กระเป๋าเปิดอา้ออก ซิปรูดเปิด-ปิดกระเป๋าแตกออกจากกนั พดูง่ายๆ คือซิปแตก พงัใชไ้ม่ไดค่้ะ และ

มีรอยกรีดดว้ยคตัเตอร์ตรงซิป ภายในกระเป๋าสภาพเหมือนโดนร้ือ คน้ เพราะดิฉันจดักระเป๋าดว้ย

ตวัเอง ดิฉนัจ  าไดค่้ะว่าสภาพความเป็นระเบียบของภายในกระเป๋ามนัเป็นอยา่งไร 

"พอพบเจอเหตุการณ์เช่นน้ี ดิฉนัก็เดินเขา้ไปสอบถามกบัพนกังานสาวคนหน่ึงของสาย

การบิน AirAsia ท่ียนืดูแลอยูต่รงจุดสายพานรับกระเป๋า และแจง้ว่ากระเป๋าดิฉันมีสภาพเช่นน้ี เธอ

ถามค าแรกว่า "ไดซ้ื้อประกนักบัสายการบินหรือเปล่าคะ ถา้ไม่ไดซ้ื้อสายการบินก็ไม่สามารถท่ีจะ

รับผิดชอบไดค่้ะ" สรุปคือ ดิฉันตอ้งท าใจงั้นสิคะ คิดในใจว่า ถา้สายการบินไม่รับผิดชอบของๆ 

ผูโ้ดยสาร ซ่ึงเป็นลกูคา้ท่ีตดัสินใจใชบ้ริการของคุณ แลว้ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบคะ ดิฉนัตอ้งไปแจง้

ความ หรือร้องเรียนกบั สคบ. เองหรือเปล่า การท่ีดิฉันซ้ือน ้ าหนักกระเป๋านั้นไม่เพียงพอส าหรับ

ความปลอดภยัของทรัพยสิ์นเลยหรือคะ ดิฉันตอ้งจ่ายค่าประกนัภยัถึงจะไม่โดนกระท าเช่นน้ีหรือ

คะ มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะ ส าหรับการดูแลของสายการบินซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ การท่ีไม่ท า
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ประกนัภยัไม่น่าจะเป็นขอ้อา้งในการท่ีจะปฏิเสธความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการใชบ้ริการ

ของท่านเลยนะคะ เสียความรู้สึกมากค่ะ เหตุการณ์เช่นน้ีคงเกิดข้ึนกบัหลายๆ คนท่ีใช้บริการ 

เพียงแต่คนอ่ืนเคา้อาจจะจบแค่ตรงท่ีตอ้งเสียกระเป๋าไป เสียความรู้สึก และอาจจะเสียของมีค่าใน

กระเป๋าไป 

"แต่ส าหรับดิฉนั คิดว่าการร้องเรียนมนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งท านะคะ ไม่เช่นนั้นแลว้ บุคคล

หรือกลุ่มคนท่ีกระท าการท่ีเรียกไดว้่า "โจร" ในคราบพนกังาน คงจะมีอยู่และสร้างความเดือดร้อน

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน ดิฉนัคงตอ้งขอร้องเรียนและขอความเป็นธรรมจากท่านผูบ้ริหารของสาย

การบินนะคะ และดิฉนัคงจะด าเนินการตามวิถีทางท่ีมนัสามารถจะกระท าไดใ้นการท่ีจะไดรั้บความ

ยติุธรรมในการรับบริการคร้ังน้ีต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ขอ้ความทาง Social Media หรือช่องทาง

อ่ืนๆ ท่ีจะสามารถกระท าได้ รบกวนท่านผูบ้ริหารของ AirAsia ได้ตอบข้อคิดเห็นกลบัมายงั

ผูใ้ชบ้ริการสินคา้คนหน่ึงและอาจจะแทนหลายๆ คนท่ีไดป้ระสบเหตุการณ์เช่นน้ีดว้ยนะคะ ว่าจะ

ช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีอยา่งไร จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัดิฉันในคร้ังน้ี อยากทราบว่าทางสาย

การบิน AirAsia จะแสดงความรับผดิชอบอยา่งไร นอกเหนือจากค าพดูท่ีว่า "ถา้คุณไม่ไดซ้ื้อประกนั

กบัทางสายการบิน สายการบินก็ไม่สามารถท่ีจะรับผดิชอบใดๆ ไดเ้ลย" ขอบพระคุณค่ะ และหวงัว่า

จะไดรั้บการตอบกลบันะคะ คงจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์น้ีหายไปในสายลมนะคะ ท่านผูบ้ริหาร 

AirAsia 

ทั้งน้ีข้อความดังกล่าวมีการแชร์มากกว่า 1.6 หม่ืนคร้ัง มีคนกดไลค์กว่า 2.3หมื่น 

ความเห็นกว่า 3.2 พนั โดยความเห็นจ านวนหน่ึงระบุดว้ยว่าเคยประสบกบัเหตุการณ์ในลกัษณะ

เดียวกนัมาแลว้ 

(ที่มา โพสตท์ูเดย ์ฉบบัวนัที่ 21 ตุลาคม 2556) 

 

1. ค าว่า"โจร"ในข่าวเร่ืองน้ีมีความหมายตรงกบัขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 

ก. การขโมยส่ิงของในกระเป๋าเดินทาง 

ข. การท าใหล้กูคา้เกิดความเสียหายในการเดินทาง 

ค. การจูงใจจะขโมยส่ิงของในกระเป๋าเดินทาง 

ง. การท าลายกระเป๋าและร้ือคน้ส่ิงของในกระเป๋าเดินทาง 
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2. หลงัจากการอ่านข่าวเร่ืองน้ีแลว้ คุณคิดว่าจะท าอยา่งไรท่ีป้องกนัไม่ใหเ้กิดกรณีเช่นน้ีไดม้ากท่ีสุด 

    (การน าไปใช)้ 

ก. อาจจะใชก้ระเป๋าเดินทางท่ีปิดเปิดยากและใชส้ายรัด 

ข. ตอ้งบอกเจา้หนา้ท่ีว่ามีของท่ีแตกง่ายอยูข่า้งในเวลาโหลดกระเป๋าข้ึนเคร่ือง 

ค. ซ้ือประกนัในการเดินทาง เมื่อเกิดความเสียหายจะท าใหส้ายการบินปฏิเสธไม่ได ้

ง. เลิกใชก้ระเป๋าท่ีมีราคาแพงในการเดินทางทุกๆคร้ัง 

3. ใครบา้งอาจจะตอ้งมีส่วนรับผดิชอบในเหตุการณ์เร่ืองน้ี (การวิเคราะห์) 

(1) ผูบ้ริหารของสายการบิน เพราะเป็นผูใ้หบ้ริการ 

(2) เจา้หนา้ท่ีสนามบิน เพราะมีหนา้ท่ีดูแลส่ิงของผูโ้ดยสาร 

(3) ลกูคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการ เพราะตอ้งดูแลส่ิงของตนเอง 

ก. (1) (2) 

ข. (1) (3) 

ค. (2) (3) 

ง. (1) (2) (3) 

4. ถา้คุณเป็นผูบ้ริหารของสายการบิน เม่ือไดรั้บรู้เร่ืองน้ีแลว้ คุณจะจดัการเร่ืองอยา่งไร  

    (การสงัเคราะห์) 

ก. ตอ้งประกาศเร่ืองการประกนัของเสียหายใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบ 

ข. ยนิดีรับผดิชอบความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึน 

ค. มีขั้นตอนการตรวจสอบสมัภาระตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง 

ง. ประชุมปรึกษาเพื่อหาทางแกไ้ขเป็นรายกรณี 

5. คุณคิดว่าการลงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเฟซบุ๊กของลกูคา้คนน้ีถกูตอ้งหรือไม่ (การประเมินค่า) 

ก. ถกูตอ้ง เพราะบริษทัสายการบินน้ีผดิแน่นอนและบกพร่องในหนา้ท่ีการบริการ 

ข. ถกูตอ้ง เพราะในยคุขอ้มลูข่าวสาร ผูใ้ชบ้ริการควรมีสิทธ์ิท่ีจะบอกต่อใหผู้อ่ื้นทราบถึงเหตุ 

อุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ค. ไม่ถกูตอ้ง เพราะยงัไม่ทราบว่าอะไรคือสาเหตุแทจ้ริงท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุเร่ืองน้ี 

ง. ไม่ถกูตอ้ง เพราะเป็นการท าลายช่ือเสียงสายการบิน ไม่เป็นธรรมทั้งๆท่ียงัไม่ทราบแน่ชดั 
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เร่ืองที่ 2 เมก็ซิโกไล่ออก2ผอ.โรงพยาบาลปล่อยคนไขค้ลอดเอง 

 

13 ต.ค.ท่ีผา่นมา เกิดเหตุสลดเมื่อหญิงแร้นแคน้ชาวขอนแก่นวยั 31 ปี เขา้ไม่ถึงบริการ

ทางการแพทย ์จึงตอ้งคลอดลกูเองตามล าพงัในหอ้งเช่าแคบๆ...ท่ีสุดแลว้ทารกตาย ตวัแม่เกือบเอา

ชีวิตไม่รอด 

ความสูญเสียเกิดขึน้เพราะไม่มีสตางค์จ่ายค่าคลอด 

ยอ้นกลบัไป 1 วนั ในอีกซีกโลก ส านักข่าวเอเอฟพีรายงานสถานการณ์ ณ ประเทศ

เมก็ซิโก ... หญิงทอ้งแก่รายหน่ึงคลอดลกูกลางพ้ืนหอ้งของโรงพยาบาลในขณะรอคลอด ระหว่าง

นั้นไม่มีแพทยห์รือพยาบาลเขา้มาดูด  าดูดีชะตาชีวิตของเธอ แต่โชคยงัดีท่ีมีผูถ่้ายคลิปวีดิโอภาพ

เหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว ้ “หญิงคนไขร้ายน้ีและลกูนอ้ยไดรั้บการเฝ้าสงัเกตการณ์อาการจนเห็นว่า

ไม่ปรากฎปัญหาใดๆ แพทยจึ์งไดใ้หก้ลบับา้นได”้ แถลงการณ์ของรัฐปัวบลา ระบุไวเ้ช่นนั้น 

ทว่า ฉากจบของเร่ืองกลบัตรงกนัขา้ม เพราะผูอ้  านวยการโรงพยาบาลถูกกระทรวง

สาธารณสุขสอบสวนเขม้กระทัง่พบความบกพร่องฐานปล่อยปละละเลย จึงถกูไล่ออกในท่ีสุด 

อีกกรณีถดัจากเดือน ก.ย.มาร่วม 1 เดือน ในวนัท่ี 2 ต.ค. ณ รัฐโออาชากา ประเทศ

เดียวกนัน้ี พบหญิงชาวพ้ืนเมืองทอ้งแก่ คลอดลกูกลางสนามหญา้ หน้าศูนยก์ารแพทยช์นบทของ

หมู่บา้นซานเฟลิเป จาลาปา เดอะ ดิแอช 

ส านักข่าวเอบีซีนิวส์ รายงานเหตุการณ์น้ีในวนัท่ี 10 ต.ค. ว่า ทั้ งหมดเกิดข้ึนเพราะ

ศนูยก์ารแพทยด์งักล่าวปฏิเสธการรักษา 

อิร์มาร์ โลเปซ หญิงผูเ้คราะห์ร้ายรายดงักล่าว ถกูปฏิเสธการใหบ้ริการดว้ยเหตุผลท่ีว่า

เธอมีอายคุรรภเ์พียง 8 เดือน ยงัไม่ถึงก าหนดคลอด ก่อนท่ีเจา้หนา้ท่ีจะให้เธอกลบัออกไป ทว่าอีก

ไม่ก่ีชัว่โมงถดัมาถุงน ้ าคร ่ าเธอแตก และคลอดลกูคนท่ี 3 ของเธอกลางสนามหญา้ 

หน่วยงานด้านปกครองของรัฐโออาชากา ประกาศเมื่อวนัท่ี 9 ต.ค. ให้พักงาน

ผูอ้  านวยการของศนูยก์ารแพทย ์ก่อนเขา้สู่กระบวนการสอบสวน 

ส าหรับเหตุการณ์ในประเทศไทย ขณะน้ีอยู่ระหว่างการโยนความผิดไปมาระหว่าง

ผูเ้สียหายกบัแพทย ์ฝ่ายหน่ึงยนืยนัว่าถกูปฏิเสธการรักษา อีกฝ่ายอธิบายว่าคนไขไ้ม่รู้จกัสิทธิของ

ตวัเอง 
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จนถึงนาทีน้ี มีแลว้ 1 ชีวิตบริสุทธ์ิ ท่ีถูกสังเวยไป ...ทว่ากลบัยงัไม่มีความรับผิดชอบ

ใดๆ เกิดข้ึน 

(ที่มา ไทยรัฐ ฉบบัวนัที่ 14 ตุลาคม 2556) 

 

6. ขอ้ใดคือลกัษณะท่ีคลา้ยกนัของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ (ความรู้ความจ า) 

ก. ส่วนใหญ่ใหบ้ริการคนรวยเท่านั้น 

ข. ไม่มีความรับผดิชอบต่อผูใ้ชบ้ริการ 

ค. มีปัญหาความขดัแยง้กบัผูใ้ชบ้ริการ 

ง. ดูแลผูใ้ชบ้ริการไม่ทัว่ถึง 

7. ถา้มีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนกบัคุณหรือครอบครัวคุณ คุณควรจะท าอยา่งไรเป็นอนัดบัแรก (การ 

    น าไปใช)้ 

ก. ฟ้องโรงพยาบาลในศาล 

ข. ออกข่าวเพื่อท าลายช่ือเสียงของโรงพยาบาล 

ค. เจรจากบัโรงพยาบาลและหาทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดดว้ยกนั 

ง. ทวงคืนค่าความเสียหายจากโรงพยาบาล 

8. ส าหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย คุณคิดว่าใครควรถกูต าหนิมากท่ีสุด (การวิเคราะห์) 

ก. รัฐบาล เพราะไม่มีกฎหมายท่ีป้องกนัสิทธิของคนป่วยอยา่งชดัเจน ท าใหค้นป่วยไม่สามารถ 

           เรียกร้องไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี 

ข. โรงพยาบาล เพราะปฏิเสธใหบ้ริการเน่ืองจากคนป่วยไม่มีสตางคจ่์ายค่าคลอดซ่ึงเป็นการไม่ 

           ด  าเนินหนา้ท่ีท่ีตอ้งรักษาชีวิตทุกรายของโรงพยาบาล 

ค. คนป่วยเอง เพราะไม่รู้จกัสิทธิของตวัเอง คนป่วยมีสิทธิยนืยนัใหโ้รงพยาบาลอ านวยบริการ 

