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 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียน 
และเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับชั้น 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต
สตีเฟนสอยูในเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส
ระดับช้ัน 8 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  จํานวน 15 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย   วิเคราะหขอมูลโดยการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทํา    
แบบฝก 
 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียน
นานาชาติเซนตสตีเฟนสมีเกณฑประสิทธิภาพ 83.53/81.33 สามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะ    
การอานจับใจความของผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

THAI LANGUAGE READING COMPREHENSION MATERIALS FOR YEAR 
8 STUDENTS OF ST. STEPHEN’S INTERNATIONAL SCHOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

PHORNRAT TIRANANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Arts Degree in Teaching Thai as a Foreign Language 

at Srinakharinwirot University 
May 2011 



 

Phornrat  Tiranant. (2011). Thai language reading comprehension materials for year 8 
students of St. Stephen’s international school. Master’s Project. M.A. (Teaching 
Thai as a Foreign Language). Bangkok: Graduate School. Srinakarinwirot University.  
Project Advisor:  Mr.Pattaya Jitmetta. 

 
 The purposes of the research were 1. to construct the Thai language reading 
comprehension materials for year 8 students of St. Stephen’s international school and 2. To 
find the efficiency of the materials. 
 The population and the sample group used in this research consisted of 15 year-8 
students who studied in the second semester, the academic year 2010 at St. Stephen’s 
international school, Bangkok. 
 The research instruments were 1. the Thai language reading comprehension 
materials for year 8 students of St. Stephen’s international school, analyzing by finding the 
efficiency of each lesson in accordance with the Criterion 80/80, and 2. a Thai language 
reading comprehension test. 
 The results of this research revealed that the Thai language reading comprehension 
materials was efficient at about 83.53/81.33 and proved to be used as reading 
comprehension materials for learners of Thai as foreign a language. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            ประกาศคุณูประการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาจาก อาจารยพัทธยา จิตตเมตตา อาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธ ซึ่งไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ชี้แนะ ตลอดจนตรวจแกสารนิพนธฉบับนี้จน
เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณูปการของทานไว ณ ที่นี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยอัครา บุญทิพย ผูลวงลับ ผูชวยศาสตราจารย
จินตนา พุทธเมตะ และคณาจารยทุกทานที่กรุณาถายทอดความรู ประสบการณตลอดการเรียน
หลักสูตรนี้ ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยรุงฤดี  แผลงศรและ อาจารยภรพัสุ  สรอยระยาที่กรุณา
สละเวลามาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ ทําใหสารนิพนธฉบับนี้สมบูรณได 
 ในโอกาสนี้ผูวิจัยขอกลาวถึงความเมตตาของรองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล ผูเปด
ทรรศนะดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและเปนผูใหคําแนะนําที่มีคาแกผูวิจัยต้ังแตเร่ิมตนจน
สารนิพนธสําเร็จลงได ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณทานไวในโอกาสนี้ดวย 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยเพชร วิจิตรนาวิน อาจารยพรพรรณ เสริมพงษพันธ และอาจารย
ชาตรี   ชางทองสิริ ที่ทานไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ทําใหผูวิจัยเกิด
แนวคิดปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส  อาจารยวิมลรัตน นุกูลโรจน ที่อนุญาตใหผูวิจัยเก็บ
ขอมูลเพื่อพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความในคร้ังนี้ และขอขอบใจนักเรียนระดับชั้น 8 ปการศึกษา 
2553 ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางดีตลอดการวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณพี่และเพื่อน
รวมรุน 52 สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ซึ่งไดทําใหการเรียนตลอดหลักสูตร
เต็มไปดวยความหมายและเปนประสบการณที่ดี ขอขอบคุณ นายวัชรพล วิบูลยศริน นางสาวฤดี กมล
สวัสด์ิ นางสาวภัทรพร อุณหเศรษฐ และนางสาวสุมิตรา คุณวัฒบัณฑิต กัลยาณมิตรที่เปนแรงใจและ
ใหความชวยเหลือผูวิจัยทุกดานอยางดี 
 

 เหนืออ่ืนใด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลอันเปนที่รักอยางยิ่งคือ คุณพอ คุณแม  ทานให
ชีวิต ความรู และสนับสนุนทางการศึกษา ทําใหผูวิจัยมีกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญาในการศกึษา 
ขอขอบคุณพี่สาวทั้งสองที่คอยใหคําแนะนํา และสนับสนุนอยางดีในทุกๆดาน คุณประโยชนประการใด
ที่เกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอยกใหแกทานผูมีคุณูประการและครอบครัวอันเปนที่รัก ที่ทําให
ผูวิจัยประสบความสําเร็จมาไดจนถึงทุกวันนี้  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศในปจจุบันถือเปนศาสตรที่ไดรับความสนใจจาก
ผูเรียนชาวตางชาติ จนมีจํานวนผูเรียนมาก จากผลสํารวจของคอมพตัน (สมพงษ วิทยศักด์ิพันธุ. 2545: 
165; อางอิงจาก Compton. 1995) ที่วา ภาษาไทยไดกลายเปนภาษาตางประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่มีผูนิยมเรียนมากที่สุดรองจากภาษาอินโดนีเซีย หรือปจจุบันเปนอันดับสามรองจากภาษา
เวียดนาม   นอกจากนี้ผูเรียนที่สนใจศึกษาภาษาไทยซ่ึงมีทั้งชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ตางก็มี
จุดมุงหมายในการเรียนที่แตกตางกันไป อาทิเพื่อการทองเที่ยว การทํางาน การศึกษาตอ หรืออ่ืนๆ 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหแกชาวตางชาตินั้น จําเปนตองจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับ
จุดมุงหมายของผูเรียนดวย 
 การเรียนภาษาใดๆใหเกิดประสิทธิผลนั้นจําเปนตองมีการฝกทักษะ ทั้งในดานการฟง พูด 
อาน และเขียน แตจะเนนทักษะใดทักษะหนึ่งเปนพิเศษหรือไมนั้น ก็ข้ึนอยูกับจุดประสงคของผูเรียน ใน
ปจจุบันจะเห็นไดวาการสอนภาษาไทยใหชาวตางชาตินั้นมุงเนน เพื่อการส่ือสาร โดยเร่ิมเนนจากการฟง
และพูดกอน  แลวจึงฝกทักษะการอานและเขียนตามมา ซึ่งในแตละทักษะนั้น   มีความสําคัญไมนอยไป
กวากัน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอานซึ่งเปนทักษะที่ชวยใหผูเรียนภาษาสามารถนําไปใชเปน
เคร่ืองมือในการเรียนรูดานอ่ืนๆอยางกวางขวาง  ดังที่ สแตรง (ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน. 2547: 23; 
อางอิงจาก  Strang. 1979) กลาวถึงความจําเปนในการอานวา การอานคือถนนแหงความรู การศึกษา
ทุกอยางตองอาศัยการอาน สภาพปจจุบันในชีวิตจริงตองใชการอานจึงจะอยูในสังคมอยางเทาเทียม 
โดยยํ้าวา The more reading, the more learning. สอดคลองกับ ถนอมวงศ ลํ้ายอดมรรคผล (2535: 
55)  ที่กลาวถึงความสําคัญของการอานวา การอานชวยใหเกิดปญญาและความเขาใจ มีความรู
กวางขวางและทัศนคติที่ถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ่ง การอานจับใจความสําคัญ นับไดวาเปนหัวใจของ
การอานวัสดุทุกรูปแบบ เพราะหากจับใจความสําคัญไมไดยอมไมเขาใจเร่ืองที่อาน หากตองการใช
ประโยชนจากการอานนั้น ตองกลับมาอานใหม ทําใหเสียเวลา หากอานแลวจับใจความได จําไวหรือ
บันทึกไวได ก็จะใชประโยชนไดทันที  
 การอานจับใจความเปนทักษะที่จะตองฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ตามทฤษฎีการเรียนรูของ      
ธอรนไดค (Thorndike. 1973: 135-142) ที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความไววา ผูที่มีสติปญญาดีจะ
สามารถรับรูและอานจับใจความไดในเวลาอันรวดเร็ว ตรงกันขามกับผูมีสติปญญาไมดีจะใชเวลาใน
การอานมากข้ึน  ดังนั้นการใหผูเรียนไดรับการฝกฝนจากแบบฝกบอยๆ ก็เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนมี
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ทักษะในการจับใจความดีข้ึน  ดังที่ประทีป แสงเปยมสุข (2538: 53) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝก
วา เปนอุปกรณที่ชวยลดภาระของครูในการชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาจนประสบ
ผลสําเร็จทั้งดานทักษะและจิตใจ ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน ผลที่ไดหลังจากการใชแบบฝก
สามารถใชเปนตัวชี้วัดความสามารถและชวยใหครูไดเห็นปญหาตางๆของผูเรียนไดชัดเจน สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ ผุสดี จึงเกรียงไกร (2538: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเวลา
ในการอานระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชและไมใชแบบฝกการอานเร็วเปนส่ือการสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ผลวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการอานเร็วใชเวลาในการอานนอยกวา
นักเรียนที่ไมใชแบบฝกเปนส่ือการสอน  สวนนงนุช วัฒนเขจร (2533: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานและสมรรถภาพในการอานเร็วของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุม
ทดลองที่ไดรับการสอนโดยแบบฝกสมรรถภาพการอานอยางมีวิจารณญาณ กลุมควบคุมไดรับการสอน
โดยการอานตามปกติ โดยใชเนื้อหาเดียวกัน ผลการทดลองปรากฏวากลุมทดลองมีสมรรถภาพ  การ
อานเร็วและความสามารถในการอานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 ดังนั้นการนําแบบฝกทักษะการอานมาชวยในการเรียนการสอนทักษะการอานชวยใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมากกวากลุมผูเรียนที่เรียนโดยไมไดใชแบบฝก และที่สําคัญ การใหผูเรียนได      
มีโอกาสฝกฝนทักษะการอานบอยๆ ก็จะเปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนมีทักษะในการอานจับใจความดีข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกฝนจากแบบฝกที่ไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของ ชัยยงค พรหมวงศ (2532: 494-495) ที่วาแบบฝกที่มีประสิทธิภาพน้ันจะทําหนาที่สอนโดยที่ชวย
สรางสภาพการเรียนรูใหผูเรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามที่มุงหวัง ดังนั้นกอนนําแบบฝกมาใชควรมั่นใจวา
แบบฝกนั้นมีประสิทธิภาพในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับ
ข้ันจะชวยใหมีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑที่กําหนดไว ดวยเหตุนี้การเรียนการสอนทักษะการ
อานจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ เพื่อฝกทักษะ ใหเกิดความถูกตอง
และแมนยํา นอกจากนี้   การนําแบบฝกมาใชในการเรียนการสอนยังเปนการวัดผลสัมฤทธ์ิในการอาน
ของผูเรียน และนําผลที่ไดเปนผลตอบกลับใหผูเรียนทราบระดับความสามารถของตนเอง  
 ในการสอนภาษาเพ่ือการพัฒนาการอานควรคํานึงถึงการจัดประสบการณที่ประสมกลมกลืน
ระหวางการจัดประสบการณทางวัฒนธรรมในสวนกวางๆ และการพัฒนาทักษะการอาน ฮอรคเคเทิล 
(วิไลพร ธนสุวรรณ. 2537: 23; อางอิงจาก Hockketle. 1972) กลาวถึงการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม
วา การศึกษาวัฒนธรรมโดยปราศจากการใชภาษาก็เหมือนคนตาบอด และการศึกษาภาษาโดยไมมี
วัฒนธรรมก็เหมือนคนเปนหมัน  จึงจะกลาวไดวาภาษาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 
เพราะวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดพฤติกรรม ความคิด ความเช่ือของคนในชาตินั้นๆ   การทําความเขาใจ
วัฒนธรรมอันเปนตนกําเนิดของภาษาก็เปนการชวยใหการเรียนรูภาษาเปนไปอยางรวดเร็วและประสบ
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ความสําเร็จ ในดานการพัฒนาทักษะการอาน ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน (2547: 28) ไดกลาวถึงการใช
ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท (Piaget) ไววา กิจกรรมทางภาษาตางๆ เชน การใชนิทานหรือเกมเขามา
ชวยใหเด็กมีพื้นฐานทางภาษากวางข้ึน เร่ิมจากจุดสนใจของผูเรียนใหเกิดความพอใจ และสนใจอยาก
เรียน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูสอนที่จะจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียน และยั่วยุใหเกิดความอยากเรียน 
การจัดหาเร่ืองอานที่ตรงกับความสนใจก็จะเปนส่ิงเราใหเกิดความตองการที่จะอาน ผลที่ไดก็คือการ
ตอบสนองที่ดี ดังนั้น การนํานิทานเขามาใชประกอบแบบฝกจึงมีความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหาที่
สอดแทรกความรูดานประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม  ภาษาที่ใชไมซับซอนเหมาะกับพื้นฐานของ
ผูเรียน มีความนาสนใจ เหมาะสมกับวัย และผูเรียนจะไดซึมซับคติสอนใจในทางออมดวย ดังที่ วิเชียร 
เกษประทุม (2549: 15) ไดกลาวถึงประโยชนของการนํานิทาน มาใชเปนส่ือการเรียนการสอนวา นิทาน
ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนการผอนคลายความตึงเครียดและชวยใหเวลาผานไปอยางไมนา
เบ่ือหนาย ชวยกระชับความสัมพันธ ใหบุคคลที่ไดอานไดฟงมีความสนิทสนมกัน สามารถรวมกลุมกัน
ประกอบกิจกรรมอยางอ่ืนได เสริมสรางจินตนาการ ใหขอคิดและขอเตือนใจ โดยเฉพาะนิทานคติ         
ที่ปลูกฝงคุณธรรม สะทอนสภาพของสังคมในอดีตหลายดาน เชน วิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณี ความ
เช่ือ ฯลฯ สอดคลองกับความคิด ของรุงวนา  สุดจิตต (2545: 75-76) และ อารีย วาศนอํานวย. (2545: 
59-63) ที่กลาวถึงการนํานิทานพื้นบานมาใชจัดกิจกรรมฝกทักษะการอานจับใจความเอาไววา การนํา
นิทานพ้ืนบานมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาน สามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจ
เร่ืองที่อานไดอยางดี เนื่องจากนิทานมีโครงเร่ืองงาย ไมซับซอน ทําใหผูอานเขาใจเร่ืองที่อานไดรวดเร็ว 
อีกทั้งเนื้อหานิทาน มีความสอดคลองสัมพันธกับโครงสรางความรูเดิมของผูเรียน จึงชวยใหเขาใจ
บทเรียนไดดีและทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางแบบฝกทักษะการอานจับใจความ
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เพื่อชวยพัฒนาทักษะการเรียน
ภาษาไทยของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการอานภาษาไทย เนื่องจาก
แบบฝกการอานจากนิทานพื้นบานที่ผูวิจัยสนใจจะสรางนี้ตรงกับความสนใจของผูเรียนและมีความ
เหมาะสมสําหรับใชในการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเพราะใชภาษาที่เขาใจ
งายและสอดแทรกวัฒนธรรมไทยไวในเนื้อเร่ืองดวย นอกจากนี้ผลจากการวิจัยยังจะสามารถนําไปสู
การศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการอานภาษาไทยใหชาวตางชาติตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพื่อสรางแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียน
นานาชาติเซนตสตีเฟนส 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้น 8 
โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  การวิจัยคร้ังนี้จะไดแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 
 2.  การวิจัยคร้ังนี้จะเปนแนวทางสําหรับผูสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใชสอน  
การอานในระดับที่สูงข้ึน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 
  1.1  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553 
  1.2  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้น  8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสปการศึกษา 
2553 จํานวน 15 คน จากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยครูผูสอน 
 2.  เนื้อหาแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยแบงเปน 2 สวนไดแก  
  2.1  เนื้อหาแบบการอานจับใจความจากนิทานพื้นบานแสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมของ
ไทยในเชิงสรางสรรคจํานวน 10 เร่ือง ไดแก เร่ืองเกาะหนูเกาะแมว เร่ืองขวานฟาหนาดํา เร่ืองแพะ เสือ 
ลิง เร่ืองเจ็ดหวดเจ็ดไห เร่ืองไกรทอง เร่ืองแมนาคพระโขนง เร่ืองคนใจดีคนใจราย เร่ืองทาวแสนปม เร่ือง
ทําคุณไดโทษ และเร่ืองคมในฝก 
  2.2  เนื้อหาของแบบทดสอบการอานจับใจความจากนิทานพื้นบาน 1 เร่ืองไดแก เร่ืองยันต
สามแผน 
  2.3  แบบฝกการอานจับใจความมีประเด็นการประเมินผลจากการตอบประเด็นคําถามได
วาใคร ทําอะไร ที่ใด เมื่อใด อยางไร และทําไม รวมไปถึงบอกรายละเอียดตางๆจากเร่ืองที่อานได     
อยางเฉพาะเจาะจง  สามารถลําดับเหตุการณของเร่ืองที่อานไดถูกตองและเขาใจวงศัพทที่ปรากฏใน
เนื้อเร่ืองที่อาน 
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 3.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองต้ังแตวันที่ 22 กุมภาพันธ – 24 มีนาคม พ.ศ.2554 เปนเวลา 
6 สัปดาหๆ ละ 2 คร้ัง และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝก อีก 1 คร้ัง รวมระยะเวลาทดลอง
ทั้งหมด 11 คร้ัง 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  แบบฝกการอานจับใจความ หมายถึง แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยจากนิทาน
พื้นบานที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยเรียบเรียงข้ึนใหม จากนิทานพ้ืนบานจํานวน 10 เร่ืองตามที่กําหนดไวใน
ขอบเขตของการวิจัย 
 2.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศที่สามารถอาน
ภาษาไทยไดระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส 
 3.  เกณฑประสิทธิภาพของแบบฝก 80/80  
  80  ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ไดมาจากการทําแบบฝกทั้ง 10 เร่ือง 
  80  ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังการฝก 
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต  
สตีเฟนสจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑในระดับ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจาก 
แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยนี้มีคะแนนไมตํ่ากวาเกณฑ 80/80 
  
 



 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของซ่ึงไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ 
  2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานภาษาตางประเทศ 
 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ 
 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการอานจับใจความ 
 1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ 
 ความหมายของการอานจับใจความ 
 บันลือ พฤกษะวัน (2532: 156) กลาววา การอานจับใจความเปนการอานเพื่อทําความเขาใจ
เนื้อเร่ืองทันที เปนการอานเพื่อตองการทราบวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร มีความสําคัญหรือ
ประเด็นสําคัญตรงไหนและหมายความวาอยางไร เม่ืออานจบแลวสามารถสรุป ยอเร่ืองราวนั้น หรือถา
ยังไมมีชื่อเร่ืองก็ต้ังชื่อเร่ืองได                                                                                                  
 กาญจนา วิชญาปกรณ (2533: คํานิยม) กลาววา การอานจับใจความหมายถึงการอานเพื่อ
จับสาระและความคิดสําคัญ เพื่อใหทราบละเอียดโดยสวนรวมของเร่ืองหรืองานเขียนนั้นๆ ซึ่งอาศัยการ
อานอยางเขาใจและรวดเร็ว เปนพื้นฐานในการอาน  
 วัชนันท สินสถาพรพงศ (2535: 33) ไดกลาวถึงความหมายของการอานจับใจความวาเปน
การทําความเขาใจและแปลความหมายของเนื้อเร่ืองหรือขอความที่อานสามารถจับสาระสําคัญ และ
เขาใจจุดหมายสําคัญของเร่ืองนั้นไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2537: 88)  กลาวถึงความหมายของการอานจับใจความวาแบง
ลําดับข้ันของการอานได 4 ข้ัน 
 1.  การแปลความของสัญลักษณที่ปรากฏในสาร 
 2.  การทําความเขาใจความหมายของคํา ประโยค และขอความ 
 3.  การจับใจความสําคัญและความคิดของผูเขียน 
 4.  กระบวนการคิดที่เกิดข้ึนขณะที่ทําความเขาใจสัญลักษณ 
 จากลําดับทั้งส่ีจะเห็นไดวาผูอานตองทําความคุนเคยกับสัญลักษณที่ผูเขียนไดกําหนดข้ึน 
ตอบสนองดวยการทําความเขาใจความหมาย แลวจึงใชความคิดของตนชวยตัดสินในการเลือกใจความ
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สําคัญของเร่ือง ในข้ันนี้ผูอานจะทําความรูจักกับความคิดของผูเขียน โดยอาศัยการแปลความหมาย
ของภาษาที่ปรากฏเปนสัญลักษณ ซึ่งความคิดจะตรงกันหรือไมนั้นข้ึนอยูกับพื้นฐานทางภาษาของท้ัง
สองฝาย สําหรับข้ันสุดทายเปนกระบวนการคิดของผูอานในขณะที่ทําความเขาใจสัญลักษณผูอานมี
ความคิดอยางไร รับไวไดมากหรือนอยในข้ันนี้มักตองมีการประเมินผลโดยใชแบบทดสอบทําการวัดผล
ตามวัตถุประสงคของการอานตอไป ดวยเหตุนี้การอานจับใจความจึงเปนกระบวนการที่เขาใจ
ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความเปนประการสําคัญ 
 กอบกาญจน วงศวิสิทธิ์ (2537: 111) กลาววา การอานจับใจความสําคัญเปนทักษะเบ้ืองตน
ที่ผูอานตองฝกฝนตนเอง เพราะเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูอานทําความเขาใจเนื้อหาและวัตถุประสงคที่
เขียนนําเสนอ โดยผูอานควรเร่ิมตนคนหาขอคิดสําคัญที่ปรากฏกอน แลวนําขอคิดนั้นมาประมวลเพือ่ให
ไดใจความสําคัญของเร่ืองนั้นๆ จึงตองทําความเขาใจเร่ืองราวทั้งหมด ทั้งความหมายของคํา ประโยค 
และเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งบางคร้ังความหมายของคํานั้นๆ ก็อาจมีนัยสําคัญทางความหมาย ดังนั้นผูอาน
ตองทําความเขาใจกับบริบทเนื้อหาดวย 
 กัลยา ยวนมาลัย (2539:32) กลาววา การอานจับใจความคือการจับประเด็นสําคัญใหไดวา
ผูเขียนตองการเสนอขอคิดเห็นอะไร โดยปกติการเขียนขอความแตละยอหนาจะมีใจความสําคัญที่สุด
อยูหนึ่งใจความ วิธีจับใจความสําคัญตองจับใจความใหไดวาแตละยอหนามีความคิดอะไรแฝงอยู อะไร
คือความคิดสําคัญ ความคิดสําคัญมักจะอยูที่ประโยคแรกหรือประโยคแรกของแตละยอหนา เพราะ
ปกติการข้ึนยอหนาคือการเปล่ียนเร่ืองที่จะพูด 
 กลาวโดยสรุปไดวาการอานจับใจความคือ การอานเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจ เพื่อที่จะได
สาระ ความคิดสําคัญ และอาจรวมไปถึงรายละเอียดที่ผูเขียนตองการส่ืออยางรวดเร็ว จนสามารถนํา
ความคิดและขอมูลที่ไดจากการอานนั้นมาใชประโยชนตอไปไดทันที 
  
 ความสําคัญของการอานจับใจความ 
 สมบัติ มหารศ (2523: 43) ไดเสนอความสําคัญของการอานจับใจความไววา การอานจับ
ใจความทําใหผูอานฉลาด รอบรู เปนเครื่องมือในการพัฒนาความพรอมและพัฒนานิสัย การอานจับ
ใจความบอยๆยอมทําใหเขาใจความหมายของคํา จําไดดีและอานไดเร็วข้ึน ตลอดจนเพิ่มความสนใจใน
การอานหนังสือประเภทตางๆ 
 ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน (2547: 23) กลาวถึงความสําคัญในการอานจับใจความวาเปน
ส่ิงจําเปนตอชีวิตของคนปจจุบันยิ่งกวายุคที่ผานมา เพราะโลกปจจุบันเปนโลกที่เปล่ียนไปทั้งดานวัตถุ 
วิทยาการ เทคโนโลยีและความนึกคิด จึงจําเปนอยางยิ่งที่มนุษยที่เกิดมาในโลกปจจุบันตองสนใจการ
อาน และตองอานเพ่ือใหสามารถติดตามความเคล่ือนไหว ความกาวหนาตางๆ ใหทันตอเหตุการณที่
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เปล่ียนไป ใหประโยชนแกมนุษยทุกดานและทุกโอกาส ทั้งในดานศึกษาหาความรู การประกอบอาชีพ
และการพักผอนหยอนใจ ชวยสงเสริมความรูความคิดของคนเราใหเพิ่มพูนข้ึน 
ความสําคัญของการอานจับใจความสามารถสรุปเปนขอๆไดดังตอไปนี้ 
 1. ชวยใหผูอานเขาใจความหมายของคํา  ประโยค  เนื้อหาและความหมายโดยนัยจากเนื้อเร่ือง 
 2. ชวยฝกความจําและการคิดอยางเปนเหตุเปนผลของผูอาน 
 3. ชวยฝกความเร็วในการอาน 
 4. ชวยใหผูอานมีความรอบรูและความสนใจในการอานใหกวางข้ึน 
 5. ชวยพัฒนาความรูของผูอานสําหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 6. ชวยใหผูอานไดหยอนใจและผอนคลายจากการอานเพื่อความบันเทิง 
 