           ทางการแพทย ์

ง. กระทรวงสาธารณสุข เพราะควบคุมดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลอยา่งไม่ทัว่ถึงและ 

          ไม่รับผดิชอบใดๆเม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี 
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9. คุณคิดอยา่งไรกบัการปฏิเสธคนไขท่ี้ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได ้(การวิเคราะห์) 

ก. เป็นเร่ืองปกติ เพราะการบริการเป็นสินคา้ โรงพยาบาลไม่จ  าเป็นตอ้งใหบ้ริการเมื่อคนไม่จ่าย 

          รักษาพยาบาลซ่ึงเป็นค่าจ่ายสินคา้ 

ข. ควรเขา้ใจฝ่ายโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลไม่ใช่องคก์รมลูนิธิ ซ่ึงตอ้งการรายไดใ้นการ 

           ด  าเนินการ 

ค. เป็นเร่ืองท่ีไม่สมเหตุสมผล เพราะชีวิตมนุษยส์ าคญั โรงพยาบาลตอ้งรักษาชีวิตใหร้อดก่อน 

           ปัญหาเร่ืองอ่ืนค่อยแกไ้ขภายหลงั 

ง. เป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายของโรงพยาบาลตอ้งรับผดิชอบ ดงันั้นจึงควรไล่ผูอ้  านวยการออกเพ่ือเป็น 

 การรับผดิชอบต่อคนป่วย 

10. คุณคิดว่าการไล่ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลของเมก็ซิโกออกเหมาะสมหรือไม่ส าหรับเหตุการณ์ท่ี 

       เกิดข้ึน (การประเมินค่า) 

ก. เหมาะสม เพราะเป็นการรับผดิชอบต่อผูป่้วย 

ข. เหมาะสม เพราะเป็นการลงโทษโรงพยาบาลท่ีท าผดิและเป็นการเตือนโรงพยาบาลทุกแห่งใน 

          ประเทศ 

ค. ไม่เหมาะสม เพราะควรชดใชค่้าเสียหายส าหรับป่วย 

ง. เหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ เพราะควรขอโทษกบัผูป่้วยและแถลงความจริงใหก้บัประชาชน 

          ทราบ 
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บทเรียนการอ่านเชิงวเิคราะห์บทความจากหนงัสือพมิพ์ไทย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อใหน้กัศึกษา 

1 .มีความรู้เก่ียวกบับทความและวิธีการอ่านวิเคราะห์บทความ 

2 .สามารถวิเคราะห์บทความและตอบค าถามจากการอ่านได ้

สาระส าคญัการเรียนรู้ 

1. ความหมายของบทความ 

บทความ(Article) เป็นงานเขียนท่ีมุ่งเสนอความคิดเห็นหรือความรู้ในเร่ืองท่ีคนก าลงั

สนใจกันอยู่ตามทรรศนะส่วนตัวของผูแ้ต่งเพียงประเด็นหน่ึง บทความโดยทั่วไปจึงมีเน้ือหา

เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทนัสมยัขนาดสั้นๆและมีกลวิธีการแต่งท่ีมุ่งแสดงเหตุผลโนม้นา้วใจให้ผูอ่้าน

เช่ือถือคลอ้ยตาม 

2. องคป์ระกอบของบทความ 

2.1 ช่ือเร่ือง  เป็นส่วนแรกของบทความท่ีสร้างความสนใจแก่ผูอ่้าน  บทความใน

หนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร อาจตีพิมพช่ื์อเร่ืองดว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ่เพื่อสร้างความดึงดูดใจ 

2.2 บทน า คือ ส่วนท่ีอยูย่่อหน้าแรกของบทความ  มีลกัษณะเป็นการกล่าวน าเร่ืองโดย

ใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ 

2.3 เน้ือหา  เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของบทความ  เพราะเป็นส่วนท่ีรวบรวมความรู้  สาระ

ต่างๆและความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

2.4 บทสรุป  คือ  ส่วนสุดท้ายของบทความท่ีผูเ้ขียนใช้สรุปเน้ือหาและสร้างความ

ประทบัใจแก่ผูอ่้าน โดยใชก้ลวิธีหลายประการ  เช่น  การชกัจูงใจให้ด  าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง 

การใหข้อ้คิด การหาแนวร่วม เป็นตน้ 

3. ประเภทของบทความ 

บทความโดยทัว่ไป แบ่งออกไดก้วา้งๆดงัน้ี 

3.1 บทความบรรยาย เป็นบทความท่ีผูแ้ต่งมุ่งเสนอความรู้ซ่ึงอยู่ในความสนใจของคน

ทัว่ไปตามทรรศนะของตนเองโดยมีแง่มุมท่ีทนัสมยัแปลกใหม่และมีการอา้งอิงขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
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มกันิยมใชก้นัมากในการเสนอความคิดเห็นใหม่ๆทางวิชาการ บทความประเภทน้ีจึงเรียกกนัทัว่ไป

ว่าบทความวิชาการ มีเผยแพร่ทั้งในวารสาร นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์

3.2 บทความวิเคราะห์ เป็นบทความท่ีผูแ้ต่งมุ่งเสนอความคิดเห็นจ าแนกแยกแยะ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างรอบดา้นและเป็นกลาง โดยประมวลขอ้มูล ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ทั้ง

แง่มุมทีเป็นผลดีและผลเสียมาเสนอใหผู้อ่้านพิจารณา เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจสถานการณ์นั้นอย่างถ่องแท ้

และสามารถตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ยตนเองได ้

3.3  บทความเชิงวิจารณ์ เป็นบทความท่ีเก่ียวกบัวรรณกรรมหรือศิลปกรรม  บทความ

ประเภทน้ีมี 2 ลกัษณะ  ลกัษณะแรก  เป็นการเขียนแนะน าให้ทราบแมจ้ะมีการวิจารณ์ก็ไม่ค่อยจะ

รุนแรงมาก  ส่วนอีกลกัษณะเป็นการเขียนวิจารณ์ท่ีรุแรงเพ่ือวินิจฉัยคุณค่าของผลงานนั้น  ๆ  การ

วิจารณ์อาศยัหลกัและกฎเกณฑท์ั้งทางทฤษฎีและเหตุผลขอ้เท็จจริงเป็นหลกั เพื่อการประเมินคุณค่า

อยา่งเป็นธรรม 

3.4 บทความเชิงสมัภาษณ์ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่อปรากฏการณ์

ใด โดยปกติบทความประเภทน้ีมกัจะมีค าถาม  ค  าตอบสลบักบัแกนรูปแบบการเขียนลกัษณะร้อย

แกว้ เหมือนกบับทความประเภทอ่ืน ๆ อยา่งก็ดีในการเขียนผูเ้ขียนควรแทรกเกร็ดของเร่ืองหรือแต่

ละประเด็นในบางตอนเพื่อขจดัความน่าเบ่ือ 

3.5 บทความเพื่อแสดงความเห็น เป็นบทความท่ีเสนอความคิดเห็นของผูเ้ขียนในเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึง ดว้ยเหตุผล และขอ้เท็จจริงแก่ผูอ่้าน ความคิดเห็นดงักล่าวจะตอ้งแปลกกว่าท่ีเคยมีมา 

และเป็นในทางสร้างสรรคม์ีความเป็นไปได ้น่าสนใน แต่ตอ้งไม่ใช่ความคิดเห็นในลกัษณะโฆษณา

ชวนเช่ือ ประการส าคญัความคิดเห็นนั้นจะตอ้งมากจากการบูรณการของขอ้เท็จจริง 

3.6 บทความกระตุน้จิตส านึก เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนมุ่งเสนอประสบการณ์ของตนเอง

หรือผูอ่ื้นเก่ียวกบัความเช่ือ ศาสนา การตดัสินใน ความมานะ  พยายาม  ความอดทน  ความเจ็บป่วย 

ฯลฯ เพื่อกระตุน้หรือปลุกระดมใหผู้อ่้านมีความส านึกในบางเร่ืองบางสถานการณ์ 

3.7 บทความเชิงโตแ้ยง้ เป็นบทความท่ีมีประเด็นปัญหาท่ีแตกต่างกนัในเชิงความคิด 

ผูเ้ขียนเสนอขอ้เท็จจริงและเหตุผลให้มีความสมดุลระหว่างประเด็นท่ีแตกต่างกนั   แลว้ปล่อยให้

ผูอ่้านไดพ้ิจารณาตดัสินเอง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นการจ าแนกประเภทของบทความในแนวหน่ึง ซ่ึงต าราบางเล่ม
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อาจแบ่งประเภทของบทความท่ีแตกต่างไปจากน้ี  เช่น  เจือ  สตะเวทิน  แบ่งไว ้ 2 ประเภท  คือ

บทความทางการเมืองและบทความเชิงความรู้ นอกจากนั้น วาสนา เกตุภาค ไดแ้บ่งเป็น  2 ประเภท 

เช่นกนั คือ บทความทางวิชาการ และบทความทัว่ไป เป็นตน้ 

4. ความแตกต่างระหว่างบทความกบัข่าว 

บทความเป็นงานเขียนท่ีไดรั้บความสนใจมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์

และนิตยสารต่างๆ เพราะสามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษยไ์ดม้ากกว่ารายงาน

ข่าวธรรมดาในขณะท่ีข่าวตอ้งรายงานเฉพาะขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่สามารถแสดง

ความคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ขียนลงไปได ้แต่บทความเปิดโอกาสให้ผูแ้ต่งแต่ละคนแสดงความ

คิดเห็นส่วนตวัต่อสถานการณ์ทีก  าลงัเป็นท่ีสนใจร่วมกนัไดโ้ดยอิสระ ถา้มีผูเ้ขียนบทความในเร่ือง

เดียวกนัหลายคน ผูอ่้านก็อาจจะไดเ้ห็นทรรศนะหรือมุมมองอนัหลากหลายและก่อให้เกิดความรู้

ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางลึกซ้ึงยิง่ข้ึนหรืออาจใชบ้ทความเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความคิดเห็นของ

ผูอ่้านเองว่าคลา้ยคลึงหรือแตกต่างจากคนอ่ืนมากนอ้ยเพียงใด 

5. วิธีการอ่านวิเคราะห์บทความ 

5.1 .อ่านช่ือเร่ือง ตีความช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองอาจบอกแนวคิดของผูเ้ขียน 

5.2 .อ่าน 2 ยอ่หนา้แรกเพื่อหาสาเหตุท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ 

5.3 .อ่าน 2 ยอ่หนา้สุดทา้ยเพื่อจะไดท้ราบความตอ้งการของผูเ้ขียนว่าตอ้งการให้ผูอ่้าน

ท าอะไรเช่น ใหป้ฏิบติัตาม ใหเ้ช่ือ ใหเ้ขา้ใจ 

5.4 . หากอ่านตามขั้นดงักล่าวแลว้ยงัไม่ชดัเจนใหก้วาดสายตาอ่านแบบส ารวจในยอ่หนา้

กลางๆ 2-3 คร้ัง เพื่อหาขอ้มลูท่ีตอ้งการ 

5.5  .วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนว่าต้องการให้ใครอ่านและให้ผูอ่้านมีความคิด

อยา่งไร 
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แบบทดสอบการอ่านเชิงวเิคราะห์บทความจากหนังสือพมิพ์ไทย 

 

เร่ืองที่ 1 วางแผนการเงิน..เพื่ออนาคต 

 

แน่นอนอยูแ่ลว้ว่าแต่ละคนย่อมมีความฝันต่างกนั บางคนฝันอยากเป็นเศรษฐีพนัลา้น 

บางคนฝันอยากส่งลกูไปเรียนต่างประเทศ บางคนฝันอยากมีชีวิตสุขสบายในวยัเกษียณ ไม่ว่าจะฝัน

อะไร การวางแผนทางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งท าตั้งแต่วนัน้ีเพ่ือใหค้วามฝันเป็นจริง และ

ท่ีส าคญัเมื่อวางแผนแลว้ตอ้งลงมือท าอยา่งจริงจงั 

ในช่วงต้นปีใหม่อย่างน้ี ถือเป็นโอกาสดีแห่งการเร่ิมต้นเดินตามฝันโดยเร่ิมจากการ

ก าหนดเป้าหมายของตนเองว่า เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของเราคืออะไร ซ่ึงแต่

ละช่วงเวลาจะตอ้งวดัความส าเร็จไดเ้ป็นจ านวนเงินท่ีชดัเจน เช่น ในอีก 1 ปีขา้งหนา้จากน้ี เราตอ้งมี

เงินเก็บ X บาท ส าหรับซ้ือรถยนตข์บัไปท างานสักคนั ในอีก 5 ปีขา้งหน้าเราตอ้งมีเงินเก็บ Y บาท 

ส าหรับการเป็นเจา้ของบา้นหลงัแรก และในอีก 25 ปีขา้งหนา้ เราจะตอ้งมีเงินเก็บ Z บาทส าหรับใช้

ในวยัเกษียณ 

เมื่อก  าหนดเป้าหมายซ่ึงเปรียบเสมือนเส้นชยัเรียบร้อยแลว้ ต่อมาเราก็ตอ้งลงมือวาด

แผนท่ีว่าจะตอ้งเดินทางกนัอยา่งไรเพ่ือไปใหถึ้งเสน้ชยันั้น หลกัการ“รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อย

คร้ัง”น ามาใชใ้นเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

เร่ิมจาก“รู้เรา”โดยส ารวจตวัเองว่ามีสุขภาพทางการเงินเป็นอย่างไร พอจะมีเงินเหลือ

เก็บออมในแต่ละเดือนได้หรือไม่ โดยค านวณหางบดุลส่วนบุคคล  )สินทรัพย์  –  หน้ีสิน = เงิน

คงเหลือ (ซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรมการใชเ้งินของเราว่าหาหรือใชเ้ก่งกว่ากนั ในขั้นต อนน้ีเราอาจจะตอ้ง

ปรับนิสยัใหเ้ป็นคนช่างบนัทึกและเก็บหลกัฐานมากข้ึน มิฉะนั้น หากรอถึงส้ินเดือนค่อยท ารายการ

ค่าใชจ่้ายบางอยา่งคงถกูหลงลืมไป 

เมื่อ“รู้เรา”และพอจะมีเงินเหลือออมแลว้ ต่อไปก็ตอ้ง“รู้เขา” นั่นคือ รู้จกัวิธีการลงทุน 

หาวิธีท่ีจะท าใหเ้งินออมนั้นสร้างผลตอบแทนเป็นรายไดเ้พ่ิมเติมใหแ้ก่เรา ซ่ึงการลงทุนในตลาดทุน

เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูม้ีเงินออมควรรู้จกั เพราะมีใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเราสามารถเลือก

ใหต้รงกบัความตอ้งการรักษาเงินตน้ให้ปลอดภยัท่ีสุด ซ่ึงตอ้งศึกษาให้เขา้ใจทั้งผลตอบแทนและ
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ความเส่ียงในการลงทุนใหดี้ก่อนตดัสินใจลงทุน 

ตลาดทุนมีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ ก  .ล .ต .

ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผูก้  ากบัดูแล โดยกฎหมายท่ีใชใ้นการก ากบัดูแลคือ พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ  .2232  กฎหมายน้ีมีวตัถุประสงค์มุ่งคุม้ครองผูล้งทุนดูแลให้

การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดทุนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผูล้งทุนไดรั้บความเป็นธรรมในการ

รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนดว้ย การก ากบัดูแลเหล่าน้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูท่ี้

ลงทุนในตลาดทุน 

เป้าหมายชดัเจน แผนการดีปฏิบติัไดแ้ละลงมือท าอยา่งจริงจงัแค่น้ีก็ท าให ้ปี พ .ศ .2223 

ของเราเป็นปีแห่งการออมและการลงทุนอนาคตเราอยูใ่นมือของเราน่ีเอง 

(ที่มา เดลินิวส์ ฉบบัวนัที่ 19 มกราคม 2553) 

 

1. บทความน้ีเป็นบทความประเภทใด )ความรู้ความจ า(  

ก. บทความเพื่อแสดงความเห็น 

ข. บทความเชิงวิเคราะห์ 

ค. บทความบรรยาย 

ง. บทความเชิงวิจารณ์ 

2. ประเด็นส าคญัของเร่ืองน้ีคืออะไร )ความเขา้ใจ(  

ก. การวางแผนเงินเดือนเพื่ออนาคต 

ข. การก าหนดเป้าหมายและรู้เรารู้เขาเพื่อท าใหค้วามฝันเป็นความจริง 

ค. การรู้จกัการออมเงินและการลงทุนเพื่ออนาคต 

ง. การส ารวจสุขภาพการเงินของตนเองและวิธีการลงทุน 

3. ขั้นท่ีส าคญัท่ีสุดของ“รู้เรา” “รู้เขา”คืออะไร )การวิเคราะห์(  

ก. “รู้เรา” – หางบดุลส่วนบุคคล, “รู้เขา” – รู้จกัวิธีการลงทุน 

ข. “รู้เรา” –บนัทึกรายรับและรายจ่าย, “รู้เขา” – เลือกวิธีการลงทุน 

ค. “รู้เรา” –ท ารายการค่าใชจ่้าย, “รู้เขา” – การออมเงิน 

ง. “รู้เรา” –หาสุขภาพการเงิน, “รู้เขา” – การลงทุนในตลาดทุน 
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4. หลงัจากการอ่านบทความเร่ืองน้ีแลว้ ขอ้ใดเป็นวิธีท่ีคุณคิดว่าเป็นการวางแผนการเงินท่ีดีท่ีสุด 

)การสงัเคราะห์(      

ก. จะซ้ือรถยนตภ์ายใน 2 ปี –  เก็บเงิน – น าไปปล่อยเงินกูเ้พ่ือไดด้อกเบ้ีย 

ข.จะซ้ือรถยนตภ์ายใน 2 ปี – เก็บเงิน - เปิดร้านขายของเป็นของตนเอง  

ค. จะซ้ือบา้นภายใน 2 ปี –  เก็บเงิน –เอาเงินท่ีเก็บทั้งหมดไปซ้ือหุน้ 

ง. จะซ้ือบา้นภายใน 2 ปี –  เก็บเงิน – เก็บไวท่ี้บา้น 

5. คุณคิดว่าบทความน้ีมีประโยชน์ต่อการใชชี้วิตจริงของเรามากนอ้ยเพียงใด )การประเมินค่า(  

ก. มีประโยชน์มาก เพราะสามารถท าใหเ้ราวางแผนการเงินใดอ้ยา่งเหมาะสม 

ข. มีประโยชน์ปานกลาง เพราะนกัศึกษาไม่มีรายได ้ไม่สามารถท าการวางแผนใดๆได ้

ค. มีประโยชน์นอ้ย เพราะคนส่วนใหญ่ในสงัคมมีเงินเดือนไม่สูง ไม่มีเงินเหลือท่ีจะลงทุนได ้

ง. ไม่มีประโยชน์เลย เพราะรายไดแ้ต่ละคนแตกต่างกนั 

 

เร่ืองที่ 2 "กาแฟ" กบั "นมสด" ความเหมือนท่ีแตกต่าง 

 

สวสัดีครับเพ่ือนๆ บทความน้ีอาจจะแปลกสกัหน่อย ท่ีจะเร่ิมตน้ดว้ยค าถามท่ีว่า เคยเล่น

เกม "จบัคู่เหมือน "หรือไม่ ซ่ึงเป็นเกมง่ายๆ เช่น เวลาไปอบรมแลว้รวมกลุ่มกนัสัก  5-7 คน ให้คน

ในกลุ่มค้นหาว่า มีเร่ืองใด ส่ิงใด ท่ีคนทั้ งหมดในกลุ่มนั้ นเหมือนกัน ถ้าจะว่ากันง่ายๆ ก็ยก

ตวัอยา่งเช่น เป็นคนไทยเหมือนกนั มีลูกแลว้ทุกคน ใส่แว่นเหมือนกนั  มีรถส่วนตวัทุกคน เคยรับ

ราชการทุกคน เกษียณทุกคน ชอบอาหารไทยทุกคน เป็นตน้ นะครับ และยงัมีอีกมากมาย ท่ีจะคิดว่า

เรามีความเหมือน หรือความชอบ ท่ีเหมือนกนั บางทีเกมน้ีอาจจะท าให้เกิดการปรองดอง ก็ไดน้ะ

ครับ 5555 

เมื่อผมไดอ่้านคอลมัน์ Supermercado หวัเร่ือง "กาแฟ มากกว่าแค่เคร่ืองด่ืม" ของคุณพิริ

ยาพรรณ ไทยสุริโย ก็ไดรั้บขอ้มลูส าคญัๆ หลายประเด็น อยากใหเ้พื่อนๆ ลองอ่านดูนะครับ แต่มีอยู่

ขอ้มลูหน่ึงท่ีผมสนใจเป็นพิเศษคือ คนไทยด่ืมกาแฟเพียง 130-150 ถว้ยต่อคนต่อปี ซ่ึงในบทความ

ระบุว่ายงันอ้ย นบัเป็นเพียง 0.5 กก /.ปี เพราะคนไทยด่ืมกาแฟเพียง 30% ของประชากรของประเทศ 
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แต่หากเพ่ือนๆ ลองอ่านบทความข่าวท่ีลิงก์น้ี ท่ีเก่ียวกบัข้อมูลการด่ืมนมในประเทศ

ไทย )หรือเขา้เวบ็กรุงเทพธุรกิจ แลว้เสริจ์ค  าว่า   "ด่ืมนม  "หาข่าวหัวขอ้   " 1 มิถุนา  ..วนัด่ืมนมโลก  - 

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ ("ซ่ึงมีขอ้มูลส าคญัว่า   "ประเทศไทยผลิตน ้ านมดิบไดม้ากท่ีสุดในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่คนไทยกลบัด่ืมนมประมาณ 14.19 ลิตร ต่อคนต่อปี ขณะท่ีอตัราการด่ืม

นมโดยเฉล่ียของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยูท่ี่ 60 ลิตรต่อคนต่อปี และของทัว่โลกอยู่ท่ี 103.9 ลิตร 

ต่อคนต่อปี   "ซ่ึงนั่นหมายความว่า คนไทยเฉล่ียด่ืมนมสดเพียงสัปดาห์ละ  1 แก้วเท่านั้น เม่ือ

เปรียบเทียบกบัการด่ืมกาแฟแลว้ ยิง่นอ้ยเขา้ไปกนัใหญ่ 

ความเหมือนท่ีแตกต่าง ของกาแฟ กบันมสด ชดัเจนมากๆ นะครับ ส าหรับความเหมือน

นั้น เพ่ือนๆ ลองเหมือนการเล่นเกมในช่วงย่อหน้าแรกท่ีผมแนะน าก็ไดน้ะครับ แต่ผมคิดว่า ความ

ต่างส าคญัมากกว่า โดยเฉพาะดา้นการตลาด เราเห็นร้านกาแฟ ข้ึนเป็นดอกเห็ด แต่กลบัไม่มีร้านนม

สด เหมือนท่ีผมเคยเห็นในสมยัผมเรียน มากกว่า 20 ปีท่ีแลว้ ท่ีจะมีร้านรถเข็น นมสด -ขนมปัง

สงัขยา หากินง่าย 

ปัจจุบนัผมหยุดด่ืมนมสดเช่นกนั สาเหตุเพราะว่า เวลาด่ืมแลว้ผมจะมีอาการลกัษณะ

ถ่ายทอ้ง และจะท าให้ตวัเองไม่มัน่ใจเม่ือตอ้งออกไปท ากิจกรรมนอกบา้น เป็นผลพ่วงจากความ

พิการท่ีผมเป็นอยู ่แต่ในอดีตตอนท่ีผมเป็นคนปกตินั้น ในวยัเรียนผมจะด่ืมนมวนัละ 2-3 ถุง ตอนท่ี

ท างานจะด่ืมนมสดเฉล่ียสปัดาห์ละ 4-5 ลิตร หรือ 15-20 แกว้ต่อสปัดาห์ หรือ มากกว่า 200 ลิตรต่อ

ปี ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียทัว่โลก 

มาถึงตรงน้ีแล้วก่อนจบบทความ ผมอยากท่ีจะแบ่งปันความคิดแบบรอบด้านว่า 

ประเทศไทยก าลงัสูญเสียหลายเร่ือง โดยเฉพาะกบัเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการอ่านหนังสือน้อย

มาก การศึกษาท่ีเราสูเ้พื่อนบา้นในอาเซียนไม่ได ้การด่ืมนมสดนอ้ยมาก การท่ีมียาเสพติดระบาดใน

เยาวชนมาก การท่ีมีเยาวชนหญิงตอ้งทอ้งในวยัเรียนมากติดอนัดบัโลก เป็นตน้ ไม่นับเร่ืองของ

ผูใ้หญ่ เช่น การเมืองท่ีแตกแยก การท่ีประเทศไทยไม่มี 3G ซกักะที จนต่างประเทศเขาใช ้4G กนั

แลว้ การด่ืมสุรา การทุจริต -คอ ร์รัปชัน่ ความรุนแรงต่อเพศหญิง การเล่นการพนนั เป็นตน้ เหล่าน้ีท า

ใหอี้กไม่นานเราคงจะสู้เพ่ือนบา้นท่ีว่าลา้หลงักว่าเราไม่ได ้ในอีกไม่นาน เพราะว่าผมฟังมาตั้งแต่

เด็กแลว้ครับ 
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ว่าเราเคยเจริญกว่าญ่ีปุ่น เราเคยสูสีกบัไตห้วนั เม่ือก่อนเราก็ว่าเกาหลีก๊อบป้ีเทคโนโลยี

คนอ่ืน ตอนน้ีเราถูกเปรียบเทียบกับเวียดนาม ซ่ึงผมอยากบอกว่า เราอาจจะสู้เวียดนามไม่ไดใ้น

อนาคต เร่ืองอ่ืนผมไม่ทราบ เท่าท่ีผมทราบในเร่ืองของการศึกษา ส่วนเร่ืองอุตสาหกรรมนั้นก็คง

เป็นไปตามข่าวสารท่ีว่ามีคนไปลงทุนมาก ใกลบ้า้นเรา ประเทศลาวก็มีระบบส่ือสารท่ีดีกว่าเราไป

แลว้ ยิง่มอง ยิง่เห็น ก็ยิง่มาก บทความน้ีเป็นเร่ืองกาแฟ กบันมสด นะครับ ผมคิดว่าเอาแค่เร่ืองง่ายๆ 

ขอใหค้นไทยมาช่วยกนัคิดดีกว่าครับว่า ท าอยา่งไรถึงจะท าให้คนไทยกินนมมากกว่ากาแฟ ดีครับ 

ไม่ต้องถึงกับมาตรฐานเฉล่ียทั่วโลกก็ได้ เกษตรกรท่ีผลิตนมดิบ จะได้ไม่ต้องเอานมดิบมาเท

ประทว้งตามข่าวท่ีเราไดดู้ ไดฟั้ง มาเม่ือเร็วๆ น้ีครับ 

(ที่มา กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2556) 

 

6. คนไทยด่ืมนมก่ีลิตต่อคนต่อปี (ความรู้ความจ า) 

     ก. 14.19 

     ข. 50 

     ค. 60 

     ง. 103.9 

7. จากบทความน้ี ความเหมือนและความต่างระหว่างกาแฟกบันมสดในประเทศไทยคืออะไร 

  (ความเขา้ใจ) 

    ก. ความเหมือน- มีคนชอบเป็นจ านวนนอ้ย, ความแตกต่าง- ยอดผลิตกาแฟมากข้ึนแต่ยอดผลิต 

        นมสดนอ้ยลง 

    ข. ความเหมือน- ประเทศไทยผลิตมากท่ีสุดทั้งคู่ในภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ ความแตกต่าง- 

        ยอดขายกาแฟ มากข้ึนแต่ยอดขายนมสดนอ้ยลง 

    ค. ความเหมือน- มีคนไทยด่ืมเป็นจ านวนนอ้ยทั้ง 2 อยา่งเมื่อเทียบกบัชาติอ่ืน, ความแตกต่าง- 

        คนไทยด่ืมกาแฟมากข้ึนกว่าเม่ือก่อน แต่คนด่ืมนมสดนอ้ยลง 

    ง. ความเหมือน- เป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมในโลก, ความแตกต่าง-มีร้านกาแฟมากข้ึนแต่ร้านนมสด 

       นอ้ยลง 

 

DPU



165 
 

8. ถา้นอ้งคุณไม่ชอบด่ืมนมสด คุณจะท าอยา่งไรท่ีจะใหน้อ้งด่ืมนมสดมากข้ึน (การน าไปใช)้ 

     ก. บอกผลดีการด่ืมนมสดและบงัคบัใหน้อ้งด่ืมทุกวนั 

     ข. ซ้ือนมสดใหน้อ้งด่ืมทุกๆวนัตอนเชา้และก่อนนอน 

      ค. ด่ืมนมสดพร้อมกบันอ้งตอนเชา้และก่อนนอนทุกวนัจนเกิดความเคยชิน 

      ง. ใหพ่้อแม่ซ้ือนมสดไวม้ากๆท่ีบา้นและชวนเพ่ือนนอ้งๆมาด่ืม 

9. 2 ยอ่หนา้สุดทา้ยของบทความน้ี ประเด็นส าคญัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะบอกแก่ผูอ่้านคืออะไร  