 หลักการอานจับใจความ 
 ผะอบ โปษะกฤษณะ (2522: 111-112) ไดเสนอหลักการอานจับใจความวา ผูอานควรจะ
ทราบกอนวาอานเร่ืองอะไร ประเภทไหน อานเพื่ออะไร ความประสงคในการอาน จากนั้นจะเร่ิมจาก
ศึกษาโครงเร่ืองอยางยอและเก็บใจความสําคัญเฉพาะที่ตองการ ถาเปนเร่ืองราวหรือแบงเปนตอน หรือ
ยอหนา ยอมประกอบดวยเร่ืองเดียวหรือประโยคใจความในยอหนานั้นตามลักษณะของยอหนา เม่ือได
ใจความแลวจึงนํามาเรียบเรียงเปนสํานวนของผูอานเอง 
 ผกาศรี เย็นบุตร (2526: 66) กลาวถึงหลักการอานจับใจความวาในแตละคร้ังควรรู
จุดมุงหมายวาตองการอะไรจากเร่ืองที่อานเพื่อความรวดเร็วในการอาน จากนั้นจึงอานขอความทั้งหมด
คราวๆ เพื่อใหรูวาเร่ืองที่อานเกี่ยวกับอะไร ถาเปนหนังสือทั้งเลมควรศึกษาสารบัญกอนที่จะเร่ิมอานโดย
ละเอียด และต้ังคําถามตลอดการอานวา เร่ืองนี้เปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร เกิดข้ึนเมื่อใด อยางไร ผูเขียนมี
จุดมุงหมายอะไรในการอานเร่ืองนี้ และท่ีสําคัญที่สุดคือการฝกการอานจับใจความอยูเสมอ เพราะจะ
ชวยใหอานไดเร็วและจับใจความสําคัญไดดี 
 ประทีป วาทิกทินกร (2535: 82) กลาวถึงหลักการอานจับใจความไววาควรอานเร่ืองราวให
ตลอดทั้งเร่ืองแลวต้ังคําถามตนเองวา เร่ืองอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไรและทําไม บางเร่ือง
อาจมีคําตอบไมครบ แตตองตอบเทาที่มีอยูใหครบถวน เพื่อจะไดจับใจความสําคัญใหไดมากที่สุด เม่ือ
ตองการรายละเอียดที่จําเปนของใจความสําคัญก็ขยายความในคําตอบออกไปอีกเพื่อใหไดใจความที่
สมบูรณ  
 นุชนอย สถิรอังกูล (2538:67) กลาวถึงวิธีการสอนอานจับใจความไววาผูอานตองเร่ิม
พิจารณาขอความทีละสวนเพื่อ หาประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา ตัดสวนที่เปนรายละเอียด
หรือขอปลีกยอยอ่ืนๆออก ซึ่งไดแก ตัวอยางสํานวน  โวหารอุปมาอุปไมย ขอความเปรียบเทียบ ตัวเลข 
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สถิติ วัน เดือน ป ตลอดจนคําถามหรือคําพูดของผูเขียนซ่ึงเปนสวนขยายใจความสําคัญ แลวจึงสรุป
ใจความสําคัญดวยสํานวนภาษาของตนเอง 
 ประมง สวัสดิลาภา (2552: 18) เสนอหลักการอานจับใจความวา ผูอานจะตองต้ังจดุมุงหมาย
ในการอานใหชัดเจน สํารวจสวนประกอบของหนังสือคราวๆ จากนั้นจึงอานเนื้อหาของเร่ืองทั้งหมด
ต้ังแตตนจนจบ โดยไมหยุดอานซํ้าเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง เมื่ออานจบแลวใหพิจารณาหาประโยค
ใจความสําคัญจากแตละยอหนา ผูอานอาจต้ังคําถามตนเองวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร 
ทําไม ซึ่งจะทําใหผูอานเห็นสวนที่เปนใจความสําคัญและสวนที่เปนสวนขยายใจความสําคัญไดงายข้ึน
แลวจึงสรุปความสําคัญดวยสํานวนภาษาของตนเอง 
 หลักการอานจับใจความสามารถสรุปเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. ผูอานสังเกตโครงสรางหรือสวนประกอบของบทอาน เชน ชื่อเร่ือง คําช้ีแจงเพื่อใหรูวาเร่ือง
ที่อานเปนเร่ืองสารประเภทไหน 
 2. ผูอานหาจุดประสงคในการอานวาอานเพื่ออะไร เชน เพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อขอมูล
รายละเอียด 
 3. ผูอานอานและพิจารณาวาขอความใดเปนใจความหลักสําคัญที่ตอบคําถามวา ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน และอยางไร 
 4. ผูอานพิจารณาหาใจความรองเปนรายละเอียดที่เสริมใจความหลักใหสมบูรณ 
 5. ผูอานสามารถนําใจความสําคัญที่อานไดมาเรียบเรียงใหมตามความเขาใจ 
 
 การสอนการอานจับใจความ  
 กูดแมน (Goodman. 1977: 158-176) เสนอรูปแบบการอานจับใจความไวดังนี้  
 1. Sampling หมายถึงการอานที่ผูอานใชตัวช้ีแนะจากขอความที่ไดอานและเลือกใชความรู
ทางภาษาศาสตรของตนเพื่อหาความหมายจากขอความที่อาน 
 2. Prediction หมายถึงการคาดคะเนหรือเดาเหตุการณลวงหนาวาเร่ืองที่อานนั้นเปนอยางไร 
จะดําเนินไปในลักษณะใด 
 3. Confirmation หมายถึงการหาขอมูลยืนยันวาส่ิงที่คาดคะเนไวนั้นถูกตองหรือไมหรือ
ใกลเคียงมากนอยเพียงใด 
 4. Correction หมายถึงการแกไขหรือจัดระดับความคิดอีกคร้ังเมื่อผูอานพบวาส่ิงที่ตน
คาดคะเนไวนั้นไมถูกตอง 
 คานาเวน และเฮกแมน (สมุทร เซ็นเชาวนิจ. 2530; อางอิงจาก Canavan; & Heckman. 
1966) กลาวถึงข้ันตอนการสอนอานจับใจความวามีอยู 5 ข้ันตอน คือ  
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 1. ข้ันสํารวจ (Survey) คือผูอานจะตองสํารวจรายละเอียดตางๆของหนังสือ  เชน หัวขอใหญ 
หัวขอยอย ตัวพิมพเอน เปนตน 
 2. ข้ันต้ังคําถาม (Question) ผูอานจะต้ังคําถามจากเนื้อหา เชนอาจดัดแปลงจากหัวขอเปน
รูปคําถาม  
 3. ข้ันการอาน (Read) ข้ันนี้เปนการอานแบบเขม (Intensive Reading) คืออานเพื่อใหเขาใจ
สาระสําคัญและรวบรวมขอเท็จจริงของส่ิงที่อานไดอยางแจมแจงเปนข้ัน การอานเพื่อหาคําตอบใน
ขณะที่ผูอานอาจขีดเสนใตหรือทําเคร่ืองหมายกํากับเนื้อหาที่อานหรือบันทึกยอ 
 4. ข้ันระลึก (Recall) เมื่อไดขอเท็จจริงและสาระสําคัญแลว ผูอานจะตองไปใชในการรายงาน
หรือการสอบ ดังนั้นจึงควรจะมีการระลึกถึงสาระสําคัญที่ไดจากการอานบอยๆ 
 5. ข้ันการทบทวน (Review) กอนจะรายงานหรือทดสอบควรมีการทบทวนการบันทึกยออีก
คร้ังหนึ่ง 
 วิลเล่ียม (คมสันต เฮาเส็ง. 2542: 20-21; อางอิงจาก William. 1986) ไดเสนอข้ันตอนการ
สอนอานจับใจความไว 3 ข้ันดังนี้ 
 1.  ข้ันกอนการอาน (Pre-Reading) จุดประสงคของข้ันตอนนี้คือ 
  1.1  เพื่อแนะนํา กระตุนความสนใจ ในเร่ืองที่จะอาน 
  1.2  เพื่อชักจูงใหผูเรียนสนใจอยากเรียนดวยเหตุผลสําหรับการอาน 
  1.3  เพื่อเตรียมตัวในดานภาษาใหแกผูเรียนกอนอานเนื้อเร่ือง 
 2.  ข้ันการอาน (While – Reading) ข้ันตอนนี้เนนที่เนื้อเร่ืองที่จะอาน โดยมีจุดมุงหมาย
ดังตอไปนี้ 
  2.1  เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจจุดประสงคในการเรียน 
  2.2  เพื่อใหผูเรียนเขาใจโครงสรางของงานเขียน หรือเนื้อความที่จะอาน 
  2.3  เพื่อชวยขยายเนื้อความของเร่ืองใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
 3.  ข้ันหลักการอาน (Post-Reading) ข้ันตอนนี้เนนใหผูเรียนมีความสามารถดังตอไปนี้ 
  3.1  สามารถถายโอนความรู ความคิดในเร่ืองที่อานไปแลว 
  3.2  สามารถเชื่อมโยงเร่ืองที่อานเขากับความรูความสนใจหรือความคิดเห็นได 
 กรมวิชาการ (2545:189) เสนอแนะวิธีการอานจับใจความใหบรรลุวัตถุประสงคไวดังนี้ 
 1. ต้ังจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน เชน อานเพื่อหาความรู เพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อ
บอกเจตนาของผูเขียน เพราะจะเปนแนวทางใหกําหนดการอานไดอยางเหมาะสม และจับใจความหรือ
คําตอบไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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 2. สํารวจสวนประกอบของหนังสืออยางคราวๆ เชนช่ือเร่ือง คํานํา สารบัญ คําชี้แจง การใช
หนังสือ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะสวนประกอบของหนังสือ จะทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองหรือ
หนังสือที่อานไดกวางขวางรวดเร็ว 
 3. ทําความเขาใจลักษณะของหนังสือวา เปนประเภทใด เชน สารคดี ตํารา บทความ ฯลฯ ซึ่ง
ชวยใหมีแนวทางอานจับใจความสําคัญไดงาย 
 4. ใชความสามารถทางภาษา ดานการแปลความหมาย ของคํา ประโยคและขอความตางๆ
อยางถูกตอง รวดเร็ว 
 5. ใชประสบการณหรือภูมิหลังเกี่ยวกับเร่ืองที่อานมาประกอบเพื่อจะทําใหเขาใจและจับ
ใจความที่อานไดงายและรวดเร็วข้ึน 
 ข้ันตอนการสอนอานจับใจความสามารถกลาวโดยสรุปไดเปนข้ันๆ ดังตอไปนี้ 
 1. ผูสอนกระตุนความสนใจและความพรอมของผูเรียนกอนเร่ิมอานเนื้อเร่ือง 
 2. ผูสอนช้ีใหผูเรียนสังเกตรายละเอียดของโครงรางสารที่จะอานทั้ง หัวขอ ชื่อเร่ืองหรือ
รูปภาพเพื่อผูอานสามารถต้ังจุดประสงคในการอานได 
 3. ผูเรียนต้ังคําถามกอนอาน วา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไร อยางไร และทําไม หรือคาดคะเน
การดําเนินเร่ืองกอนเร่ิมตนอาน 
 4. ผูเรียนอานเนื้อเร่ืองเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับตอบคําถามที่ต้ังไว หรือตรวจสอบเร่ืองราวที่
คาดคะเนไว (อาจขีดเสนใตหรือทําเคร่ืองหมายขอความสําคัญไวดวย) 
 5. ผูเรียนเรียบเรียงและจัดระเบียบความคิดจากคําตอบคําถามที่ต้ังไวกอนอานและจัดระบบ
ความคิดจากการคาดคะเนใหตรงกับขอมูลจริงจากการอาน 
 6. ผูเรียนนําใจความสําคัญหรือความรูที่ไดไปใชในการตอบคําถามหรือประโยชนอ่ืนๆตอไป 
 
 หลักการอานเรื่องราวและนิทาน  
 บันลือ พฤกษะวัน (2538: 110-111) อธิบายข้ันตอนการอานเร่ืองราวและนิทานไวดังนี้ 
 1. ใหอานแบบคราวๆ เพื่อสํารวจคําศัพท คํายาก เพื่อประหยัดเวลา และขจัดความสับสน
ระหวางคําใหมและคําที่รูแลว 
 2. ทําความเขาใจความหมายของคําศัพท คํายาก โดยการอธิบายคําศัพทดวยรูปประโยค 
การใชพจนานุกรม และการเขียนสะกดตัว การแตงประโยคโดยใชคําศัพทนั้นใหกวางขวาง 
 3. กําหนดคําถาม 4-5 คําถาม แลวแบงกลุมใหแตละกลุมหาคําตอบ สวนการเฉลยหรือ
ตรวจสอบคําตอบ ควรใหแตละกลุมกําหนดตัวแทนอานออกเสียง ผลัดเปล่ียนกัน ใหผูอานเขียนคําตอบ 
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หรือแหลงที่ตอบถูก แลวเนนใหผูที่ไมไดอานออกเสียงใหอานในใจ และคิดหาคําตอบตามไปอีกคร้ังหนึ่ง
หากขอใดเปนปญหา ก็ใหครูเปนผูชวยช้ีแนะและสงเสริมการอภิปราย 
 4. หากผลของขอ 3 เปนผลดี ก็ควรฝกซ้ําดวยวิธีนี้ตอนอนุเฉท หรือเร่ืองอ่ืนๆตอไป จากนั้นครู
ใหแตละกลุมอานในใจตอนเดียวหรือเร่ืองเดียวกันแลวใหฝกต้ังคําถาม 4-5 คําถามแลวแตลักษณะ
ความส้ันยาวของเร่ือง หรือครูกําหนดใหแลกเปล่ียนคําถามกันหาคําตอบ โดยมีกลุมเจาของคําถามเปน
ผูอานออกเสียงและเฉลยใหฟง โดยการอานออกเสียงและอานในใจตามไปดวย  
 5. หากผลจากขอ 4 เปนผลดี กําหนดใหแตละกลุมรับผิดชอบแตละอนุเฉท ใหอานในใจเพื่อ
หาคําตอบตอไป โดยใหกําหนดคําถามเองโดยชี้แนะเนนในตอนอานออกเสียงใหกลุมอ่ืนๆอานในใจ 
พรอมกับพิจารณาถึงความถูกตองของคําตอบแตละกลุม แลวแกไขใหถูกตอง 
 6. ใหแตละกลุมนําคําตอบตามลําดับเร่ืองตอเขาดวยกัน แลวลองอานดูวาไดเร่ืองราวตาม
เร่ืองเดิมหรือไม ควรจะแกไขหรือสลับขอคําถามหรือคําตอบอยางไร 
 7. ใหแตละกลุมแลกเปล่ียนขอความอนุเฉทตอนที่อานเสียใหม แลวกําหนดการตั้งคําถาม
ถามเฉพาะประเด็นสําคัญตามลําดับของเร่ือง ตรวจสอบคําตอบใหถูกตอง แลวนําคําตอบมาเรียงตอ
เขาดวยกันตามลําดับใหม จะไดเคาความเร่ืองของนิทานนั้นหรือไม คาดวาคงจะไดความโดยอาจตอง
แตงเติมคําและรูปประโยคบาง นําคําถามเรียงตามเนื้อเร่ืองมาติดที่ปายนิเทศ 
 8. เลนเกม เธอถาม-ฉันตอบ ตามเนื้อหา  เนื้อเร่ืองของนิทานระหวางกลุม จับคู 
 9. จากลักษณะคําถามตามเนื้อเร่ืองของนิทานนั้นๆ จะใชเปนแนวในการถามเร่ืองอ่ืนๆ ได
หรือไม ลองใหผูเรียนต้ังคําถามที่สามารถใชถามเพื่อถอดโครงเร่ืองได แลวดําเนินตามขอ 3-4  
 10. กิจกรรมในการอานนิทานทุกเร่ืองที่ผูเรียนอานแลว ควรมีสรุปและประเมินตัวละคร เพื่อ
ไดแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ แนวคิด คติเตือนใจ โดยครูอาจใหผูเรียนเขียนคําคม หรือบางเร่ือง
สอดคลองกับสุภาษิตก็ใหรวมกันอภิปราย ทําความเขาใจ แลวยอนกลับมาใหเลานิทานที่อาน
เรียงความโดยใชความจําตามลักษณะการเลาจากคําคม สุภาษิต หรือคติเตือนใจนั้นต้ังคําถาม ถาม
ตามลําดับเร่ืองเฉพาะเปนรายบุคคล แลวเรียบเรียงเร่ืองราว อันเปนลักษณะการยอความ หรือแตง
นิทานเร่ืองใหมที่ใหขอคิดทํานองเดียวกันกับนิทานที่อาน 
 11. หากเปนขอคิด คําคม สุภาษิตดังกลาวนี้ มีสาระอะไรเปนเคร่ืองเชื่อมตอกับบทสนทนา
หรือ วรรณคดี อยางไร ควรใหเขาใจอยางชัดเจน 
 
 การวัดความเขาใจและประเมินผลการอาน 
 ฮาฟเนอร และจอลล่ี (Hafner; & Jolly. 1972: 174) ไดสรุปความสามารถที่ปรากฏในการ
ประเมินผลความเขาใจในการอาน ดังนี้ 
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 1. ตอบคําถามจากขอเท็จจริงและรายละเอียดตางๆ จากเร่ืองที่อานได 
 2. เขาใจคําช้ีแจงสามารถปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําที่เขียนอธิบายไวได 
 3. จดจําและสามารถบรรยายส่ิงที่อานเปนคําพูดของตัวเองได 
 4. ลําดับเหตุการณของเร่ืองที่อานไดถูกตอง 
 5. แยกไดวารายละเอียดไหนสําคัญตอนไหนไมสําคัญ 
 6. บอกไดวาตัวอยางหรือคําอธิบายประกอบตางๆ มีความสําคัญ 
 7. บอกไดวาประโยคใดแสดงใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน 
 8. บอกความสัมพันธกับเนื้อหาในบทความอ่ืนๆ วาเกี่ยวของอยางไร 
 9. แสดงขอสรุปของบทความที่อานไดอยางถูกตอง 
 10. บอกไดวาผูเขียนยึดแนวอะไรในการจัดเรียง 
 11. บอกไดวาอะไรคือความหมายที่ซอนเรน ที่ไมไดแสดงไวในบทอาน 
 12. บอกไดวาเร่ืองที่อานมีแนวการดําเนินเร่ืองหรือใหอารมณอยางไร 
 13. บอกวัตถุประสงคในการเรียนซ่ึงผูเขียนไมไดแสดงไวตรงๆได 
 14. บอกไดวาตอนใดผูเขียนใชถอยคําเปรียบเทียบอยางไร มีความหมายอยางไร 
 วีณา วีสเพ็ญ (2525: 296-299) อธบิายวาการวัดความเขาใจในการอานแบงได 3 ประเภท 
 1. การแปลความ  ไดแก  การแปลจากของเดมิแบบหนึง่ใหเปนอีกแบบหนึง่ซึ่งยังคง
ความหมาย เดิมไว สมรรถภาพในการแปลข้ึนอยูกับความรูที่มีอยูและความสามารถที่จะถายทอด
ความหมายของทุกสวนทกุตอนในการสื่อสารนั้น 
 2.  การตีความ ข้ันแรกของการตีความจะเปนการแปลความของแตละตอนกอนตอมาเปนการ
เอาประเด็นสําคัญหรือยอขอความที่อานนั้นโดยดูเร่ืองราวทั้งหมดใหสัมพันธกันแตละสวนแตละตอน 
แลวลําดับความคิด นํามาสรุปใหส้ันลงแตคงความหมายเดิมไว หารตีความจะรวมถึงการหย่ังความมุง
หมาย ความเชื่อมั่น หรือคตินิยมของผูแตงบทความหรือคําประพันธดวย 
 3.  การขยายความ ไดแก การขยายความคิดใหลึกกวางออกไปจากขอเท็จจริงที่มีอยูอยางมี
เหตุผลสมรรถภาพดานนี้จะรวมการต้ังหัวขอเร่ืองจากบทความที่กําหนดให และสรุปสาระสําคัญของ
ขอความที่กลาวมาแตตนได 
 สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 91-93)  อธิบายวาทักษะการอานสามารถวัดและประเมินผลโดย
ใหผูเรียนอานและแสดงความเขาใจจากเร่ืองที่อานโดยใชทักษะการฟง การพูด หรือการเขียนดังนี้ 
 1. การหาความหมายของคําศัพทหรือประโยคที่กําหนดให 
 2. การบอกความสัมพันธระหวางประโยค 
 3. การเรียงลําดับเหตุการณ 
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 4. การเติมคําในชองวางโดยวิธีโคลซ 
 5. การตอบคําถามโดยการเลือกคําตอบที่กําหนดให 
 6. การแสดงความคิดเห็น 
 7. การต้ังชื่อเร่ือง 
 บันลือ พฤกษะวัน (2538: 9-10) อธิบายวา ผูสอนสามารถตรวจสอบความเขาใจในการอาน
ของผูเรียนไดหลายทางดังนี้ 
 1. ใหตอบคําถามจากเร่ืองที่อานไดถูกตองตามขอเท็จจริงของทองเร่ืองโดยวิเคราะหหา
เหตุผลของเร่ืองและการต้ังคําถามจากการสรุปเร่ือง 
 2. เลาเร่ืองและสรุปเร่ืองที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ประเมินและเลือกแบบจากตัวละคร ใหเหตุผลประกอบการเลือกหรือไมเลือก 
 4. แสดงประกอบนิทาน แสดงทาใบประกอบประโยค วลี หรือคําศัพทได 
 5. หาความสัมพันธของคํา เชน กระตาย – กระโดด, เตา- .... 
 6. หาคําตรงขามเชิงความหมาย เชน หิว – อ่ิม , ยิ้ม – บึ้ง 
 7. อธิบายคําคม คําพังเพย แลวแตงนิทานประกอบ 
 8. ตอนิทานที่เลาไมจบอยางมีความตอเนื่องและสมเหตุสมผล 
 9. สรุป ต้ังช่ือเร่ืองไดครอบคลุมเนื้อเร่ือง พรอมอธิบาย 
 10. ปฏิบัติตามข้ันตอนการประกอบอาหาร ประดิษฐ หรือดําเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร 
 11. นําความเขาใจจากส่ิงที่อานมาใชพยากรณแนวโนมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
สังคม เศรษฐกิจ 
 12. วิจารณ ใหขอคิด เสนอแนะ แกไขเชิงยอมรับ ไมยอมรับ โตแยงดวยเหตุผล  
 แววมยุรา เหมือนนิล (2538: 16) กลาววาพฤติกรรมการอานที่แสดงใหเห็นวาอานจับใจความ
ไดหรือไม อาจพิจารณาจากทักษะดังตอไปนี้ 
 1.  การจําลองเหตุการณเร่ืองที่อานและสามารถเลาโดยใชคําพูดของตนเอง 
 2.  การบอกเลาความทรงจําจากการอานส่ิงที่เฉพาะเจาะจงได เชนขอเท็จจริง รายละเอียด 
ชื่อ สถานที่ วันที่ ฯลฯ 
 3.  การปฏิบัติตามคําส่ังหรือขอเสนอแนะหลังการอานได 
 4.  การรูจักแยกแยะขอเท็จจริง 
 5.  การรวบรวมขอมูลใหมกับขอมูลที่มีอยูแลวได 
 6.  การเลือกความหมายที่ถูกตองและนําไปใชได 
 7.  การใหตัวอยางประกอบได 
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 8.  การจําแนกใจความสําคัญและสวนขยายใจความสําคัญได 
 9.  การกลาวสรุปได ฯลฯ 
 สายสุนี สกุลแกว (2534: 30) การวัดความเขาใจในการอานจับใจความอาจทําไดหลายวิธี 
ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายเปนสําคัญ 
 1. แบบทดสอบมาตรฐาน ขอสอบนี้นําไปใหนักเรียนทําเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
อานกับเกณฑปกติ (Norms) แบบทดสอบนี้ประกอบดวยขอความเปนตอนๆ หรือเร่ืองส้ันๆ ใหนักเรียน
อานแลวเลือกตอบ เรียงจากเร่ืองงายไปยาก จํากัดเวลา นักเรียนจะไดรับคะแนนความสามารถของ
ความเขาใจในการอานแบบสอบ คะแนนออกมาในรูปคะแนนดิบ (Raw Score) เปอรเซนไทล 
(Percentile) หรือระดับ (Grade-Equivalent) 
 2. แบบสอบชนิดอิงเกณฑ มีลักษณะคลายคลึงกับแบบแรก คือมีขอความเปนตอนๆ หรือ
เร่ืองส้ันๆ ใหนักเรียนอานแลวเลือกคําตอบ แตไมเปรียบเทียบความสามารถในการอานกับเกณฑปกติ 
หรือกับนักเรียนกลุมอ่ืนๆ คะแนนของนักเรียนข้ึนอยูกับผลสัมฤทธ์ิการอาน เกณฑที่ถือวานักเรียนมี
ความสําเร็จจากการเรียนการอานนั้นอยูระหวางเกณฑ 80-90 เปอรเซ็นต 
 จากการขอมูลดานการอานและการวัดความเขาใจและประเมินผลการอานที่กลาวถึงมาแลว
ขางตนสามารถนํามาใชกําหนดกรอบในการวัดความเขาใจและประเมินผลการอานไดวาในการอานจับ
ใจความนั้นผูอานจะตองตอบประเด็นคําถามไดวาทําอะไร ที่ใด เมื่อใด อยางไร และทําไม รวมไปถึง
บอกรายละเอียดตางๆจากเร่ืองที่อานไดอยางเฉพาะเจาะจง  สามารถลําดับเหตุการณของเร่ืองที่อานได
ถูกตองและเขาใจวงศัพทที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองที่อาน 
 
 1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ 
 ศศิธร อินตุน (2535: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ
สําหรับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานจับใจความที่สรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 83.33/84.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว และผูเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกนี้มีความ
กระตือรือรนในการทําแบบฝกหัดและพบวาคะแนนเฉล่ียของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 พิกุล ภูมิแสน (2539: 61) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานเพื่อจับความวิชาภาษาไทย 
ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนกับการสอนแบบปกติ พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 นิตยา เดชเล (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานเพื่อจับใจความและ
ความคงทนในการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมโรงเรียนพหลโยธิน สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอวังนอย สํานักงานประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ระหวางการสอนแบบเพื่อนชวย
เพื่อนกับการสอนแบบปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์ของการอานจับใจความ วิชาภาษาไทยของผูเรียนที่เรียน
โดยการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพ่ือนสูงกวาผูเรียนที่เรียนโดยการเรียนการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกัน 

 พรทิพย ตรีสกุลวงษ (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางเพื่อสงเสริมทักษะการอานจับใจความภาษาไทย สําหรับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนบานโคกตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร พบวาผูเรียนที่เรียนตามกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีพัฒนาการในดานทักษะการอานจับใจความ มีพัฒนาการดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคและเจตคติดานการอานเพิ่มข้ึน 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอานภาษาตางประเทศ 
 2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอานภาษาตางประเทศ 
 กระบวนการอานภาษาตางประเทศ 
 สมิทธ (Wood 1997: 79-87 ;อางอิงจาก  Smith. 1994) กลาวถึงการอานภาษา ตางประเทศไววา 
 1. การอานคือการคิด เนื่องจากในขณะอานความคิดของผูอานจะต่ืนตัว ผูสอนควรใหผูเรียน
ไดเสดงความคิด โดยอาจเปนการพูดหรือการเขียนวาคิดอะไรขณะอาน 
 2. การอานเปนปฏิสัมพันธระหวางตัวผูอานกับบทอาน ซึ่งหมายความวาผูอานจะตอง
เชื่อมโยงบทอานกับส่ิงที่อยูในความคิด 
 3. ความรูเดิมมีบทบาทในการอาน ผูสอนควรกระตุนใหผูอานอานมากข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรู
เดิมและเพื่อจะอานไดดียิ่งข้ึน ครูควรใหอานบทอานที่หลากหลาย สอนกลวิธีในการอานเพื่อใหผูอาน
สะสมความรูเกี่ยวกับกลวิธีการอานเพื่อประยุกตใชในการอานบทอานตางๆ 
 4. การอานเกี่ยวของกับการทํานายในหองเรียนผูเรียนควรตรวจสอบความรูเดิมของตนเอง
และใชในการทํานายความคิดของผูเรียน 
 5. การถามคําถามเปนส่ิงที่สําคัญในการสรางความเขาใจ ซึ่งความเขาใจหมายถึงการตอบ
คําถามได ดังนั้นการฝกใหผูเรียนรูจักการตั้งคําถามจะชวยสรางความเขาใจในการอานได 
 6. ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของงานเขียนมีความสําคัญเพราะจะทําใหผูอานสามารถระบุ
ความสําคัญไดวาอยูสวนไหนของขอความ 
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 7. ผูเรียนตองรูจักนําความรูเกี่ยวกับส่ิงที่อานไปประยุกตใชซึ่งจะ ทําใหบทอานนั้นมี
ความหมายกับผูเรียน 
 8. การอานเปนกิจกรรมทางสังคมผูสอนและผูเรียนสามารถทํางานรวมกัน ซึ่งถือเปนบริบท
หนึ่งของสังคม การเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรูจากเพื่อถือวาเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 9. การทดสอบความเขาใจในการอานอยางแทจริงควรเปนลักษณะของการอภิปรายเปน
คําถามแบบเปดและการเขียน 
 10.  การอานเปนกิจกรรมที่มีเปาหมายดังนั้นผูสอนควรสอนใหผูอานรูจักต้ังเปาหมายในการอาน 
 เอเบอรโซล และฟลด (อารีรักษ มีแจง. 2547: 14-15; อางอิงจาก Aebersold; & Field. 
1997) กลาวถึง กระบวนการอานภาษาตางประเทศวาเปนปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับบทอานวา
ประกอบดวย 
 1. ปฏิสัมพันธระหวางวัตถุประสงคและลักษณะของการอาน (Interaction between Purpose 
and Manner of Reading) โดยวัตถุประสงคจะเปนตัวกําหนดวาผูอานจะตองอานอยางไร เชนตองอานชา
หรืออานเร็ว อานเพื่อเขาใจรายละเอียดทั้งหมดหรือเขาใจความโดยทั่วไปหรือหาขอมูลเฉพาะจุด ตอง
กลับไปอานซ้ําหรือไม บุคคลจะมีพฤติกรรมการอานที่ตางออกตามวัตถุประสงคของการอาน 
 2. ปฏิสัมพันธผานทางกลวิธีการอาน (Interaction through Reading Strategies) โดยที่
ขณะอานผูอานจะใชกิจกรรมทางสมองที่เรียกวากลวิธี หลายๆกลวิธีในการสรางความหมายจากบท
อาน ซึ่งผูอานแตละคนจะมีกลวิธีการอานเฉพาะของตนเอง 
 3. ปฏิสัมพันธผานทางความรูเดิม (Interaction through Schema) ซึ่งเปนความรูเดิม
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทอาน (Content Schema) ความรูเดิมเกี่ยวกับแบบแผนและโครงสรางของงาน
เขียน (Formal Schema) และความรูเดิมเกี่ยวกับตัวภาษา (Linguistic Schema) 
 