    (การวิเคราะห์) 

     ก. ประเทศไทยไม่พฒันาตนเองจนสูป้ระเทศเพื่อนบา้นไม่ได ้ในปัจจุบนัน้ีและอนาคต ประเทศ 

          ไทยจะสูป้ระเทศท่ีลา้หลงักว่าไม่ไดอี้ก 

     ข. ประเทศไทยสูป้ระเทศเพื่อนบา้นไม่ไดใ้นหลายๆเร่ือง เช่น การศึกษา ระบบส่ือสาร 

          อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

      ค. ประเทศไทยก าลงัสูญเสียหลายเร่ือง เช่น ยาเสพติด ตั้งทอ้งในวยัเรียน  ส่วนผูใ้หญ่ การเมือง 

          แตกแยก 

       ง. ปัญหาต่างๆในสงัคมไทยโดยเฉพาะท่ีเกิดกบัเยาวชน ควรหาสาเหตุของปัญหาและหา 

           ทางแกไ้ขใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

10. การเปิดร้านขายนมสดคู่กบักาแฟ คุณคิดว่าจะท าใหค้นด่ืมนมสดมากข้ึนหรือไม่  

       (การประเมินค่า) 

       ก. มากข้ึน เพราะจะดึงดูดคนท่ีมาซ้ือกาแฟแวะซ้ือนมสดมาด่ืมดว้ย 

       ข. มากข้ึน เพราะคนส่วนใหญ่จะด่ืมทั้งกาแฟและนมสด 

       ค. ไม่แน่ใจ เพราะคนท่ีไม่ชอบด่ืมนมสดอาจซ้ือแต่กาแฟเท่านั้น 

       ง. ไม่มีผล คนท่ีชอบด่ืมกาแฟมกัไม่ชอบด่ืมนม 
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บทเรียนการอ่านเชิงวเิคราะห์สารคดีจากหนังสือพมิพ์ไทย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อใหน้กัศึกษา 

1 .มีความรู้เก่ียวกบัสารคดีและวิธีการอ่านวิเคราะห์สารคดี 

2 .สามารถวิเคราะห์สารคดีและตอบค าถามจากการอ่านวิเคราะห์สารคดีได ้

สาระส าคญัการเรียนรู้ 

1 .ความหมายของสารคดี 

สารคดี คือ งานเขียนสร้างสรรคป์ระเภทร้อยแกว้ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง มุ่งเสนอ

ความรู้ท่ีน่าสนใจและความเพลิดเพลินในการอ่านโดยมีการใชภ้าษาท่ีทนัสมยั คมคาย งดงามและ

เร้าความสนใจ อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล หรือสถานการณ์ก็ได ้

2. องคป์ระกอบของสารคดี 

สารคดีประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 ช่ือเร่ือง เป็นข้อความอนัดบัแรกท่ีกระทบสายตาผูอ่้าน  เปรียบเสมือนผูท่ี้ไปเดิน

เลือกซ้ือผา้ ส่ิงท่ีจะกระทบหรือสะดุดสายตาความรู้สึกของผูซ้ื้อใหส้นใจก่อน คือสีสนัและลวดลาย 

ต่อไปจึงเป็นเน้ือผา้ ฉะนั้นช่ือเร่ืองจึงนับว่าส าคญัมากในการดึงดูดสายตาผูอ่้านให้เกิดความสนใจ

ก่อนอยา่งอ่ืน 

2.2 ค  าน าหรือความน า คือ การเร่ิมตน้เร่ืองโดยการเกร่ินใหผู้อ่้านทราบว่าเร่ืองท่ีจะเขียน

นั้นเก่ียวกบัเร่ืองอะไร เป็นการเสนอทรรศนะอยา่งกวา้ง ๆไวก่้อน ไม่ตอ้งอธิบายอย่างละเอียด  และ

ไม่ตอ้งเขียนยาวมากนกั มีเพียงยอ่หน้าเดียว  ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนใจแก่ผูอ่้านให้ได้

ทราบขอ้มลู เร่ืองท่ีน่ารู้และน่าสนใจ 

2.3 เน้ือเร่ือง คือ การขยายเน้ือความใหผู้อ่้านไดท้ราบขอ้มลู รายละเอียด  โดยอาจแทรก

สถิติ ตวัอยา่งประกอบ เพ่ือความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน การเขียนเน้ือเร่ืองจึงมีไดห้ลายยอ่หนา้ 

2.4 สรุป คือการเขียนขอ้ความในตอนทา้ยของเร่ือง  ผูเ้ขียนตอ้งใชศ้ิลปะในการสร้าง

ความประทบัใจแก่ผูอ่้าน อาจใชก้ลวิธี เช่น สรุปโดยการใชส้ านวน ค าพงัเพย หรือ ค  าคม หรือ ท้ิง 
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ทา้ยด้วยค าถามท่ีน่าสนใจ  การเขียนสรุปควรเป็นการสรุปอย่างสั้น  ๆ  เพียงหน่ึงถึงสองย่อหน้า

เท่านั้น 

3. ประเภทของสารคดี 

สารคดีเป็นงานเขียนท่ีไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเผยแพร่ทั้งใน

นิตยสารหนังสือพิมพ์ หรือแมใ้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สารคดีสามารถจ าแนก

ออกเป็นประเภทใหญ่ได ้3 ประเภท 

3.1 สารคดีประวติับุคคล 

สารคดีบุคคลแบ่งได ้2 ประเภทไดแ้ก่ 

3.1.1 สารคดีอตัชีวประวติั  หมายถึง  สารคดีท่ีเจ้าของประวติัเขียนเล่าประวติัและ

เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

3.1.2  สารคดีชีวประวติั  หมายถึง  สารคดีท่ีมีผูอ่ื้นกล่าวถึงประวติัของบุคคลใดบุคคล

หน่ึงหรืออาจรวมถึงประวติัของรายบุคคลในกลุ่มเดียว 

3.2 สารคดีท่องเท่ียว 

สารคดีท่องเท่ียว เป็นสารคดีท่ีเล่าเร่ืองราวการเดินทางไปในสถานท่ีต่างๆมุ่งให้ความรู้

แก่ผูอ่้านในด้านภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  โบราณคดี  ความเป็นอยู่ของผูค้น  รวมทั้งรายละเอียด

ปลีกยอ่ยท่ีเป็นคู่มือการเดินทาง เช่น เสน้ทางการเดินทาง ท่ีพกั อาหาร  ฯลฯ  นอกจากนั้นผูเ้ขียนมกั

ใหข้อ้สงัเกต และแสดงทศันะต่อส่ิงท่ีพบเห็นไวด้ว้ย 

3.3 สารคดีแนะน า 

สารคดีแนะน าจะมีเน้ือหาหลากหลาย  ครอบคลุมการด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์กแง่มุม 

ตั้งแต่เร่ืองปัจจยัส่ี การประกอบอาชีพ จนถึงการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

4. วิธีการอ่านวิเคราะห์สารคดี 

การอ่านสารคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดส้าระความรู้และความเพลิดเพลิน ดงันั้นผูอ่้าน

ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาความสัมพนัธ์ของเน้ือหาสาระ การใชภ้าษา และเจตคติของ

ผูเ้ขียน การอ่านสารคดีมีหลกัการดงัน้ี 

4.1.จบัใจความส าคญัของเร่ือง วิเคราะห์ความหมายของถอ้ยค าเพื่อหานัยส าคญัท่ีแฝง

อยู ่และสรุปใจความส าคญัของเน้ือหานั้นโดยจดัล  าดบัประเด็นต่างๆใหเ้หมาะสม 
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4.2.วิเคราะห์ความเห็นของผูเ้ขียน ผูอ่้านควรแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของ

ผูเ้ขียนออกจากกนัโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองว่าเห็นดว้ยกบัทรรศนะของผูเ้ขียนหรือไม่  และ

วิเคราะห์ตวัผูเ้ขียน โดยศึกษาจากลีลาการเขียน การใชภ้าษา วิธีการบรรยายขอ้มูล การเล่าเร่ือง เล่า

ประสบการณ์ รวมทั้งอารมณ์ท่ีแสดงออกมาในเร่ือง 

4.3.วิเคราะห์กลวิธีการเขียน ตั้งแต่การตั้งช่ือเร่ืองว่าดึงดูดความสนใจของผูอ่้านหรือไม่ 

การวางโครงเร่ือง วิธีการด าเนินเร่ือง และผูเ้ขียนไดส้รุปโดยเสนอแนวคิดอะไรแก่ผูอ่้านบา้ง 

4.4.วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของเน้ือหาสาระกบัการใชภ้าษา ควรคิดว่าสารคดีเร่ืองนั้น

เสนอข้อมูลต่างๆ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม่  มีการใช้ภาษาและโวหาร

เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองหรือไม่ 

การอ่านสารคดีโดยใชว้ิจารณญาณดงักล่าว จะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจสาระส าคญัของเร่ือง 

ไดแ้นวคิดจากการอ่าน สามารถน าความรู้ ความคิดเห็นไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต

และการประกอบอาชีพไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
 
 
  

DPU



169 
 

แบบทดสอบการอ่านเชิงวเิคราะห์สารคดีจากหนังสือพมิพ์ไทย 
 

เร่ืองที่ 1 ล่องแก่งน ้ าวา้ ความสะใจของคนกลา้ 
 

ท่ามกลางสภาพอากาศท่ีผนัแปรประเด๋ียวร้อนสลบัปรับเปล่ียนเป็นคร้ึมฝน  จนบาง

คราวมีหยาดน ้ าหยดลงเม็ดโปรยปรายประพรม  ราวกับเป็นน ้ าพุทธมนต์ปลอบประโลมจิตใจให้

พวกเรากว่า 50 ชีวิต รู้สึกฮึกเหิมไม่หวัน่เกรงกบัความต่ืนเตน้เร้าใจท่ีก  าลงัจะไดพ้บในอีกไม่ก่ีนาที

ตรงหนา้ 

ริมสายน ้ าวา้  สายน ้ าท่ีมีตน้ก  าเนิดจาก

เทือกเขาผปัีนน ้ าแห่งผนืป่าเทือกเขาหลวงพระบาง

ท่ีทอดตวัยาวมาจรดแดนดินถ่ินลา้นนาตะวนัออก 

เรือยางหลากสีนับ  10 ล า  บรรทุกสัมภาระและ

นัก ท่อง เ ท่ี ยวผจญภัย เ รี ย งรายพ ร้อม เผ ชิญ

กระแสน ้ ารุนแรง  อนัเกิดจากความต่างระดบัของ

แก่งหิน  ก่อให้เกิดเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงผจญ

ภยัท่ีสนุกสนานต่ืนเตน้เร้าใจ ทา้ทายนกัเดินทางใหม้าสมัผสัอยา่งนอ้ยก็ “สกัคร้ังหน่ึงในชีวิต” 

เสียงนายท้ายเรือสั่งดังชัด  “ซ้าย ..ขวา ..พาย” ลูกเรือท่ีพึ่ งผ่านการซักซ้อมมาเพียง

ระยะเวลาไม่ถึง 10 นาที จว้งพายลงผวิน ้ าใสเยน็อยา่งแข็งขนัพร้อมเพรียง ราวกบัเหล่าฝีพายเรือยาว

แห่งเมืองน่านท่ีพึ่งผา่นนดัเปิดสนามหน้าเมืองไปไดไ้ม่ก่ีวนั  ทว่าสนามน้ีไม่ไดแ้ข่งกบัใครอ่ืน  แต่

เป็นการแข่งขนัเอาชนะกบัหวัใจของตนเอง ระหว่างความกลวักบัความกลา้รวมถึงน ้ าใจไมตรีท่ีจะมี

ใหแ้ก่กนั แน่นอนว่าเร่ืองหลงัน้ีไม่ค่อยจะมีในสังคมเมืองหลวง  “หากคุณหยุดพาย  เรือก็จะไม่ไป 

และทุกคนก็จะไม่พน้แก่ง  สายน ้ าสายน้ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน  ถา้ทุกคนไม่ช่วยกนัเรืออาจพลิกคว  ่าได้” 

นายทา้ยก าชบัอีกคร้ัง จนลกูเรือจ าข้ึนใจ 

ในช่วงเวลาชิลล ์ คือเวลาท่ีพึ่งผ่านพน้แก่ง  ผมแลเห็นสายน ้ าวา้สวยงามหลงัผ่านพน้

ความดุดัน  เกลียวคล่ืนพร้ิวแตกกระเซ็นเป็นประกายใส  มนัช่างเป็นภาพงดงามไม่มีส่ิงใดเสมอ

เหมือน ยิง่ในช่วงเวลาท่ีอยูใ่นแก่งน ้ า  แมว้ินาทีนั้นทุกคนก าลงัจว้งพายลงน ้ าถ่ียิบราวกบัขุนศึกบน
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หลงัมา้พยศก าลงัท่ิมแทงอริศตัรูดว้ยหอกหลาว  แต่สายน ้ าวา้ก็ยงัคงความงดงามประหน่ึงสาวน้อย

ในวยัใสผูเ้ยอืกเยน็นุ่มละมุน ทว่ามีเกร้ียวกราดบา้งในบางคราวดูมีเสน่ห์ชวนหลงใหลเพ่ือพิชิตใจ

เธอมาครอง 

เวลานานนบัชัว่โมงผา่นไปร่างกายเปียกปอนชุ่มน ้ า จากความกลวัเปล่ียนเป็นความกลา้

แลว้พฒันาไปเป็นความสนุก  บทสนทนาหยอกเยา้ภายในจนถึงระหว่างเรือได้เร่ิมต้นข้ึนตั้งแต่

เมื่อใดผมไม่ทนัสังเกต  เพียงรับรู้ไดว้่ามิตรภาพไดเ้กิดข้ึนแลว้ในนทีสายน้ี  สองฟากฝ่ังเป็นป่าเขา

บางคนเร่ิมขบักล่อมล าน าไพรเพ่ือปลอบใจหรือไม่ก็เพลินอย่างลืมตวั  บางช่วงของเส้นทางทางฝ่ัง

ขวามีน ้ าตกลงมาเป็นสายนับไดห้ลายชั้น  ภาพของนกปากยาวยืนน่ิงรอคอยเวลาโฉบเหยื่อท่ีเผลอ

ลอยตวัข้ึนมาหายใจบนผิวน ้ า  สร้างความต่ืนเตน้ให้แก่พวกเรายิ่งนัก  ภาพสะพานแขวนเช่ือมโยง

ระหว่างสองฟากฝ่ังท่ีสร้างพอให้คนเดินไดค้ราวละ  3-4 คน  ชวนให้คิดต่อไปว่า  ในป่าแห่งน้ีมีคน

อาศยัอยู.่แลว้เขาจะล าบากไหมกบัเสน้ทางท่ีรถทุกชนิดไม่สามารถเขา้ถึง หรือว่าเขาก าลงัมีความสุข

อยา่งท่ีเขาเป็นอยู ่

วนัน้ีเราพายผา่นแก่งเสือเตน้หว้ยลอย แก่งสบหว้ยปึง แก่งหลวง แก่งห้วยเด่ือ  แก่งผีป่า 

ซ่ึงลว้นแต่เป็นแก่งใหญ่ท่ีถูกจดัอยู่ในระดับ  4-5 โดยถือว่าเป็นระดบัสูงของการล่องแก่ง  นายทา้ย

และนายหวัเรือตอ้งใชท้กัษะประสบการณ์อยา่งมากจึงจะสามารถผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี  การล่องแก่ง

ในสายน ้ าวา้ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีถือเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  ปริมาณน ้ าไม่มากจนท าให้เกิด

อนัตรายและไม่นอ้ยเกินไปจนท าใหไ้ม่สนุกสนาน ปัจจุบนัเราเรียกเสน้ทางการล่องแก่งจากบา้นสบ

มาง อ  าเภอบ่อเกลือ ไปจนถึงบา้นวงัลนู อ  าเภอแม่จริม ว่าเป็นการล่องแก่งน ้ าวา้ตอนกลางระยะทาง 

80 กิโลเมตร ผูเ้ดินทางจะตอ้งพกัคา้งแรมในแคม้ป์กลางป่าท่ีผูป้ระกอบการไดเ้ขา้มาจดัท าไวอ้ย่าง

นอ้ย 1 หรือ 2 คืน ผูป้ระกอบการจะท าการเตรียมอุปกรณ์ และเสบียงอาหารไวใ้ห้นักท่องเท่ียวเป็น

อย่างดี  ทั้ งน้ีความสะดวกสบายคงไม่เหมือนกับการเดินทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีทั่วไปท่ีรถยนต์

สามารถเขา้ถึง นกัท่องเท่ียวควรท าความเขา้ใจกบัพ้ืนท่ีและควรมีการเตรียมตวัมาบา้ง  โดยไม่ลืมว่า

การท่องเท่ียวคือการใชชี้วิตใหแ้ตกต่างไปจากวิถีชีวิตประจ าวนั 

ในท่ีสุดผมและทุกคนในคณะเดินทางไดเ้ดินทางผา่นแก่งใหญ่ๆ อีกมากมายนบัสิบแก่ง 

จนมาถึงจุดหมายปลายทางท่ีบา้นวงัลนูในช่วงบ่ายวนัท่ีสองของการเดินทาง  จากน้ีสายน ้ าวา้ยงัคง

ไหลรินต่อไปอีกหลายกิโลเมตรจนถึงบริเวณท่ีเรียกว่าสบวา้  ในพ้ืนท่ีอ  าเภอเวียงสา  ซ่ึงอยู่ทางดา้น
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ทิศใตข้องจงัหวดัน่าน เราใชเ้วลาอีกหน่ึงวนัท่ีเหลือส าหรับโปรแกรมท่องเท่ียวในตวัเมืองน่าน  แต่ดู

เหมือนจะไม่เพียงพอกบัการช่ืนชมงดงามของสถาปัตยกรรมลา้นนาอนัทรงคุณค่า  ท่ีลว้นมีประวติั

ความเป็นมาน่าสนใจ ผมอยากใหคุ้ณไดไ้ปสมัผสัดว้ยตนเอง 

(ที่มา เดลินิวส์ ฉบบัวนัที่ 21 เมษายน 2555) 

 

1. ลกัษณะเด่นของสารคดีท่องเท่ียวเร่ืองน้ีคืออะไร )ความรู้ความจ า(  

ก. ใชภ้าษาบรรยายไดเ้ห็นภาพ 

ข. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการล่องแก่ง 

ค. ใหค้วามเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน 

ง. ใชภ้าษาโนม้นา้วใจแก่ผูอ่้านเช่ือถือคลอ้ยตาม 

2.หลงัจากอ่านเร่ืองน้ีแลว้จะมีวิธีป้องกนัอุบติัเหตุการล่องแก่งอยา่งไร )การน าไปใช้(  

ก. หาวิธีป้องกนัเพื่อลดอุบติัเหตุ 

ข. ควรไปล่องแก่งเม่ือน ้ านอ้ยและกระแสน ้ าไม่รุนแรง 

ค. ควรมีผูใ้หค้  าแนะน าและอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

ง. ดูแลตนเองและคนอ่ืนๆท่ีไปดว้ยกนั 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงค าว่า“การท่องเท่ียว”ไดต้รงกบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุด (การวิเคราะห์) 

ก. การท่องเท่ียวคือการใชชี้วิตเพ่ืออยูใ่นสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ 

ข. การท่องเท่ียวคือการปรับเปล่ียนการใชชี้วิตเป็นชัว่คราว 

ค. การท่องเท่ียวคือการใชชี้วิตท่ีไม่เหมือนกบัชีวิตคนอ่ืนๆ 

ง. การท่องเท่ียวคือการใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีไม่รู้จกักนั 

4. การท่องเท่ียวประเภทใดมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการล่องแก่งน ้ าวา้มากท่ีสุด )การสงัเคราะห์(  

ก. การด าน ้ าเพ่ือชมสตัวใ์ตน้ ้ า 

ข. การปีนเขา 

ค. การปีนหนา้ผา 

ง. การเดินป่า 
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5. ค  ากล่าวของผูเ้ขียนว่า“ระหว่างความกลวักบัความกลา้รวมถึงน ้ าใจไมตรีท่ีจะมีใหแ้ก่กนั แน่นอน 

    ว่าเร่ืองหลงัน้ีไม่ค่อยจะมีในสงัคมเมืองหลวง”คุณคิดว่าถกูตอ้งหรือไม่ )การประเมินค่า(  

 ก. ถกูตอ้ง เพราะคนในสงัคมเมืองหลวงส่วนใหญ่ไม่มีน ้ าใจ 

 ข. ถกูตอ้ง เพราะคนในสงัคมเมืองหลวงส่วนใหญ่สนใจตนเองมากกว่าคนอ่ืนเน่ืองจากมีการ 

      แข่งขนักนัสูง 

ค. ไม่ถกูตอ้ง เพราะคนในสงัคมเมืองหลวงส่วนใหญ่สนใจคนอ่ืนมากกว่าตนเอง 

ง. ไม่ถกูตอ้ง เพราะคนในสงัคมเมืองหลวงส่วนใหญ่เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผมี่น ้ าใจ 

 

เร่ืองที่ 2 มนสั โอภากุล...ชา้งป่าตน้คนสุพรรณ 

 

คนไทยโดยเฉพาะชาวสุพรรณบุรีภูมิใจกับเร่ือง

สมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทยไดป้ระกาศเกียรติและมอบโล่

รางวลันราธิป  ประจ าปี  2552  ให้กบั  มนัส  โอภากุล  ซ่ึงไดม้ีการ

จดัพิธีมอบรางวลักนัไปแลว้ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์2553 ท่ีผา่นมา 

ณ หอ้งประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ   ท่าวาสุกรี 

มนัส  โอภากุล   เ ป็นชาวสุพรรณโดยก า เ นิด  

นักปราชญ์ในดา้นพระเคร่ืองเมืองสุพรรณฯ  นักประวติัศาสตร์

ทอ้งถ่ินผูทุ่้มเทก าลงักายใจศึกษาคน้ควา้พลิกอิฐพลิกหินทีละ

กอ้นวิเคราะห์เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เมืองสุพรรณดว้ย

ตวัเอง  จนสามารถโตแ้ยง้  ทว้งติงข้อมูลในส่วนคลาดเคล่ือนบิดเบือนจากความเป็นจริงเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณได้อย่างมีเหตุมีผล  และเป็นท่ียอมรับของนักประวัติศาสตร์จาก

สถาบนัการศึกษาต่างๆ 

บรรพชนทั้งฝ่ายตวัครูมนสัเอง และฝ่ายภรรยาต่างก็เป็นคนจีนดว้ยกนั ตวัครูมนสัเองยงั

บอกว่าโรงเรียนจีนสอนใหท่้านรู้จกัจดบนัทึกประจ าวนั ซ่ึงอาจเป็นไปไดท่ี้การเขียนบนัทึกเร่ืองราว

ประจ าวนัซ่ึงท่านไดม้าจากโรงเรียนจีนน้ี นอกเหนือจะท าใหต้วัครูมนสัเป็นคนเรียบร้อย  มีระเบียบ

วินยัต่อการท างานทุกอยา่งแลว้ ยงัส่งผลใหท่้านเป็นนกัเขียนในเวลาต่อมา  นั่นก็เพราะว่าผูจ้ะเขียน
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หนงัสือเชิงวิชาการเล่มใหญ่หลายเล่มจนเป็นท่ียอมรับของผูอ่้านมิใช่เร่ืองท าไดง่้ายๆเลย และถา้หาก

มองไปในกลุ่มนักเขียนต้นแบบหลายต่อหลายท่านจะพบว่า   การเขียนบันทึก  คือพ้ืนฐานหน่ึง

ส าหรับการกา้วไปสู่ฐานันดรนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ภายภาคหน้า  ไม่ว่าจะเป็นสมุดบนัทึกลายมือของ

พระมหาเง่ือม อินทปัญโญ  ) พุทธทาสภิกขุ(, จิตร ภูมิศกัด์ิ หรือท่านอ่ืนๆ 

ดงันั้น โรงเรียนจีนท่ีครูมนัสไดไ้ปเล่าเรียนในสมยันั้น  นอกจากไดป้ระสิทธ์ิประสาท

ความรู้ดา้นภาษาจีนแลว้ ยงัไดบ่้มเพาะนิสยัรักการเขียนใหก้บัครูมนสัในกาลต่อมาดว้ย  ทั้งจากงาน

เขียนท่ีปรากฏในหลากหลายคอลมัน์ หลากหลายนามปากกา แต่จากคมความคิดของผูเ้ขียนคนเดียว

ในหนา้หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

ครูมนัส  โอภากุล  นอกเหนือจากเขียนต าราเก่ียวกับพระเคร่ืองเมืองสุพรรณ  เขียน

คอลมัน์ประจ าใหก้บันิตยสารแนวพระเคร่ืองหลายฉบบั เขียนบทความเชิงวิชาการแลว้  ก่อนหน้าน้ี

ท่านยงัเคยเป็นนกน้อยในไร่ส้มท าหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินในช่ือหนังสือพิมพ์“คนสุพรรณ” จาก

ชาวบา้นธรรมดาประกอบสมัมาชีพหลกัคือท ามาคา้ขาย ถา้ไม่ใช่เพราะมีหัวกา้วหน้า  มีภูมิพลงัทาง

ความคิดเพียงพอ  รักในส่ิงถูกตอ้ง  รวมไปถึงมีจิตใจเสียสละ  ไหนเลยจะกลา้มาพวัพนักับงาน

หนงัสือและหนงัสือพิมพไ์ด ้

นอกเหนือจากด้านงานเขียนซ่ึงครูมนัสได้ส าแดงให้ปัญญาชนได้ประจักษ์ถึงขีด

ความสามารถแลว้ ในอดีตครูมนสัยงัเป็นนกักีฬาท่ีฝึกฝนจนเชียวชาญกีฬาหลายประเภท โดยเฉพาะ

บาสเกตบอลเคยสร้างช่ือเสียงโด่งดงัระดบัประเทศมาแลว้ จากการเป็นนกักีฬาทีมบาสเกตบอลชาย

ทีมป่วยพ้ง )อินทรีบิน (ของโรงเรียนเผยอิง  ครองแชมป์ชนะเลิศหลายสมยัติดต่อกัน   กระทั่ง

หนงัสือพิมพจี์นให้ฉายาว่า  5  เสือ  นอกจากนั้นครูมนัสยงัเป็นนักแบดมินตนั, นักวิ่ง, นักกระโดด

ไกล   ความเป็นนกักีฬา ส่งผลให้ร่างกายของครูมนัสสมบูรณ์แข็งแรง  แมปั้จจุบนัอายุของท่านจะ

ยา่ง 96 ปี แต่ยงันบัว่าแข็งแรงมากส าหรับคนวยัเดียวกนั สมองแจ่มใส สามารถคน้ควา้จดจารบนัทึก

ขอ้ความซ่ึงตกผลึกทางปัญญาเขียนบทความได ้อีกทั้งยงัส่งผลใหจิ้ตใจของท่านเต็มเป่ียมดว้ยน ้ าใจ

นกักีฬาเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อความสุขส่วนรวมไดทุ้กเมื่อ 

หันมาดูทางดา้นดนตรี  ครูมนัส  โอภากุล  เคยก่อตั้งวงดนตรีสากลในช่ือ  “มนัสและ

สหาย” ซ่ึงถือไดว้่าเป็นวงดนตรีสากลวงแรกของจงัหวดัสุพรรณขณะนั้น  ก่อนเปล่ียนช่ือวงเป็น 

ช.ส.พ .ในเวลาต่อมา และดว้ยการท าหน้าท่ีหัวหน้าวง  ช .ส .พ  .น้ีเอง  ท าให้ครูมนัสไดม้ีโอกาสเล่น
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ดนตรีหนา้พระท่ีนัง่ ในคราวท่ีในหลวงเสด็จเพื่อทรงเปิดเข่ือนชลมารคพิจารณ์ พร้อมทั้งเสด็จเยือน

โครงการชลประทานโพธ์ิพระยา อ  าเภอเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2487 

เส้นทางและเวลาของชีวิตครูมนัส  โอภากุล  ควรค่าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะถูกรวบรวมเรียบ

เรียงไวใ้หอ้นุชนไดศ้ึกษาเป็นแบบอย่าง   เป็นนักกีฬา  นักดนตรี  นักหนังสือพิมพ ์ นักเขียน  คุณพ่อ

ตวัอยา่ง พรานไพรแห่งผนืป่าตะวนัตก และเป็นปราชญ์ของแผ่นดิน  แสวงหาความรู้รากเหงา้บา้น

เกิด เรียนประวติัศาสตร์จากหอ้งเรียนซากโบราณสถานเค่ียวกร าประสบการณ์กลัน่กรองเขียนเป็น

หนงัสือส าหรับผูส้นใจไดค้น้ควา้ศึกษา 

ดงันั้นการจะพดูว่า ครูมนสั โอภากุล เป็นปราชญแ์ห่งปราชญจึ์งไม่ใช่เป็นค าพดูเกินเลย