 ปญหาในการอานภาษาตางประเทศ 
 โยริโอ  (Yorio. 1971: 107-115)  ไดใหความเห็นวาปญหาการอานภาษาที่สองนั้นมี  สาเหตุจาก 
 1.  ความรูในภาษาที่สองของผูอานไมเทากับความรูของเจาของภาษา เชนความรูดานคําศัพท 
โครงสราง และการตีความจึงทําใหผูอานไมสามารถทําความเขาใจกับบทอานไดในระดับเดียวกับที่
เจาของภาษาอาน 
 2.  ผูอานไมสามารถทํานายหรือเลือกใชตัวช้ีแนะ (Cues) ที่จะมาชวยสรางความเขาใจในการ
อานได อันมีผลมาจากการที่ผูอานมีขอจํากัดของความรูในตัวภาษาน้ันและพัฒนาการทางดานภาษา
นั้นยังไมสมบูรณ จึงทําใหกระบวนการอานทํางานอยางไมเปนอัตโนมัติดังเชนการอานภาษาแมของตน 



 18 

 3.  ผูอานเลือกตัวช้ีแนะผิด หรือไมแนใจในตัวช้ีแนะ จึงไมสามารถเช่ือมโยงตัวช้ีแนะตางๆเขา
ดวยกัน เพื่อที่จะชวยสรางความเขาใจในการอานได 
 4.  ผูอานไมสามารถจดจําตัวชี้แนะที่อานผานมาแลวได เนื่องจากไมคุนเคยกับเนื้อหาที่อาน
และไมไดรับการฝกมากอน 
 5.  มีการแทรกแซงของภาษาแมในทุกระดับ ไมวาจะเปนดานเสียง ศัพท โครงสรางอยู
ตลอดเวลาในขณะอาน จึงทําใหผูอานตีความหมายของขอมูลไดชาและคอนขางยุงยากกวาการอาน
ภาษาแม 
 บารเนต (อารีรักษ มีแจง. 2547:14; อางอิงจาก Barnett. 1989) ที่สรุปปญหาการอาน
ภาษาตางประเทศไววา 
 1. ในการอานภาษาตางประเทศ ผูอานยังไมพัฒนาความสามารถเก่ียวกับระบบเสียงใน
ภาษานั้นอยางเต็มที่ ดังนั้นผูอานจึงไมสามารถอานออกเสียงคําตางๆไดอยางถูกตองเหมือนดังการอาน
ภาษาที่หนึ่งซ่ึงเปนภาษาแมของตน 
 2. การอานภาษาที่หนึ่งจะเร่ิมต้ังแตวัยเด็ก ดังนั้นความรูในภาษาที่หนึ่งของผูอานจึงพัฒนา
ไปไดในระดับหนึ่ง ทั้งในดานคําศัพท เสียง โครงสรางและการใชกลวิธีตางๆซึ่งจะตางจากการอาน
ภาษาที่สองที่จะเร่ิมในวัยที่สูงกวา และการพัฒนาความสามารถในดานตางๆดังกลาวมีนอย ผูอานจึง
ประสบปญหาในการอานภาษาที่สองมาก 
 3. ความแตกตางของวัฒนธรรมในแตละภาษา และความไมคุนเคยกับบทอานก็เปนปจจัย
ประการหนึ่งที่ทําใหผูอานประสบความยุงยากในการอานภาษาที่สอง 
 บอลย และเพอเรอกอย (Boyle; & Peregoy. 1990: 194-200) ใหความเห็นไปในทางเดียวกัน
เกี่ยวกับปญหาการอานภาษาตางประเทศไววา 
 1. ผูเรียนมีความรูดานภาษาที่กําลังอานอยางจํากัด 
 2. พื้นความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนไมสัมพันธกับเนื้อหาที่อาน ซึ่งปญหาน้ี
สามารถแกไขไดโดยการที่ผูสอนปูพื้นความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่อานใหแกผูเรียนกอนการอาน และจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชโครงสรางตางๆเพื่อเพิ่มความสามารถทางภาษาใหมากข้ึน  
 สรุปไดวาปญหาการอานภาษาตางประเทศ ไดแก 
 1.  ผูอานมีความรูในภาษาที่สองของจํากัด 
 2.  ผูอานไมสามารถเลือกใช จดจํา หรือเช่ือมโยงตัวช้ีแนะในการอานไดอยางถูกตอง 
 3.  ผูอานมีพื้นความรูและประสบการณเดิมไมสัมพันธกับเนื้อหาที่อาน  
 4.  ผูอานถูกแทรกแซงดวยภาษาแมในทุกระดับของการอาน  
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 5.  ผูอานเริ่มอานภาษาที่สองในวัยที่สูงกวาภาษาแม จึงมีพัฒนาการนอย 
 6.  ผูอานไมคุนเคยกับบทอานเนื่องจากความแตกตางของวัฒนธรรมในแตละภาษา  
 
 การฝกการอานจับใจความสําคัญภาษาตางประเทศ 
 เกบฮารด (เชษฐธวัช ชวกาญจนกิจ. 2547: 33-34; อางอิงจาก Gebhard. 1985) ไดเสนอ
หลักการสอนอานเพื่อจับใจความสําคัญสําหรับครูที่สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหรือภาษา
ที่สองเพื่อชวยในการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จยิ่งข้ึนไวดังนี้ 
 1. การฝกฝนการอานสามารถชวยใหผูเรียนเรียนรูที่จะอานได เพราะยิ่งผูเรียนใชเวลาในการ
อานเทาไร ก็ยิ่งเปนผลดีมากยิ่งข้ึนเทานั้น ดังนั้นผูสอนตองพูดใหนอยลงและใหผูเรียนไดอานมากข้ึนใน
ชั่วโมงที่สอน นอกจากนี้ยังอาจใชวิธีทําเอกสารประกอบการอาน เพื่ออธิบายคําศัพทหรือโครงสราง
ยากๆ โดยผูสอนไมตองเสียเวลาอธิบาย แตใหผูเรียนไดศึกษาจากเอกสาร 
 2. บทอานที่มีความหมายตอผูเรียนจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการอานได บทอานที่อยูใน
ความสนใจของผูเรียนยอมใหทําใหผูเรียนมีผลการเรียนที่ประสบความสําเร็จมากกวา  
 3. ความซํ้าซอนของภาษาชวยใหผูเรียนเรียนรูจากการอานได ความซํ้าซอนจากการอานใช
ประโยคหรือคําศัพทที่มีความหมายคลายกันกับขอความที่ผูเรียนอาน บางคร้ังอาจเปนคําตรงขาม 
ผูสอนควรช้ีใหผูเรียนเดาความหมายของคําหรือประโยคจากตัวแนะตางๆที่ปรากฏในขอความ 
 4. การเสริมขอมูลเพิ่มเติมชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีมากข้ึน เนื่องจากความรูและประสบการณ
ของแตละบุคคลแตกตางกัน ครูควรจะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน เพื่อใหผูเรียนอานเร่ืองนั้น
ดวยความเขาใจดียิ่งข้ึน 
 5. การอานเปนกลุมคําชวยใหผูเรียนจับใจความสําคัญของเร่ืองไดดีข้ึน การอานแบบจับใจความ
ไมควรเปนการอานแบบคําตอคําหรือรูความหมายทุกคํา แตควรอานเปนกลุมคําเพื่อจับใจความไดดีข้ึน 
ผูสอนควรชวยเหลือในตอนแรกโดยการแบงกลุมคําเปนกลุมๆใหอาน ฝกใหผูเรียนแบงคําเปนกลุมเองจาก
กลุมส้ันๆแลวขยายใหยาวข้ึนหรืออาจใชเนื้อเพลงหรือบทละครสั้นๆชวยในการฝกอาน 
 6. ส่ือการสอนชวยเพิ่มความเขาใจในการอานแกผูเรียน การใชรูปภาพ ของจริงเคร่ืองมือตางๆ ส่ิง
เหลานี้ลวนทําใหผูเรียนเขาใจเร่ืองที่อานไดดีข้ึน และสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดี 
 7. บรรยากาศในการเรียนการสอนควรเปนไปอยางสบายไมเครงเครียด การใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรมเปนกลุมและทําความเขาใจในเร่ืองที่อานกันเอง โดยมีผูสอนคอยแนะนําชวยเหลือเมื่อผูเรียน
ตองการ จะทําใหการเรียนรูที่ดีข้ึน 
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 ทิพวัลย มาแสง (2532: 134) ไดใหหลักการฝกอานภาษาตางประเทศเอาไววา 
 1. ผูเรียนอานเนื้อเร่ืองไปตลอดจนจบแลวจับใจความทันที 
 2. ผูเรียนไมควรฝกอานโดยการแปลทีละคําหรือทีละประโยค เนื่องจากจะทําใหเนื้อความไม
สัมพันธกัน 
 3. ผูเรียนควรฝกใหสามารถอานอยางรวดเร็ว 
 4. ในขณะที่ผูเรียนอานไมควรมีเสียงดังออกจากปาก 
 5. ผูเรียนไมทําปากขมุบขมิบขณะอาน 
 6. ในขณะที่อานใหผูเรียนฝกคิดตามส่ิงที่อานทันที 
 7. เมื่อผูเรียนเจอคําศัพทยากใหผานไปทันทีใหมุงที่เนื้อเร่ืองทั้งหมดเทานั้น 
 8. ผูเรียนไมควรอานไปเปดพจนานุกรมไป เพราะจะทําใหทอและไมอยากอาน 
 9. ผูเรียนอานแลวตองทราบความหมาย แนวความคิดและความคิดของผูแตง 
 10. ควรกําหนดเวลาและเนื้อเร่ืองใหพอเหมาะกับระดับความสามารถของผูเรียน 
 สรุปไดวากระบวนฝกการอานภาษาตางประเทศ ประกอบดวย 
 1. การอานเนื้อเร่ืองในใจ โดยคิดตามส่ิงที่อานไปตลอดจนจบ จับใจความทันที ไมใชการแปล
ทีละคํา 

 2. การใชแบบฝก หรือเอกสารประกอบการอานที่มีความหมายและเหมาะสมกับความ 
สามารถผูเรียน 
 3.  การใชเนื้อหาที่ความซํ้าซอน การเสริมขอมูลเพิ่มเติม  
 4.  การใหเวลากับการอานและการฝกฝนอยางสม่ําเสมอการใชส่ือการสอน เชน การใช
รูปภาพ หรือ ของจริง  
 5.  การสรางบรรยากาศในการฝกที่ดี เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีผูสอนคอยชี้แนะ 

 
 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานภาษาตางประเทศ 
 ปญญา สมจิตต (2530: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางดานการอาน
ภาษาอังกฤษและเจตคติตอการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนการอานดวย
วิธีการ SSR และวิธีการตามคูมือครู โดยกลุมทดลองเรียนการอานดวยวิธีการ SSR และกลุมควบคุม
เรียนดวยวิธีการตามคูมือครู ผลการทดลองพบวากลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการอาน
ภาษาอังกฤษสูงกวา การเปล่ียนแปลงเจตคติตอการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
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 อุษณีย วรรณจิยี (2536: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอน
โดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรมกับการสอนตามคูมือครูโรงเรียนบานหนองขามและบานศาลาลัย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากการสุมตัวอยางอยางงาย จํานวน 80 คน พบวาความเขาใจในการอานและ   
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 ภัททิรา พัจนสุนทร (2548: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแผนภูมิความหมาย ผลการวิจัยพบวาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนเทากับ          
73.51 / 71.63 ซึ่งเปนไปตามเกณฑและดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนมีคาเทากับ 0.3879 ซึ่งหมายความวานักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 
38.79 

 อัจชราวดี มีระหงส (2540: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนอานจับใจความ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยยึดแนวการสอนอาน 3 ข้ันตอนและนําเทคนิค
การใชคําถาม เทคนิคการเขียนแผนภูมิเนื้อหาและเทคนิคการใชกิจกรรมสงเสริมการอาน มาใชในการ
จัดกิจกรรม ผลการศึกษาปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานจับใจความที่พัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคะแนนความกาวหนาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ .05 

 กิ่งเพชร ปองแกว (2542: บทคัดยอ) ไดทําการทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการฝกกระบวนการ
เรียนรูแบบอภิปญญาโดยการใชผังโยงความสัมพันธความหมายกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนความสามารถในการอานและคะแนนแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝกทักษะ 
 3.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ 
 ความหมายของแบบฝกทักษะ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2538: 490) ไดนิยามความหมายของแบบ
ฝกไววา หมายถึงแบบตัวอยางปญหาหรือคําส่ังที่ต้ังข้ึนเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ  
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 วาสนา สุพัฒน (2530: 11) กลาววา แบบฝกหมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายให
ผูเรียนทําเพื่อทบทวนความรูตางๆที่เรียนมาแลว ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดทักษะ และเพิ่มทักษะที่มีอยูแลว ให
สามารถไปใชประโยชนแกปญหาได 
 ปรีชา ชางขวัญยืน (2539: 131) ใหความหมายแบบฝกวา เปนหนังสือที่ใหแนวทางแกผูเรียน
ในการฝกฝนส่ิงที่เรียนรูมาแลวเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนข้ึน หรือเกิดทักษะความชํานาญ
มากข้ึน 
 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2540: 106) กลาววาแบบฝก หมายถึง การจัดประสบการณฝกหัดเพื่อให
ผูเรียนศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถแกไขปญหาไดถูกตองอยางหลากหลายและแปลกใหม 
 สุดา  บุญไวโรจน (2541: 68) ใหความหมายแบบฝกวา เปนส่ือการเรียนที่จัดข้ึนเพื่อ ให
ผูเรียนไดศึกษา ทําความเขาใจ ฝกฝนจนเกิดเปนแนวคิดที่ถูกตองและเกิดทักษะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ถือได
วาเปนเครื่องมือช้ินสําคัญที่ครูใชในการตรวจสอบความรู ความเขาใจ และพัฒนาการทางดานทักษะ
ของผูเรียนในวิชาตางๆ 
 กิดานัน มลิทอง (2543: 163) ใหความหมายแบบฝกทักษะวา เปนสมุดหรือหนังสือที่พิมพข้ึน 
โดยมีเนื้อหาเปนแบบฝกหัดหรือแบบฝกปฏิบัติ เพื่อเปนการเพิ่มทักษะหรือทดสอบผูเรียน อาจมีเนื้อหา 
รูปแบบคําถามใหเลือกคําตอบหรือเปนตนแบบ เพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติตาม โดยอาจมีรูปประกอบ
เพื่อใหเขาใจงายยิ่งข้ึน 
 ถวัลย มาศจรัส (2546: 18) กลาววาแบบฝกทักษะหมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม มีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอที่จะสามารถ
ตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนําผูเรียนไปสูการสรุปความคิด
รวบยอดและหลักการสําคัญของการเรียนรู รวมทั้งทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความเขาใจใน
บทเรียนดวยตนเอง 
 จึงสรุปไดวาแบบฝก หมายถึงส่ือการเรียนรูที่ประกอบดวยแบบฝกหัดหรือแบบฝกปฏิบัติดวย
ตนเองที่ใชเพื่อ สราง ปรับปรุง พัฒนาทักษะที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลว ทั้งยังเปนเคร่ืองมือที่ผูสอนใชใน
การวัดผลการเรียนรูหลักจากจบบทเรียนแลวอีกดวย  
 
 ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
 รัชนี ศรีไพรวรรณ (2517: 189) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 
 1. ทําใหเขาใจบทเรียนยิ่งข้ึน 
 2. ทําใหครูทราบความเขาใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนอันเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนเรียนไดดีที่สุดตามความสามารถของเขาดวย 
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 3. ฝกใหผูเรียนมีความเชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานของเขาได 
 4. ฝกใหนักเรียนไดทํางานตามลําพัง มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 ประทีป แสงเปยมสุข (2538: 53) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะวา 
 1. เปนอุปกรณชวยลดภาระของครู 
 2. ชวยใหผูเรียนไดฝกใชทักษะทางภาษาใหดีข้ึน 
 3. ชวยเร่ืองความแตกตางของบุคคลใหผูเรียนประสบความสําเร็จทางใจ 
 4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน 
 5. เปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรูหลังจากการเรียนบทเรียนแลว 
 6. ชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 
 7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆของผูเรียนไดชัดเจน 
 8. ชวยใหผูเรียนฝกฝนไดอยางเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในบทเรียน 
 9. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของบทเรียน 
 ถวัลย มาศจรัส (2546: 21) กลาววาแบบฝกมีประโยชนดังนี้ 
 1.  เปนส่ือการเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 2.  เพื่อพัฒนาทักษะดานการอาน การคิด การคิดวิเคราะหและการเขียน 
 3.  เปนส่ือการเรียนรูสําหรับการแกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียน 
 4.  พัฒนาความรู ทักษะและเจตคติดานตางๆ ของผูเรียน 
 สุวิทย มูลคํา และ สนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550: 53-54)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะวา 
 1.  ทําใหเขาใจบทเรียนดีข้ึน เพราะเปนเคร่ืองอํานวยประโยชนในการเรียนรู 
 2.  ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน 
 3.  ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลของตนเองได 
 4.  ฝกใหเด็กทํางานตามลําพัง รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
 5.  ชวยลดภาระครู 
 6.  ชวยใหเด็กฝกฝนไดอยางเต็มที่ 
 7.  ชวยพัฒนาความแตกตางระหวางบุคคล 
 8.  ชวยเสริมทักษะใหคงทน โดยตองฝกทันทีหลังจากเรียนเนื้อหา ฝกซ้ํา  ๆเนนเฉพาะเร่ืองที่ผิด 
 9.  เปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบแตละบท 
 10. ใชเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวยตนเอง 
 11. ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆของเด็กไดชัดเจน 
 12. ประหยัดคาใชจาย แรงงาน และเวลาของครู 
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 ลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดี 
 ศศิธร สุทธิแพทย (2517: 72) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับแบบฝกที่ดีไวดังนี้ 
 1.  ใชหลักจิตวิทยาในการออกแบบ 
 2.  ใชสํานวนภาษางายๆในการอธิบายแบบฝก 
 3.  แบบฝกใหประโยชนผูเรียนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 4.  แบบฝกสนับสนุนการคิดไดเร็วและสนุกในการทํา 
 5.  แบบฝกกระตุนความสนใจ ใหผูเรียนอยากทําแบบฝกได 
 6.  แบบฝกเหมาะกับวัยและความสามารถของผูเรียน  
 7.  ผูเรียนอาจใชแบบฝกมาศึกษาดวยตัวเองได 
 นิตยา ฤทธิโยธี (2520: 32) กลาววา ลักษณะของแบบฝกที่ดีประกอบดวย 
 1.  แบบฝกมีเนื้อหาเกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียนมาแลว 
 2.  แบบฝกตองเหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของผูเรียน 
 3.  แบบฝกมีคําช้ีแจงส้ันๆที่ชวยใหผูเรียนเขาใจวิธีทําไดงาย 
 4.  แบบฝกมีการกําหนดที่ใชในการทําใหเหมาะสม 
 5.  แบบฝกตองนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 
 ขันธชัย มหาโพธิ์ (2535: 20) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไววาควรประกอบดวย 
 1.  เนื้อหาที่ตรงกับสุดประสงค 
 2.  กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถผูเรียน 
 3.  มีภาพประกอบ มีการวางฟอรมที่ดี 
 4.  มีที่วางเหมาะสมสําหรับการฝกเขียน 
 5.  ใชเวลาที่เหมาะสม 
 6.  ทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเองได 
 สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550: 33)  กลาววาลักษณะแบบฝกที่ดีประกอบดวย 
 1.  เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคของหลักสูตร 
 2.  เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน 
 3. ใหความรูกับผูเรียนเปนข้ันตอนจากงายๆไปหายาก 
 4.  ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วและประหยัดเวลา 
 5.  ผูเรียนมีสวนรวมในการผลิต การใชและการประเมินผลสื่อ 
 6.  เราความสนใจของผูเรียนและผูเรียนสามารถตอบสนองไดทันที 
 7.  สงเสริมเจตคติที่ดีตอเนื้อหาที่สอน 
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 8.  มีความประณีต ขนาดเหมาะสมกับผูเรียนที่จะใหประกอบกิจกรรมระหวาง 
เรียนและเหมาะกับการสอนของครู 
 9.  ใชคุมคา คุมเวลาและแรงงาน 
 10. ส่ือที่ดีควรผานการทดลองใชและแกไขปรับปรุงกอนนําไปใชจริง 
 สรุปไดวาลักษณะของแบบฝกที่ดีสามารถพิจารณาแบงได 4 สวนดังนี้ 
 1.  คําช้ีแจงแบบฝก 
  1.1  ส้ันและกระชับ 
  1.2  ใชภาษางายๆเหมาะกับความสามารถของผูเรียน 
  1.3  กําหนดเวลาที่เหมาะสมกับการทําแบบฝก 
 2.  เนื้อหาแบบฝก 
  2.1  เหมาะสมกับวัยและความสนใจ 
  2.2  ตรงกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาที่เรียนมาแลว 
  2.3  เนื้อหาถูกตอง 
 3.  การออกแบบแบบฝก 
  3.1  จัดโครงรางแบบฝกที่ดึงดูดความสนใจผูเรียน เชนการใชภาพประกอบ 
  3.2  จัดเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก 
  3.3  แบบฝกมีขนาดเหมาะสมกับการนําไปใชของครู 
  3.4  คํานึงถึงความคุมคาของแรงงานและเวลาที่ใชสรางแบบฝก 
 4.  ข้ันตอนการสรางแบบฝก 
  4.1  ผานการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ดี 
  4.2  แกไขปรับปรุงเคร่ืองมือกอนนํามาใชจริง 
 
 หลักการสรางแบบฝก 
 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2529: 149-151) ไดเสนอหลักในการสรางแบบฝกไวดังนี้ 
 1.  จัดใหมีหลักคือ 

  1.1  พิจารณาจุดประสงคการเรียนรูแลวจัดเนื้อหาใหสอดคลองกัน 

  1.2  เนื้อหาตองเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน 

 2.  ใหแบบฝกมีหลักคือ 
  2.1  แบบฝกนี้ตองเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
  2.2  มีคําช้ีแจงงายๆและส้ันๆเพื่อใหนักเรียนเขาใจ 
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  2.3  เรียงใหเปนไปตามลําดับ ข้ันตอนความยากงาย ใหนักเรียนมีกําลังใจ 
  2.4  แบบฝกหัดนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

 พรรณธิภา ออนแสง (2532: 48) ไดสรุปหลักการทําแบบฝกวาควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.  ต้ังวัตถุประสงค 
 2.  ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา 
 3.  ข้ันตอนตางๆในการสรางแบบฝก ประกอบดวยการศึกษาปญหาขอบกพรองของผูเรียนใน
การเรียนการสอน  จิตวิทยาและกระบวนการเรียนรู  เนื้อหา  ลักษณะของแบบฝก  รูปแบบการสราง
แบบฝกใหตรงกับเนื้อหาที่ตองการแกไข 
 ประพนธ จายเจริญ (2536: 15) ไดใหแนวทางในการดําเนินการสรางแบบฝกไววา 
 1. กําหนดจุดมุงหมายและวางแผนในการดําเนินการสรางแบบฝก 
 2. วิเคราะหทักษะ และเนื้อหาวิชาที่ตองการสรางแบบฝกหัด เปนทักษะยอยๆ และเขียน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมตามทักษะและเนื้อหายอยๆ นั้น 
 3. เขียนแบบฝกหัดตามเนื้อหา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวใหสอดคลองกับ
หลักจิตวิทยาการเรียนรู และจิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียน 
 4. กําหนดรูปแบบของการฝก 
 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536: 65-73)  กลาวถึงการสรางแบบฝกวาตอง
ยึดตามทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูดังนี้ 
 1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ผูเรียนแตละคนมีความรูความถนัด 
ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกตางกัน กอนสอนควรมีการทดสอบ ความสามารถทาง
ภาษาของผูเรียนกอน ผูเรียนที่มีความสามารถสูงก็ใหการสนับสนุนใหมีทักษะสูงข้ึน สวนผูเรียนคนใดมี
ทักษะตํ่าก็พยายามสอนเสริมพิเศษ 
 2. การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by doing) ผูเรียนสามารถเรียนรูทักษะการเขียนได
คลองแคลวชํานาญ ก็เพราะมีประสบการณตรงจากการลงมือทําดวยตนเองจึงจะเปน ประโยชนจาก
การเรียนรูมากที่สุด 
 3. การเรียนจากการฝกฝน (Law of Exercise) การฝกฝนเปนกฎการเรียนรูของ ธอรนไดค ซึ่ง
กลาวไววา การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมีการฝกฝน หรือกระทําซ้ํา ผูเรียนจะมีทักษะทางภาษาดี มี
ความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี ถาผูเรียนไดฝกฝน ไดใชภาษามากเทาใดก็จะชวยใหมีทักษะดีข้ึน
เทานั้น 
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 4. กฎแหงผล (Law of Effect) ผูเรียนไดเรียนแลวก็ตองการทราบผลการเรียนของตนวาเปน
อยางไร เพราะฉะนั้นเม่ือมีงานใหผูเรียนทํา  ครูควรรีบตรวจและคืนใหผูเรียนโดยเร็ว ผูเรียนจะเกิดความ
พอใจเมื่อไดผลการเรียน 
 5. กฎการใชและไมใช (Law of Use and Disuse) ภาษาเปนวิชาทักษะตองมีการฝกฝนอยู
เสมอจึงจะคลองแคลวและชํานาญ ถาเรียนแลวไมไดใชนานๆ ก็ลืมหรือมีทักษะไมดีเทาที่ควร 
 6. แรงจูงใจ (Motivation) เปนส่ิงที่สําคัญมากเพราะเปนส่ิงเราที่จูงใจใหผูเรียนสนใจเรียน
ต้ังใจฝกฝน และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
 ถวัลย มาศจรัส (2546: 20) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกทักษะไววา 
 1.  ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝกทักษะ 
 2.  วิเคราะหเนื้อหาสาระโดยละเอียด เพื่อกําหนดจุดประสงคในการทํา 
 3.  ออกแบบการจัดทําแบบฝกทักษะ ตามจุดประสงค 
 4.  สรางแบบฝกทักษะและสวนประกอบอ่ืนๆ เชน แบบทดสอบกอนฝก บัตรคําส่ัง ข้ันตอน
กิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ แบบทดสอบหลังฝกทักษะ 
 5.  นําแบบฝกทักษะไปใชในกิจกรรมการเรียนรู 
 6.  ปรับปรุง พัฒนาใหเสร็จสมบูรณ 
 สรุปไดวาหลักการสรางแบบฝกควรคํานึงถึงหลักตอไปนี้ 
 1.  แบบฝกมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 2.  แบบฝกมีมีคําช้ีแจงประกอบ เปนข้ันตอนชัดเจน เขาใจงาย 
 3. แบบฝกมีมีความนาสนใจ ลักษณะแบบฝกชวยจูงใจใหผูเรียนตองการฝกฝน และสราง
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
 4.  แบบฝกมีระดับความยากเหมาะสม ทาทายใหผูเรียนแสดงความสามารถทางภาษา  
 5.  แบบฝกสอดคลองกับหลักจิตวิทยา เชน การเรียนจากการฝกฝน การเรียนรูโดย การ
กระทํา เปนตน 
 6.  แบบฝกผานการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ทั้งดานจุดประสงค เนื้อหา รูปแบบการ
นําเสนอ กอนนํามาใชจริง 
    