แมแ้ต่น้อย  อีกทั้งการท่ีนักเขียนคุณภาพอย่าง  ภาณุมาศ  ภูมิถาวร  มีข้อเสนอสรุปไวว้่า “หากใน

อนาคตจะมีพิพิธภณัฑแ์ห่งใหม่เกิดข้ึนโดยตั้งช่ือเป็นเกียรติยศ เป็นความทรงจ าร าลึกถึง และแทนค า

ขอบคุณแด่ปราชญข์องแผน่ดินท่ีมีแต่ค  าว่า “ให”้ ท่านน้ีว่า พิพิธภณัฑ ์มนสั โอภากุล หรือ ถนนสาย

ใดสายหน่ึงจะตั้งช่ือตามนามของท่าน  ย่อมเป็นส่ิงท่ีสมเหตุสมผล  และน่าสนับสนุนผลกัดนัเป็น

อยา่งยิง่” 

(ที่มา เดลินิวส์ ฉบบัวนัที5่ มิถุนายน 2555) 

 

6. ลกัษณะของงานเขียนเร่ืองน้ีจดัว่าเป็นสารคดีเพราะเหตุใด )ความรู้ความจ า(  

ก. เป็นเร่ืองท่ีใหค้วามรู้และน าเสนอดว้ยกลวิธีการแต่งท่ีน่าสนใจ 

ข. เป็นการรายงานขอ้มลูจากสถานการณ์จริงโดยไม่ปรุงแต่ง 

ค. เป็นเร่ืองท่ีเร้าใจเหมือนเร่ืองสั้น 

ง. เป็นเร่ืองเสนอขอ้เท็จจริงท่ีเป็นหลกัฐานทางวิชาการ 

7. จุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดีชีวประวติัเร่ืองน้ีคืออะไร )ความเขา้ใจ(  

ก. เพื่อติดตามความรู้จากปรากฏการณ์หรือเร่ืองสถานการณ์ท่ีผูอ่้านสนใจ 

ข. เพื่อสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูอ่้าน 

ค. เพื่อแนะน าวิชาชีพท่ีน่าสนใจใหก้บัผูอ่้าน 

ง. เพื่อใหศ้ึกษาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต 
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8. จากสารคดีเร่ืองน้ี ขอ้ใดไม่จดัว่าเป็นอาชีพของมนสั โอภากุล )ความเขา้ใจ(  

ก. นกักีฬา 

ข. นกัหนงัสือพิมพ ์

ค. นกัประวติัศาสตร์ 

ง. นกัข่าว 

9. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงท่ีท าใหม้นสั โอภากุลประสบความส าเร็จ )การวิเคราะห์(  

ก. การเป็นนกักีฬา ความมีน ้ าใจการเสียสละและความอดทน 

ข. การเล่าเรียนท่ีโรงเรียนจีน บ่มเพาะนิสยัรักการเขียนการบนัทึก 

ค. การศึกษาพระเคร่ืองเพื่อใหเ้กิดเพลิดเพลินและส่งเสริมความเช่ือ 

ง. การทุ่มเทศึกษาวิเคราะห์ประวติัศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรี 

10. บทสรุปของสารคดีชีวประวติั มนสั โอภากุลควรด าเนินการใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ยกเวน้ 

      ขอ้ใด )การวิเคาระห์(  

ก. น ารูปภาพมนสั โอภากุลไปติดไวใ้นโรงเรียนทุกแห่ง 

ข. ควรจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑ ์มนสั โอภากุล เพ่ือใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษา 

ค. เขียนประวติัของมนสั โอภากุลในต าราเรียน 

ง. สร้างโรงเรียนท่ีใชช่ื้อมนสั โอภากุลเพื่อเป็นอนุสรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



176 
 

บทเรียนการอ่านเชิงวเิคราะห์เร่ืองส้ันจากหนังสือพมิพ์ไทย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อใหน้กัศึกษา 

1 .มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสั้นและวิธีการอ่านวิเคราะห์เร่ืองสั้น 

2 .สามารถวิเคราะห์เร่ืองสั้นและตอบค าถามจากการอ่านวิเคราะห์เร่ืองสั้นได ้

สาระส าคญัการเรียนรู้ 

1 .ความหมายของเร่ืองสั้น 

เร่ืองสั้นเป็นงานเขียนร้อยแก้วท่ีจดัอยู่ในประเภทบันเทิงคดี บันเทิงคดีนั้นเป็นเร่ือง

สมมุติ มิใช่เร่ืองจริง ผูแ้ต่งเร่ืองสั้นอาจสมมุติบุคคลหรือตวัละครข้ึนชุดหน่ึง แลว้สมมุติเหตุการณ์

หรืออุบติัการณ์สถานท่ี กาลเวลาไดต้ามความพอใจของตน 

2. ลกัษณะของเร่ืองสั้น 

2.1 มีขนาดสั้นและมุ่งเสนอแนวคิดส าคญัเพียงอยา่งเดียว 

2.2 มีโครงเร่ืองท่ีสนุก เร้าใจใหติ้ดตาม 

2.3 มีการด าเนินเร่ืองในช่วงระยะเวลาอนัสั้น 

2.4 มีตวัละครส าคญันอ้ย 

2.5 มีการสร้างฉาก บรรยากาศ บทสนทนา และองคป์ระกอบต่างๆดว้ยภาษาและกลวิธี

การแต่งท่ีกระชบัรัดกุม และท าใหเ้ร่ืองสมจริง 

3. โครงเร่ืองของเร่ืองสั้น 

โครงเร่ืองหมายถึงการก าหนดเค้าโครงเร่ือง  เหตุการณ์หรือพฤติกรรมหรือความ

เคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในเร่ืองซ่ึงมีความผสมผสานเป็นอนัหน่ึงเดียวกนั ส่วนส าคญั

ในการสร้างโครงเร่ืองมี 3 อยา่งคือ 

3.1 ตอนเปิดเร่ือง เป็นตอนเร่ิมพฤติกรรมซ่ึงจะก าหนดสภาพและเหตุการณ์ในเน้ือเร่ือง

ใหด้  าเนินไปตามล าดบั 

3.2 ตอนด าเนินเร่ือง จะเป็นการสร้างปม สร้างอุปสรรคความขดัแยง้ต่างๆให้เกิดความ

ยุง่ยากชวนติดตาม การสร้างความขดัแยง้นั้น อาจอยูใ่นลกัษณะขดัแยง้กบัผูอ่ื้น ขดัแยง้กบัธรรมชาติ 
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ขดัแยง้กบัตนเองหรือขดัแยง้กบัสงัคมได ้

3.3 ตอนปิดเร่ือง เป็นตอนท่ีความต่ืนเต้นสนใจของผูอ่้านจะทวีถึงจุดสุดยอดหรือ

จุดสูงสุด เร่ืองสั้นบางเร่ืองจะจบตรงสูงสุดแต่บางเร่ืองก็จะคล่ีคลายความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึน ตอนจบ

เร่ืองจะมีหลายลกัษณะ กล่าวคือจุดจบของเร่ืองอาจไม่เป็นไปตามท่ีผูอ่้านคาดไว ้จบดว้ยความเศร้า 

จบแบบหวานช่ืน หรือจบตามท่ีเป็นจริงในชีวิต 

4. วิธีการอ่านวิเคราะห์เร่ืองสั้น 

4.1 วิเคราะห์ช่ือเร่ืองและเน้ือเร่ืองว่าสอดคลอ้งกนัหรือไม่เพียงใด 

4.2 วิเคราะห์รูปแบบการเขียนว่าใช้แนวการเขียนแบบใด เช่น การเขียนโดยใช้

เหตุการณ์เป็นหลกัหรือใชค้วามรู้สึกท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือใชส้ญัลกัษณ์ เป็นตน้ 

4.3 วิเคราะห์ลกัษณะเด่นต่างๆของเร่ืองสั้น เช่น โครงเร่ือง ตวัละคร ฉากบทสนทนา

หรือส านวนภาษา วิธีด  าเนินเร่ืองว่าเหมาะสมเพียงใด 

4.4 วิเคราะห์แก่นเร่ืองว่าคืออะไร ผูเ้ขียนสามารถส่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนหรือ

คลุมเครือ 
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แบบทดสอบการอ่านเชิงวเิคราะห์เร่ืองส้ันจากหนังสือพมิพ์ไทย 

 

เร่ืองที่ 1  เมื่อหวัใจไม่ตอ้งการชยัชนะ 

 

อารีน าเส้ือโปโลสีเหลืองท่ีตอ้งใส่พร้อมกางเกงวอร์มในวนัท่ีมีวิชาพลานามยัของวีนา 

นอ้งสาวมาเยบ็ตรงชายเส้ือท่ีตะเข็บหลุดลุ่ยออกมา เธอน าเส้ือตวันั้นมาร้อยดา้ย แลว้สอย แต่บงัเอิญ

ดา้ยหลอดเลก็ๆ ท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ จึงวางเส้ือลงตรงทางเดินไมริ้มคลองหน้าบา้น ซ่ึงอยู่ในสลมัแห่ง

หน่ึง บา้นของเธอเป็นบา้นท่ีมีขา้งฝาเป็นกระเบ้ืองฝ้าท่ีเก็บมาไดจ้ากกองขยะ ท่ีบา้นคนรวยทุบท้ิง

แลว้น ามาท้ิงท่ีกองขยะแห่งน้ี 

บา้นท่ีอยูริ่มคลองเล็กๆ ชานเมืองของจงัหวดัแห่งหน่ึงท่ีไม่ขอกล่าวฯ ปลูกตามมีตาม

เกิดยืน่เขา้ไปในคลอง พ่อกบัแม่มีอาชีพขายของเก่า ทุกวนัพ่อกบัแม่ตอ้งข่ีรถซาเลง้ห่อขา้วออกไป

หาของเก่าและรับซ้ือของเก่าตามบา้นตามถนนทัว่ไป 

บางทีโชคดีไปพบกองบุญใหญ่ท่ีแจกขา้วสาร แจกปลากระป๋องของมูลนิธิต่างๆ ก็จะ

เขา้แถวรับของแจกไปดว้ย อาจจะเวียนสกัรอบหรือสองรอบเพื่อไดข้า้วสารมาด ารงชีวิตท่ีเป็นอยู่ 

แม่ของอารีเล่าว่า บางทีโชคดีไปเจอตึกท่ีเขาทุบท้ิงก็จะไปร่วมประมลูซ้ือเหล็กของซาก

ตึกร่วมกบัเพ่ือนๆชาวซาเลง้ ในวนันั้นพ่อจะเอาจอบเสียมชะแลงไปดว้ย ชีวิตความเป็นอยูใ่นเมืองน้ี

ก็ถือว่าล  าบากมากส าหรับคนไม่มีเงิน แต่พ่อบอกว่าถึงมีเงินนอ้ยหน่อย แต่ถา้ชีวิตพอเพียงก็พอมีอยู่

มีกินไม่อดตายถา้ขยนั พ่อน าผกับุง้มาท้ิงไวใ้นคลอง ส าหรับเป็นอาหารยามยาก พวกชาวริมคลองท่ี

มีคนหลัง่ไหลมาอยู่มากข้ึนแลว้ก็พาไปไหวว้อนต่อน ้ าประปามาใชจ้ากตึกหน้าบา้น แลว้ช่วยกัน

ออกเงินกนัเวลาบิลค่าน ้ ามาเก็บ โดยเจา้ของตึกไม่ตอ้งเสียเงินให ้พวกชาวคลองแบบพวกเราก็จะพา

กนัถือถงัน ้ าไปรองมาเก็บไวกิ้นไวใ้ช ้จากก๊อกน ้ าประปาหน่ึงเดียวน้ี และขอต่อไฟฟ้ามาใชด้ว้ย

วิธีการแบบเดียวกนัน่ีเอง 

อารีและวีนา เรียนในโรงเรียนเทศบาลของท่ีน่ี และโชคดีท่ีโรงเรียนมีอาหารกลางวนัให้

นกัเรียนไดรั้บประทานกนั ท าใหไ้ม่ตอ้งขาดแคลนอาหารกลางวนัมาก 

หลงัจากท่ีวางเส้ือท้ิงเอาไว ้และก าเงินเหรียญบาทไปซ้ือดา้ยมาเยบ็เส้ือต่อนั้น พอกลบั

มาถึงบา้นพบว่าเส้ือสีเหลืองตวันั้นหายไปแลว้ มนัหายไปแลว้จริงๆ อารีรู้สึกผดิต่อน้องสาวมาก ท า

DPU



179 
 

ใหเ้ส้ือสีเหลืองตวัเดียวของนอ้งสาวอนัตรธานหายไป รู้สึกส้ินหวงัมาก 

อารีบอกวีนาว่าเส้ือโปโลสีเหลืองตวันั้นหายไปแลว้... 

สองคนพี่นอ้งตกลงกนัว่าจะเปล่ียนกนัใส่ในวนัท่ีมีวิชาพลานามยั ซ่ึงบงัคบัให้นักเรียน

ตอ้งใส่ เพราะไม่อยากให้แม่ต้องเสียเงินซ้ือเส้ือตวัใหม่อีกคร้ังหน่ึง มนัคงไม่มีปัญหาเกิดข้ึน ถา้

โรงเรียนไม่เปล่ียนนโยบาย ส าหรับการแต่งตวัเกิดข้ึน 

แต่โรงเรียนไดป้ระกาศใหม่ว่า ใหว้นัศุกร์ทุกคนตอ้งใส่ชุดกีฬาของโรงเรียน อารีและวี

นา จึงนัง่ปรึกษากนัว่าจะผลดักนัใส่เส้ือโปโลสีเหลืองคนละอาทิตย ์

วนัศุกร์แรกของประกาศของโรงเรียน วีนาใส่ชุดกีฬาเต็มรูป ส่วนอารีใส่ชุดนกัเรียน ครู

เรียกอารีไปถามว่าท าไมไม่ใส่ชุดกีฬามา อารีบอกว่า 

“หนูลืมค่ะคุณครู เลยไม่ไดใ้ส่ชุดกีฬามาค่ะ” 

ครูบอกว่าอาทิตยต่์อไปหา้มลืมนะถา้ลืมอีกครูจะท าโทษ เร่ืองผดิระเบียบของโรงเรียน 

ผา่นไปไดอ้าทิตยห์น่ึง 

อาทิตยน้ี์อาทิตยท่ี์สอง วีนาแต่งชุดนักเรียน ส่วนอารีแต่งกายชุดกีฬาเต็มยศ ครูหันมา

เล่นงานวีนา ว่าท าไมไม่ใส่ชุดกีฬามาโรงเรียน ขณะท่ีเขา้แถวคนอ่ืนสีเหลืองหมด ส่วนวีนาสีขาวอยู่

คนเดียว วีนาแกต้วัไปว่า 

“หนูซกัเส้ือตากแลว้ยงัไม่แหง้ค่ะคุณครู มนัเปียกมากหนูเลยไม่ใส่มา” 

ครูคาดโทษวีนาไว ้

พออาทิตยท่ี์สามของการประกาศของโรงเรียน อารีตอ้งแต่งชุดนักเรียน ส่วนวีนาแต่ง

ชุดกีฬาเต็มยศ 

คราวน้ีไม่มีค  าแกต้วั ครูไดล้งโทษโดยการใหม้ายนืโชวห์นา้เสาธง และพดูบอกนกัเรียน

หนา้เสาธงไม่ใหท้ าแบบน้ีอีก เพราะผดิระเบียบของโรงเรียน 

อายก็อายมาก แต่ไม่มีทางเลือก เพราะมีเส้ืออยูต่วัเดียว ทั้งอารีและวีนาเลยตดัสินใจท่ีจะ

ผลดักนัขาดเรียนในวนัศุกร์ เพื่อไม่ใหถ้กูวิพากษว์ิจารณ์หนา้เสาธง พ่อคงผดิปกติบา้ง แต่ไม่มีเวลาท่ี

จะอยูบ่า้นมากนกั เพราะตอ้งออกจากบา้นตั้งแต่ตีหา้ 

วนัหน่ึง มีประกาศรับสมคัรแข่งขนัวิ่งสองร้อยเมตรหญิงของโรงเรียน รางวลัท่ีหน่ึงคือ

ชุดวอร์มอยา่งดี รางวลัท่ีสองเป็นกระเป๋า รางวลัท่ีสามเป็นเส้ือโปโลสีเหลือง 
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อารีรีบสมคัรทนัที หวงัว่าตวัเองคงไดท่ี้สาม เพราะรางวลัเป็นเส้ือโปโลสีเหลือง ไม่

ตอ้งการไดท่ี้หน่ึง เพราะว่าไม่จ  าเป็นใดๆ 

วนัแข่งขนั อารีคิดในใจว่า 

“ตอ้งไดท่ี้สาม ตอ้งไดท่ี้สาม” 

เม่ือเข้าสนามแข่งขัน วิ่ง วิ่ง ตาเป็นประกาย ในใจเราต้องได้เส้ือ เราต้องได้เส้ือท่ี

ตอ้งการ 

ท่ามกลางเสียงปรบมือของทุกคน หลงัเขา้สู่เสน้ชยัแลว้ 

เสียงประกาศดงัข้ึน แต่ท าใหอ้ารีน ้ าตาไหล ความฝันเล็กๆท่ีจะไดเ้ส้ือหายไป มองหาวี

นา หนา้วีนามีรอยยิม้ ก  าลงัปรบมือใหพ่ี้สาวดว้ยความดีใจ 

เมื่อเสียงประกาศว่า 

อารีคือผูท่ี้ไดรั้บรางวลัวิ่งสองร้อยเมตรหญิง ท่ีผูมี้อุปการคุณมอบชุดวอร์มให ้

แทนการดีใจท่ีไดรั้บชยัชนะ กลายเป็นความเศร้าอีกคร้ังหน่ึงของอารี... 

ความเศร้าจากความผดิท่ีท าใหเ้ส้ือของวีนาหายไป…. 

แต่อารีไม่ตอ้งการชุดวอร์ม ส่ิงท่ีอารีตอ้งการคือรางวลัท่ีสามเพ่ือท่ีจะน าเส้ือไปให้วีนา 

นอ้งสาว ชดเชยความผดิท่ีท าใหเ้ส้ือของวีนาหายไปคราวนั้น 

เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งขาดเรียนในวนัศุกร์อีก... 

(ที่มา โพตส์ทูเดย ์ฉบบัวนัที่ 25 มิถุนายน 2555) 

 

1. ใครเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ือง )ความเขา้ใจ(  

ก. อารี 

ข. วีนา 

ค. พ่อแม ่

ง. ครู 
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2. ขอ้ใดไม่เป็นสาเหตุท่ีท าใหอ้ารีร้องไหห้ลงัจากไดช้ยัชนะในการแข่งขนั )ความเขา้ใจ(  

ก. ชนะเลิศวิ่ง 222 เมตร  

ข. ไดเ้ส้ือกีฬาตวัใหม่ไปใหน้อ้ง 

ค. ไดร้างวลัชุดวอร์ม 

ง. พลาดรางวลัท่ีตวัเองตอ้งการ 

3. หากคุณเป็นอารี คุณจะแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหเ้ส้ือนอ้งสาวหายไปอยา่งดีท่ีสุด )การน าไปใช้(  

ก. ใชเ้วลาขาดเรียนไปท างานแลว้เก็บเงินไปซ้ือเส้ือกีฬาตวัใหม่ 

ข. ขอเงินพ่อแม่ไปซ้ือเส้ือกีฬาตวัใหม่ 

ค. น าเส้ือกีฬาของตนเองใหน้อ้งสาวใส่ และบอกความจริงกบัคุณครู 

ง. ขอยมืของเพ่ือนท่ีมีเส้ือหลายตวั 

4. แก่นความคิดส าคญัของเร่ืองน้ีคืออะไร )การวิเคราะห์(  

ก. การเสียสละของบุคคลในครอบครัว 

ข. รณรงคใ์หส้งัคมหนัมาสนใจคนยากจน 

ค. ชยัชนะอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการเสมอไป 

ง. ความสุขไม่ไดอ้ยูท่ี่ชยัชนะ 

5. อารีไดร้างวลัท่ีหน่ึงแต่ไม่มีความสุข คุณคิดว่าความสุขของอารีคืออะไร )การวิเคราะห์(  

ก. ความสุขคือมีความรักจากครอบครัว 

ข. ความสุขคือไดส่ิ้งท่ีตอ้งการตามความจ าเป็น 

ค. ความสุขคือการไดช้ยัชนะ 

ง. ความสุขคือความร ่ ารวย 
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เร่ืองที่ 2  พ่อครับ ผมขอยมืเงิน 200 ครับ 

 

เสร็จจากงาน ถึงบา้นเกือบสามทุ่มเข้าไปแลว้ เขาเดินเขา้บา้นท่ีดูเงียบเหงา เน่ืองจาก

ภรรยาเสียชีวิตไปเม่ือปีกลาย ท้ิงลูกชายคนเดียวไวก้บัเขาให้หาเล้ียงลูกตามล าพงัดีว่าเจา้หนูน้อย

พอจะช่วยตวัเองได้บา้ง อาหารก็กินอาหารป่ินโตท่ีผกูประจ า หากินเองได้ ท าให้ไม่เป็นภาระ

มากมายนกั 

เขา้มาในบา้น เหง่ืออาบแกม้ยงัไม่ทนัไดพ้กั ผูเ้ป็นพ่อเห็นหนา้ลกูชายวยัซน ท่ีรอรับเอ่ย

ปาก ทกั 

“พ่อครับวนัน้ีท างานเหน่ือยมั้ยครับ” 

“เหน่ือยสิ ลกูวนัน้ีท าการบา้นเสร็จแลว้เหรอ” 

ผูเ้ป็นพ่อตอบเนือยๆ พร้อมกบัถามต่อดว้ยความเคยชิน 

“เสร็จหมดแลว้ครับ คือ ผมมีเร่ืองบางอยา่งอยากจะถามพ่อนะ พ่อว่างหรือยงัครับ” 

ลกูชายตวันอ้ยถามต่อ 

“เด๋ียวพ่อจะไปอาบน ้ า หาขา้วกินขา้วซกัหน่อย แลว้คงจะเขา้นอน วนัน้ีเหน่ือยเหลือเกิน 

ว่าแต่แกจะถามอะไรพ่อเหรอ” 

ผูเ้ป็นพ่อ ถามดว้ยน ้ าเสียงอ่อนลา้ 

“คือผมอยากรู้ว่าพ่อท างานได ้ค่าจา้งวนัละเท่าไรครับ” 

ลกูชายถามดว้ยน ้ าเสียงใสซ่ือ 

เคา้หนัมามองหนา้ลกูชาย พร้อมกบั ขมวดค้ิวดว้ย ความสงสัย แลว้ผูเ้ป็นพ่อ แต่ก็ตอบ

ไปว่า 

“วนัละส่ีร้อย” 

“งั้นผมขอยมืตงัคพ่์อซกัสองร้อยไดม้ั้ยครับ” 

ลกูชายตวันอ้ยเอ่ยปากดว้ยสายตาวิงวอน 

“หา แกว่าไงนะ” 

ผูเ้ป็นพ่อข้ึนเสียงดว้ยอารมณ์ 

ก่อนท่ีจะหนัมาพดูกบัลกูชายดว้ยเสียงเขม้ข้ึนกว่าเดิม 
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“น่ีฟังนะ แกคิดว่าเงินทองหาไดง่้ายๆ เหรอ กว่าพ่อจะไดเ้งินส่ีร้อยบาท ตอ้งท างาน

เหน่ือยตั้งแต่เชา้ยนัค  ่า แต่พอกลบัมาถึงบา้นเจอแกรอขอยมืเงินพ่อง่ายๆแบบน้ีน่ีนะ แกลองไปคิดดู

ใหดี้สิว่าแกท าประโยชน์อะไรใหพ้่อบา้งพ่อถึงจะตอ้งใหเ้งินสองร้อยน่ีใหแ้กยมื” 

เด็กชายยนืน่ิงมองหนา้พ่อ ไม่มีเสียงหลุดออกจาปาก แต่น ้ าตาไหลซึมลงอาบร่องแกม้

ทั้ง สองขา้งก่อนท่ีจะหนัหลงัเดินกลบัหอ้งตวัเองอยา่งซึมเซา 

หลงัจากอาบน ้ าเสร็จแวะเขา้ครัว หาขา้วปลากินเรียบร้อย เขาหยบิบุหร่ีข้ึนมาจุดสูบ เดิน

ไปท่ี ระเบียง ความรู้สึกเคร่งเครียดท่ีไดรั้บมาจากงานนอกบา้นเร่ิมผ่อนคลาย คิดไปถึงอดีตท่ีผ่าน

และงานท่ีท ามาทั้งวนั แลว้ก็ยอ้นกลบัคิดไปถึงลูกชายตวัน้อย  ลูกเป็นเด็กดี ไม่เคยเกเร ไม่เคยเอ่ย

ปากขอเงิน เพ่ิมนอกจากเงินค่าขนมท่ีเขาให้ประจ าวนัเท่านั้น แต่วนัน้ีท าไมถึงเอ่ยปากยืมเงินเม่ือ

สกัครู่ เขา เหน่ือยเกินไปหรือเครียดเกินไปหรือป่าว ถึงไดใ้ชอ้ารมณ์กบัลูกไปอย่างนั้น เม่ือไดคิ้ด 

เขาดบับุหร่ี แลว้เดินไปท่ีหอ้งลกูชาย ไฟในหอ้งนอนดบัแลว้เมื่อเปิดประตูเขา้ไป 

เอ้ือมมือเปิดไฟในห้องหนูน้อยนอนตะแคง หน้าตายงัคงลืมจอ้งมองมาท่ีประตูแกม้ท่ี

แนบกบัหมอนชุ่มดว้ยน ้ าตาพร้อมเสียงสะอ้ืนเบาๆอยูค่นเดียว 

เขาเดินไปนัง่ท่ีขอบเตียงมือลบูผมลกูชายเบาๆ พร้อมกบัเอ่ยปากดว้ยน ้ าเสียงเครือจุกคอ 

“พ่อขอโทษนะลกูเม่ือก้ี พ่อเหน่ือยมามากเลยใชอ้ารมณ์กบัลูกมากไปหน่อย จริงๆตะก้ี

พ่อไม่ไดถ้ามลกูดว้ยซ ้าว่าลกูอยากยมืเงินพ่อไปท าไมลกู อาจจะมีเหตุจ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินก็ได ้เงิน

แมว้่าจะหาไดล้  าบาก ไม่ไดไ้ดม้าง่ายๆ แต่ถา้ลูกมีเหตุผลเพียงพอ พ่ออาจจะให้ยืมกอ้ได ้เพราะว่า 

ลกูน่ะส าคญัส าหรับพ่อเหนือส่ิงอ่ืนใดและพ่อรักลกูจะ้” 

“ว่าแต่ ไหน ลกูลองบอกพ่อสิว่า ลกูอยากยมืเงินสองร้อยไปท าอะไร” 

ผูเ้ป็นพ่อถามลกูชายท่ีมองหนา้พ่อน่ิงดว้ยน ้ าเสียงปราณีเต็มเป่ียมดว้ยความรัก 

ลกูชายตวันอ้ยส่งเสียงสะอ้ืนจากล าคอ 

“พ่อครับ ตั้งแต่แม่ตาย ผมเห็นพ่อตอ้งท างานหนกัเพ่ือหาเงินทุกวนั จนไม่ไดพ้กั ไม่ได้

อยูก่บัผมเลย เราแทบไม่มีเวลาไดอ้ยูด่ว้ยกนั ผมเลยค่อยๆเก็บค่าขนมของผมไวต้ลอดมาจนถึงตอนน้ี

ผมเก็บไดส้องร้อยบาทแลว้ แต่พอผมรู้จากพ่อว่า พ่อท างานไดค่้าจา้งวนัล่ะส่ีร้อย ผมจึงอยากยืมพ่อ

เพ่ิมอีกสองร้อยใหเ้ป็นส่ีร้อยเพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็นค่าจา้งใหพ่้อไดพ้กั ไดอ้ยูก่บัผมซกัวนันึงครับ” 

(ที่มา ไทยรัฐ ฉบบัวนัที่ 9 ตุลาคม 2555) 
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6. การจบเร่ืองในเร่ืองน้ีเป็นรูปแบบใด )ความรู้ความจ า(  

ก. แบบความเศร้า 

ข. แบบตามท่ีเป็นจริงในชีวิต 

ค. แบบหวานช่ืน 

ง. แบบไม่เป็นไปตามท่ีผูอ่้านคาดไว ้

7. ขอ้ใดไม่ใช่พฤติกรรมของพ่อในเร่ืองน้ี )ความเขา้ใจ(  

ค. ขยนัท างาน เล้ียงลกูตามล าพงั 

ข. ซ้ืออาหารใหล้กูกินและดูแลลกูอยา่งท่ีดีเท่าท่ีท าได ้

ค. ขอโทษกบัลกูเวลาท าใหล้กูเสียใจ 

ง. เป็นคนรับฟังเหตุผลจากลกู 

8. “จุดสุดยอด”ของเร่ืองน้ีคือเหตุการณ์ตอนไหน )การวิเคราะห์(  

ก. ลกูบอกสาเหตุท่ีตอ้งยมืเงิน 222บาทจากพ่อ  

ข. พ่อเขา้ไปขอโทษลกูหลงัอาบน ้ าเสร็จ 

ค. ลกูขอยมืเงินจากพ่อ 

ง. พ่อดุลกูดว้ยอารมณ์โมโห 

9. ถา้ใหคุ้ณตั้งช่ือเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีใหม่ คุณคิดว่าช่ือใดเหมาะท่ีสุด )การสงัเคราะห์(  