 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ  
 มารศรี ชวลิต (2518: 13-27) ทําการศึกษาเปรียบเทียบการสอนอานภาษาไทยโดยใช
แบบฝกหัดเสริมทักษะกับการสอนแบบเดิมโดยทําการวิจัยกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3-6 ของ โรงเรียน     
ศรีวนารามและวัดคุงวารี อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ปรากฏวา ความสามารถในการอานของนกัเรียน
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กลุมทดลองกอนการใชแบบฝกและหลังการใชแบบฝกตางกันที่นัยสําคัญ .05 สวนนักเรียนกลุมควบคุม
แตกตางกันไปอยางไมมีระดับนัยสําคัญ เมื่อนําผลของทั้งสองกลุมมาเทียบกันจะพบดวยวานักเรียน
กลุมทดลองมีความสามารถมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 พูนพงษ งามเกษม (2518: 23) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนอานภาษาไทยช้ันประถมปที่ 4 
โดยใชแบบฝกหัดเสริมทักษะกับการสอนแบบเดิม สรุปวาพัฒนาการทางความสามารถในการอานของ
นักเรียนที่ใชแบบฝกหัดเสริมทักษะการอานหลังการทดลองสูงกวานักเรียนที่ไมไดใช แสดงวา
แบบฝกหัดเสริมทักษะเปนอุปกรณที่ชวยใหนักเรียนสนใจในการอานมากข้ึน นักเรียนสวนมากมี
ความสามารถในการอานเพิ่มข้ึน 
 มลวิภา กมลพรวัฒนา (2518: 27) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนอานภาษาไทยช้ันประถมปที ่
5 โดยใชแบบฝกหัดเสริมทักษะกับการสอนแบบเดิม สรุปวา เม่ือนักเรียนไดเรียนอานภาษาไทยโดยใช
แบบฝกหัดเสริมทักษะที่มีเนื้อเร่ืองตรงกับความสนใจพรอมทั้งไดฝกฝนทักษะในการอานอยูเสมอ ทําให
มีความสามารถในการอานดีข้ึนกวานักเรียนที่ไมไดใช 
 สุดารัตน เอกวานิช (2520: 25) ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานคําที่ใชอักษร ร ล ว ควบ
กลํ้า สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่4 โดยทดลองกับนักเรียนหญิงโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย จํานวน 70 
คน พบวาแบบฝกการอานคําที่ใช ร ล ว ควบกลํ้า จํานวน 21 แบบฝก เม่ือนําไปใชกับนักเรียนแลว ทํา
ใหนักเรียนมีความสามรถในการอานคําที่ใชอักษร ร ล ว ควบกลํ้าเพิ่มข้ึน 
 ปณพร สุวรรณไตรย (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝก
การอานภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารจากเอกสารจริง ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4 สําหรับ
นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร พบวาความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝกอานโดยใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนการฝก
อานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีเจตคติตอกิจกรรมและแบบฝกการอานอยูใน
ระดับสูง 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจะนําแนวคิดมาใชในการสรางแบบฝก
การอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสและ          
หาประสิทธิภาพของแบบฝกตอไป 
 
 

 



 
 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อสรางแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียน   
ชั้น 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบฝกตามข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
 1.  การกําหนดกลุมประชากร และกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย 
 3.  การประเมินประสิทธิภาพแบบฝกจากผูเชี่ยวชาญ 
 4.  การดําเนินการวิจัย 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุปผล 
 
1. การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  
 กลุมประชากร  
 นักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553 
  
 กลุมตัวอยาง 
 นักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสจํานวน 15 คน จากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง โดยพิจารณาจากความสามารถในดานการอานในระดับที่ตางกัน 3 ระดับ ระดับละ 5 คน 
  
2. การสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยคัดเลือก
เนื้อหานิทานพื้นบานไทยแตละภูมิภาคที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมของไทย เชิงสรางสรรคของไทย 
เคร่ืองมือประกอบดวย แบบฝกการอานจับใจความจากนิทานพื้นบานสําหรับชาวตางชาติ จํานวน 10 
เร่ืองและแบบทดสอบจํานวน 1 เร่ือง โดยมีข้ันตอนดังนี้  
 1.  ศึกษาเอกสารขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการสรางแบบฝกและแบบทดสอบ 
 2.  สํารวจและคัดเลือกนทิานพ้ืนบานไทยมาทําแบบฝกทักษะการอานจํานวน 10 เร่ืองและ
แบบทดสอบจํานวน 1 เร่ืองดังนี ้
  2.1  แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองเกาะหนู เกาะแมว 
  2.2 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองขวานฟาหนาดํา 
  2.3  แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองเจ็ดหวดเจ็ดไห 
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  2.4  แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองไกรทอง 
  2.5  แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองแมนาคพระโขนง 
  2.6  แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองคนใจดีคนใจราย 
  2.7  แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองทาวแสนปม 
  2.8  แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองแพะ เสือ ลิง 
  2.9 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองทําคุณไดโทษ 
  2.10 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองคมในฝก 
  2.11 แบบทดสอบการอานจับใจความเร่ืองยันตสามแผน 
 3.  นําแบบฝกและแบบแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานดังนี้ 
  1)  นายเพชร วิจิตรนาวิน    
   อาจารยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  2) นางสาวพรพรรณ เสริมพงษพันธ   
   อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
  3)  นายชาตรี ชางทองสิริ    
   อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทย 
   โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส กรุงเทพมหานคร 
 4. นําแบบทดสอบและแบบฝกทักษะการอานจับใจความที่ไดตรวจสอบจากอาจารยที่
ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะใหมีความถูกตองสมบูรณ แลวนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง หลังจากนั้นนํามาทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 

3. การประเมินประสิทธิภาพแบบฝกจากผูเช่ียวชาญ 
 ผูวิจัยนําแบบฝกการอานจับใจความ 10 เร่ือง และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความ 1 เร่ือง เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบเนื้อหา ภาษา รูปแบบ 
แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ผลการตรวจสอบแบบฝกของผูเช่ียวชาญ สรุปประเด็นสําคัญของการ
แกไข และปรับปรุงดังนี้ 
 1. แกไขการสะกดคํา การจัดยอหนา และความถูกตองของสํานวนภาษา 
 2.  ปรับแกการใหความหมายคําศัพทใหเหมาะสมกับนักเรียนชาวตางชาติ 
 3.  ปรับแกการต้ังคําถามและตัวเลือกโดยใชภาษาทางการและเปนคูขนานกัน 
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 4.  ปรับแกตัวเลือกใหมีความเปนปรนัย ปรับตัวเลือกจากคําเด่ียวใหเปนประโยค 
 5.  ปรับขนาดตัวอักษรในเนื้อเร่ืองใหมีขนาดใหญข้ึนและปรับลดขนาดภาพประกอบ 
 6.  ปรับแกการจัดรูปแบบการนําเสนอแบบฝก เชนการเวนชองวางสําหรับใสคําตอบ 
 7.  ปรับแกคําช้ีแจงแตละแบบฝกหัดใหชัดเจนและเขาใจงาย 
 8.  ปรับขอคิดทายเร่ืองใหเปนขอคําถามในแบบฝกเลือกตอบแทน 
 9.  เพิ่มที่มาของนิทานไวในตอนทายเร่ือง 
 
 ผลการประเมินแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย 

 ผลการประเมินคุณภาพแบบฝกโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดผลการประเมินดังนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับ 8 โรงเรียน

นานาชาติเซนตสตีเฟนสดานแบบฝก 
 

ระดับการประเมิน   
หัวขอ 

 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

1. คําช้ีแจงมีความชัดเจน เขาใจงาย 2 1    
2. การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม  2 1   
3. เนื้อหาของเร่ืองแสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม 3     
4. เนื้อเร่ืองเหมาะสมกับนักเรียนชาวตางชาติ 1 2    
5. ภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม 3     
6. เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย 1 2    

  
 จากตาราง 1 แสดงวา ผลการประเมินคุณภาพแบบแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย
ระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสดานแบบฝกโดยผูเช่ียวชาญ สวนใหญอยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 
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ตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับ 8 โรงเรียน
นานาชาติเซนตสตีเฟนสดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ  

 

ระดับการประเมิน  
หัวขอ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ชวยเปนส่ือในการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 3     

2. เปนประโยชนตอการเรียนการสอนการอานจับใจความ 2 1    
3. สามารถนําไปปรับปรุง ตอยอดเปนส่ือการสอนอาน

ภาษาไทยในระดับสูงตอไป  2 1   
4. เปนแนวทางหรือตัวอยางในการจัดทาํแบบฝกทักษะการ

อานดานอ่ืนสําหรับชาวตางชาติ  1 2    

  
 จากตาราง 2 แสดงวา ผลการประเมินคุณภาพแบบแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย
ระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับโดยผูเช่ียวชาญ สวนใหญอยู
ในระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 
 สรุปไดวา ผลการประเมินคุณภาพแบบแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับ 8 
โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสทั้ง 2 ดานคือดานแบบฝก และดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับโดย
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญอยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.467 สามารถนําไปใชเปนแบบฝก
ประกอบการเรียนการสอนได 
 

4. การดําเนินการวิจัย 
 ทดลองใชแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยกับกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้น 8          
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส จํานวน 15 คน เปนเวลา 6 สัปดาห  
สัปดาหละ 2  วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 30 นาที ตามตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 3  กําหนดเวลาในการดําเนินการฝก 
 

สัปดาหที ่ วันที ่ เวลา รายการดําเนนิการทดลอง 

1 22 กุมภาพนัธ 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 1 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองเกาะหนู เกาะแมว 

 24 กุมภาพนัธ 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 2 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองขวานฟาหนาดํา 

2 1 มีนาคม 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 3 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองเจ็ดหวดเจ็ดไห 

 3 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 4 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองไกรทอง 

3 8 มีนาคม 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 5 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองแมนาคพระโขนง 

 10 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 6 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองคนใจดีคนใจราย 

4 15 มีนาคม 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 7 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองทาวแสนปม 

 17 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 8 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองแพะ เสือ ลิง 

5 22 มีนาคม 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 9 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองทําคุณไดโทษ 

 24 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 10 แบบฝกการอานจับ
ใจความเร่ืองคมในฝก 

6 25 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบทดสอบการอานจับใจความเร่ือง
ยันตสามแผน 

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และสรุปผล 
 วิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหหาคุณภาพเคร่ืองมือมีดังตอไปนี้ 
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 การวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความ ใชสูตร E1/E2   
  

   สูตร 1

X
N  100E  = 

A


    หรือ  X

100
A
  

   

    2

f
N  100E  = 

B


    หรือ  f

100
A
  

 
 เมื่อ   E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

   X = คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝกแตละชุด 

   f = คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง 
     ทําแบบฝก 
   A = คะแนนเต็มของแบบฝก 
   B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังทําแบบฝก 
   N = จํานวนนักเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
 
 
 



 
 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน
จับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส ตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 โดยใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N   แทน  จํานวนนักเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
 ΣX  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝกแตละชุด 
  Σf  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังทําแบบฝก 

 E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 E2  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

 A   แทน  คะแนนเต็มของแบบฝก 
 B   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังทําแบบฝก 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 
 1.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากคะแนนท่ีนักเรียนทําแบบฝกทั้ง 10 เร่ืองเพื่อหาประสิทธิภาพของ E1 
 2.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน  ทั้ง 
10 เร่ืองเพื่อหาประสิทธิภาพของ E2 
 3.  วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (E1/E2) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากคะแนนท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมระหวางการเรียนแตละเร่ือง เพื่อ
หาประสิทธิภาพของ E1 ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
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ตาราง 4 แสดงคะแนนจากการทําแบบฝกแตละบทของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส จํานวน 10 เร่ือง 

 

คนที่ 

แบบฝก
1 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
2 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
3 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
4 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
5 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
6 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
7 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
8 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
9 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
10 

คะแนน 
เต็ม 15 

1 12 13 11 12 12 13 13 11 14 13 
2 13 12 13 14 15 13 15 14 13 14 
3 13 11 12 10 13 12 10 11 12 12 
4 15 13 12 12 12 12 15 14 14 13 
5 14 13 12 11 10 14 9 12 13 12 
6 13 11 12 9 10 11 10 9 11 12 
7 12 14 13 13 14 14 13 13 12 11 
8 15 14 14 14 15 11 12 13 13 13 
9 15 12 11 13 14 13 14 15 15 14 

10 11 9 12 10 8 11 10 8 9 8 
11 10 14 12 12 13 10 11 12 15 13 
12 14 13 12 15 12 11 13 11 14 13 
13 14 14 12 12 13 13 15 14 13 14 
14 15 12 13 15 14 12 14 12 12 13 
15 15 13 13 13 14 13 12 15 11 14 
X 201 188 184 185 189 183 186 184 191 189 

X  13.40 12.53 12.26 12.33 12.60 12.20 12.40 12.26 12.73 12.60 
E1 89.33 83.53 81.73 82.20 84.00 81.33 82.66 81.73 84.86 84.00 

คาเฉลี่ยของ E1 รวม 10 เร่ือง เทากับ 83.53 

  
 จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝกแตละบทของแบบฝกการอาน
จับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส คิดเปนรอยละ 
81.33 - 89.33 ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 83.53 ผานเกณฑประสิทธิภาพของ E1ที่กําหนดไวที่ 80 โดยมี
ประสิทธิภาพคิดเปนรอยละไดตามลําดับดังนี้ 
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 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองเกาะหนู เกาะแมว  ประสิทธิภาพ รอยละ 89.33 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองขวานฟาหนาดํา  ประสิทธิภาพ รอยละ 83.53 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองไกรทอง   ประสิทธิภาพ รอยละ 81.73 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองแมนาคพระโขนง  ประสิทธิภาพ รอยละ 82.20 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองคนใจดีคนใจราย  ประสิทธิภาพ รอยละ 84.00 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองแพะ เสือ ลิง  ระสิทธิภาพ รอยละ 81.33 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองเจ็ดหวดเจ็ดไห  ประสิทธิภาพ รอยละ 82.66 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองคมในฝก  ประสิทธิภาพ รอยละ 81.73 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองทําคุณไดโทษ  ประสิทธิภาพ รอยละ 84.86 
 แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองทาวแสนปม  ประสิทธิภาพ รอยละ 84.00 
 คาเฉลี่ยของ E1 รวม 10 เร่ือง    ประสิทธิภาพ รอยละ 83.53 
 ประสิทธิภาพขางตนแสดงวาแบบฝกแตละแบบฝกรวม 10 แบบฝก ผานเกณฑประสิทธิภาพ
ของ E1 ที่กําหนดไวที่ 80 
  
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการทํา
แบบฝกทั้ง 10 เร่ือง เพื่อหาประสิทธิภาพของ E2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

ตาราง 5 แสดงคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทําแบบฝกการอานจับใจความ
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส ทั้ง 10 เร่ือง 

 

คนที่ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังทาํแบบฝก 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
1 12 
2 15 
3 11 
4 14 
5 12 
6 9 
7 12 
8 14 
9 15 
10 7 
11 13 
12 11 
13 13 
14 14 
15 12 
X 184 

X  12.20 
E2 81.33 

  
 จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทํา
แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสทั้ง 
10 เร่ือง    คิดเปนรอยละ 81.33 เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพของ E2 ที่กําหนดไวที่ 80 แสดงวา แบบ
ฝกการอานจับใจความนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  
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 3.  ผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 
ตาราง 6 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้น 8 

โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 

แบบฝกเรื่อง E1 E2 
เกาะหนู เกาะแมว 89.33 - 
ขวานฟาหนาดํา 83.53 - 
แพะ เสือ ลิง 81.73 - 
เจ็ดหวดเจ็ดไห 82.20 - 
ไกรทอง 84.00 - 
แมนาคพระโขนง 81.33 - 
คนใจดีคนใจราย 82.66 - 
ทาวแสนปม 81.73 - 
ทําคุณไดโทษ 84.86 - 
คมในฝก 84.00 - 
คะแนนเฉลี่ยแบบฝกแตละเร่ือง 83.53 - 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิหลังฝก - 81.33 

  
 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้น 
8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสทั้ง 10 เร่ือง มีประสิทธิภาพผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 
โดยมีประสิทธิภาพคะแนนเฉลี่ยระหวางฝกทั้ง 10 เร่ือง คือ  E1 เทากับ 83.53 และประสิทธิภาพคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์หลักการทําแบบฝกครบทั้ง 10 เร่ือง คือ E2 เทากับ 81.33 
 จากประสิทธิภาพขางตน แสดงวาแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด สามารถนําไปใชเปน
ส่ือในการเรียนการสอนได 
 

 



 
 

บทที่  5 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
จุดมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อสรางแบบฝกการอานจับใจความสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติ    
เซนตสตีเฟนส  
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความสําหรับนักเรียนระดับชั้น 8 โรงเรียน
นานาชาติเซนตสตีเฟนส 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  การวิจัยคร้ังนี้จะไดแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้น 8 
โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส 
 2.  การวิจัยในคร้ังนี้จะเปนแนวทางใหผูสอนภาษาไทยใหแกผูเรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศสรางแบบฝกการอานจับใจความสําหรับผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
ในระดับที่สูงข้ึนหรือในการอานดานอ่ืน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ  การอาน
ภาษาตางประเทศ และแบบฝกทักษะ 
 2.  กําหนดกลุมประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 3.  เก็บรวบรวมขอมูล  
  3.1  รวบรวมนิทานพื้นบานไทยที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการนํามาสรางแบบฝกการอาน
ใหแกนักเรียน   
  3.2  นําขอมูลมาสรางแบบฝก  
 4.  สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยจํานวน 10 เร่ือง 
และแบบทดสอบจํานวน 1 เร่ืองตามที่กําหนดไว 
 5.  นําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อแกไขปรับปรุง 
 6.  ทดลองใชเคร่ืองมือกับกลุมทดลองกอนนํามาใชกับกลุมตัวอยาง 
 7.  นําผลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือ  
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 8.  นําแบบฝกที่สมบูรณแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพตามตารางกําหนด 
 9.  วิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหหาคุณภาพเคร่ืองมือมีดังตอไปนี้ 
  การวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความ ใชสูตร E1/E2 
  

   สูตร 1

X
N  100E  = 

A


    หรือ  X

100
A
  

   

    2

f
N  100E  = 

B


    หรือ  f

100
A
  

 

 เมื่อ   E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

   X = คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝกแตละชุด 

   f = คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง 
     ทําแบบฝก 
   A = คะแนนเต็มของแบบฝก 
   B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังทําแบบฝก 
   N = จํานวนนักเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
 

 10. สรุปและอภิปรายผล    
  
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
  จากการวิจัยในคร้ังนี้ทําใหไดแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 
8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส จํานวน 10 แบบฝก โดยมีเคาโครง เนื้อหาจากนิทานพื้นบานไทยที่
สอดแทรกความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเปนอยูและความเชื่อของไทย ไดแก แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองเกาะหนู เกาะแมว  แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองขวานฟาหนาดํา แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองไกรทอง แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองแมนาคพระโขนง แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองคนใจดี
คนใจราย แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองแพะ เสือ ลิง แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองเจ็ดหวดเจ็ดไห 
แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองคมในฝก แบบฝกการอานจับใจความเร่ืองทําคุณไดโทษ แบบฝกการ
อานจับใจความเร่ืองทาวแสนปม  จํานวน 47 หนา มีประสิทธิภาพ 83.53/81.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 โดยประสิทธิภาพของ E1 อยูระหวาง 81.33 - 89.33  ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 
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83.53 และประสิทธิภาพของ E2 เทากับ 81.33 แสดงวาแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนําไปใชในการฝก
ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนได  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการสรางแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 
โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิเคราะหขอมูลการสรางแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส ผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของ E1 เทากับ 83.53 และ
ประสิทธิภาพของ E2 เทากับ 81.33 สรุปไดวาแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ระดับชั้น 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส ประสิทธิภาพ 83.53/81.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 แสดงวา แบบฝกมีประสิทธิภาพ  ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค ทั้งนี้เปนเพราะการเลือกเนื้อหา การสรางบทอานที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน การ
ออกแบบแบบฝกและกลุมตัวอยางใหความรวมมือในการทําแบบฝกอยางดี  ทําใหสามารถเก็บขอมูลได
อยางราบรื่น การดําเนินการวิจัยเปนไปตามแผนงานที่วางไว จึงทําใหไดแบบฝกที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในสมมติฐานการวิจัย 
  เปนที่นาสังเกตวาคาคะแนนการทําแบบฝกแตละบทและคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังทําแบบ
ฝกของนักเรียนคนที่ 6 และ คนที่ 10 คอนขางนอยเมื่อเทียบกับคะแนนของกลุมตัวอยาง  โดยสังเกตได
จากคะแนนการทําแบบฝกที่ 4 และ 8 นักเรียนคนที่ 6 และ คนที่ 10 ไดคะแนน 9 , 10 และ 9 , 8  
คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังทําแบบฝกคือ 9 และ 7 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหเหตุผลของความ
แตกตางของคาประสิทธิภาพไวดังนี้ 
  1.1  คะแนนการทําแบบฝกและแบบทดสอบการอานจับใจความมีความหลากหลายข้ึนอยู
กับความสามารถในการอานของกลุมตัวอยางที่ตางกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้
ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะในการอานที่ตางกัน 3 ระดับ จากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ทําใหเห็นคาคะแนนของนักเรียนคนที่ 6 และ 10 ที่แตกตางอยางชัดเจน และแสดงใหเห็นวา
แบบฝกมีคุณภาพสามารถช้ีวัดระดับความสามารถของนักเรียนได 
  1.2  แบบฝกที่ 4 และแบบฝกที่ 8 คือเร่ืองเจ็ดหวดเจ็ดไห และเร่ืองทาวแสนปม เปนนิทาน
ที่มีเคาโครงเร่ืองที่คาดเดาไดยากและมีรายละเอียดมากกวาแบบฝกเร่ืองอ่ืน นักเรียนตองอานเพื่อจับ
ใจความสําคัญ การดําเนินเร่ืองและรายละเอียดตางๆมากกวาเร่ืองอ่ืนจึงทําใหคาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกที่ 4 และ 8 ตํ่ากวาคาประสิทธิภาพของแบบฝกอ่ืน    
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 2.  แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้น 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต
สตีเฟนส มีประสิทธิภาพ 83.53/81.33 โดย มีประสิทธิภาพของ E1 มากกวาประสิทธิภาพของ E2 

เนื่องจากระหวางการวัดผลคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการนั้นเปนการวัดในคาบเรียนวิชา
ภาษาไทย ซึ่งนักเรียนใหความสําคัญ มีทัศนคติที่ดีตอรายวิชาและผูสอน ประกอบกับเนื้อหาแบบฝกที่
เปนนิทานพ้ืนบานซ่ึงนักเรียนไมเคยอานมากอน มีรูปภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจ อีกทั้งกิจกรรม
หลังแบบฝกแตละบทมีเพียง 15-20 ขอ นักเรียนจึงต้ังใจทําแบบฝกและใหความรวมมือในการทําแบบ
ฝกทุกคร้ังอยางดี ขณะที่การวัดผลคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธแมเนื้อหาแบบทดสอบการอานจับ
ใจความจะเปนเนื้อหาจากนิทานพื้นบานเชนเดียวกับแบบฝก และคําถามในแบบทดสอบเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับกิจกรรมในแบบฝก แตกตางเพียงจํานวนขอคําถามที่มี 30 ขอ ดวยเหตุนี้นักเรียนจึง
เกิดลา เพราะกําหนดการทําแบบทดสอบเปนการนัดนอกตารางการเรียนและนักเรียนรูวาการทํา
แบบทดสอบนี้ไมมีผลตอคะแนนในรายวิชาและไมต้ังใจทําแบบทดสอบเทาที่ควร แมวาคะแนน
ประสิทธิภาพของกระบวนการมีคามากกวาคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธแตประสิทธิภาพของแบบ
ฝกการอานจับใจความนี้ก็ยังคงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ต้ังไวและสอดคลองกับการวิจัย
แบบฝกอานจับใจความสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหอวังของ ศรีวรรณ ศรีสวัสด์ิ (2549: 
33) ที่มีประสิทธิภาพเทากับ 83.55/81.66  
 3.  การวิจัยบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว กลาวคือ แบบฝกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน ดวยเหตุผลดังตอไปนี้  
  3.1  การสรางแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้น 8 โรงเรียน
นานาชาติเซนตสตีเฟนส ไดดําเนินการสรางแบบฝกและวิจัยตามกระบวนการและข้ันตอน โดยเร่ิมจาก
การศึกษาเอกสารขอมูลและงานวิจัยที่ เกี่ยวของเกี่ยวของกับการอานจับใจความ  การอาน
ภาษาตางประเทศ และแบบฝกทักษะ การสรางแบบทดสอบและแบบฝกการอานจับใจความใหแก
ผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศนําแบบฝกที่สรางข้ึนมาเสนอตออาจารยทีป่รึกษาสารนพินธ 
ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมเพื่อที่จะแกไขแลวจึงนําแบบฝกที่ผานการแกไขเบ้ืองตนแลวให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา การสรางแบบฝก และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ จํานวน 3 
ทาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะนั้นมาใชเปนแนวทางในการ
พิจารณาปรับแกอีกคร้ังเพื่อใหไดแบบฝกที่สมบูรณ มีการจัดทําคูมือการใชแบบฝกที่ชัดเจน ผูสอน
อธิบายข้ันตอนและวิธีทําแบบฝกแตละตอนอยางละเอียดกอนการทําแบบฝกแตละเร่ือง เพื่อปองกนัการ
สับสนของนักเรียน และใหไดผลการทดลองที่เปนการวัดทักษะการอานจับใจความของนักเรียนอยาง
แทจริง ผูวิจัยเช่ือวาแบบฝกที่สรางข้ึนนี้เปนแบบฝกที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะการอานจับ
ใจความของนักเรียนได และการวิจัยจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว สอดคลองกับบุษบา 
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รัตนะวิศ (2548: 22) ที่กลาวถึง ลักษณะของแบบฝกที่ดีวาจะตองเปนแบบฝก ส้ัน ๆ ฝกหลาย ๆ คร้ัง มี
หลายรูปแบบ มีความสําคัญในการฝกใหเกิดความชํานาญควรฝกเพียงเร่ืองเดียวในการฝกนั้น ๆ มี
คําอธิบายที่ชัดเจน ใชภาษาที่งาย ๆ ใชเวลาฝกไมนานเกินไปเมื่อผูเรียนไดเรียน ไดรับการฝกแลว
สามารถพัฒนาตนเองไดดีข้ึน จึงนับไดวาเปนแบบฝกที่ดีและมีประโยชน คุมคา ทั้งตอผูสอนและผูเรียน 
เพื่อใชแกไขขอบกพรองของผูเรียนที่มีปญหาได 
  3.2  แบบฝกการอานจับใจความนี้นอกจากจะสรางข้ึนเพื่อใชประกอบการสอนวิชาภาษา
และวัฒนธรรมไทยใหแกนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสแลว ยังสามารถนําไปใช
เปนแบบฝกการอานจับใจความสําหรับผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศที่กําลังเรียนและ
พัฒนาทักษะการอาน เนื่องจากการเลือกเนื้อหาที่ใชในการสรางบทอานในแบบฝกการอานจับใจความ
นี้มีเคาโครงเร่ืองเปนนิทานพื้นบานไทยทําใหเนื้อเร่ืองส้ันและกระชับ เขาใจงาย รูปประโยคไมซับซอน 
ทําใหผูใชแบบฝกสามารถเขาใจเนื้อหาไดไมยาก ประกอบกับเนื้อเร่ืองแตละเร่ืองมีความเชื่อมโยง 
นาสนใจ จึงทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการติดตามฝกฝน จนเกิดทักษะและมีความสามารถในการอานจับ
ใจความมากข้ึน ดังที่ เสาวนีย กลับสง (2547: 24) กลาวถึง การเลือกเนื้อหานิทานที่ใชในการฝกทักษะ
การอานวา ผูสอนตองคํานึงถึง ส่ิงที่ผูเรียนสนใจ ระดับความยากงายของเนื้อหา คําศัพทที่เหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน เนื้อเร่ืองไมยาว ซับซอน และสอดแทรกขอคิดหรือคติธรรม  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  แบบฝกนี้นําไปประยุกต ใชให เปนประโยชนในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ
สําหรับผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศได 
 2.  การสรางแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับผูเ รียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ผูวิจัยควรศึกษาสภาพปญหาในปจจุบันและความตองการของผูเรียน โดยการใช
แบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกที่ตรงกับความตองการของผูเรียน 
 3.  การพัฒนาการอานจับใจความใหแกผูเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศควรมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงควรศึกษาและทดลองเพื่อสรางแบบฝกการอานจับใจความในระดับที่
สูงข้ึนไป 
 4.  ผูสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศหรือผูที่สนใจในการสรางแบบเรียนภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติ สามารถใชแบบฝกนี้เปนแนวทางในการสรางแบบฝกในลักษณะอ่ืนๆ ได 
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ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
บัญชีตาราง 

 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติ

เซนตสตีเฟนสดานแบบฝก 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติ

เซนตสตีเฟนสดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ  
ตารางกําหนดเวลาในการดําเนินการฝก 
ตารางแสดงคะแนนจากการทําแบบฝกแตละบทของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับช้ัน 8 

โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส จํานวน 10 แบบฝก 
ตารางแสดงคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทําแบบฝกการอานจับใจความ

ภาษาไทยระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส ทัง้ 10 บท 
ตาราง แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติ

เซนตสตีเฟนสตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติ
เซนตสตีเฟนสดานแบบฝก 

 

ระดับการประเมิน   
หัวขอ 

 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

1. คําช้ีแจงมีความชัดเจน เขาใจงาย 2 1    
2. การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม  2 1   
3. เนื้อหาของเร่ืองแสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม 3     
4. เนื้อเร่ืองเหมาะสมกับนักเรียนชาวตางชาติ 1 2    
5. ภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม 3     
6. เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย 1 2    

  
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติ

เซนตสตีเฟนสดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ  
 

ระดับการประเมิน  
หัวขอ 

 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ชวยเปนส่ือในการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 3     

2. เปนประโยชนตอการเรียนการสอนการอานจับใจความ 2 1    
3. สามารถนําไปปรับปรุง ตอยอดเปนส่ือการสอนอาน

ภาษาไทยในระดับสูงตอไป  2 1   
4. เปนแนวทางหรือตัวอยางในการจัดทาํแบบฝกทักษะการ

อานดานอ่ืนสําหรับชาวตางชาติ  1 2    
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ตารางกําหนดเวลาในการดําเนินการฝก 
 

สัปดาหที ่ วันที ่ เวลา รายการดําเนนิการทดลอง 

1 22 กุมภาพนัธ 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 1 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองเกาะหนู เกาะแมว 

 24 กุมภาพนัธ 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 2 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองขวานฟาหนาดํา 

2 1 มีนาคม 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 3 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองเจ็ดหวดเจ็ดไห 

 3 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 4 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองไกรทอง 

3 8 มีนาคม 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 5 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองแมนาคพระโขนง 

 10 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 6 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองคนใจดีคนใจราย 

4 15 มีนาคม 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 7 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองทาวแสนปม 

 17 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 8 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองแพะ เสือ ลิง 

5 22 มีนาคม 2554 13:20-14:10 แบบฝกที่ 9 แบบฝกการอานจับใจความ
เร่ืองทําคุณไดโทษ 

 24 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบฝกที่ 10 แบบฝกการอานจับ
ใจความเร่ืองคมในฝก 

6 25 มีนาคม 2554 14:10-15:00 แบบทดสอบการอานจับใจความเร่ือง
ยันตสามแผน 
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ตารางแสดงคะแนนจากการทําแบบฝกแตละบทของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส จํานวน 10 เร่ือง 

 

คนที่ 

แบบฝก
1 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
2 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
3 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
4 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
5 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
6 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
7 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
8 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
9 

คะแนน 
เต็ม 15 

แบบฝก
10 

คะแนน 
เต็ม 15 

1 12 13 11 12 12 13 13 11 14 13 
2 13 12 13 14 15 13 15 14 13 14 
3 13 11 12 10 13 12 10 11 12 12 
4 15 13 12 12 12 12 15 14 14 13 
5 14 13 12 11 10 14 9 12 13 12 
6 13 11 12 9 10 11 10 9 11 12 
7 12 14 13 13 14 14 13 13 12 11 
8 15 14 14 14 15 11 12 13 13 13 
9 15 12 11 13 14 13 14 15 15 14 

10 11 9 12 10 8 11 10 8 9 8 
11 10 14 12 12 13 10 11 12 15 13 
12 14 13 12 15 12 11 13 11 14 13 
13 14 14 12 12 13 13 15 14 13 14 
14 15 12 13 15 14 12 14 12 12 13 
15 15 13 13 13 14 13 12 15 11 14 
X 201 188 184 185 189 183 186 184 191 189 

X  13.40 12.53 12.26 12.33 12.60 12.20 12.40 12.26 12.73 12.60 
E1 89.33 83.53 81.73 82.20 84.00 81.33 82.66 81.73 84.86 84.00 

คาเฉลี่ยของ E1 รวม 10 เร่ือง เทากับ 83.53 
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ตารางแสดงคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทําแบบฝกการอานจับใจความ
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส ทั้ง 10 เร่ือง 

 

คนที่ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังทาํแบบฝก 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
1 12 
2 15 
3 11 
4 14 
5 12 
6 9 
7 12 
8 14 
9 15 
10 7 
11 13 
12 11 
13 13 
14 14 
15 12 
X 184 

X  12.20 
E2 81.33 
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ตาราง 6 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้น 8 
โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 

แบบฝกเรื่อง E1 E2 
เกาะหนู เกาะแมว 89.33 - 
ขวานฟาหนาดํา 83.53 - 
แพะ เสือ ลิง 81.73 - 
เจ็ดหวดเจ็ดไห 82.20 - 
ไกรทอง 84.00 - 
แมนาคพระโขนง 81.33 - 
คนใจดีคนใจราย 82.66 - 
ทาวแสนปม 81.73 - 
ทําคุณไดโทษ 84.86 - 
คมในฝก 84.00 - 
คะแนนเฉลี่ยแบบฝกแตละเร่ือง 83.53 - 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิหลังฝก - 81.33 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหพัฒนาเครื่องมือ 
หนังสือขอเชญิเปนผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบการประเมินคุณภาพแบบฝก  
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แบบการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย 
ระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส 

คําชี้แจง : โปรดพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นตางๆ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชอง
ระดับการประเมินดังนี้ คือ 5 = มากท่ีสุด   4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย     1 = นอย
ที่สุด 
สวนท่ี 1 เกี่ยวกับแบบฝก  

ระดับการประเมิน  
หัวขอ 

 5 4 3 2 1 

7. คําช้ีแจงมีความชัดเจน เขาใจงาย      
8. การใชภาษาถกูตอง เหมาะสม       
9. เนื้อหาของเร่ืองแสดงถงึคุณธรรม จริยธรรม      
10. เนื้อเร่ืองเหมาะสมกับผูเรียนชาวตางชาติ      
11. ภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม      
12. เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาไทย 
     

สวนท่ี 2  เกีย่วกับคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 

ระดับการประเมิน  
หัวขอ 

 5 4 3 2 1 

5. ชวยเปน
ส่ือในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      

6. เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนการอานจับใจความ      

7. สามารถ
นําไปปรับปรุง ตอยอดเปนส่ือการสอนอานภาษาไทยใน
ระดับสูงตอไป 

     

8. เปน
แนวทางหรือตัวอยางในการจัดทําแบบฝกทักษะการอาน
ดานอ่ืนสําหรับชาวตางชาติ  
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อาจารยเพชร วิจิตนาวิน                         
       

   ผูประเมิน 

แบบการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย 
ระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส 

 
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นตางๆ โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับการ

ประเมินดังนี ้คือ 5 = มากทีสุ่ด   4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย     1 = นอยที่สุด 
 
สวนท่ี 1 เกี่ยวกับแบบฝก  

ระดับการประเมิน  
หัวขอ 

 5 4 3 2 1 

1. คําช้ีแจงมีความชัดเจน เขาใจงาย      
2. การใชภาษาถกูตอง เหมาะสม       
3. เนื้อหาของเร่ืองแสดงถงึคุณธรรม จริยธรรม      
4. เนื้อเร่ืองเหมาะสมกับผูเรียนชาวตางชาติ      
5. ภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม      
6. เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย      

สวนท่ี 2  เกีย่วกับคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 

ระดับการประเมิน  
หัวขอ 

 5 4 3 2 1 

1. ชวยเปนส่ือใน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      

2. เปนประโยชน
ตอการเรียนการสอนการอานจับใจความ 

     

3. สามารถนําไป
ปรับปรุง ตอยอดเปนส่ือการสอนอานภาษาไทยในระดับสูงตอไป 

     

4. เปนแนวทาง      
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หรือตัวอยางในการจัดทําแบบฝกทักษะการอานดานอ่ืนสําหรับ
ชาวตางชาติ  

 
            อาจารยพรพรรณ เสริมพงษพนัธ                           

   ผูประเมิน  

 

แบบการประเมินคุณภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย 
ระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส 

คําชี้แจง : โปรดพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นตางๆ โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับการ
ประเมินดังนี ้คือ 5 = มากทีสุ่ด   4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย     1 = นอยที่สุด 

 
สวนท่ี 1 เกี่ยวกับแบบฝก  

ระดับการประเมิน  
หัวขอ 

 5 4 3 2 1 

1. คําช้ีแจงมีความชัดเจน เขาใจงาย      
2. การใชภาษาถกูตอง เหมาะสม       
3. เนื้อหาของเร่ืองแสดงถงึคุณธรรม จริยธรรม      
4. เนื้อเร่ืองเหมาะสมกับผูเรียนชาวตางชาติ      
5. ภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม      
6. เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย      

สวนท่ี 2  เกีย่วกับคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 

ระดับการประเมิน  
หัวขอ 

 5 4 3 2 1 

1. ชวยเปนส่ือใน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      

2. เปนประโยชน
ตอการเรียนการสอนการอานจับใจความ      
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3. สามารถนําไป
ปรับปรุง ตอยอดเปนส่ือการสอนอานภาษาไทยในระดับสูงตอไป 

     

4. เปนแนวทาง
หรือตัวอยางในการจัดทําแบบฝกทักษะการอานดานอ่ืนสําหรับ
ชาวตางชาติ  

     

       
                  
                  
อาจารยชาตรี    ชางทองสิริ                                                                                                                               
         
     ผูประเมิน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

แบบฝกการอานจับใจความ 
แบบทดสอบการอานจับใจความ 
เฉลยแบบฝกและแบบทดสอบ 
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แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย: พรรัตน ถริะนันท 

 

 

นิทาน 10 เรือ่ง 
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คําช้ีแจงในการใชแบบฝก 
 
 1. แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับชั้น 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสชุดนี้ 
ประกอบดวย  
  1.1 แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยจํานวน 10 แบบฝก 
  1.2 แบบทดสอบการอานจับใจความภาษาไทย 
 2. แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยระดับช้ัน 8 โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนสนี้ สราง
ข้ึนสําหรับใชในการฝกทักษะการอานในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถตามศักยภาพของผูเรียนแต
ละคน 
 3. ข้ันตอนการใชแบบฝก 
  3.1 อานและทําความเขาใจเนื้อเร่ืองเพื่อจับใจความในประเด็นคําถามวาใคร ทําอะไร ที่
ใด เมื่อใด อยางไร และทําไม  รวมไปถึงบอกรายละเอียดตางๆจากเร่ือง 
  3.2 ทํากิจกรรมในแตละแบบฝกทักษะใหครบทุกขอ โดยปฏิบัติตามคําส่ังและคําช้ีแจงใน
แตละกิจกรรมอยางรอบคอบ  
  3.3 ทําแบบทดสอบการอานจับใจความภาษาไทยโดยใชเวลาไมเกิน 30 นาที 
  3.4 ตรวจคําตอบแบบฝกทักษะและแบบทดสอบการอานจากเฉลยในตอนทาย 
  3.5 ผูเรียนไมควรดูเฉลยคําตอบกอนทําแบบฝกทักษะหรือแบบทดสอบเสร็จ 
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 เกาะหนูเกาะแมว 
พ อค า ชาวจี นคน

หนึ่งแลนเรือสําเภาจากเมือง
จีน ออกทําการคาตามเมือง
ทาใหญๆ พอคาคนน้ีมีแกว
วิเศษ  จึงทําใหเจริญ รุงเรือง 
เรือสําเภาแลนไดเร็ว ไมมีวัน
จม ทําใหเขามีฐานะรํ่ารวย
กวาพอคาคนอื่นๆ มาก   
ตอมาพอคาคนน้ีแลนเรือมา
ขายสินคาที่เมืองสงขลาและ
ทองเที่ยวไปในเมือง เขาไดพบกับยายแกคนหนึ่ง ซึ่งเลี้ยงหมาและแมวเอาไวหลายตัว พอคา
จึงขอซื้อแมวและหมาอยางละตัวจากยายคนน้ันเพื่อเอาไปเลี้ยงบนเรือเปนเพื่อนแกเหงา 
และไดออกเรือเดินทางสูเมืองอ่ืนตอไป  หมาและแมวอยูในเรือสําเภาเปนเวลานานวัน ไมได
วิ่งเลนจึงรูสึกเบื่อและคิดถึงยายแกที่เมืองสงขลามาก ทั้งสองตัวจึงหาทางหนีกลับบาน โดย
แมวบังคับใหหนูตัวหนึ่งแอบเขาไปในหองนอนของพอคาแลวขโมยแกววิเศษออกมา เม่ือหนู
มีแกววิเศษก็พาหมาและแมวหนีออกจากเรือ ดวยอํานาจของแกววิเศษที่หนูคาบเอาไวทําให
สัตวทั้งสามตัวเดินบนผิวน้ําได  

สัตวทั้งสามเดินทางในทะเลหลายวันไมไดพักและกินอาหารเลย จึงเหนื่อยลาและ
หิวจนเม่ือใกลถึงฝงเมืองสงขลาแมวทนหิวไมไหว จึงวิ่งไลตะครุบจะกินหนู หนูตกใจทําแกว
วิเศษหลนจากปาก ทั้งหนูและแมวที่วายน้ําไมเปนจึงจมน้ําตาย สวนหมาวายน้ําไดแตดวย
ความเหนื่อยออนจึงขาดใจตายเม่ือถึงฝง แกววิเศษตกจมถึงกนทะเลแตกละเอียด เวทมนตร
บันดาลใหเกิดเปนหาดทรายแกวที่สวยงาม หนูและแมวที่จมน้ําตายก็กลายเปนเกาะ 2 เกาะ
ที่มีรูปรางคลายหนูและแมวเรียกวา เกาะหนู เกาะแมว สวนหมาก็กลายเปนเขาตังกวน
ปรากฏอยูที่เมืองสงขลาจนถึงทุกวันนี้ 
นิทานเร่ืองนี้มาจากตํานานเกาะหนู เกาะแมวของจังหวัดสงขลา ในภาคใตของไทย 
คําศัพท 
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1. แลน 

2. เรือสําเภา 
3. บันดาล 

4. เมืองทา 
5. บังคับ 

6. เวทมนตร 
7. ตะครุบ 

8. ละเอียด 

9. เจริญรุงเรือง 
10. วิเศษ 

- เคลื่อนที่ไปอยางรวดเร็ว 
- เรือเดินทะเลชนิดหนึ่ง มีใบใหญ เคลื่อนที่ดวยแรงลม 

- ทําใหเกิดขึ้น 

- เมืองติดทะเล  ที่เดินทางเขาออกทะเลไดสะดวก 

- สั่งใหทําตามที่ตองการ 
- อํานาจเหนือมนุษยที่ทําใหเกิดผลตามตองการ 
- จับอยางเร็ว 
- ชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้น 
- กาวหนา ดีขึน้ 
- ยอดเยี่ยม ดีมาก 
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คําส่ัง : ใหจับคูขอความกับรูปภาพใหถูกตองตามลําดับเหตุการณ โดยนําตัวเลข
หนาขอความไปใสในชองวงกลมมุมภาพ 
 

 
    ……………………….       …………………………. 

 
…………………….…     …….…………………… 

             . 

………………………              . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แมวและหนจูมน้ําตายในทะเล  
2. แมวเหนื่อยและหิวเพราะไมได

กินขาวหลายวัน 
3. พอคาชาวจีนแลนเรือสําเภา

มาถึงเมืองสงขลา  
4. หมา แมว และหน ูหนกีลับ

เมืองสงขลา              
5. พอคานําหมาและแมวมาเลี้ยง

บนเรือ 
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คําส่ัง : เขียนเคร่ืองหมายกากบาท () หนาตัวเลือกท่ีเปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  สัตวชนิดใดในเร่ืองนี้ที่วายน้ําไมเปน 
 ก. แมวและหมา ข.  หมาและหน ู   
 ค.  หนูและแมว ง.  ไมมีสัตวตัวใดวายน้ําเปน 
 
2.  แกววิเศษไมไดบันดาลใหเกิดสิ่งใด 
 ก. เรือสําเภา ข.  เงินทองมากมาย  
 ค.  เกาะหนเูกาะแมว ง.  หาดทรายแกว 
 
3.  พอคาซื้ออะไรมาจากยายแก 
 ก. เรือสําเภา ข.  แกววิเศษ   
 ค.  หมา ง.  หน ู
 
4.  พอคาเดินทางมาที่เมืองสงขลาไดอยางไร 
 ก. ขี่มา ข.  เดินทางเทา   
 ค.  พายเรือ ง.  แลนเรือสําเภา 
 
5.  แมวและหมาคิดหนีออกจากเรือเพราะเหตุใด 
 ก. คิดถึงยายแก ข.  หิวขาว   
 ค.  ทะเลาะกับหมา ง.  เมาเรือ 
 
6.  ใครคือผูที่ขโมยแกววิเศษของพอคา 
 ก. คนแก ข.  หมา    
 ค.  หน ู ง.  แมว 
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7.  แมว หมา และหนูกลบัเมืองสงขลาอยางไร 
 ก. วายน้ํา ข.  เดินบนผิวน้าํ  
 ค.  แลนเรือ ง.  ดําน้ํา 
 
8.  แมวกับหนูตายเพราะเหตุใด 
 ก. หนูวายน้ําไมเปน ข.  หมากินหนูและแมว   
 ค.  พอคาฆาหนูและแมว ง.  พายุพัดจมน้าํตาย 
 
9.  แกววิเศษกลายเปนสถานที่ใดในจังหวัดสงขลา 
 ก. ตัวเมือง ข.  เขาตังกวน   
 ค.  เกาะ ง.  หาดทรายแกว 
 
10. นิทานเร่ืองนี้ใหขอคิดสําคัญอยางไร 
 ก. รักแทแพระยะทาง  ข. พอคาคบไมได  
 ค.  ความอดทนทําใหไมเสียงานใหญ ง.  เพื่อนดีตองชวยเหลือกัน 
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 ขวานฟาหนา
ดํา 

เทวดาองคหนึ่งมีชื่อ
วา  สุดาเทพ  เปนเทวดาที่
ออนโยน แตมักจะถูกเพ่ือน
เทวดาดวยกันรังแกอยูเสมอ
พ ร ะ อิ นท ร ผู ดู แ ล เ ท ว ด า
ทั้งหลายไดเห็นจึงเกิดความ
สงสารและมอบขวานวิเศษ
ใหสุดาเทพไวปองกันตัว แต
เม่ือสุดาเทพมีขวานวิเศษกลับใชเปนอาวุธ ทํารายเทวดาอ่ืนๆ จนเกิดความเดือดรอนไปทั้ง
สวรรค พระอินทรจึงสั่งใหพระอาทิตยลงโทษสุดาเทพโดยการเผาใบหนา ขางซายจนไหมดํา
แลวสาปใหไปเกิดเปนมนุษย พระอินทรสั่งวาสุดาเทพตองใชขวานวิเศษทําความดีบนโลก
มนุษยเพื่อชดใชความผิดจึงจะไดกลับมาอยูบนสวรรคอีกคร้ัง   
 สุดาเทพลงมาเกิดเปนลูกผัวเมียยากจนคูหนึ่ง เพ่ือนบานพากันรังเกียจเพราะเด็กที่
เกิดมาหนาตานาเกลียดมีปานดําบนใบหนาและมีขวานอยูในมือ ชาวบานพากันเรียกเด็ก
คนนี้วา “ขวานฟา” ขวานฟาโตขึ้นเปนคนมีน้ําใจ ชอบชวยเหลือคนอ่ืน     

วันหนึ่งขณะที่ขวานฟาออกไปผจญภัยในปา เขาไดชวยเหลือเศรษฐีคนหนึ่งจากโจร
ปา โจรปากลุมนี้เปนกบฏ   พวกมันตองการเงินของเศรษฐีเพื่อนําไปซ้ืออาวุธเอาไวทําราย
ชาวบานและวางแผนฆากษัตริย ขวานฟาตอสูกับโจรปา โดยมีเทวดาคอยชวยเหลือ ขวาน
ฟาฆาหัวหนาโจรตายทําใหลูกนองที่เหลือพากันหวาดกลัวหนีไปคนละทาง บานเมือง
กลับมาสงบสุขอีกคร้ัง ผลของการทําความดีนี้เอง ทําใหปานดําบนใบหนาของขวานฟา
หายไป และไดกลับไปเปนเทวดาอยูบนสวรรคอีกคร้ังอยางมีความสุข 
 
นิทานเร่ืองนี้มีที่เปนนิทานพ้ืนบานของภาคกลาง 
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คําศัพท 
1. เทวดา 
2. พระอินทร 
3. ขวาน 

4. เดือดรอน 

5. สาป 

6. ปานดํา 
7. รังเกียจ 
8. ผจญภัย 

9. กบฏ 

- ผูที่ทําความดีมากและไดขึ้นสวรรค 
- เทวดาผูเปนใหญในสวรรค 
- เคร่ืองมือทําจากเหล็กใชตัด หรือฟน 

- เปนทุกข กลุมใจ 
- ใชคําพูดรุนแรง หวังใหผูอ่ืนมีโชคราย 
- รอยสีดําที่มีเองตามรางกายตั้งแตเกิด 
- เกลียด ไมชอบ 
- ออกไปสูกับอันตราย 
- คิดรายตอบานเมืองและกษัตริย 
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คําส่ัง : ใหจับคูขอความกับรูปภาพใหถูกตองตามลําดับเหตุการณ โดยนําตัวเลข
หนาขอความไปใสในชองวงกลมมุมภาพ 
 

 
   ……………………….     ……………………… 

 
………………………   ……………………… 

             . 
………………………            . 