ก. ลกูไม่มีแม่ ...น่าสงสาร  

ข. ห่วงงานไม่ห่วงลกู 

ค. สอนลกูอยา่งไร 

ง. พ่อรักลกูนะครับ 

10. เร่ืองสั้นเร่ืองน้ีใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการดูแลลกูอยา่งไร )การสงัเคราะห์(  

ก. เด็กท่ีมีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวน่าสงสารกว่าเด็กท่ีมีทั้งพ่อและแม่ 

ข. คนส่วนใหญ่สนใจท างานมากกว่าดูแลครอบครัว 

ค. ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีแกย้ากเพราะทุกคนตอ้งทุ่มเทในการท างาน 

ง. การรับฟังความคิดของลกูดว้ยความจริงใจเป็นส่ิงท่ีท าไดไ้ม่ยาก 
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บทเรียนการอ่านเชิงวเิคราะห์การ์ตูนล้อการเมอืงจากหนังสือพมิพ์ไทย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. มีความรู้เก่ียวกบัการ์ตูนลอ้การเมืองและวิธีการอ่านวิเคราะห์การ์ตูนลอ้การเมือง 

2. สามารถวิเคราะห์การ์ตูนลอ้การเมืองและตอบค าถามจากการอ่านวิเคราะห์การ์ตนูลอ้

การเมืองได ้

สาระส าคญัการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการ์ตูนลอ้การเมือง 

การ์ตูนลอ้การเมือง (Political Cartoon) หรือ การ์ตูนบรรณาธิการ (Editorial Cartoon) 

คือ ภาพการ์ตูนท่ีวาดและตีพิมพ์ลงส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โดยมีเน้ือหา

ลอ้เลียนหรือวิพากษว์ิจารณ์สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จุดประสงค์เพื่อความสนุกสนาน

และความขบขนั ในบางคร้ังอาจสอดแทรกถึงวิธีการแกปั้ญหานั้นๆ จะมีค  าบรรยายหรือไม่มีก็ได ้

ลอ้เลียนเชิงขบขนัมากกว่าจะมุ่งท าลาย การ์ตูนลอ้การเมืองไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านเป็นจ านวน

มาก ในยคุปัจจุบนัน้ีหนงัสือพิมพเ์กือบทุกฉบบัจะตอ้งมีหนา้การ์ตูนการเมืองแทรกอยูด่ว้ยเสมอ 

2. องคป์ระกอบของการ์ตูนการเมือง 

การ์ตูนการเมืองมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 

2.1 ส่วนท่ีเป็นภาพของความเป็นจริง ซ่ึงนักเขียนการ์ตูนจะแสดงให้ผูอ่้านเห็นถึงส่ิงท่ี

เขาคิดว่าดีหรือไม่ดีซ่ึงเกิดข้ึนกบัสงัคมและชุมชนนั้น 

2.2 ส่วนท่ีเป็นตวัสาร ซ่ึงแสดงโดยภาพลายเส้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีเขาคิดว่าน่า

จะตอ้งท า (หรือปฏิกิริยาท่ีควรกระท า) 

2.3 ส่วนท่ีนกัเขียนการ์ตูนจะใชศ้ิลปะและเทคนิคของการ์ตูนและจินตนาการเพื่อท าให้

ผูอ่้านเกิดอารมณ์คลอ้ยตามว่าเขาควรจะรู้สึกอย่างไรต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน เช่น ขบขนั เศร้าใจ ขุ่นขอ้ง

หงุดหงิด ฯลฯ 

3. รูปแบบของการ์ตูนการเมือง 

รูปแบบของการ์ตูนการเมืองแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ 
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3.1 การ์ตูนแบบอธิบายเหตุการณ์ เป็นการ์ตูนเชิงอธิบายเหตุการณ์ทัว่ๆไปท่ีเกิดข้ึนทาง

การเมืองตามท่ีผูเ้ขียนเขา้ใจ มีจุดประสงคใ์หค้วามบนัเทิงเป็นหลกั 

3.2 การ์ตูนเสียดสีเชิงขบขนั เป็นการ์ตูนเสียดสีการเมืองเชิงขบขนั ซ่ึงเป็นลกัษณะของ

การ์ตูนการเมืองในสังคมประชาธิปไตยส่วนใหญ่ การ์ตูนมุ่งท่ีจะให้เกิดการแกไ้ขปรับปรุงระบบ

การปกครองมากกว่าจะตอ้งการลม้ลา้งท าลาย โดยเป็นการกระตุน้ใหน้กัการเมืองท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง

โดยการกระเซา้เยา้แหยม่ากกว่าจะมุ่งโจมตี 

3.3 การ์ตูนแบบยกยอ่งใหเ้ป็นผูย้ิง่ใหญ่ ลกัษณะการ์ตูนแบบน้ีจะพบไดใ้นสมยัท่ีมีการ

เลือกตั้งผูน้  าประเทศหรือประธานาธิบดีคร้ังส าคญั ๆ เช่น Theodore Roosevelt เข้าชิงต าแหน่ง

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

3.4 การ์ตูนเสียดสีเชิงมุ่งท าลาย เป็นการจูงใจให้เกิดความเจ็บปวด ทรมาน เช่น การ

กล่าวว่าเลวกว่าสัตว์ หรือไม่ใช่มนุษยแ์ละการกระท าของบุคคลผูน้ั้นไม่อาจให้อภยัได ้(การ์ตูน

การเมืองในลกัษณะน้ีเป็นความรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดผลในเชิงจิตวิทยา (psychological)) 

4. วิธีการอ่านวิเคราะห์การ์ตูนลอ้การเมือง 

4.1 วิเคราะห์ใจความส าคญัของการ์ตูนว่าผูเ้ขียนก าลงัพดูถึงเร่ืองอะไร 

4.2 วิเคราะห์ภูมิหลงัของการ์ตูนว่าผูเ้ขียนท าไมเขียนเร่ืองน้ี สภาพปัจจุบนัท่ีเก่ียวกับ

เร่ืองน้ีเป็นอยา่งไร 

4.3 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนว่าผูเ้ขียนมีความคิดเห็นอยา่งไรส าหรับเร่ืองท่ีเขียน

และตอ้งการใหผู้อ่้านมีความคิดอยา่งไร 
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แบบทดสอบการอ่านเชิงวเิคราะห์การ์ตูนล้อการเมอืงจากหนังสือพมิพ์ไทย 

 

 
 
หมายเหตุ ประธานอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายค้าน 

(ที่มา เดลินิวส์ ฉบบัวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2555) 

 
1. การ์ตูนเร่ืองน้ีจดัเป็นการ์ตูนรูปแบบใด (ความรู้ความจ า) 
    ก. การ์ตูนแบบอธิบายเหตุการณ์ 
    ข. การ์ตูนเสียดสีเชิงขบขนั 
    ค. การ์ตูนแบบยกยอ่งใหเ้ป็นผูย้ิง่ใหญ่ 
    ง. การ์ตูนเสียดสีเชิงมุ่งท าลาย 
2. จากค าพดูท่ีต่อเน่ืองกนัว่า“...ทุกคร้ังท่ีพวกเคา้เรียกคุณว่าท่านประธานท่ีเคารพ”มีนยัส าคญัตรง 
    กบัขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
    ก. ผูพ้ดูเคารพประธานจริงๆ 
    ข. ประธานคือผูท่ี้มีเกียรติสูงสุด 
    ค. ผูพ้ดูไม่ไดเ้คารพประธานจริง 
    ง. ผูพ้ดูไม่ชอบประธาน 
3. ช่ือเร่ืองต่อไปน้ีเหมาะสมกบัการ์ตูนเร่ืองน้ี ยกเวน้ขอ้ใด (การวิเคราะห์) 
    ก. ท่านประธานท่ีเคารพ 
    ข. ความจริงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั 
    ค. ความหมายของโกหก 
    ง.หุ่นเชิดการเมือง 
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(ที่มา ไทยรัฐ 23 ตุลาคม 2554) 

 
4. การ์ตูนเร่ืองน้ีกล่าวถึงเร่ืองอะไร (ความเขา้ใจ) 
    ก. การพฒันาใชเ้รือแทนรถยนต ์
    ข. นโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
    ค. อุทกภยัเมื่อปีพ.ศ. 2554 
    ง. ตลาดการซ่อมรถยนตเ์จริญข้ึน 
5. หากเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี พวกเราควรท าอยา่งไรจึงเป็นพฤติกรรมท่ีดีท่ีสุด (การน าไปใช)้ 
    ก. ไม่ท าอะไรท่ีวุ่นวาย นัง่รอรัฐบาลและองคก์ารมาช่วย 
    ข. ไปซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนักกัตุนไวท่ี้บา้น 
    ค. ท าทุกอยา่งท่ีลดความเสียหาย ดูแลเด็กและคนชรา ช่วยกนัระบายน ้ าเท่าท่ีจะท าได ้
    ง. ใชก้ระดานหรือกระสอบทรายตั้งรอบบา้นเพ่ือกั้นน ้ าไหลท่วมเขา้มาท่ีบา้น 
6. จากเหตุการณ์น้ี อาชีพใดจะไดผ้ลประโยชน์มากท่ีสุด (การวิเคราะห์) 
    ก. พ่อคา้ขายของในเรือ 
    ข. การบริการซ่อมรถ 
    ค. คนขายถุงห่อรถ 
    ง. หุ่นเชิดทางการเมือง 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเจตคตขิองนักศึกษาจีน 

และแบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
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แบบสอบถามเจตคตขิองนักศึกษาจนี 

 

 
  

ตอนที่ 1  ขอ้มลูทัว่ไป 

1. เพศ 

       ชาย      หญิง 

2. ความสนใจการอ่านหนงัสือพิมพไ์ทย 

       นอ้ย             ปานกลาง               มาก  

3. จ านวนคร้ังในการอ่านหนงัสือพิมพไ์ทยต่อสปัดาห์ 

  0 – 1 คร้ัง            2  – 3 คร้ัง 
           4 – 5 คร้ัง            มากกว่า 5 คร้ัง 

4. ท่านอ่านส่วนท่ีอยูใ่นหนงัสือพิมพไ์ทยต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

- ข่าว                               นอ้ย        ปานกลาง       มาก 
- บทความ                        นอ้ย        ปานกลาง       มาก 
- สารคดี                          นอ้ย        ปานกลาง        มาก 
- เร่ืองสั้น                         นอ้ย        ปานกลาง       มาก 
- การ์ตนูลอ้การเมือง        นอ้ย        ปานกลาง       มาก 
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รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยที่สุด 

ตอนที่ 2  บทเรียน 
1. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคข์อง
บทเรียน 

     

2. ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน      

3. ความถกูตอ้งของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน      

4. ความชดัเจนของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน      

5. เน้ือหามีความน่าสนใจ      

6. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัของผูเ้รียน      

แบบทดสอบ 
7. ความชดัเจนของค าสัง่ของแบบทดสอบ 

     

8. ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหากแับบทดสอบ      

9. จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ      

10. ความเหมาะสมของค าถามแต่ละบทเรียน      

11. ความเหมาะสมของค าตอบและตวัลวงแต่ละ
ขอ้ 

     

การคดิเชิงวเิคราะห์ 
12. ฝึกทกัษะความรู้ความเขา้ใจ 

     

13. ฝึกทกัษะในการแกไ้ขปัญหา      

 

DPU



192 
 

 
 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

รายการประเมนิ 

ระดับความพงึพอใจ 

 
มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด 

14. ฝึกการประเมินค่าและการตดัสินใจ      

15. ฝึกคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละสมเหตุสมผล      

16. ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์      

การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
11. มีการรับผดิชอบงานของตนและงานของกลุ่ม 

     

18. มีการแสดงบทบาทตามหนา้ท่ีและความถนดั
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

     

19. มีปฏิสมัพนัธท่ี์ส่งเสริมการท างานกลุ่มให้
ประสบความส าเร็จ 

     

20. สมาชิกในกลุ่มมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั    
      ในทางบวก 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
 

ค าช้ีแจง ผูส้อนสงัเกตการท างานของผูเ้รียนโดยท าเคร่ืองหมายถกูลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 

กลุ่ม 
ท่ี 1 

ช่ือ -  นามสกุล 
ของผูรั้บการประเมิน 

ความร่วมมือ การแสดง               
ความคิดเห็น 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

รวม 
20 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                      

                      

                      

                      

 

 
 

 
 
 
 

กลุ่ม 
ท่ี 2 

ช่ือ -  นามสกุล 
ของผูรั้บการประเมิน 

ความร่วมมือ การแสดง              
ความคิดเห็น 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

รวม 
20 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                      

                      

                      

                      

กลุ่ม 
ท่ี 3 

ช่ือ -  นามสกุล 
ของผูรั้บการประเมิน 

ความร่วมมือ การแสดง             
ความคิดเห็น 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

รวม 
20 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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กลุ่ม 
ท่ี 4 

ช่ือ -  นามสกุล 
ของผูรั้บการประเมิน 

ความร่วมมือ การแสดง             
ความคิดเห็น 

การรับฟัง   
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ  
ท างาน 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

รวม 
20 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                      

                      

                      

                      

 

                   
 

   ลงช่ือ …………………………....... ผูป้ระเมิน 
             …../ ……../ …… 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ดีมาก = 4 คะแนน ช่วงคะแนน  ระดบัคุณภาพ 
ดี = 3 คะแนน 15 - 20  ดี 

ปานกลาง = 2 คะแนน 7 - 14  พอใช ้
ปรับปรุง = 1 คะแนน 1 - 6  ปรับปรุง 

 

กลุ่ม 
ท่ี 5 

ช่ือ -  นามสกุล 
ของผูรั้บการประเมิน 

ความร่วมมือ การแสดง            
ความคิดเห็น 

การรับฟัง   
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ  
ท างาน 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

รวม 
20 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                      

                      

                      

                      

กลุ่ม 
ท่ี 6 

ช่ือ -  นามสกุล 
ของผูรั้บการประเมิน 

ความร่วมมือ การแสดง             
ความคิดเห็น 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ 
ท างาน 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

รวม 
20 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล Chunman Huang  

ประวติัการศึกษา ปริญญาตรี มหาวทิยาลยักวางสี มณฑลกวางสี ประเทศจีน  
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