1. ปานดําบนหนาของขวานฟา
หายไป  

2. สุดาเทพใชขวานวิเศษทําราย
เทวดาบนสวรรค  

3. ขวานฟาสูกบัโจรปาชวย
ชาวบานที่เดอืดรอน 

4. ชาวบานพากันรังเกียจขวาน
ฟาหนาดํา  

5. พระอาทิตยตอสูกับสุดาเทพ
และเผาหนาสุดาเทพ 



คําส่ัง : เขียนเคร่ืองหมายกากบาท () หนาตัวเลือกท่ีเปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  แตเดิมนั้น สุดาเทพคือใคร 
 ก.  เทวดา ข.  โจรปา   
 ค.  ชาวบาน ง.  พระอาทิตย 
 
2.  ใครเปนผูใหขวานวิเศษแกสุดาเทพ 
 ก.  พระฤๅษ ี ข.  พระอิศวร   
 ค.  พระอินทร ง.  พระอาทิตย 
 
3.  สุดาเทพถูกสาปดวยเหตุใด 
 ก.  กอกบฏบนสวรรค ข.  ทํารายชาวบาน 
 ค.  ทะเลาะกับพระอาทิตย ง.  ทําใหเทวดาบนสวรรคเดือดรอน  
 
4.  ขวานฟามีใบหนาดําไดเพราะอะไร 
 ก.  ตอสูกับโจรกบฏ ข.  ถูกพระอินทรลงโทษ 
 ค.  ถูกทํารายดวยขวานวิเศษ ง.  ถูกแกลงเม่ือคร้ังเปนเทวดา 
 
5.  ลักษณะสําคัญของขวานฟาเม่ือเกิดเปนมนุษยคืออะไร 
 ก.  มีหนาตางดงาม ข.  มีรางกายใหญโต  
 ค. มีนิสัยดุราย ง.  มีปานบนหนา 
 
6.  ขวานฟาทําความดีเพื่อแกไขคําสาปไดอยางไร 
 ก.  ฆาโจรปาและปราบกบฏ ข.  สูกับพระอาทิตยชวยชาวบาน 
 ค. นําขวานวิเศษมาคืนพระอาทิตย ง.  ขยันคาขายจนเปนเศรษฐี  
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7.  โจรปาตองการนําเงินของเศรษฐไีปทําอะไร 
 ก.  ซื้อขวานวิเศษ ข.  ซื้ออาวุธ   
 ค. ชวยเหลือชาวบาน ง.  ซื้อสินคา 
 
8.  นิสัยของขวานฟาใกลเคียงกับสํานวนใด 

ก.  หมาสองราง ข.  มิตรจิตมิตรใจ  
 ค.  เตาใหญไขกลบ ง.  มดแดงแฝงพวงมะมวง 
 
9.  ผลแหงความดีที่ขวานฟาไดรับเม่ือแกคําสาปคือขอใด  
 ก.  ไดเปนเทวดาอยูบนสวรรค ข.  ชวยใหบานเมืองสงบสุข  
 ค.  ไดขวานวิเศษเปนอาวุธ ง.  ชวยใหหนาตากลับมาสวยงาม  
 
10. นิทานเร่ืองนี้ใหขอคิดสําคัญในเร่ืองใด 
 ก.  ความดีทําไดตั้งแตวันนี้  ข.  เทวดาก็ตกสวรรคได 
 ค.  คนกลามักไดดี ง.  คนดีมีเทวดาชวยเหลือ 
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 แพะ เสือ ลิง 
 แพะตัวผู กับแพะตัว
เมียคูหนึ่งกําลังถูกคนเลี้ยงตอน
เขาไปขายในเมือง ทั้งคูรูวาหาก
ไปถึงเมืองตนจะตองถูกฆาตาย
แน ระหวางทางจึงหนีคนเลี้ยง
แพะเข า ไปในป า มีสัตว ร าย
มากมายทั้งหมี เสือ ชางปา แต
แพะ 2 ตัวก็ใชปญญาหนีรอด
มาไดทุกคร้ัง 
 แพะคูนี้ไปอาศัยอยูดวยกันในถํ้าจนมีลูกออกมาสามตัว เม่ือถึงฤดูฝน ฝนตกหนัก
แทบทุกวันทําใหพอแพะออกไปหาหญามาใหลูกนอยทั้งสามกินไมได ลูกแพะหิวจึงรองเสียง
ดังออกมานอกถํ้า เสือที่เดินผานมาไดยินเสียง อยากรูวามีสัตวอะไรอยูในถ้ําจึงเดินตาม
เสียงนั้นไป  เม่ือแมแพะเห็นเสือเดินเขามาใกล    ก็กลัววาถาเสือเห็นตนและลูกแพะจะตอง
ถูกจับกินกันหมด แมแพะจึงรีบตวาดลูกทั้งสามตัวดวยเสียงอันดังวา ทําไมยังรองอยูอีก ให
กินเสือไปหาตัว หมีสามตัว ควายปาอีกสามตัว  ยังไมอ่ิมกันอีกรึ  เสือไดยินดังนั้นก็ตกใจรีบ
วิ่งหนีไปเพราะกลัวจะถูกสัตวในถ้ําจับกิน เสือหนีไปพบกับลิงก็รีบเลาเหตุการณ ใหลิงฟง  
แตลิงไมเชื่อวามีสัตวรายอยูในถ้ําจริง จึงชวนกันกลับไปที่ถ้ําอีกคร้ังเพราะตองการพิสูจนวา
เปนสัตวอะไรกันแน   แตดวยความกลัว เสือจึงใชหางของตนผูกติดไวกับหางของลิงเพื่อที่จะ
ไดพากันหนี  

เม่ือทั้งสองตัวมาถึงปากถ้ํา แมแพะก็แกลงทําเปนโกรธลิงแลวตะโกนขูวา หายไป
หลายวันหลอกเสือมาไดแคตัวเดียว คราวนี้จะจับลิงกินแทนเสือ เสือไดยินดังนั้นก็ยิ่งตกใจ
กลัวสุดขีดกระตุกหางลิงที่ผูกติดไวกับหางของตนขาด วิ่งเขาปาไปทันที  ลิงเห็นวาตนเองไม
มีหางแลวก็อายมากจึงว่ิงตามเสือเขาปาไปอีกตัวแลวไมยอมออกมาอีกเลย ครอบครัวแพะ
จึงอาศัยอยูในถํ้าไดอยางมีความสุขโดยไมมีสัตวตัวใดมารบกวน 

นิทานเร่ืองนี้เปนนิทานพ้ืนบานพื้นบานของภาคกลาง 
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คําศัพท 
1. ตัวผู/ตัวเมีย 

2. ปญญา 
3. ตอน 

4. ถ้ํา 
5. ตวาด 

6. เหตุการณ 
7. พิสูจน 
8. ขู 
9. กระตุก 

- คําบอกเพศของสัตว 
- ความฉลาด ความรูในเร่ืองตางๆ 
- ใหสัตวเดินไปตามทางที่ตองการ 
- ชองวางลึกเขาไปในภูเขา 
- ตะโกนเสียงดังดวยความโกรธ 
- เร่ืองที่เกิดขึน้ 
- หาความจริง 
- พูด/แสดงใหอีกฝายกลัว 
- ดึงเขามาอยางแรงและเร็ว 

คําส่ัง : ใหจับคูขอความกับรูปภาพใหถูกตองตามลําดับเหตุการณ โดยนําตัวเลข
หนาขอความไปใสในชองวงกลมมุมภาพ 

 
…………………….…….     …………………….…… 

 
……………….……………   ……………………….… 

             . 

…………………….………..           . 
 

1. เสือว่ิงหนเีพราะกลัว      
สัตวรายในถํ้า  

2. เสือเดินผานมาแลวไดยิน
ลูกแพะรองเสียงดัง 

3. แพะตัวผูกับแพะตัวเมีย  
หนีเขาไปในปา 

4. พอแพะแมแพะกับลูกอีก
สามตัวอาศัยอยูในถํ้า  

5. เสือและลิงเอาหางผูกกนัไว
แลวเดินกลบัไปที่ถ้ําอีกคร้ัง 
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  แพะหนีคนเลี้ยงไปดวยสาเหตุใด 
 ก.  คนเลี้ยงจะนาํไปฆา ข.  คนเลี้ยงสั่งใหหน ี  

ค. คนเลี้ยงเปนหวงลูกแพะ ง.  คนเลี้ยงจะนาํลูกแพะไปขาย 
 
2.  สถานที่ใดเปนฉากสําคัญในเร่ืองนี้ 
 ก.  ในถํ้า ข.  ริมแมน้ํา   
 ค. ในเมือง ง.  ใตตนไมใหญ 
 
3.  เหตุใดลูกแพะทั้งสามจึงรองเสียงดัง 
 ก.  ตกใจกลัว ข.  คิดถึงพอแม   
 ค. หิวอาหาร ง.  ถูกแมตวาดเสียงดัง 
 
4.  พอแพะมักจะนําสิง่ใดมาเปนอาหารใหลูกๆ 

ก. ลิง ข.  ผลไม   
 ค.  หญา ง.  ควายปา 
 
5.  เสือไมกลาเขาใกลลูกแพะเพราะเหตุใด 
 ก.  คนเลี้ยงแพะเฝาไว ข.  เสือคิดวาแพะเปนสัตวราย  
 ค.  แมแพะหามเอาไว ง.  ลิงกระตุกหางเสือไว 
 
6.  ใครเปนผูขูวาจะจับลิงกิน 
 ก.  เสือ ข.  แมแพะ   
 ค.  พอแพะ ง.  คนเลี้ยงแพะ 
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7.  เหตุใดเสอืกับลิงจึงกลับไปที่ถ้ําอีกคร้ังหนึ่ง 
 ก.  เพื่อใหรูวาเปนสัตวชนิดใด ข.  เพื่อจะกินแพะใหได  

ค.  เพื่อไปอยูในถํ้า ง.  เพื่อฆาคนเลีย้งแพะ 
 
8.  นิทานเร่ืองนี้กลาวถึงสัตวทั้งหมดก่ีชนิด 

ก.  3 ชนิด ข.  4 ชนิด   
ค.  5 ชนิด ง.  6 ชนิด 

 
9.  เหตุใดหางลิงจึงขาด 
 ก.  คนเลี้ยงแพะตัดขาด ข.  ลูกแพะกัดขาด  
 ค.  เสือกระตุกขาด ง.  ลิงดึงขาด 
 
10. ขอคิดสําคัญจากนิทานเร่ืองนี้คือขอใด 
 ก.  อยายุงเร่ืองที่ไมใชเร่ืองของตน ข.  ใชปญญาในการแกปญหา 
 ค.   โงอยาอวดวาตนฉลาด ง.  รวมพลังกันชวยใหงานสาํเร็จ 
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 เจ็ดหวดเจ็ดไห 

ชาวนาครอบครัวหนึ่งมีลูกชายคนเดียวแตก็
สรางความทุกขใจใหพอแม เพราะลูกชาย คน
นี้กินจุมาก ม้ือหนึ่งกินขาวเหนียวอยางนอย
เจ็ดหวด  กับปลาราอยางนอยเจ็ดไห  จน
ชาวบานพากันเรียกลูกชายคนนี้วาไอเจ็ดหวด 
เจ็ดไห พอกับแมปลูกขาวมาใหเจ็ดหวด เจ็ด
ไหกินไมทัน จึงตองไปขอซื้อขาวจากเพื่อนบาน ทําใหฐานะยากจนลงเร่ือยๆ พอคิดวาลูก
ชายคนนี้เปนยักษมาเกิดเพราะกินจุและมีกําลังมากเกินมนุษยธรรมดาคงจะเลี้ยงตอไปไม
ไหว ทั้งยังเกรงกลัววาลูกชายจะเปนอันตรายกับชาวบาน  
 เชาวันหนึ่งพอจึงออกอุบายใหลูกเขาปาไปตัดตนไมที่ใหญที่สุดกลับมาใหได พอคิด
วาลูกคงตัดตนไมใหญคนเดียวไมไหวตองโดนตนไมทับตายแนนอน แตเม่ือถึงตอนบายเจ็ด
หวดเจ็ดไหกลับแบกตนไมใหญกลับมาบานได พอโกรธจึงสั่งใหเอาตนไมไปโยนทิ้งที่ทาน้ํา 
พอไดแตกลุมใจเพราะไมรูจะหาขาวที่ไหนมาเลี้ยงเจ็ดหวดเจ็ดไห  
ตอมามีเรือสําเภาแลนมาคาขายในเมือง แตเอาเรือจอดที่ทาน้ําไมไดเพราะมีตนไมใหญ
ขวางอยู พอคาเรือสําเภาจึงประกาศวาจะใหรางวัลแกคนที่ยกตนไมออกจากทาเรือได เจ็ด
หวดเจ็ดไหอาสายกตนไมออกไดสําเร็จจึงไดรางวัลเปนสินคามากมายจากเรือสําเภา แต
รางวัลที่ไดก็แลกขาวกับปลาราใหเจ็ดหวดเจ็ดไห กินไดแคสัปดาหเดียว คราวน้ีพอจึงหลอก
เจ็ดหวดเจ็ดไห วานางยักษในปาขอยืมเงินพอไปนานแลวแตก็ไมยอมคืน ใหลูกเขาปาไปทวง
หนี้จากนางยักษใหดวย  เจ็ดหวดเจ็ดไหหายเขาปาไปหลายวัน พอกับแมก็คิดเสียใจวาเจ็ด
หวดเจ็ดไห เปนลูกกตัญู แตตนยังหลอกใหลูกไปตาย แลวต้ังใจวา ถาเจ็ดหวดเจ็ดไหรอด
ตายจากนางยักษมาไดตนจะดูแลลูกอยางดี หลายวันตอมาเจ็ดหวดเจ็ดไหก็แบกเงินทอง
มากมายของนางยักษกลับมาใหพอแม พอกับแมดีใจมากที่ลูกรอดกลับมา ทั้งสามจึงอยู
ดวยกันอยางมีความสุข 
 

นิทานเร่ืองนี้นิทานพ้ืนบานของภาคอีสาน 
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คําศัพท 
1. กินจ ุ
2. หวด 

3. ไห 

4. ยักษ 
5. อุบาย 

6. อาสา 
7. หนี ้
8. กตัญู 

- กินมากกวาธรรมดา 
- เคร่ืองใชทําจากไมไผสําหรับนึ่งขาวเหนียว 
- เคร่ืองใชทําจากดินเอาไวใสน้ําหรืออาหาร 
- สิ่งมีชีวิตมีรูปรางใหญ นากลัว ดุราย ชอบกินคนและสัตว 
- ลอหลอก 
- เสนอตัวชวยทํางาน 
- เงินหรือของที่คนยืมไปแตยังไมไดคืน 
- รูซึ้งถึงความดีของคนอ่ืนที่ทําให 

คําส่ัง : ใหจับคูขอความกับรูปภาพใหถูกตองตามลําดับเหตุการณ โดยนําตัวเลข
หนาขอความไปใสในชองวงกลมมุมภาพ 

 
    ………………..………….     ……………………..…… 

 
…………………..………   ……………..…………… 

             . 
…………………..……….              . 

1. เจ็ดหวดเจ็ดไห แบกเงินทอง
มาใหพอแม 

2. เจ็ดหวดเจ็ดไหกินจุมาก  
ม้ือหนึ่งกินขาวเหนียว    
เจ็ดหวดกับปลาราเจ็ดไห 

3. พอหลอกใหเจ็ดหวดเจ็ดไห
ไปทวงเงินกับนางยักษ 

4. พอสั่งใหเจ็ดหวดเจ็ดไห  
ไปตัดตนไมใหญในปา  

5. พอและแมมีฐานะยากจน
ลง เพราะตองเลี้ยงดู 
เจ็ดหวดเจ็ดไห 
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  ชื่อ “เจ็ดหวดเจ็ดไห” มีที่มาจากขอใด 
 ก. เด็กชายมีพีช่าย 7 คนและพ่ีสาว 7 คน 
 ข. เด็กชายสามารถยกตนไมไดพรอมกัน 7 ตนใน 7 แหง 

ค.  เด็กชายสามารถรับประทานขาวเหนียว 7 หวดและปลารา 7 ไห 
 ง.  เด็กชายสามารถหุงขาวไดพรอมกัน 7 หวด และทาํปลาราได 7 ไห 
 
2.  เจด็หวดเจ็ดไหมีนิสัยอยางไร 

ก.  ดื้อร้ัน ข.  ขี้เกียจ  
 ค.  กตัญู          ง.   กาวราว    
 
3.  พอแมของเจ็ดหวดเจด็ไห เปนใคร 
 ก.  พอคาสําเภา ข.  ชาวนา  
 ค.  ยักษ ง.  เทวดา 
 
4.  ครอบครัวเจ็ดหวดเจด็ไหยากจนลงเพราะเหตุใด 
 ก.  นางยักษยืมเงินไป ข.  ลูกชายหายไปหลายวัน  
 ค.  เรือเขามาขายสินคาไมได ง.  พอและแมไมมีขาวเหลือไวขาย 
 
5.  พอคิดวาผูที่มาเกิดเปนเจ็ดหวดเจ็ดไหคือใคร 
 ก.  ยักษ ข.  ชาวนา  
 ค.  พระภูมิเจาที ่ ง.  ฤๅษี 
 
6.  เหตุการณใดแสดงใหเห็นวาเจ็ดหวดเจ็ดไหมีกําลังมากเกินมนุษย 
 ก.  ดึงเรือสําเภาได ข.  อุมนางยักษได 
 ค.  แบกตนไมใหญได ง.  กินปลาราไดเจ็ดหวด เจ็ดไห  
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7.  เหตุใดเรือสําเภาจึงแลนเขามาคาขายในเมืองไมได 
 ก.  ติดตนไมใหญ ข.  ไมมีลม  
 ค.  สินคามากเกินไป ง.  นางยักษไมใหเขา 
 
8.  เม่ือลูกเขาปาไปหลายวันพอแมของเจ็ดหวดเจ็ดไหรูสึกอยางไร 
 ก.  เสียใจ ข.  รอนใจ  
 ค. ภูมิใจ ง.  รําคาญใจ 
 
9.  เจ็ดหวดเจ็ดไห ไดเงินทองจํานวนมากจากที่ใด 
 ก.  เรือสําเภา ข.  นางยักษ  
 ค.  ตนไมใหญ ง.  ไหปลารา 
 
10.  นิทานเร่ืองนี้ใหขอคิดสําคัญในเร่ืองใด 
 ก.  คนดีควรมีน้ําใจชวยเหลอืผูอ่ืน    
 ข.  ลูกตองทดแทนบุญคุณพอแม  
 ค.  ผูมีกําลังตองใชใหเปนประโยชน   
 ง.  ผูที่อดทนจะผานพนความลําบากไปได 
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 ไกรทอง 

ณ  เ มื อ งพิ จิ ต ร  มี
จระเขตัวหนึ่ง ชื่อพระยาชาล
วั น  เ ป น หั ว ห น า จ ร ะ เ ข
ทั้ งหลาย  พระยาชาลวัน
อา ศัยอยู ในถ้ํ า ใต น้ํ า กับ
ภรรยาสองตัวคือนางวิมาลา
และนางเลื่ อมลายวรรณ 
พระยาชาลวันเปนจระเขที่มี
นิ สั ย เ ก เ ร  ดุ ร า ย  แล ะ มี
ลูกแกววิเศษจึงสามารถแปลงกายเปนมนุษยขึ้นมาเที่ยวเลนในเมืองบอยๆ  
 วันหนึ่งพระยาชาลวันไดพบกับนางตะเภาทองและนางตะเภาแกวที่วายน้ําเลนอยู    
พระยาชาลวันเห็นดังนั้นก็หลงรักนางตะเภาทองทันที จึงคาบนางตะเภาทองไปไวที่ถ้ําใตน้ํา
เพื่อใหเปนนางภรรยาคนที่สามของตน   

ฝายพอของนางตะเภาทองและนางตะเภาแกวซึ่งเปนเศรษฐีเมืองพิจิตรรูสึกโกรธ
แคนพระยาชาลวันมากและหาทางชวยลูกสาวกลับมาใหได จึงจางหมอปราบจระเขจาก
เมืองตางๆมาตามลาพระยาชาลวัน แตก็ไมมีใครสามารถฆาพระยาชาลวันได  จนกระท่ังมี
ชายหนุมคนหน่ึงชื่อ ไกรทองมาอาสาตามลาปราบพระยาชาลวัน  ไกรทองผูนี้ไดเรียนวิชา
ปราบจระเขกับหลวงพอจนเกงกลา จึงใชเวทมนตรเรียกพระยาชาลวันขึ้นมาตอสูกัน ไกร
ทองใชหอกวิเศษแทงพระยาชาลวันตาย และชวยพานางตะเภาทองกลับมาคืนเศรษฐีได 
เศรษฐีดีใจมากจึงแบงสมบัติใหไกรทองพรอมทั้งยก นางตะเภาทอง และนางตะเภาแกวให
เปนภรรยา ทั้งหมดไดใชชีวิตที่เมืองพิจิตรอยางมีความสุข 
 
นิทานเร่ืองนีม้าจากตํานานพื้นบานของจังหวัดพจิิตร 
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คําศัพท 
1. จระเข 
2. แปลงกาย 
3. ภรรยา 
4. เศรษฐ ี
5. อาสา 
6. ปราบ 
7. หอก 

- สัตวเลื้อยคลานขนาดใหญ หนังเปนเกล็ดแข็ง ปากยาวหางแบนยาว 
- เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดใหกลายเปนอีกรูปกายหนึง่ 
- เมีย หญิงที่เปนคูครองของชาย       
- คนมีเงินทองมาก 
- เสนอตัวทํางาน 
- ทําใหแพ 
- อาวุธสําหรับแทงชนิดหนึง่ ทําดวยเหล็ก มีดามยาว 

 
คําส่ัง : ใหเรียงลําดับเหตุการณโดยเติมตัวเลขในชองวางหนาขอความใหถูกตอง 
.............. เศรษฐีใหรางวัลแกไกรทองที่สามารถปราบพระยาชาลวันได 
.............. ไกรทองใชหอกวิเศษแทงพระยาชาลวันตาย 
.............. พระยาชาลวันลักพานางตะเภาทองมาท่ีถ้ําของตน 
.............. ไกรทองอาสาปราบพระยาชาลวัน 
.............. พอของนางตะเภาทองจางหมอปราบจระเขใหฆาพระยาชาลวัน 
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  พระยาชาลวันเปนใคร 
 ก.  ชาวเมืองพิจติร ข.  หมอปราบจระเข  
 ค.  จระเข ง.  เศรษฐ ี  
 
2.  เหตุใดพระยาชาลวันจึงสามารถแปลงกายได 

ก. พระยาชาลวันมีเวทมนตร   
 ข. พระยาชาลวันมีแกววิเศษ          
 ค. พระยาชาลวันทําแตความดีมาตลอดชีวิต  
 ง. พระยาชาลวันไดนางตะเภาทองเปนภรรยา  
 
3.  นิสัยของพระยาชาลวันเปนอยางไร 
 ก.  เกเรดุราย ข.  โอบออมอารี  
 ค.  ขยันขันแข็ง ง.  มานะพยายาม 
 
4.  พระยาชาลวันมีภรรยาทั้งหมดกี่นาง 
 ก.  หนึ่ง นาง ข.  สอง นาง   
 ค.  สาม นาง ง.  สี่ นาง 
 
5.  เม่ือกลาวถึงภรรยาของพระยาชาลวันขอใดไมถูกตอง 
 ก. นางวิมาลากับนางเลื่อมลายวรรณเปนพี่นองกันต้ังแตเกิด 
 ข. นางวิมาลากับนางเลื่อมลายวรรณอาศัยอยูในถํ้าใตบาดาล 
 ค. นางวิมาลากับนางเลื่อมลายวรรณเปนภรรยาของพระยาชาลวัน 
 ง. นางวิมาลากับนางเลื่อมลายวรรณเปนจระเขที่อยูกบัพระยาชาลวันมานาน 
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6.  เหตุใดพระยาชาลวันจึงลักพานางตะเภาทองไป 
 ก.  นางตะเภาทองขอรอง ข.  ตองการกินนางตะเภาทอง  
 ค. ตองการนางตะเภาทองเปนภรรยา ง.  ตองการแกลงพอของนางตะเภาทอง 
 
7.  พอของนางตะเภาแกวและนางตะเภาทองเปนใคร 
 ก.  หลวงพอ ข.  หมอปราบจระเข  
 ค.  ชาวบาน ง.  เศรษฐ ี  
 
8.  ไกรทองฆาพระยาชาลวันดวยอาวุธชนิดใด 
 ก.  มีด ข.  ธน ู    
 ค.  หอก  ง.  ดาบ  
 
9.  ไกรทองไดรับอะไรเปนรางวัล 
 ก.  สมบัติและนางวิมาลา ข.  แกววิเศษและลูกสาวสองคน 
 ค.  สมบัติและลกูสาวสองคน ง.  นางวิมาลาและนางเลื่อมลายวรรณ 
 
10. ขอคิดสําคัญจากนิทานเร่ืองนี้คืออะไร 
 ก. ผูชายมีภรรยาหลายคนไดไมผิด  
 ข. คนทําลายธรรมชาติยอมจะถูกลงโทษ 
 ค. บุคคลสามารถอดทนไดทุกอยางเพ่ือความรัก 
 ง. ผูที่ทํารายผูอ่ืนยอมไดรับผลจากการกระทํานั้น  
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 นางนาคพระโขนง 

สามีภรรยาคูหนึ่ งอาศัยอยู ริมคลอง 
พระโขนง สามีชื่อนายมากสวนภรรยาชื่อ
นางนาค เม่ือนางนาคต้ังทองได  สี่เดือน 
นายมากก็ถูกเกณฑไปเปนทหารที่เมือง
หลวง นางนาคเสียใจมากที่ตองแยกจาก
นายมากเปนเวลานาน เม่ือถึงเวลาคลอด
ลูก นางนาคไมสามรถคลอดลูกออกมาได
จึงตายพรอมลูกในทอง 
 ดวยเหตุที่นางนาครักและคิดถึงสามีมาก แมจะตายไปแลววิญญาณของนางก็ไม
ยอมไปเกิดใหมแตกลับกลายเปนผีคอยวนเวียนใหชาวบานเห็นบอยคร้ัง ชาวบานตาง
หวาดกลัวผีนางนาคไมมีใครกลาเขาใกลบานของนางอีก สามเดือนหลังจากที่นางนาคตาย 
นายมากก็ลาทหาร 
 กลับมาที่บานพระโขนงและกลบัมาอยูบานกับนางนาคเหมือนปกติเพราะคิดวา
นางยังมีชีวิตอยู แมเพื่อนบานพูดถึงเร่ืองผีนางนาคใหฟงก็ไมเชือ่และคิดวาเพ่ือนแกลงใส
รายนางนาค  

อยูมาวันหนึ่งนายมากน่ังอยูใตถุนบาน สวนนางนาคทํากับขาวตําน้ําพริกอยูบนบาน 
นางนาคทําสากตกลงไปใตถุน นางไมเดินลงมาเก็บแตกลับเอ้ือมมือลงมาหยิบสากขึ้นไปตํา
น้ําพริกตอ นายมากเห็นแขนนางนาคยาวผิดธรรมดา จึงรูทันทีวานางเปนผี ก็ตกใจมาก รีบ
วิ่งหนีไปหาหลวงพอที่วัดแลวไมยอมกลับบานอีก ในวันนั้นนางนาครอนายมากอยูจนคํ่าจึง
ออกตามหา นางโกรธมากเม่ือรูวานายมากหนีไปอยูที่วัดจึงตามไปวิงวอนใหนายมากกลับ 
นายมากไมยอม นางโกรธมากจึงอาละวาดไปทั่วหมูบาน หลวงพอออกมาหามปรามและ
ตอสูกับนางนาคอยูสามวันสามคืน ในที่สุดก็สามารถใชอาคมบังคับวิญญาณผีนางนาคลง
หมอดินเผา    ปดยันตแลวเอาไปถวงน้ําได หลังจากนั้นชาวบานก็เลิกกลัวและกลบัจงึใชชวีติ
อยางปกติสุขอีกคร้ังหนึ่ง 

 

นิทานเร่ืองนีม้าจากตํานานพื้นบานของกรุงเทพมหานคร 
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คําศัพท 
1. เกณฑ 
2. วิญญาณ 

3. อาละวาด 

4. เอ้ือม 

5. ใตถุน 

6. วิงวอน 

7. ยันต 
8. ถวงน้ํา 

- ในที่นี้หมายถึงเรียกตัวไปฝกหรือทํางาน 

- สิ่งที่เชื่อวาอยูในรางกายคนเม่ือมีชีวิต เม่ือตายก็ออกจากรางไปที่อ่ืน 

- แสดงความดุราย ทํารายผูอ่ืน 

- ยื่นสุดความยาวมือไปหยิบของที่อยูไกล 

- ที่โลงชัน้ลางสุดของบาน 
- ขอรอง 
- แผนผาที่เขียนลายเวทมนตรเอาไว 
- ทําใหจมน้ํา 

 
คําส่ัง : ใหเรียงลําดับเหตุการณโดยเติมตัวเลขในชองวางหนาขอความใหถูกตอง 
..............  นางนาคโกรธอาละวาดไปทั่วหมูบาน  
..............  นางนาคปวดทองคลอดลกูและตาย 
..............  นางนาคย่ืนมือยาวลงมาเก็บสากที่ใตถุนบาน 
..............  นางนาคทองไดสี่เดือน นายมากก็ถูกเกณฑทหาร 
..............  หลวงพอใชอาคมบังคับผีนางนาคลงหมอแลวนําไปถวงน้ํา 
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  ระหวางที่นางนาคตัง้ทองนายมากไปทําอะไรที่เมืองหลวง 
 ก.  ทํานา ข.  ทําคลอด   
 ค.  บวชอยูที่วัด ง.  ไปเปนทหาร 
 
2.  บานของนายมากและนางนาคอยูที่ใดของกรุงเทพ 
 ก.  เขตพระโขนง ข.  เขตคันนายาว  
 ค.  เขตบางพลัด ง.  เขตบางกะป 
 
3.  เหตุใดนางนาคจึงเสยีชีวิต 
 ก.  สูกับพระอาจารย ข.  เสียใจทีน่ายมากทิ้งไป   
 ค.  ปวดทองคลอดลูก ง.  ไมไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนบาน 
 
4.  หลังจากที่นางนาคตายไปแลวเกิดเหตุการณใด 
 ก.  ผีนางนาครอนายมากอยูที่วัด  
 ข.  ผีนางนาควนเวียนอยูทีบ่าน 
 ค.  ผีนางนาคอาละวาดทั่วหมูบาน  
 ง.  ผีนางนาคตามหานายมากที่เมืองหลวง 
 
5.  เม่ือกลับมาจากเมืองหลวงนายมากไปอยูกับใคร  
 ก.  เพื่อนบาน ข. หลวงพอที่วดั  
 ค.  นางนาค ง.  พอและแมของนายมาก 
 
6.  เม่ือรูวานางนาคเปนผ ีนายมากทําอยางไร  
 ก.  จับถวงน้ํา ข.  หนีไปอยูวัด         
 ค.  เรียกพระอาจารยมา     ง.  บอกเพื่อนบานใหชวย 
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7.  นางนาคออกอาละวาดในหมูบานเพราะเหตุใด 
 ก.  โกรธที่ลูกตาย  ข.  โกรธที่นายมากหนีไป  
 ค.  โกรธที่นายมากไปเปนทหาร ง.  โกรธที่หลวงพอหามปราม 
 
8.  เหตุใดนายมากจึงอยูกับผีนางนาค   
 ก.  สงสารนางนาค ข.  ตองการเลี้ยงลูก  
 ค.  นางนาคบังคับใหอยู     ง.  คิดวานางนาคยังมีชีวิตอยู 
 
9.  หลวงพอปราบผีนางนาคดวยวิธีใด 
 ก.  ใชยันตและอาคม     ข.  ใชอาคมและสาก     
 ค.  ใชสากและยนัต     ง.  ใชสากและน้าํพริก 
 
10. ขอใดในเร่ืองที่ตรงกับภาษิตวา “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข” 
 ก.  เพื่อนบานชวยนางนาคทําคลอด  
 ข.  นายมากถูกเกณฑไปเปนทหารที่เมืองหลวง 
 ค.  พระอาจารยตอสูกับนางนาค   
 ง.  นางนาคไมไปเกิดใหมเพราะคิดถึงนายมาก 
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 คนใจด ีคนใจราย 

 เ ท วด าอ งค ห นึ่ ง
ตองการรูวาโลกมนุษยมีคน
ใจดี หรือคนใจรายอยูมาก
นอยแคไหน เทวดาจึงแปลง
กายเปนพระมาลองใจคนใน
เมือง บายวันหนึ่งพระไดเดิน
มาถึงบานของคนใจรายเพ่ือ
ขอน้ําด่ืม คนใจรายรีบบอก
ปฏิเสธแลวไลพระออกไป
จากบริเวณบานของตน พระ
จึงเดินตอไปจนถึงบานของคนใจดี  
 เม่ือคนใจดีเห็นพระเดินผานมาก็ตอนรับอยางดีและเชิญใหพระพักที่บานหน่ึงคืน 
พระเห็นวาเปนคนดีมีน้ําใจจึงคิดชวยเหลือใหคนใจดีไดอยูอยางสุขสบาย เม่ือถึงตอนเชา
พระจึงตอบแทนน้ําใจของคนดีดวยตนไมวิเศษ เม่ือพระจากไปแลวคนใจดีจึงเอาตนไมไป
ปลูก ตนไมวิเศษโตวันโตคืนทั้งที่คนใจดีไมไดรดน้ํา เพียงแคเจ็ดวันตนไมก็โตจนคนโอบไม
รอบ คนใจดีเห็นตนไมโตเต็มที่จึงโคนตนไมวิเศษไปทําครกกับสากตําขาว  ครกกับสากตํา
ขาวที่ทํามาจากไมวิเศษนี้เม่ือคนใจดีนํามาตําขาวจะไดขาวเพ่ิมมากกวาปกติ เม่ือใสขาว
หนึ่งถังลงไปตําแลวจะไดขาวเพ่ิมขึ้นถึงสิบถัง ทําใหคนใจดีมีฐานะดีขึ้นเร่ือยๆ จนกลายเปน
เศรษฐี เพราะเอาขาวที่ตําไดไปขายไดเงินทองมากมาย  

เร่ืองครกตําขาววิเศษของคนใจดีเลื่องลือไปถึงหูของคนใจราย คนใจรายจึงขอยืม
ครกวิเศษของคนใจดีไปใชบาง คนใจรายเกิดความโลภจึงเทขาวที่มีทั้งหมดสองถังลงในครก
วิเศษแลวตํา พลางคิดวาขาวจะตองเพิ่มขึ้นเปนยี่สิบถัง แตแทนท่ีขาวสองถังจะเพิ่มขึ้นกลับ
ยิ่งนอยลงเร่ือยๆ คนใจรายจึงหมดตัวเพราะขาวที่ปลูกมาทั้งปเหลือเพียงกํามือเดียว 

 
นิทานเร่ืองนีเ้ปนนทิานพ้ืนบานของภาคอีสาน 
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คําศัพท 
1. แปลงกาย 

2. ปฏิเสธ 
3. ตอนรับ 

4. โคน 

5. ครก 

6. สาก 

7. หมดตัว 

- เปลี่ยนรางกาย หนาตาจากเดิมไปเปนอีกสิ่งหนึ่ง หรือคนหนึ่ง 
- ไมทําตาม ไมยอมรับ 

- เปดรับแขกดวยความจริงใจ 
- ทําใหลมลง 
- เคร่ืองใชทําจากไมหรือหินมีลักษณะเปนหลุมใชใสของที่จะตํา 
- เคร่ืองใชทําจากไมหรือหิน มีลักษณะเปนแทงกระบอกใชตําลงในครก 
- ไมมีเงิน ของมีคาเหลืออยูเลย 

 

 

คําส่ัง : ใหเรียงลําดับเหตุการณโดยเติมตัวเลขในชองวาง
หนาขอความใหถูกตอง 
..............  คนใจดีตําขาวไปขายไดเงนิมากมาย 
..............  พระใหตนไมวิเศษตอบแทนคนดีมีน้ําใจ  
..............  คนใจรายยืมครกกับสากของคนใจดีไปตําขาว 
..............  คนใจรายหมดตัวเหลือขาวเพียงกํามือเดียว 
..............  คนใจรายไลพระออกจากบริเวณบานของตน 
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  ใครคือผูที่แปลงกายเปนพระในเร่ืองนี้ 
 ก.  คนโลภ ข.  เทวดา   
 ค.  พระอินทร ง.  ผูวิเศษ  
 
2.  คนใจดีชวยเหลือพระอยางไร 
 ก.  ใหอาหาร ข.  ใหตนไม   
 ค.  ใหที่พัก   ง.  ใหดื่มน้ํา 
 
3.  เหตุใดพระจึงมอบตนไมใหแกคนใจดี  
 ก.  เพื่อเปนคาทีพ่ัก ข.  เพื่อตอบแทนนํ้าใจ 
 ค.  เพื่อตอบแทนคาอาหาร ง.  เพื่อลองใจ 
 
4.  คนใจดีปลูกตนไมเปนเวลานานเทาใด  
 ก.  ชั่วขามคืน ข.  หนึ่งสัปดาห   
 ค.  สามวันสามคืน ง.  หนึ่งเดือน 
 
5.  คนใจดีใชตนไมวิเศษทําอะไร  
 ก.  พื้นบาน ข.  ถังใสขาว   
 ค.  เสาบาน ง.  ครกกับสาก  
 
6.  คนใจดีตําขาว 1 ถังดวยครกกับสากวิเศษจะไดขาวก่ีถัง  
 ก.  10 ถัง ข.  14 ถัง   
 ค.  20 ถัง ง.  30 ถัง 
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7.  ตนไมวิเศษ ทําใหชีวติของคนใจดีเปลี่ยนเปนอยางไร  
 ก.  คนใจดีรํ่ารวยขึ้น ข.  คนใจดีจับปลาไดมาก 
 ค.  คนใจดีปลูกตนไมงอกงาม ง.  คนใจดีมีเพื่อนมากขึ้น 
 
8.  คนใจรายไดครกกับสากวิเศษมาอยางไร  
 ก.  คนใจรายขโมยไป ข.  คนใจรายยืมมา   
 ค.  คนใจรายทําขึ้นเอง  ง.  คนใจรายขอเทวดา 
 
9.  คนใจรายนําครกกับสากวิเศษไปใชแลวเกิดเหตุการณใด 
 ก.  ตําไดขาววิเศษ ข.  ตําขาวไดเทาเดิมมาก 
 ค.  ตําขาวไดเพิ่มสิบเทา ง.  ตําขาวไดนอยกวาเดิม 
 
10. ปริมาณขาวที่ตําไดจากครกวิเศษใหขอคิดอยางไร 
 ก.  คนดีคือคนขยันทํางาน ข.  คนโลภมากมักลาภหาย 
 ค.  บุคคลทําสิ่งใดยอมไดรับสิ่งนั่น ง.  เราควรทํางานดวยความรอบคอบ  
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 ทาวแสนปม 

 เมืองไตรตรึงษและ
เ มืองศรี วิ ไ ชย เปน ศัต รูกั น 
เมืองไตรตรึงษมีเจาหญิงชื่อ
นางอุษา นางอุษามีหนาตา
สวยงามมากจนเลื่องลือไปถึง
เมืองศรีวิไชย ทาวชินเสนเจา
เมืองศรีวิไชยตองการไดนาง
อุษามาเปนภรรยาจึงปลอม
ตัว ใหดู        นาเกลียด เอาสีทาตัวเหมือนมีปุม มีปมทั้งตัว ทําเปนขอทานชื่อนายแสนปม 
ไปอยูในสวนเมืองไตรตรึงษเพื่อจะรอพบกับนางอุษา วันหนึ่งนางอุษาเดินเลนในสวนเห็น
นายแสนปมก็รูทันทีวาที่จริงแลวนายแสนปมไมใชขอทานธรรมดา  แตเปนคนดีมีสกุลปลอม
ตัวมา นางอุษาจึงสั่งใหนายแสนปมเก็บผักมาสงใหนางทุกวัน  
 นางอุษาและนายแสนปมพบกันในสวนบอยๆจนเกิดรักกัน ตอมานางอุษาไดตั้ง
ทอง ทั้งสองคนจึงวางแผนจะหนีกลับเมืองศรีวิไชยดวยกัน แตนายแสนปมจําเปนตองรีบ
กลับเมืองกอนเพราะกษัตริยเมืองศรีวิชัยลมปวยแตไดสัญญาวาจะกลับมารับนางอุษา 
ระหวางนั้นนางอุษาที่ทองแกก็คลอดพระโอรสออกมา โหรทํานายวาพระโอรสจะไดเปน
กษัตริยที่ยิ่งใหญตอไป กษัตริยเมืองไตรตรึงษแปลกใจมาก ตองการรูวาใครคือพอของ
พระโอรสแตนางอุษาไมยอมบอกเพราะกลัวตนเองจะถูกลงโทษที่รักกับศัตรู กษัตริยจึง
ประกาศใหชายทุกคนถือของมาคนละหนึ่งอยางแลวมารวมกันที่หนาประตูเมืองเพ่ือใหของ
พระโอรส 

กษัตริยอธิษฐานวาหากใครเปนพอของพระโอรสขอใหพระโอรสรับของจากชายผูนั้น  
ทาวชินเสนจึงรีบกลับมาที่เมืองไตรตรึงษแลวรออยูที่หนาประตูเมือง เม่ือถึงเวลาพระโอรสก็
ออกมารับขาวหนึ่งกอนจากมือทาวชินเสน เม่ือกษัตริยรูวาทาวชินเสนเปนพอของพระโอรส
จึงใหรับนางอุษาและพระโอรสไปอยูที่เมืองไตรตรึงษอยางมีความสุข 
นิทานเร่ืองนีม้าจากตํานานเมืองไตรตรึงษ ปจจุบนัอยูในพ้ืนทีจ่ังหวัดกําแพงเพชร 
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คําศัพท 
1. ศัตรู 
2. ปลอมตัว 
3. ขอทาน 

4. พระโอรส 

5. โหร 
 

6. ทํานาย 

7. อธิษฐาน 

- คูแขง คนไมหวังดี 

- แตงตัว แสดงตัวใหเหมือนคนอ่ืนเพื่อใหคนอ่ืนเขาใจผิด 

- คนที่ขอเงินหรือสิ่งของจากผูอ่ืนเพื่อเลี้ยงชีวิต 

- ลูกชายของเจานาย 
- ผูมีความรูเร่ืองดวงดาวและ  ดวงชะตา 
- บอกถึงสิ่งทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 
- คิดขอสิ่งที่ตองการจากเทวดา 
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คําส่ัง : ใหนําขอความท่ีกําหนดใหมาเรียบเรียงใหมโดยเติมลงในชองวางดานลาง
เปนนิทานเรื่องทาวแสนปม 

ขอความท่ีกําหนด 

 นางอุษาทองและคลอดพระโอรสออกมา    

 นางอุษาไมรังเกียจเพราะรูวาเปนทาว 
ชินเสนปลอมตัวมา      

 เมืองไตรตรึงษนี้มีเจาหญิงหนาตา 
สวยงามชื่อนางอุษา    

 นางไมยอมบอกวาพอของพระโอรส     
เปนใคร   

 ทุกคนในครอบครัวไดอยูดวยกัน       
พรอมหนา   

 ทาวชินเสนรับนางอุษาและพระโอรส
กลับไปอยูที่เมืองศรีวิไชย   

 นางไดพบกบัขอทานหนาตานาเกลียด   
คนหนึ่งชื่อนายแสนปม    

 ทั้งสองพบกนับอยๆจนเกิดรักกัน      

 นางอุษากลวัมากวากษัตริยเมืองไตรตรึงษ
จะลงโทษ   

 ทาวชินเสนกเ็ดินทางกลับจากเมือง 
ศรีวิไชย    

 
 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลวมีเมืองหน่ึงชื่อเมืองไตรตรึงษ     
   วันหน่ึง        
   แต          
   หลังจากนั้น        
  ตอมาไมนาน         
  ถึงแม          
   แต         
   ในที่สุด        
    เมื่อ        
     แลว       
        อยางมีความสุข 
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  นางอุษาเปนเจาหญิงของเมืองใด 

ก.  เมืองศรีวิไชย ข.  เมืองไตรตรึงษ  
ค.  เมืองพิษณุโลก ง.  เมืองกําแพงเพชร 

 
2.  ทาวชินเสนเดินทางไปเมืองไตรตรึงษ เพราะเหตุใด 

ก.  เพื่อเยี่ยมกษตัริยเมืองไตรตรึงษ ข.  เพื่อพบนายแสนปม  
 ค.  เพื่อมาพบนางอุษา ง.  เพื่อมาใหโหรทํานาย 
 
3.  นายแสนปมปลอมตวัดวยวิธีใด 
 ก.  ทําตัวใหมีปุมปม  ข. ทาตัวดวยสีเหลือง  

ค.  ทําตนเปนคนตาบอด ง.  แกลงเดินไมได 
 
4.  ตัวตนที่แทจริงของนายแสนปมคือใคร  
 ก.  โหร ข.  นางอุษา   
 ค.  กษัตริยเมืองไตรตรึงษ ง.  ทาวชินเสน 
 
5.  นางอุษาใหนายแสนปมทําอะไร 
 ก.  จับปลามาขาย ข.  รับจางทํางาน 
 ค.  เก็บผักมาให ง.  ขายของให 
 
6.  เหตุใดนางอุษาจึงไมบอกใครวาพอของพระโอรสคือใคร 
 ก.  กลัวถูกลงโทษ ข.  เกิดความอับอาย  
 ค.  เชื่อคําทํานายของโหร ง.  ถูกหามโดยนายแสนปม      
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7.  กษัตริยเมืองไตรตรึงษสืบหาพอพระโอรสของนางอุษาอยางไร 
 ก.  ใหโหรทํานาย ข.  ใหทหารตามหา  
 ค.  ใหทหารประกาศทั่วเมือง ง.  ใหพระโอรสรับของจากชาวเมือง 
 
8.  พอของพระโอรสของนางอุษาคือใคร  
 ก.  โหร ข.  ทาวชินเสน   
 ค. พอของนายแสนปม ง.  ไมปรากฏ 
 
9.  พระโอรสของนางอุษาไดอยูกับพอแมอยางพรอมหนาที่เมืองใด 
 ก.  เมืองศรีวิไชย ข.  เมืองไตรตรึงษ  
 ค.  เมืองพระโอรส ง.  ทั้งสามเมือง 
 
10. คุณธรรมขอใดไมปรากฏในเร่ือง 
 ก.  ความกตัญูตอพอแม ข.  ความขยันในการทํางาน 
 ค.  ความซื่อสัตยตอบานเมือง ง.   ความรักม่ันคงของสามีและภรรยา 
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 ทําคุณไดโทษ 
 พราหมณผูหนึ่ ง เ ดิน
ทางเขาไปฝกวิชาในปาลึกใช
เวลาหลายวัน พราหมณจึงรูสึก
กระหายน้ํา  พราหมณพบบอ
น้ําแหงหนึ่ง เปนบอน้ําลึกมาก
จนมองไมเห็นกนบอ พราหมณ
จึงหาเชือกผูกติดกับกระบอกไม
ไผหยอนลงไปเพื่อตักน้ําขึ้นมา
ดื่ม แตเม่ือพราหมณดึงเชือก
ขึ้นมากลับมีเสือกับงูติดขึ้นมาดวย สัตวทั้งสองสํานึกถึงบุญคุณของพราหมณที่ชวยขึ้นมา
จากบอน้ํา เสือจึงใหสรอยคอทองคําของคนที่มันเคยฆาแกพราหมณ สวนงูก็บอกที่ซอนหีบ
สมบัติที่โจรปาซอนเอาไวใหพราหมณรู  
 เม่ือสัตวทั้งสองจากไปแลว พราหมณก็หยอนเชือกลงไปอีกคร้ังเพ่ือตักน้ําอีก คราว
นี้มีชายคนหนึ่งติดขึ้นมาดวย ชายเจาเลหคนนี้โกรธแคนที่พราหมณไมชวยดึงตนเองขึ้นมา
กอน แตกลับชวยสัตวรายอยางเสือและงู จึงตอวามากมายและไมสํานึกถึงบุญคุณ คิดทํา
รายพราหมณ เม่ือเห็นพราหมณถือสรอยคอทองคําก็จําไดวาสรอยคอเสนนี้เปนของเจาหญิง
ที่ถูกเสือฆาตาย จึงออกอุบายใหพราหมณนําสรอยคอไปคืนใหกษัตริย เม่ือทั้งสองเดินทาง
ไปถึงเมืองหลวง ชายเจาเลหกลับบอกใหทหารจับพราหมณไว โดยใสรายวาพราหมณผูนี้
เปนเสือที่ฆาเจาหญิงแปลงกายมา กษัตริยสั่งทหารใหจับพราหมณขังคุก  

ขณะที่พราหมณถูกขังอยูนั้น เสือไดยินวาพราหมณกําลังเดือดรอนก็รีบเขาเมืองเพ่ือ
บอกความจริงแกกษัตริยวาตนเองเปนผูฆาเจาหญิงและพราหมณเปนผูบริสุทธิ์ที่ถูกชายเจา
เลหใสราย กษัตริยโกรธชายเจาเลหที่คิดรายตอผูมีพระคุณจึงสั่งประหารชีวิตชายเจาเลห
ชายคนนี้ 
นิทานเร่ืองนีม้าจากนิทานพ้ืนบานของภาคอีสาน 
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คําศัพท 
1. พราหมณ 
2. สํานึก 

3. หีบ 

4. เจาเลห 
5. คุก 

6. บริสุทธิ ์
7. ผูมีพระคุณ 

8. ประหารชีวิต 

- นักบวชในศาสนาฮินด ู

- รูสึกดีใจมาก รูสึกซาบซึง้ 
- ภาชนะใสของทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีฝาปด 
- ไมซื่อ ฉลาดแกมโกง 
- ที่กักขังผูทําความผิด 
- ไมมีความผิด,มีแตความดี 
- ผูที่เคยชวยเหลือ เคยทําสิ่งดีงามให 
- ลงโทษโดยการฆาใหตาย 
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คําส่ัง : ใหนําขอความท่ีกําหนดใหมาเรียบเรียงใหมโดยเติมลงในชองวางดานลาง
เปนนิทานเรื่องทําคุณไดโทษ 

ขอความท่ีกําหนด 

 พราหมณหยอนเชือกเพ่ือตักน้ําในบอ   
อีกคร้ัง 

 ชายเจาเลหโกรธจึงหลอกใหพราหมณ    
ไปกับตน 

 พราหมณถูกจับขังคุก 

 พราหมณไมไดถูกประหารชีวิต 

 เสือรีบเขาเมืองมาบอกความจริง           
วาพราหมณเปนผูบริสุทธิ์ 

 พราหมณรูสึกกระหายน้ําจึงใชเชือก
หยอนลงไปในบอเพื่อตักน้ําขึ้นดื่ม 

 เขาไดพบเสอืและงูที่ตกลงไปกนบอ 

 พราหมณคนหนึ่งเดินทางรอนเรในปา   
เพื่อฝกวิชาอาคม 

 เสือจึงตอบแทนที่พราหมณชวยเหลือ
ดวยสรอยคอทองคําหนึ่งเสน 

 เขาไดพบกับชายเจาเลหคนหนึ่ง 

 
 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลวมี       
   จนวันหน่ึง        
   แต        
   ดังน้ัน          
  หลังจากนั้น        
   ในครั้งน้ี       
    เนื่องจาก      
      แลวใสรายทําให    
   ถึงอยางนั้น       
 เพราะ           
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  สิ่งแรกทีพ่ราหมณพบจากบอน้ําคืออะไร 
 ก. กษัตริยและเสือ ข. เสือและง ู   
 ค.  กษัตริยและเจาหญิง ง.  ชายเจาเลหและเจาหญิง  
 
2. ใครบอกที่ซอนหีบสมบตัิแกพราหมณ  

ก.  เสือ ข.  กษัตริย   
 ค.  งู  ง.  เจาหญิง 
 
3.  เหตุใดชายเจาเลหจงึหลอกพราหมณใหไปหากษัตริย 

ก.  โกรธที่พราหมณชวยชา ข.  แกแคนแทนกษัตริย  
 ค.  ไดรับคําสั่งจากทหาร ง.  ทําตามแผนของเจาหญิง 
 
4. ใครเปนคนฆาเจาหญิง   
 ก.  ชายเจาเลห ข.  งู    
 ค.  เสือ ง.  พราหมณ 
 
5.  ชายเจาเลหกลาวใสรายพราหมณวาอยางไร 
 ก.  พราหมณคือโจร  ข.  พราหมณคือเสือ 
 ค.  พราหมณคืองู ง.  พราหมณคือเจาหญิง 
 
6.  เจาของสรอยคอทองคําแตเดิมคือใคร  
 ก.  เจาหญิง ข.  เสือ    
 ค.  พราหมณ ง.  ทหาร 
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7.  พราหมณถูกจับขังคุกเพราะเหตุใด 
 ก.  ชวยสัตวราย ข.  ขโมยสรอยคอ  
 ค.  ทํารายกษัตริย ง.  ถูกใสราย 
 
8.  เหตุผลสาํคัญที่กษัตริยลงโทษชายเจาเลหคือขอใด 
 ก.  ความอิจฉา ข.  ความโลภ   
 ค.  ความอกตัญู ง.  ความโกรธ 
 
9.  จากเร่ืองขอความตอไปนี้ขอใดถูกตอง 
 ก.  ชายเจาเลหชวยพราหมณจากบอน้ํา  
 ข.  เสือคิดทํารายพราหมณตั้งแตแรก 
 ค.  ชายเจาเลหจําสรอยคอทองคําได   
 ง.  กษัตริยไมเชือ่เร่ืองที่ชายเจาเลหเลา 
 
10. เหตุการณใดที่แสดงใหเห็นวา “คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม” 
 ก.  เสือมอบสรอยคอทองคําใหพราหมณ   
 ข.  ชายเจาเลหกลาวรายพราหมณ 
 ค.  ชายเจาเลหโกรธที่พราหมณไมชวยตนกอน  
 ง.  เสือรีบมาชวยเม่ือพราหมณถูกจับ 
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 คมในฝก 
 พอลูกคูหนึ่งอาศัยอยู
ในกระทอมเล็กๆกลางปาแหง
หนึ่ง พอเปนนายพราน มักจะ
เขาปาลาสัตว และเก็บของปา
ม า ข า ย ใ น เ มื อ ง  วั น ห นึ่ ง
นายพรานถูกงู เหากัด   ดวย
ความเปนหวงลูกแมจะเจ็บ
สาหัสนายพรานก็กลับมาถึง
กระทอม เพ่ือบอกลูกวาตนเอง
มีนอแรดอยูอันหนึ่ง สวยงามและมีคามาก ใหลูกนํานอแรดนี้ไปมอบใหกษัตริย กษัตริยจะได
ตอบแทนดวยเงินทองใหลูกอยูอยางสุขสบายไมตองเปนนายพรานอยางพอ  
 เม่ือนายพรานตายแลวลูกชายก็เดินทางเขาเมืองตามที่พอสั่งไว เม่ือมาถึงประตู
เมืองก็บอกกับทหารที่เฝาประตูวาตนเองต้ังใจนํานอแรดที่หายากมาใหกษัตริย ทหารรูวา
กษัตริยชอบของมีคาและหายากจึงเกิดความอิจฉา ไมอยากใหลูกชายนายพรานไดความดี
ความชอบคนเดียว ทหารเห็นวาลูกชายนายพรานเปนชาวบานธรรมดา ไมฉลาดทันคน  จึง
บอกวาตนจะอนุญาตใหเขาเมืองได แตลูกชายนายพรานตองสัญญาวาจะแบงรางวัลที่
กษัตริยใหตนคร่ึงหนึ่ง ลูกชายนายพรานไดยินทหารพูดดังนั้นก็รูวานายทหารเปนคนโลภแต
ก็ยังแกลงทําหนาซื่อ รับปากทหารผูนั้น  

เม่ือลูกนายพรานไดเขาพบกษัตริย กษัตริยดีใจมากที่ไดนอแรดที่สวยงามและหายาก
จึงถามลูกชายนายพรานวาตองการอะไรจะใหทุกอยาง ลูกชายนายพรานจึงขอรางวัลเพียง
สองอยางคือ หนึ่ง ใหกษัตริยรับตนมาเปนมหาดเล็กอยูรับใชในวัง และสองคือขอใหโบยหลัง
หนึ่งรอยที     แตลูกชายนายพรานขอแบงรางวัลคร่ึงที่สองใหแกนายทหารเฝาประตูตาม
สัญญา กษัตริยเห็นวาลูกชายนายพรานเปนเด็กฉลาดจึงใหรางวัลตามที่ขอและใหอยูในวัง
อยางสุขสบาย 
นิทานเร่ืองนีเ้ปนนทิานพ้ืนบานของภาคเหนือ 
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คําศัพท 
1. ลาสัตว 
2. บังเอิญ 

3. สาหัส 

4. นอ 

5. ทันคน 

6. อนุญาต 

7. มหาดเล็ก 

8. โบย 

- ติดตามหาสัตวเพื่อจับฆา 
- เกิดขึ้นโดยไมรูตัว 
- รายแรง รุนแรง 
- สวนแข็งๆ ทีย่ื่นออกมาจากจมูกของสัตว 
- ฉลาด รูทนัความคิดผูอ่ืน 
- ยินยอม ตกลง 
- คนรับใชกษตัริยในวัง 
- ตีอยางแรง 
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คําส่ัง : ใหนําขอความท่ีกําหนดใหมาเรียบเรียงใหมโดยเติมลงในชองวางดานลาง
เปนนิทานเรื่องคมในฝก 

ขอความท่ีกําหนด 

 ลูกชายนายพรานจึงสัญญาจะแบง
รางวัลใหนายทหาร  

 นายทหารไมใหลูกชายนายพรานเขาเฝา
กษัตริย  

 นายพรานก็ไดมอบนอแรดที่หายากให  
ลูกเก็บไว  

 ลูกชายพบกับนายทหารเฝาประตูเมือง  

 กษัตริยลงโทษนายทหารและใหตนเอง
เปนมหาดเลก็ 

 จงนํานอแรดนี้ไปถวายใหกษัตริย  
 

 นายพรานตองการใหลูกชายอยูอยาง    
สุขสบาย  

 ลูกชายนายพรานขอใหกษัตริยตอบแทน
ตน  

 ลูกชายเดินทางเขาเมืองหลวง   

 นายพรานถูกงูกัดใกลตาย  

 
 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลวมีนายพรานคนหน่ึงเขาไปลาสัตวในปา  
        แต    
      แลวกลาววา     
    เพราะ       
   หลังจากนั้น       
   เมื่อมาถึง       
  แต         
 ดวยเหตุนี้         
 เมื่อไดถวายนอแรดแดกษัตริยแลว      
    โดยขอให      
       ไดใชชีวิตในวังอยางมีความสุข 
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  อาชีพของนายพรานคือทําอะไร  
 ก.  เลี้ยงสัตว ข.  ปลูกพืชผัก   
 ค.  ลาสัตว ง.  ตัดตนไม 
 
2.  นายพรานตายดวยสาเหตุใด 

ก.  กษัตริยประหารชีวิต ข.  แรดเหยียบตาย  
ค.  งูกัดนายพรานตาย ง.  นายพรานถูกโบยจนตาย 

 
3.  นายพรานมอบสิ่งใดใหลูกกอนตาย 

ก.  งาชาง ข.  นอแรด   
 ค.  เขี้ยวเสือ ง.  เงินทอง 

 
4.  นายพรานไมตองการใหลูกประกอบอาชีพใด 
 ก.  นายทหารเฝาประตู ข.  ทหารองครักษ 
 ค.  พอคาขายเนือ้สัตว ง.  พรานลาสัตวในปา 
 
5.  เหตุการณใดไมไดเกิดขึ้นหลังจากนายพรานเสียชีวิต 
 ก.  อาศัยอยูในปา ข.  เดินทางเขาเมือง  
 ค.  เขาพบกษัตริย ง.  สัญญากับทหาร  
 
6.  ทหารขอสิ่งใดกอนอนุญาตใหลูกนายพรานเขาพบกษัตริย  
 ก.  ขอเงินคาจาง ข.  ขอแบงรางวัล  
 ค.  พาไปลาสัตว ง.  ยอมเปนคนรับใช 
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7.  ทหารคิดวาลูกชายนายพรานเปนคนอยางไร  
 ก.  โง ข.  ฉลาด   
 ค.  ซื่อ ง. กตัญู 
 
8.  ลูกชายนายพรานขอรางวัลอะไรจากกษัตริย  
 ก.  อยูในวัง,เงินทอง ข.  ยศตําแหนง,นอแรด 
 ค.  เปนมหาดเลก็,โบยหลัง ง.  เงินทอง,ยศตําแหนง 
 
9.  การกระทําของลูกชายนายพรานตรงกับสํานวนใด 
 ก.  แกลํา ข.  แกเผ็ด   
 ค.  แกตาง ง.  แกเก้ียว 
 
10. นิทานเร่ืองนี้ใหขอคิดสําคัญในเร่ืองใด 
 ก.  คนขยันเทานั้นจึงจะไดด ี  
 ข.  ความประมาทเปนหนทางสูความตาย 
 ค.  คนโงยอมเปนเหย่ือของคนลาด  
 ง.  การรูจักใชปญญาสามารถผานพนอุปสรรคได 
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ยันตสามแผน 
 หลวงพอรูปหนึ่งมีอาคมแก
กลาอาศัยอยูในวัดปากับลูกศิษย
คนหนึ่ งซึ่ งซนมากชื่อจอย  จอย
อยากออกไปนอกวัดเพื่อเที่ยวเลน
ในปา จึงขออนุญาตหลวงพอ แต
หลวงพอไมใหเพราะในปามีสัตว
ราย ผีปา  และยักษ  กลัววาจอยจะ
เปนอันตราย จอยพยายามขอ ออน
วอนหลวงพออยูหลายวัน หลวงพอจึงยอมใหไปและมอบยันตวิเศษสามแผนใหติดตัวไปดวย  
จอยเดินเขาไปในปาและเก็บผลไมกินตามทางมาเร่ือยๆจนหลงทางเขาไปในปาลึก จนไดพบ
กระทอมที่สวยงามหลังหนึ่ง เปนของยายแกทาทางใจดี เม่ือรูวาจอยหลงทางมาก็ชวยเหลือ
ใหอาหารกิน  เม่ือจอยกินอ่ิมแลวก็เผลอหลับไป มารูสึกตัวอีกคร้ังก็พบวาตนถูกมัดติดกับ
เตียง ยายแกใจดีก็หายไปเหลือแตนางยักษหนาตานากลัวนางหนึ่ง จอยจึงรูไดวาที่จริงแลว
ยายแกคือนางยักษใจรายแปลงกายมาหลอกตน จึงคิดหาทางหนีเพราะกลัวจะถูกจับกิน 
โดยออกอุบายหลอกนางยักษวาตนปวดทองจะตองเขาสวม นางยักษจึงใชผูกเชือกติดกับขา
ของจอยแลวถือเชือกไว กระตุกเชือกถามเปนระยะๆใหรูวาจอยยังอยูในสวมไมไดหนีไปไหน  
เม่ือเขาไปในหองสวมแลวจอยก็นํายันตแผนที่หนึ่งขึ้นมาแลวใหยันตขานตอบนางยักษแทน
ตน จึงหนีออกมาได ฝายนางยักษอดทนรอไมไหวเขาไปดูในหองน้ําก็รูวาจอยหนีไปแลว นาง
จึงว่ิงไลตามทันที จอยเห็นวานางยักษวิ่งไลตามจนเกือบทันแลวจึงรีบหยิบยันตแผนที่สอง
ออกมาแลวรายคาถาใหยันตกลายเปนภูเขาใหญขวางหนานางยักษไวแลวตนจึงรีบวิ่งหนี
ตอไป นางยักษโกรธมากจึงพยายามปนขามภูเขาตามจอยมาอีกจนได จอยว่ิงหนีนางยักษ
จนเหนื่อยว่ิงตอไปไมไหวจึงรีบหยิบยันตแผนที่สามออกมาแลวรายคาถาใหยันตกลายเปน
มหาสมุทรลึกกั้นกลางระหวางตนเองกับนางยักษไว เม่ือนางยักษวิ่งมาเห็นมหาสมุทรใหญก็
กลัวไมกลาขาม จอยเห็นดังนั้นก็รีบพูดทาทายใหนางยักษรีบวายน้ําขามมาแลวจับตนใหได 
นางยักษโกรธมากท่ีจอยกลาทาตนเองจึงรีบกระโดดลงในมหาสมุทรทันที แตนึกขึ้นไดวา
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ตนเองวายน้ําไมเปนจึงจมน้ําตาย สวนจอยเมื่อเห็นวานางยักษตายแลวก็รีบหาทางกลับวัด
ไปหาหลวงพอเลาเร่ืองใหฟง จอยรูสึกเข็ดหลาบจึงไมกลาซนออกมาเท่ียวเลนในปาตาม
ลําพังอีกเลย 
นิทานเร่ืองนี้เปนนิทานพ้ืนบานของภาคใต 
 
 
คําศัพท 

1. พยายาม 

2. หลงทาง 
3. เผลอ 

4. สวม 

5. มหาสมุทร 
6. ทาทาย 

7. เข็ดหลาบ 

8. ลําพัง 

- ทําทุกสิ่งเทาที่จะทําได 
- ไมรูวาอยูที่ใด หาทางไปตอไมได 
- หลงลืม ไมระวังตัว 
- หองที่สรางไวสําหรับถายอุจจาระปสสาวะโดยเฉพาะ 
- ทะเลใหญ  ลึก 
- ชวนทะเลาะ เรียกรองใหตอสูกัน 
- กลัวจนไมกลาทําเชนนั้นอีก 
- คนเดียว ไมมีเพื่อน 

 
 
คําส่ัง : ใหเรียงลําดับเหตุการณโดยเติมตัวเลขในชองวางหนาขอความใหถูกตอง 
..............  หลวงพอใหยันตจอยสามแผน 
..............  นางยักษกระโดดลงในมหาสมุทร 
..............  จอยพบกับยายแกคนหนึ่ง 
..............  จอยหลงทางในปา 
..............  นางยักษปนขามภูเขามาหาจอย 
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คําส่ัง : ใหเขียนเคร่ืองหมายถูก () หนาขอท่ีกลาวถูกและเครื่องหมายผิด () 
หนาขอท่ีกลาวผิด 
.............. 1. นางยักษวายน้ําไมเปน 
.............. 2. จอยแอบหนีออกมาเท่ียวคนเดียว 
.............. 3. หลวงตาอยากใหจอยออกผจญภัย 
.............. 4. จอยใชยันตทั้งหมดที่มีอยู 
.............. 5. จอยไมเคยกลัวนางยักษเพราะมียันตวิเศษ 
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คําส่ัง : ใหนําขอความท่ีกําหนดใหมาเรียบเรียงใหมโดยเติมลงในชองวางดานลาง
เปนนิทานเรื่องยันตสามแผน 

ขอความท่ีกําหนด 
 ที่จริงแลวยายคือนางยักษปลอมตัวมา  

 หลวงพอและลูกศิษยชื่อจอยอาศัยอยู
ดวยกัน   

 จอยตกใจกลัวมาก  

 จอยขอหลวงตาออกไปเที่ยวเลนในปา    

 จอยรีบกลับวัดมาหาหลวงตา  

 จอยออกเดินทางก็เกิดหลงในปา   

 หลวงพอใหยันตสามแผนแกจอย  
 

 จอยไดพบกับยายแกคนหน่ึง  
 หากมีอันตรายจอยจะไดนํายันตมาใช   

 จอยก็ใชยันตของหลวงพอชวยหนีจาก 
นางยักษได  

 
 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ที่วัดปาแหงหน่ึงมี     
     วันหน่ึง      
     กอนเดินทาง     
    เพราะ       
  เมื่อ         
   ทําให        
 โดยที่ไมรูวา         
  แม         
 แต          
  หลังจากนั้น        
      แลวสัญญาวาจะไมดื้อไมซนอีก 
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คําส่ัง : เขียนเครื่องหมายกากบาท () หนาตัวเลือกที่เปนคําตอบใหถูกตอง 
1.  จอยอาศัยอยูกับใคร 
 ก.  หลวงพอ ข.  พอแม   
 ค.  ยายแก ง.  นางยักษ 
 
2.  จอยหลงทางเพราะเหตุใด 
 ก.  หนีสัตวราย ข.  เก็บผลไมกิน  
 ค.  ถูกนางยักษหลอก ง.  ไมรูทาง 
 
3.  จอยพบยายแกที่ไหน 
 ก.  ในมหาสมุทร ข.  กระทอมกลางปา  
 ค.  สวมบานยายแก ง.  วัดปาของหลวงพอ 
 
4.  นางยักษแปลงกายเปนใคร 
 ก.  หญิงสาว ข.  หลวงพอ   
 ค.  ยายแก ง.  สัตวราย 
 
5.  เหตุการณใดเกิดขึ้นหลังจากจอยพบกับยายแก 
 ก.  มัดไวกับเตียง ข.  ขังไวในสวม   
 ค.  ถวงน้ําในมหาสมุทร ง.  ใชยันตสะกดไว 
 
6.  ลักษณะดีเดนของจอยคือขอใด 
 ก.  ซุกซน ข.  เชื่อฟงผูใหญ  
 ค.  ชอบผจญภยั ง.  มีไหวพริบดี 
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7.  จอยหนีรอดมาไดอยางไร 
 ก.  ขอรองผีปา ข.  ใชยันตวิเศษ  
 ค.  หลวงพอมาชวย ง.  นางยักษหลบั 
 
8.  สถานที่ใดทําใหจอยรอดชีวิต 
 ก.  ภูเขาใหญ ข.  บานนางยักษ  
 ค.  มหาสมุทร ง.  ปาใหญ  
 
9.  นางยักษตายเพราะเหตุใด 
 ก.  ตกภูเขาตาย ข.  ฆาตัวตาย   
 ค.  จมน้ําตาย ง.  เหนื่อยตาย 
 
10. พฤติกรรมของจอยในเร่ืองนี้ใกลเคียงกับสํานวนใด 

 ก.  กําปนทุบดิน ข.  จับปูใสกระดง  
 ค.  ลิงหลอกเจา ง.  แกวงเทาหาเสี้ยน 
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เฉลย 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 1 เกาะหนูเกาะแมว 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 4.  หมา แมว และหนู หนกีลับเมืองสงขลา              
 1.  แมวและหนูจมน้ําตายในทะเล  
 3.  พอคาชาวจนีแลนเรือสําเภามาถึงเมืองสงขลา  
 5.  พอคานําหมาและแมวมาเล้ียงบนเรือ 
 2.  แมวเหนื่อยและหิวเพราะไมไดกินขาวหลายวนั 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ค. หนูและแมว  
 2.  ก.  เรือสําเภา 
 3.  ค. หมา  
 4.  ง. แลนเรือสําเภา 
 5.  ก. คิดถงึยายแก 
 6.  ค. หน ู  
 7.  ข. เดินบนผิวน้ํา 
 8.  หนวูายน้าํไมเปน  
 9. ง. หาดทรายแกว 
 10. ค. ความอดทนทําใหไมเสียงานใหญ 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 2 ขวานฟาหนาดํา 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 4. ชาวบานพากนัรังเกยีจขวานฟาหนาดํา  
 1. ปานดําบนหนาของขวานฟาหายไป  
 3. ขวานฟาสูกับโจรปาชวยชาวบานที่เดือดรอน 
 2. สุดาเทพใชขวานวิเศษทาํรายเทวดาบนสวรรค  
 5. พระอาทิตยตอสูกับสุดาเทพและเผาหนาสุดาเทพ 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ก. เทวดา 
 2.  ค. พระอินทร 
 3.  ง. ทาํใหเทวดาบนสวรรคเดือดรอน 
 4.  ข. ถูกพระอินทรลงโทษ 
 5.  ง. มีปานบนหนา 
 6.  ก. ฆาโจรปาและปราบกบฏ  
 7.  ข. ซื้ออาวุธ 
 8.  ข. มิตรจิตมิตรใจ 
 9.  ง. ชวยใหหนาตากลับมาสวยงาม 
 10. ก. ความดีทําไดต้ังแตวนันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126 

เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 3 แพะ เสือ ลิง 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 5. เสือและลิงเอาหางผูกกนัไวแลวเดินกลับไปที่ถ้ําอีกคร้ัง 
 3. แพะตัวผูกับแพะตัวเมียหนีเขาไปในปา 
 2. เสือเดินผานมาแลวไดยินลูกแพะรองเสียงดัง 
 1. เสือวิ่งหนเีพราะกลัวสัตวรายในถ้ํา  
 4. พอแพะแมแพะกับลูกอีกสามตัวอาศัยอยูในถ้ํา 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ก. คนเล้ียงจะนําไปฆา  
 2.  ก. ในถ้าํ 
 3.  ค.หิวอาหาร 
 4.  ค. หญา 
 5.  ข. เสือคิดวาแพะเปนสัตวราย 
 6.  ข. แมแพะ 
 7.  ก. เพื่อใหรูวาเปนสัตวชนิดใด 
 8.  ง. 6 ชนิด 
 9.  ค. เสือกระตุกขาด 
 10. ข. ใชปญญาในการแกปญหา 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 4 เจ็ดหวดเจ็ดไห 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 3. พอหลอกใหเจด็หวดเจ็ดไหไปทวงเงนิกับนางยกัษ 
 2. เจ็ดหวดเจ็ดไหกินจุมากม้ือหนึง่กนิขาวเหนียวเจ็ดหวดกบัปลาราเจ็ดไห 
 4. พอส่ังใหเจ็ดหวดเจ็ดไหไปตัดตนไมใหญในปา  
 1. เจ็ดหวดเจ็ดไห แบกเงนิทองมาใหพอแม 
 5. พอและแมมีฐานะยากจนลง เพราะตองเล้ียงดูเจ็ดหวดเจ็ดไห 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ค. เด็กชายสามารถรับประทานขาวเหนยีว 7 หวดและปลารา 7 ไห 
 2.  ค. กตัญู 
 3.  ข. ชาวนา 
 4.  ง. พอและแมไมมีขาวเหลือไวขาย 
 5.  ก. ยักษ 
 6.  ค. แบกตนไมใหญได  
 7.  ก. ติดตนไมใหญ 
 8.  ก. เสียใจ 
 9.  ข. นางยักษ 
 10. ข. ลูกตองทดแทนบุญคุณพอแม 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 5  ไกรทอง 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 5  เศรษฐีใหรางวลัแกไกรทองทีส่ามารถปราบพระยาชาลวันได 
 4  ไกรทองใชหอกวิเศษแทงพระยาชาลวันตาย 
 1  พระยาชาลวันลักพานางตะเภาทองมาที่ถ้าํของตน 
 3  ไกรทองอาสาปราบพระยาชาลวัน 
 2 พอของนางตะเภาทองจางหมอปราบจระเขใหฆาพระยาชาลวนั 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ค. จระเข 
 2.  ข. พระยาชาลวันมีแกววเิศษ 
 3.  ก. เกเรดุราย 
 4.  ค. สาม นาง 
 5.  ก. นางวิมาลากับนางเล่ือมลายวรรณเปนพี่นองกนัต้ังแตเกิด 
 6.  ค.ตองการนางตะเภาทองเปนภรรยา 
 7.  ง. เศรษฐ ี
 8.  ค. หอก  
 9.  ค. สมบัติและลูกสาวสองคน 
 10. ง. ผูทีท่าํรายผูอ่ืนยอมไดรับผลจากการกระทาํนัน้ 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 6 นางนาคพระโขนง 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 4   นางนาคโกรธอาละวาดไปทัว่หมูบาน 
 2   นางนาคปวดทองคลอดลูกและตาย 
 3  นางนาคยืน่มอืยาวลงมาเก็บสากที่ใตถุนบาน 
 1  นางนาคทองไดส่ีเดือน นายมากกถ็ูกเกณฑทหาร 
 5  หลวงพอใชอาคมบังคับผีนางนาคลงหมอแลวนําไปถวงน้ํา 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ง. ไปเปนทหาร 
 2.  ก. เขตพระโขนง 
 3.  ค. ปวดทองคลอดลูก 
 4.  ข. ผีนางนาควนเวยีนอยูที่บาน 
 5.  ค. นางนาค 
 6.  ข. หนีไปอยูวดั 
 7.  ข. โกรธที่นายมากหนีไป 
 8.  ง. คิดวานางนาคยังมชีีวิตอยู 
 9.  ก. ใชยันตและอาคม 
 10. ง. นางนาคไมไปเกิดใหมเพราะคิดถงึนายมาก 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 7 คนใจดี คนใจราย 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 5 คนใจดีตําขาวไปขายไดเงินมากมาย 
 2 พระใหตนไมวเิศษตอบแทนคนดีมีน้าํใจ  
 1 คนใจรายยมืครกกับสากของคนใจดีไปตําขาว 
 3 คนใจรายหมดตัวเหลือขาวเพียงกํามือเดียว 
 4 คนใจรายไลพระออกจากบริเวณบานของตน 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ข. เทวดา 
 2.  ค. ใหที่พกั 
 3.  ข. เพื่อตอบแทนน้ําใจ 
 4.  ข. หนึ่งสัปดาห 
 5.  ง. ครกกับสาก 
 6.  ก. 10 ถัง 
 7.  ก. คนใจดีรํ่ารวยข้ึน 
 8.  ข. คนใจรายยมืมา  
 9.  ง. ตําขาวไดนอยกวาเดิม 
 10. ค. บุคคลทําส่ิงใดยอมไดรับส่ิงนั่น 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 8 ทาวแสนปม 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลวมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองไตรตรึงษ  เมืองไตรตรึงษนี้มีเจาหญิงหนาตา
สวยงามช่ือนางอุษา    วันหนึ่ง นางไดพบกับขอทานหนาตานาเกลียดคนหน่ึงชื่อนายแสนปม   แต 
นางอุษาไมรังเกียจเพราะรูวาเปนทาวชินเสนปลอมตัวมา     หลังจากนั้น ทั้ งสองพบกันบอยๆจน
เกิดรักกัน      ตอมาไมนาน  นางอุษาทองและคลอดพระโอรสออกมา    ถึงแม นางอุษา
กลัวมากวากษัตริยเมืองไตรตรึงษจะลงโทษ  แต นางไมยอมบอกวาพอของพระโอรสเปนใคร  ในที่สุด
ทาวชินเสนก็เดินทางกลับจากเมืองศรีวิไชย    เมื่อ ทาว ชินเสนรับนางอุษาและพระโอรส
กลับไปอยูที่เมืองศรีวิไชย   แลว ทุกคนในครอบครัวไดอยูดวยกันพรอมหนา   อ ย า ง มี
ความสุข 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ข. เมืองไตรตรึงษ 
 2.  ค. เพื่อมาพบนางอุษา 
 3.  ก. ทําตัวใหมปีุมปม 
 4.  ง. ทาวชนิเสน 
 5.  ค. เก็บผักมาให 
 6.  ก. กลัวถกูลงโทษ 
 7.  ง. ใหพระโอรสรับของจากชาวเมือง 
 8.  ข. ทาวชนิเสน 
 9.  ก. เมืองศรีวิไชย 
 10. ข. ความขยันในการทํางาน 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 9  ทําคุณไดโทษ 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลวมี พราหมณคนหนึ่งเดินทางรอนเรในปาเพื่อฝกวิชาอาคมจนวัน
หนึ่ง พราหมณรูสึกกระหายน้ําจึงใชเชือกหยอนลงไปในบอเพื่อตักน้ําข้ึนด่ืมแต เขาไดพบเสือและ
งูที่ตกลงไปกนบอ   ดังนั้น  เสือจึงตอบแทนที่พราหมณชวยเหลือดวยสรอยคอทองคํา
หนึ่งเสน  หลังจากนั้น พราหมณหยอนเชือกเพื่อตักน้ําในบออีกคร้ัง  ในคร้ังนี้
เขาไดพบกับชายเจาเลหคนหนึ่ง เนื่องจากชายเจาเลหโกรธจึงหลอกใหพราหมณไปกับตน  แ ล ว ใ ส
รายทําให พราหมณถูกจับขังคุก  ถึงอยางนั้น พราหมณไมไดถูกประหารชีวิต เ พ ร า ะ
เสือรีบเขาเมืองมาบอกความจริงวาพราหมณเปนผูบริสุทธิ์    
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ข.เสือและง ู
 2.  ง. เจาหญิง 
 3.  ก. โกรธทีพ่ราหมณชวยชา 
 4.  ค. เสือ 
 5.  ข. พราหมณคือเสือ 
 6. ก. เจาหญิง 
 7.  ง. ถูกใสราย 
 8.  ค. ความอกตัญู 
 9.  ค. ชายเจาเลหจําสรอยคอทองคําได 
 10. ง. เสือรีบมาชวยเม่ือพราหมณถูกจับ 
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เฉลยแบบฝกเรื่องที่ 10  คมในฝก 
 
แบบฝกหัดที ่1  
 กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลวมีนายพรานคนหนึ่งเขาไปลาสัตวในปา นายพรานถูกงูกัดใกลตาย  
แต นายพรานก็ไดมอบนอแรดที่หายากใหลูกเก็บไว  แลวกลาววา จงนํานอแรดนี้ไปถวายให
กษัตริย เพราะ  นายพรานตองการใหลูกชายอยูอยางสุขสบาย  หลังจากนั้น  ลูกชายเดิทางเขา
เมืองหลวง  เมื่อมาถึง ลูกชายพบกับนายทหารเฝาประตูเมือง แต นายทหารไมให ลูกชาย
นายพรานเขาเฝากษัตริยดวยเหตุนี้ ลูกชายนายพรานจึงสัญญาจะแบงรางวัลใหนายทหารเมื่อได
ถวายนอแรดแดกษัตริยแลว ลูกชายนายพรานขอใหกษัตริยตอบแทนตน โดยขอใหกษัตริย
ลงโทษนายทหารและใหตนเองเปนมหาดเล็ก ไดใชชีวิตในวังอยางมีความสุข 
 
แบบฝกหัดที ่2 
 1.  ค. ลาสัตว 
 2.  ค. งกูัดนายพรานตาย 
 3.  ข. นอแรด 
 4.  ง. พรานลาสัตวในปา 
 5.  ก. อาศัยอยูในปา 
 6.  ข. ขอแบงรางวัล 
 7.  ก. โง 
 8.  ค. เปนมหาดเล็ก,โบยหลัง 
 9.  ข. แกเผ็ด 
 10. ง. การรูจักใชปญญาสามารถผานพนอุปสรรคได 
 

เฉลยแบบทดสอบเรื่องยันตสามแผน 
แบบทดสอบท่ี 1  
 1 หลวงพอใหยนัตจอยสามแผน 
 5 นางยักษกระโดดลงในมหาสมุทร 
 3 จอยพบกับยายแกคนหนึง่ 
 2 จอยหลงทางในปา 
 4 นางยักษปนขามภูเขามาหาจอย 
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แบบทดสอบท่ี 2 
  1. นางยักษวายน้ําไมเปน 
  2. จอยแอบหนีออกมาเทีย่วคนเดียว 
  3. หลวงตาอยากใหจอยออกผจญภัย 
   4. จอยใชยันตทั้งหมดทีม่ีอยู 
   5. จอยไมเคยกลัวนางยักษเพราะมียันตวิเศษ 
 
แบบทดสอบท่ี 3 
 กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลว ที่วัดปาแหงหนึ่งมี หลวงพอและลูกศิษยชื่อจอยอาศัยอยู
ดวยกัน    วันหนึ่ง จอยขอหลวงตาออกไปเที่ยวเลนในปา    กอนเดินทาง หลวงพอใหยันต
สามแผนแกจอย  เพราะ  หากมีอันตรายจอยจะไดนํายันตมาใช  เมื่อจอย
ออกเดินทางก็เกิดหลงในปา    ทําให จอยไดพบกับยายแกคนหนึ่ง โดยที่ไมรูวาที่จริง
แลวยายคือนางยักษปลอมตัวมา แม จอยตกใจกลัวมาก แต จอยก็ใชยันตของหลวงพอ
ชวยหนีจากนางยักษไดหลังจากนั้น  จอยรีบกลับวัดมาหาหลวงตา แลวสัญญาวาจะ
ไมด้ือไมซนอีก 
 
แบบทดสอบท่ี 4 
 1. ก. หลวงพอ 
 2.  ข. เก็บผลไมกนิ 
 3.  ข. กระทอมกลางปา 
 4.  ค. ยายแก 
 5.  ก. มัดไวกับเตียง 
 6.  ง. มีไหวพริบดี 
 7.  ข. ใชยนัตวิเศษ 
 8.  ค. มหาสมทุร 
 9.  ค. จมน้ําตาย 
 10.  ง. แกวงเทาหาเส้ียน 
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